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Ágrip
Víravirki eins og við þekkjum það í dag er ekki eingöngu íslenskt fyrirbæri en íslenska
víravirkið hefur þó sín sérkenni eins og lítil hjartalöguð lauf og trommulagaða hnappa.
Víravirkið er næstum því eingöngu í formi skartgripa og kvensilfurs með örfáum
undartekningum. Ólíkt öðrum löndum þar sem margskonar hlutir eru gerðir úr víravirki eins
og styttur og skartgripaskrín. Hér má finna ýtarlegar lýsingar á framleiðsluaðferðum á
mismunandi vírum og á víravirkissmíði á mismunandi tímum. Einnig er fjallað um þróun stíls
og tísku í víravirki frá því fyrir landnám og til dagsins í dag. Skoðaðar eru ritaðar heimildir
og fornleifrannsóknir um eign íslendinga á víravirki í gegnum aldirnar.
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Inngangur
Hversu mikið veit hinn almenni Íslendingur um víravirki, uppruna þess og aldur? Þegar flestir
hugsa um víravirki, þá tengja þeir það yfirleitt við íslenska þjóðbúninginn. Þegar höfundar
íhuguðu að skrifa um íslenskt víravirki töluðu þær við handverksfólk jafnt sem almenning.
Upp komu margar mismunandi staðhæfingar – annað hvort þótti víravirki hafa verið til í sínu
núverandi formi allt frá landnámsöld, eða verið fundið upp á 19. öld af Sigurði
Guðmundssyni málara. Jafnvel héldu einhverjir því fram að víravirki væri eitthvað séríslenskt
fyrirbæri. Þetta er ein
af ástæðum höfunda
fyrir því að skrifa um
efnið,

til

þess

að

uppræta misskilning
og

kasta

einhverju

ljósi á staðreyndir.
Íslendingar

tengja

víravirki aðallega við
þjóðbúninginn,
mynd 1 Konur klæddar í upphlut og faldbúning. (Sigrún Helgadóttir, 2013)

sem

er eðlilegt þar sem

víravirki er stór hluti af honum. En í rauninni er undarlegt að tala um þjóðbúninginn í eintölu
þar

sem

þeir

eru

fleiri

en

einn.

Þjóðbúningarnir

íslensku

eru:

faldbúningur,

skautbúningur/kyrtill, peysuföt og upphlutur. Upphluturinn er sá búningur sem flestir hugsa
um þegar talað er um þjóðbúninginn í tengslum við víravirki. Hann er einmitt fagurlega
skreyttur, með millum, belti, nælu og oft með ermahnöppum en oftar en ekki er þetta allt úr
víravirki.
Faldbúningurinn er elstur og var hefðbundinn fatnaður hjá íslenskum konum að
minnsta kosti frá því á 16. öld og fram á 19. öld þegar gerð var herferð gegn faldbúningnum
og féll hann nánast í gleymsku. (Karl Aspelund, 2015: 74-75) Sigurður málari var einn af
þeim sem vildi að íslenskar konur myndu á ný klæðast faldbúningnum og hann hannaði því
föt undir áhrifum frá faldbúningnum gamla á árunum 1858-1860. Sá kallast núna
skautbúningur en einnig hannaði hann kyrtil árið 1879, sem er einfaldari og ódýrari útgáfa af
skautbúningnum. (Sigrún Helgadóttir, 2013:190) Upphluturinn er upprunalega nærfötin innan
undir jakkanum á faldbúningnum, líkt og lífstykki hjá konum í öðrum Evrópulöndum.
Upphluturinn hefur þróast með árunum og 20. aldar útgáfan (sú sem er algengust í dag) er
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ekki eins litrík og faldbúningurinn og er oftast svartur en með litaða svuntu. (Sigrún
Helgadóttir, 2013: 181) Útgáfan á upphlutnum sem gerð er fyrir börn er reyndar oft rauður
eða svartur. Peysufötin eru þróun sem varð vegna þess að konur fóru að prjóna treyjur í stað
þess að sauma jakka í vaðmáli. Síðan fóru þær að festa pilsin beint í peysuna og sleppa
upphlutnum sem venjulega var hafður undir. Þannig urðu peysufötin til og eru þau minnst
skreytt af silfri, og i mesta lagi höfð næla eða aðrir minni skartgripir. (Sigrún Helgadóttir,
2013: 182)
Af hverju víravirki? Hvað gerir víravirki svo heillandi að þessi skartgripagerð hefur
verið að skjóta upp hausnum aftur og aftur í gegnum aldirnar um allan heim? Í sumum
löndum hurfu vinsældir þess heldur aldrei, líkt og í austurlöndum. Flestir geta verið sammála
því að þegar skoðaður er vandaður víravirkisgripur þá leynir sér ekki hve mikil vinna er á bak
við gripinn. Að vinna efnið, hanna munstur, að fá vírinn til að lúta að stjórn og stjórna
eldinum svo hann festi saman efnið en skemmi það ekki.
Af hverju fundu menn sig knúna til þess að búa til jafn flókin verk og víravirki? Í
landi líkt og Íslandi þar sem ekki voru atvinnugullsmiðir öldum saman, heldur bændur í
torfbæjum sem smíðuðu víravirkishnappa og belti í hjáverkum við ljós frá olíulampa. Var
þessi iðn það vel borguð eða var listsköpunin svona mikilvæg? Eða bæði? Mögulega verður
aldrei fundið eitt svar við þessum spurningum, en öðrum spurningum verður svarað í þessari
ritgerð og fleiri spurningum varpað fram.
Í þessari ritgerð verður farið yfir sögu íslensks víravirkis í samhengi við víravirki í
nágrannalöndunum. Skoðaðir verða mismunandi víravirkisstílar frá mismunandi tímum. Farið
verður yfir hvernig víravirki var smíðað áður en nútímatækni kom til sögunnar og eftir.
Einnig verður fjallað um víravirki í fornleifafræðilegu samhengi, það er að segja stöðu og
fjölda jarðfundinna gripa hér á landi eftir tímabilum. Síðast verður fjallað um einstaka gripi i
eigu safna á Íslandi í ljósi þessarra upplýsinga. Hér verður einnig stuttlega fjallað um hverjir
báru víravirki, hverjir smíðuðu það og hvers vegna.
Konur á Íslandi hafa oft á tíðum hreinlega verið hlaðnar skrauti, á meðan karlmenn
voru hófsamlega eða jafnvel fátæklega klæddir (Sigrún Helgadóttir, 2013: 28, 149, 155). En
það eru ástæður fyrir því. Lagaákvæði í Jónsbók sem samþykkt var á Alþingi árið 1281
bannar karlmönnum sem áttu ekki mikið fé að vera skrautlega klæddir.
“Því gjörum vær öllum mönnum kunnigt að hver sá maður sem hann á tuttugu
hundruð fjár og eigi minna, hvort sem hann er kvongaður eður eigi, má bera eina
treyju með kaprúni af skrúði. En sá sem á fjóra tigi hundraða má þar með bera einn
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skrúðkyrtil. Sá sem á átta tigi hundraða má bera þar með ólpu eður kápu tvídregna
fyrir utan gráskinn. En sá sem á hundrað hundraða, hann má að frjálsu bera þessi
klæði öll.” (Jónsbók, 2004: 149)
Undanskildir voru lærðir menn, menn sem áttu skyldarvopn og menn sem farið höfðu til
útlanda og keypt fötin þar. Konur voru einnig undanskildar
þessum lögum. Sá sem braut þessi lög gat átt von á
peningasektum og að klæðin yrðu gerð upptæk (Jónsbók,
2004: 149). Því er ekki ólíklegt að karlmenn sem ekki stóðust
þessar kröfur um ríkidæmi og máttu ekki vera skrautklæddir
sjálfir, hafi sýnt eigur sínar með því að skreyta konuna sína og
dætur (Sigrún Helgadóttir, 2013: 85). Þessi lög voru í gildi til
ársins 1858 en þá voru þau voru orðin úrelt þar sem hætt var
að sekta fólk fyrir klæðaburð (Sveinn Skúlason, 1858: xx)
Flest hagleiksfólk hérlendis var lengst af sjálflært eða
hafði lært hvort af öðru, þar til sett var iðnlöggjöf á Íslandi
1893. Hún kvað meðal annars á um hverjir mættu kenna gullog silfursmíði hérlendis, og hverjir mættu skrifa undir
sveinsbréf. Fyrir þennan tíma höfðu þó sumir farið erlendis í
sveinspróf, og héldu áfram að gera það, jafnvel til
meistaraprófs (Þór Magnússon, 2013: 15). Þeir sem höfðu lært
erlendis voru oft frekar kallaðir gullsmiðir en þeir sem ekki

mynd 2 Eini varðveitti upprunalegi
faldbúningur Íslands. Brúðarfatnaður,
frá lok 18. aldar. (Victoria & Albert
museum. Safnanúmer: 258 to M1869)

höfðu gert það, en smiðir í sveit voru yfirleitt kallaðir silfursmiðir, þótt þeir smíðuðu oft mest
úr öðrum málmum, svo sem nýsilfri (Þór Magnússon, 2013: bls. 50). Lítið var þó um að
handverksmenn lifðu eingöngu á smíði sinni heldur smíðuðu þeir silfur helst í hjáverkum
með búskap. Þegar þéttbýlismyndun fór að aukast í landinu varð sérhæfing í ákveðnu
handverki hins vegar raunhæfari í stærri bæjum, til dæmis í Reykjavík (Þór Magnússon,
2013: 16). Þó þurftu allir góðmálmar að vera innfluttir. Ekkert gull eða silfur hefur fundist
hérlendis né verið námað til vinnslu, þó gerðar hafi verið tilraunir til þess og ýmsar sögur
gengið af því að það fyndist gull víðsvegar um landið. Það mun jafnan hafa verið glópagull
eða brennisteinskís, eins og það heitir öðru nafni, en hvorki raunverulegt gull né silfur (Þór
Magnússon, 2013: 26-27). Því voru gull- og silfurpeningar oft bræddir niður til þess að mætti
smíða úr þeim, eða gamlir og lúnir gripir endurnýttir til smíða, þar sem dýrt var að flytja inn
og kaupa góðmálma (Þór Magnússon, 2013: 27, 49).
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Orðalisti
Öll fög hafa sinn orðaforða sem ekki er alltaf auðskiljanlegur þeim sem ekki hafa lært fagið.
Hversu líklegt það er að fólk skilji orðaforðann fer eftir faginu, hversu algengt það er í
hversdagsmáli og eftir áhugamálum og sérsviði fólks. Til þess að gera þessa ritgerð
auðlesanlegri fylgir listi með orðskýringum og einnig áhugaverðar upplýsingar sem tengjast
víravirki, í tengslum við gerð og sögu þessa fags.

Orðskýringar
Beltispör: Eru saumuð á flauelsbelti líkt og með doppur en ólíkt doppunum eru þær einungis
tvær og eru sitt hvoru megin við beltissylgjuna. Beltispörin eru oftast í stíl við sylgjuna og oft
eru einnig doppur á beltinu en það er ekki regla. Doppurnar eru oftast minni en beltispörin.
Beltispör líkjast stokkum úr stokkabeltum, enda hafa stokkar oft verið nýttir sem beltispör en
einnig smíðaðir sérstaklega. Munurinn sést á því að stokkarnir eru með hlekki á endunum en
beltispörin eru með göt fyrir tvinna til þess að sauma þá fasta á belti (sjá myndir nr. 61 og
62).

Doppur: Skraut sem saumað er fast á flauelsbeti. Doppur geta verið mjög mismunadi eftir því
hvernig þær eru gerðar. Þær geta verið steyptar, hamraðar eftir móti eða gerðar úr víravirki.
Þær eru sértaklega gerðar til þess að vera saumuð á belti ólíkt stokkum á stokkabelti sem eru
gerðir til þess að vera hlekkjaðir saman. (Dóra Jónsdóttir, munnleg heimild, október 2016)
Dæmi eru þó til um að stokkabelti séu tekin í sundur og nokkrir stokkar saumaðir á
flauelsbelti. Þetta er meðal annars gert ef sá sem erfir belti sem er of lítið fyrir einstaklinginn.
Einnig eru dæmi um að stokkum hafi verið breytt í nælur (Þórunn Einarsdóttir, munnleg
heimild, 11. nóvember 2016).

Draglöð: tæki sem var upprunalega búið til af klukkusmiðum til þess að búa til sínar eigin
skrúfur. Draglöðin býr til skrúfganginn á skrúfurnar. Gullsmiðir fóru að nota þetta tæki til
þess að gera munsturvírinn tenntan. Þessi áferð þykir falleg þar sem það glampar fallega á hið
tennta yfirborð gripsins. (Dóra Jónsdóttir, munnleg heimild, 5. Janúar 2017)
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Grindarvír, höfuðbeygjur, innbeygjur eða aðalbeygjur: Hér eftir verður notast við orðið
grindarvír. Grindarvír er umgjörðin á víravirkinu, myndar aðal
lögun gripsins og fer utan um munsturvírinn. Grindarvírinn er
gerður úr þykkari vír en munsturvírinn og er ekki snittaður eða
snúinn. Grindarvírinn er sívalur og oftast um einn millimeter en
mynd 3 Grindarvír á
mismunandi stigum
framleiðslu.

síðan er hann valsaður flatur (Guðmundur Blöndal, e.d.A; Þór
Magnússon, 2013:119).

Krafsa eða bursta: Eftir að silfurgripur hefur verið látinn liggja í sýru og síðan skolaður upp
úr vatni, er hann hvítur á litinn. Það gerist vegna þess að koparinn í silfrinu oxast við
kveikinguna og þar sem lóðvatn hefur ekki varið silfrið við kveikingu, verður það hvítt á
litinn eftir kokkun. Þessi húð kallast kokkhúð. Til þess að losna við kokkhúðina er gripurinn
krafsaður, með því að nudda gripinn fast með vírbursta, bleyttan í vatni. Við þetta er stundum
notuð vél sem kallast krafsbekkur, þar sem hringlaga vírbursta er snúið með vél og vatn
rennur með. (Gull og silfur – Nám til sveinsprófs, 2010; Dóra Jónsdóttir, munnleg heimild, 5.
Janúar 2017 ).

Kveikja: Þegar festa á tvo eða fleiri málmhluta saman,
kallast það að kveikja þá saman. Það er gert með því að
setja málminn á vikurplötu eða annað hitaþolið undirlag og
raða hlutunum saman. Síðan er lóðvatn borið á samskeytin
en einnig slaglóð sett á sem síðan er brætt með eldi. Í dag
er yfirleitt notast við gaslóð en áður fyrr var lóðpípa notuð.
Þegar silfur er kveikt þarf að hita allan gripinn en ekki
einungis þar sem slaglóðið er. Silfur er mjög hitaleiðandi
efni og dreifir hitanum frá svæðinu þar sem á að bræða
gripinn. Því þarf að halda öllum gripnum jafnheitum til

mynd 4 verið að kveikja víravirki

þess að unnt sé að kveikja silfrið saman. (Harpa Kristjánsdóttir, munnleg heimild, nóvember
2015).
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Lauf: Orðið lauf getur bæði átt við þegar munsturvír er beygður í
lítil form sem minna á laufblöð, sem eru notuð til að búa til
munstrið í víravirkinu. Einnig er orðið lauf notað yfir það sem er
hengt á víravirkisgripi. Þessi lauf geta verið úr víravirki eða ekki
og eru oft í formi laufblaðs eða hjartalaga, einnig eru fleiri
útgáfur til. Laufin hanga á einum hlekk og dingla. Algengt er að

mynd 5 Lítil hjartalaga lauf

þessi lauf hangi á hnöppum.

Lóðvatn, Boraxduft, flúx, borvatn: Lóðvatn eða flúx er blanda af bór, natríum, bórsýru og
vatni. Lóðvatn er penslað á silfur þegar kveikja á saman silfur, til þess að koma í veg fyrir að
silfrið oxiderist og á komi glóðhúð. Best er að hita gripinn aðeins fyrst og síðan setja á
lóðvatn, til þess að brenna í burtu öll óhreinindi og fitu sem gætu verið á yfirborði silfursins
og komið í veg fyrir að lóðvatnið loði við (Gull og silfur – Nám til sveinsprófs, 2010).

Millur: Í eldri textum skrifað á margvíslegan hátt, svo sem
,,millur,” ,,milnur,” ,,millnur,” ,,minlur,” eða ,,mindlur,” (Már
Jónsson, 2015: bls. 27) en hér verður aðeins notuð fyrsta
stafsetningin, fyrir samræmis sakir. Millur eru saumaðar á
upphlut í pörum og keðja með áfastri nál er fléttuð í gegnum
millurnar til þess að halda upphlutnum saman. Það er gert í
staðinn fyrir tölur eða rennilás. Millurnar eru yfirleitt um átta til
mynd 6 mismunandi víravirkis millur

tíu talsins á upphlut en stundum einungis sex eða fjórar og þá yfirleitt á barnabúningi.

Nýsilfur: Ekki raunverulegt silfur, heldur blanda af zinki og nikkel sem hefur marga sömu
eiginleika og silfur, bæði í útliti og vinnslu (Þór Magnússon, 2013: bls. 51).

Plana eða slétta: Það er þegar víravirkisgripurinn er sléttur eða jafnaður út eftir að búið er að
kveikja saman grindarvírinn. Þetta er oft gert með því að leggja slétta málmplötu yfir gripinn
og hamra létt yfir með hamri svo yfirborðið verði jafnara. (Harpa Kristjánsdóttir, munnleg
heimild, nóvember 2015)
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Rósettur: Eru búnar til úr mjög fínum sívölum vír eða um 0,4 mm. Vírinn er vafinn utan um
annan vír eða tein sem er um 0,9mm þangað til að vírinn er orðinn að þéttum gormi. Síðan er
hnífsblaði stungið á milli annars hvers vírs og þriðji hver vír er
klipptur burt. Vírarnir verða þá í pörum og ein rósetta er með
sex til átta pör. Síðan er myndaður hringur og pörin kveikt
saman. Oftast er stóru korni kveikt í miðjuna á rósettunni (Þór
Magnússon, 2013:120). Í löndum eins og Noregi þar sem
mynd 7 Rósetta með korn

rósettur (n. kruse) eru mikið notaðar í víravirki, er oft settur

svokallaður demantur (n. demant, paljetter) í stað kornsins sem er þó ekki eðalsteinn, heldur
silfur í laginu eins og demantur. Stundum setja Norðmenn aðra stærri rósettu undir, en ef á að
hengja lauf á víravirkið, þá er settur hringur í miðja rósettuna til að hengja laufið á, í stað
korns og kallast rósettan þá ringkruse á norsku (Bøe og Riisøen, 1959: 10-11).
Sýra, að “kokka upp”: Til þess að losna við lóðvatnið sem er glerhart utan um víravirkið eftir
að búið er að kveikja gripinn, þarf að setja gripinn í sýru, og er það kallað að kokka upp.
Sýran er yfirleitt upplausn brennisteinssýru, eða það sem er algengara í dag, einhvers konar
sítrónusýra. Sýran er oftast hituð upp, því þá losnar lóðvatnið fyrr af.
Silfrið þarf að kólna áður en það má fara í sýruna. Ekki má nota
járnáhöld í sýruna því þá verður silfrið bleikt. Eftir nokkrar mínútur
má fjarlægja gripinn og skola hann vel með vatni (Gull og silfur –
Nám til sveinsprófs, 2010).

Slaglóð: Þegar kveikja á saman silfur er notað slaglóð, sem er silfur
með annað bræðslustig en silfrið sem notað er í sjálfan gripinn. Í
skartgripasilfri eru oftast notaðir 925 hlutar silfur á móti 75 hlutum
kopar og kallast það sterling silfur. Sterling silfur hefur bræðslustig

mynd 8 Svarfað slaglóð

við um 980°C. Hart slaglóð er með bræðslustig við um 760° -790°C, milli slaglóð bráðnar
við 680°C og veikt við um 620°C. Milli slaglóð er kjörið að nota til þess að kveikja víravirki.
Ástæðan fyrir því að slaglóðið þarf að hafa minna bræðslustig en silfrið í gripnum er til þess
að hann bráðni á undan silfurgripnum sjálfum og festi hlutana saman, án þess að silfurvírinn
bráðni á sama tíma og verkið skemmist.
(Harpa Kristjánsdóttir, munnleg heimild, nóvember 2015).
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Valsa: Vals er tæki með tveimur stálrúllum, sem festar eru ofan á hvor
aðra. Sú neðri hreyfist einungis hringinn í kringum sjálfa sig. Þá efri er
einnig hægt að hreyfa upp og niður en það er til þess að stilla bilið á milli
rúllanna. Sívalur vír er settur á milli rúllanna og þeim er snúið með sveif.
Við það flest vírinn út en mikilvægt er að fletja hann ekki of mikið í einu
og alltaf í sömu átt.

Uppruni víravirkis og kornsetningar

mynd 9 Vals.

Víravirki er skilgreint þannig að það er unnið úr vírum en það sem hefur fylgt víravirkinu ef
ekki frá byrjun þá mjög snemma, er kornsetning. Hér verðu farið stuttlega yfir sögu víravirkis
og kornsetningar

Sagan
Víravirki og kornsetning á uppruna sinn að rekja til Súmera í Mesapótamíu fyrir u.þ.b. 2500
árum fyrir Krist, eftir því sem best er vitað. Á bronsöld í löndum til austurs í Miðjarðarhafinu
var þessi tækni útbreidd og þá sérstaklega í Sýrlandi, Grikklandi og Litlu-Asíu (sem er í dag
meiri hluti Tyrklands). Víravirki með mikilli kornsetningu var mjög vinsælt á áttundu öld
fyrir Krist í Etruria en í Hellenu var víravirkið algengt frá 4. öld fyrir Krist. Frá löndum
meðfram Svartahafinu og Ítalíu dreifðist þessi tækni til norður Evrópu og þar á meðal
Skandinavíu á Forrómverskri járnöld (500 f. Kr. til 0) og í byrjun rómverskrar járnaldar (0400 e. Kr.). (Duczko, 1985:15)
Síðan dreifist tæknin um alla Evrópu á Fólksflutningatímabilinu (300-700 e. kr.).
Víravirkis- og kornsetningartæknin hverfur úr fornleifafundum eftir þetta tímabil en tæknin
heldur áfram að vera til á Írlandi og hjá engilsaxneskum (e. Anglo-saxons) þjóðflokkum í
Englandi sem voru uppi á 5. öld eftir Krist. Á tíma Mervíkinga (e. Merovingian) (500-750 e.
kr.) var víravirki vinsælasta skartgripagerðin hjá Langbörðum (e. Langobards) og Frönkum
(e. Franks) í vestur Evrópu. Á víkingatímabilinu (800-1066 e. kr.) heldur víravirki og
kornsetning áfram að vera vinsæl tækni hjá skartgripaframleiðindum víðsvegar um Evrópu.
Kornsetning er sérstaklega vinsæl í Póllandi, Rússland og Tékkóslóvakíu. Í Skandinavíu
verður endurvakning í þessarri tækni og er það talið vegna áhrifa frá Englandi, Írlandi og frá
Carolinian veldinu (800-888 e. kr.) og að einhverju leyti vegna áhrifa frá Slóvnesku skarti
(Duczko, 1985:16).
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Heimildaumfjöllun
Eitt af því fyrsta sem undirritaðar gerðu við undirbúning þessarar ritgerðar var auðvitað
heimildaleit en það sem mikilvægara var, að heimsækja Dóru Jónsdóttur gullsmið. Dóra í
Gullkistunni, eins og hún er oft kölluð, hefur sérhæft sig í víravirkissmíði. Hún er dóttir
gullsmiðsins Jóns Dalmannssonar og var í læri hjá honum. Dóra er ein fárra sérfræðinga sem
eru ekki eingöngu sérfræðingar um smíði víravirkis heldur einnig um sögu tækninnar. Allt
það fagfólk sem við höfðum samband við, benti okkur á að ræða við hana. Dóra Jónsdóttir
var ómetanleg við að setja gripi og stíla í samhengi við tíma og notkun.
Önnur okkar hafði setið víravirkisnámskeið í Tækniskóla Íslands hjá Hörpu
Kristjánsdóttur gullsmið og því var upplagt að hafa samband við hana aftur. Við fengum að
koma eitt kvöld á námskeið hjá henni, spyrja hana spjörunum úr um verkferlið við að búa til
víravirkisgripi og taka ljósmyndir.
Undirritaðar fóru einnig í heimsókn í geymslur þjóðminjasafnsins, skoðuðu og
ljósmynduðu þar nokkra vel valda víravirkisgripi. Gripirnir sem urðu fyrir valinu voru koffur,
stokkabelti og beltispör. Þeir voru valdir vegna dreifingar í aldri og til þess að bera saman
verktækni og stíla á milli tímabila. Best þótti að velja þröngan hóp af gripum til þess að
rannsóknin yrði ekki of víðamikil. Ekki var heldur hægt að fá að skoða nema takmarkað
magn af gripum í einu þar sem verið var að flytja geymslurnar í annað húsnæði. Því reyndist
ekki hægt að fara oftar en einu sinni á þeim tíma sem undirritaðar höfðu til þess að skrifa
þessa ritgerð. Dóra Jónsdóttir mælti með vali á beltum umfram aðrar tegundir gripa, vegna
þess hve lengi belti af ýmsum gerðum hafa verið í notkun á Íslandi.
Undirritaðar stofnuðu einnig hóp á samfélagsmiðlinum Facebook þar sem Íslendingar
geta sett inn myndir af því víravirki sem þeir eiga og þær upplýsingar sem þeir hafa um
gripina sína. Hópurinn var stofnaður upprunalega til þess að hægt væri að skoða víravirki á
ólíkum aldri, af öllum landshlutum og síðan vonandi að búa til týpólógíu út frá því. Það
verkefni reyndist of viðamikið fyrir BA rannsókn og of tímafrekt, svo hætt var við það í bili.
Hópurinn blómstrar þó og myndirnar reyndust gagnlegar undirrituðum við gerð ritgerðar, við
að bera saman gripi.
Bókin Om filigran eftir Riisøen og Bøe var mjög gagnleg. Bókin er á norsku en er með góðan
og nákvæman samantektarkafla á ensku. Í henni eru góðar myndskýringar og var hún gagnleg
til þess að sjá mismunandi áherslur í víravirki á milli Noregs og Íslands.
Bókin Norwegian silver eftir Polak var einnig gagnleg heimild um víravirki og silfur
fyrir Krist og á miðöldum á Norðurlöndunum.
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Breska safnið Victoria and Albert Museum er með rafrænt safn á heimasíðunni sinni,
sambærilegt íslensku síðunni Sarpur. Það sem þetta safn hefur fram yfir mörg önnur söfn er
auðvitað gott aðgengi þar sem það er rafrænt og það sýnir að Bretar hafa verið duglegir að
safna gripum hvaðanæfa að úr heiminum en ekki eingöngu frá sínu eigin landi. Þar er mikið
safn af víravirkisgripum og frá mörgum löndum. Það var auðvelt að bera saman víravirki frá
mismunandi löndum á þessari síðu og notkun ljósmynda af síðunni er leyfð.
Einnig var leitað vandlega í gagnagrunninum Sarpi að öllum gripum úr víravirki.
Erfitt reyndist að leita uppi gripi eftir uppgraftarstöðum, staðsetningu, ártali, gripanúmeri, og
öðrum leiðum nema með einföldum leitarorðum. Farið var ýtarlega yfir alla gripi sem fundust
við leit en oft voru ekki upplýsingar um hvort gripirnir væru jarðfundnir eða gefnir á söfn.
Einnig gerðu gamlar eða lélegar ljósmyndir af gripunum stundum erfitt fyrir við að greina
hvort þeir væru í raun úr víravirki eða ekki. Uppbygging leitarkerfisins gerði þar erfitt að
þrengja leitina frekar, og því þyrfti lengri tíma til að hægt væri að leita örugglega uppi alla
gripi af þessarri gerð í Sarpi.
Við söfnun og rannsókn á jarðfundnum gripum á Íslandi fóru höfundar yfir vítt efni,
bæði með því að fara vandlega yfir gripi skráða í riti Kristjáns Eldjárns, Kuml og Haugfé, en
þar fundust hnapparnir fjórir frá Kápu ásamt stuttri umfjöllun um kumlið á Sílastöðum og
nælurnar með Fjallkonunni í Afréttaskarði. Frekari upplýsingar um þessa gripi fundust síðan í
uppgraftarskýrslum

og

fræðiritsumfjöllunum.

Farið

var

í

gegnum

gripalista

og

gripaumfjallanir í uppgraftaskýrslum úr flestum stærri uppgröftum af landinu, svo sem
Skriðuklaustri, Reykholti, Skálholti og Hofstöðum, og rannsóknir á borð við þær sem fóru
fram við Alþingisreitinn, Hrísbrú, Hóla og Vatnsfjörð, en þar var rekist á nælubrotið sem
fannst í Vatnsdal og er ættað frá Írlandi.
Auðvitað reyndist ekki mögulegt að fara yfir hverja einustu uppgraftarskýrslu sem
gefin hefur verið út á landinu fyrir verkefni af þessarri stærðargráðu, en gerð var tilraun til
þess að fara yfir eins margar og hægt var, án þess að draga tíma frá öðrum hlutum
verkefnisins. Einnig var haft samband við fornleifafræðinga sem hafa komið að nýlegum
uppgröftum, þar á meðal Gavin Lucas, Sólrúnu Traustadóttur, Lilju Árnadóttur, sviðstjóra
munasafns Þjóðminjasafnsins, Freyju Ómarsdóttur, sérfræðing og Þór Magnússon,
fyrrverandi þjóðminjavörð. Einnig var haft samband við nokkra sérfræðinga sem voru í fyrstu
viljugir til að hjálpa, en síðar var hætt að hafa samband við höfunda af óþekktum ástæðum.
Hérlendis hefur mesta umfjöllunin um víravirki komið frá Þór Magnússyni, sem
skrifaði bæði sérstaklega um víravirki í greininni „Víravirki“ sem birt var í tímaritinu Hugur
og hönd árið 2002 og yfirgripsmikið verk um silfursmíð á Íslandi sem kallast „Íslensk
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Silfursmíð„ og er frá árinu 2013. Hópurinn Faldafeykir lagði einnig til mikla vitneskju í bók
þeirra „Faldar og skart“ sem fjallar um faldbúninginn og aðra íslenska þjóðbúninga sem var
gefin út árið 2013.
Einnig er ekki hægt að skrifa um uppruna og sögu víravirkis án þess að notfæra sér
rannsóknir Władysław Duczko, sem fjallar um víravirki og kornsetningu á Víkingatímabilinu
í bók sinni “The filigree and granulation work of the Viking period” sem var gefin út árið
1985. Meistararitgerð Karlottu S. Ásgeirsdóttur „Dvergar á Öxlum“ sem fjallar um nælur frá
víkingaöld hefur einnig komið að góðum notum í athugunum á notkun víravirkis sem skrauts
á stærri skartgripum.

Skilgreining á víravirki
Víravirki (e. filigree) er handverk, oftast skartgripir, sem gerðir eru úr eða skreyttir með
fínum málmvírum. Stundum er kornum bætt við og þá er talað um kornsetningu (e.
granulation), sem eru litlar kúlur úr málmi. Vírinn er oft með mismunandi lögun sem lýst
verður síðar með meiri nákvæmni. Hann er stundum vafinn saman og/eða flattur út með
mismunandi tækni sem einnig verður lýst síðar í meiri smáatriðum.
Filigree er algengasta orðið yfir víravirki og filigran er tilbrigðið sem notað er á
Norðurlöndum. Þessi orð filigree og filigran eru oftast talin komin af
latnesku orðunum filum sem þýðir vír og granum sem þýðir korn. En
Duczko (1985:15) segir að það sé byggt á misskilningi og að orðin séu mun
yngri og komi úr 16. aldar spænsku eða ítölsku. Hann segir einnig að
raunveruleg merking orðsins sé enn óþekkt. Ein tilgáta er að orðið
filigree/gran eigi upprunalega aðallega við um eina tegund af skreyttum vír
sem á íslensku er kallaður perluvír. Perluvír er vír sem búið er að móta svo

mynd 10 Víravirkis kross
með kornsetningu

það líkist perlum eða kornum í beinni línu. Sums staðar er talað um að það
sé „ekta víravirki” (e. Genuine filigree). Íslenska orðið víravirki er gamalt samnorrænt orð
sem ekki er lengur notað í öðrum tungumálum en íslensku. Svíar voru til dæmis farnir að nota
orðin “fijlde gran” í elstu verktæknibók sinni um gull- og silfursmíði strax árið 1696.
Enska orðið eða alþjóðlega orðið yfir kornsetningu er „granulation“ og er upprunaleg
merking þess að framleiða „granules“. Granules, samkvæmt orðabók Websters (:989), þýðir
eitthvað smátt, í litlum bitum eða litlum einingum. Þessi merking var notuð frá 15. til 19.
aldar sem gerir það að verkum að erfitt er að finna heimildir um kornsetningu í gömlum
heimildum því merking orðsins hefur breyst síðan þá. Þegar byrjað var að nota orðið yfir
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þessa verktækni, að kornsetja. Hins vegar vita ekki allir um þessa breytingu í orðanotkun og
hafa sumir haldið að til hafi verið önnur kornsetningartækni fyrir 15. öld sem hafi tapast, en
það er ekki svo. (Duczko, 1985:15) Það á auðvitað aðallega við um heimildir á þeim
tungumálum sem nota orðið „granulation“ ólíkt íslenskunni þar sem orðið kornsetning er
notuð.

Víravirki og framleiðsla þess í gegnum aldirnar
Hér verður fjallað um það hráefni sem hefur verið notað í víravirki og það aðgengi sem hefur
verið að því. Einnig verður fjallað um hvernig víravirkisvír hefur verið framleiddur í
gegnum aldirnar.

Hráefni og aðgengi
Algengt hráefni í íslensku víravirki í dag eru góðmálmar á borð við silfur og gull, og þetta
virðist líka hafa átt við fyrr á tíðum, ef litið er á bæði ritaðar heimildir og þær fornleifar sem
hafa varðveist. En aðrir málmar voru líka notaðir í víravirki, svo sem nýsilfur (blanda af zinki
og nikkel) sem er talsvert slitsterkara og mun ódýrara en hreint silfur. Það var þó sérstaklega
notað í stærri gripi á borð við svipur, tóbaksdósir og pontur, sem voru efnisfrekari og ekki
alltaf mögulegt að gera úr alvöru silfri. Einnig voru látún og eir ,,talsvert höfð fyrrum” í
víravirki á kvenskarti (Þór Magnússon, 2013: 52). Einnig voru hnappar gjarnan gerðir úr tini
eða ,,tinfilltir” (Már Jónsson, 2015: 118, 182, ) eða hjúpaðir látúni (Már Jónsson, 2015: 117).
Þar sem silfur og gull var dýrt fengust gull- og silfursmiðir, sem notuðu fjölbreyttar
smíðaaðferðir en gerðu einnig margir víravirki, við hverskonar málma, enda höfðu ekki allir
efni á því að kaupa silfur eða gull. Hefur það væntanlega átt við í víravirkisgerð sem og
annarri málmsmíð (Þór Magnússon, 2013: 54). Áður fyrr klipptu gullsmiðir niður silfurplötur
í ræmur og drógu með togplötu í rétta stærð. Stundum klipptu þeir niður silfurpeninga og
bræddu til þess að framleiða vírinn. (Þór Magnússon, 2002)
Í dag er hægt að kaupa silfur- og gullvír tilbúinn til notkunar í föndurbúðum eða hjá
heildsala. Þessi vír er framleiddur í massavís í vélum í mörgum löndum. Eðlilega hefur þetta
ekki alltaf verið svona. Fyrir iðnvæðinguna var málmur mótaður í vír með handafli. En
hvernig fóru menn að því að búa hann til? Nokkrar aðferðir voru notaðar. Við þá algengustu
var notuð plata til þess að draga vírinn, en aðrar aðferðir voru einnig notaðar. Hér verður
fjallað um elstu aðferðir sem vitað er um við að framleiða og móta mismunandi gerðir af vír.
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Að draga vír
Í gegnum árin hefur vír verið dreginn í gegnum svo
kallaða togplötu (e. drawplate). Platan var yfirleitt úr járni
og með mörgum misstórum götum þvert í gegnum hana.
Götin eru keilulaga svo að þeim megin sem vírinn fer inn
er örlítið víðara en þeim megin sem hann er dreginn út.
Vírinn er dreginn með töng í gegnum götin og byrjað er
að draga hann í gegnum
víðasta gatið fyrst í þeim

mynd 14 vír dreginn í gegnum togplötu.
(wirestrungharp.com)

tilgangi að gera vírinn fíngerðari og lengri eftir því sem hann er
dreginn oftar. Síðan er farið í næst víðasta gatið og farið
minnkandi þar til tilætlaðri þykkt er náð. Stundum voru götin með
mismunandi lögun til þess að þrýsta vírnum í mismunandi form
eins

og

þríhyrningslaga,
mynd 13 Tvær víkingaraldar
togplötu. (Duczko, 1985)

til

dæmis
ferhyrndan

eða sporöskjulagaðan. Svona
plötur hafa verið í notkun
nokkurn veginn í þessu formi
frá því að minnsta kosti 500
e. Krist og mögulega frá því
um 2500 fyrir Krist. (James,

mynd 12 Togplata með reimhjól. (Duczko,
1985)

1989:50)
Það var ekki fyrr en á 15. öld sem fundið var upp að nota
reimhjól til þess að auðvelda vinnuna við að draga málminn í
mynd 11 Mynd af munki sem situr í
rólu og dregur vír í gegnum
togplötu. Úr handritinu De Divertis
Artibus, ritað af Theophilus. (Oddy,
1977)

gegnum plötuna. (Bøe og Riisøen, 1959: 100)
Fyrstu rituðu heimildir um að málmvír sé dreginn í gegnum plötu
er úr þýsku handriti frá því snemma á 12. öld e. Krist. Handritið
heitir De Divertis Artibus og er ritað af munkinum Theophilus.

Ein elsta mynd sem varðveist hefur af vír dregnum í gegnum plötu er af munki sem situr í
rólu og er með stóra töng fasta við beltið sitt. Hann rólar sér fram og til baka og dregur
þannig vír í gegnum plötu sem er staðsett fyrir framan hann. Með því að draga vírinn í rólu
sleppur hann við að þurfa að bakka langa vegalengd aftur fyrir sig og þarf því ekki eins
mikið pláss. Þessi teikning er í bókinni Hausbuck sem tekin var saman af Mendel bræðrum í
Þýskalandi árið 1389 (Oddy, 1977: 79-80).
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Enn fornari aðferðir við framleiðslu vírs
Áður en menn fóru að nota togplötuna til að draga í gegn litlar málmstangir svo úr verði
gegnheill vír voru notaðar fjórar aðrar aðferðir sem vitað er um. Andrew Oddy (1977) lýsir
þessum aðferðum nákvæmlega í grein sem hann skrifaði um framleiðslu á vír. Hér fyrir
neðan verður þessum fjórum aðferðum lýst.

Að hamra (e. hammering)
Ein aðferðin er að hamra málminn í þá lögun sem óskað er eftir, það er að segja í langan og
mjóan vír. Hægt er að sjá hvort vír hefur verið hamraður á því að:
•

Hann er ekki jafnbreiður.

•

Hann er með flötum skellum á víð og dreif um flötinn á vírnum enda eru það
einkenni hamraðs málms hvort sem um er að ræða vír eða eitthvað annað.

•

Hann er ekki sívalningslaga, sem sagt er þverskurður af vírnum ekki hringlaga. Það
er hægt að slétta yfirborð vírsins töluvert með því að rúlla honum á milli tveggja
trékubba ef vírinn er úr nógu mjúkum málmi líkt og hreinu gulli eða hreinu silfri.

•

Þar er ekkert sár (rákir) langveginn (Oddy, 1977).

Að snúa (e. twisting)
Önnur aðferð sem var notuð til þess að búa til vír, var að hamra
málm í mjóa kassalagaða stöng og snúa uppá hana. Þannig
snýst hún í kringum sjálfa sig líkt og skrúfa og hornin mynda
munstur af fjórföldum spíral sem hringast utan um vírinn. Síðan
er henni rúllað á milli tveggja trékubba þangað til að hún smám
saman jafnast út og verður að löngum og mjóum sívalningi. Það
sem einkennir vír sem hefur verið framleiddur á þennan hátt er:
•

Við þetta myndast munstur eða rákir í spíral á bol
vírsins þar sem hornin voru. Ef vírinn er úr hreinu
gulli er hægt að jafna vírinn alveg út á milli trékubba.

•

Hann er sívalningslaga, þverskurður af vírnum er sem
sagt hringlaga og er ekki holur að innan.

•

Vírinn er allur jafn þykkur eða breiður.

•

Slétt yfirborð. (Oddy, 1977)

mynd 16 Fimm mismunandi framleiðslu stig af
snúnum vír. (Oddy, 1977)
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Að rúlla og draga (e. Strip-drawing)
Önnur aðferð sem var notuð til þess að búa til vír, var
að taka þunna og mjóa málmþynnu og rúlla henni
upp. Þannig krullast hún inn í sjálfa sig, líkt og þegar
rúllað er upp blaði. Þetta er gert með því að toga
hana í gegnum togplötu þangað til hún verður að
löngum og mjóum sívalningi. Ólíkt öðrum vír sem
hefur verið dreginn í gegnum togplötu þá lengist hún

mynd 17 Vír á þremur mismunandi framleiðslustigi
gert með að rúlla og draga. (Oddy, 1977)

ekki mikið í hvert skipti sem hún er dregin í gegnum plötuna. Hægt er að nota togplötu úr
mýkri efnum við þetta, eins og bein eða tré. Lífræn efni varðveitast verr, svo mögulegt er að
þessi tækni sé eldri en tæknin við að nota togplötu úr járni. Það sem einkennir vír sem hefur
verið framleiddur á þennan hátt er:
•

Við þetta myndast löng rák á bol vírsins þar sem samskeytin eru. Oftast er rákin
frekar bein en stundum fer hún í spíral í kringum vírinn. Það fer eftir þynnunni sem
unnið var með í upphafi.

•

Þverskurður af vírnum er hringlaga og vírinn er að öllum líkindum holur að innan.
Þverskurður myndi ekki endilega sýna að vírinn sé holur þar sem vírinn klemmist
líklega saman við skurðinn. Ef mjög mjúkur málmur er notaður er hægt að snúa
rúllaða vírnum það mikið inn í sig að hann verði fylltur, sem sagt ekki holur að
innan. Það hefur líkast til ekki verið venjan þar sem vírinn á þá frekar til að brotna
við að draga hann í gegnum togplötuna.

•

Vírinn er allur jafn þykkur eða breiður.

•

Eins og með allan vír sem dreginn hefur verið í gegnum togplötu, ef hún er úr
málmi, þá eru örfínar togrendur á vírnum sem sjást ekki með berum augum. En
mögulegt er að þessar rendur séu ekki til staðar ef togplatan var úr beini eða tré.
(Oddy, 1977)

Að snúa upp á þynnu (e. Strip-twisting)
Síðasta aðferðin við að búa til vír er að
hamra málm niður í langa og mjóa ræmu eða
þynnu. Þessi þynna er þá vafin utan um
annan vír, líkt og þegar verið er að krulla hár
mynd 18 Tvö mismunandi framleiðslustig á vír sem búin eru til með því
að snúa upp á þynnu. (Oddy, 1977)
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með krullujárni. Síðan er vírinn fjarlægður og eftir er langur spírall líkt og slöngulokkar í
hári. Næst er hann varlega snúinn þéttar og lengdur í höndunum, þangað til að allar rifur hafa
lokast. Best er að samskeytin mætist ekki einungis, heldur falli örlítið ofan á hvort annað.
Síðan er talið að vírinn hafi verið dreginn í gegnum togplötu til að binda hann enn frekar
saman. Það sem einkennir vír sem hefur verið framleiddur á þennan hátt er:
•

Vírinn er frekar jafn á breidd en ef hann hefur verið þéttar snúinn á annan endann þá
getur það munað einhverju í breidd.

•

Þverskurðurinn er kringlóttur og hann er holur að innan.

•

Ef vírinn hefur verið dreginn í gegnum togplötu úr málmi, þá eru örfínar togrendur á
vírnum sem sjást ekki með berum augum.

•

Við þetta myndast löng rák á bol vírsins þar sem samskeytin eru og fer hún í spíral í
kringum vírinn.
Mögulegt er að það hafi farið eftir löndum og/eða málmum hvaða aðferð var helst

notuð við gerð á málmvírum. Sumar þessara aðferða henta betur við gerð á vír úr mýkri
málmum en harðari (Oddy, 1977).

Munsturvír
Á víkingaöld einkenndu tvær tegundir af munsturvír tímabilið. Það
er snúinn vír og perluvír. Snúinn vír er þegar venjulegum sívölum
vír, tveimur eða fleiri er snúið saman. Á þessum tíma var snúinn vír
helst notaður til að ramma inn, til dæmis meðfram brúnum á
skartgripum.

mynd 19 Snúinn vír.

Perluvír (e. Beaded wire) lítur út eins og hann hljómar, eins og perluhálsfesti. Perluvír
hefur verið notaður í skartgripagerð að minnsta kosti
síðan á 14.-13. öld fyrir Krist í Egyptalandi. Duczko
(1985:17-21) hefur gert tilraunir til þess að endurskapa
tæknina við að búa til perluvír í höndunum, með hjálp
ritaðra heimilda. Við framleiðslu á slíkum vír hefur
mynd 20 Mismunandi stærðir og gerðir af
perluvír. (Duczko, 1985)

togplata líklega verið notuð til þess að draga sjálfan
vírinn áður en hann er mynstraður. Ekki þykir líklegt að

uppfinning togplötunnar nái lengra aftur en til 6. aldar eftir Krist (Duczko, 1985: 17). Ef
fundarstaðurinn Birka frá víkingaöld er tekinn sem dæmi þá var vír framleiddur með togplötu
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reglan en ekki undantekningin. Aðeins eru þrír gripir af 86 voru framleiddir á annan hátt.
(Duczko, 1985: 22, 13).
Ein aðferðin er að nota svokallaða perluþjöl (e. Beading-file)
sem er með sömu lögun og tóbakshnífur. Þar sem hnífsblaðið er á
tóbakshnífnum, er málmstöng (þjölin)
á perluþjölinni. Í endurgerð Duczko er
hún átta sentimetrar á lengd og þrír
millimetrar á breidd. Það er rauf inni í
þjölinni á lengdina, einn millimetri á
breidd.
mynd 22 Perluþjöl og málmstöngin á
perluþjölinni séð að neðan frá.
(Duczko, 1985)

Undirlag

úr

eik

er

ákjósanlegast þar sem hún er mátulega

mynd 21 Perlupressa. (Duczko,
1985)

hörð. Vír úr einhvers konar málmi, svo sem silfri eða gulli, er lagður
ofan á undirlagið og perluþjölinni er rúllað varlega yfir. Við þetta þrýstist hluti af vírnum upp
í raufina á þjölinni og myndar perlu. Síðan er þjölin færð við hliðina á perlunni og þetta
endurtekið. Að lokum er kominn vír sem lítur út eins og perlur á bandi. Það sem einkennir
perluvír sem framleiddur er á þennan hátt er að oftast myndast örlítil rauf í perlurnar, sem
gerist ósjálfrátt í framleiðsluferlinu.
Hin aðferðin við að framleiða perluvír er að nota svo kallaðan organarium sem á
íslensku mætti kalla perlustimpil, perlupressu eða perlumót. Hér eftir verður notast við orðið
perlupressa (þar sem það orð er mest lýsandi fyrir tækið). Perlupressan er búin til úr tveimur
járnblokkum, þar sem önnur er ofan á hinni. Tvær járnstangir eru fastar við neðri blokkina á
sitthvorum endanum en hinni blokkinni er rennt í gegnum stangirnar, svo hægt er að renna
henni upp og niður. Búið er að gera holur í botninn á efri blokkinni og í toppinn á neðri
blokkinni sem mætast þegar blokkunum er þrýst saman. Þannig að þegar vír er settur á milli
og blokkunum er þrýst saman með hjálp hamars, þá þrýstist hluti af vírnum inn í holurnar og
við það myndast perla á vírnum. Líklegast hafa verið nokkrar holur af mismunandi stærð á
perlupressunum, til að búa til misstórar perlur, fyrir misþykkan vír. Síðan gæti verið að
holurnar fyrir minnstu perlurnar hafi haft nokkrar saman í röð svo hægt væri að búa til
nokkrar perlur í einu. Elstu perluvírarnir sem búnir voru til með þessari aðferð eru Býsanskir
og eru frá 6. öld eftir Krist og því ekki ólíklegt að þessi tækin hafi verið fundin upp þar.
Perlurnar á þessum vírum eru oftast meira kúlulaga en þær sem gerðar eru með perluþjöl
(Duczko, 1985: 21).
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Til eru frekari tilgátur um aðferðir til þess að búa til perluvír. Þýskur maður að nafni
Guido Graeff Helmarshausen, en kallar sig Filigreenus, býr til víravirki í víkingaraldarstíl úr
hreinu silfri og notar til þess oft frekar frumstæð verkfæri og frumstæðar aðstæður. Hann
tekur upp vinnuna sína og setur myndböndin inn á heimasíðuna sína goldleim.de. Í einu af
myndböndunum sýnir hann hvernig hann býr til perluvír og við það notar hann til þess gerðan
hníf. Í sama myndbandi sýnir hann hvernig hann býr til hnífinn. Hnífurinn er bitlaus og þar
sem eggin ætti að vera á hnífsblaðinu er rauf. Þegar hann býr til perluvír sker hann í vírinn
svo vírinn rúllar undir hnífnum. Við þetta þrýstist vírinn upp í raufina og myndar perluformið
sem verið er að sækjast eftir. Hann heldur síðan áfram eftir vírum þar til komin er röð af
perlum. Filigreenus er fljótur að þessu, vegna þess að silfrið er mjúkt, vegna þess hve hreint
silfrið er. Hann segir á heimasíðunni sinni að sambærileg verkfæri séu frá því á bronsöld.
(http://www.goldleim.de/filigran.html).

Skrúfuvír
Skrúfaður vír er munstur frá víkingaöld sem líkist skrúfum
því munstrið hringar sig utan um vírinn eins og spírall.
Upphaflega var ekki vitað hvernig vírinn var búinn til með
þessu sérkenninlega munstri. Fyrst var haldið að hann væri
snúinn um sjálfan sig en svo var ekki. Það sást á því að
sumir hlutar vírsins voru sléttir. Duczko (1985:21) hóf að

mynd 23 Skrúfaður vír (Duczko, 1985)

gera tilraunir til þess að komast að hvernig þessi vír var gerður og komst loks að niðurstöðu.
Hann notaði perluþjölina og í stað þess að hafa þjölina þvert á vírinn setti hann hana örlítið á
ská í staðinn, sem líkti eftir mynstri skrúfaðs vírs. Ekki gat vírinn hafa verið gerður með því
að skrúfa hann, þar sem vír af þessari gerð hafði oft talsvert bil milli perlanna sem hefði ekki
myndast væri hann skrúfaður.

Korn
Korn eru örlitlar kúlur úr málmi, yfirleitt úr
gulli eða silfri. Þessar kúlur eru notaðar með
víravirki í mismiklum mæli eftir tímabilum og
eftir löndum.
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mynd 24 Teikning af korngerð. (James, 1989)

Korn voru búin til með því að taka örfína bita af silfri eða gulli og blanda því við kol sem
mulið hafði verið í duft. Síðan var það sett í eldfasta skál og hitað að bræðslustigi málmsins.
Það sem gerist við bræðsluna er að bráðinn málmurinn formar sig í allt að fullkomnar litlar
kúlur sem aðeins þarf að flokka í stærðir eftir að þær kólna (Bøe og Riisøen, 1959: 101).
Önnur forn aðferð við að framleiða korn er að bræða málm og hella honum svo í
gegnum trésigti svo þeir lendi beint ofan í vatni eða
ofan á kolamulningi. Kornin sem búin eru til á
þennan hátt verða mjög mismunadi í stærð og eru oft
ekki fullkomlega kúlulaga. (Duczko, 1985:24)
Á Íslandi í dag og í fleiri löndum eru korn búin til á
þann hátt að klipptur er niður vír í litla bita. Stærð
bitanna fer eftir því hve stór kornin eiga að vera.
Bitunum er raðað á viðarkol. Í viðarkolið er oft búið
að gera litlar grunnar holur þar sem bitunum er raðað
ofan í, einn í hverja holu. Þetta er gert til þess að kornin
verði kúlulaga og heldur þeim aðskildum. Bitarnir eru

mynd 25 Verið að framleiða korn úr fínum
silfurhringjum.

síðan bræddir með gasloga (áður fyrr með lóðpípu), þar til þeir verða fljótandi. Eins og
töfrum líkast þá verða þessir fljótandi bitar að fullkomnum kúlum á örskömmum tíma og
harðna þannig. (Harpa Kristjánsdóttir, munnleg heimild, nóvember 2016)

Vír á Íslandi í dag
Hér verður fjallað um mismunandi gerðir víra sem notaðir eru til þess að búa til víravirki, og í
hvað þeir eru notaðir og hvernig þeir eru framleiddir.

Snittaður vír
Snittaður/skrúfaður vír: Munsturvír sem gefur
fallega áferð þar sem það glampar á svo
marga fleti. Snittaður vír er sléttur vír með
tenntri áferð. Hann er gerður með því að taka
sívalan vír 0,8 mm að ummáli og valsa hann
mynd 26 Snittaður vír

niður í 0.5mm og síðan settur í gegnum skrúflöð af þeirri gerð sem notaður er af úrsmiðum til
þess að smíða skrúfur í klukkur og úr. Með því að setja vírinn í gegnum löðinn hann tenntur á
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brúnunum, þegar hann kemur út hinum megin. Síðan er vírinn dreginn í gegnum draglöð
þangað til að hann verður 0,2 - 0,22mm. Að lokum er hann afglóðaður (Dóra Jónsdóttir,
munnleg heimild, 5.janúar 2017; Harpa Kristjánsdóttir, munnleg heimild, nóvember 2015).
Því er mögulegt að snittaður vír sé ekki eldri en tæknin á bakvið skrúflöðina, nema að aðrar
aðferðir hafi verið notaðar áður fyrr til þess að framleiða hann. Vegna fínleika vírsins er hann
notaður sem munsturvír en grindarvír er ekki hafður snittaður.
Lítið sem ekkert hefur verið ritað um snittaðan vír á Íslandi en ógerlegt reyndist að
finna sambærilegar heimildir í nágrannalöndum. Samkvæmt Dóru Jónsdóttur (munnleg
heimild, 2. janúar 2017). Snittaður vír er ekki notaður í Skandinavíu eða öðrum nálægum
löndum, eins og Grikklandi og Króatíu. Heldur gátu undirritaðar ekki fundið snittaðan vír í
notkun í nútímanum á þessum svæðum en hann virðist hafa farið úr notkun fyrir nokkru
síðan. Á þessum stöðum er snúrulaga víravirki algengast. Í lýsingu á verktækni norsks
víravirkis er fyrst og fremst talað um að tveir vírar séu vafnir utan um hvorn annan og síðan
sé vafningurinn annað hvort rúllaður eða hamraður flatur. Síðan er sagt að stundum hafi vír
verið snittaður til þess að ná svipaðri áferð. Þessar aðferðir voru algengastar í Noregi frá því
um1800 (Bøe og Riisøen, 1959: 100). Þetta kallar á frekari rannsókn á útbreiðslu og notkun á
þessari tækni, til þess að hægt sé að segja nákvæmar til um hvar og hvenær þessi tækni komst
í notkun og hvers vegna henni var hætt annars staðar.

Klukkuvír
Klukkuvír er valsaður munsturvír sem búið er að setja í gegnum
klukknaverk, svo það verður í laginu eins og tröppur í stiga. Eins
konar zig-zag munstur. Samkvæmt Hörpu Kristjánsdóttur
gullsmið (munnleg heimild, nóvember 2016) þá hefur það verið
mest notað í víravirki á norðurlandi.
mynd 27 Klukkuvír kominn
innan í grindarvír

Verklýsing á íslensku víravirki
Hér verður farið í nákvæma lýsingu á ferlinu við að
smíða víravirkisgrip eins og það er gert á Íslandi í dag.
Þessi lýsing er gerð með aðstoð gullsmiðs sem starfar við
smíði og kennslu á víravirki. Þessi verktækni er breytileg
í smáatriðum, því allir gullsmiðir hafa sinn stíl, hafa lært
hjá mismunadi meisturum og vanið sig á mismunandi
vinnubrögð. En í grundvallaratriðum er þessi tækni við
mynd 28 Hálfkláruð víravirkis næla.
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gerð á víravirki eins. Þegar skoðuð er verktækni í öðrum löndum mun verkferlið vera ólíkt
því íslenska en grundvallariðin eru eins. Þessi lýsing á verktækni er íslensk og lýst verður
gerð á hefbundnu íslensku víravirkisformi sem einnig er algeng í öðrum löndum Evrópu.

Verktækni nútíma víravirkis
Grindarvírinn er 1 mm og beygður í það form sem gripurinn á að vera. Til þess eru notaðar
tangir og naglar sem búið er að negla í viðarbút. Viðarbúturinn er í þeirri stærð sem
þægilegast er að halda á í einni hendi. Gullsmiðurinn neglir tvo fíngerða og sívala nagla í
viðarbútinn og fjarlægðin á milli
þeirra fer eftir hversu stórt hvert
lauf eða blað á að vera í hverjum
smíðisgrip.

Síðan

er

hausinn

klipptur eða sagaður af nöglunum
(eða

notaðir

eru

sambærilegir

málmteinar ekki með hausa). Með

mynd 29 Teiknuð mynd þar sem sýnd eru fyrstu skrefin við að forma
grindarvírinn. (Bøe og Riisøen, 1959)

þessu heimatilbúna verkfæri er grindarvírinn mótaður með því að beygja vírinn í kringum
naglana og ná þannig sömu lengd á hvern hluta grindavírsins, til þess að öll laufin eða blöðin
séu í sömu stærð. Ef verið er að búa til millur, doppur eða eitthvað annað, þar sem nokkrir
gripir eru gerðir alveg eins, eru allar grindurnar (t.d. á millunum) gerðar á sama tíma, í einni
runu, á einum óklipptum vír. Vírinn er klipptur þegar á að forma millurnar.
Að móta vírinn í blóm eða annað svipað form:

1.

Löngu hliðarnar eru klemmdar saman með flatri töng. Þá
verða öll laufin mjög þétt saman í einni röð

2.

Notuð er töng til þess að búa til vinkla og setja laufin í hring.
Kveikt er á svo allt festist saman.

3.

Gripurinn er settur í sýru, skolaður í vatni og burstaður með
vírbursta.

4.

Laufin eru mótuð með töng í endanlegt form.

5.

Gripurinn er sléttaður með hamri ofan á sléttu yfirborði.

6.

Byrjað er að pússa gripinn með grófum sandpappír, síðan með sífellt fínni sandpappír
og koll af kolli þar til sá finasti er notaður. Þetta er gert til þess að jafna yfirborð
gripsins.

7.

Þá er grindarvírinn tilbúinn og nú er hægt að setja í hann munsturvír.
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mynd 30 Grindarvír kominkomin mis
langt í framleiðsluferlinu og með
mismunandi form

Vírinn sem myndar munstrið innan í grindarvírnum er kallaður innanbeygjur eða
munsturvír en síðan eru mismunandi nöfn yfir hvers konar vír sem var notaður í
munsturvírinn. Þar má nefna snittaðan vír og snúinn vír. Snittaður vír er algengasti
munsturvírinn sem notaður er á Íslandi og víðar. Munsturvírinn er fínni en grindarvírinn eða
um 0,7 millimetrar óvalsaður. Vírinn er valsaður flatur niður í um 0,5 mm, síðan snittaður og
að lokum dreginn í gegnum draglöð þangað til vírinn er kominn niður í 0,20-0,22 mm. Ef
munsturvírinn er þykkari getur verið erfitt að vinna með hann, þar sem hann verður stífur.
Eftir að búið er að eiga svona mikið við vírinn þá þarf að afglóða hann til þess að mýkja
hann, því annars er vírinn of brothættur. Það er þannig gert að vírinn er vafinn þétt saman og
bundinn með bindivír og hitaður þar til vírinn verður svartur. Eftir að hann kólnar er
bindivírinn fjarlægður og munsturvírinn er settur í sýru, skolaður með vatni og burstaður með
vírbursta.
Á þessu stigi er hægt að forma munsturvírinn í
innanbeygjur. Vírinn er beygður með beygjutöng, sem er
með mjóan, sívalan kjaft sem mjókkar fram í odd sitthvoru
megin. Algengustu formin sem eru gerð, eru lítil lauf og
sniklar. Sniglar eru gerðir þannig að vírnum er rúllað þétt
eða gisið upp, í einskonar snigla. Eftir að búið er að forma
munsturvírinn í margar innanbeygjur er þeim raðað
vandlega innan í grindarvírinn til þess að mynda munstur.

mynd 31 Innanbeyjur, sumar komnar í
grindarvírinn aðrar ekki.

Ef verið er að gera marga gripi sem eiga að vera eins, líkt og millur, er munstrið haft eins í
öllum. Nauðsynlegt er að hafa slétt undirlag á meðan verið er að koma innanbeygjunum fyrir.
Þetta er þolinmæðisverk og vilja innanbeygjurnar oft hoppa upp úr grindinni ef spennan er of
mikil eða detta úr ef spennan er of lítil. Þegar hægt er að lyfta upp gripnum án þess að
innanbeygjurnar detti úr, þá hefur réttri spennu verið náð í öllum grindarlaufum og þá er hægt
að kveikja gripinn.

26

Áður en gripurinn er kveiktur, þarf að pensla bakhliðina á honum með lóðvatni og
dreifa slaglóði yfir. Slaglóðið sem notað er í víravirki er með bræðslustig við um 680 gráður.
Búið er að sverfa það niður í fínt duft og blanda við það boraxdufti eða lóðdufti. Hita þarf
gripinn jafnt með eldi og vegna þess hve silfrið er fíngert þarf að passa að brenna ekki
gripinn. Slaglóðið bráðnar fljótt og
kveikir innanbeygjurnar saman og
festir þær við grindarvírinn. Snúa
þarf gripnum við og athuga hvort
munstrið hafi nokkuð aflagast og

mynd 32 Víravirki flatt, beygt og fullklárað með hálfkúlu í miðjuna.

þá gæti þurft að ýta aðeins á vírinn með töng svo að munsturvírinn standi ekki út úr
grindarvírnum. Síðan þarf að láta kólna, setja í sýru, skola og bursta aftur með vírbursta.
Í dag er mjög algengt að víravirki sé hamrað svo það verði hvolflaga. Þá eru endarnir
beygðir fyrst og síðan er það hamrað í form. Hvort einhverju sé bætt við á víravirkið fer eftir
gripnum og smið hans. En yfirleitt er settur einskonar hattur eða hálfkúla yfir sárið þar sem
vírinn mætist í miðjunni, eða rósetta er sett í staðinn. Svo er einnig enn vinsælt að kornsetja
víravirki.

Víravirki í rituðum heimildum á Íslandi
Ekki eru til samtíma ritaðar heimildir á Íslandi um víravirki á víkingaöld. Hinsvegar hafa
fræðimenn skrifað um það um nokkurt skeið, og hugsanlega er fyrsta slíka heimildin úr
Ferðabók Eggerts Ólafsson og Bjarna Pálssonar. Eggert kom höndum yfir bronsnælur sem að
öllum líkindum voru frá víkingaöld, þó uppruni þeirra sé ekki þekktur. Þó virðist hann hafa
verið ómeðvitaður um hlutverk þeirra og kallar þær hlutaskálar.
„Hlutaskálar voru notaðar á Norðurlöndum í heiðni. Í þeim voru litlar goðamyndir, og
leituðust eigendurnir við að spá eftir þeim eða vita um ókomna hluti. Tvær slíkar skálar,
önnur þá sködduð, fundust við Knafahóla á Rangárvöllum, skammt frá prestsetrinu, fyrir
nálægt 30 árum, og eru þær nú í okkar eigu. Þær voru úr mjög gylltu látúni, tvöfaldar með
hnúðum og víravirki. Á skálarfóðrinu, sem var steypt, sáust skýr för eftir fíngert léreft, og í
botninum var lóðaður breiður hringur, sem vafalaust var til þess ætlaður að draga í gegnum
hann band.“ (Eggert Ólafsson, 1981: 262)
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Eggert eignaðist nælurnar árið 1752 eða 1753, en þær fundust í kumli, væntanlega við
Knafhóla í kringum árið 1720. Því miður hafa þessar nælur og víravirki þeirra ekki varðveist
en bát Eggerts hvolfdi í Breiðafirði og fórust hann og eiginkona hans, ásamt nælunum.
Hérlendis er víravirki ekki nefnt í samtímaheimildum fyrr en um 1400, í máldögum
Útskálakirkju. Þar segir að kirkjan eigi gylltan kaleik með víravirki. Aðeins rúmum tuttugu
árum síðar, árið 1422, er í annarri heimild einnig talað um ,,vostakk” með silfurvír, sem hefur
þá líklega verið víravirki. Og árið 1483 segir í lýsingu á eignum Þorleifs Björnssonar á
Reykhólum að hann ætti ,,forgyllt silfur smelt, með víravirki” en þó segir ekki hvernig grip
var átt við (Þór Magnússon, 2013: 117). Einnig er minnst á víravirki í Búalögum, í handriti
frá 15. öld. Þar segir að kostnaðurinn við að smíða úr eyri silfurs með víravirki séu tuttugu
álnir, og að sá sem panti gripinn frá smiðnum verði að leggja til efnið sjálfur (Þór
Magnússon, 2013: 122). Þetta sýnir fram á að víravirki er vel þekkt með nafni á þessum tíma,
og líklega fyrr, þrátt fyrir að lítið af gripum og heimildum hafi varðveist fyrir þann tíma.
Væntanlega hefur það þá verið talsvert útbreitt, að minnsta kosti sem kirkjueign, í eigu ríkari
manna. Hins vegar er erfitt að meta hversu algengt það var á þessum tíma meðal almennings
þar sem daglegt líf og efnismenning almennings var ekki skráð. Þó gætu frekari rannsóknir á
jarðfundnum gripum þessa tímabils varpað frekara ljósi á víravirkiseign almennings.

Siðaskipti og áhrif þeirra
Við siðaskiptin á Íslandi, líkt og víðs vegar annars staðar í Evrópu, voru eignir kirkjunnar
gerðar upptækar af konungi, sem og dýrgripir í klaustrum, þegar jarðir og aðrar eignir
kirkjunnar urðu eign konungs. Þetta hefur líklega haft mikil áhrif hérlendis á gull- og
silfursmíði, sem og aðra list, þar sem kirkjan gat ekki lengur stuðlað að innlendri list á þeim
forsendum. Einnig leiddi þetta til þess að mikill hluti góðmálma í landinu voru fluttir til
Danmerkur og gripir bræddir niður til annarra nota (Þór Magnússon, 2013: 36). Því má ætla
að tímabundin stöðnun hafi orðið í framleiðslu víravirkis úr góðmálmum sökum
hráefnisskorts. Þegar smíðað var úr silfri eða gulli átti sá sem vildi kaupa gripinn alltaf að
skaffa málminn, og þar sem margir ríkari menn voru prestar og biskupar má ætla að þeir hafi
haft minna á milli handanna með siðaskiptunum. Lútherska kirkjan aðhylltist ekki mikinn
íburð í kirkjum sínum eða hjá prestum, og landeignir kirkjunnar höfðu einnig runnið til
konungs og þar með leigan sem höfð var af þeim. Þó er líklegt að fólk hafi haldið áfram að
framleiða víravirki úr koparblöndu, nýsilfri og öðrum ódýrari málmum.
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Lengi hefur verið spurt hvað varð um alla íslensku klaustur- og kirkjugripina við
siðaskiptin á Íslandi. Steinnunn Kristjánsdóttir fornleifafræðingur er ein af þeim og hefur við
skjalarannsóknir í Kaupmannahöfn komist að miklu. Eftir að hafa rannsakað íslensk klaustur
í nærri tvo áratugi fann hún í dönskum bréfabókum upplýsingar um afdrif klausturgripa.
“Svo ég ákvað að kíkja, eiginlega fyrir rælni, í danskar bréfabækur. Og ég bara finn
þetta - allir klausturgripirnir voru fluttir til Kaupmannahafnar og í alveg gríðarlegu
magni. Ég bara trúi ekki að Íslendingar hafi átt svona mikið silfur, þetta hlýtur að vera
víkingaaldarsilfur líka. Miðað við lýsingarnar í skjölunum þá var þetta ferð eftir ferð
með íslenska gripi suður til Danmerkur.“
Steinunn var ekki sú fyrsta til að gera þessa uppgötvun - meðal annars skrifar Páll
Eggert Ólason uppúr 1900, og segir að allir gripir hafi verið hreinsaðir í burtu. En í seinni tíð
virðist sem fræðimenn hafi hætt að nota þessi skjöl og þau hafi að mörgu leyti gleymst.
Samkvæmt rannsóknum Steinunnar voru margir skipsfarmar af silfri fluttir til
Danmerkur, ásamt lýsi, gullgripum (kaleikum, patínum) sem og jarðabækur og fleira.
Útflutningurinn virðist hafa staðið yfir á árunum 1555-1570. Bréfin sína fram á að mikið
magn af silfri var til á Íslandi á þessum tíma, mun meira en gert er ráð fyrir í dag. Þessi atvik
virðast hafa valdið mikilli óeirð og stjórnleysi í íslensku samfélagi þar sem þá fór fram
löglegt rán á vegum konungsdæmisins. Jafnvel voru dæmi um að sjóræningjaskip hafi herjað
á Ísland í von um að komast yfir silfrið og aðra dýrgripi. (Skúli Halldórsson, 2016)
„Ég rauk svo út í Rósenborgarhöll, sem Danakonungur byggði upp úr 1600,
því þar er minjasafn dönsku krúnunnar. Þar er náttúrulega bara allt silfrið, þar á meðal
þrjú ljón í fullri stærð, sem sögð eru hafa verið steypt úr innfluttu silfri í kringum
1600.
Það er því ef til vill satt sem nóbelskáldið sagði í Íslandsklukkunni, að Kaupmannahöfn hafi verið byggð fyrir íslenska peninga og lýst upp með íslenskum grút. Ég hef
aldrei skilið hvað hann meinti beinlínis, fyrr en nú.“
Steinunn hefur einnig fundið líkneski í fjárhúsvegg við uppgröft á Skriðuklaustri, og
telur að það hafi verið gert til að fela það fyrir konungsmönnum sem létu greipar sópa um
klaustur landsins. (Skúli Halldórsson, 2016)
Hinsvegar má spyrja sig hvaða áhrif þetta hefur haft á silfur í einkaeign þeirra sem
ekki voru embættismenn í kirkjunni – og þá sérstaklega skargripi í einkaeigu. Ekki er víst –
eða líklegt – að konungsmenn hafi hreinlega rifið skartið að fötum kvenna, enda er víravirki
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gjarnan smátt og efnislítið og notað í millur og hnappa, í samanburði við patínur og kaleika
sem eru mikið stærri. Enda aðalhlutverk þeirra að taka höndum kirkjusilfrið og ekki
veraldlegar eignir bænda og kaupmanna. Því má jafnvel teljast lán í óláni hversu mikið silfur
var geymt í hversdagsmunum og á fatnaði kvenna, og því líklegt að fyrst og fremst hafi silfur
í smágripum og einkaeign orðið eftir.
Einmitt virðist vera að veraldlegir menn hafi enn átt talsvert silfur í sinni eign.
Heimildir eru fyrir því að erlendir ránsmenn hafi tekið Eggert Hannesson lögmann á
Vestfjörðum höndum og silfur sem lausnargjald árið 1578, átta árum eftir að skipsfarmar
hættu að fara frá landinu með kirkju- og klaustursilfur. Dóttir hans Ragnheiður leysti hann út
með silfri úr þeirra eign, bæði smíðuðu og silfurpeningum, og var sent eftir restinni til ríkari
vina Eggerts og út um sveitina alla. Þetta eiga að hafa verið rúmar tvær vættir (eða u.þ.b. 80
kg) af silfri, bæði kvensilfri og ríkisdölum (Þór Magnússon, 2013: 37). Ef rétt hefur verið
farið með þyngd silfursins hefur allt þetta silfur verið 640 ríkisdala virði, sem hefur verið
enginn smá peningur á þessum tíma. Þar sem kvensilfur var góður hluti af sjóðnum er nánast
öruggt að þar hafi verið með í för eitthvað víravirki, þó ógerlegt sé að vita í hvaða formi það
var.

18. og 19. Öldin
Árið 1749 kom hingað til landsins daninn Niels Horrebrow, í þeim tilgangi að leiðrétta rit
sem hafði komið út ári áður og honum þótti fara með rangt mál um Ísland. Á meðan hann var
hér skrifaði hann um klæðnað landsmanna og veitti skrautklæðum kvenna sérstaka eftirtekt.
Á þeim tíma var faldbúningurinn enn við lýði, sem og allt það skraut og skart sem honum
fylgdi. Augljóst er að víravirki var þá stór hluti af búningnum.

,,Pilsin og svunturnar eru ætíð úr lituðu efni. Þau eru að neðanverðu lögð nokkrum
lituðum flauels- eða silkiböndum eða breiðri silkisnúru. Á svuntustrengnum að ofan eru 3
víravirkishnappar [skáletrun bætt við til áherslu] úr silfri, oftast gylltir, en fátæklingar nota
látúnshnappa. Með hnöppum þessum er svuntan fest við belti úr silfur-eða látúnsstokkum
eftir efnahag.“ (Horrebow, 1966: 210.)

Ennig heldur hann áfram og bætir við að ,,Fremst á ermum eru 4-6 hnappar úr silfri eða látúni
og unnir á sama hátt og hinir.“ (Horrebow, 1966: 210). Það hlýtur þá að þýða að ermahnappar
faldbúningsins hafi einnig verið gerðir úr víravirki ,,á sama hátt og hinir,“ þ.e.a.s.
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svuntuhnapparnir þrír. Þetta segir hann vera hversdags- eða fínni búningur alþýðukvenna, en
segir um búning efnaðri kvenna:
,,Auk þessa venjulega kvenbúnings, bera efnakonur margs konar skraut úr
silfri, oft úr gylltu víravirki [skáletrun bætt við til áherslu], svo sem stóra hnappa, oft
með lituðum steinum, sem hafðir eru 3 saman framan á höfuðbúnaðinum. Á
brúðkaupsdaginn bera brúðirnar gyllta silfurkórónu, sem kemur þá í staðinn fyrir
silkiklútinn yfir enninu, og gengur hún upp undir faldinn. Tvær gylltar silfurfestar
liggja í lykkju niður á bak og brjóstið, við hana er fest lítið deshús með nokkrum
hólfum í og loki á báðum hliðum. Í lögun er dós þessi eins og hjarta eða krossmark.
Ég hef séð hana gerða úr gulli. Ég get fullyrt, að fullkominn silfurbúnaður á
kvenbúningi, líkur þeim, sem ég hef séð hér og lýst, kostar 300-400 rd. eða jafnvel
meira, en allur er búningurinn fagur á að líta.“ (Horrebow, 1966: 212).

Því virðist víravirki hafa verið mikilvægur hluti af
bæði hversdagsklæðnaði og skrautklæðnaði kvenna, hvort
sem það var gert úr góðamálmum eða ódýrara efni, svo sem
látúni. Því má ætla að þessi skartgripagerð og fagurfræði þess
hafi verið nógu vinsæl til þess að einskorðast ekki bara við
eina stétt, þar sem bæði ,,fátæklingar“ og efnakonur áttu
víravirki í mismunandi formum. Víravirki var notað bæði í
svuntuhnappa, ermahnappa og hnappa sem notaðir voru til
þess að skreyta sjálfann faldinn (líkt því sem má sjá í
myndskreytingum í ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna
Pálssonar, og af öllum líkindum einnig í belti, þó að einnig

mynd 33 Teikning úr ferðabók Eggerts og
Bjarna af konu í brúðarskarti. (Eggert
Ólafsson, 1981, (1. bindi))

hafi verið gerð belti úr silfri eða látúni sem voru steypt eða hermt eftir víravirki í stað þess að
gera alvöru. Einnig er ekki ólíklegt að ,,gyllta silfurkórónan“ (þ.e.a.s koffan) sem borin var
sem brúðarskart hafi verið skreytt með víravirki. Einnig má nefna dæmi um öðruvísi koffur
gerðar úr efnisrenningum en með áföstum víravirkishnöppum líkt og má sjá í teikningum
Eggerts Ólafssonar af konu í brúðarfötum. Höfundar hafa einnig skoða sambærilega koffu í
eigu þjóðmynjasafnsins (Sarpur.is, Þjms. 795). Horrebow (1966: 212) talar einnig um að
þessi búningur líkist því sem hann hafði séð í kirkjulist og minningartöflum í Danmörku
(fyrir utan faldinn), en miðað við fjölbreytni Danska þjóðbúningsins eftir svæðum á fyrri
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tímum er ekki ljóst hvort það átti við hans heimasveit eða hvort að yfirborðsleg líking væri á
dönskum búningum fyrir tíma Horrebow og á Íslenskum faldbúningi.
Ein leið til þess að áætla hverjir áttu víravirki og hvar, má finna í uppskriftum eigna
fólks þegar gera átti upp dánarbú. Frá því að erfðareglur voru settar í landinu í Jónsbók árið
1281 voru arfskipti helst til fjölskyldumál og ekki algengt að þau væru skráð niður, enda
flestir ekki skrifandi á Íslandi á þeim tíma. Skuldir þeirra látnu voru í forgangi, en þegar þær
höfðu verið borgaðar var arfinum skipt milli maka og barna. Til er eitthvað af gögnum um
eignaskipti fyrir átjándu öld, aðallega á eignum ríkra manna svo sem lögmanna, biskupa og
sýslumanna (Már Jónsson, 2015:12) en upp úr 1718 byrjuðu sýslumenn að halda skiptibækur,
eða gögn um erfðaskipti flestra sem létust í þeirra sýslum. Því varð mögulegt að rekja eignir
alþýðufólks á þessum tíma (Már Jónsson, 2015: 16-17).
Í dánarbúi Helga Helgasonar á Skarðaströnd í Dalasýslu, skráð árið 1791 (Már
Jónsson, 2015: 199) má finna í lista yfir föt eiginkonu hans Guðrúnar Jónsdóttur, að hún átti
svuntu með þremur „vænum fílagrans silfurhnöppum.“ Það er að segja svuntuhnappa úr
silfurvíravirki. Hnapparnir eru metnir að virði 3 ríkisdala og 48 skildinga, og eru
verðmætustu hlutir í búinu ef ekki er með talið búfé eða bátar. Einnig eru skráðir nokkrir
aðrir silfurhnappar, en ekki er tekið sérstaklega fram að þeir séu gerðir úr víravirki. Þeir eru
hins vegar ekki metnir á nærri því jafn mikið, eða aðeins 1 ríkisdal fyrir það sem er
væntanlega steyptur silfurhnappur, og 48 skildinga fyrir tinfyllt en silfurhúðuð beltispör (Már
Jónsson, 2015: 201).
Í dánarbúi Halldóru Sigurðardóttur í Reykjavík, skráð 1795 (Már Jónsson, 2015: 229)
telur meira en þrjátíu atriði úr silfri og gulli, en aðeins einn sérstaklega nefndan
víravirkisgrip, kallaðir ,,líntöjsknappar,“ en ekki nefnt hversu margir þeir eru. Þeir eru aðeins
metnir á 64 skildinga, og eru langt frá því að vera verðmætasti gripurinn á listanum, enda átti
Halldóra mikið af silfur- og gullgripum, suma innflutta svo sem skeiðar frá Kaupmannahöfn.
Hins vegar er einnig nefndur ,,beltisbúningur“ með beltispörum, og ekki er ólíklegt að á þeim
hafi verið eitthvað víravirki, út frá hvernig íslensk kvenbeltispör virðast oft hafa verið skreytt.
Búningurinn með beltispörunum er metinn á sjö ríkisdali, en mest af verðleikanum virðist
vera í beltispörunum, sem eru sögð vega 12 lóð (Már Jónsson, 2015: 230).
Í dánarbúi Halldóru Kolbeinsdóttur á Kalmanstungu í Mýrarsýslu, skráð árið 1807
(Már Jónsson, 2015: 305), segir að í karlmannsfatnaði megi finna hempu á barn „með
víravirki,“ (metið á 40 skildinga) þó ekki sé lýst í hvaða formi, og að á einni svuntu séu þrír
gylltir víravirkishnappar (metnir á 3 ríkisdali og 16 skildinga). Einnig eru þar skráðar millur,
en ekki segir hvort þær séu úr víravirki eða steyptar, en ekki er ólíklegt að þær hafi verið
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steyptar þar sem ólíkt hinum gripunum er ekki tekið sérstaklega fram að þær séu úr víravirki.
Einnig eru ofar skráðar undir kvenmannsfatnað sextán silfurmillur á upphlut með nál, metnar
á 2 ríkisdali, en aftur er smíðaaðferð ekki nefnd (Már Jónsson, 2015: 308.) Einnig má finna
nánast heila blaðsíðu aðeins yfir silfur í hennar eign og þar eru meðal annars beltispör af
víravirki metin á 4 ríkisdali (ógyllt); þrjá gamla svuntuhnappa með laufum gerð úr grófu
víravirki, metna á 3 ríkisdali; þrír svuntuhnappar sjálfir úr víravirki (metnir á 3 ríkisdali og 48
skildinga), og stóra skyrtuhnappa með víravirki ,,undir og yfir,” metna á 56 skildinga. Þetta
eru aftur ekki dýrustu silfurgripirnir í dánarbúinu, en þó alls ekki ódýrir í samanburði við
aðrar eignir í búinu (Már Jónsson, 2015: 314). Hér er fyrsta dæmið um víravirki ekki í eigu
konu, þar sem barnshempan ,,með víravirki” fellur undir karlmannsföt, þó hún sé á barn, en
allir aðrir víravirkisgripir í eigu Halldóru virðast vera kvensilfur, eða skartgripir fyrir konur
(Már Jónsson, 2015: 308).
Í dánarbúi Sigrúnar Guðlaugsdóttur í Brekku í Borgafjarðarsýslu, skráð árið 1810
(Már Jónsson, 2015: 325) má finna „þrjá víravirkis silfursvuntuhnappa“ og „dito“ þrjá og
einn í viðbót, það er sjö víravirkishnappa í heild. Hugsanlega eru hnapparnir aðskildir í
listanum þar sem þeir eru ekki af sömu gerð eða ekki af sömu flík. Fyrstu þrír hnapparnir eru
metnir á 3 ríkisdali, en næstu þrír eru aðeins metnir á 1 ríkisdal og 24 skildinga. Staki
hnappurinn er svo metinn á 32 skildinga. Þetta eru aftur allt svuntuhnappar, það er hluti af
kvenmannsklæðum, og hafa dýrari hnapparnir líklega verið bornir með sparifötum en þeir
ódýrari dagsdaglega. Einnig eru sextán millur úr silfri, en ekki sagt af hvaða smíðagerð þær
eru (Már Jónsson, 2015: 328).
Þessar lýsingar virðast benda til tveggja hluta: Sá fyrsti er að víravirkisgripir voru
ekki ódýrir og líklega ekki hafðir til hversdagsnota. Sá seinni er að eigendur þessarra gripa
virðast oft hafa verið fremur vel settir og áttu þess utan talsvert af gripum úr gulli og silfri.
Þar á móti má þó nefna gripi úr búi Helga Helgasonar, þar sem þrír svuntuhnappar úr
víravirki eru einir dýrustu gripirnir í dánarbúinu, fyrir utan búfé. Einnig eru allir þessir gripir í
eigu kvenna eða gerðir sem skartgripir fyrir konur, bæði hversdagslega og fyrir fínni tilefni,
nema í tilfelli barnshempunnar. Þetta kemur ekki á óvart, þar sem lög um spariföt karlmanna í
Jónsbók voru enn við lýði, og algengara að konur væru skrautbúnar en karlmenn (Jónsbók,
2004: 149).
Hins vegar er ekki ólíklegt að fleiri hafi átt víravirki af þeim 96 einstaklingum sem
skráðir eru á þessu tímabili, þar sem mun fleiri eiga silfurhnappa og beltispör af einhverri
gerð en einstaklingarnir fjórir hér að ofan. Mismiklar lýsingar eru á eigum fólks og ekki alltaf
tilgreint frekar hvaða smíðaaðferð er á ýmsum gripum. Hins vegar er ekki mögulegt að vita
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hversu mikil aukning, ef einhver, yrði á þessarri tölu, enda ekki hér um að ræða nema örfáa
látna á nærrum því hundrað ára tímabili.
Frá miðri 19. öld má einnig finna einar fyrstu nákvæmu
lýsingarnar á smíðum við víravirki. Í dagbók Sumarliða
Sumarliðasonar, sem lærði gullsmíði hjá Jóni Eyjólfssyni í
Breiðafirði, segir hann að hluta til frá dvöl sinni hjá Jóni í kringum
áramótin 1850-1851. Þar lýsir hann meðal annars fyrstu tilraun
sinni við að búa til silfurvíravirki, fyrst með því að bræða fimm lóð
silfurs og draga það í víra. Seinna gerir hann úr því skrúfaðan vír
og slær plötur til þess að hafa undir víravirkinu, sem gera átti að

mynd 34 Víravirkismillur á upphlut

frakkapörum.

,,18. febr. Ég smíðaði og br[æddi] 2 saman, sló bæði í plötur undir vírav. frakkapör
sem Jón er að smiða og í m.nálar [millunálar, þ.e. reimanálar]. Lóðaði 2 signet m.m.”
(Þór Magnússon, 2013: 60)

Einnig smíðuðu hann og lærimeistari hans millur úr víravirki og nálar til þess að reima þær,
auk þess sem vír var notaður í gleraugnaumgjarðir.
“20. febr. Ég sm. 5 minlunálar m.m. Jon víravirkismilnu m.m. 21. debr. Mátaði
minluvír hér. Ég sm. deiglutöng, bræddi, sló og dró silfur utan um gleraugu, var búinn
með umgjörðina ég vildi gengi mer nú vel því það er vandasamt. Jon einlægt með
víravirki. Hann hefur nú unnið 3 minlur m.m.” (Þór Magnússon, 2013: 60)

Hér má því sjá millur gerðar bæði úr víravirki og steyptar, eftir því hver
smiðurinn var og eftir getu hans. Nokkuð öruggt er að ætla að millur úr
víravirki hafi verið dýrari en steyptar, þar sem meiri tími, vinna og
þekking fór í þær, en þó ekki endilega meira hráefni. Og ef tekinn er með
munurinn

á

verðleika

steyptra

hnappa

og

víravirkishnappa

í

dánarbúslýsingum er líklegt að hið sama gildi um millur.

Á þessum tíma voru einnig heimildir um að erlent víravirki hafi verið
flutt til landsins. Í Þjóðólfi árið 1876 er auglýst víravirki til sölu í

mynd 35 Steyptar millur
smíðaðar um 1880-1890.

Reykjavík. Fyrsta auglýsingin birtist 14. janúar, þar sem Benedikt Ásgrímsson gullsmiður
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auglýsir kvensilfur og víravirkis-brjóstnálar sem hann smíðar
sjálfur og selur í verslun sinni í Reykjavík, auk innfluttra gripa
þó að ekki sé staðfest hvaðan (Þjóðólfur, 1876, 6. tölublað). Sú
seinni auglýsir eingöngu innflutta gripi; Norskar víravirkisbrjóstnálar og kingur, til sölu í ,,norsku verzluninni” í
Reykjavík (Þjóðólfur, 1876, 11. tölublað).
mynd 36 Næla sem fannst út á götu
á Frakkastígnum í Reykjavík um
1945-46. Líklegast norsk.

Þetta virðist benda til þess að fram eftir 19. öld hafi enn
verið talsverð verðmæti í og eftirspurn eftir víravirki. Þó hefur

innflutningur á erlendum gripum farið að aukast, auk þess sem líklegt er að áhrif frá erlendum
tískustraumum hafi aukist eftir því sem fleiri fóru erlendis í sveins- eða meistarapróf. Einnig
er hér dæmi um öðruvísi gripi úr víravirki en þá sem oft eru hluti af kvensilfri (hnappar, belti,
koffur), það er að segja norskar brjóstnælur og kingur.
Þó má geta þess að um þetta leyti (1858-1860)
hannaði

Sigurður

Guðmundsson

málari

íslenska

kyrtilbúninginn (Sigrún Helgadóttir, 2013: 190) sem þýddi að
ákveðin stöðnun varð á útliti búninga. Faldbúningurinn, sem
notaði mikið af gull - og silfurskrauti sem hafði farið nánast

mynd 37 Ermahnappar með
snúrulögðu víravirki.

alveg úr tísku um miðja 19. öld (Sigrún Helgadóttir, 2013: 101). Hnappar, sem voru margir úr
snúrulögðu víravirki, voru stór hluti af faldbúningnum og voru settir bæði á ermar, svuntu og
faldinn sjálfan (Sigrún Helgadóttir, 2013: 110), en hurfu að miklu leyti með hnignun
faldbúningsins. Þeir hnappar sem gerðir eru á endurgerðir af faldbúningum nú til dags eru
fæstir úr snúrulögðu víravirki, og því má hugsanlega tengja hnignun á snúrulögðu víravirki á
Íslandi við hvarf faldbúningsins.

20. öldin
Einnig má nefna að á Íslandi hefur víravirki
verið flatt og á flötum bakgrunni þar til líða
fór á tuttugustu öldina. Samkvæmt Dóru
Jónsdóttur

gullsmið

(munnleg

heimild,

mynd 38 Flöt doppa og lyft beltissylgja.

janúar, 2017) var fyrst farið að gera víravirki sem var kúpt eða lyftist upp frá bakgrunninum í
byrjun tuttugustu aldar. Fyrir utan svuntu- og ermahnappa sem yfirleitt voru úr snúrulaga
víravirki og kúlulaga eða kúptir, var víravirki á beltum, millum og öðrum gripum alltaf flatt,
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þar til farið var að lyfta því upp eða ýta því niður í miðjunni, og ekki lengur í tísku að láta
vírinn liggja flatan við bakplötuna.
Í samantekt á lífi Leifs Kaldal gullsmiðs er talað um að hann hafi fyrst
eftir nám aðallega verið að smíða víravirki og upphlutsskraut á þjóðbúninga
þar á meðal millur, hnappa og belti en það mun hafa verið það sem tíðkaðist
mest á þessum tíma, sem sagt á árunum 1925 - 1930. Þetta átti við um flesta
gullsmiði á þessum árum eða þar til kreppan skall á og þá minnkaði
fyrirspurn um víravirki verulega og gullsmiðir snéru sér að öðrum smíðum.
Jafnframt er minnst á að það hafi verið að miklu leyti smíðað víravirki til
sölu í verslununum þar sem þjóðbúningarnir breyttust lítið og búningasilfrið
því að miklu leyti eins frá ári til árs og því um staðlað form að ræða (Þór

mynd 39
Víravirkishálsmen
sem var gefin í
fermingargjöf árið
1945. Það vantar
stein í menið.

Magnússon, 1994: 5-6).
Í kringum
víravirkisarmbönd

1930-50 komst
og

í tísku að gefa fermingarstelpum

víravirkishálsmen,

sem

ekki

voru

á

Íslandi

sérstaklega

tengd

þjóðbúninganotkun. (Dóra Jónsdóttir, munnleg heimild, október 2016; Þórunn Einarsdóttir,
munnleg heimild, nóvember 2016).

Gripir
Þar sem höfundar eru fornleifafræðinemar var mikilvægt að fjalla um jarðfundna gripi úr
víravirki og hvort og hve mikið hefur fundist hér á landi. Athuga þarf ýmis atriði, sérstaklega
varðveisluskilyrði, gripaskráningu og líkur á að gripir endi í jörðu til að byrja með. Erfitt er
að draga ályktanir um víravirki sem heild á mismunandi tímabilum vegna þeirra fáu gripa
sem höfundum reyndist mögulegt finna í því efni sem hefur verið útgefið þar til nú. Einnig er
erfitt að segja til um hversu margir gripir leynast í gripasöfnum sem ekki hefur verið gerð full
úttekt á.

Víkingaaldargripir
Á tímum fólksfluttninganna miklu um 400 – 600 e. Krist voru
góðmálmar unnir á norðurlöndunum og þá sérstaklega gull. Á
víkingatímanum, um 800 – 1000 e. Krist, var brons algengast í
skarti og þekktastar eru stóru nælurnar frá þessum tíma sem konur
báru á brjósti sér. Fundist hafa sjóðir með góðmálmum víða í
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mynd 40 Hluti af sverðs slíðri (e.
mount for sword scabbard) frá
um 400-600 f.kr. fannst í Noregi.
(Polak, 1972)

Noregi og oft á tíðum eru í þeim gripir úr gulli og silfri sem eru erlendir að upprunna og gætu
hafa ferðast þangað sem herfang úr víkingaferðum norrænna manna eða í gegnum verslun og
viðskipti. Þetta hefur verið mikilvæg uppspretta góðmálma inn í norðurlöndin. (Polak, 1972:
9-13).
Þegar leitað var að gripum frá ýmsum tímabilum hér á landi fundust ekki ýkja margir
fyrr en komið er um 1800. Sérstaklega fáir virðast finnast frá tíma kristni fram til siðaskipta,
væntanlega vegna eyðileggingu og endurnýtingu gripa úr góðamálmum við siðaskiptin á
Íslandi. Aðeins voru fundir gripir frá fjórum stöðum á víkingatímabilinu á Íslandi eða alls átta
gripir. Farið var í gegnum flestar skýrslur frá stærri uppgröftum á þessum tímabilum, og þó
nokkrum minni fundum, en fyrir rannsókn af þessarri stærð reyndist ekki mögulegt að fara í
gegnum hverja einustu fundarskýrslu. Einnig hafa ekki öll gögn verið gefin út eða reynist
erfitt að finna

(sérstaklega tók langan tíma að finna upplýsingar um nælurnar tvær úr

Afréttaskarði) og því er nánast öruggt að fleiri gripir fyrir 1700 finnast í geymslu
einhverstaðar. Hugsanlega má því byggja framhaldsrannsókn á að rekja alla þá gripi sem hafa
fundist á siðustu hundrað árum.
Þó vír hafi verið til staðar, oft í formi gangvírs, eða
stangasilfurs sem klippt var niður og notað sem gjaldmiðill
(Þór Magnússon, 1980) eins og sjá má á ýmsum
silfursjóðum sérstaklega þeim sem fundust við Miðhús,
Ketu og við Sandmúla (Kristján Eldjárn, 2000: 426) og á
nokkrum vírbrotum sem fundist hafa við aðra uppgrefti frá
landnámsöld.

Silfurvír

fannst

til

dæmis

við

fornleifauppgröft á Hofstöðum í Mývatnsveit (Sarpur.is, nr.
02-061), og er líkur vírnum í silfursjóðunum. Vírinn sem
mynd 41 Silfursjóður úr Miðhúsum frá
landnámsöld. (Þór Magnússon, 1980)

fannst á Hofstöðum var grennri en sá í silfursjóðunum en
þó hefur fundist fínni vír í kumlinu á Kápu. (Batey, 2009:

253-254). Ekki er þó neitt sem bendir til sérstaklega að ætlun hefði verið að gera víravirki úr
þessum vír, og það sama á við um flesta gripina úr silfursjóðunum. En tilgangur þess að grafa
silfursjóði í jörðu er heldur ekki alveg ljós. Ef ætlunin var að endurheimta þá á einhverjum
tímapunkti er ekki ólíklegt að silfrið í þeim hefði verið endurnýtt, enda margir gripanna
brotnir eða beyglaðir.
Þessir silfurfundir frá landnámsöld gefa að minnsta kosti forsendu hráefnis fyrir að hægt hafi
verið að framleiða víravirki á Íslandi, en það er hinsvegar ekki sönnun fyrir að víravirki hafi
verið framleitt hér á því tímabili. Aðeins nokkrir jarðfundnir gripir sem gefa skýr dæmi um
það.
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Íslenskir gripir
Ákveðnir erfiðleikar felast í því að leita að
gripum í gegnum uppgraftarskýrslur. Stórir
uppgreftir með mörg gripanúmer fara oft ekki út
í gríðaleg smáatriði þegar gripum er lýst, og oft

mynd 42 Skrauthnappar, vafnir og fléttaðir úr silfur og
gull vír. Frá Kápu. (Þór Magnússon, 2013)

er aðeins efni gripsins (viður, bein, málmur,
leir) skráð, ásamt mjög stuttri lýsingu á honum. Oft er einnig ekki ljóst við uppgröft hvert
upphaflegt form málmgripa er, þar sem þeir geta eyðst eða tærst svo ekki sé hægt að sjá
hverng þeir litu út án þess að röntgenmynda þá eða vinna úr þeim á annan hátt á
rannsóknarstofu, eins og sjá má af rannsókn Michele Heyeur-Smith á Sílastaðarkumlinu. Því
má gera ráð fyrir að einhvers staðar leynist fleiri gripir úr víravirki sem ekki var hægt að
greina út frá lestri á gripaskýrslum. Þeir gripir sem við höfum fjallað um í þessarri ritgerð eru
að mestu leyti gripir sem fjallað hefur verið nánar um utan gripalista, annað hvort í
uppgraftaskýrslunum sjálfum eða í öðrum ritum svo sem Árbók hins íslenzka fornleifafélags.
Einnig komumst við á snoðir um nokkra þeirra með því að tala beint við þá sem stjórnuðu
uppgröftum, þar á meðal hnappinn úr Skálholti og millur sem fundust á Hliði í Álftanesi, en
þær reyndust vera steyptar og ekki úr víravirki.
Fyrst má nefna hnappana sem fundust í kumlateig hjá Kápu við Þórsmörk. Þeir eru
fjórir talsins, þrír eru gerðir úr silfurvír og sá fjórði úr gullvír. Þeir hafa allir verið dregnir úr
sléttum vír með níu þráðum hlið við hlið, sem ofnir voru saman til þess að mynda
skrauthnappa (Kristján Eldjárn, 2000:392). Þessir hnappar eru að öllum líkindum íslenskir
þar sem þeir eiga sér ekki nákvæma hliðstæðu erlendis og þykja þeir vera frá 9. öld (Þór
Magnússon, 2013: 28). Þá er heldur ekki hægt að greina til stíls, svo sem víkingaaldarstíls,
miðaldastíls eða nútímalegri aðferða. Hugsanlega væri hægt að greina hvernig vírinn hefði
verið mótaður, væru frekari rannsóknir gerðar á þeim. Engin korn eru á þeim og vírarnir
hvorki snúnir né tvinnaðir saman líkt og í snúrulaga víravirki.
Með silfurhnöppunum þremur fundust hinsvegar smágerðir gullþræðir, undnir upp í
gorma og spunnir utan um grófan þráð (Kristján Eldjárn, 2016: 48). Þeir eru taldir hafa verið
notaðir í útsaum á klæðum, og því hefur eigandi þeirra verið skrautlegur í gröfinni (Matthías
Þórðarson, 1925-1926). Þessir gripir eru því greinilegt dæmi um að hér hafi verið unnið með
vír til skartgripagerðar að einhverju leyti á tímabilinu. Ennfremur eru silfurhnapparnir þrír og
gullhnappurinn ekki taldir vera úr sömu gröf (Kristján Eldjárn, 2016: 48), og því hefur
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smiðurinn greinilega búið til hnappa á fleiri en eina manneskju. Hvort sem þessir óvenjulegu
hnappar eru merki um tilraunastarfsemi eða lítið færan eða nýlærðan silfursmið er hins vegar
ekki hægt að segja að þessu sinni.
Einnig má nefna tilgátu Michéle Heyeur-Smith (1999) um að kuml á Sílastöðum í
Eyjafirði sem fannst 1947 hafi geymt silfursmið. Eftir rannsóknir á haugfé kumlbúans kom í
ljós að með honum hafði verið grafið brot af perluvír líkt og notaður hefur verið í víravirki á
víkingaöld Þó telur hún að sú smíði hafi fyrst og fremst verið í hjáverkum meðfram
landbúnaði. Hér hafa aldrei fundist ummerki um skartgripasmið í stórum stíl, ólíkt því sem
var á helstu verslunarstöðum Norðurlandanna, þar sem fundist hafa bronssteypumót og önnur
verkfæri til skartgripasmíða. Hér hefði hinsvegar ekki verið eins auðvelt að stunda eingöngu
silfursmíði, og hefði maðurinn í kumlinu einnig þurft að fást við aðra málmsmíði. Einnig
telur hún að járnhlutur sem fannst í gröfinni sé stappa, eða verkfæri notað af silfursmið til
þess að grafa endurtekið munstur í silfurgripi, og líkist mjög samskonar gripum sem hafa
fundist í Helgö í Svíþjóð (Heyeur-Smith, 1999). Í kumlinu fundust einnig tvö brot af kúfiskri
mynt, en á víkingaöld var algengt að bræða silfurmynt til þess að nota í skartgripi. Á
myntinni voru rispur gerðar með hníf, en það var gert til þess að meta gæði silfurs á þeim
tíma. Einnig styður það kenninguna að í gröfinni fundust jaspismoli og eldstál til þess að slá
eld. Náttúrulega voru það ekki eingöngu silfursmiðir sem notuðu slík tæki, en þó virðist
tilvist þeirra í gröfinni benda til þess að gripirnir hafi haft ákveðið mikilvægi, og skiljanlegt
að maður sem fékkst við eldsmíð mundi bera eldfæri (Heyeur-Smith, 1999).

Innfluttir gripir
Hér hafa einnig fundist gripir sem að öllum líkindum hafa verið innfluttir. Tvær
víkingaaldarnælur fundust báðar árið 2004 við Afréttarskarð ofan Vestdalsheiðar í NorðurMúlasýslu, með beinum hinnar svokölluðu Fjallkonu inni í hellisskúta. Annarri þeirra hafði
skolað út úr hellisskútanum, en hin fannst rétt við brjóstkassa berandans (Sigurður
Bergsteinsson, 2006: 7-8). Þessar nælur eru eins; kúptar
bronsnælur af gerðinni Rygh 652/654, eða svonefndri Smykker
51 og undirgerðinni C, sem er ein algengasta gerð kúptra næla
frá víkingaöld á Íslandi. Talið er að þær hafi verið í notkun frá
síðari hluta 9. aldar og til loka 10. aldar, en þær voru mjög
vinsælar á Norðurlöndunum og fjöldaframleiddar í stórum stíl
(Karlotta S. Ásgeirsdóttir, 2011: 61-62).

39

mynd 43 Nærmynd af víravirkisþræði á
rammaverki á kúptri nælu frá
Afreittarskarði. (Karlotta S. Ásgersdóttir,
2011)

Nælurnar eru úr tveimur samsettum skjöldum, skreyttum með samofnum
dýramyndum og upphleyptum dýrshausum. Á þeim báðum eru fimm bronshnappar, auk
festinga fyrir fjóra hnappa í viðbót en þá vantar á sömu stöðum á báðum nælum. Báðar
nælurnar hafa verið algylltar á framhlið sinni. Á milli hnappa beggja nælanna hafa svo verið
þræddir silfurþræðir, sem ramma inn tvo tígullaga fleti, sem að miðjuhnappurinn tengir
saman. Því liggja þrír snúnir silfurþræðir meðfram hverri hlið tíglanna (Sigurður
Bergsteinsson, 2006). Nælurnar fundust ásamt tveimur öðrum nælum; einni þríblaðanælu og
einni hringlaga nælu í Borróstíl. (Sigurður Bersteinsson, 2006). Ekki er ljóst hvernig dauða
eigandans bar að, en teljast verður ólíklegt að hún hafi verið grafin af ásettur ráði
í hellisskútanum, heldur líklegra að hún hafi orðið úti á ferð yfir skarðið (Sigurður
Bergsteinsson, 2006). En nælurnar tvær gefa okkur líklega aldursgreiningu á milli 9-10. aldar
fyrir víravirkið, þó það sé aðeins hluti af skreytingu nælunnar. (Sigurður Bergsteinsson,
2006)
Einstakur fundur á víravirki frá víkingaöld fannst einnig við uppgröft í Vatnsfirði árið
2005, var það örlitið gullnisti. Þessi gripur (Sarpur.is, þjms. 2005-31-114) fannst við uppgröft
í sorphaugslagi (e. midden) ásamt beinprjóni og fimm glerperlum, meðal brenndra og
óbrenndra dýrabeina. Þar sem gripirnir sjálfir eru ekki brenndir er talið að nistið hafi, ásamnt
hinum gripunum, týnst í gólflagi skálans í Vatnsfirði og hafi svo endað upp í sorphaugnum
þegar gólflögum var mokað út úr skálanum í sorphauginn. Áætlað er að nistið sé frá seinni
helmingi 9. aldar til seinni helmings 10. aldar (Milek, 2005:49-50). Nistið er að öllum
líkindum upprunalega hluti af samsettum skartgrip, hugsanlega svokallaðri “kite brooch” af
svipaðri gerð og hefur fundist í Whiteford á Írlandi, eða einhverskonar útgáfa af svokallaðri
“penannular brooch” frá sama svæði (Milek, 2005: 77).
Gripurinn er aðeins 12x11 mm að stærð (Þór Magnússon, 2013: 22), og kæmist
auðveldlega fyrir á nögl þumalfingurs. Meðfram
brúnum hans er snúinn vír sem umlykur munstur úr
víravirki og í bilinu milli víranna er gullþynna sem
hefur verið brotin saman inn á milli til þess að búa
til fölsk skilrúm. Tvö korn eru í sitthvoru horni
nistisins og vírlykkja við hliðina á öðru korninu
gæti hafa innihaldið þriðja kornið. Í miðjum
gripnum er óreglulegt gat sem gæti hafa verið gert

mynd 44 Víravirkisgripur úr gulli, frá 9. öld.
Nærmynd.

seinna, eftir að nistið losnaði af eða var fjarlægt af nælunni, til þess að hægt væri að bera það
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sem annarskonar skart (Batey, 2005: 77). Whitfield skilgreinir kite-nælur, sem eru í reynd
líkari prjónum í notkun heldur en eiginlegum nælum, sem ferhyrndar og með sporöskjulaga
höfuð eða grímu á einum enda, auk prjóns til þess að festa saman klæði (Whitfield, 1997:
494). Nælan eða prjónninn sem fannst í Waterford í Írlandi hefur samksonar víravirki og
nistið úr Vatnsfirðinum, og telur Whitfeld gerðina að mestu Írska með áhrifum frá
Skandinavíu og meginlandi Evrópu (Whitfield, 1997: 514).
Þessir tveir gripir sýna fram á að á víkingaöld barst hingað víravirki af mjög ólíkum
uppruna, bæði frá Norðurlöndunum og Írlandi. Á fyrri staðnum var það hluti af
fjöldaframleiddri tískubylgju, dæmigerðir fyrir sitt tímabil. En á hinum seinni bar það merki
þess þegar mismunandi aðferðir og stílbrigði úr ólíkum menningarheimum mættust og
blönduðust saman.
Þó að ekki séu mörg dæmi um hreint og beint víravirki á víkingaöld á Íslandi, þá var
aðferðin greinilega ekki gleymd og grafin þegar sest var hér að. Þess má geta að fundirnir
tveir sem má áræðanlega kalla íslenska - hnapparnir fjórir frá Kápu og perluvírinn í
Sílastaðarkumlinu - eru sitthvoru megin á landinu. Þetta bendir til þess að þó ekki séu mörg
dæmi um ábyggilega víravirkisgerð á Íslandi, þá hefur vitneskjan ekki einskorðast við einn
landshluta. Hinsvegar er ekki margt líkt með víravirki víkingaraldartímans og því sem byrjað
er að framleiða hér á miðöldum. Hér er aðeins eitt dæmi um perluvír (Sílastaðarkumlið) en
restin virðist aðeins vera sívalur vír (kumlin á Kápu og nistisbrotið úr Vatnsfirði) eða snúinn
(nælurnar tvær úr Afréttaskarði og Vatnsfjarðarbrotið). En hér er einnig um að ræða
tiltölulega fáa gripi og því erfitt að segja hversu dæmigerðir þeir eru fyrir þetta tímabil.

Hermt eftir víravirki
Þó að ekki sé algengt að finna víravirki frá víkingaöld á Íslandi þýðir það ekki að það hafi
ekki þekkst. Ekki var óalgengt að víravirki úr perluvír hafi verið notað til þess að skreyta
víkingaaldarnælur í Skandinavíu, en oft má finna það á nælum í Borróstíl til þess að gera þær
skrautlegari og auk þess er víravirkið stundum kornsett. Algengast er að finna slíkt víravirki á
nælum úr silfri og gulli. Oft var hinsvegar líka skorið munstur í kanta á gripum til þess að
líkja eftir perluvír, auk þess sem að eftirmyndir af víravirkisskrauti voru líka steypt í form og
bætt við (Karlotta S. Ásgeirsdóttir, 2011, bls. 37).
Því má spyrja sig hvort að slíkt skraut, annaðhvort hreint víravirkisskraut eða
eftirmyndir af því, finnist á víkingaaldarnælum hér á landi. Hér fyrir neðan eru nokkur dæmi:
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Árið 1915 kom á Þjóðminjasafn Íslands næla úr bronsi eða látúni
sem fannst við Kálfafell í Skaftárhreppi. Hún er nokkurnvegin kringlótt og
strýtulaga, með hnúð í miðjunni, en þó hún sé sæmilega vel varðveitt
vantar á hana nálarbúnaðinn og hluta af skreytingunni. Hluti munstursins á
innri kanti nælunnar er snúið og skorið í málminn sérstaklega til þess að
líkja eftir víravirki í útliti (Karlotta S. Ásgeirsdóttir, 2011: 45-46)
Önnur næla, kringlótt og úr bronsi, fannst um aldramótin 1900 á

mynd 45 ljósmynd af
nælunni frá Kálfafelli.
(Karlotta S.
Ásgeirsdóttir, 2011)

Þorljótsstöðum í Skagafjarðarsýslu. Kanturinn á henni er frekar óreglulegur. Þótt kanturinn
sjáfur sé ekki úr víravirki hefur verið skorið í yfirborð hans til þess að líkja eftir því, eins og
dæmi eru um á Norðurlöndum. (Karlotta S. Ásgeirsdóttir, 2011: 48)
Nælan er í Borróstíl, af gerðinni Smykker 128 (Karlotta S.
Ásgeirsdóttir, 2011: 48).
mynd 46 Teiknuð mynd af
kringlóttri nælu í Barró stíl frá
Kálfafelli. (Karlotta S.
Ásgeirsdóttir, 2011)

Önnur næla til þess að líkja eftir víraviki á þennann hátt er
kringlótt næla úr silfri sem fannst 1982 við Stóra-Sandfell í

Fljótsdalshéraði. Nælan er gerð úr einföldum, kúptum skildi og er að öllum líkindum í
Borróstíl. Þessi næla er einstök hér á landi og ekki hefur fundist önnur henni lík. Nælan sjálf
er steypt en á henni er flókið munstur gert úr samofnum hálfhringjum og gert til þess að líkja
eftir víravirki, hugsanlega kornsettu. Nælan er með tvöfaldan kant, sá innri með
perluvírsmynstri og sá ytri sléttur (Karlotta S. Ásgeirsdóttir, 2011: 49).
Þessi tilhneiging til þess að líkja eftir víravirki bendir til þess hversu eftirsótt það var
sem skreyting á víkingaöld. Reynt var að herma eftir
fagurfræðinni þótt ekki væri af einhverjum ástæðum hægt að
eignast raunverulegt víravirki, hvort sem það var vegna
kostnaðar eða aðgengi að séfræðingum í framleiðslu þess.
Því var víravirki bæði til sem raunveruleg skreyting á
víkingaaldarnælum hér á landi, eins og sjá má af nælunum úr
Afréttaskarði, og einnig sem mis vel heppnaðar eftirhermur á

mynd 47 Næla steypt til að líkjast
perluvíravirki. (Karlotta S. Ásgeirsdóttir,
2011)

ódýrari nælum. Einnig má sjá á þeim fáu gripum sem benda til um víravirkissmíði hér á landi
að hugsnalegt er að þekkingin hafi ekki verið mikið útbreydd hér fyrst við landnám, þó að
megi sjá merki um slíka smíði bæði á Sílastöðum og í Þórsmörk.
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Gripir frá kristnitöku til siðaskipta
Fyrstu rituðu heimildir um gullsmíði á Íslandi eru frá miðöldum, meðal annars í Sögu
Lárentíusar biskups á Hólum. Gullsmiðirnir voru í þjónustu við kirkjuna, sem hafði efni á að
ráða listamenn sem einbeittu sér að því að skapa list fyrir kirkjur víðsvegar um landið (Þór
Magnússon, 1996: 9).
Einn fárra gripa sem varðveist hefur á Íslandi frá þessu tímabili er gotneskur kaleikur
úr Skálholti, seinna úr Reykjavíkurkirkju, en hann er talinn hafa verið smíðaður einhvern
tíman á tímabilinu 1300-1350. Hann er úr gylltu silfri, talinn vera gerður með
kvikasilfursgyllingu. Hann er áttstrendur og á annarri hverri stétt kaleiksins eru
víravirkisskreytingar úr gullvír, í formi eikar- og vínviðargreina. Á legg kaleiksins, bæði fyrir
ofan og neðan hnúðinn, eru lítil þriggja blaða blóm úr samskonar en mjórri vír. Neðan á stétt
kaleiksins er frönsk mynt tímasett frá í fyrsta lagi 1285 og í seinasta lagi 1350, og virðist hafa
verið fest við kaleikinn þegar hann var smíðaður. Því er allra líklegast að hann hafi verið
smíðaður í Frakklandi og fluttur hingað, hvort sem hann var keyptur þaðan fullgerður eða
sérstaklega pantaður. Hins vegar eru engin gögn til um hvenær kaleikurinn kom í eigu
kirkjunnar, þar sem allt bóka- og skjalasafn Skálholts brann til kaldra kola árið
1630 (Sarpur.is, Þjms.2596-a).

Annar kaleikur með víravirki er kaleikur í gotneskum stíl, frá Odda á
Rangárvöllum. Skálin á honum er gerð úr kókoshnetu, og hann er talinn
vera frá því í kringum 1500. Fótur kaleiksins er sextrendur og úr silfri,
og á honum eru sex hringlaga skreytingar úr gylltu og kornsettu
víravirki. Einnig er víravirki á greipum skálar kaleiksins, sem er einnig
gyllt og kornsett. Slíkir kaleikar voru algengir hjá aðlinum í Bretlandi
frá 1300 e.Kr. og var svona drykkjaráhald kallað ,,mazer”. Því var þessi
kaleikur væntanlega fluttur inn frá meginlandi Evrópu og kókoshnetan
mynd 48
Kókushnetukaleikur.
(Sarpur. Safnanúmer:
10937/1930-348)

komin enn lengra að. Að lokum hefur kaleikurinn endað uppi í íslenskri
kirkju. Á miðjum hringjunum sem skreyta stéttina eru skrautsteinar, en
erfitt er að greina nákvæma gerð víravirkisins út frá ljósmyndum

(Sarpur, safnanúmer: 10937/1930-348).
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Miðaldir fram að siðaskiptum
Við uppgröft á kirkjunni í Reykholti árið 2002 fannst örlítið brot af þunnum, mjóum gullvír,
aðeins 0.1 gramm á þyngd (Guðrún Sveinbjarnardóttir, 2016: 110) í jarðlagi sem talið er vera
frá 16. öld, rétt við íslensku siðaskiptin frá kaþólsku í mótmælendatrú (Guðrún
Sveinbjarnardóttir, 2016: 189). Ekki er hægt að greina hvort vírinn var upphaflega hluti af
stærri grip, eða hvort ekki hafi enn verið búið að vinna úr honum. Frekari rannsókn þyrfti
einnig til að áætla hvort að vírinn hafi verið dreginn í gegnum togplötu, hamraður eða unninn
á einhvern annan hátt. Ekki fannst fullbúið víravirki við uppgröftinn en gera má ráð fyrir því
að víravirki hafi verið þekkt á ríkum kirkjustað líkt og Reykholti á 16. öld, þó ekki sé hægt að
segja til um hvort það hafi verið keypt annarstaðar eða smíðað á staðnum. (Guðrún
Sveinbjarnsdóttir, 2016).
Við uppgröft í Skálholti hafa fundist mikið af klæðisfestingum úr vír (e. hook and
wire fasteners) sem notuð voru í stað hnappa til þess að festa saman klæði. Einfaldasta gerð
þeirra var vírlykkja sem krækt var í með annarri vírlykkju, fest á sitthvorn hluta klæða. Þessar
festingar fundust fyrst í 15. aldar samhengi, fram eftir 17. öld og eru flestar úr koparblöndu
(82%) en sumar úr járni. Þær eru hinsvegar ekki eiginlegt víravirki í þeim skilningi að vírinn
sé skreyttur að neinu leyti eða gerð úr honum munstur, enda sitthvor hluti festinganna yfirleitt
aðeins úr einum vír. Einnig fundust átta millur (e. sheet fasteners) í Skálholti, en þær eru með
auga úr vír en sá hluti sem festur er við klæði og er gerður úr slegnum málmi (koparblöndu) í
lauf- eða blómlaga formi og því eru þær ekki heldur úr eiginlegu víravirki. Elstu dæmi frá
þessarri rannsókn fundust í lagi frá um það bil 1740-1760 (Gavin Lucas, Skálholt, óútgefið
efni. Fengið nóvember 2016). Því má sjá að þótt framleiddar hafi verið og notaðar
fatafestingar úr vír voru þær ekki úr flóknu víravirki, enda tímafrekt og dýrt að gera það og
ólíklegt að fólk hafi notað það til þess að skreyta hversdagsföt sín. Einnig eru millurnar
hamraðar en ekki úr víravirki, ólíkt því sem algengt er í millum á þjóðbúningum í
nútímanum.

Einnig fannst í Skálholti víravirkishnappur frá 1720-1760. Að
mati Dóru Jónsdóttur er þetta svuntuhnappur, en höfundar gátu
eingöngu nálgast gripinn á mynd og því er erfiðara að greina
notkunn hans. Hann virðist vera úr silfri en gæti verið úr
öðrum málmi, og er gerður úr völsuðum sléttum vír í
grindarvírnum, en ekki er unnt að greina hvernig vír er notaður
í munsturvírinn. Hinsvegar er hann einnig skreyttur með
mynd 49 Nærmynd af hnappinum frá
Skálholti frá 1720-1760. (Lucas, 2016)
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rósettum, og er hver þeirra er kornsett. Þetta gæti bent til þess að hann sé innfluttur, þar sem
rósettur eru ekki mjög algengar í íslensku víravirki, en mjög algengar á Norðurlöndunum.
Hinsvegar gæti smiðurinn hafa verið undir erlendum áhrifum eða hafa tekið smiðspróf
erlendis (Lucas, Skálholt, óútgefið efni, fengið nóvember 2016).
Klæðisfestingar á borð við vírfestingarnar að ofan gátu einnig orðið mjög skrautlegar
svo sem festingar sem Þór Magnússon kallar hempupör og möttulpör, eins og má sjá á
hempunni sem gefin var af William Hooker a Vicoria and Albert Museum í London árið
1773 og borin yfir faldbúning. Sú hempa er með tuttugu og þrjú hempupör úr silfri til þess að
megi festa sitthvorn hluta hempunnar saman. (Sjá hempuna á mynd nr 2) Auk þess eru á
Þjóðminjasafninu möttulpör úr kornsettu víravirki úr silfri (Þór Magnússon, 2013: 262).
Þessar festingar eru frá 19. öld, en ekki er ólíklegt að þær hafi líka verið gerðar úr víravirki
fyrir þann tíma.

Samanburður við norrænt víravirki
Hér verður farið í samanburð á víravirki á milli landa. Augljósast var að skoða víravirki á
norðurlöndunum og bera það saman við íslenska víravirkið og athuga hvað það hefur
sameiginlegt og einnig ef það sker sig úr á einhvern hátt.

Skandinavía
Algengt var að líkja eftir snúrulögðu víravirki og kornsetningu með
stimpluðu munstri (f./e. repoussé). Þá var hamrað á röngunni svo munstrið
yrði upphleypt á réttunni. (Victoria and Albert Museum, safnanúmer: 4601886)
Kúlulaga hnappar voru elstu tegund hnappa í Evrópu.
Talið er að kúlulaga hnappar með kornsettu snúrulögðu
víravirki hafi verið smíðaðir frá því á miðöldum og fram
á 19. öld, þegar því var hætt. Fyrir
mynd 51 Kúlulaga
hnappur með
kornsettu snúrulaga
víravirki. (Victoria
and Albert Museum,
safnnúmer: 462A1886)

mynd 50 Kúlulaga
hnappur með stimpluðu
snúrulöguðu víravirki.
(Victoria and Albert
Museum, safnnúmer:
460-1886)

utan á nyrðstu slóðum Evrópu, það er á Íslandi, norður Skandinavíu
(Lapplandi, Sami), norður Rússlandi og svo á Skáni sem er í suður Svíþjóð.
(Victoria and Albert Museum, safnanúmer: 462A-1886)
Á 19. öldinni voru hnappar mikilvægur hluti af fatnaði karlmanna

um alla Evrópu. Sérstaklega vegna þess að skartgripir á karlmönnum voru illa liðnir í flestum
samfélögum Evrópu og í sumum löndum ólöglegir öldum saman, eins og á Íslandi. (Már
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Jónsson, 2004) Hnappar gáfu mönnum tækifæri til þess að sýna hversu auðugir þeir væru.
Oftast skreyttu hnapparnir ermarnar á jökkum, frá úlnlið að olnboga. Það var bara í
einstökum löndum sem konur voru með hnappa á sínum fatnaði, t.d. á Íslandi og á Skáni. Þeir
voru algengastir á miðöldum. Þá voru hnappar kvenna yfirleitt stærri og skrautlegri en hjá
karlmönnunum. (Victoria and Albert Museum, safnanúmer: 464-1886)
Á 7. áratug 19. aldar voru gullsmiðir að gera tilraunir með gamla verktækni og þá
sérstaklega með víravirki. Þeir notuðu gömul þjóðleg munstur til þess að búa til nýtískulega
skartgripi. (Victoria and Albert Museum, safnanúmer: 571-1868)
Konur á norðurlöndunum notuðu yfirleitt krækjur í stað hnappa til þess að loka
yfirhöfnum sínum. Þessar krækjur eru ólíkar eftir löndum og jafnvel landshlutum. (Victoria
and Albert Museum, safnanúmer: M.296&A-1922)

Danmörk og Finnland
Víravirki og þjóðlegir skartgripir hættu að vera á fatnaði danskra kvenna um miðja 19. öld og
hefur ekki tíðkast síðan. (Victoria and Albert Museum, safnanúmer: M.296&A-1922)
Höfundum tókst ekki að finna neitt um finnskt víravirki að þessu sinni. Það þarfnast meiri
rannsóknar.

Svíþjóð
Sænskar konur héldu áfram að vera með kaþólsk merki og tákn á
skartgripunum sínum, löngu eftir siðaskiptin í því landi árið 1527. Þetta
hefur verið hluti af þeirra skartgripahefð síðan á miðöldum. (Victoria
and Albert Museum, safnanúmer: 468A-1886). Víravirki er ekki hluti af
sænska þjóðbúningnum nema á yfirhöfnum. Það sem er einkennandi við
sænska víravirkið er að það eru mjög oft litríkir glersteinar (e. paste), oft
í grænum, bláum og rauðum lit á gripunum. Þetta er sérstaklega
einkennandi fyrir víravirki á Skáni. Það er gisið víravirki á málmplötu og
munsturvírinn er oft sléttur, valsaður en hvorki snittaður né snúinn. Það
mætti

segja

að

enginn

innanbeygjuvír væri notaður bara
grindarvír þar sem búið er að gera

mynd 53 Kúlulaga
hnappur með
stimpluðu víravirki og
með kaþólsku tákni.
(Victoria and Albert
Museum, safnnúmer:
468A-1886)

snigla á alla enda, síðan skreyta með litríkum
mynd 52 Hempupör frá Svíþjóð. (Victoria and
Albert Museum, safnnúmer: 448-1886)

glersteinum og kannski nokkrum rósettum. (Victoria
and Albert Museum, safnanúmer: 448-1886)
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Noregur
Á þjóðbúningum norskra kvenna voru nælur lang mikilvægasta
skartið, því til stuðnings þá eru yfir fimmtíu nöfn á mismunandi
tegundum næla í Noregi. Nokkur nafnanna eru frá því á
miðöldum. (Victoria and Albert Museum, safnanúmer: 13351873). Rósettur voru og eru mun algengari í norsku víravirki en í
því íslenska. Heilu gripirnir eru oft að mestu upp byggðir á
rósettum enda eru margar tegundir af

mynd 54 Norsk næla sem kallast
slangesølje. (Hagen, 1974)

rósettum algengar í noregi. Eins og til
dæmis bolesølje og slangesølje sem eru báðar nælur sem festar eru í
klúta um hálsinn. (Hagen, 1974) Það er einnig mjög algengt að það
hangi svo kölluð lauf niður úr víravirkinu af mismunandi stærðum og
gerðum en algengastar eru hringlaga málmplötur sem eru örlítið
kúptar, (n. trådkantlauv) og minna á litlar skálar eða diska. Oft er
mynd 55 Norsk
víravirkisnæla með
hefbundnum norskum
laufum. (Sylvsmidja)

víravirkið bert, það er að segja ekki með ramma utan um (grindarvír)
eins og tíðkast í íslensku víravirki og er því óreglulegra í laginu en
með fallegu munstri. (sylvsmidja)

Samar eða Lappland
Mikið af víravirkinu sem notað er með þjóðbúningum Sama þjóðflokksins
er svipað og við norsku búninganna og sumt svipar til þeirra rússnesku.
Á Íslandi og á Lapplandi er víravirkið enn með mikið af því sem einkenndi
víravirki frá miðöldum, ólíkt öðrum löndum í Evrópu. Ástæðan gæti verið
vegna þess að þessir staðir hafa það sameiginlegt að vera nyrstu staðirnir í
norðvestur Evrópu og þau afskekktustu.
Dæmigerðir hnappar á bæði íslenskum og Sama þjóðbúningum eru
með áhangandi laufum. En þeir íslensku eru yfirleitt skrautlegri og oftar úr
víravirki. Snúrulagt víravirki á kúlulaga hnöppum var mjög algengt á
Íslandi en tíðkaðist einnig í einhverjum mæli í víravirki Sama og Rússa.
(Victoria and Albert Museum, safnanúmer: 623A-1872)
Þessi beltispör er einkennadi fyrir bæði Ísland og Lappland. Hvor

mynd 56 Kúlulaga
hnappur meða
snúrulögðu
víravirki og
hefðbundnu
íslensku laufi.
(Victoria and Albert
Museum,
safnnúmer: 623A1872)

helmingur er með þrjá helminga af víravirkiskúlum sem eru opnir í bakinu. Það hanga lauf
niður úr þeim líkt og á þeim íslensku en einnig hringlauf sem minna á diska, sem eru
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einkennandi fyrir norskt víravirki en er ekki á
íslensku víravirki. Sylgjan er líklegast frá norska
hluta Lapplands þar sem hún var keypt í Þrándheimi.
mynd 57 Beltispör búnir til í Noregi en notaðir í
Lapplandi. (Victoria and Albert Museum,
safnnúmer: M.296&A-1922)

(Victoria

and

Albert

Museum,

safnanúmer:

M.296&A-1922)

Ísland
Íslenskir gullsmiðir smíðuðu víravirki frá miðöldum til nútímans í mismiklu mæli en
víravirkið hefur aldrei verið eins vinsælt og það var 19. öldinni.
Hnappar voru yfirleitt til skrauts en konur notuðu reyndar stærri hnappa, oftast þrjá í
einu til þess að halda svuntunum sínum uppi. Það var algengt að hnappar væru hálfkúlulaga
og hringlaga en grunnir trommulaga hnappar voru sér íslenskt fyrirbrigði. (Victoria and
Albert Museum, safnanúmer: 623A-1872)
Skýrt og greinilegt munstur sem oft er
aðeins ósamhverft (e. asymmetric), er
einkennandi fyrir íslenskt víravirki. Sem
samkvæmt Victoria and Albert Museum
minnir á hlykkjóttar línur víkingaraldar

mynd 58 Íslenskt belti með ósamhverfu munstri. (Victoria
and Albert Museum, safnnúmer: 465-1901)

munsturs. (Victoria and Albert Museum,

safnanúmer: 465-1901) Lítil hjartalauf eru einnig einkennandi fyrir íslenskt víravirki.
(Victoria and Albert Museum, safnanúmer: 621-1872)
Íslenskt víravirki er yfirleitt ekki fest á málmplötu með kveikingu, heldur
fest með málmnöglum eða krækingum svo lítið beri á. Þetta er gert svo að
kveikingin sverti ekki málmplötuna sem búið er að pússa svo að glansi og
glampi á, í gegnum vírarvirkið. Það er vonlaust að reyna að pússa plötuna
eftir að búið er að kveikja víravirkið á hana. (Munnleg heimild: Harpa
Kristjánsdóttir, gullsmiður. Desember 2016)
Það er skemmtileg lýsing á íslenskum hnappi á rafrænu safnsíðunni Victoria
and Albert Museum. (Victoria and Albert Museum, safnanúmer: 471-1901)
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mynd 59 Íslenskur
svuntuhnappur með
lítil hjartalauf.
(Victoria and Albert
Museum, safnnúmer:
621-1872)

„This button shows all the characteristics of Icelandic
filigree. The pattern is clear, regular, and slightly asymmetric. It has
small pendant filigree hearts (three are missing) in the same
technique. It is made of open filigree, which is riveted to the front of
the hollow button, not soldered. It could only come from Iceland.“
mynd 60 Íslenskur
svuntuhnappur með
ósamhverfu munstri og
hjartalaufum. (Victoria and
Albert Museum, safnanúmer:
471-1901)

Gullsmiðir á Íslandi fyrir tuttugustu öldina voru yfirleitt
bændur og sem bjuggu til víravirki og fleiri verk í hjáverkum. Þrátt
fyrir það höfðu þeir farið í læri hjá gullsmiðum erlendis og þá oftast
til Kaupmannahafnar. Samkvæmt Victoria and Albert Museum þá

voru gripir íslensku gullsmiðanna vandlega unnir og jafnir að gæðum erlendra gullsmiða.
(Victoria and Albert Museum, safnanúmer: 465-1901) Líklegast hafa íslensku gullsmiðirnir
ekki lært víravirki í Kaupmannahöfn, þar sem lítil hefð er fyrir víravirki í Danmörku. Líkt og
í dag fóru gullsmiðirnir í læri hjá íslenskum meistara til þess að læra víravirki. (Munnleg
heimild Harpa Kristjánsdóttir, gullsmiður. Nóvember 2016) Það er rökrétt að álykta að það sé
ástæðan fyrir því að íslenski víravirkis stíllinn hafi haldist jafn stílhreinn og raun ber vitni.

Gripaumfjöllun
Í þessum hluta verður fjallað um gripi úr geymslum þjóðminjasafnsins, sem höfundar
skoðuðu með berum augum og með stækkunargleri. Höfundar fengu því tækifæri til þess að
handleika gripina og ljósmynda þá. Þessir gripir voru valdir umfram aðra gripi vegna þess að
þeir voru mis gamlir, frá mismunadi landshlutum og það voru ekki nógu góðar myndir af
þeim á Sarpi. Þessar umfjallanir þóttu mikilvægar vegna skorts á upplýsingum um gripina og
víravirkisgripi yfirleitt á Sarpi. Oftast eru ekki til aðrar upplýsingar en hver gaf gripinn og ef
hann er stimplaður (sem er sjaldgæft með víravirkisgripi eldri en frá því á miðri 19. öld),
sjaldnast hver smíðaði hann. Í rauninni er þetta tillaga um hvernig mætti afla upplýsinga og
skrá slíka gripi þegar söfn fá þá í hendurnar. Einnig hvernig mætti auka upplýsingagildi
gripanna svo að þeir nýtist betur þeim sem þurfa nákvæmar upplýsingar um þá eins og til
dæmis fornleifafræðingar og gullsmiðir.
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Samfelluhnappur, safnanúmer: 1913/1881-48

Þessi gripur er með elstu víravirkisgripunum úr almenningseign
sem finna má í Sarpi (safnanúmer: 1913/1881-48), en þó er
aldursgreining hans ekki nákvæmari heldur en að hann sé frá 15001700. Hann er samfelluhnappur, rúmlega 4,6cm í þvermál, úr mjög
gömlu og fíngerðu snúrulögðu víravirki úr gylltu silfri. Munstrið
gert úr tíu tvöföldum hringjum úr snúnum vír sem raðað er í
mynd 61 Samfelluhnappur með
snúrulögðu víravirki og
hefðbundnu íslensku laufi.
(Sarpur. Safnanúmer:
1913/1881-84)

kringum miðjuna, hver þeirra með fjóra minni hringi innan í. Í
miðjunni er annar hringur, gerður úr tvinnuðum vír sem er látinn
líta út eins og keðja, sem umlykur hring úr sléttum vír. Hann

umlykur síðan tíu blaða blóm með grindarvír úr sléttum vír og munsturvír úr snúnum vír.
Víravirkið er mikið kornsett, með minni kornunum raðað inn í litlu hringina og þeim stærri
inn á milli. Í miðju blóminu er festing fyrir lauf sem er drifið en ekki úr víravirki. Ekki segir
hvaðan gripurinn kemur, hvort hann var í einkaeigu eða var jarðfundinn, né eru gefin rök
fyrir þessa óvenjulega breiðu aldursgreiningu.

Beltispör, safnanúmer: 2008-5-34

Gripur 2008-5-34 eru beltspör af þeirri
gerð sem hafa áður verið saumuð á
efnislinda úr flaueli eða öðru finu efni, en
ekki hluti af stokkabelti með fleiri
mynd 62 Beltispör liklega steypt eftir víravirki.

beltisstokkum. Á pörunum eru átta göt til

þess að sauma megi þau föst, tvö í hverju horni. Síðan eru krækjur á sylgjunni til þess að festa
pörin saman.
Gripurinn virðist ekki vera úr raunverulegu víravirki, þar sem að við nánari athugun virðist
hafa verið gert mót af samskonar víravirkisskrauti (nánast nákvæmlega eins munstur og er á
grip 3698) og svo steypt eftir því. Munstur hefur síðan verið drifið í ,,vírinn” til þess að líkja
eftir tvinnuðum eða snittum vír. Smá spanskgræna er á gripum, sem virðist vera úr látúni eða
annarri koparblöndu. Meðfram ramma þessa ,,gervi”-víravirkis er svo drifið frekar einfalt
munstur. ,,Víravirkið” er svo fest á bakplötuna með nöglum, en ekki er gerð nein tilraun til
þess að fela þá, hvorki með kornsetningu né með ,,höttum,” en þeir standast þó athugun úr
fjarlægð. Reyndar er engin kornsetning á gripnum, sem er þar af leiðandi fremur gisinn í
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útliti, enda afsteypan ekki eins margbrotin og raunverulegt víravirki. Meðfram ,,víravirkinu”
er svo einfalt munstur drifið á bakplötuna bæði á pörunum og á sylgjunni sjálfri.
Ekki eru miklar upplýsingar um þennann grip á Sarpi, annað að hann sé „gerður eftir“
víravirki en ekki úr víravirki sjálfur. Því virðist tilgátan um afsteypu af víravirki fremur
líkleg. Ekkert stendur um uppruna gripsins, hvort sem það er hver smíðaði hann, hvar, eða
hvenær, eða hvernig hann rataði á safnið. Einnig stendur þar að gripurinn sé úr silfri, sem er í
ósamræmi við spanskgrænuna. Þó hugsanlega hefur hann verið silfurhúðaður, eða þá að
sumir hlutar hans eru úr silfri og aðrir úr koparblöndu. Samkvæmt Dóru Jónsdóttur var ekki
byrjað að gera afsteypur af víravirki fyrr en uppúr 1800, og því er mögulegt að gripurinn sé
ekki eldri en það (Sarpur, safnanúmer: 2008-5-34).

Beltispör, safnnúmer: 4760

Þessi gripur er beltispör úr silfri,
og samkvæmt Sarpi gerður á
Íslandi einhverntíman á milli
1850-1875. Líkt og beltispörin á
mynd 63 Beltispör frá 1850-1875

undan eru þau gerð til þess að

sauma á efnislinda, sem væri hugsanlega skreyttur með doppum eða öðru víravirkisskrauti. Á
pörunum eru átta göt líkt og á grip 2008-5-34 til þess að hægt sé að sauma þau föst, tvö í
hverju horni paranna.
Víravirkið sjálft er með sléttan dreginn vír í höfuðbeygjunum en sá er munurinn á
sylgjunni og beltispörunum sjálfum, að í munsturvírnum á pörunum er vírinn snittaður.
Einnig er víravirkið á beltispörunum kornsett, með tíu korn á hvoru pari. Þar sem naglar eru
notaðir til þess að halda víravirkinu við bakplötuna eru þeir látnir líta út eins og korn, til þess
að falla betur saman við verkið. Einnig eru ,,takkar” á miðju verkinu þar sem endarnir á
vírunum koma saman, notaðir bæði til þess að festa þá niður og til þess að fela þá. Á miðri
sylgjunni er aðeins grindarvír úr sléttum vír notaður til þess að mynda blóm, en í
munsturvírnum á sylgjunni hefur vírinn verið tvinnaður og síðan valsaður. Sylgjan er ekki
kornsett. Á miðri sylgjunni er einnig fest lauf. Á því er vírinn í munsturvírnum snittaður, en
ekki tvinnaður líkt og í sylgjunni. Ekki er ljóst hvers vegna vírinn er svona mismunandi á
milli paranna, laufsins og sylgjunnar, en ástæðan gæti vel verið fagurfræðileg. Sama drifna
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munstrið er á pörunum meðfram víravirkisskrautinu á bakplötunni og er á pörunum á grip
2008-5-34. Engar upplýsingar eru um hvaðan af landinu beltispörin komu, hver smíðaði þau
eða hver átti þau.

Beltispar, safnanúmer: 3698/1892-68

Þessi gripur er einnig beltispar úr
silfri, og ekki vitað hvenær það var
smíðað. Hinsvegar er það líklega frá
svipuðu tímabili og gripur 2008-5mynd 64 Beltispar með tvinnuðum vír

34, en þar sem að sá gripur er afsteypa af víravirki, þá er munstrið á beltispörunum
nákvæmlega eins á grip 3698. Hinsvegar er mynstrið á sylgjunum tveimur gjörólíkt. Líkt og
er algengt með höfuðbeygjur þá er vírinn á þessum grip flatur en innbeygjurnar hafa verið
tvinnaðar og valsaðra flatar, bæði í víravirkinu á pörunum og á sylgjunum. Líkt og beltispörin
tvö á undan hafa þessi verið gerð til þess að sauma á efnislinda, sem hefði hugsanlega verið
skreyttur með doppum líkt og gripur 1983-115, og er með samskonar göt í bakplötunum á
pörunum til þess að sauma þær fastar. Hinsvegar eru aðeins fjögur göt á þessum pörum, hvert
í sínu horni, ólíkt gripum 4760 og 2008-5-34, en á þeim eru átta göt. Ólíkt gripum 4760 og
2008-5-34 er heldur ekkert drifið munstur meðfram víravirkinu á bakplötunni.
Víravirkið er kornsett, bæði á beltispörunum og sylgjunni, og kornin á því eru frekar
stór. Þau eru einnig notuð til þess að fela hvar vírarnir mætast í miðjunni á sylgjunni, ólíkt
grip 4760, sem notaði ,,takka” til þess. Hér eru naglar notaði til þess að festa víravirkið við
bakplötuna en endarnir á nöglunum er látnir líta út eins og korn, til þess að falla inn í
skrautið. Ekki margt stendur um þennann grip á Sarpi, nema það að hann sé gerður úr
víravirki ,,líkt því sem tíðkaðist hér um síðustu aldarmót”. Ekki er ljóst hvaða aldamót er átt
við en hægt er að áætla varlega út frá gripanúmerinu (1892-68) að hér sé átt við aldarmótin
1800, sem gæti þýtt að gripur 2008-5-34 sé frá svipuðum tíma eða gert eftir beltispörum frá
svipuðum tíma, þar sem mynstrið á þeim er nákvæmlega hið sama. Ekki er líklegt að 2008-534 sé gerður eftir grip 3698/1892-68, þar sem þeir komu til safnsins á gjörólíkum tíma og
ekkert bendir til þess að þeir hafi verið í eigu sömu manneskju. Hinsvegar gæti þetta bent til
þess að munstrið á beltispörunum báðum hafi verið mjög algengt eða í tísku um aldarmótin
1800, svo að eftirlíkingar voru jafnvel steyptar af þeim en seinna hafi mynstrið vikið fyrir
öðrum straumum.
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Beltispör á flauelslinda, safnanúmer: 1983-115

Þetta belti virðist heldur
nýlegra en þau sem
komu hér á undan. Það
er gert úr beltispörum úr

mynd 65 Flauelsbelti með víravirkis pörum og doppum.

víravirki, saumuðum á efnislinda úr bláu flaueli, skreyttu með doppum. Víravirki á
beltispörunum er upphleypt, sem er nútímalegri aðferð og tímasetur pörin til tuttugustu aldar.
Ekki er sérstök ástæða til þess að halda að doppurnar á lindanum séu frá öðru tímabili.
Doppurnar eru sjö talsins og í laginu eins og sex blaða blóm en ólíkt pörunum eru þær
flatar. Merki eru um á flauelinu að það hafi verið tvær doppur sitthvoru megin við það í
miðjunni. Hugsanlegt er að önnur þeirra hafi dottið af og týnst eða eyðilagst og hin verið færð
í miðjuna til þess að jafna munstrið. Engin bakplata er á doppunum og eru þær saumaðar
beint á beltið. Því er ekki nauðsynlegt að gera sérstaklega göt til þess að hægt sé að sauma
þau á lindann, ólíkt beltispörunum þremur hér á undan. Þær eru gerðar með flötum vír í
höfuðbeygjunum en snyttum vír í innbeygjunum. Doppurnar eru ekki kornsettar en í staðin
eru hattar á samskeytunum í miðju blóminu.
Beltispörin sjálf eru einnig saumuð beint á lindann og eru úr upphleyptu víravirki með
sléttan grindavír og snittaðan munsturvír. Þau eru heldur ekki kornsett. Þær mynda svipuð
blóm og víravirkið í doppunum, nema þessi eru með átta blöð. Á þau eru hengd lauf, sem
hafa verið kornsett ólíkt doppunum eða beltispörunum sjálfum, en þó aðeins með einu korni á
sitthvoru laufinu.
Eigandi beltisins er gefinn sem Guðrún Ólafsdóttir, f. 1924. Ártalið sem er gefið fyrir
smíði gripsins er 1930, þegar notandi þess hefur verið ca. 6 ára. Þetta passar við stærð
beltisins, sem myndi aldrei passa á ungling eða fullorðna manneskju. Þessi tímasetning passar
einnig við gerð beltisparanna, þar sem upphleypt víravirki er tuttugustu aldar fyrirbrigði. Það
er sagt hafa verið smíðað í Reykjavík, en ekki er gefinn upp neinn smiður. Ekki finnst heldur
stimpill á víravirkinu til að rekja mætti þannig smiðinn.
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Koffur, safnanúmer: 1990:44:1

Þessi gripur er koffur (ennisband) gerð úr tólf samskonar stokkum og einum stökum í
miðjunni,
skreyttum
með
franskri
lilju.
Stokkarnir

mynd 66 Koffur með stimplinum AJ og 70.

eru skreyttir með spíralmunstri. Bakplötur hlekkjanna eru að sama lagi og breidd og
grindarvír víravirkisins, en þær eru úr sléttum, völsuðum vír. Munsturvír víravirkisins er úr
snittuðm vír. Á milli hlekkjanna liggja skrautblóm úr vír sem ná út fyrir bakplöturnar en sum
þeirra eru beygluð eða brotin. Víravirkið er kornsett með tvö korn á hverjum hlekk og eitt a
hverju skrautblómi. Víravirkið er fest á bakplöturnar með nöglum og kornin notuð til þess að
fela þá. Á sylgjunni er notaður ,,takki” en þeir eru einnig notaðir til þess að festa niður vírana
þar sem þeir mætast í miðjunni.
Aftan á sylgjunni eru stimplarnir AJ og 70 sem eru á bakhlið plötunnar, með
stimpilmynd af fugli neðst. Þetta gæti verið stimpill Önnu Jónínu Jónsdóttur sem fékk
sveinspróf sitt árið 1931 eða Ásmundur Jónsson sem fékk sveinspróf sitt 1946 (Gullsmiðatal,
1991: bls. 16, 25). Notandi beltisins er gefinn sem Halldóra Sigríður Ingimundardóttir (18961967) en ekki er vitað um smiðinn. Þó segir að gripurinn hafi verið gerður einhverntíman á
milli 1910-1950. Ekki er ljóst hvað stimpillinn 70 gæti staðið fyrir, en það virðist ekki vera
ártal.
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Koffur, safnanúmer: 795

Þessi

gripur

er

einnig

koffur,

gerður

úr

efnisrenningi

úr

hvítu flaueli sem á

mynd 67 Flauelis koffur meða snúrulögðir víravirkishnappar með laufum

eru saumaðir fjórtán hnappar úr víravirki. Þeir eru festir á efnisrenninginn með því að gera
göt í gegnum hann og setja krókana á hnöppunum í gegn, og renna grófum spotta í gegnum
þá til þess að halda þeim kyrrum. Áður hefur líklega verið borði til þess að binda endana tvo
saman utan yfir fald.
Hnapparnir eru í hálfkúluformi, gerðir úr gamaldags snúrulaga víravirki sem er lítið
framleitt í dag. Allur vírinn í þeim er tvinnaður en ekki valsaður flatur. Víravirkið er mjög
þétt og kornsett á þeim stöðum sem tveir hringir mætast. Á hnöppunum eru einnig steypt lauf,
með dreyfðu munstri. Smíðaártal gripsins er áætlað vera á bilinu 1750-1800.
Nánast eins koffur má sjá í Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar þar
sem eru tvær teikningar af konum og fötum þeirra. Önnur er í brúðarskarti (sjá mynd nr. 32)
og virðist koffan með tilheyrandi hnöppum vera lögð í kringum faldinn sem hún ber á
höfðinu, í staðinn fyrir að hún beri hana um ennið líkt og spöng eða kórónu. Auk þess eru
fleiri hnappar nældir í faldinn sjálfan (Eggert Ólafsson, 1981: 3). Hin myndin, sem á að vera
af stúlku af hærri stigum, er svipuð. Í stað þess að koffur sé fest við faldinn, þá virðist vera
sem slæða eða klútur sé höfð þar í staðinn og hnapparnir nældir í hana (Eggert Ólafsson,
1981: 5). Á báðum þessum myndum eru hnapparnir með lauf. Á Sarpi segir að slíkar koffur
hafi verið,,alltíð 1750-1760 og nokkuð þar eptir.” Því er líklegt að þessi koffur, líkt og flestar,
hafi

ekki

verið

borin

um

ennið,

heldur

í

kringum

faldinn

á

faldbúningi.

Koffur, safnanúmer: 1990:75:3

Þessi gripur er mjög svipaður og
gripur 1990:75:1, enda gefinn
Þjóðminjasafninu

af

sömu

manneskju. Gripurinn er einnig
koffur, með sylgju í miðjunni og
hlekki
mynd 68 Koffur smíðaður fyrir Kristínu Þorsteinsdóttur f. 1808 d. 1866.
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sitt

hvoru

meginn.

Upprunalega voru þeir jafn margir báðum megin en nú eru fjórir á annarri hlið og þrír hinum
meginn, þar sem einn hlekkur datt af eða skemmdist. Víravirkið er fest á plöturnar með
nöglum en ekki er mjög vel gengið frá þeim. Ekkert hefur verið gert til þess að fela þá eða
láta þá renna saman við víravirki gripsins. Vírinn í höfuðbeygjunum er sléttur og valsaður en
í innbeygjunum er hann snyttur. Víravirkið er ekki kornsett. Takkar eru notaðir til að skreyta
víravirkið og festa niður víra en ekki til þess að fela naglana.
Á sarpi segir að hluturinn hafi verið smíðaður af Benedikt Ásgrímssyni fyrir Kristínu
Þorsteinsdóttur (1808-1866). Enginn stimpill er á gripnum til þess að nafngreina smiðinn. Í
Gullsmiðatali má hinsvegar finna að Benedikt fékk ekki sveinspróf sitt fyrr en 1870 (1991:
28). Hann gæti hafa verið lærlingur fyrir þann tíma (sem gæti útskýrt óvarfærilegt handlag á
gripnum) og smíðað gripinn fyrir Kristínu fyrir 1866 en þó er ekki ólíklegt miðað við
tímasetninguna að smiðurinn hafi verið einhver annar, sérstaklega þar sem ekki er neinn
stimpill. Árið 1875 er Benedikt hinsvegar áreiðanlega farinn að selja víravirki í Reykjavík en
hann auglýsir til sölu bæði víravirkisnælur og kvensilfur sem hann smíðaði sjálfur, auk
innfluttra gripa; gullbrjóstnálar og ,,eyrnagullstáss” (Þjóðólfur, 14. janúar 1876, 6. tölublað).

Stokkabelti, safnanúmer: 1990:75:1

Þessi gripur er stokkabelti og
var gefinn samtímis grip
1990:75:3. Þetta er belti, gert
með sylgju og tíu hlekkjum.
Líkt og á 1990:75:3 er vírinn
í höfuðbeygjunum sléttur og

mynd 69 Stokkabelti í stíl við koffuna á mynd nr. 66

valsaður en vírinn í innbeygjunum snittaður. Takkar eru einnig notaðir hér til þess að skreyta
víravirkið og fela enda vírsins en ekki til þess að fela naglana sem festa víravirkið á
bakplötuna. Víravirkið er heldur ekki kornsett, líkt og 1990:75:3.
Sama ósamræmi er á Sarpi í smiðaártali gripsins og í grip 1990:75:3. Á sarpi segir að
hluturinn hafi verið smíðaður af Benedikt Ásgrímssyni fyrir Kristínu Þorsteinsdóttur (18081866). Það passar hins vegar ekki, þar sem Benedikt tók ekki sveinspróf fyrr en árið 1870,
fjórum árum eftir dauða Kristínar (Gullsmiðatal, 1991: 28). Annað hvort er smiðurinn því
annar eða Benedikt hafi smíðað gripinn sem lærlingur talsvert áður. Hins vegar er áreiðanlegt
að smiðurinn er hinn sami; verklagið á gripunum er of líkt til þess að vera eingöngu merki um
þeirra tíma tísku, og bæði koffan og stokkabeltið koma úr eign sömu manneskju.
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Stokkabelti, safnanúmer: 1982-34

Þessi

gripur

er

stokkabelti, smíðað árið
1930 og yngri aldur þess
sést

greinilega

samanburði
gripina.
víravirkið

mynd 70 Stokkabelti frá 1930.

Á

við
því

í
hina
er

upphleypt,

sem sést ekki fyrr en á fyrstu áratugum 20. aldar (Dóra Jónsdóttir, munnleg heimild, 5. janúar
2017) og víravirkið er nánast yfirfullt í samanburði við beltið hér beint á undan, sem er frekar
gisið og einfalt. Beltið, bæði vírinn og bakplöturnar, er úr gylltu silfri og víravirkið er
kornsett. Hér eru einnig notaðar rósettur sem sjást ekki á neinum af hinum gripunum en þær
eru hafðar i miðju víravirkinu til þess að hylja samskeyti víranna og korn sett í miðjuna.
Víravirkið á sylgjunni er jafnvel enn flóknara og yfirfyllra en á stokkunum en þó svipað. Á
milli stokkanna á beltinu eru smærri stokkar úr víravirki til þess að fela hlekkina sem festa
stokkana saman.
Bæði á sylgjunni og á stokkunum er vírinn sívalur en hvorki snúinn né snittaður.
Aftan á bakplöturnar eru krafsaðar rómverskar tölur til að segja til um í hvaða röð á að festa
hlekkina saman. Aftan á sylgjuna er svo grafið nafið „Margrét Þ. Wilson“ og fyrir neðan
„1930“ en þetta er nafn eigandans og framleiðsluár. Fyrir neðan er síðan stimpill smiðsins,
,,GÞ” og ,,830S” (þ.e. 830/1000 hlutar silfurs). Samkvæmt Sarpi var smiður gripsins
Guðmundur Þorsteinsson en hann var smiður 1927-1977 (Gullsmiðatal, 1991: 78) og á Sarpi
segir að hann hafi verið tengdasonur Margrétar.
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Belti, safnanúmer: 2007-11-7

Þessi
gripur

er

belti

úr

mynd 71 Flauelisbelti með betispörum úr samföstum hnöppum.

mjög fíngerðu svörtu flaueli með ásaumaðri snúru úr fléttuðum gylltum vír. Innan á beltinu er
fóður með blómamunstri og utan á því eru ásaumaðar doppur, valsaðar en ekki úr víravirki. Á
endum beltisins eru svo beltispör, sitthvor hlutinn gerður úr þremur samföstum hnöppum úr
snúrulögðu víravirki, saumuðum á beltislindann. Víravirkið er kornsett og á miðjum
hnöppunum eru áföst lauf, eitt á hverjum hnappi. Hugsanlegt er að þau séu yngri en
hnapparnir, þar sem stíllinn er nútímalegri en gamla snúrulagt víravirkið. Vírinn í
munsturvírnum á laufunum er snyttur, ólíkt snúrulögðu víravirkinu á hnöppunum og ekki
hefur eins mikið fallið á laufin og hefur fallið á hnappana. Auk þess eru laufin ekki kornsett,
ólíkt pörunum. Á endahnöppunum er svo festing til þess að krækja megi beltispörunum
tveimur saman. Auka doppa fylgir gripnum, hugsanlega með þeirri ætlun að henni yrði bætt
við ef þyrfti að lengja beltið.
Smiður beltisparanna er gefinn sem Jón Bernharðsson, gull- og silfursmiður frá
Laxnesi í Mosfellssveit en Guðrún Gísladóttir saumaði beltið. Beltið var gert einhvern tímann
á bilinu 1875-1885, rúmum hundrað árum eftir að koffur númer 795, sem er úr snúrulaga
víravirki á að hafa verið smíðuð. Snúrulagt víravirki virðist því enn hafa verið við lýði á þeim
tima þó ekki sé ljóst hversu vinsælt það hefur verið.
Með beltinu fylgdi einnig auka hnappur úr snúrulaga víravirki,
óskyldur beltinu. Hann er kornsettur með lauf í sama stíl og beltispörin,
þó aðeins stærra. Það er einnig gert með snittum vír ólíkt snúrulögðu
víravirkinu og spurning er hvort að laufunum hafi verið bætt á þessa gripi
á sama tíma, hugsanlega í staðinn fyrir eldri lauf sem gætu hafa fallið af
eða skemmst. Hugsanlegt er að þessi hnappur hafi verið festur á milli
beltisparanna eins og stundum hefur verið gert ef beltið passaði ekki
alveg á eigandann eða bara af fagurfræðilegum ástæðum. Þessi hnappur
virðist vera eldri en hnapparnir á beltinu eða þá að meira hefur fallið á

mynd 72 Hnappur úr
snúrulaga kornsettur
víravirki með víravirkis
laufi.

hann með tímanum og ekki er ólíklegt að hann hafi verið gerður af öðrum smið. Einnig getur
þetta verið gamall svuntuhnappur, sem hefði venjulega fylgt tveimur minni til þess að bera
sitthvoru meginn við hann til þess að festa svuntuna við pilsið.
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Niðurstöður
Það er vonandi orðið deginum ljósara að víravirki er ekki séríslensk uppfinning, og að
margskonar afbrigði finnast þvert yfir Evrópu – og um heim allan. Hér er víravirki mjög tengt
íslenska þjóðbúningnum, og kvenskarti yfirleitt, þó að það finnist annarskonar gripir.
Einstaka hlutir á borð við kaleika og tóbaksdósir, sem og bókaspensl, eins og benda má á
eintaki af Vídalínspostillu í vörslu Þjóðminjasafnssins, eru til sem skreyttir eru víravirki. En
stærsti hluti víravirkisgripa eru einhverskonar kvenskart; belti, svuntuhnappar, ermahnappar,
koffur, nælur og svo lengi mætti telja. Þó er ekki er hægt að vanmeta magn allra þeirra gripa
sem hafa tapast í gegnum tíðina, bæði við siðaskiptin og við endurnýtingu og bræðslu á eldri
gripum.
Þetta er sérstaklega augljóst þegar athygli beinist að hversu fáir gripir virðast finnast í
fornleifauppgröftum sem eru úr víravirki. Þar gætu nokkur atriði spilað saman, svo sem slæm
varðveisla á víravirkisgripum í jörð, og söfnunaraðferðir fyrr á öldum, þegar ekki tíðkaðist að
sigta jarðveg við uppgröft. Einnig getur endurnýting á efni leikið hlutverk, þar sem víravirki
var oft úr góðmálmum og fólk síður fúst til þess að henda því. Þetta getur hinsvegar ekki
útskýrt allt, og trúa höfundar því að fleiri jarðfundnir víravirkisgripir leynist í gripasöfnum,
en í þeim getur verið erfitt að gera nákvæma leit því gripaskrár fara oft ekki út í miklar
lýsingar. Síðan er mikill hluti gripaskráa með óskilgreindum málmgripum, vegna úrfellinga,
þar sem ekki er hægt að vita hvert upprunlegt útlit þess hefur verið nema kannski með
röntgenlýsingu og/eða með forvörslu. Það væri gagnlegt í rannsóknarverkefnum eins og
þessum að gripaskrár og ljósmyndaskrár væru tengdar saman rafrænt.

Einnig hafa komið í ljós við þessar rannsóknir að íslenskt víravirki hefur einkennandi
eiginleika og lag sem bera má saman við það sem tíðskast hefur á hinum norðurlöndunum.


Að rósettur voru og eru mun óalgengari í íslensku víravirki en í því norska og sænska.
Rósettur eru einstaka sinnum settar á gripi og þá oftast bara ein í miðju gripsins.



Það er einnig mjög algengt að það hangi svokölluð lauf niður úr víravirkinu af
mismunandi stærðum og gerðum, mjög oft í laginu eins og laufblöð, en í Noregi er
algengast að þessi lauf séu hringlaga málmplötur sem eru örlítið kúptar, og minna á
litlar skálar. Dæmigerðir hnappar á bæði íslenskum og Sama þjóðbúningum eru með
áhangandi laufum. En þeir íslensku eru yfirleitt skrautlegri og oftar úr víravirki. Lítil
hjartalaga lauf eru einnig einkennandi fyrir íslenskt víravirki. (Victoria and Albert
Museum, safnanúmer: 621-1872)
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Íslenskt víravirki er alltaf með ramma utan um eða grindarvír og fíngerðari munsturvír
er innan í og myndar munstrið en er aldrei eins og tíðkast í Noregi þar sem víravirkið
er oft bert og er því óreglulegra í laginu en með fallegu munstri (Sylvsmidja).



Snúrulagt víravirki á kúlulaga eða kúptum hnöppum var mjög algengt á Íslandi en
tíðkaðist einnig í einhverjum mæli í víravirki Sama og Rússa (Victoria and Albert
Museum, safnanúmer: 623A-1872).



Beltispör þar sem báðir helmingar eru með þrjá helminga af víravirkis kúlum sem eru
opnir í bakinu er einkennandi bæði fyrir Ísland og Lappland (Victoria and Albert
Museum, safnanúmer: M.296&A-1922).



Það var algengt að hnappar væru hálfkúlulaga og hringlaga um alla Evrópu en grunnir
trommulaga hnappar voru sér íslenskt fyrirbrigði (Victoria and Albert Museum,
safnanúmer: 623A-1872).



Skýrt og greinilegt munstur sem oft er aðeins ósamhverft (e. asymmetric), er
einkennandi fyrir íslenskt víravirki. Samkvæmt Victoria and Albert Museum minna
þessar hlykkjóttu línur á munstur frá víkingaröld. (safnanúmer: 465-1901)



Íslenskt víravirki er yfirleitt ekki fest á málmplötu með kveikingu, heldur er fest með
málmnöglum eða krækjum svo lítið beri á. Þetta er gert svo að kveikingin sverti ekki
málmplötuna sem búið er að pússa svo að glansi og glampi á, í gegnum vírarvirkið.
Það er vonlaust að reyna að pússa plötuna eftir að búið er að kveikja víravirkið á hana.
(Munnleg heimild: Harpa Kristjánsdóttir, gullsmiður. Desember 2016)



Snittaður vír er mjög einkennandi fyrir íslenskt víravirki. Ísland er eina landið á
norðurlöndunum sem notar ennþá snittaðan vír og mjög lítið snúinn vír, sem er það
sem er algengast annars staðar

Mjög litlar upplýsingar fundust um snittaðan vír. Það hefði verið gagnlegt að vita
hvaða víravirkisgripir sem til eru á söfnum á Íslandi eru búnir til með snittuðum vír en það er
ekki farið svo ýtarlega í lýsingar á neinum gripum, þrátt fyrir að snittaður vír sé mjög
algengur á Íslandi. Þetta var eitthvað sem höfundar gerðu sér ekki grein fyrir til að byrja með.
Nánast engar ritaðar heimildir virðast vera til um þessa aðferð, og höfundar fengu nánast allar
sínar upplýsingar frá Dóru Jónsdóttur gullsmið. Þó varð fljótt augljóst að erfitt var að finna
víravirki með snittaðann vír fyrir utan Ísland, á svo skömmum tíma sem höfundar höfðu til
þess að framkvæma þessa rannsókn. Það gerði höfundum enn erfiðara fyrir að vita ekki
erlend nöfn á snittuðum vír og því vonlaust að leita án þess. Því kallar þessi vöntun á
heimildum á frekari frumrannsóknir.
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Þessi umfjöllun höfunda um íslenskt víravirki er engan veginn tæmandi þar sem
mikill hluti rannsóknarinnar og heimildasöfnunar er á frumstigi og því eru mikið af
munnlegum heimildunum. Höfundum þótti þessi rannsókn nauðsynleg þar sem vírarviki er án
efa þjóðararfleið og má ekki gleymast. Mikið hefur verið skrifað um þjóðbúninganna og um
íslenska silfursmíð en ekki mikið um víravirki. En hér fóru höfundar einnig í stuttlegan
samanburð við nágrannalönd og það væri áhugavert að bera einnig saman víravirki við fleiri
lönd eins og þýskaland, Holland og Rússland.
Þetta er ekki tölfræðileg rannsókn; með þær upplýsingar sem höfundar hafa aflað upp
af þessu er ekki hægt að draga neinar sérstakar tölfræðilegar ályktanir varðandi gerð og
uppruna jarðfundinna gripa af þeim sem við höfum fjallað um hér. Slík rannsókn þyrfti mun
meiri tíma og vinnu en mögulegt er að fara út í hér. Hinsvegar halda höfundar ekki að fjöldi
gripa endurspegli raunverulegar vinsældir eða útbreiðslu víravirkis, að minnsta kosti ekki frá
miðöldum og til dagsins í dag. Ritaðar heimildir hafa sýnt fram á stöðu íslensks víravirkis frá
14. öld og fram á þá nítjándu, sérstaklega sem kvensilfur, og þeir gripir sem gefnir hafa verið
á Þjóðminjasafnið síðustu hundrað ár segja til um áframhaldandi vinsældir þess.
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