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Útdráttur 
 

Hér í ritgerð þessari verður fjallað um stílsögulega rannsókn á skáp einum, sem nú er í 

geymslu á Minjasafni Austurlands, til að sanna eða afsanna munnmælasögu sem hefur 

fylgt honum. Skápur þessi var talin koma úr dánarbúi Torfhildar Hólm, rithöfundar, 

og þaðan jafnvel kominn frá biskupunum í Skálholti. 

Byrjað er á að rannsaka stíl skápsins, sem tilheyrir rókokó stíl 18. aldar. Þá er 

fjallað um rókokó stílinn og birtingarmyndir hans ásamt því hvernig hann þróaðist í 

Danmörku og Englandi. Með því verður leitast við finna út hvaða stíláhrif má finna í 

skápnum. Þar sem húsgagnamarkaður var að verða til á 18. öld í Danmörku má leiða 

líkum að því að skápurinn hafi verið keyptur þar. Skoðað er hvernig markaðurinn 

hafði áhrif á hvað var framleitt og hvernig ný námstækni gæti hafa haft áhrif á 

varðveislu húsgagna frá 18. og 19. öld. Skápurinn er geymsluhúsgagn og er þar af 

leiðandi lögð áhersla á það hvernig slík húsgögn höfðu þróast frá því að vera nær 

eingöngu kistur í alls kyns skápa og kommóður.  

Næsti hluti ritgerðarinnar er umfjöllun um smíði skápsins sjálfs þar sem 

skoðaðar eru smíðaaðferðir sem tíðkuðust, í þeim tilgangi að greina á hvaða tímabili 

mögulegt sé að skápurinn hafi verið smíðaður.  

Síðasti hlutinn ritgerðarinnar fjallar um rannsókn á því hvort hægt væri að 

finna einhver gögn sem myndu styðja munnmælasöguna sem nefnd var í upphafi. Þá 

var farið á Þjóðskjalasafn Íslands og reynt að finna bæði gögn frá sýslumönnum um 

dánarbú sem og einkaskjalasöfn til að finna erfðaskrár og uppvirðingar. Þannig var 

reynt að finna tengsl milli þeirra sem nefndir voru í munnmælasögunni og hvort 

skápurinn hafi komið fram í einhverjum af gögnum þeirra.  

Að lokum er tilgátu ritgerðarinnar um stílsögulegt tímabil þessa skáps svarað 

og hvaðan skápurinn gæti komið. Niðurstaðan er sú að skápurinn hafi verið smíðaður 

á seinni hluta 18. aldar eða byrjun þeirrar 19. í Danmörku, en með enskum áhrifum. 

Ekki er hægt að sanna það að skápurinn komi frá biskupunum í Skálholti en hins 

vegar er hægt að leiða líkum að því að skápurinn hafi í raun verið fluttur til Íslands á 

18. öld og að hann hafi í raun verið í eigu biskupa í Skálholti. 
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1. kafli.  

Inngangur 

 
Í geymslu Minjasafnsins á Austurlandi er nú skápur einn sem má muna sinn fífil 

fegurri. Hann var í eigu bústýrunnar að Egilsstöðum I, Sigríðar Fanneyjar Jónsdóttur, 

en hún keypti þennan skáp, notaðan, á fyrri hluta síðustu aldar. Seljandi skápsins var 

mágur hennar, Egill Jónsson, sem var læknir á Seyðisfirði. Núverandi eigandi 

skápsins heitir hins vegar Ingunn Ásdísardóttir og er hún barnabarn Sigríðar. Í 

kringum þennan skáp var ætíð viðloðandi sú munnmælasaga að hann hafi verið 

keyptur úr dánarbúi Torfhildar Hólm, rithöfunds, og að skápurinn hafi upphaflega 

komið úr búi Hannesar Finnssonar, biskups í Skálholti á 18. öld, og konu hans, 

Valgerðar Jónsdóttur. Sú spurning kviknaði hjá fyrrverandi eigendum skápsins að 

jafnvel hafi hann komið úr búi Brynjólfs Sveinssonar sem var biskup í Skálholti á 17. 

öld. Eftir að hafa heyrt þessa sögu í mörg ár lá núverandi eiganda skápsins, Ingunni, 

forvitni á að vita hvort hægt væri að sanna munnmælasöguna með því að rannsaka 

skápinn og uppruna hans. 

 Upphaf rannsóknarinnar á skápnum fólst í að skoða gripinn sjálfan til að finna 

út stílsöguleg einkenni hans og staðsetja hann þannig í tíma. Þegar ljósmynd af  

skápnum var skoðuð komu í ljós, með hjálp alfræðiorðabókar um húsgögn, ákveðin 

einkenni rókokó stílsins, sem voru ríkjandi á 18. öld. Því var nauðsynlegt að kynna sér 

þann stíl betur, skoða hver helstu einkenni stílsins voru og hvernig hann þróaðist í 

gegnum söguna. Þar sem mörg húsgögn á Íslandi komu frá Danmörku lá nærri að 

skoða hvernig rókokó stíllinn þróaðist í Danmörku og hvort líkur væru á að þessi 

skápur væri upprunnin þaðan. Nokkuð hefur verið ritað um danska húsgagnasögu, og 

raunar á Norðurlöndunum öllum, en í ritgerð þessari er að mestu stuðst við ritaðar 

heimildir frá Danmörku. Skápurinn ber einnig einkenni enskra húsgagna og því voru 

húsgagnastílar á Englandi frá sama tíma skoðaðir við rannsókn þessa. Talsvert hefur 

verið gefið út af rituðum heimildum um húsgagnastíla á Englandi sem eru hafðar til 

hliðsjónar í umfjölluninni. Í ljós kom að margar húsgagnagerðir komu fram á 18. öld, 

en þar sem skápurinn er geymsluhúsgagn var ákveðið að beina athyglinni aðallega að 

slíkum húsgögnum. Ekki hefur verið mikið fjallað um húsgagnasögu á Íslandi en aftur 

á móti er meira til um húsin sjálf. Í bókinni Híbýlahættir á miðöldum eftir Arnheiði 



 6

Sigurðardóttur er þó aðeins fjallað um geymsluhúsgögn frá miðöldum og var töluvert 

stuðst við þá heimild. 

Þegar lokið var við að skoða stílsöguna og hvers konar húsgagnagerðir 

tíðkuðust var komið að því að rannsaka skápinn sjálfan nánar. Til þess að það væri 

hægt þurfti þó að heimsækja skápinn austur á land. Þar var skápurinn skoðaður 

ítarlega, með hjálp Ingunnar, eiganda hans og Hlyns Halldórssonar. Hlynur, sem hefur 

unnið mikið við trélist, gat gefið álit á viðartegund skápsins og hvernig hann hefur 

verið smíðaður.1 Í framhaldi af því var hægt að skoða hvernig tíðkaðist að smíða og 

setja saman geymsluhúsgögn í gegnum aldirnar, en það gat einnig gefið nokkra 

vísbendingu um hvenær skápurinn var smíðaður. Í bók sinni Møbler i Norge fjallar 

norski fræðimaðurinn, Trond Gjerdi, um húsgögn í Noregi, og smíðaaðferðir þeirra og 

var stuðst við hans bók í þeim tilgangi. 

Til að sannreyna, eða afsanna, munnmælasögu þarf að leggjast í nokkra 

rannsóknarvinnu. Beinast lá við að skoða betur sögu þess fólks sem sagan sagði að 

hafi átt skápinn. Á Þjóðskjalasafni Íslands, sem og í héraðsskjalasöfnum landsins, er 

hægt að fletta upp ýmsum merkilegum gögnum svo sem uppvirðingum á dánarbúum 

og einkaskjalasöfnum einstaklinga. Byrjað var á að athuga hvort einhver skjöl væru til 

um Sigríði Fanneyju, konuna sem sagði söguna. Einhver gögn voru til frá henni en 

aðallega voru gögnin frá eiginmanni hennar, Sveini Jónssyni, en þó engin sem 

tilgreindu þennan skáp eða skápakaupin. Næst lá við að skoða hvort einhver gögn 

væru til frá seljanda skápsins, Agli Jónssyni, en sú leit bar ekki árangur. Þar sem Egill 

hafði sagt frá því að hann hafi keypt þennan skáp úr dánarbúi Torfhildar Hólm, 

rithöfundar lá beinast við að skoða gögn um hana. Í skjölum sýslumannsins í 

Reykjavík fundust upplýsingar um dánarbú hennar og þegar þau gögn voru skoðuð 

komu í ljós að tengsl voru milli Egils og Torfhildar, en Egill hafði verið leigjandi hjá 

henni veturinn sem hún lést árið 1918.  

En sagan endaði ekki þarna og ekki rannsóknin á skápnum heldur. Þar sem 

sagt hafði verið frá því að skápurinn hafði komið frá Skálholti var athugað hver hafði 

búið þar á tímabili rókokó stílsins. Í ljós kom að Hannes Finnsson var settur biskup í 

Skálholti árið 1785 og bjó þar ásamt konu sinni Valgerði Jónsdóttur. Hannes, sem lést 

árið 1796, hafði keypt Skálholtsjörðina þegar konungur ákvað að selja kirkjujarðir á 

                                                 
1 Fylgiskjal 1: Höfundur skoðaði skápinn sjálfann, mældi hann og tók myndir, í september 2008. 
Nákvæm útlitslýsing ásamt mælingum á skápnum er í því skjali. 
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Íslandi. Valgerður erfði Skálholt eftir lát eiginmanns síns og átti hún jörðina er hún 

lést árið 1856. Hannes var mikill fræðimaður ásamt því að vera biskup og voru til þó 

nokkur gögn um hann í Þjóðskjalasafninu, en helstu gögnin fundust í einkaskjalasafni 

hans.2 Í því fundust bæði uppvirðing og erfðaskrá eftir hann, konu hans og einnig 

föður hans Finn Jónsson biskup. Gögn þeirra voru skoðuð með áherslu á þá liði er 

vörðuðu húsgögn, en misjafnlega erfitt var að lesa í gegnum þessi skjöl og sum þeirra 

eru illlæsileg. Í uppvirðingum á dánarbúum þeirra var nákvæm upptalning á 

húsgögnum en ekki var nákvæm lýsing á hverju húsgagni fyrir sig. Hins vegar gefa 

þessar uppvirðingar nokkuð góða mynd af því hvers konar húsgögn mektarfólk á 18. 

öld á Íslandi átti og hvað var skilgreint sem húsgögn og hvað ekki. 

Tilgátan um skápinn er því í raun tvíþætt. Önnur er sú að skápurinn hafi verið 

smíðaður erlendis, sem dæmigert geymsluhúsgagn í rókokó stíl með enskum áhrifum. 

Líklegast þykir að skápurinn hafi verið smíðaður fyrir danskan markað á seinni hluta 

18. aldar eða jafnvel í byrjun 19. aldar. Hin tilgátan varðar eigendasögu skápsins og 

hvernig hægt sé að grafast fyrir um uppruna gripa eins og húsgagna. Hvað snertir 

eigendur hans er talið sannað að skápurinn hafi komið úr dánarbúi Torfhildar Hólm en 

líklegt þykir að skápurinn sé kominn frá Hannesi Finnssyni, biskupi. Til þess að 

rökstyðja þessar tilgátur þarf að byrja á að svara spurningum eins og hvað sé rókokó 

stíll? Hvernig kom sá stíll fram í húsgagnasmíði? Síðast en ekki síst þarf að svara 

spurningunni um það hvernig munnmælasaga um húsgagn sé sönnuð eða afsönnuð? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Fylgiskjal 2. Uppskrift höfundar úr gögnum úr einkaskjalasafni Hannesar Finnsonar biskups. Þ.Í. 
E210. Einkaskjalasafn Hannesar Finnssonar.  
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2.  kafli.  

Rókokó verður til  
 

Í þessum kafla verður byrjað á því að fjalla um rókokó stílinn sjálfan, hver uppruni 

hans var og hver helstu einkenni stílsins voru, en þessi umfjöllun verður þó með 

áherslu á stíl húsgagna. Þá verður einnig skoðað hvernig rókokó stíllinn kom fram 

Danmörku, hvernig þróunin varð þar og hvaða áhrif hann hafði í för með sér. Í lokin 

verður síðan fjallað um rókokó stílinn í húsgagnasmíði á Englandi á sama tíma og 

hvaða sérstöðu húsgagnasmíði þar hafði frá því sem áður hafði tíðkast í Evrópu. 

 

2.1. Uppruni, einkenni og þróun rókokó stílsins 
 

Rókokó er sá stíll kallaður sem kom fram í byrjun 18. aldar, fyrst í Frakklandi en 

breiddist svo út um Evrópu. Áhrifa rókokó stílsins gætti mislengi eftir löndum, í 

Frakklandi fór að bera á breytingum um miðja öldina á meðan rókokó stíllinn var enn 

vinsæll í Danmörku fram á 19. öld. Áður en rókokó stíllinn sjálfur verður skoðaður 

þarf að segja nokkur orð um barokk stílinn sem var ríkjandi á öldinni undan. Það var í 

þeim stíl sem rókokó stíllinn átti upptök sín.  

Frá því á 17. öld voru Frakkar leiðandi í menningarheiminum og urðu 

einskonar brautryðjendur barokk stílsins.3 Barokk stíllinn kom fram í flestum 

listgreinum, allt frá byggingalist til málaralistar.4 Helstu einkenni barokksins í 

húsgagnagerð voru meira áberandi skreytingar sem voru uppfullar af táknum, 

útskurður varð algengari og formin ýktari. Litirnir urðu einnig sterkari en áður hafði 

tíðkast og listamenn notuðu andstæður milli ljóss og skugga í mun meira mæli.5  

Barokk stíllinn hafði þungt yfirbragð, húsgögnin voru mjög tilkomumikil og oft með 

snúnum súlum og miklum útskurði. Einnig var þó algengt að form barokk húsgagna 

væru bein og á þau síðan sett skreytilistar með alls kyns bogaformum til að fá áhrif 

hreyfanleikans. Húsgögn í barokk stíl voru smíðuð úr margvíslegum viðartegundum 

en hnota var ein vinsælasta tegundin.6  

                                                 
3 Hjelde, Gunnar: Stil og interiør. Bls. 107. 
4 Helgi Hallgrímsson: „Ágrip af sögu húsgagna“. Húsakostur og híbýlaprýði. Bls. 77. 
5 Hjelde, Gunnar: Stil og interiør. Bls. 107. 
6 Helgi Hallgrímsson: „Ágrip af sögu húsgagna“. Húsakostur og híbýlaprýði. Bls. 78. 
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Rókokó stíllinn kom nær eingöngu fram sem skreytistíll í innanhússhönnun, en 

ekki var mikið um áhrif hans í byggingarlist.7 Honum svipaði á köflum til barokk 

stílsins en var þó mun léttari. Helstu einkenni rókokó stílsins voru mjög sveigð form í 

öllu skrauti, en formin líktust helst bókstöfunum S og C. Eitt dæmi um slík form var 

cabriole fóturinn sem þróaðist mikið á rókokó tímabilinu, en hann kom þó fyrst fram í 

húsgagnagerð á 16. öld. Cabriole fótur á húsgögnum merkir að formið var í sveigðri 

línu, sem myndaði bókstafinn S eða C. Formið gat komið fram sem lítil sveigja eða 

mjög greinilegt S og C form, og allt þar á milli. Einnig var algengt að einhvers konar 

dýra- eða blómamynstur væri skorið út í fótinn en það var þó ekki alltaf gert.8  

 
Mynd 1. Dæmi um „cabriole fót“ húsgagna. Á myndinni má  

einnig sjá dæmigert skeljaform rókokó stílsins. 

 

Á tíma rókokósins urðu náttúruform algengari en þau höfðu áður verið í öðrum 

listastílum. Auk blóma, voru steina- og skeljaform mjög áberandi í málverkum sem og 

á húsgögnum. Á mynd 2 má sjá nokkur dæmi um algeng form skreytinga í rókokó stíl. 

 
Mynd 2. Nokkrar gerðir skreytinga í  rókokó stíl. 

Á þessu tímabili var algengt að panelklæða veggi herbergja og á þeim klæðningum 

voru skreytingarnar annað hvort skornar út í viðinn, steyptar í brons eða jafnvel 

gylltar og skeytt saman við húsgögnin eða á vegginn. Einnig var vinsælt að skreyta 

                                                 
7 Hjelde, Gunnar: Stil og interiør. Bls 137. 
8 Aronson, Joseph: The Encyclopedia of furniture. Bls. 27.  
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húsgögn með málningu, þá bæði að mála á þau myndir sem og að heilmála þau. 

Algengustu litirnir voru blágrænn, rauður, grænn og ýmsir léttir pastellitir.9  

Ýmis konar viðartegundir voru notaðar í húsgögn sem smíðuð voru í rókokó 

stíl og má þar nefna sem dæmi framandi tegundir eins og íbenvið og rósavið.10 Á 

Norðurlöndum voru það þó hnota, eik og fura sem helst voru notaðar í 

húsgagnasmíði.11 Á Englandi var mahóní algengasta viðartegundin, sérstaklega í fínni 

húsgögnum á 18. öld.12 En einnig var vinsælt að nota hnotu og eik í húsgögn sem 

smíðuð voru þar í landi.13   

Á 18. öld, þegar eftirspurn jókst eftir húsgögnum úr fínni viðartegundum, var 

farið að spónleggja ódýrari við fyrir húsgagnaframleiðslu í auknum mæli.14 Sem dæmi 

má nefna að við rannsóknir á húsgögnum sem framleidd voru í Danmörku hafa 

fundist nokkrir munir sem voru smíðaðir úr furu en spónlagðir með hnotu og talið er 

að þetta hafi verið nokkuð algeng smíðaaðferð þar.15  

Spónlagning er ákveðin meðferð viðar, sem þekkist vel enn þann dag í dag, en 

hún hefur þróast í gegnum aldirnar með nýrri tækni og nýjum uppfinningum. Þegar 

viður er spónlagður þá er tekin ein viðartegund og hún söguð í þunnar einingar. Þessar 

þunnu einingar eru síðan límdar framan á aðra þykkari viðartegund og því kemur það 

út þannig að gripurinn, sem unnið er með, sé gerður úr þeirri viðartegund sem er 

sjáanlegur. Þetta er til dæmis algengt þegar nota á viðartegund sem er sjaldgæf eða 

dýr og er þá hægt að nota þessa aðferð til að ná niður kostnaði. Þessi aðferð hefur 

þekkst frá tímum Egypta en var ekki mikið notuð þar sem ekki voru til sagir til að 

sneiða viðartegundirnar niður í nógu þunnar einingar. Á 18. öld voru hins vegar 

fundnar upp viðarsagir sem gátu sagað viðinn nægilega fínlega til að hægt væri að 

spónleggja stærri fleti en áður hafði þekkst. Einnig voru fundnar upp betri límtegundir 

til að spónninn myndi haldast betur framan á þeirri viðartegund sem gripurinn var 

smíðaður úr.16  

Þegar verk eða gripir í rókokó stíl eru skoðaðir, getur upplifunin orðið sú að 

formin séu frekar ósamhverf. Við nánari athugun má hins vegar sjá að hin óreglulegu 

                                                 
9 Wanscher, Ole: Møbelkunsten. Bls. 306. 
10 Helgi Hallgrímsson: „Ágrip af sögu húsgagna“. Húsakostur og híbýlaprýði. Bls. 79. 
11 Wanscher, Ole: Møbelkunsten. Bls. 306. 
12 Hjelde, Gunnar: Stil og interiør. Bls. 141. 
13 Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Adam: The practical book of period furniture. Bls.  101. 
14 Aronson, Joseph: The Encyclopedia of furniture. Bls. 191-192. 
15 Clemmensen, Tove: Møbler paa Clausholm, Langesø og Holsteenshuus. Bls. 40-44. 
16 Aronson, Joseph: The Encyclopedia of furniture. Bls. 191-192. 
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form stílsins eru oftar en ekki fléttuð saman á mjög skipulagðan hátt. Þetta má skýra á 

þann hátt að í verkunum, eða gripunum eru margir minni fletir sem hefur verið raðað 

saman á rúmfræðilega réttan hátt, þannig að úr kemur símynstur.17 Í bókinni The 

Encyclopedia of furniture eru þessi áhrif skýrð þannig að sveigjur rókokó stílsins 

fléttist saman í eins konar ryþma, óreglulega en þó undarlega samhæft.18  

Um miðbik 18. aldarinnar fór breytinga að verða vart í stíl húsgagna þannig að 

skreytingar og gyllingar urðu mun látlausari í húsgagnasmíði.19 Nýr stíll var að verða 

til en hann hefur verið kallaður klassíski stíllinn og kom fram um 1760 í Frakklandi, 

en breiddist út til annarra Evrópulanda og var til dæmis mjög algengt að ensk húsgögn 

væru smíðuð undir áhrifum hans. Eins og nafnið gefur til kynna átti hann rætur að 

rekja til fornaldarinnar en var þó með ýmis einkenni rókokósins. S og C form 

rókokósins minnkuðu til muna, en hurfu ekki. Hreinar og beinar línur urðu algengar á 

ný. Húsgögnin urðu fyrirferðarmeiri og algengt var að bogar og ávöl form væru notuð. 

Symmetrían, eða samstæðan varð einnig vinsæl í skreytingum klassíska stílsins og 

mátti sjá slíkar samstæður í rifluðum línum, blómasveigum, slaufum, perluröðum, 

rósettum og krönsum svo eitthvað sé nefnt.20  

Vert er að hafa í huga að listastílar þróuðust á misjöfnum tíma milli landa og 

þó að rókokóið hafi liðir undir lok í Frakklandi um miðja 18. öld var það rétt að byrja 

á sama tíma í Danmörku. Þar í landi varð stíllinn mjög vinsæll og er talinn hafa náð 

hámarki á níunda áratug 18. aldar.21 Það sama var upp á teningnum í Noregi en þar 

var mikið um dönsk áhrif í húsgagnasmíði sem og á öðrum sviðum.22 Í meira en 40 ár 

voru danski rókokó stíllinn og klassíski stíllinn samhliða hvor öðrum í 

húsgagnagerð.23  

Þegar verið er að rannsaka og greina húsgögn þarf því að hafa í huga að  

 
[t]o stilarter kunne overlappe hverandre i et lengre tidsrom, 
fordi befolkningen var sammensatt av miljøer med ulike 
oppfatninger. Radikale kretser fanget opp nyheter svært 
raskt, mens konservative grupper holdt lenger på eldre 
stilformer.24 
 

                                                 
17 Gelfer-Jørgensen, Mirjam: Dansk kunsthåndværk. Bls. 15. 
18 Aronson, Joseph: The Encyclopedia of furniture. Bls. 159. 
19 Aronson, Joseph: The Encyclopedia of furniture. Bls. 160. 
20 Hjelde, Gunnar: Stil og interiør. Bls. 147. 
21 Gelfer-Jørgensen, Mirjam: Dansk kunsthåndværk. Bls. 42. 
22 Hjelde, Gunnar: Stil og interiør. Bls. 166. 
23 Gelfer-Jørgensen, Mirjam: Dansk kunsthåndværk. Bls. 135. 
24 Gjerdi, Trond: Møbler i Norge. Bls. 82. 
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Hafa þarf í huga þegar verk eða gripir eru greindir í listsögulegu samhengi að 

gripurinn getur verið framleiddur í öðrum, og eldri listastíl en smíðatími gripsins segir 

til um. Þegar húsgagnaverslun hófst þá mynduðust um leið markaðslögmál. Því hefur 

verið haldið fram að rókokó hafi lifað í um 25 ár í Frakklandi en í Danmörku var þessi 

stíll hins vegar vinsæll í yfir 100 ár og í Kaupmannahöfn blómstraði stíllinn enn á 

níunda áratug 18. aldar.25 En áður en við skoðum hvernig markaðurinn skapaðist í 

Danmörku þá skulum við fyrst athuga betur hvernig rókokóið birtist og þróaðist þar í 

landi sem og á Englandi á sama tíma.  

 

2.2. Áhrif rókokó stílsins í Danmörku 
 

Áhrif frá rókokó stílnum mátti fyrst greina í  Danmörku á fjórða áratug 18. aldar þegar 

Kristján VI, konungur Danmerkur, og reyndar Íslands, lét byggja Kristjánsborgarhöll. 

Einveldisherrar réðu þá ríkjum í Evrópu og vildu þeir ólmir sýna ríkidæmi sitt. Þeir 

trúðu því að þeir fengu vald sitt frá Guði almáttugum og því þýddi glæsileikinn við 

hirð þeirra velþóknun Guðs og því voru hallirnar miklu meira en bara þak yfir 

höfuðið. Engu var því til sparað við gerð Kristjánsborgarhallar og var hún byggð í 

dæmigerðum rókokó stíl. Hurðir voru stórar með mörgum litlum speglum eða 

gluggum, veggirnir voru panelklæddir og skreyttir með alls kyns, reglulegum og 

óreglulegum blóma og blaðamynstrum. Mörg stór herbergi voru í höllinni, nánast eitt 

fyrir hvert tilefni. Í hverju þeirra voru stórfenglegar skreytingar og gríðarlega stórir 

speglar ásamt því að þau voru upplýst með mörgum risastórum 

kristalskertaljósakrónum, sem ekki höfðu verið áberandi áður. Gylltar skreytingar og 

nýjustu gerðir húsgagna, eins og alls kyns gerðir af borðum og skápum, sáust í 

höllinni. Kristjánsborgarhöllin, sem hér um ræðir, eyðilagðist í bruna árið 1794.26  

  Meðal helstu arkitekta innréttinga í höllinni var Nicolai Eigtved, sem hafði 

ferðast töluvert um Frakkland og Þýskaland. Þar „tileinkaði Eigtved sér rókokó-stílinn 

nýja, myndmál hans og eðli, og lagði grunninn að starfi sínu að húsagerðarlist.“27 Því 

er auðvelt að ímynda sér að innanhússkreytingar nýju hallarinnar hafi verið í 

dæmigerðum rókokó stíl. Ásamt áhrifum frá mið-Evrópu voru danskir 

húsgagnasmiðir og arkitektar einnig undir áhrifum enskrar húsagerðarlistar þar sem 

                                                 
25 Gelfer-Jørgensen, Mirjam: Dansk kunsthåndværk. Bls. 42. 
26 Gelfer-Jørgensen, Mirjam: Dansk kunsthåndværk. Bls. 11-15. 
27 Þorsteinn Gunnarsson: Viðeyjarstofa og kirkja. Bls. 25. 



 13

algengt var að danskir handverksmenn ferðuðust til Englands til að læra iðn sína.28 

Danskir húsgagnasmiðir þekktu því vel strauma og stefnur sem tíðkuðust í öðrum 

löndum, og smíðuðu gripi sína í samræmi við það. 

Í gegnum aldirnar höfðu smiðir og aðrir handverksmenn stofnað félög, eða 

gildi, meðal annars til að halda utan um kennslu og verknám iðnsveina, í þeim tilgangi 

að viðhalda vinnubrögðum innan hverrar greinar. Þá tíðkaðist að þeir sem vildu læra 

handverk þurftu að komast á samning hjá meisturum og vinna á verkstæðum þeirra en 

það var hluti af náminu. Um 1770, í framhaldi af byggingu Kristjánsborgarhallar og 

aukinnar eftirspurnar eftir húsgögnum, breyttist uppbygging námsins hjá iðnsveinum. 

Iðnmeistarar samþykktu að gerðar yrðu meiri kröfur til sveina, sem lærðu til 

handverks, áður en sveinarnir gætu útskrifast sem meistarar. Sveinarnir urðu að geta 

teiknað upp verk sín og teikningunum átti síðan að skila til Listaakademíunnar í 

Kaupmannahöfn, sem stofnuð hafði verið fyrr á öldinni. Þegar sveinarnir höfðu bæði 

skilað inn fullnægjandi teikningum af meistarastykkjum sínum, og smíðað þau, urðu 

þeir fullgildir meistarar. 

Í bók sinni, Guldalderdrømmen, segir listfræðingurinn, Mirjam Gelfer-

Jørgensen, frá því að ekki hafi varðveist mörg húsgögn frá seinni hluta 18. aldar í 

Danmörku, þ.e. frá tímabilinu 1750-1800. Hún bendir hins vegar á að mun fleiri 

húsgögn hafi varðveist frá fyrri hluta 19. aldarinnar, eða frá tímabilinu 1800-1850. 

Gelfer-Jørgensen veltir því fyrir sér hvort hægt sé að tengja þennan mun á fjölda 

varðveittra húsgagna, við hið nýja fyrirkomulag sem hafði verið komið á við nám 

iðnaðarmanna. Námið hafi þá skilað sér í betri menntun húsgagnasmiða og þar af 

leiðandi í auknum gæðum húsgagnanna. En einnig veltir hún því fyrir sér hvort 

orsökin á þessum mismun eigi frekar rætur að rekja til þess að færri húsgögn hafi 

verið framleidd á fyrra tímabilinu þar sem markaðurinn var minni þá. Eftir því sem 

markaðurinn stækkaði voru framleidd fleiri húsgögn og þess vegna eru meiri líkur á 

auknum fjölda varðveittra húsgagna. Hvort sem rétt telst vera, bendir Gelfer-

Jørgensen á ákveðna breytingu gagnvart því sem taldist vera húsgagn og því sem 

taldist til hússins sjálfs. Þannig höfðu stærri húsgögn, eins og stórir skápar eða hillur 

verið það stór, að ekki var gott að færa þau á milli þegar fólk fluttist milli staða. 

Þannig töldust því stærstu húsgögnin til hússins sjálfs, eða innréttinga þess, líkt og 

eldhúsinnrétting telst í íbúðum okkar samtímamanna. Stærri tegundir af húsgögnum, 

                                                 
28 Hjelde, Gunnar: Stil og interiør. Bls. 170. 
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eins og skápar urðu mun færanlegri og töldust frekar til innbús fólks frekar en til 

hússins sjálfs.29  

 

2.3. Rókokó stíll 18. aldar á Englandi 

 
Fyrstu áratugir 18. aldar og tímabilið fram undir miðja öldina, var kennt við Önnu 

drottningu, en hún ríkti yfir Englandi frá 1702-1714.30 Á því tímabili voru dæmigerð 

einkenni rókokó stílsins algeng í húsgagnasmíði, eins og blóma-, dýra- og 

skeljamynstur, líkt og sagt var frá í kafla 2.1. Einnig voru sveigð form rókokós mjög 

algeng í húsgögnum frá Englandi. Til dæmis voru bök borðstofustóla með tveimur 

öfugum en lóðréttum S-sveigjum, cabriole sveigjan kom oft fram á fótum borða og 

skápa sem var þá meira aflíðandi S-sveigja. Lárétt S-sveigja var algeng efst á flestum 

gerðum húsgagna. Neðst á skápum og kommóðum mátti oft sjá tvær láréttar S-

sveigjur saman en dæmi um slík sveigð form sjást betur á meðfylgjandi myndum.31   

            
Mynd 3. Dæmigerðar sveigjur rókokó stílsins     Mynd 4.  Dæmigerð skreyting neðst á skápum 

         

Einn þekktasti húsgagnasmiður Englands var Thomas Chippendale, 1705-

1779.32 Chippendale var sá fyrsti af enskum húsgagnasmiðum til að gefa út sjónabók 

yfir húsgögn, en árið 1754 gaf hann út bókina The gentleman and cabinet-maker´s 

director. Eftir að þessi bók kom út varð algengara meðal húsgagnasmiða að gefa út 

slíkar sjónabækur með teikningum sínum og í framhaldi af því var farið að nefna stíl 

húsgagna eftir höfundum bókanna í stað þess að nefna stílana eftir stílsögulegu 

tímabili þeirra. Til dæmis um þetta var þegar talað var um Chippendale stílinn var 

bæði átt við þau húsgögn sem Chippendale smíðaði sem og þau sem aðrir smíðuðu 

eftir teikningum hans.33 Þegar Chippendale smíðaði húsgögn þá notaði hann einkenni 

hinna ýmsu stíla og skapaði þannig sinn eigin stíl. Þannig hefur áhrifum í verkum 

                                                 
29 Gelfer-Jørgensen, Mirjam: Guldalderdrømmen. Bls. 24-25. 
30 Hjelde, Gunnar: Stil og interiør. Bls. 153. 
31 Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Adam: The practical book of period furniture. Bls. 103 og 
bls.    118. 
32 Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Adam: The practical book of period furniture. Bls. 144. 
33 Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Adam: The practical book of period furniture. Bls.  146. 
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hans verið lýst að hann hafi notað sér hugmyndir frá eldri enskri húsgagnahefð, en 

blandað inn í þær einkennum rókokó stílsins og einkennum miðaldastíla. Þess má geta 

að Chippendale stíllinn var samtíða hárókokó stílnum í Frakklandi.34 Sem dæmi um 

ensku áhrifin sem sjá mátti í verkum hans voru dýraform, eins og ljónsþófar sem 

skornir voru út í stólfætur, eða dýrakló sem hélt utan um kúlu og kom oft fram á 

stólfótum eða skápsfótum.35  

Þegar gripir Chippendale eru skoðaðir má sjá að hann þekkti rókokó stílinn 

vel. Hin dæmigerða S- og C- lína var mjög algeng í húsgögnum hans og þegar 

heildaráhrif stíls hans eru skoðuð má greina mjög flæðandi línur sem eitt af 

megineinkennunum.36 Sem dæmi um önnur þekkt einkenni rókokó stílsins í verkum 

Chippendale, má nefna skeljamynstur á stólfótum, mikil og ýkt blómamynstur sem 

mynduðu jafnvel ramma utan um spegla og kommóður og hina dæmigerðu cabriole 

fætur húsgagna. Annað megineinkenni Chippendale stílsins voru oddhvassir bogar og 

fjögurra laufa blómamynstur, sem á ensku nefnist quatrefoil, en þetta voru bein áhrif 

frá miðaldastílum.37 Helsta viðartegundin sem Chippendale notaði var mahóní og er 

sú viðartegund einkennandi fyrir húsgögn sem smíðuð hafa verið í stíl hans. 

Chippendale notaði einnig aðrar viðartegundir í verk sín, svo sem furu, rósavið og 

hnotu, þó það hafi verið sjaldgæfara. Chippendale skreytti húsgögnin með ýmsum 

hætti en algengast var þó að mynstrin væru skorin út í viðinn og þótti hann vera 

meistari í útskurði. Aðrar skreytiaðferðir voru einnig notaðar við smíði húsgagna í stíl 

Chippendale. Gylling var nokkuð algeng, sem og viðarinnlögn og skreytilistar til að fá 

fram flæði í formin. Spónlagning var líka notuð í húsgögn í rókokó stíl þar sem 

nauðsynlegt var að þykkja viðinn.38 

 Stílsögulegt tímabil síðari hluta 18. aldar á Englandi, er oft nefnt eftir 

nokkrum húsgagnasmiðum, en af þeim ber helst að nefna þá Robert Adam (1728-

1792), George Heppelwhite (d. 1786) og Thomas Sheraton (1751-1806).39 Húsgögn 

þeirra hafa verið skilgreind í síð-rókokó stíl eða jafnvel tilheyra klassíska stílnum sem 

fram kom í byrjun 19. aldar og fjallað var um í kafla 2.1.40 Oft þótti erfitt að greina 

                                                 
34 Hjelde, Gunnar: Stil og interiør. Bls. 156. 
35 Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Adam: The practical book of period furniture. Bls.  180. 
36 Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Adam: The practical book of period furniture. Bls. 145. 
37 Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Adam: The practical book of period furniture. Bls. 180-
181. 
38 Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Adam: The practical book of period furniture. Bls.177-
179. 
39 Hjelde, Gunnar: Stil og interiør. Bls. 160-161. 
40 Hjelde, Gunnar: Stil og interiør. Bls. 152. 
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hver þeirra hafði smíðað hvaða húsgögn þar sem stílar þeirra þóttu vera keimlíkir og 

vera undir áhrifum hvors annars.41 Hafa ber í huga að ekki var algengt, á Englandi á 

þessum tíma, að húsgagnasmiðir merktu sér þau húsgögn sem þeir smíðuðu, þannig 

að algengara var að stílar þeirra þekktust á þeim sjónabókum sem þeir gáfu út.42  

Robert Adam hafði lært á Ítalíu, og sótti þaðan áhrif. Hann rak verkstæði í 

London og helstu viðskiptavinir hans voru fólk úr efri stéttum samfélagsins. Húsgögn 

hans voru létt og fínleg. Ásamt því að nota hreinar og beinar línur klassíska stílsins 

voru skreytilistar á horn og samskeyti einnig algengir í gripum hans, en slíkt hafði 

ekki verið mjög vinsælt fram að því.43 Dæmi um slíka skreytilista má sjá á mynd 5.    

  
Mynd 5. Form skreytilista sem algengir voru í húsgögnum Adam. 

Ásamt dæmigerðum einkennum klassíska stílsins mátti einnig sjá að hefðbundnar 

skreytingar rókokó stílsins komu einnig fram í húsgögnum frá Adam, svo sem 

blómamynstur og dýraform. Viðartegundirnar sem Adam notaði í gripi sína voru 

margvíslegar, svo sem mahóní og satínviður en ekki var mikið um hnotu í húsgögnum 

hans.44 

George Heppelwhite varð ekki þekktur sem húsgagnasmiður þegar hann var 

uppi, og ekki eru til nein húsgögn sem hægt er að fullyrða að hafi verið smíðuð á 

verkstæði hans. Samt sem áður var stíll hans mjög útbreiddur. Ástæðan fyrir 

vinsældum stíls hans var einkum sú að eftir lát Heppelwhite gaf ekkja hans út 

sjónabók með teikningum sem húsgagnasmiðir um allt land notuðust við til að smíða 

húsgögn eftir.45 Helstu áhrifin í stíl Heppelwhite má rekja til húsgagna eftir Adam, 

                                                 
41 Hjelde, Gunnar: Stil og interiør. Bls. 158. 
42 Hjelde, Gunnar: Stil og interiør. Bls. 153. 
43 Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Adam: The practical book of period furniture. Bls.  189-
190. 
44 Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Adam: The practical book of period furniture. Bls.  197. 
45 Hjelde, Gunnar: Stil og interiør. Bls. 160. 
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Chippendale og skreytistílsins sem sjá mátti í byrjun rókokós í Frakklandi.46 Eitt 

helsta einkenni húsgagna Heppelwhite var léttleiki og einfaldleiki ásamt látlausum 

skreytingum.  

 Síðasti áhrifavaldurinn í enskri húsgagnahefð 18. aldar, sem nefndur verður 

hér er Thomas Sheraton. Stílar Heppelwhite og Sheraton þóttu mjög líkir, bæði 

varðandi smíði og skreytingar og mjög erfitt var að greina á milli þeirra. Húsgögn 

Sheraton voru þó yfirleitt enn einfaldari og léttari en húsgögn Heppelwhite. Það helsta 

sem skildi þá félaga að var að Heppelwhite notaði mjög flæðandi línur í húsgögnum 

sínum, þannig að S- og C- formin voru allsráðandi sem skreytingar. Sheraton notaði 

hins vegar beinni línur og því urðu húsgögn hans kassalagaðri en áður hafði tíðkast.47 

Ekki er talið að Sheraton hafi rekið eigin húsgagnaverslun en áhrifa hans gætti, eins 

og hjá Heppelwhite, einna helst af sjónabókum hans. Fyrsta sjónabókin sem hann gaf 

út var Cabinet maker and upholsterer´s drawing book sem kom út árið 1791. Eftir það 

gaf hann út nokkrar sjónabækur um smíði og gerð húsgagna. Bækur hans urðu mjög 

vinsælar og voru gefnar út um allt England sem og í norður hluta Evrópu. Stíll hans 

barst því víða og var vel þekktur meðal húsgagnasmiða í Evrópu.48 Eins og sagt var 

frá í kafla 2.2 ferðuðust danskir húsgagnasmiðir til Englands til að læra iðn sína og má 

því leiða líkum að því að þeir hafi kynnst stíl Heppelwhite og Sheraton vel. 

 Í gegnum aldirnar héldust húsgögn alþýðunnar og húsgögn hástéttarinnar að 

einhverju leyti í hendur. Í húsgögnum almennings mátti oft sjá svipuð form og þá sem 

algengir voru í húsgögnum hástéttarinnar, en þau voru þó yfirleitt einfaldari að gerð. 

Til dæmis um þetta voru húsgögn almennings yfirleitt smíðuð úr ódýrari við en 

húsgögn fyrir hástéttina. Notagildi einkenndi fyrst og fremst húsgögn alþýðunnar en 

áherslurnar breyttust þegar borgarastéttin varð til og algengara varð að hinn almenni 

borgari samsamaði sig við hástéttina og vildi líkjast henni.49 Í næsta kafla verður 

skoðað hvernig markaður myndaðist í Danmörku, á 18. öld og hvernig 

geymsluhúsgögn voru að þróuðust í samræmi við breytingar á  þjóðfélaginu.  

 

 

 
                                                 
46 Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Adam: The practical book of period furniture. Bls.  203. 
47 Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Adam: The practical book of period furniture. Bls. 210. 
48 Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Adam: The practical book of period furniture. Bls. 235-
236. 
49 Hjelde, Gunnar: Stil og interiør. Bls. 161-162. 
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3. kafli.  

Markaður verður til í Danmörku. Eldri húsgagnagerðir þróast 

og nýjar koma til sögunnar 
 

 Efnahagsleg lægð, stríðstímar, og einveldi einkenndi Evrópu á 18. öld. Borgarastéttin 

varð til og krafðist lýðræðis ásamt minni mismununar milli aðals og lægri stétta.50 

Með tilkomu nýrrar stéttar í þjóðfélaginu tóku heimilin sjálf að breytast og fram komu 

herbergi sem áður höfðu verið óþekkt hjá almenningi, s.s. sérstakar setustofur og 

húsbóndaherbergi með skrifborðum og skattholum. Í kjölfarið varð uppröðun 

húsgagna öðruvísi, í húsum borgarastéttarinnar og þau urðu hreyfanlegri en áður hafði 

verið.51 Með þessum breytingum skapaðist eiginlegur markaður fyrir húsgögn, sem 

ekki hafði verið algengt áður í Danmörku. Árin 1737-1738 gaf frakkinn Jacques-

François Blondel út bókina De la distribution des maisons de plaisance et de al 

décoration des édifices en général, sem var eins konar leiðbeiningabók um hvernig 

skyldi innrétta hástéttarheimili í samræmi við leiðandi stíl hvers tíma. Þessi bók varð 

nokkurs konar „Biblía“ handverks- og listamanna Evrópu og áhrifa hennar gætti í 

gegnum þjóðfélagsstigann þannig eftirspurn myndaðist hjá hinum venjulega borgara 

eftir húsgögnum í ákveðnum stílum.52 Stíllinn sýndi ákveðinn menningarlegan 

þankagang sem kom fram á tímabilinu.53 

Í byrjun 18. aldarinnar höfðu handverksmenn í Danmörku tekið sig saman og  

stofnað eins konar markaðstorg þar sem hægt var að kaupa húsgögn fyrir heimili 

almennings, en slík markaðstorg náðu ekki hylli almennings í landinu. Í kringum 

miðja öldina stofnaði, til dæmis, húsgagnameistari einn, Mathias Nielsen Ortmann, 

húsgagnaverslun eða vörulager. Hann, líkt og ensku húsgagnasmiðirnir, teiknaði og 

setti saman húsgögn á verkstæði sínu sem síðan voru seld í búðinni. Ortmann var 

einnig með þeim fyrstu í Danmörku til að auglýsa húsgagnaverslun sína í dagblöðum 

Kaupmannahafnar, og er það til marks um hinn nýja markað sem var að verða til. Í 

einni af auglýsingum hans sáust myndir af alls kyns gerðum húsgagna sem öll voru 

byggð með mörgum einkennum hins dæmigerða rókokó stíls. Í auglýsingunni var sagt 

                                                 
50 Gelfer-Jørgensen: Guldalderdrømmen. Bls. 14. 
51 Gelfer-Jørgensen: Guldalderdrømmen. Bls. 331 og 336. 
52 Gelfer-Jørgensen, Mirjam: Dansk kunsthåndværk. Bls. 16-17. 
53 Gelfer-Jørgensen: Guldalderdrømmen. Bls. 14. 
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að húsgögn Ortmann væru seld tilbúin, lökkuð og ódýr fyrir alla borgarbúa.54  Sem 

dæmi um húsgögn sem auglýst voru, má nefna skatthol, spegla, skápa, litlar 

kommóður, ýmis konar rúm með enskum og frönskum áhrifum og dragkistur með og 

án fóta, bæði málaðar og ómálaðar. Einnig var tilgreint, hvort húsgögnin væru úr eik, 

furu, með skrautlistum úr kopar, tinlíki eða með alls kyns gyllingum. Við nánari 

rannsóknir á húsgögnum úr hans smiðju hafa einnig fundist húsgögn gerð úr furu en 

spónlögð með hnotu, eins og áður hefur komið fram.55  

Þegar slíkar auglýsingar eru skoðaðar má skynja þann tíðaranda sem var að 

finna  í húsgögnum Kaupmannahafnarbúa, og jafnvel Norðurlandanna allra. Þær sýna 

til dæmis hvernig húsgagnastíll hástéttanna dreifðist niður þjóðfélagsstigann sem og 

hvernig rókokó stíllinn birtist í Danmörku og hvernig í stílinn hafa blandast bæði 

frönsk, en ekki síður ensk áhrif. En vert er að hafa í huga að húsgagnaframleiðslan 

hefur ráðist, að einhverju leyti, af markaðslögmálum um framboð og eftirspurn. 

Langflest húsgögn sem varðveist hafa frá þessum tímabili í Danmörku komu frá 

óþekktum húsgagnasmiðum og eru þau ómerkt og nafnlaus.56 Þegar þau eru skoðuð 

og greind út frá listfræðilegum sjónarmiðum er algengt að sjá blöndu af dæmigerðum 

einkennum nokkurra stíla. Sama húsgagnið getur þannig verið bæði með einkenni sem 

tilheyra rókokó stíl sem og klassískum stíl. Til að sjá þetta nánar verður að skoða 

húsgögnin sjálf eins og gert verður í næsta kafla. 

 

3.1. Geymsluhúsgögn í Danmörku og Englandi 
  

Margar nýjar húsgagnagerðir komu fram á 18. öld, en hér verður einkum fjallað um 

geymsluhúsgögn þar sem rannsóknarefni ritgerðarinnar er skápur. Fyrir tilkomu 

borgarastéttar var algengast að almenningur hugsaði um húsgögn sín, fyrst og fremst 

sem nytjahluti en við komu hinnar nýju stéttar þjóðfélagsins má segja að fagurgildi 

hafi blandast við notagildið. Útlitið skipti meira máli en áður.  

Í gegnum aldirnar hefur kistan verið helsti geymslustaður einkamuna fólks og 

því þjónað sem eitt af mikilvægari húsgögnum þess. 

Á heimilum voru í henni geymdir ekki aðeins þeir hlutir, sem 
tilheyrðu daglegu lífi, svo sem fatnaður, sængurbúnaður, 
matvæli, vopn og fjármunir, heldur einnig skartgripir, bækur 

                                                 
54 Clemmensen, Tove: Møbler paa Clausholm, Langesø og Holsteenshuus. Bls. 40-44. 
55 Clemmensen, Tove: Møbler paa Clausholm, Langesø og Holsteenshuus. Bls. 40-44.  
56 Gelfer-Jørgensen, Mirjam: Dansk kunsthåndværk. Bls. 38. 
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og bréf. Kirkjurnar geymdu skrúða sinn í kistum, kaupmenn 
varning sinn og notuðu þær sem skrifborð og búðarborð, og í 
þeim varðveittu ferðalangar föggur sínar. Kistufjöldi á 
heimilum var á miðöldum eins konar mælikvarði á velmegun 
þeirra.57   
 

                                                   
Mynd 6. Íslensk miðaldakista. 

 
Mynd 7. Annað dæmi um íslenska miðaldakistu en þetta er felliborðskista  

Guðbrands Þorlákssonar, sem var biskup á Hólum í byrjun 17. aldar. 

 

Útlit kistunnar hefur þróast og breyst mikið. Miðaldakistum hefur verið skipt upp í 

þrjá flokka eftir því hvernig þær eru samsettar. Í fyrstu ber að nefna elstu gerðina, 

stokkakistuna. Þær kistur voru gerðar úr einum trjábol sem var holaður að innan og oft 

voru þær með áföstu loki. Önnur tegundin er kassakistan. Þær voru yfirleitt „negldar 

saman á hornunum með járn- og trénöglum eða geirnegldar og styrktar með 

                                                 
57 Arnheiður Sigurðardóttir: Híbýlahættir á miðöldum. Bls. 127. 
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járnböndum, einkum á hornunum.“58 Kassakisturnar gátu bæði verið á fótum eða hvílt 

beint á gólfinu sem og að vera bæði með flötu loki eða ávölu. Þessi gerð kistna var sú 

algengasta á Norðurlöndum og má því ætla að það sama hafi gilt um Ísland. Þriðja og 

síðasta gerð miðaldakistnanna var stuðlakistan. Helsta einkenni á slíkum kistum eru 

hornstuðlar sem hliðarplöturnar og gaflarnir voru greyptir í en stuðlakistur voru hins 

vegar aldrei með járnbitum en þær voru oftar en ekki með miklum útskurði.59 

Kisturnar þróuðust mjög mikið í gegnum aldirnar en voru þó alltaf eitt af 

grundvallarhúsgögnum hvers heimilis, hvort sem það var hástéttarheimili eða 

bóndakot. Stundum voru þær kistur er stóðu á fjórum fótum og með útdraganlegum 

skúffum kallaðar dragkistur. Hér á landi hafa slík húsgögn yfirleitt kallast kommóður 

en á Norðurlöndum eru kommóður og fyrrnefndar dragkistur skilgreindar sem tvær 

gerðir húsgagna af sama stofninum. Dragkistur voru yfirleitt einfaldari að gerð en til 

að skilgreina nánar má segja að dragkisturnar voru yfirleitt með fleiri skúffum en 

kommóðan, jafnvel fjórum til fimm.60  

 
Mynd 8. Dæmigerð dragkista. 

  

Kommóða er skilgreind sem rétthyrnd kista á fótum, stundum með þrem til 

fjórum skúffum en getur líka verið skápur með tveimur hurðum, en þó alltaf lág í lofti. 

Form kommóðunnar er ekki nýtt af nálinni í húsgagnasögunni þar sem hún er í raun 

hliðarþróun frá kistunni, dragkistunni og svokölluðum geymslusætum en það voru 

bekkir sem hægt að geyma hluti ofan í. Kommóðan er nánast alltaf smíðuð þannig að 

hún eigi að standa upp við vegg og voru kommóður algengar bæði í stofum, 

                                                 
58Arnheiður Sigurðardóttir: Híbýlahættir á miðöldum. Bls. 132.  
59 Arnheiður Sigurðardóttir: Híbýlahættir á miðöldum. Bls. 131-133. 
60 Gelfer-Jørgensen: Guldalderdrømmen. Bls. 370. 
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svefnherbergjum og í borðstofum. Nafnið kommóða, eða commode á frönsku, kom 

fyrst fram í byrjun 18. aldar í Frakklandi og var í raun átt við borð með djúpum 

skúffum, en Frakkar ásamt Englendingum voru leiðandi í þróun kommóðunnar. Í dag 

er algengast að nota orðið kommóða um þau húsgögn sem annað hvort hafa 

útdraganlegar skúffur, óháð hversu margar skúffurnar eru, eða lága skápa með 

tveimur hurðum og hillum eða skúffum innan í. Kommóðan varð mjög vinsælt 

húsgagn á 18. og 19. öld og hefur verið síðan, enda hefur form hennar nánast ekkert 

breyst síðan hún kom fram, aðeins skreytingarnar.61 Kommóðurnar hafa verið 

skreyttar samkvæmt tíðaranda þess tímabils sem þær hafa verið smíðaðar. Þess vegna 

eru til kommóður í barokk stíl, rókokó, klassískum stíl og nýrri tímabila eins og funkis 

stílsins. 

 
Mynd 9. Dæmigerð kommóða. Smíðuð eftir teikningu Sheraton. 

 

 Piedestal eða pedestal, á ensku, er eins konar mjór skápur fyrir vasa eða 

listmuni sem kom fyrst fram á endurreisnartímabili 17. aldar. Út frá slíkum skápum 

þróaðist, á 18. öldinni, eins konar mjór hliðarskápur.62 Form slíkra hliðarskápa getur 

bæði verið ávalt eða hringlaga sem og ferhyrningslaga en yfirleitt eru þetta frekar lágir 

skápar. Þeir geta bæði verið með hurðum og þá hillum innan í en einnig geta skáparnir 

verið eingöngu með nokkrar skúffur. Oftast eru skúffurnar eða skápahurðirnar neðst 

og eins konar millispýta milli skúffanna og borðsins. Slíkir skápar voru algengir á 18. 

                                                 
61 Aronson, Joseph: The Encyclopedia of furniture. Bls. 35 og 41-42. 
62 Aronson, Joseph: The Encyclopedia of furniture. Bls. 146. 
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öldinni í stofum og borðstofum.63 Oftar en ekki voru gerðir tveir hliðarskápar, eða par 

af hliðarskápum. Þeir voru þá látnir standa sitt hvoru megin við borð eða jafnvel sófa 

og stundum var sófinn og hliðarskáparnir tveir samfastir.64 Þessir skápar voru yfirleitt 

staðsettir í stofum eða borðstofum og er annað gott dæmi um hvernig húsgagnagerð 

þróast eftir þörfum markaðarins. Skreytingar á hliðarskápum fylgdu straumum 

tíðarandans, en algengast var þó að þeir væru frekar spónlagðir eða með ámáluðu 

skrauti frekar en að bera mikinn útskurð. Slíkir skápar voru mjög algengir í enskri 

húsgagnahefð og voru kallaðir sideboards. Þeir komu fram hjá Adam og Heppelwhite 

en þó hefur Sheraton verið eignaður sá heiður að fullkomna form hliðarskápanna. 65 Á 

slíkum skápum var skápur, með tveimum hurðum, settur á milli hliðarskápanna og 

oftast var hann með frekar sveigðum línum66.  

 
Mynd 10. Enskir hliðarskápar byggðir eftir teikningum Adam frá u.þ.b. 1770. 

 

Buffet eða skenkur, er skápagerð sem var yfirleitt notuð í borðstofum, bæði til 

að geyma lín og borðbúnað sem og til að nota sem hliðarborð fyrir hluti sem ekki var 

verið að nota við  matarborðið. Þessi skápagerð kom fram á 17. öld en er þróuð úr 

öðrum gerðum húsgagna sem þegar voru komnar fram á sjónarsviðið. Eitt þeirra 

húsgagna er svokallaður credence skápur sem var hliðarskápur sem var yfirleitt 

notaður við trúarlegar athafnir. Slíkir skápar voru seinna notaðir til að skera kjöt á og 

                                                 
63 Gelfer-Jørgensen: Guldalderdrømmen. Bls. 370-374. 
64 Aronson, Joseph: The Encyclopedia of furniture. Bls. 170. 
65 Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Adam: The practical book of period furniture. Bls. 254. 
66 Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Adam: The practical book of period furniture. Bls. 219. 
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geyma borðbúnað en í Norður-Evrópu þróuðust slíkir credence skápar í eins konar 

buffet eða skenka.67  

 
Mynd 11. Einfalt buffet, eða skeinkur, smíðaður úr hnotu, frá 17. öld. 

 

Orðið buffet á rætur að rekja til Frakklands, en þessi skápagerð var vinsæl um nær alla 

Evrópu sem og Englandi í einhverju útgáfum. Buffet, eða skenkur, er yfirleitt alltaf 

frekar stór skápur, oftast eru tvær hurðar, tvær skúffur yfir hurðum og borðplata, en 

útgáfurnar gátu verið eins margvíslegar og þær voru margar. Þar sem skenkarnir voru 

þungir og miklir að eðlisfari voru yfirleitt ekki háir, mjóir fætur á þeim. Þeir stóðu 

frekar sem eins konar kassi á gólfinu eða voru með litla kubbafætur sem voru annað 

útskornir í ákveðnu mynstri eða beinir ferningar eða hringir.68 Oft mátti sjá eins konar 

svuntu með sveigðum línum sem festar voru á milli fóta skápsins, neðst á skenkunum. 

Algengt var á Norðurlöndum og á Englandi að skenkarnir voru með efri skáp þar sem 

diskar og áhöld voru geymd, annað hvort í lokuðum skápum eða með skápahurðum 

sem voru skreyttar þannig að það sást í gegn en einnig var algengt að hillur væru fyrir 

ofan skápinn til að auka geymslurýmið.69  

                                                 
67 Aronson, Joseph: The Encyclopedia of furniture. Bls. 48. 
68 Gjerdi, Trond: Møbler i Norge. Bls. 45.   
69 Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Adam: The practical book of period furniture. Bls.  120-
121. 
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Mynd 12. Dæmi um buffet, eða skenk frá miðri 18. öld. 

 

Síðasta dæmið um nýja húsgagnagerð, sem kom fram á 18. öld, og rætt verður 

um hér, er ekki eiginlegt geymsluhúsgagn en þetta var þó húsgagn sem ekki hafði 

þekkst áður. Þetta voru standúr, eða gólfklukkur sem einkenndust af stórum mjóum 

skápum með klukkuskífu efst og urðu þeir mjög vinsæl útflutningsvara sem finna 

mátti víða í Evrópu.70 

  
Mynd 13. Einföld standklukka. Smíðuð af Chippendale árið 1780 í einföldum enskum 

stíl. 

                                                 
70 Hjelde, Gunnar: Stil og interiør. Bls. 156. 
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4. kafli.  

Rannsókn á skáp – útliti hans og sagan um eigendurna  
 

Í þessum kafla er sjónum beint að skápnum sem geymdur er í Minjasafni Austurlands. 

Í kringum skáp þennan hefur verið á kreiki munnmælasaga um uppruna hans.71 Eins 

og áður hefur komið fram, töldu núverandi eigendur hans að skápurinn hafi komið úr 

innbúi Brynjólfs Sveinssonar, biskups í Skálholti á 17. öld.72 Tilraun verður því gerð 

til að sanna, eða afsanna, munnmælasöguna og í framhaldi af því verður sett fram 

tilgáta um uppruna skápsins. Til að geta greint skápinn út frá listfræðilegu sjónarmiði 

þarf að byrja á að lýsa stílsögu skápsins en sú lýsing er byggð á rannsókn höfundar á 

skápnum sjálfum, á haustdögum ársins 2008.73 Því næst verður saga skápsins skoðuð 

og rannsakað hvort hægt sé að finna gögn og heimildir til að styðja söguna. Að því 

loknu verður hægt að svara því hvort tilgátan um uppruna skápsins sem sett var fram í 

upphafi, eigi við rök að styðjast út frá byggingu hans og sögu. 

 
Mynd 14. Viðfangsefni rannsóknar. Skápurinn á Egilsstöðum. 

 

4.1. Skápurinn – hvernig lítur hann út og hvernig er hann smíðaður? 
 

Umræddur skápur er 188 cm á lengd, þegar skrautlistar á enda borðplötunnar eru 

mældir með. Skápurinn er 98 cm á hæð og 66 cm á dýpt. Hann er að mestu byggður 

úr furu sem hefur verið spónlögð með hnotu. Skúffur og sumt innviði skápsins er þó 

                                                 
71 Viðtal höfundar við Ingunni Ásdísardóttur, núverandi eiganda skápsins, apríl 2004 og ágúst 2008. 
72 Íslenzkar æviskrár. I. bindi. Bls. 286. 
73 Fylgiskjal 1: Höfundur skoðaði skápinn sjálfann, mældi hann og tók myndir, í september 2008. 
Nákvæm útlitslýsing ásamt mælingum á skápnum er í því skjali. 
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úr eik sem hefur verið bæsuð til að ná sama útliti og ytra byrði hans. Mismunandi 

smíðaaðferðir hafa verið notaðar til að smíða skápinn, en hann er í nokkrum einingum 

sem hægt er að taka í sundur, en ekki er hægt að nota þær einar og sér.  

Efsta einingin, sem er 20 cm há, er sett saman í ramma, sem sést best þegar 

horft er undir hana. Þá sést bersýnilega hvernig ramminn er settur saman, með 

fulningaplötum sem heflaðar hafa verið til að passa í raufar á rammanum. Rammi 

efstu einingarinnar er byggður utan um þrjár skúffur, og þegar skoðað er inn í 

rammann má sjá að einnig hefur verið notað lím til að styrkja rammann enn betur. 

Slík notkun á lími var þekkt frá miðöldum og við skoðun á skápnum sjálfum voru 

ekki merki um hvort límið hafi verið upprunalegt eða hvort það sé merki um viðgerð á 

skápnum seinna meir.74 Utan um rammann eru skreytilistar, með bogamynstrum, sem 

bæði eru notaðir til að fela samskeyti og en líka eingöngu til skrauts, þ.e. þeir hafa 

ekki sérstaka þýðingu fyrir samsetningu skápsins, aðra en fagurfræðilega. 

Skreytilistarnir hafa verið límdir á. Þessi samsetningaraðferð var þekkt á 

Norðurlöndum á 16. öld og fannst til dæmis í kirkjugripum.75 Ofan á rammanum eru 

tvær jafnbreiðar plötur, sem spónlagðar hafa verið með hnotu. Ástæðan fyrir því að 

plöturnar eru tvær, hefur verið að of mikil spenna hefði myndast í viðnum ef platan 

hefði bara verið ein og hún hefði auðveldar sprungið í sundur.76  

Í þessum efsta ramma eru þrjár skúffur. Þær eru úr eik, sem hefur verið bæsuð 

til að ná sama útliti og skápurinn sjálfur.77 Skúffurnar eru geirnegldar á 

samskeytunum, en neðsta platan er fulningsplata sem fest er með því að renna í rifu á 

hliðarplötum. Hugtakið að geirnegla þýðir að „skeyta hornrétt saman fjalir þannig að 

tappar (geirnaglar) og jafnbreið gróp skiptist á svo breitt sem borðið er (geirneglt horn 

minnir á spenntar greipar)“78. Fyrst var vitað um þessa aðferð á 15. öld á 

Norðurlöndum.79 Framhlið skúffanna er með inngreyptu hringbogamynstri. Þetta er 

útbúið þannig að viðarplatan með hringboganum er límd framan á grind skúffunnar. 

Viðarplatan í miðjunni, þ.e. sú sem lítur út fyrir að vera fulningsstykki er því í raun 

grind skúffunnar, sem hefur svo verið bæsuð til að ná sama útliti og viðarplatan með 

inngreypingunni. Slík smíði, þ.e. að nota í raun falskan ramma framan á heiltrésplötur 

                                                 
74 Gjerdi, Trond: Møbler i Norge. Bls. 108. 
75 Gjerdi, Trond: Møbler i Norge. Bls. 107. 
76 Gjerdi, Trond: Møbler i Norge. Bls. 106. 
77 Viðtal höfundar við Hlyn Halldórsson frá Miðhúsum. 15. september 2008. Hlynur hefur unnið mikið 

við   trélist og rekur Listasmiðjuna Eik, sem er á Miðhúsum, rétt fyrir utan Egilsstaði.  
78 Íslensk orðabók. Bls. 297. 
79 Haraldur Ágústsson:  Timburmenn, snikkarar og tól þeirra. Bls. 2 í viðauka. 
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var einnig aðferð sem mikið var notuð á 17. öld á Norðurlöndunum.80 

Hringbogamynstrið, sem kemur fram á skúffum þessa skáps má rekja til Chippendale 

húsgagnasmiðs á Englandi, en slíkt mynstur kemur einnig fram í dönskum 

húsgögnum í rókokó stíl.81  

Neðri helmingur skápsins er samsettur úr þremur einingum, tveimur 

hliðarskápum með sitt hvorri hurðinni og einum heilum skáp í miðjunni. Skáparnir 

tveir minna á hina ensku hliðarskápa, eða hina svokölluðu piedestal, sem fjallað var 

um í kafla 3.1 um nýjar húsgagnagerðir á rókokó tímabilinu. Þeir eru báðir settir 

saman með heilum viðarplötum, úr furu, sem hefur síðan verið spónlögð með hnotu.82 

Hliðarskáparnir báðir eru geirnegldir á samskeytunum. Inni í báðum hliðarskápunum 

eru hillur, en í öðrum þeirra eru ummerki eftir djúpa skúffu. Hillurnar og skúffan hafa 

verið fest þannig að mjóir listar eru á sitt hvorri hliðarplötu skápsins til að halda uppi 

hillunni, eða skúffunni, og er þeim þannig rennt inn í skápinn. Á 18. öld var algengt 

að byggja innréttinguna þannig inn í skápa að hún var ekki föst við ytri skápsgrindina 

sjálfa. Þetta var afleiðing þess að heiltrésplötur voru oftar notaðar fremur en 

rammabygging, með fulningaplötum innan í rammanum. Ástæðan fyrir því að 

innréttingin var ekki föst við ytri grind skápsins, heldur límd föst við ákveðin punkt, 

var vegna hreyfingar í viðnum. Menn uppgötvuðu að skápurinn héldi frekar formi 

sínu ef viðurinn fengi að anda og hreyfast og þannig komu síður sprungur í viðinn.83 

Hurðirnar eru smíðaðar í rammabyggingu með fulningsplötu sem fest er í rauf í 

rammanum en það var einnig algeng smíðaaðferð á 18. öld, þar sem smiðir höfðu 

einnig uppgötvað að ef hurðir voru byggðar úr heilum viðarplötum þá áttu þær það 

frekar til að festast inn í skápum sem smíðaðir voru úr heilum plötum.84 Hurðirnar á 

þessum skápum eru þó festar framan á skápinn sjálfann, en við skoðun á skápnum sést 

bersýnilega að lamirnar eru ekki upprunalegar. Framan á hurðum er inngreypt 

átthyrningsmynstur sem hefur verið límt inn í rammabygginguna.  

Miðjuskápurinn er byggður upp á sama hátt og hliðarskáparnir, þ.e. ramminn 

er úr heilum viðarplötum, hurðirnar eru smíðaðar með í rammabyggingu þar sem 

fulningsplata er fest við og innréttingin er byggð inn í skápinn. Innan í skápnum eru 

tvær skúffur og tvær hillur. Á efri skúffunni eru hnúðarnir til að opna skúffuna 
                                                 
80 Gjerdi, Trond: Møbler i Norge. Bls. 107. 
81 Sjá mynd nr. 13. Bls. 25.  
82 Viðtal höfundar við Hlyn Halldórsson frá Miðhúsum. 15. september 2008. Hlynur hefur unnið mikið 
við trélist og rekur Listasmiðjuna Eik, sem er á Miðhúsum, rétt fyrir utan Egilsstaði. 
83 Gjerdi, Trond: Møbler i Norge. Bls. 108. 
84 Gjerdi, Trond: Møbler i Norge. Bls. 109. 
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glataðir, en á neðri skúffunni eru hnúðarnir til staðar. Þeir virðast upprunalegir og það 

sem vekur athygli við þá er mynstrið á þeim. Þetta er hlutlaust blómamynstur, sem 

minnir á einfaldað blómamynstur rókokó stílsins.  

Fætur skápsins eru einnig laus eining, líkt og aðrar einingar skápsins. Fæturnir 

eru smíðaðir sem rammi undir hliðarskápana og undir rammann eru settir fjórir 

kassalaga bitar, sem ramminn stendur á. Rammabyggingin sjálf myndar bogadregið 

flæðandi form en bitarnir eru með sveigðri línu. Þegar ramminn stendur á bitunum 

fjórum myndast heildarútlit fótanna á skápnum en það er hið kunnuglega S- og C- 

laga form rókokó stílsins. Þetta sama form má sjá í húsgögnum bæði frá Danmörku og 

Englandi.85 

 

4.2. Sagan um skápinn – er hægt að sanna söguna? 
 

Þegar búið var að rannsaka skápinn útlitslega var næsta skref í rannsókn og greiningu 

á skápnum að skoða munnmælasöguna um það hvort skápurinn væri upprunalega frá 

Skálholti.  

Eins og sagt hefur verið frá, er fyrsti hluti sögunnar sá að Sigríður Fanney, 

bóndakona á bænum á Egilsstöðum I keypti skápinn af mági sínum, Agli Jónssyni 

lækni á Egilsstöðum. Byrjað var því á að leita að gögnum frá Sigríði Fanney og manni 

hennar, Sveini Jónssyni. Á Héraðsskjalasafni Austurlands fundust þó nokkur gögn frá 

Sveini, en ekki fannst nein kvittun um kaupin á skápnum. Við leit í Þjóðskjalasafninu 

og Héraðsskjalasafni Austurlands voru hins vegar engin gögn að finna frá Agli 

Jónssyni lækni.  

Næsti hluti sögunnar var sá að þegar Egill seldi skápinn sagðist hann hafa 

keypt hann úr dánarbúi Torfhildar Hólm, rithöfundar í Reykjavík. Því var næsta skref 

var að rannsaka gögn Torfhildar. Í skjalaskrám sýslumanna og sveitarstjórna 

Árnessýslu og Reykjavíkur er hægt að finna skrá yfir dánarbú og skiptaskjöl. Í þeim 

skjölum kemur fram að Torfhildur hafi verið ekkjufrú sem lést þann 14. nóvember 

1918. Samkvæmt skjölunum lét hún eftir sig kjörson, Halldór Hólm, sem erfði bú 

hennar en hann hafði Torfhildur ættleitt í maí 1918. Í bréfi frá árinu 1922 er skráð að 

Kristín Björnsdóttir hafi veitt móttöku hjá skiptaráðanda sparisjóðsinnistæðu, fyrir 

hönd ófjárráða sonar síns Halldórs Bogasonar, en það er sá hinn sami og Torfhildur 

                                                 
85 Sjá mynd nr. 8 á bls. 21 og mynd nr. 9 á bls. 22. 
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hafði ættleitt stuttu fyrir lát sitt. Kristín Björnsdóttir sá því um daglegan rekstur á 

húseign Torfhildar fyrir hönd sonar síns, sem var löglegur erfingi Torfhildar. Í 

skjölum skiptaráðanda kemur einnig fram reikningur frá yfirréttarlögmanni sem sá um 

bókhald dánarbúsins. Í reikningum frá honum koma fram innlagnir frá Kristínu þar 

sem hún leggur inn fjárhæðir fyrir selda innanstokksmuni árið 1919, þar á meðal einn 

seldur skápur en ekki stendur hver hafi verið kaupandinn.86 Þegar manntal frá árinu 

1918-1919 var skoðað kom í ljós að Kristín Björnsdóttir var skráð vinnukona hjá 

Torfhildi, en Halldór skráður kjörsonur Torfhildar. Eftir lát Torfhildar var Kristín því 

skráð húsráðandi þar sem hún var fjárhaldsmaður sonar síns sem hafði erft Torfhildi. 

Samkvæmt þessum gögnum má draga þá ályktun að Torfhildur hafi viljað búa þannig 

um hnútana að eftir lát sitt, myndi vinkona hennar og vinnukona ekki lenda á götunni 

með son sinn. Við skoðunina á manntalinu kom hins vegar annað merkilegt atriði í 

ljós. Veturinn 1918-1919 var Egill Jónsson, stud.med. skráður leigjandi á heimili 

Torfhildar.87 Það þarf því ekki að vera langsótt að leiða líkum að því að Egill hafi 

verið einn af kaupendum þeirra innanstokksmuna sem Kristín seldi úr búi Torfhildar. 

Því má segja að miklar líkur séu á því að sagan sem Egill sagði Sigríði Fanney um að 

skápurinn kæmi úr því dánarbúi sé sönn. Í gögnum Torfhildar fannst hins vegar ekki 

tenging við Hannes Finnsson biskup né Skálholt. 

Ekki var hægt að nema staðar þarna þar sem sagan sagði að skápurinn kæmi úr 

Skálholti. Lá því beinast við að skoða hvaða gögn fyndust um Hannes Finnson biskup 

en hann var fæddur árið 1739 og lést 1796. Í bókinni Íslenzkar æviskrár er sagt frá 

Hannesi Finnssyni. Hann var mikill menntamaður, varð stúdent í Skálholti árið 1755 

og ferðaðist til Kaupmannahafnar þar sem hann tók guðfræðipróf árið 1763. Hannes 

dvaldist á Íslandi og aðstoðaði föður sinn á árunum 1767-1770 en fór aftur til 

Kaupmannahafnar það ár. Hann bjó þar til ársins 1777 þar sem hann lagði stund á 

fornleifarannsóknir og ritstörf. Hannes var settur aðstoðarbiskup í Skálholti árið 1777 

og vann þar við hlið föður síns en árið 1785 var Hannes settur biskup. Hannes tók 

doktorspróf árið 1790 og lést síðan 1796, 57 ára að aldri. Hannes var tvígiftur. Fyrri 

kona hans hét Þórunn Ólafsdóttir en hún lést 1786. Börn þeirra komust ekki upp. 

Seinni kona Hannesar var Valgerður Jónsdóttir er fædd var 1771 og lést hún 1856. 

Þau giftust árið 1789 og eignuðust fjögur börn sem öll komust á legg.88   

                                                 
86 Þ.Í.: Sýslumaðurinn í Reykjavík. XXX/43. Dánarbú. Skiptaskjöl 1922. 
87 Þ.Í.: Manntal í Reykjavík 1919. 
88 Íslenzkar æviskrár. Bls. 308-310. 
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Fyrsta erfðaskráin og dánarbúið sem skoðað var í einkaskjalasafni Hannesar 

var uppvirðing á dánarbúi föður hans, Finns. Í erfðaskrá Finns kom fram að húsið sem 

Finnur bjó í, og stóð á Skálholtsjörðinni, hafi verið hans eign, en þar sem Hannes hafi 

verið orðinn biskup þá hafi hann erft húseign föður síns, og með öllu sem því 

tilheyrði. Dánarbúi Finns var skipt á milli erfingja hans, peningum, jarðareignum, 

bátum og búagildi. Allar bækur hans voru taldar upp, sem og borðbúnaður og föt. 

Athygli vekur að ekki koma fram mörg húsgögn en þó er tilgreint að búinu hafi 

tilheyrt nokkrar kistur, eikarstóll og spegill. Einu sinni er minnst á skáp með skúffum 

sem séra Jón, bróðir Hannesar erfði, en ekki fylgdi nein útlitslýsing á skápnum.89 Þar 

af leiðandi er hvorki hægt að sanna, né afsanna að þarna gæti skápurinn verið fundinn 

en hins vegar sagði munnmælasagan að skápurinn hafi komið úr búi frá Hannesar 

Finnssonar og því var rannsókninni haldið áfram með það í huga. 

 Bú Hannesar er mjög nákvæmlega skráð, allt frá bókum hans til hvers einasta 

gaffals. Þegar kaflinn um húsgögn er skoðaður er hægt að gera sér í hugarlund hvernig 

heimili Hannesar hefur verið en sem dæmi má taka að innan um hans muni er tilgreint 

standúr, eða standklukka, eins og það er kallað í dag. Eins og kom fram í kafla 3.1. 

um nýjar tegundir húsgagna, komu slík húsgögn ekki fram fyrr en á 18. öld. Þar sem 

Hannes hefur átt slíkan grip er hægt að leiða líkum að því að hann hafi kynnst nýjum 

hugmyndum í húsgagnasmíði á árum sínum í Danmörku. Einnig má álykta að Hannes 

hafi verið gefinn fyrir að eignast gripi er töldust til nýjunga þess tíma. Með þetta í 

huga, vekur einnig athygli að í uppvirðingu á eignum hans eru ekki tilgreindir neinir 

skápar, en hins vegar eru fjöldamargar kistur. Þetta vekur spurningar um hvort litið 

hafi verið á ákveðnar gerðir húsgagna sem laus húsgögn og hvað var þá skilgreint sem 

hreyfanleg húsgögn. Spurningin er þá sú hvort stærri húsgögnin hafi verið talin sem 

hluti hússins sjálfs og talist til þess er var kallað jörð og allt tilheyrandi.90  

Í uppvirðingu úr búi Valgerðar, konu Hannesar, er minnst á ýmsar gerðir 

húsgagna og annarra persónulegra muna og athygli vekur til dæmis að Valgerður 

hefur átt svokallaða daguerretype myndavél og myndir, sem þekkt var á 19. öld en 

þetta er vísbending um að heimili Valgerðar hefur verið í betra lagi og hefur ekki talist 

                                                 
89 Þ.Í.: E.210. Einkaskjalasafn Hannesar Finnssonar. Í fylgiskjali 2, sem fylgir ritgerð þessari er gerð 
tilraun til að lista upp þann hluta uppvirðingar á búi Hannesar og uppvirðingar á búi Valgerðar, er tekur 
til húsgagna þeirra. Þar má sjá dæmi um hvað taldist til hreyfanlegra húsgagna og hvers konar húsgögn 
voru til á heldri manna heimilum íslendinga á 18. öld.  
90 Fylgiskjal 2. Uppskrift höfundar úr gögnum úr einkaskjalasafni Hannesar Finnsonar biskups. Þ.Í. 
E210. Einkaskjalasafn Hannesar Finnssonar.  
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fátækraheimili. Þar var að finna ýmis borð, stóla og kommóður. Samkvæmt þessari 

skrá átti Valgerður einnig margar kistur og ferðakoffort, en einungis er tilgreindur 

einn skápur í hennar fórum. Þetta var hornskápur með tveimur hvolfum og skúffu. 

Enn vaknar sú spurning hvernig stórir skápar voru skráðir, því ekki er óraunhæft að 

telja að heldra fólk, sem átti þetta mikið og fínt innbú hafi notað einhverja stóra skápa.  

 Þegar skoðaðar eru uppvirðingar og erfðaskrár þeirra hjóna Hannesar og 

Valgerðar kemur í ljós að ekki fer mikið fyrir útlitslýsingum á þeim húsgögnum sem 

koma þar fram. Því er eingöngu hægt að ímynda sér hvernig húsgögnin litu út, með 

tilliti til þeirra fáu lýsinga sem í skránum eru. Í rannsókn þessari var litið yfir 

ferðabækur útlendinga frá tímabilinu til að athuga hvort einhverjar lýsingar á 

innanstokksmunum í Skálholti hefðu verið skrifaðar, en svo var ekki. Erfitt er því að 

segja til um og greina hvaða listastílum húsgögn hjónanna tilheyrðu. Ætla má að þau 

hjón hafi verið kunnug  rókokó stílnum sem vinsæll var á þessum tíma í Evrópu, 

einkum vegna þess að Hannes bjó það lengi í Kaupmannahöfn. Einnig er vitað til þess 

að rókokó stíllinn náði til Íslands.  Þessu til rökstuðnings er hægt að skoða innréttingar 

í Viðeyjarkirkju, en eins og sjá má á myndum úr kirkjunni bera innréttingarnar 

dæmigerð einkenni rókokó stílsins, einkum og sér í lagi sést það í S- og C- formunum 

sem eru alls ráðandi, sem og á litnum sem bekkirnir hafa verið málaðir í.91  

  
 Mynd 15. Kirkjubekkir í Viðeyjarkirkju. Dæmigerð einkenni rókokó stíls. 

 

Ekki er vitað hver teiknaði kirkjuna sjálfa en vitað er að það var Nicolai Eigtved sem 

teiknaði Viðeyjarstofu, en það var sá hinn sami og hafði teiknað Kristjánsborgarhöll í 

Danmörku í byrjun 18. aldar, eins og áður hefur komið fram.92 Tréverkið í 

innréttingum Viðeyjarkirkju er með því elsta sem varðveist hefur í landinu og hefur 

                                                 
91 Myndir höfundar úr Viðeyjar-kirkju. Teknar í nóvember 2008. 
92 Þorsteinn Gunnarsson: Viðeyjarstofa og kirkja. Bls. 33 og 170. 
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það verið látið halda upprunalegu útliti, þrátt fyrir endurbætur á kirkjunni.93 Byrjað 

var að byggja Viðeyjarkirkju árið 1765 og var hún tekin í notkun árið 1774 og sama ár 

staðfesti Finnur Jónsson, biskup og faðir Hannesar, að kirkjan teldist til vígðra 

kirkna.94 Þetta þykir staðfesta það að rókokó stíllinn náði alla leið til Íslands á 18. öld. 

Útlitslega ber skápurinn dæmigerð einkenni rókokó stíls og því er hægt að 

fullyrða að skápurinn geti ekki verið smíðaður fyrr en í fyrsta lagi á 18. öld. Sagan 

sagði að skápurinn hefði komið úr búi Hannesar Finnssonar og að hann væri jafnvel 

úr búi Brynjólfs biskups Sveinssonar sem var biskup á árunum 1639-1672. 95 Það var 

um það bil einni öld áður en rókokó stíllinn kom fram á Norðurlöndum og því er hægt 

að útiloka þann möguleika að skápurinn sé frá 17. öld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Þorsteinn Gunnarsson: Viðeyjarstofa og kirkja. Bls. 170-175. 
94 Þorsteinn Gunnarsson: Viðeyjarstofa og kirkja. Bls. 137, 140 og 141. 
95 Íslenzkar æviskrár. I. bindi. Bls. 286. 



 34

5. kafli.  

Niðurstöður 
 

Viðfangsefni ritgerðar þessarar var að skoða og greina frá hvaða stílsögulega tímabili 

skápurinn á Austurlandi gæti verið og hvort hægt sé að sanna þá munnmælasögu sem 

hefur fylgt honum í gegn um árin.  

Við fyrstu skoðun á skápnum komu í ljós dæmigerð einkenni rókokó stílsins 

sem kynnt voru í 2. kafla. Helstu einkenni rókokó stílsins á þessum skáp eru S- formin 

á fótum skápsins sem og blómamynstrið á hnúðunum sem opna skúffurnar innan í 

skápnum. En á skápnum voru þó ekki eingöngu einkenni rókokó stílsins heldur má 

einnig sjá dæmigerð einkenni klassíska stílsins sem kom fram í lok 18. aldarinnar og 

varð vinsæll bæði í Danmörku og Englandi. Þessi einkenni eru einna helst 

skrautlistarnir sem finna má á skápnum og voru vinsælir í enskri húsgagnasmíði. 

Annað einkenni frá enskri húsgagnahefð er mynstrið á innlögninni framan á skúffum 

skápsins en sama mynstur má sjá í húsgögnum Chippendale eins og sjá má á mynd af 

standklukku á bls. 22.  Það sem bendir einnig til að skápurinn sé frá 18. öld er 

viðartegund hans, hnotan, en eins og áður hefur komið fram var algengt, í Danmörku, 

að finna húsgögn sem smíðuð voru úr furu en spónlögð með hnotu. Með það í huga er 

vert að rifja upp að þegar markaður hafði myndast í Danmörku, mátti oft sjá að 

húsgögn þar væru framleidd með einkenni fleiri en eins stíls. Einnig tíðkaðist það að 

danskir húsgagnasmiðir fóru til Englands til að læra iðn sína og þekktu því vel 

strauma og stefnur sem voru allsráðandi þar. Þegar smíði skápsins var skoðuð nánar 

má sjá smíðaaðferðir sem voru vel þekktar á Norðurlöndum við smíði húsgagna á 

fyrri öldum. En ein aðferð var þó sem helst bendir til þess að skápurinn sé í raun frá 

18. öld. Það er hvernig innréttingar skápsins eru smíðaðar inn í hann, eins og fjallað 

var um í kafla 4.1. Þegar skápurinn er því skoðaður með tilliti til útlits hans og smíði 

er hægt að leiða líkur að því að hann hafi í raun verið smíðaður í Danmörku á seinni 

hluta 18. aldar, jafnvel byrjun 19. aldar, með enskum áhrifum en fyrir danskan 

markað.  

 En þetta var ekki öll rannsóknin þar sem hún byggðist einnig á að sanna 

munnmælasöguna sjálfa. Líkur eru til þess að sá hluti sögunnar um að skápurinn hafi 

komið úr búi Torfhildar Hólm sé sannur þar sem óyggjandi tengsl fundust milli 

hennar og Egils Jónssonar. Til að glöggva okkur á sögunni þá seldi Egill skápinn til 
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Sigríðar Fanneyjar sem var amma Ingunnar Ásdísardóttur, núverandi eiganda 

skápsins. Í rannsókn þessari fundust hins vegar ekki tengingar á milli Torfhildar Hólm 

og Skálholts eða Hannesar Finnssonar biskups og í gögnum Hannesar var engin 

nákvæm útlitslýsing á húsgögnum. Því er ómögulegt að segja til um hvort seinni hluti 

sögunnar um að skápurinn hafi komið frá Hannesi Finnssyni biskup, sé sannur eða 

ekki. Hins vegar er hægt að draga ýmsar ályktanir út frá þeim gögnum sem skoðuð 

hafa verið í rannsókninni. Það fyrsta sem vakti spurningar við skoðun á erfðaskrám og 

uppvirðingum Hannesar og hans fjölskyldu, var hvað hefði talist til færanlegra 

húsgagna. Eins og rætt var um í kafla 2.2 varð algengara, á 18. öld, að fólk eignaðist 

fleiri húsgögn sem voru færanleg, en áður höfðu stærri húsgögnin einfaldlega tilheyrt 

húsinu sjálfu, frekar en hverri persónu fyrir sig. Því er spurning hvort skápurinn hafi í 

raun tilheyrt Hannesi Finnssyni, en ekki verið tiltekinn í uppvirðingu á eignum hans, 

þar sem hann hafi ekki talist til færanlegs húsgagns vegna stærðar sinnar. Önnur 

ályktun sem hægt er að draga af rannsókn á gögnum Hannesar er um húsbúnað heldri 

fólks á 18. og 19. öld á Íslandi. Í þessum gögnum má sjá að húsgögn fólks á Íslandi 

hefur borið keim af þeim stefnum sem voru við lýði á sama tíma í Evrópu. Sem dæmi 

um þetta má nefna standklukkuna sem þau áttu, en eins og sagt var frá í kafla 4.2 voru 

þær nýjar af nálinni í þá daga. Þetta þótti sýna að heimili þeirra hefur verið glæsilegt 

og þau hafa þekkt nýja strauma og stefnur í húsgagnagerðum, enda var Hannes búinn 

að vera búsettur í Kaupmannahöfn um lengri tíma. Í sama kafla má sjá dæmi um 

rókokó stíl í Viðeyjarkirkju sem smíðuð var á seinni hluta 18. aldar en það að sá stíll 

var notaður við smíði kirkjunnar styður það þá tilgátu að Íslendingar, alla vega þeir 

sem tilheyrðu hærri stéttunum, þekktu þennan stíl vel.  

 Hægt er því að spyrja sig að því hvernig skápurinn hafi komið til Íslands. 

Keypti Hannes Finnsson kannski þennan skáp þegar hann bjó Kaupmannahöfn og 

flutti hann síðan með sér heim? Er þetta ef til vill skápurinn sem Jón, bróðir Hannesar, 

erfði eftir föður þeirra? Eða var skápurinn einfaldlega seldur Torfhildi Hólm, í búð í 

Reykjavík á 19. öld, eftir að hafa verið smíðaður í Danmörku og fluttur síðan hingað 

til lands?       

Við þessum spurningum fást líklega aldrei svör.         

 

 

     



 36

Heimildaskrá. 

 
Frumheimildir: 

 
Þjóðskjalasafn Íslands: Einkaskjalasafn. E210. Einkaskjalasafn Hannes Finnsson. 

 

Þjóðskjalasafn Íslands: Manntal í Reykjavík 1919. 

 

Þjóðskjalasafn Íslands: Sýslumaðurinn í Reykjavík. ED1/1141. Skiptabók 1916-1919. 

 

Þjóðskjalasafn Íslands: Sýslumaðurinn í Reykjavík. XXX/43. Skiptaskjöl 1922. 

 
 Eftirheimildir: 

 
Arnheiður Sigurðardóttir: Híbýlahættir á miðöldum. Reykjavík. Bókaútgáfa 

Menningarsjóðs og   Þjóðvinafélagsins. 1966. 

 

Aronson, Joseph: The encyclopedia of furniture. New York. Crown Publishers. Sjötta 

prentun. 1944. 

 

Clemmensen, Tove: Møbler paa Clausholm, Langesø og Holstenshuus. 

Kaupmannahöfn. Ejnar Munksgaards Forlag. 1946. 

 

Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Abbot: The practical book of furniture. 

Treating of furniture of the english, american colonial and post-colonial 

and principal french periods. Philadelphia. J.B. Lippincott Company. 

1914. 

 

Gelfer-Jørgensen, Mirjam: Dansk kunsthåndværk. 1730-1850. Rokoko. Klassicisme. 

[Kaupmannahöfn.] Gyldendal. 1973. 

 



 37

Gelfer-Jørgensen, Mirjam: Guldalderdrømmen. Dansk nyklassicistisk møbelkunst 

1790-1850. [Kaupmannahöfn]. Rhodos internationalt forlag for videnskab 

og kunst. 2002. 

 

Gjerdi, Trond: Møbler i Norge. Tegninger av forfatteren. Osló. H. Aschehoug & C 

(W.Nygaard). 1976. 

 

Haraldur Ágústsson: Iðnfélagsfræði. Timburmenn, snikkarar og tól þeirra. Reykjavík. 

[án útgáfufyrirtækis]. 1979. 

 

Hjelde, Gunnar: Stil og interiør. Vår stilhistorie fra oldtid til nåtid. Osló. Novus 

forlag. 2004. 

 

Helgi Hallgrímsson: „Ágrip af sögu húsgagnanna.“ Húsakostur og híbýlaprýði. Mál 

og Menning. Reykjavík. 1979. Bls. 73-82. 

 

Íslensk orðabók. Ritstjóri Mörður Árnason. Fjórða útgáfa byggð á 3. prentun frá 2005 

með allnokkrum breytingum. Reykjavík. Edda. 2007. 

 

Íslenzkar æviskrár. Frá landnámstímum til ársloka 1940. Tínt hefir saman Páll Eggert 

Ólason. I. bindi. Reykjavík. Hið íslenska bókmenntafélag. 1948. 

 

Íslenzkar æviskrár. Frá landnámstímum til ársloka 1940. Tínt hefir saman Páll Eggert 

Ólason. II. bindi. Reykjavík. Hið íslenska bókmenntafélag. 1949. 

 

Wanscher, Ole: Møbelkunsten. Studier i møbeltypernes æstetik og historie. 

Kaupmannahöfn. Thaning og Appels forlag. 1955. 

 

Þorsteinn Gunnarsson: Viðeyjarstofa og kirkja. Byggingarsaga, annáll og endurreisn. 

Reykjavík. Hið íslenska bókmenntafélag. 1997. 

 

      

 



 38

Viðtöl: 

 
Viðtal höfundar við Hlyn Halldórsson. September 2008. 

 

Viðtal höfundar við Ingunni Ásdísardóttur. Apríl 2004 og ágúst 2008 og september 

2008. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39

Myndaskrá. 
 

Mynd 1: Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Abbot: The practical book of 

furniture. Treating of furniture of the english, american colonial and post-

colonial and principal french periods. Philadelphia. J.B. Lippincott 

Company. 1914. Mynd nr. 1. Bls. 99. 

 

Mynd 2: Hjelde, Gunnar: Stil og interiør. Vår stilhistorie fra oldtid til nåtid. Osló. 

Novus forlag. 2004. Bls. 136. 

 

Mynd 3: Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Abbot: The practical book of 

furniture. Treating of furniture of the english, american colonial and post-

colonial and principal french periods. Philadelphia. J.B. Lippincott 

Company. 1914. Bls. 103. 

 

Mynd 4: Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Abbot: The practical book of 

furniture. Treating of furniture of the english, american colonial and post-

colonial and principal french periods. Philadelphia. J.B. Lippincott 

Company. 1914. Mynd nr. 14. Bls. 118. 

 

Mynd 5: Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Abbot: The practical book of 

furniture. Treating of furniture of the english, american colonial and post-

colonial and principal french periods. Philadelphia. J.B. Lippincott 

Company. 1914. Mynd nr. 1. Bls. 190. 

 

Mynd 6: Aronson, Joseph: The encyclopedia of furniture. New York. Crown 

Publishers. Sjötta prentun. 1944. Mynd nr. 47.  

 

Mynd 6: Arnheiður Sigurðardóttir: Híbýlahættir á miðöldum. Reykjavík. Bókaútgáfa 

Menningarsjóðs og   Þjóðvinafélagsins. 1966. Mynd nr. 32. 

 

Mynd 7: Arnheiður Sigurðardóttir: Híbýlahættir á miðöldum. Reykjavík. Bókaútgáfa 

Menningarsjóðs og   Þjóðvinafélagsins. 1966. Mynd nr. 35.  



 40

 

Mynd 8: Gelfer-Jørgensen, Mirjam: Guldalderdrømmen. Dansk nyklassicistisk 

møbelkunst 1790-1850. [Kaupmannahöfn]. Rhodos internationalt forlag 

for videnskab og kunst. 2002. Mynd nr. 371. Bls. 369. 

 

Mynd 9: Eberlein, Harold Donaldson og McClure, Abbot: The practical book of 

furniture. Treating of furniture of the english, american colonial and post-

colonial and principal french periods. Philadelphia. J.B. Lippincott 

Company. 1914. Mynd nr. 2. Myndaskrá XIV. 

 

Mynd 10: Aronson, Joseph: The encyclopedia of furniture. New York. Crown 

Publishers. Sjötta prentun. 1944. Mynd nr. 893.  

 

Mynd 11: Aronson, Joseph: The encyclopedia of furniture. New York. Crown 

Publishers. Sjötta prentun. 1944. Mynd nr. 882  

 

Mynd 12: Aronson, Joseph: The encyclopedia of furniture. New York. Crown 

Publishers. Sjötta prentun. 1944. Mynd nr. 887.  

 

Mynd 13: Aronson, Joseph: The encyclopedia of furniture. New York. Crown 

Publishers. Sjötta prentun. 1944. Mynd nr. 47.  

 

Mynd 14. Tekin af höfundi á Minjasafni Austurlands. September 2008. 

 

Mynd 15. Tekin af höfundi í Viðeyjarkirkju. Október 2008. 

 



 I

Fylgiskjal 1  
 
 

Rannsókn á skápnum á geymslustað 
 
 

 
Mynd 1. Skápurinn sem geymdur er á Austurlandi. 

 
Skápurinn er 188 cm á lengd með skrautlistum sem límdir hafa verið á endana. Alls er 

skápurinn 98 cm á hæð og 66 cm á dýpt. Hann er mest megnis byggður úr furu sem 

hefur verið spónlögð með hnotu. Skúffur og sumir innviðir eru þó úr eik sem hefur 

verið bæsuð til að ná sama útliti. Einnig virðist sem furan hafi á sumum stöðum verið 

bæsuð þar sem hún hefur ekki verið spónlögð. Rannsókn á byggingu skápsins leiðir í 

ljós að hann er vélarunninn. Það sést helst á því að útskornu stykkin framan á 

skúffum, þ.e. fulningarnar, eru ekki festar með því að renna inn í rammaspýtuna 

heldur hafa þær verið renndar í vél til að gera bogana og þær síðan límdar framan á 

skúffuna. Þetta er stundum kallað falskur rammi.1 Annað sem bendir til þess að hluti 

skápsins sé vélarunninn er hvernig viðarplöturnar tvær, sem eru undir skúffum í 

miðjuskáp, eru renndar. Þær eru renndar á ská til að passa í raufina á rammanum utan 

um skúffuna en slíkur skárenningur er gerður í vél. Ef viðarplöturnar væru 

handrenndar þá væru hornréttar línur á þeim, líkt og er á rammagrind undir efsta 

stykki skápsins.2 Mat á því hvort skápurinn sé unninn í vél, er sett fram eftir viðtal við 

Hlyn Halldórsson, sem rekur Listsmiðjuna Eik í Miðhúsum, rétt fyrir utan Egilsstaði. 

                                                 
1 Gjeldi, Trond: Møbler i Norge. Bls. 122. 
2 Viðtal höfundar við Hlyn á Miðhúsum, 15. september 2008. 
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Þar er unnið mikið í trélist og með við. Hlynur hefur einnig komið að nokkrum 

viðgerðum á þessum skáp og metur það svo að tilteknir hlutar hafi að einhverju leyti 

verið unnir í vél.  

 Skápurinn samanstendur af nokkrum lausum einingum sem er síðan raðað saman. 

Efsta stykkið, þ.e. borðplatan og minni skúffurnar eru sérstök eining. Hliðarskáparnir 

tveir, eða piedestals, eru einnig sérstök eining. Það sama gildir um miðjuskápinn 

sjálfan og fæturnar. Skápnum er raðað saman þannig að festingarnar eru viðarstykki 

sem ganga upp í næsta stykki til að skorða þau saman, eins konar geirnegling3.  

   
Frekari lýsing á hverri einingu skápsins fyrir sig: 

 

Efsta einingin er límd saman með 2 furuborðum, hlið við hlið, sem spónlagðar hafa 

verið með hnotu. Báðar spýturnar eru 188 cm langar og hvor spýtan er 31,5cm á 

breidd, samtals 63cm. Framan á 2 efstu borðplöturnar og á hliðum er skreytilisti, með 

bogaformi, sem líklega hefur verið renndur í bekk.4 Hún er 1cm á breidd og því er 

efsta lag skápsins 64cm á breiddina. Skreytilistinn er límdur á og því sjást ekki 

samskeytin milli tveggja efstu borðplatnanna og hann er límd saman á hornum einnig. 

Sjá efsta skreytilistann á þessari mynd. Sést örlítið í borðplötuna á milli tveggja efstu 

renndra bogaspýtna. 

 
Mynd 2. Hliðarskápur, hægri. Hér sjást vel skrautlistar og hvernig þeir hafa 

verið límdir á skápinn. 
 

                                                 
3 Útskýring á hugtakinu að geirnegla, skv. Íslenskri Orðabók, fjórðu útgáfu byggð á 3. prentun frá 2005 
með allnokkrum breytingum. Ritstjóri Mörður Árnason. Edda. Reykjavík. 2007. Bls. 297. Geirnegla: 
skeyta hornrétt saman fjalir þannig að tappir (geirnaglar) og jafnbreið gróp skiptist á svo breitt sem 
borðið er (geirneglt horn minnir á spenntar greipar) 
4 Viðtal höfundar við Hlyn á Miðhúsum, 15. september 2008. 
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Borðplöturnar tvær liggja ofan á þriðju plötunni eða spýtunni, sem er notuð sem grind 

utan um skúffurnar. Líklega er það furuspýta sem hefur verið spónlögð að utan. Hún 

er 5,5cm breið og nær grindin í kringum skápinn. Efstu borðplöturnar eru síðan límdar 

við kubba, sem eru renndir inn í hólf á grindarspýtunni og efsta lag skápsins þannig 

fest saman. Utan á grindarrammanum er renndur listi sem kemur í eins konar 

hálfboga, sjá á myndinni, spónninn á listanum er renndur í vél.5  

Undir þessari einingu sést vel ramminn sem heldur þessari einingu saman. 

Hérna sést hvernig fulningaspjöldin komu yfirleitt fram þegar þau voru ekki hefluð í 

vél. Þá voru heflaðar hornréttar línur á fulningaspjöldin sem greyptar voru við 

rammagrindina. Ramminn er úr bæsaðri furu. Rammaplatan er 3cm á hæð og 187cm á 

lengd. Á hann hefur verið límdir mjóir skreytilistar og eru þeir skeyttir saman á 

hornum og festir með lími. Einnig sjást viðartappar sem festa fjalirnar við grindina 

utan um skúffurnar. 

 

   
         Mynd 3. Efsta eining skápsins. Hér sést rammabygging skápsins vel og 

 hvernig fulningaspjöldin eru greypt saman við rammagrindina. 
 

 
Mynd 4. Hér sést inn í rammabygginguna þar sem hægri skúffan er sett í. Hér sjás vel þeir 

bitar sem festa efri plötuna við rammabygginguna. Bitarnir eru einnig límdir. 

                                                 
5 Viðtal höfundar við Hlyn á Miðhúsum 15. september 2008. 
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Efstu skúffurnar eru þrjár, tvær þeirra eru fyrir ofan sinn hvorn piedestal skáp og ein 

stærri yfir miðjustykki skápsins. Tvær minni skúffurnar eru 46cm á lengd, 59,5cm á 

dýpt og 12,5cm á hæð. Þær eru úr eik en spónlagðar með hnotu. Innviðir skúffana 

hafa verið bæsaðir að einhverju leyti. Framhlið skúffanna er með inngreyptu 

hringbogamynstri. Þetta er útbúið þannig að viðarplatan með hringboganum er límd 

framan á grind skúffunnar. Viðarplatan í miðjunni, þ.e. sú sem lítur út fyrir að vera 

fulningsstykki, er því í raun grind skúffunnar, sem hefur verið bæsuð til að ná sama 

útliti og viðarplatan með inngreypingunni. Útskurðurinn er gerður í vél, að mati Hlyns 

á Miðhúsum6.  

 
Mynd 5. Hér sést hvernig viðarplatan með inngreypingarmynstri er fest á 

grind skúffunar. 
 
Á mynd nr. 5 sést vel hvernig viðarplatan með inngreypta mynstrinu er límd á grind 

skúffunar sjálfrar. Grind skúffanna er geirnegld eins og sést á mynd 6. 

. 

 
Mynd 6. Hér sést vel geirnegling á skúffu. 

                                                 
6 Viðtal höfundar við Hlyn á Miðhúsum 15. september 2008. 
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Miðjuskúffan er lengri en hinar tvær, hún er 84,5cm á lengd og 8cm á hæð. Framan á 

grindina hefur verið fest viðarplata með inngreypingunni, líkt og á hinum skúffunum. 

Ekkert skraut er í kringum skrárgöt og ekki er hægt að sjá hvort læsingar eru 

upprunalegar. Það eru þó ekki áberandi merki um að skipt hafi verið um. 

 
Mynd 7. Önnur af tveimur skúffum á hliðarskáp. 

 

Piedestal/hliðarskápar: Báðir eru 68cm á hæð og 46cm á lengd. Þeir eru 63cm á dýpt 

með hurðinni en hurðin er 2,5cm breið. Hurðirnar eru 64cm á hæð og settar saman 

sem rétthyrnd grind með heilli fulningsplötu í miðju. Framan á fulningsplötuna sjálfa 

er límd viðarbitar með inngreypingarmynstri, en það myndar átthyrningsmynstur. 

Allur hliðarskápurinn er smíðaður úr furu, spónlagðri með hnotu. Engin skreyting er 

utan um skrárgöt en læsingarnar virðast upprunalegar. Lamir eru þó ekki 

upprunalegar. Undir hvorum hluta eru viðarkubbar, sem límdir eru á til að skorða 

hlutann við fætur skápanna, eins konar geirnegling. Inn í hvorum hliðarskáp eru hillur. 

Í öðrum er ein laus hilla en ummerki eru eins og að einhvern tíma hafi önnur hilla 

verið þar. Í hinum er einnig ein föst hilla en ummerki eins og skúffa hafi verið þar. Á 

neðri grind skápanna er festur listi sem hefur verið renndur í öfugan hálfboga. 
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Mynd 8. Framan á hurð hliðarskáps.    Mynd 9. Aftan á hurð. Sést í hillu og 

listi til að festa aðra hillu. 

 

Miðjustykki skápsins er 94cm á lengd. Hurðarnar eru settar saman eins og þær á 

hliðarskápum en þær eru 62cm á hæð. Inni í miðjuskápnum eru tvær skúffur og ein 

föst hilla. Skúffurnar eru báðar 74cm á lengd og því myndast leynihólf sitt hvoru 

megin við þær sem sést aftan á skápnum. Efri skúffan er með læsingu en ekki er neitt 

skraut utan um skráargatið. Það eru ekki hnúðar til að opna þá skúffu, þeir hafa 

glatast. Á neðri skúffunni eru hnúðarnir og eru þeir með blómamynstri. 

 
Mynd 10. Miðjustykki skápsins. Sést í skúffur inni í miðjuskápnum. Sést einnig hér 

hvernig hurðirnar eru samsettar. 
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. 

 
Mynd 11. Hnúður til að opna skúffu á miðjuskápnum 

 

Rammagrind miðjuskápsins hvílir á sömu grind og hliðarskáparnir, þ.e. á grindinni, 

sem myndar fótaformin. Á rammagrind miðjuskápsins eru festir viðarkubbar við 

fótagrindina til að skorða miðjuskápinn við hliðarskápinn og fætur skápsins. Neðst á 

rammagrind miðjuskápsins sjálfs, er límdur skreytilisti, sem spónlagður er með hnotu, 

líkt og undir rammagrindum hliðarskápanna til að fá samræmt útlit eininganna. Þegar 

horft er á allan skápinn, samsettan, líta skreytilistarnir út fyrir að vera ein heild. 

Skreytilistarnir eru allir renndir í vél.7 

 
Mynd 12. Hér sést hvernig miðjuskápurinn kemur saman við hliðarskápinn. 

 

Fæturnir undir hliðarskápunum eru lausir og eru í raun bara grindin ein. Þeir eru 54cm 

á lengd, 9,5cm á hæð og 67,5cm á breidd/dýpt. Þeir eru límdir saman á hornum og er 

                                                 
7 Skv. viðtali höfundar við Hlyn á Miðhúsum. 
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efri grindin, þ.e. sú sem er með C-laginu, límd ofan á hornin með boganum þannig að 

þeir mynda S-lagið. Grindin er fest við hornin með nagla. Grindin er úr furu sem er 

spónlögð með hnotu.   

 
Mynd 13. Fætur hliðarskáps. Hér sést hvernig hliðarskápurinn 

 er festur ofan á fótagrind með viðarkubbum. 

 
Mynd 14. Hér sést hvernig grindin er fest við fótstykkið. 

 

Bakhlið skápsins er sett saman úr nokkrum fjölum. Þær eru úr furu og kunna, að 

einhverju leyti, hafa verið bæsaðar en ekki spónlagðar. Hluta bakfjalanna vantar því 

ekki gott að segja hvort bakhliðin er upprunaleg eða hvort þessum bakfjölum sem 

fylgja hefur verið bætt við seinna meir.  
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Mynd 15. Bakhlið miðjuskáps. Sést í leynihólf. 

 

 
Mynd 16. Bakhlið miðjuskáps og hliðarskáps ásamt efri hluta. 
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Fylgiskjal 2  
 
 

Rannsóknir á erfðaskrám úr einkaskjalasafni Hannesar 
Finnssonar, biskups. Þ.Í. E210. 

 
 

Í einkaskjalasafni Hannesar Finnsonar, sem finna má í Þjóðskjalasafni Íslands, eru að 

finna erfðaskrár og uppvirðingar úr erfðaskrám Finns Jónssonar, föður Hannesar og 

biskup í Skálholti. Einnig er að finna erfðaskrár og uppvirðingar úr erfðaskrá 

Hannesar sjálfs og síðan eiginkonu hans, Valgerðar Jónsdóttur.8 Hér er skrifað upp úr 

erfðaskrám þeirra það sem flokkast sem skipting á húsgögnum. Gerð er tilraun til að 

skrifa beint upp úr handritum. Einnig er skrifað upp hvernig skipting á dánarbúum 

þeirra var háttað og hvað tilheyrði þeim. Í þessari umfjöllun var þó reynt að einblína á 

þá liði er varðar húsgögnin.  

 

Uppskrift, virðing, og skipti á eftirlátnum eignum Finns Jónssonar. Fyrsta erfðaskrá 

Finns er frá 1784 en í henni var Finnur að skipta upp peningum og jörðum milli 

systkinanna. Lætur eitthvað koma í hlut systra sinna og þeirra barna. Reiknar upp allt 

sem hvert systkini hefur fengið og segir að hlutur þeirra eigi að jafnast út með þeim 

peningum sem til eiga að vera í búi hans. Eiginlega ekkert um húsgögn, þó segir að 

húsið sem hann býr í sé allt hans eigin eign nema borð eitt sem biskups baðstofan eigi, 

og þar sem Hannes sé orðinn biskup þá tilheyri það honum í raun. Og segir frá að 

biskupsbaðstofan hafi verið að falli komin. Skiptafundur dánarbús Finns hófst 21. júní 

1790. Bræður Hannesar voru sr. Halldór, sr. Jón og sýslumaður Steindór. Systurnar 

Hannesar voru Margrét og Ragnheiður. Þar var skipt peningum, jarðareignum, bátum 

og búagildi. Búinu tilheyrði presthempa, einhvers konar dúkur (vaxdúkur) en ekki stór 

húsgögn. Kemur líka fram af hvaða eignum menn fá leigutekjur. Allar bækur eru 

listaðar upp og virði þeirra. Loks er öllum eigum skipt upp, smáum sem stórum. 

Athygli vekur að ekki er mikið um húsgögn, kemur fram nokkrar kistur, kemur fram 

borðbúnaður, mikið af fötum sem skipt er á milli. Meðal annars sem kemur fram er að 

til sr. Jóns hafi farið stór kista úr kirkjunni, skápur í búrinu, skápur í (óskiljanlegt, 

tilraun til þýðingar: kam.s..) með skúffum, einhvers konar eikarstóll, spegill, og svo 

kýr, hestar, föt og bækur.  
                                                 
8 Þ.Í.: E.210. Einkaskjalasafn Hannesar Finnssonar. 
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Hannes fékk ekki húsgögn í þessum skiptum þar sem hann hafði fengið það mikið nú 

þegar. Systkini hans fengu því flestar veraldlegar eigur sem Hannes hafði þegar ekki 

verið búinn að fá. Fékk þó nokkar bækur nú.  

Virðist sem hin systkinin hafi verið búin að fá fjárhæð og fleira úr búinu en Jón og 

Halldór hafi átt nokkuð inni.  

 

Uppskrift og upplýsingar úr erfðaskrám Hannesar Finnssonar frá 1801. Fyrst er listi 

yfir þau húsgögn sem tilgreind voru í uppvirðingu búsins. Síðan koma ágrip yfir 

erfingja búsins og hvað tilheyrði hverjum. 

Því næst er uppvirðing og erfðaskrá Valgerðar Jónsdóttur frá 1837. Fyrst er 

uppvirðing á þeim húsgögnum sem búið taldist eiga en þar næst kemur erfðaskrá þar 

sem hægt er að lesa út hvaða erfingjar fengu hvaða eignir. Að því loknu kemur 

uppskrift á uppboði sem haldið var á lausafé dánarbús Valgerðar, hvaða gripir voru 

seldir hverjum.  

 

Reynt hefur verið í uppskrift þessari að halda sem mest af upprunalegri stafsetningu. 

1. tilraun til uppskriftar. Reynt að nota sömu stafsetningu en þó tekið út 

styttingarmerki,úrfellingarmerki og skrifuð upp öll orð. Punktar eru notaðir til að 

merkja þá stafi sem ekki skiljast. Orð inni í kassamerkingu eru orðin eins og höfundur 

skilur þau. Skráskrifuð orð eru skýringarorð frá höfundi en ekki úr textanum sjálfum  

Ekki tekið til nútímastafsetningar s.s. j í stað iu (kyrkia) tvö -t og i-y reglur, ekki 

notaðir hástafir í miðri setningu eins og í handriti. Bláletraðu er sá texti sem er 

skrifaður beint upp úr handriti en svartletraður texti er útdráttur úr handriti: 

 

Uppskriptar og virðingargjörð bús Hannesar: 

 

528. 1. Stofu- [úhr] í [kyste hvítum med gylltum köntm] 
529. 1. Góður speigill af meðalmáta stærð og 2 minni, allir í gylltum römmum og 1 
lítill í ....rauðum 
530. 1. Skathol af [rosintar] með [messings beslagi] samt 4 skúffum stórum og 6 
minni undir [klappa] 
 
næsta bls í erfðaskrá 
 
531. 1 Skathol gamalt af eik brotið 
532. 1 Dragkysta af eik gölluð 
533. 1 dito lítil blá með 3 skúffum 
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534. 1. stór kista járnslegin í kyrkiunni [m.. . virðist vera e-k skammstöfun] á hliðinni 
og með skrá og likli  
535. 1 dito græn með [bystarloki á samt líklega að vera með bustarloki]... kemur 
sama skammstöfunin og í 534, svo nr. 1 
536. 1 dito græn af eik með listum á loki     sama nr2 
537. 1. dito máluð með [.... skarði] sama skammst nr 3 
538. 1. dito rauðleit með bustarloki og [keingjum samt] lítilfiörlegri skrá sama 
skammst nr 4 
539. 1 dito með bustarloki  sama skammst nr 5 
540. 1 dito með fúnum botni  sama skammst nr 6 
541. 1 dito græn með [riðugum járnböndum] úr eik með [serdeilis] góðri skrá sama 
skammst nr 7  
542. 1 dito vættarkysta sama skammst nr 8 
543. 1 dito járnlaus í [súðe-stúkunni] ekki skammst 
544. 1 dito með [bystarloki] og járn[horn]böndum sama skammst nr 9 
545. 1 dito vættarkysta sama skammst nr 10 
546. 1 dito rauð af eik með skrá og [hjespu] sama skammst nr 11 
547. 1 dito með bystarloki sama skammst nr 12 
548. 1 dito af eik sama skammst nr 13 
549. 1 dito með flötu loki og [keingjum] sama skammst nr 14 
550. 1 dito með bystarloki, lítið máluðu sama skammst nr 15 
551. 1 dito með flötu loki sama skammst nr 16 
552. 1 dito vættarkista lasleg sama skammst nr 17 
553. 1 dito rauð sama skammst nr 18 
554. 1 dito með minni löm læsingarlaus sama skammst nr 19 
555. 1 dito vættarkista lasleg sama skammst nr 20 
 
 
næsta bls í erfðaskrá ath sama skammst og talning á munum heldur áfram 
 
556. [kerta kysta] gróf 
557. 1 dito þunngiörð gölluð 
558. 3 kistlar misjafnir 
559. Matborð með skúffu og fornum [haunkum] 
560. dito skúffulayst með [svörtum vaxdúk líttugtum] 
561. lángt matborð samanlagt 
562. dito í norður[kamersinu] 
563. dito í suður[kamersinu] með skúffu 
564. dito með rauðum borðstólum og skúffu lítið 
565. málað borð í gesta[kamersinu]. 
566. dito kringlótt samanlagt í stofunni 
567. dito lítilfjörlegt í Brita Loptinu 
568. dito uppi Loptinu med grænum stólpum og skúffu samanlagt 
569. stólpalaust Borð norður í [skemuni] 
570. 5 stólar með [hj..rsetum] bilaðir 
571. 6 dito með [lareptssetu] gallaðir 
572. 4 dito af [rússleðri] 
573. 1. lausabekkur með bríkum og bak[l...(laus – passar samt illa við stafina)] 
574. 1. [grærn rúmstorkur] með  bríkum og [útseftaðri] [fjöl] yfir, samt einum stólpa 
575. 1. lausarúm í svefnkamesinu 
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576. 1. rúm að [austanverdu] í norðurkamesinu 
577. 1 dito [samaneigin] í suðurkamesinu 

 

Hér lýkur uppvirðingu á lausum húsgögnum og eldsgögn taka við, því næst búsgagn, 

smíðatól, amboð og áhöld, í aðskiljanlegu [sem er tialld, liósastiaki ýmsar slíkar 

einkaeigur en engin húsgögn] geldneiti, sauðfé, Í hestum og hrissum. 

 
Þegar búið er að skrifa upp allar eigur búsins, ásamt jörðum sem Hannes átti, þá er því 

lýst hverjir eru við skiptin. Kemur fram að bræðurnir Magnús Stephensen og Stephán 

Stephensen taka að sér umboð fyrir dæturnar þær Þórunni og Sigríði. 100 rd teknir frá 

fyrir útför Valgerðar „er guði þóknast hana til sín að kalla“. Arfurinn meira og minna 

skiptist milli erkifrúarinnar og barna hennar. Síðan tilgreint hvað Valgerður fær, fyrst 

bækur upptaldar, síðan silfur, í kvennfatnaði, í sængurfötum, í borðbúnaði, síðan í 

meubler: 

 

527. málað [chenborð] með 1 fæti (ath þetta var í kaflanum um borðbúnað, hef ekki 
fundið skáp þar) 
528. Stofu-[úhr] í [kassa] 
529. góður speigill af meðalmáta stærð og 3 minni 
530. [skathol] af [rosintár] 
532. Dragkista eik gölluð 
533. dito lítil blá með 3 skúffum 
534.stór kista járnslegin með S á hliðinni 
536. dito græn af eikmeð listum á loku [skammstöfnin]Nr. 2 
537. dito máluð með [Ceroki] sama skammst nr 3 
538. dito rauðleit með [bustarloki] og [kringjum] sama nr 4 
541. dito græn með járnböndum úr eik með góðri skrá. Sama nr 7 
542. dito vættarkista. Sama nr 8 
543. dito járnalaus í suðurstúkunni 
544. dito með [bustarloki] og járnhornböndum. Sama nr 9 
545. dito vættarkista. Sama nr 10 
548. dito af eik [eitthvað með mjög litlum stöfum skrifað við: nr anfærð í samanns J 
HF...ekki samt viss um að sé rétt þýðing] sama nr. 13 
549. dito með flötu loki og kringjum. Sama nr 14 
552. dito lasleg. Sama nr 17 
554. dito með lömum læsingarlaus. Sama nr 19 
555. dito lasleg. Sama nr 20. 
 
Næsta bls.  
556. kertakassa [gróf hróf]....sama nr. 21 
558. 3 kistlar misjanfir 
560. málborð skúffulaust með svörtum vaxdúk 
561. langt dito sama slags samanlagt 
562. dito í norðurkamesinu 
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563. dito í suðurkamesinu með skúffu 
564. dito með rauðum borðstólum og skúffu 
565. dito málað í gystakamesinu 
566. dito kringlótt samanlagt í stofunni 
567. dito lítilfjörlegt í Brita Loptinu 
568. dito uppí Loptinu með grænum stólum 
570. 5 stólar með hársetum bilaðir 
571. 6 dito Lerepts-setum 
572. 4 dito af rússleðri 
573. Lausabeckur 
574. græn rúmstockur með bríkum 
575. lausarúm í svefnkamesinu 
576. rúm [austanverds] í norðurkamesinu 
577. dito samaneigin í suðurkamesinu 
672. 12 vaðmáls pokar [hálfslitnir] 
nr halda áfram til 704 en engin húsgögn eftir það. Eingöngu flöskur, kassa fyrir 
neysludót, klæði, vefstóll og slíkt. Einnig fékk Valgerður eitthvað úr flokkunum 
eldsgögn, búsgagn, smíðatól, amboðum og áhöldum, skipum og þeim tilheyrandi, í 
fríðu (dýr) og jarðagóts.  
 
Jón Hannesson er næstur. Hann fær fyrst upptalið bækur, silfur, rúmföt, bordbúnaður, 
í adskiljanlegum meubler:  
 
535. græn kista með bystarloki.....Nr. 1 
539. dito með dito ....nr. 5 
540. dito med fúnum botni....nr. 6 
548. dito af eik  (kemur eitthvað mjög smátt þannig að það er óskiljanlegt)....nr 13 
557. dito....nr. 22 
559. Matborð með skúffu og fornum haunkum 
569. dito stólpalaust 
síðan ekki fleiri húsgögn 
 
Síðan upptalið í fríðu, þe jarðir og búfénaður. 
 
Ólafur Hannesson. Fyrst upptalið bækur, silfur, rúmföt, bordbúnaður, í adskiljalegur 
(sem er húsgögn) og svo í frídu og loks í jarðagótsi. Eftirfarandi húsgögn talin upp 
hér. 
 
546. rauð eikar kista með skrá og hespu 
553 dito – dito 
 
Þar á eftir er talin upp Þórunn Hannesdóttir. Hjá henni skiptast arfurinn upp í silfur, 
kvennfatnaði, bordbúnað og adskiljanlegu og í fríðu. Eftirfarandi húsgögn:  
 
441. Súpufat 
457. nýtt: 5 flatir [t..backar] 
467. Pottkanna. 
551. kista með flötu loki 
 ekki fleiri húsgögn.  
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Síðan er arfur Sigríðar Hannesdóttur. Hann skiptist í silfur, kvennfatnað, borðbúnað 
og adskiljanlegt og í fríðu.Eitthvað meira í borðbúnað en eina húsgagni er: 
 
550. kista með bystarloki lítið máluðu. 
 
Skipti síðan verðmætum handritum milli sona sinna til varðveislu og vildi ekki missa 
þau úr ættinni. Lét þá greiða systrum sínum fyrir þau. Þau áttu síðan að vera varðveitt 
hjá lærðum afkomendum. Áttu að fara niður karlegg ættarinna og aldrei að fara frá 
ættinni.  
Fljótlega lýkur þeirri erfðaskrá. 
 
Valgerður fékk jörðina Skálholt eftir mann sinn en hún var metin á 500 rd, 
meðaldýrleiki. Stendur ekki nákvæmlega hvað fylgdi jörðinni, en dýrleikinn er með 
landinu og búinu.  
 
Valgerður Jónsdóttir lést að Görðum á Álftanesi þann 17. maí 1836 og var dánarbúi 
hennar skipt þann 21. sept 1837. Ásamt börnum hennar skiptist bú hennar einnig 
meðal eftirlifandi erfingja, systkina Hannesar og afkomenda.  
Sömu reglur gilda og í erfðskrá Hannesar. Skástrikað er innskot frá (höfundi).  
 
Uppskriptar og virðingargjörð bús Valgerðar: 
 
4. liður. Húsgögn og búnaðr: 
 
100. borð með skúffu og vængium 
101. Lítið borð 
102. 2 Stólar 
103. Kommóða 
104. 3 Stórir borð-dúkar    næsta bls 
105. 1 [chr]dúkur 
106. Lítill búkur 
107. Lítill Dto (held að sé dito) 
108. 12 Servietter 
109 5 Pör borðknífa 
110. 1 par [fo..b.] Dto 
111. Sykurskæri , úr járni 
112. [Tappa-trikkiari] 
113. 2 klæðaburstar 
114. koparbjalla 
115. [Tarína eða karína] með loki 
116. 2 stórar [spölbaunir] 
117. 2 Dto     dto 
118. 2 minni dto 
119. 2 karafler 
120. Ljósa[pápa] 
121. Ljósa[glata] og ljós[g.ö.] 
122. Pottmál og pelamál 
123. 1 krukka og 2 vínglös 
124. glóðarkér 
125. 1 pr bollar og undirskálar 
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126. Speigill með skúffu 
127. Hornskápur með 2ur [hvolfum] og skúffu 
128. 1 [Strögjárn] með 2ur boltum 
129. Stofu-úr 
130. Speigill stór 
131. Dto minni 
132. 2 [Skelleri] 
133. 4 [Stf] Daguerrotyp. Myndir og 1 portrait af [bjú St.] 
134. 2 Portrait – af [Th. Og Til]     Næsta síða   
135. Stórt matborð og [Tertpanna] í Reykjavík 
136. 1 [ferðapúlt] 
137. 1 [kassi] úr tré með 3 blik-kössum 
138. Litil kista, blámáluð 
139. Kista úr eik 
140. ný kista, grænmáluð 
141. grænmáluð kista 
142. kista læsingarlaus 
143. Kniplingsskrín 
144. 2 [falouhier] 
145. 2 [Persintra]bakkar 
146. Rokkur með [hárbrúdu] 
147. Paraplý af silki 
148. gömul ljósa[ptala] 
149. betri Dto 
150. 2 [skammst. mm] Ljós[glöx] 
151. Handkarfa 
152. 2 tómar öskjur 
153. Lár, snældustóll og ullarkassi 
154. 2 ferdakoffort læst 
155. 4 litlar [talerkan] 
156. 10 stærri Dto 
157. [Piparbisa og saususkál] 
158. [Sennepskrús] og 2 saltb[r]. 
159. Rjómakrukka og glas með [handarhaldi] 
160. kökuform af blikki 
161. Vöflujárn 
162. Einkúpa af smjöri 
163. Stór koparketill 
164. [Æblyskúfu-panna úr kopar    næsta síða 
165. Sykurskál [gl..i] platteruð á fæti 
166. kassi með [lömum] 
 
Hér lýkur uppvirðingu á húsgögnum og búnaði, eins og það er kallað og næsti kafli 
fjallar um bækur.  
Í lið 7 eru fasteignir teknar fyrir. Fyrst á skrá er Skálholt , 60rd ad dyrleika, 2rd Lausb. 
10 kúgildi, með [rekum], ítökum, Langholts[afkyldu], [Ölmoðsey] og öllu tilheyrandi, 
virti 2178. 
Sé ekki betur en að Þórunn og kaupmaður H. St. Johnsen, hafi erft Skálholtsjörðina 
saman. Stendur í erfðaskrá: i Arfalódin. 1 Lóð kaupmanns H. St. Johnsens: Arfur hans 
er að upphæð = 2050_45 ¾ [rd eða Vh] þari útlagt 
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a. í jardagózi í Skálholti 12 [..] ... 435_45/  og síðan talið upp fleiri jarðir og hlutur 
hans 
og svo lausafé s.s. klæði og innbú en ekki húsgögn.  
Í hluta Þórunnar stendur: 3. Lóð frú Þórunnar Hannesdóttur. Arfur hennar er að 
upphæð 2030_45 ¾ þari útlagt: a. Í jardagótzi af Skálholti 48ch...síðan er talið upp 
lausafé s.s. silfur fatnaður og fl. 
Í erfðaskránni eru líka umboð frá erfingjum, mat á lóðum búsins og hvað fylgir. Í mati 
á eignum Skálholts kemur ekkert fram um húsgögn, einungis varðandi búskapinn 
sjálfan. Síðan einhver minnisblöð, mjög illa læsileg. 
 
Uppboð á eignum úr búi Valgerðar var haldið þriðjudaginn 14. okt 1856 að Görðum á 
Álftanesi af uppboðsráðanda í Kjósar-og Gullbringusýslu, M Brynjólfsson, að beiðni 
hinna myndugu erfingja búsins. Var haldið til að selja ýmislegt lausafé tilheyrandi 
dánarbúi hennar eins og segir í uppskriftinni. Á uppboðinu voru seld ýmislegt 
húsgögn en ég tel aðeins upp þau húsgögn sem líkja má við skápinn: 
 
1. Borð með skúffu og vængjum: kaup: Stiptpróf. 
2. Dto. Lítið: Kaup Hreppst. Sigurður Arason 
4. Kommóða: kaup stiptpróf. 
28. Hornskápur með 2 hólfum: kaupandi Stiptpróf. A. Helgason. 
35. Kassi úr trje með 3 blikkkössum: kaup sami 
36. Lítil kista blámáluð: kaup sami 
37. Kista úr eik: kaup sami 
38. Ný kista grænmáluð: kaup Jón Jónsson á Hausastöðum 
39. Eldri dito: kaup Árni Guðmundsson Hliðsnesi 
40. Kista læsingarlaus: kaup Stiptpróf. 
44. rokkur með hörbrúðu: kaup H. St. Johnsen 
49. handkarfa: kaup stiptpróf. 
52. 2 ferðakoffort læst: kaup. Þorst. Þórarinsson 
63. Kassi með loki og lömum: kaup. Stiptpróf. 
 
Allt selt frá sængum, yfirbreiðum, svæflum og serviettum til tómra flaskna, poka með 
vaðmáli, reiðgjarðir, krukkur. Athygli vekur að engir stórir skápar, né sófar voru 
seldir, einungis nokkur borð og nokkrir stólar. Speglar voru einnig seldir á uppboðinu. 
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