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Ágrip 

Áður en forngripa safn var stofnað á Íslandi tíðkaðist að íslenskir forngripir voru sendir til 

varðveislu í öðrum löndum. Flestir voru sendir til Danmerkur en þó voru nokkrir sem fóru til 

annarra landa í Evrópu. Með stofnun Forngripasafnsins árið 1863 og vaxandi þjóðernis vitund 

Íslendinga komu sífellt fram háværari óskir um skil á íslenskum gripum heim frá útlöndum. 

Margir gripir komu til baka en þó ekki allir.  

 Í þessari ritgerð má finna upplýsingar um sautján gripi sem skilað var aftur til Íslands 

eftir töluvera fjarveru erlendis. Komu gripirnir úr þremur stórum gripasendingum frá 

Þjóðminjasafni Danmerkur, Norska þjóðfræðisafninu og Nordiska Museet í Stokkhólmi. Þrátt 

fyrir að söfnin hafi sent mikið af gripum aftur til Íslands eiga þau öll það sameiginlegt að vera 

ennþá með íslenska gripi í geymslum sínum. Sjálfstæðisbarátta Íslands er oft talin helsta 

ástæðan fyrir skilum gripanna, og er óneitanlega mikilvægur partur af ferlinu, en er ólíklega 

eina ástæðan fyrir að þessum ákveðnu gripum var skilað. Markmiðið nú er að varpa ljósi á 

ástæður skilanna.  

 Nokkrir þættir virðast hafa skipt sköpun þegar að gripum var skilað aftur til Íslands. Þar 

á meðal má nefna hversu þekktur gripurinn var, hversu þekktur eigandi eða skapari gripsins 

var og hversu vel gripurinn endurspeglaði safnkost erlenda safnsins. Þá virðist einnig sem 

tíðarandi og safnastefna hafi haft áhrif á hvaða gripum var skilað. Hins vegar er ekki hægt að 

benda á einhverja eina skýringu að baki skilunum, þar sem lítið sem ekkert er til af heimildum 

þar um.  
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1. Inngangur 
 

Árið 1862 skrifaði Sigurður Guðmundsson, gjarnan kallaður Sigurður málari, grein í tímaritið 

Þjóðólf um stofnun safns. Þetta safn átti að vera þjóðlegt forngripasafn og í það áttu menn að 

safna  margskonar gripum, eins og vopnum sem finnast kynnu í jörðu, leifar af fornum 

byggðum, málverkum, fatnaði, stólum o.s.f.r.1 Við enda greinarinnar er tónn Sigurðar nokkuð 

þungur: 

Vér erum nú líklega komnir á þau seinustu og hættulegustu takmörk, sem orðið 

getr, því útlendir ferðamenn koma híngað hrönnum saman og láta greipar sópa 

um allar þær fornmenjar, er þeir fá hönd á fest, svo vér verðum nú að hugsa 

annaðhvort af eða á, bæði í þessu og öðru, og ef vér viljum vera þjóð, þá verðum 

vér að hugsa um það, hvað einni þjóð sæmir, að vér getim lifað með sæmd sem 

þjóð að öðrum kosti verðum vér að deyja með skömm.2  

Aðeins tveimur árum eftir birtingu greinarinnar var Forngripasafn Íslands, sem seinna meir var 

endurnefnt Þjóðminjasafn Íslands, komið í laggirnar og innihélt fimmtán gripi sem séra Helgi 

Sigurðsson gaf safninu.3 Síðan þá hefur safnkostur safnsins stækkað umtalsvert og er ætlað að 

Þjóðminjasafn Íslands sé í dag með mörg hundruð þúsund gripi í geymslum sínum. Gripir á 

Þjóðminjasafninu eru aðallega fengnir í gegnum fornleifauppgrefti eða eru gefnir safninu, bæði 

af stofnunum og einstaklingum.4  

 Þrjár gjafir frá stofnunum til Þjóðminjasafns Íslands hafa fengið sérstaka athygli, enda 

voru stofnanirnar erlend söfn. Þessi söfn eru Nordiska Museet í Svíþjóð, Þjóðminjasafn 

Danmerkur (D. Nationalmuseet) og Norska þjóðfræðisafnið (N. Norsk folkemuseum). Þessar 

þrjár gjafir eru stærstu sendingarnar af íslenskum gripum sem áður voru í geymslu á erlendum 

söfnum. Árið 2008 komu 791 gripir frá Nordiska Museet, árið 1930 komu 129 gripir frá 

Þjóðminjasafni Danmerkur og einnig árið 1930 komu 211 gripir frá Norska þjóðfræðisafninu. 

Þess má þó geta að þessi tala getur verið hærri þar sem fleiri en einn gripur getur verið skráður 

undir sama safnanúmeri.5 Þetta gerir aftur á móti um það bil 1131 gripi samtals.  

 Þar með er hins vegar ekki öll sagan sögð. Á öllum þessu söfnum eru nefnilega ennþá 

                                                 
1 Sigurður Guðmundsson, 1862: 77 
2 Sigurður Guðmundsson, 1862: 77 
3 Kristján Eldjárn, 1994: 11 
4 Þjóðminjasafn Íslands, (e.d.)    
5 Ármann Guðmundsson (munnleg heimild, 21. febrúar 2018)  
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íslenskir gripir varðveittir, annað hvort til sýnis eða í geymslu.6 En af hverju var þessum 

tilteknu 1131 gripum skilað en ekki öllum? Hvað réði því hvaða gripum var skilað og hverjum 

ekki? Var það fagurfræðin sem réði því, þjóðernishyggja eða mat á mikilvægi gripa? Hafði 

sjálfstæðisbarátta Íslendinga, sem stóð frá ca. 1830-1944, einhver áhrif á skilin7? Var það 

Þjóðminjasafn Íslands sem stjórnaði valinu eða var það ákvörðun erlendu safnana? Í ritgerðinni 

verður reynt að svara þessum spurningum með því að skoða ítarlega gripi sem komu úr 

áðurnefndum þremur sendingum og gerð tilraun til að greina ástæður skilanna. Þar sem 

gripirnir eru yfir þúsund talsins er ekki gerlegt að skoða þá alla, heldur verður sjónum beint að 

aðeins sautján þeirra. Margir gripanna sautján hafa augljóst gildi fyrir menningarlegan 

bakgrunn þjóðarinnar á meðan aðrir eru nokkuð algengir gripir á íslenskum söfnum. Hvers 

vegna það var mikilvægt að fá þessa gripi til baka er því óljóst. 

1.1 Aðferðafræði 

Til þess að svara þeim spurningum sem voru settar fram hér fyrir ofan var byrjað á því að leita 

að þeim gripum, sem skilað var til landsins í sendingunum þremur, í gagnagrunni íslenskra 

safna Sarpur.is. Því næst voru gripirnir sautján valdir úr þeim til þess að fjalla um hér en þeir 

þóttu endurspegla endurheimtina einna best. Farið var yfir bækur, ritgerðir, tímaritsgreinar og 

bréfasamskipti á milli Þjóðminjasafns Íslands og safnanna erlendis vegna þeirra. Upplýsingar 

um fjölda gripa úr hverri sendingu komu að öðru leyti frá Ármanni Guðmundssyni starfsmanni 

í munasafni Þjóðminjasafnsins. Þá var grunnsýning Þjóðminjasafns skoðuð til þess að athuga 

hvaða gripir af þeim sautján væru þar. Loks var saga gripanna skoðuð og þeir settir í sögulegt 

samhengi, allt til flutningsins heim til Íslands. Það kom hins vegar fljótt fram við 

heimildasöfnunina að nánast engar upplýsingar um ástæður fyrir vali gripanna liggja fyrir á 

Þjóðminjasafni Íslands. Skýringanna varð að leita með öðrum hætti og leggja fram tilgátur um 

þær. Byggja þær því á sögu gripanna og eins á viðhorfum til safngripa á hverjum tíma. Þá verða 

kenningar Kopytoff um ævisögur hluta (e. Biography of things) nýttar til þess að mynda tilgátur 

úr frá sögu og viðhorfi til gripanna.8  

 

 

                                                 
6Digitalmuseum.no, e.d.; Margrét Hallgrímsdóttir og Lilja Árnadóttir, 2008: 93; Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 

2006: 193 
7 Gunnar Þór Bjarnason, 2012: 49 og 297 
8 Kopytoff, 1988: 66-68.  
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2. Gripir frá Danmörku 

Árið 1930 var því fagnað á Íslandi að 1000 ár væru liðin frá stofnun Alþingis á Þingvöllum. 

Haldið var upp á þúsundaldarafmælið á margskonar hátt en hápunkturinn var án efa 

hátíðarhöldin á Þingvöllum dagana 26. júní til 28. júní.9 Í tilefni afmælisins fékk íslenska ríkið 

margskonar gjafir frá erlendum þjóðum. Ein dýrmætasta gjöfin kom frá Þjóðminjasafni 

Danmerkur er safnið gaf Þjóðminjasafni Íslands um 129 íslenska gripi sem höfðu verið í fórum 

þess. Sumir þeirra gripa sem komu til baka eru í dag taldir einna mestu dýrgripir Þjóðminjasafns 

Íslands.10 Var þetta mikil sigur fyrir íslenska ríkið enda höfðu samningaviðræður milli ríkjanna 

tveggja um skil gripanna staðið allt frá árinu 1907. Þá hafði meðal annars Alþingi samþykkt 

þingsályktun árið 1925 um að krefjast þess að öllum íslenskum gripum á dönskum söfnum yrði 

skilað til Íslands.11 Fór Matthías Þórðarson, fyrrverandi þjóðminjavörður, meðal annars til 

Kaupmannahafnar það ár með lista yfir 120 gripi sem hann taldi vera eign íslenska ríkisins. 

Nokkrir af þeim gripum komu í sendingunni árið 1930, þó ekki nærri því allir.12  

 Hér fyrir neðan verður fjallað um tólf gripi sem komu frá Þjóðminjasafninu í Danmörku 

árið 1930. Ástæður fyrir því að þessir tólf gripir voru valdir til að fjalla hér um af þeim 129 

sem komu til landsins eru þær að sumir gripanna eru óumdeildir dýrgripir Þjóðminjasafns 

Íslands. Þá eru þeir lýsandi fyrir heild þessara 129 gripa og ættu þannig að veita góða yfirsýn 

á skilin.  

  

                                                 
9 Magnús Jónsson, 1943: 137-296 
10 Magnús Jónsson, 1943: 328-329 
11 Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2004: 4  
12 Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2002: 17-21  
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2.1 Þórslíkneski 

Þórslíkneskið frá Eyrarlandi er einn af þekktustu gripum Þjóðminjasafns Íslands. Líkneskið 

prýðir bæklinga frá safninu, inngang námsstofnana og er orðið minjagripur í 

ferðamannaverslunum (Mynd 1). Þá er líkneskið einnig fyrsti gripurinn sem sést þegar gengið 

er inn á grunnsýningu Þjóðminjasafns Íslands. 

 

 

Gripnum er lýst með eftirfarandi hætti á grunnsýningu Þjóðminjasafns Íslands: 

Mannslíkan úr bronsi, oft nefnt Þórslíkneski. Maðurinn situr á stól með baki og 

hefur uppmjóa hettu á höfði, að öðru leyti virðist hann nakinn, og heldur báðum 

höndum um skegg sér. Líkanið, sem á sér enga þekkta hliðstæðu, hefur löngum 

verið talið sýna Þór, einn hinna fornu guða norrænna manna, sem mjög var 

dýrkaður á víkingaöld, en ákveðið einkenni í skeggi mannsins, nánast 

Hringríkisstíll, tímasetja líkneskið til upphafs 11. aldar, kristins tíma hérlendis. 

Hefur þess verið getið til að það eigi að sýna Krist konung á veldisstóli, jafnvel að 

það sé hnefi úr hinum forna hnefatafli og þá sama eðlis og mannsmynd úr kumli 

frá Baldursheimi.13    

Eins þekktur og gripurinn er þá er lítið fjallað um hundrað ára dvöl hans í Kaupmannahöfn. 

Stuttu eftir að líkneskið fannst í uppgrefti árið 1815 var það sent til Kaupmannahafnar og var 

því tekið fagnandi af starfsmönnum Þjóðminjasafns Danmerkur. Líkt og áður var getið, var það 

svo árið 1930 sem líkneskið kom aftur til Íslands og hefur styttan skipað heiðurssess á safninu 

síðan þá.14  

                                                 
13 Sarpur.is (e.d.) 
14 Kristján Eldjárn, 1983: 64-65  

Mynd 1: Þórslíkneskið sem stytta fyrir utan verkmenntaskólann á Akureyri, sem minjagripur og í 

bæklingi Þjóðminjasafns Íslands. Ljósmynd: Ragnar Hólm Ragnarsson og Bóel Hörn Ingadóttir 
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  Það er á vissan hátt mjög aðdáunarvert að Þórslíkneskinu hafi verið skilað aftur til 

Íslands. Engar heimildir eru fyrir því að íslenska ríkið hafi sérstaklega beðið um það, ólíkt því 

sem var gert um aðra gripi eins og til dæmis Valþjófsstaðahurðina og Grundarstólana. Þá 

minnist Matthías Þórðarson á gripinn í skrá sinni um íslenska gripi á Þjóðminjasafni 

Danmerkur í Kaupmannahöfn frá árinu 1918. Þar er gripnum aðeins lýst sem „mannsmynd“.15 

Í kringum árið 1930 virðist áhugi starfsmanna Þjóðminjasafns Danmerkur á gripnum hafa dalað 

allmikið. Gripurinn virðist nefnilega hafa verið efst á lista yfir gripi sem safnið var tilbúið að 

skila til Íslands, en fyrsti gripurinn á lista Danska Þjóðminjasafnsins er gripur sem aðeins er 

kallaður „Broncefigur“.16 Það er að öllum líkindum Þórslíkneskið. Því virðist sem að því hafi 

einfaldlega verið skilað vegna áhugaleysis Þjóðminjasafns Danmerkur á gripnum. Það álit 

hefur svo sannarlega breyst í gegnum tíðina og er gripurinn í dag, eins og áður hefur verið á 

minnst, einn af þekktustu gripum Þjóðminjasafns Íslands.  

2.2 Valþjófsstaðahurðin 

Á eftir Þórslíkneskinu er Valþjófsstaðahurðin örugglega 

með þekktustu gripum Þjóðminjasafns Íslands (Mynd 2). 

Þá á hurðin það einnig sameiginlegt með Þórslíkneskinu 

að hafa verið seld til Kaupmannahafnar á 19. öld. Hurðin 

er frá Valþjófstaðakirkju í Fljótsdal og er líklega frá 

seinni hluta 12. aldar. Hún er haganlega útskorin og sýnir 

æviskeið riddara ásamt hesti hans og ljóni. Hurðin var 

tekin úr notkun árið 1852 og var sama ár seld til 

Kaupmannahafnar á Þjóðminjasafn Danmerkur fyrir 

nýja kirkjuhurð og tvo kertastjaka.17   

 Valþjófsstaðahurðin er líklega sá gripur sem 

íslenskir fræðimenn sáu mest eftir á þeim árum sem hún 

var í Kaupmannahöfn. Árið 1884, aðeins 25 árum eftir 

að hurðin var tekin úr notkun, var henni lýst af Birni 

Magnússyni Ólsen í Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 

                                                 
15 Þjóðminjasafn Íslands, 1918 
16 Þjóðminjasafn Íslands, 1918  
17 Kristján Eldjárn, 1994: þáttur 68  

Mynd 2. Valþjófsstaða Hurðin. 

Ljósmynd: Sarpur.is 
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sem einn „hinn merkilegasti íslenzkra forngripa“.18 Árið 1955, 25 árum eftir að hurðin kom 

aftur til Íslands, virðast sumir fræðimenn jafnvel ennþá nokkuð bitrir yfir því að hurðin var seld 

til Danmerkur. Björn Th. Björnsson listfræðingur gaf meðal annars til kynna í bók sinni 

Brotasilfur að hurðin hefði verið plötuð úr höndum Íslendinga.19 Ráðgjafanefnd íslensku 

ríkisstjórnarinnar varðandi endurheimt gripa til Íslands hafði greinilega svipaðar tilfinningar 

gagnvart hurðinni en samkvæmt blaðamanni Vísis árið 1930 var hurðin, ásamt 26 öðrum 

gripum, talin vera veigamesti og þýðingarmesti gripurinn á þjóðminjasafni Dana.20 Þessi atriði 

urðu á endanum til þess að hurðin, ásamt 128 öðrum gripum, kom aftur til Íslands árið 1930. 

Það er því í raun augljóst af hverju hurðin varð fyrir valinu að koma aftur til Íslands. 

2.3 Hökull frá Hóladómkirkju 

Árið 1930 gaf Þjóðminjasafn Danmerkur 

íslenska ríkinu hökul sem Jón Arason, 

síðasti kaþólski biskupinn, hafði gefið 

Hóladómkirkju á milli áranna 1500-1550 

(Mynd 3). Hökullinn er úr rósofnu 

silkiflaueli og á bakinu eru útsaumaðir 

þættir úr Biblíunni.21 Hökulinn er 

óneitanlega merkilegur, bæði vegna aldurs 

en einnig vegna tenginga við Jón Arason og 

kaþólsku kirkjuna á Íslandi. Ráðgjafanefnd 

íslenska ríkisins um skilin á íslenskum 

gripum í Danmörku var einnig sammála 

þeirri greiningu og var hökullinn á lista yfir 

veigamestu og þýðingamestu gripi frá 

Íslandi á Þjóðminjasafni Danmerkur.22 Það hefur á endanum haft þau áhrif að höklinum var 

skilað aftur til Íslands árið 1930.  

 Í sendingunni frá Danmörku árið 1930 kom þó nokkuð af kaþólskum gripum aftur til 

Íslands. Fyrir utan hökulinn frá Hólum voru þar meðal annars krossar, kaleikar og líkneski af 

                                                 
18 Björn Magnússon Ólsen, 19985: 24  
19 Björn Th. Björnsson, 1955: 73 
20 G. J, 1930: 2   
21 Sarpur.is, (e.d.) 
22 G. J., 1930: 2 

Mynd 3. Hökull frá Hóladómkirkju. Ljósmynd: 

Sarpur.is 
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dýrlingum.23 Hins vegar eru ennþá kaþólskir gripir sem upprunalega komu frá Íslandi í 

Þjóðminjasafni Danmerkur. Meðal þeirra gripa er altarisskápur úr furu, messuhökull úr 

Reykjakirkju, altarisklæði úr Reykjahlíðarkirkju, altarisklæði úr Stafafellskirkju og mítrur.24 

Þrátt fyrir að mörgum gripum hafi verið skilað eru enn íslenskir gripir sem starfsfólk 

Þjóðminjasafns Danmerkur virðist ekki alveg vera tilbúið að skila: 

Í grunnsýningu Þjóðminjasafns Danmerkur, Miðaldir Danmerkur, er að finna 

sautján íslenska miðaldagripi. Þar standa þeir, dreifðir hér og þar, á meðal 

þúsunda danskra gripa og segja sögu Danmerkur. […] íslensku gripirnir valdir 

inn í sýningu safnsins af tveimur ástæðum: Annars vegar til að fylla skörð 

danskra minja þegar engir sambærilegir danskir gripir hafa varðveist, hins vegar 

til að fullkomna ýmis sérsöfn safnsins af ákveðinni tegund gripa.25 

Þessi stefna hjá Þjóðminjasafni Danmerkur á meðal annars við þegar kemur að altarisklæðum. 

Engin dönsk altarisklæði frá miðöldum hafa varðveist og hefur það vandamál verið leyst með 

því að sýna íslensk altarisklæði, sem að öllum líkindum hefðu verið nokkuð lík dönskum 

altarisklæðum.26 Þetta dæmi um altarisklæði gæti mögulega útskýrt af hverju sumum 

kaþólskum gripum var skilað aftur til Íslands en öðrum ekki. Þjóðminjasafn Danmerkur þurfti 

einfaldlega að halda ákveðnum íslenskum gripum eftir á safninu til þess að geta sagt frá danskri 

sögu. Bent hefur verið á að það er nokkuð áhugavert hvernig íslenskir gripir eru notaðir á 

dönsku safni til þess að segja frá danskri sögu en ekki verður sagt meira um það hér.27       

                                                 
23 Sarpur.is, (e.d.)  
24 Gunnar Kristjánsson, 2017: 234-235  
25 Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2006: 801   
26 Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2006: 197-198 
27 Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2006: 198 
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2.4 Grundarstóllinn 

Oft eru gripir taldir verðmætir vegna þess að 

litið er á þá sem einstaka af sinni gerð. Þá 

hefur það einnig áhrif á mikilvægi gripanna 

þegar sögufrægt fólk tengist þeim á einn eða 

annan hátt. Þessi lýsing á meðal annars við 

um einn stól sem kom í sendingunni frá 

Danmörku árið 1930. Það er svonefndur 

Grundarstóll (Mynd 4). Stóllinn var, ásamt 

systur-stól sínum, árið 1843 sendur úr 

Grundarkirkju í Eyjafirði til Þjóðminjasafns 

Danmerkur.28 Upprunalega voru þrír stólar 

til en einn þeirra hefur glatast.29 Ásamt 

Valþjófsstaða hurðinni og höklunum frá 

Hóladómkirkju hefur stólinn gjarnan verið 

kallaður einn af merkilegustu gripunum sem komu úr dönsku sendingunni árið 1930.30  

 Stólinn er úr birki en þó eru sumar fjalirnar úr eik. Hann er listilega útskorinn og er með 

kistusæti og loki. Engir armar eru á stólnum en fram-og bakstuðlar eru útskornir með dýrum. 

Þá er einnig rúnaletur á stólnum en ekki hefur verið hægt að greina það allt. Það sem hefur 

verið hægt að greina segir „Hústrú Þórunn á stólinn en Benedict Narfa [...]“. Vísar þessi texti 

bæði í eiganda stólsins, Þórunni Jónsdóttur biskupsdóttur, og smið stólsins, Benedikt Narfason. 

Stólarnir þrír voru gefnir Grundarkirkju árið 1550 af Þórunni og talið er að stólarnir væru 

kirkjustólar handa henni, fyrsta eiginmanni hennar og bróður.31 Menningarsögulegt gildi 

stólsins ásamt tengingunni við Ísland er því augljóst, enda var faðir Þórunnar Jón Arason, 

seinasti kaþólski biskup Íslands.  

 Þó svo að aðeins öðrum þeirra stóla, sem varðveittir eru frá Grund, hafi verið skilað 

árið 1930 hafa báðir stólarnir verið til sýnis á Þjóðminjasafni Íslands þar sem Þjóðminjasafn 

Danmerkur lánaði seinni stólinn til þess í fimm ár í tilefni af opnun nýrrar grunnsýningar árið 

2004.32 Þess má þó einnig geta að íslenska ríkisstjórnin hafði fyrir árið 1930 beðið um 

                                                 
28 Sarpur.is, (e.d.)  
29 Kristján Eldjárn, 1994: þáttur 66 
30 G. J., 1930: 2 
31 Kristján Eldjárn, 1994: þáttur 66 
32 Þóra Kristjánsdóttir, 2005: 20  

Mynd 4. Grundarstólinn. Ljósmynd: Sarpur.is 
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endurheimt á báðum stólunum en þeirri beiðni hefur verið hafnað allt til dagsins í dag.33 Það 

má samt segja að Þjóðminjasafn Íslands sé óformlega búið að fá báða stólanna til baka þar sem 

fimm ára lán safnsins á öðrum stólnum hefur dregist nokkuð á langinn og eru báðir stólarnir 

ennþá til sýnis á Þjóðminjasafni Íslands, 14 árum eftir enduropnun safnsins.   

2.5 Fatakista eftir Guðmund smið 

Guðmundur Guðmundsson smiður kemur nokkrum sinnum fyrir í tengslum við safnkost 

Þjóðminjasafns Íslands. Hvorki fæðingar- né dánarár hans er þekkt en talið er að hann hafi dáið 

á árabilinu 1686-1703.34 Guðmundur var frá Bjarnstaðahlíð í Skagafirði og talinn einn helsti 

fulltrúi barokkstílsins meðal íslenskra listamanna. Hans þekktustu verk eru meðal annars 

Skálholtsdómkirkja (sú sem var kláruð árið 1655), skírnarfontur í dómkirkjunni á Hólum, 

útskorin altaristafla frá Hólum, og svo lengi mætti telja. Hérna verður samt fjallað um einn af 

gripum hans sem kom með sendingunni frá Kaupmannahöfn árið 1930. Það er útskorin 

fatakista úr eik.35 

 Ástæðan fyrir því að þessi fatakista var talin mikilvæg til umfjöllunar í þessari ritgerð 

er grein úr tímaritinu Vísi frá árinu 1930. Í henni fjallar höfundurinn, sem merkir hana aðeins 

með upphafsstöfum sínum G. J., um afhendingu 152 forngripa frá Danmörku vegna 

Alþingishátíðarinnar. Í þessari grein nefnir höfundurinn sérstaklega á þessa kistu, „því hún er 

þeirra gripa merkilegust; hinir gripirnir sem svo stendur á um eru flestir heldur þýðingarlitlir“.36 

Þess má þó geta að þarna var höfundurinn aðeins að fjalla um þá gripi sem Þjóðminjasafn 

Danmerkur hafði keypt af einstaklingum á Íslandi og voru því aldrei í eigu íslenska ríkisins.37 

Það er hins vegar nokkuð athyglisvert að þessi kista hafi fengið svo mikla athygli árið 1930, 

sérstaklega þar sem í dag er hún hvorki til sýnis á Þjóðminjasafni Íslands né mynd birt af henni 

á gagnagruninum Sarpur.is. Það er því áhugavert að sjá að gripur sem eitt sinn var álitinn einn 

sá merkasti í eigu safnsins er í dag skráður sem einföld eikarkista. Þá kemur einnig fram í 

greininni af hverju gripir sem Þjóðminjasafn Danmerkur virðist hafa á löglegan hátt keypt af 

einstaklingum á Íslandi eru hluti af sendingunni: 

 

                                                 
33 G. J., 1930: 1 
34 Kristján Eldjárn, 1959: 143 
35 Kristján Eldjárn, 1959: 134-166  
36 G. J., 1930: 2 
37 G. J., 1930: 2 
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Um þessa gripi er þess að geta, að þeir eru hingað komnir aðallega fyrir tilstilli 

þjóðminjavarðar, sem lagði mikla, að mínum dómi of mikla, áherslu á að fá þá. 

Hann komst að samkomulagi við þjóðminjavörð Dana um að þeir kæmu hingað. 

Ráðgjafarnefndin lagði aftur á móti áherslu á að fá þá gripi, sem einhverju máli 

skiftu og voru ótvíræð eign íslenska ríkisins.38 

Það virðist því vera að ein helsta stefna íslenska ríkisins hafi verið að fá til baka gripi sem voru, 

að eigin mati, eign þess. En svo má auðvitað deila um hvað gerir grip að eign íslenska ríkisins 

og hvað ekki. Ráðgjafanefndin komst að minnsta kosti að því að um tuttugu og sjö gripir hjá 

Þjóðminjasafni Danmerkur væru eign íslenska ríkisins og krafðist þess að fá þá til baka. 

Íslenska ríkið fékk hins vegar aðeins þrjá af þeim sem óskað var eftir.39 Þeir gripir eru 

Valþjófsstaðahurðin, annar Grundarstólanna og hökull frá dómkirkjunni í Hólum.40 Eikarkistan 

er hins vegar mjög gott dæmi um hvernig mikilvægi gripa getur breyst með árunum.   

 2.6 Minnishorn frá Skálholti 

Árið 1969 birtist grein í  Árbók 

Listiðnaðarsafnsins í Osló eftir 

Ellen Marie Magerøy um íslenskt 

drykkjarhorn. Þýðing á greininni 

eftir Kristján Eldjárn birtist svo 

árinu seinna í Árbók Hins íslenzka 

fornleifafélags. Í þessari grein 

segir Ellen Marie Magerøy að 

„lengi hafa menn vitað með sanni, 

að til eru milli 25 og 30 íslenzk 

útskorin drykkjarhorn hér og hvar 

í söfnum í Evrópu“.41 Margrét Hallgrímsdóttir, þjóðminjavörður, minnist einnig á þessa söfnun 

í Evrópu í ræðu sinni við opnun á sýningunni Guðvelkomnir, góðir vinir! Útskorin íslensk horn 

árið 2010. Þar segir hún: „Íslensku drykkjarhornin eru varðveitt víða um Evrópu, en þau voru 

lengi eftirsóttir söfnunargripir erlendra ferðalanga vegna hins fagra handverks“.42 Árið 2000 

var vitað um 38 útskorin íslensk drykkjarhorn frá miðöldum sem hafa varðveist. Þar af eru tíu 

í varðveislu á Þjóðminjasafni Íslands. Þá er Þjóðminjasafn Danmerkur með sjö, 

                                                 
38 G.J., 1930: 2 
39 G. J., 1930: 2 
40 Heimildasafn Þjóðminjasafnsins, E6/4  
41 E.M. Magerøy, 1971: 50 
42 Lilja Árnadóttir, 2011: 8  

Mynd 5. Minnishorn frá Skálholti. Ljósmynd: Sarpur.is 
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Borgarminjasafnið í Slésvík í Þýskalandi með þrjú en Listiðnaðarsafnið í Osló og Safn 

heilagrar Önnu í Lübeck eru með tvö hvort. Þónokkur söfn í heiminum eru með eitt horn. Þau 

eru Háskólasafnið í Þrándheimi, Jægersro höllin í Danmörku, Þjóðlistasafnið í St. Pétursborg, 

Wallace safnið í London, Þjóðminjasafn Bretlands í London, Listiðnaðarsafnið í Frankfurt, 

Háskólasafnið í Gustavanium, Lénssafnið í Umeå og Grüne Gewöble safnið í Dresden.43 Þess 

má þó geta að þessi tala gæti verið hærri þar sem aðeins er búið að taka saman fjölda útskorinna 

íslenskra drykkjarhorna. Og þar sem þau eru vinsæll safnkostur í Evrópu kemur það ekki á 

óvart að nokkur drykkjarhorn voru hluti af alþingisgjöfinni frá Danmörku. Meðal þeirra voru 

minnishornin tvö frá Skálholti (Mynd 5).  

 Minnishorn, sem eru drykkjarhorn, eru aðallega tengd við tíma kaþólsks siðar á Íslandi. 

Þau hafa fengið nafnið sitt minnishorn þar sem þau voru, samkvæmt Kristján Eldjárn, „einkum 

til þess að drekka af þeim minnið í veizlum og samkomum“.44 Þess má þó geta að til er skýrsla 

eftir Niels Kiers og Jens Madtzson Spendrups, sem Sigríður Vídalín sendir P. Raben 

stiftamanni árið 1722, þar sem önnur notkun á minnishornum kemur fram. Hún hljóðar svo: 

Í páfadómi voru þessi umgetnu horn notuð við giftingar og  trúlofanir, þegar 

heldra fólk var gefið saman. Þá voru af hornum þessum drukknar skálar. Sem 

þeir kölluðu minni guðs föður, fyrir velgjörðum hans á oss syndugum 

manneskjum, minni Krists fyrir auðsýndar velgjörðir hans, minni heilags anda, 

minni heilags Marteins. Og ætíð söng hver maður eitt heilagt sálmvers, áður en 

drukkið var af horninu, sem hver heyrði til, og þessi siður hefur verið hér í landi 

til skamms tíma. Að þetta hafi svo til gengið hér á landi votta undirskrifaðir.45  

Vitað er að þó nokkuð af minnishornum voru til á biskupsstólunum og klaustrum fram að 1552. 

Þá er einnig vitað að biskupsumdæmið Skálholt átti hið ágætasta safn af þeim frá 

Skálholtsdómkirkju á 18. öld.46 Þaðan koma alltént þau tvö minnishorn sem send voru til 

Kaupmannahafnar en var svo skilað aftur til Íslands árið 1930.  

 Þessi tvö horn eru búin til úr hrútshornum, sennilega af sama hrútnum og af sama smiði. 

Barmurinn á hornunum er málmsleginn og skreyttur. Hornin tvö voru, ásamt fimmtán öðrum, 

send árið 1720 til Kaupmannahafnar frá Íslandi. Árið 1723 voru fjórtán horn send aftur til baka 

að beiðni biskups Jóns Árnasonar. Aðeins þrjátíu og fimm árum seinna, þ.e.a.s. árið 1758, voru 

þessi fjórtán horn seld á uppboði í Skálholti. Þau eru nú glötuð.47 Það er því mikil lukka að 

                                                 
43 Magerøy, 2000: 121-164  
44 Kristján Eldjárn, 1959: 86 
45 Kristján Eldjárn, 1959: 89 
46 Kristján Eldjárn, 1959: 86 
47 Bryndís Sverrsidóttir, 2011: 14-15   



15 

 

minnishornin tvö frá Skálholti voru áfram í Kaupmannahöfn og allt til ársins 1930. Þess má þó 

geta að eitt horn úr sendingunni árið 1720 er ennþá í varðveislu á Þjóðminjasafni Danmerkur. 

Það horn er gjarnan kallað Norska konungshornið (D. Det Norske Kongehorn). Það hefur hlotið 

þetta nafn vegna þess að það er skreytt tveimur mannsmyndum sem eiga að tákna konung og 

drottningu, en einnig vegna norsks uppruna þess.48 Nýlega skapaðist umræða í Noregi um hvort 

norska ríkið ætti að sækjast eftir endurheimt á horninu frá Þjóðminjasafni Danmerkur.49 Það 

mun að öllum líkindum ekki verða af því þar sem forstöðumaður Þjóðminjasafns Noregs, 

Håkan Glorstad, hefur opinberlega lýst yfir því að safnið muni ekki sækjast eftir endurheimt 

hornsins.50 Þá má einnig bæta við að síðustu þekktu eigendur hornsins voru Íslendingar og því 

vel hægt að rökstyðja að hornið ætti heima á Þjóðminjasafni Íslands. 51 

 Eins og minnst var á hér fyrir ofan komu minnishornin, ásamt fleiri gripum, aftur til 

Íslands árið 1930. Hvers vegna hornunum var skilað aftur er hins vegar óljóst. Að vísu var fyrst 

beðið um endurheimt þeirra árið 1722 af Sigríði Jónsdóttir Vídalín en þeirri beiðni var hafnað.52 

Hvort að það hafi haft áhrif á endurheimtina árið 1930 er auðvitað möguleiki. Aftur á móti er 

líklegra að hornin tvö hafi ekki verið talin eins verðmæt og Norska konungshornið og því í 

raun ekki það mikil missir fyrir danska Þjóðminjasafnið að senda Íslendingum einungis 

minnishornin tvö frá Skálholti.  

2.7 Skildahúfa 

Skildahúfur eru ekki algeng sjón 

á söfnum í dag. Sem er svo sem 

skiljanlegt þar sem þær voru 

einnig fátíðar á hátindi vinsælda 

þeirra á 17. öld.53 Samkvæmt 

gagnagruninum Sarpur.is eru 

aðeins tvær skildahúfur í 

varðveislu á Íslandi. Því hljóta 

að hafa brotist úr fagnaðarlæti á 

Þjóðminjasafni Íslands þegar að 

                                                 
48 Kristján Eldjárn, 1959: 93-95 
49 Toje, 2018 
50 Hagemeister, 2018 
51 Braseth, 2018 
52 Kristján Eldjárn, 1959: 88-90  
53 Sarpur.is, (e.d.) 

Mynd 6. Skildahúfa. Ljósmynd: Sarpur.is 
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ein slík kom til Íslands 25. júní árið 1930 sem gjöf frá Danmörku (Mynd 6).54 

  Skildahúfur eru kvenkyns höfuðföt sem voru í mikilli tísku hjá yfirstéttakonum frá 

seinnihluta 16. aldar til byrjun 18. aldar. Til er ögn af rituðum heimildum um þær en gallinn 

hins vegar við að rannsaka þær húfur sem til eru er að flestar hafa verið endurbættar og þeim 

breytt í gegnum árin. Þess vegna er skildahúfan frá Danmörku einnig merkileg að því leyti að 

hún er að mestu í sínu upprunalega formi, þ.e.a.s. henni hefur verið lítið breytt.55 Í gripaskrá 

frá 1930 lýsti Matthías Þórðarson, þáverandi þjóðminjavörður, húfunni svona, en þess má geta 

að hann kallaði húfuna „skilthúfu“: 

Skilthúfa úr rauðu flosi, kringlótt, 24 cm að þvermáli um kollinn, sem er flatur 

og með víravirkiskringlu á miðju, 10 cm að þvermáli, og eru fest á hana mörg 

[18] lauf. Víravirkið er kornsett hringvíravirki, fremur grófgert; kringlan er úr 

silfri, algyllt. Umhverfis á kollinum eru silfurvírskniplingar, 5 cm að breidd [2. 

mynd]. Húfan er aðeins um 11,5 cm að þvermáli um opið og er um 8 cm breiður 

skáflötur á milli þess og kollsins. Á þennan skáflöt eru saumaðir 7 silfurskildir 

eða kringlur, gylltar, laufskornar í röndina, 1 stærst, 10,7 cm að þvermáli, með 

upphleyptri krossfestingarmynd í miðju, 6,3 cm að þvermáli, og bekk með 

kornsettu hringvíravirki umhverfis, og eru á bekknum 4 hálfkúlur með hangandi 

krossum í, og eru í krossunum rauðir og bláir steinar. Hinir skildirnir 6 eru minni, 

allir eins; á miðju er krossfestingarmynd, Kristur, María og Jóhannes, og 

víravirkisbekkur umhverfis með 4 blöðum [laufum] í; þvermál 7,3 cm.56 

Af lýsingunni að dæma þá voru húfurnar vægast sagt fyrirferðamiklar og skrautlegar. Þær voru 

einungis notaðar af ríkum íslenskum konum annað hvort sem brúðarskart eða sem hluti af 

hátíðarbúningi.57  

 Af þeirri heimildasöfnun sem hér hefur verið getið eru engin gögn til sem sýna fram á 

sérstaka beiðni um endurheimt skildahúfunnar frá Danmörku. Það er möguleiki að húfan hafi 

verið hluti af gripum sem komu úr einkaeign og því var það aðeins þjóðminjavörður, Matthías 

Þórðarson, sem fór fram á að húfunni yrði skilað. Hvað sem því líður er Þjóðminjasafn Íslands 

heppið að húfan er núna í eigu safnsins og sómir hún sér vel á grunnsýningu safnsins.  

                                                 
54 Elsa E. Guðjónsdóttir, 1969: 61 
55 Elsa E. Guðjónsdóttir, 1969: 61 
56 Elsa E. Guðjónsdóttir, 1969, bls. 61-62  
57 Elsa E. Guðjónsdóttir, 1969: 62-67 
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2.8 Hvalbeinshurð 

Í vístasíugjörðinni á Alþingi árið 1616 er 

sérstaklega minnst á Brynjólf Jónsson og 

sóknarkirkju hans í Skarði á Landi. Þar er tekið 

fram að í kirkjunni sé undarlega mikið af 

útskornum hvalbeinsspjöldum eftir hann. Ekki 

hafa öll þessi verk eftir Brynjólf varðveist en 

vitað er af að minnsta kosti þremur þeirra sem 

til eru enn í dag. Það kann að vera vegna þess 

að árið 1930 skilaði Þjóðminjasafn Danmerkur 

aftur til Íslands þessum þremur gripum en það 

voru útskorin hvalbeinsspjöld. Höfðu þau 

verið flutt til Danmerkur á árunum 1830-

1836.58 Hér verður aðeins fjallað um eitt þeirra 

(Mynd 7).  

 Þetta spjald eru upprunalega hurð af skáp, 

mögulega altari. Spjaldið er líkt og fyrr getur skorið úr hvalbeini en er í raun eitt stórt spjald 

búið til úr mörgum minni stykkjum. Það sýnir nokkra þætti úr Biblíunni, meðal annars fæðingu 

Jesú Krists og aftöku Jóhannesar skírara. Sjá má ártalið 1606 skorið í spjaldið og því má því 

giska á að það vísi til þess árs er það var búið til, eða að minnsta kosti klárað.59 Verkið er mikið 

um sig og er það til sýnis á grunnsýningu Þjóðminjasafns Íslands.  

 Það er erfitt að ráða í það af hverju starfsmenn Þjóðminjasafnsins í Danmörku hafi látið 

þetta spjald af hendi. Það eru engar heimildir til á Íslandi um að íslenska ríkið hafi sérstaklega 

farið fram á að þessari tilteknu hurð væri skilað. Svo virðist sem frumkvæðið hafi komið frá 

Danmörku. Þegar leitarorðið hval er sett á leitarstrenginn í rafrænu gagnaveri Þjóðminjasafns 

Danmerkur, Samlinger.natmus.dk, koma upp aðeins tólf niðurstöður.60 Til samanburðar má 

nefna að ef orðið Island er sett á leitarstrenginn koma upp 4.383 niðurstöður.61 Aftur á móti, 

þegar orðið hvalben er slegið inn í leitarstrenginn koma upp tvær niðurstöður.62 Af þessum 

tveim niðurstöðum er meðal annars ljósmynd af tveimur verkum eftir Brynjólf, þar af er annað 

verkið umrædd hurð. Af öllum líkindum var, og er jafnvel enn, ekki mikill áhugi fyrir 

                                                 
58 Kristján Eldjárn, 1994: þáttur 65 
59 Sarpur.is, (e.d.) 
60 Samlinger.natmus.dk, (e.d.)  
61 Samlinger.natmus.dk, (e.d.)  
62 Samlinger.natmus.dk, (e.d.)  

Mynd 7. Hvalbeinshurð. Ljósmynd: Sarpur.is 
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útskornum hvalabeinum hjá starfsfólki Þjóðminjasafns Danmerkur, þrátt fyrir að gripirnir þrír 

hefðu verið í eigu nafntogaðs Íslendings. Það gæti að minnsta kosti útskýrt bæði skilin á 

útskornu hvalabeinunum og skort á hvölum í safnkosti Þjóðminjasafns Danmerkur. En, líkt og 

með fatakistu Guðmundar smiðs hér fyrir ofan, sýnir þetta vel breytingu á safnastefnum og 

viðhorfi til gripa í gegnum tíðina.  

2.9 Armbaugur frá víkingaöld 

Árið 1956 gaf Kristján Eldjárn út 

bók sína Kuml og haugfé. Þar 

skilgreindi hann að haugfé væri 

„eitt helsta kennimark heiðins 

kumls“.63 Á Norðurlöndunum er 

mismunandi hvaða haugfé er 

algengast. Á Íslandi er hestur 

langalgengasta haugféð. Eitt 

óalgengasta haugféð á Íslandi eru 

hins vegar  armbaugar. Aðeins 

fjórir armbaugar hafa fundist í kumlum á Íslandi.64 Einn af þessum fjórum armbaugum fannst 

í kumli í Skagafirði snemma á 19. öld (Mynd 8). Fundaratvik eru ekki þekkt. Það er aftur á móti 

vitað að baugurinn var sendur til Kaupmannahafnar á 19. öld, líklega stuttu eftir að hann fannst. 

Hann var svo sendur til baka árið 1930. 65 Þar sem lítið er til af armbaugum frá víkingaöld á 

Íslandi er það einstaklega ánægjulegt að armbaugnum var skilað. Erfitt er aftur á móti að greina 

af hverju það var gert.  

 Baugurinn er smíðaður úr silfri og er áætlaður aldur gripsins 1100 ár, sé miðað við að 

hann sé frá 10. öld. Útlitslega séð er armbaugurinn í raun ekkert sérstakur. Kristján Eldjárn 

lýsti alltént baugnum á þann hátt að hann væri „ekki tilkomumikill og á sér marga líka 

hvarvetna á víkingasvæðinu“.66 Aftur á móti hafði Matthías Þórðarson, fyrrverandi 

þjóðminjavörður, aðra sýn á þennan baug. Honum fannst hann minnsta kosti  nógu mikilvægur 

til þess að minnast á hann í Morgunblaðinu sem einn af mörgum ágætum gripum úr dönsku 

sendingunni þegar gripirnir komu heim árið 1930. Þar er reyndar baugnum aðeins lýst sem svo: 

                                                 
63 Kristján Eldjárn, 2016: 301 
64 Kristján Eldjárn, 2016: 301-302  
65 Sarrpur.is, (e.d.) 
66 Kristján Eldjárn, 2016: 391  

Mynd 8. Armbaugur frá víkingaöld. Ljósmynd: Sarpur.is 



19 

 

„Silfurbaugur forn, úr heiðnum dys“.67  

 Áhugavert er að velta fyrir sér af hverju þessum grip var skilað aftur til Íslands. 

Baugurinn er óneitanlega athyglisverður, þá sérstaklega vegna aldursins og vegna þess að hann 

kom úr kumli. Hvort starfsmenn Þjóðminjasafns Danmerkur höfðu þessar tilfinningar gagnvart 

gripnum er erfitt að segja til um. Hins vegar má geta þess að ef orðið armband (D. 

Håndledssmykke) er skrifað í leitarstreng gagnagrunns safna í Danmörku, 

Samlinger.natmus.dk, koma aðeins upp níu niðurstöður.68 Það er aftur á móti erfitt að trúa því 

að aðeins níu armbaugar séu til í safngeymslum Þjóðminjasafns Danmerkur. Þess vegna skal 

taka þessum upplýsingum með nokkrum efasemdum. Líklegra má telja að starfsmenn 

Þjóðminjasafns Danmerkur hafi ekki haft neinn fræðilegan áhuga á þessum armbaug og áttu 

jafnvel þá þegar ágætt safn af víkingar-aldar armbaugum. Því hefði verið ákveðið að senda 

hann aftur til Íslands.  

2.10 Steinasörvi frá víkingaöld 

Leifar af kumli fundust sumarið 1837 í Mjóadal í 

Norðurárdalshreppi. Kumlið var ekkert sérstaklega 

ríkulega búið en þó fundust nokkrir gripir í því. Það sem 

fannst voru tvær kúptar nælur, ein þríblaðanæla og 

steinasörvi.69 Af þessum þremur gripum hefur þó 

steinasörvið fengið mesta athygli. Það er vegna þess að 

sörvið er búið til úr tuttugu og fimm tölum úr perlu og 

rafi ásamt tveimur arabískum peningum (Mynd 9). 

Peningarnir eru af sláttu Samanídafurstans Nasr ibn 

Ahmed og eru því frá árunum 917-918 og 926-927. Ekki 

er vitað hvenær gripirnir voru sendir til 

Kaupmannahafnar en þó er líklegast að það hafi gerst stuttu eftir fundinn þar sem ekkert safn 

var þá starfandi á Íslandi. Steinasörvið var svo meðal þeirra gripa sem sendir voru aftur til 

Íslands árið 1930 í tilefni af 1000 ára afmæli Alþingis.70 Í dag er gripurinn svo til sýnis á 

grunnsýningu Þjóðminjasafns Íslands ásamt öðrum víkingaaldar skartgripum, meðal annars 

armbaugnum sem fjallað var um hér fyrir ofan. 

                                                 
67 Matthías Þórðarson, 1930: 5 
68 Samlinger.natmus.dk, (e.d.)  
69 Kristján Eldjárn, 2016: 102-103   
70 Sarpur.is, (e.d.) 

Mynd. 9. Steinasörvi frá víkingaöld. 

Ljósmynd: Bóel Hörn Ingadóttir. 
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 Þetta steinasörvi er óneitanlega áhugaverður gripur og hefur gefið fræðimönnum enn 

betri sýn á ferðalög víkinganna. Það er á hinn bóginn einkar áhugavert í þessu samhengi að af 

þessum fjórum gripum úr kumlinu í Mjóadal þá hefur aðeins einn þeirra snúið aftur heim. 

Kúptu nælurnar og þríblaðanælan eru ennþá í varðveislu Þjóðminjasafns Danmerkur en, eins 

og fyrr segir, þá var steinasörvinu skilað árið 1930. Það er vert að velta fyrir sér ástæðunni fyrir 

því að steinasörvinu var skilað en ekki nælunum þremur sem fundust sannarlega í sama kumli. 

Mögulega var steinasörvinni skilað vegna þess að Þjóðminjasafn Danmerkur átti meira til af 

sörvum úr rafi. Þessari kenningu til stuðnings má bæta við að Danmörk er einstaklega auðugt 

land þegar kemur að þessu hráefni og hafa Danir „notað ógrynnin öll af rafi og sennilega flutt 

út allt frá steinöld hinni fornu“.71 Aftur á móti eru þríblaðanælur mjög sjaldgæfar í Danmörku. 

Til samanburðar má nefna að á Íslandi hafa fundist níu þríblaðanælur en engar hafa fundist í 

Danmörku.72 Það kann því að vera skýringin á því að aðeins steinasörvinu var skilað. 

2.11 Hempuskjöldur frá 1699 

Hempuskildir eru „stórir skrautskildir er konur báru 

hvorn sínum megin framan á hempunni“.73 Ekki hefur 

mikið verið skrifað um þess konar gripi, enda hefur lítið 

varðveist af þeim á Íslandi. Samkvæmt gagnagrunninum 

Sarpur.is eru níu hempuskildir í varðveislu á Íslandi og 

eru þeir allir á Þjóðminjasafni Íslands.74 Þess má þó geta 

að þessi tala gæti verið aðeins hærri þar sem einn 

hnappur og ein kringla á Þjóðminjasafni Íslands eru talin 

mögulega vera hempuskyldir.75 Einn af þeim skjöldum 

sem eru núna í varðveislu á safninu kom einmitt frá 

Þjóðminjasafni Danmerkur árið 1930 (Mynd 10). Það er 

sá sem er frá árinu 1699 og er hann einnig eini hempuskjöldurinn sem vitað er með vissu 

hvenær var gerður og hver smíðaði.76  

 Skjöldurinn er fagmannlega útskorin. Hann sýnir Jesú Krist á krossinum með Maríu 

mey og Jóhannes skírara við hlið hans. Fyrir neðan þau þrjú er hauskúpa og beinleggir en fyrir 

                                                 
71 Kristján Eldjárn, 2016: 387 
72 Kristján Eldjárn, 2016: 365 
73 Þór Magnússon, 2013: 283  
74 Sarpur.is, (e.d.) 
75 Sarpur.is, (e.d.)  
76 Sarpur.is, (e.d.)  

Mynd 10. Hempuskjöldur frá 1699. 

Ljósmynd: Sarpur.is 
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ofan þau er engill. Í kringum þau eru svo sex hangandi laufblöð og víravirkiskrans.77 Þrátt fyrir 

verðmæti þessa grips væri ekki verið að fjalla um skil hans hér nema vegna einnar áhugaverðrar 

staðreyndar um hann. Þrátt fyrir að starfsmenn Þjóðminjasafns Danmerkur álitu að hann væri 

frá Íslandi er uppruni hans talinn óþekktur. Þess má einnig geta að gripurinn var smíðaður í 

Danmörku af dönskum gullsmiði og má því jafnvel telja hann frekar danskan heldur en 

íslenskan. Vegna þessarar staðreyndar er áhugavert að starfsmenn Þjóðminjasafns Danmerkur 

ákváðu að skila gripnum. Hins vegar, vegna skorts á heimildum um þennan hempuskjöld, er 

ómögulegt að komast að einni sannri ástæðu skilanna. Gripurinn er aftur á móti óneitanlega 

mikill fjársjóður fyrir Þjóðminjasafn Íslands að eignast. 

2.12 Döggskór 

Döggskór er einskonar hetta sem sett 

var á enda sverðsins bæði til skrauts 

og til hlífðar.78 Samkvæmt Sarpur.is, 

gagnaveri safna á Íslandi, eru þrjátíu 

döggskór af sverði í varðveislu á 

mismunandi söfnum á Íslandi, allt frá 

víkingaöld fram að 19. öld.79 Af 

þessum þrjátíu döggskóm virðist 

aðeins einn hafa verið sendur til   

Kaupmannahafnar. Það er döggskórinn 

sem hér um ræðir (Mynd 11). Hann  er frá miðöldum, ca. 1200-1400, og fannst í uppblæstri hjá 

eyðibýlinu Járnlaugsstöðum í Landsveit árið 1825. Döggskórinn er bronssteyptur, skreyttur 

með liljum, bogapörum og opum. 

 Ekki er vitað hvenær gripurinn var sendur til Kaupmannahafnar en giska má á að það 

hafi verið stuttu eftir að hann fannst. Það er mjög áhugavert að velta fyrir sér tildrögum þessarar 

endurheimtar. Árið 1930, árið sem döggskórinn kom til baka, átti Þjóðminjasafn Íslands ágætan 

fjölda af döggskóm – rétt eins og danska Þjóðminjasafnið. Nokkrir þeirra voru meira að segja 

frá landnámsöld.80 Án þess að hafa einhverjar heimildir til stuðnings má giska á að döggskórinn 

hafi verið sendur til Íslands vegna þess að það var nóg af miðalda döggskóm í geymslum 

                                                 
77 Sarpur.is, (e.d.)  
78 Kristján Eldjárn, 2016: 331 
79 Sarpur.is, (e.d.) 
80 Sarpur.is, (e.d.)  

Mynd 11. Döggskór frá Járnlaugstöðum. Ljósmynd: 

Sarpur.is 
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Danska Þjóðminjasafnsins. Þessu til stuðnings má nefna að eitt af undirsöfnum Danska 

Þjóðminjasafnsins er Stríðsminjasafn Danmerkur (D. Tøjhusmuseet). Í því safni er rakin 

stríðssaga Danmerkur frá árunum 1500 til dagsins í dag.81 Að öllum líkindum hefur miðaldar 

döggskórinn frá Járnlaugsstöðum einfaldlega ekki passað inn í sýningargeymslur safnsins og 

því var gripnum skilað.     

                                                 
81 Nationalmuseet, (e.d.)  
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3. Gripir frá Noregi 

Hér fyrir ofan hefur verið fjallað um Alþingisgjöfina frá Þjóðminjasafni Danmerkur. Danir 

voru hins vegar ekki eina þjóðin sem gaf Þjóðminjasafni Íslands veglega safnagjöf árið 1930. 

Stór sending af íslenskum gripum kom – líkt og áður getur - einnig frá Norska þjóðfræðisafninu 

(N. Norsk Folkemuseum). Samkvæmt bréfasamskiptum á milli Matthíasar Þórðarsonar, 

þáverandi þjóðminjavarðar, og Hans All, þáverandi forstöðumanns Norska þjóðfræðisafnsins, 

má rekja upphaf skilanna til skráningar Matthíasar á íslenskum gripum á safninu þar ytra. Hinn 

24. mars árið 1930 sendi Hans All bréf til Matthíasar Þórðarsonar þar sem hann lýsir yfir 

áætlunum sínum um að skila þessu íslensku gripum. Ástæðan var tvíþætt. Í fyrsta lagi taldi 

Hans All þessa íslensku gripi ekki koma að fræðilegum notum á Norska þjóðfræðisafninu. Í 

öðru lagi var þetta gert af vináttu á milli þjóðanna tveggja.82 Þrátt fyrir það var ekki öllum 

íslenskum gripum safnsins skilað árið 1930, þó miklum meirihluta. Gripirnir sem komu frá 

Noregi voru að mestu leyti útskurðarmunir. Meðal annars komu 71 útskornir mataraskar, 14 

útskornar rúmfjalir, 13 smjöröskjur, 22 kistlar og allmargir prjónastokkar.83 Hér fyrir neðan 

verður aðeins fjallað um tvo gripi úr norsku sendingunni. Það eru rúmfjöl og prjónastokkur. 

Þessir tveir gripir urðu fyrir valinu vegna þess að þeir endurspegla samsetningu gripanna sem 

komu frá Noregi og geta þannig útskýrt tildrög skilanna. Þrátt fyrir að mataraskar hafi einnig 

verið stór hluti af sendingunni var ákveðið að fjalla ekki um þá hér þar sem einn slíkur kemur 

fyrir í kaflanum hér fyrir neðan um sendinguna frá Nordiska Museet í Svíþjóð.    

3.1 Rúmfjöl eftir Guðmund Viborg 

 

 

 

 

Þessi rúmfjöl (Mynd 12) var gerð af Guðmundi Viborg sem var meðal annars sjómaður, lærður 

silfursmiður og haginn skurðlistamaður. Útskurðarmeistari fjalarinnar og aldur er þekktur 

vegna þess að í fjölina er grafið „G. Vib. J – 1882. L.“. Útskurðurinn er í svokölluðum „gömlum 

íslenzkum skurðstíl“.84 Fyrir miðju fjalarinnar má sjá skammstöfunina AAS með kórónu fyrir 

                                                 
82 Þjóðminjasafn Íslands, 1930 
83 Þór Magnússon, 1994: 146 
84 Sarpur.is, (e.d.) 

Mynd 12. Rúmfjöl eftir Guðmund Viborg. Ljósmynd: Sarpur.is 
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ofan. Beggja vegna við miðju myndina eru  útskorin blóm og greinar sem eru svo máluð í alls 

konar litum. Það sem vekur hins vegar mesta athygli við rúmfjölina er að vísa hefur verið skorin 

í hana. Hún hljóðar svo: „wertu ifer og altum kring meD  - eiliFr (sic: ) Blessan þinni sitii 

GUDS - - (engla)r samann i HrinG sænG - inni yfir minni“.85 

 Útskurður í tré var lengi vel talinn eitt algengasta listform íslendinga.86 Það kemur því 

ekki á óvart að nær allur safnkosturinn sem kom frá Norska þjóðfræðisafninu voru viðargripir. 

Það útskýrir því einnig af hverju safnið vildi gjarnan skila þessum gripum aftur til Íslands. 

Samkvæmt hinum norska gagnafræðivef safna (N. Digitalmuseum.no) koma upp 843 

leitarniðurstöður þegar orðið rúm (N. Seng) er skráð í leitarstreng vefsins, og það eru aðeins 

þær niðurstöður sem koma upp hjá Norska þjóðfræðisafninu.87 Það virðist því hafa verið rétt 

hjá Hans All að segja að safnið hefði einfaldlega engin not fyrir allar þessar rúmfjalir. Þess má 

þó geta að þrátt fyrir þetta víðtæka safn rúma hjá því eru aðeins tvær rúmfjalir í geymslum 

safnsins, og eru þær báðar frá Íslandi.88 Af hverju þeim var ekki líka skilað til Íslands er erfitt 

að segja til um. Mögulega var þeim haldið í Noregi vegna þess að þær voru búnar að vera 

tiltölulega stutt á safninu. Báðar komu þær til safnsins árið 1910 en það var aðeins 20 árum 

síðar sem safnið ákvað að skila flestum íslensku gripunum aftur til Íslands.  

3.2 Prjónastokkur 

 

 

Einn þeirra gripa sem kom frá Noregi er prjónastokkur frá árinu 1842 (Mynd 13). Hann er úr 

beyki en lokið er svo úr furu. Það sem einkennir þó mest þennan prjónastokk er skriftin sem 

greypt er í hann en hún virðist vera með gotneska upphafsstafi.89 Það segir: „ÞHYKaRR Háa | 

                                                 
85 Sarpur.is, (e.d.)  
86 Margrét Hallgrímsdóttir og Lilja Árnadóttir, 2008: 51 
87 Digitalmuseum.no, (e.d.) 
88 Digitalmuseum.no, (e.d.)  
89 Sarpur.is, (e.d.) 

Mynd 13. Prjónastokkur. Ljósmynd:Sarpur.is 
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herma mig hirðir brains reita kossa smaa | i kaupid maa | kirtl - - a Gnaa mér veita. helga 

Ebenezer - dootter a stockenn med rettu 1842“.90  

 Ólíkt gripum eins og rúmfjölum eða mataröskum þá skilaði Norska þjóðfræðisafnið 

öllum íslenskum prjónastokkum sem voru í geymslum safnsins.91 Það er því í raun tiltölulega 

auðvelt að gera grein fyrir ástæðu skilanna á þeim. Líkt og Hans All segir í bréfi sínu til 

Matthíasar Þórðarsonar árið 1930 þá hafði safnið einfaldlega ekkert með stokkana að gera. 

Hins vegar má deila um hvort Þjóðminjasafn Íslands hafði það heldur. Það eru nokkrir stokkar 

til sýnis á grunnsýningu safnsins í dag en erfitt er að segja til um hvort að þeir hafi komið úr 

norsku sendingunni (Mynd 14). Það má því giska á að flestir séu í geymslum safnsins. Hver 

var þá tilgangurinn með því að fá alla þessa prjónastokka aftur til landsins? Ekki er gott að 

segja til um það. Það má þó minna á að norska sendingin kom árið 1930, sama ár og  danska 

sendingin. Mögulega hefur þjóðernishyggja og biturð yfir málefnum dönsku endurheimtarinnar 

spilað inn í ákvörðunartöku Matthíasar Þórðarsonar og var því ákveðið að taka við öllum þeim 

íslensku gripum sem til boða stæðu. Svo má nú ekki gleyma að þrátt fyrir að prjónastokkar fái 

lítið sýningarými á Þjóðminjasafninu í dag þá getur vel verið að þeir hafi fengið heiðurssess á 

safninu árið 1930. Í raun er hægt að segja, líkt og Hans All nefndi, að megin tilgangur norsku 

skilanna hafi verið sá að viðhalda vináttu á milli þjóðanna tveggja.  

 

 

 

                                                 
90 Sarpur.is, (e.d.)  
91 Digitalmuesum.no, (e.d.) 

Mynd 14. Prjónastokkur á grunnsýningu Þjóðminjasafns Íslands. 

Ljósmynd: Bóel Hörn Ingadóttir 
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4. Gripir frá Svíþjóð 

Árið 2008 tók Þjóðminjasafns Íslands á móti stærstu sendingu íslenskra gripa í sögu þess. 

Gripirnir komu allir frá Nordiska Museet í Stokkhólmi og voru þeir 792 talsins. Samkvæmt 

skjölum frá Þjóðminjasafni Íslands kom fyrirspurn um skil gripinna fyrst frá Nordiska Museet, 

enda hafði safnið verið í átaki um að fækka gripum í geymslum sínum. Starfsmenn safnsins 

voru þó ekki tilbúnir að afhenda alla íslenska gripi í geymslum safnsins en ástæða þess kemur 

ekki fram í áðurnefndum skjölum. Nordiska Museet óskaði þess jafnframt að starfsmenn 

Þjóðminjasafns Íslands kæmu til Stokkhólms og veldu hvaða íslensku gripir kæmu aftur til 

Íslands. Þeir gripir sem voru valdir ættu að gefa ágæta yfirsýn yfir alla íslensku gripina sem 

hafa verið í geymslum Nordiska Museet.92 Það eru þó engar upplýsingar um af hverju 

starfsmenn safnsins völdu þessa 792 gripi sem á endanum komu til Íslands. Þess má geta að 

nafn Helga Sigurðssonar, eins af stofnendum Forngripasafns Íslands, var áberandi í þessu 

sambandi, en um fjórðungur íslensku gripanna í sendingu Nordiska Museet komu frá honum.93 

Hvað sem því líður, þá er það óneitanlega rétt að þessir gripir sýna mjög vel safnkost Nordiska 

Museets þegar að kemur íslenskum gripum og endurspegla þeir einnig vel íslenska 

alþýðumenningu á 19. öld. Hér fyrir neðan verður fjallað um þrjá gripi sem komu úr sænsku 

sendingunni. Það að hér verður aðeins fjallað um þrjá gripi gæti virst nokkuð lítið, miðað við 

að sendingin frá Svíþjóð var sjö sinnum stærri en sendingin frá Danmörku. Þessir þrír gripir 

sýna aftur á móti vel íslenskan safnkost Nordiska Museet og geta mögulega útskýrt valkosti 

starfsmanna Þjóðminjasafns Íslands.  

4.1 Íslendingasögur frá 1688 

Á 17. öld jókst eftirsókn eftir íslenskum handritum í Danmörku og Svíþjóð. Hún olli meðal 

annars því að mikil fjöldi skinnhandrita og annarra íslenskra handrita voru send úr landi.94 Við 

byrjun 20. aldarinnar varð eitt helsta hitamál Íslendinga í sjálfstæðisbaráttunni að fá þessi 

handrit til baka, þá einna helst safn Árna Magnússonar í Danmörku. Frægasta endurheimt 

Íslandssögunnar er því án efa endurheimt fornhandritanna frá Danmörku. Lítil þjóðhátíð átti 

sér stað á götum Reykjavíkur þegar fyrstu handritunum var skilað og hafði endurheimtin 

gríðarleg áhrif á batnandi samskipti á milli þjóðanna.95 Það kemur því ekki á óvart að í 

sendingunni frá Svíþjóð árið 2008 hafi handrit af Íslendingasögum komið með (Mynd 15).  

                                                 
92 Þjóðminjasafn Íslands, (2008) 
93 Margrét Hallgrímsdóttir og Lilja Árnadóttir, 2008: 25 
94 Mats Malm, 2002: 101-107 
95 Gísli Sigurðsson, 2002: 171-177  
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 Bókin er frá árinu 1688. Hún inniheldur tvær sögur, þ.e.a.s. Landnámu og Snorra-Eddu. 

Þá eru einnig nokkur fornkvæði í bókinni.  

Bókin er bundin í brúnt sauðskinn, þrykkt. Spjöldin eru úr mörgum blöðum sem 

lögð eru saman. Þau eru öll skrifuð og eru því endurnýtt á þennan hátt. Bókin er 

komin frá séra Helga Sigurðssyni á Melum og ekki er ólíklegt að faðir hans, 

Sigurður Helgason, hafi bundið bókina inn og lagað hana, enda má sjá nafn hans 

ritað á nokkrum stöðum.96 

Vitað er að bókin var prentuð í Skálholti þar sem á undan handritinu er prentað titilblað sem á 

stendur: „SCHEDÆ ARA PRESTS FRODA UM ISLAND. Prentaðar i Skalhollte af Hendrick 

Kruse. Anno 1688“.97 

Samkvæmt bókinni Yfir hafið og heim: 

íslenskir munir frá Svíþjóð, sem var gefin 

út af Þjóðminjasafni Íslands í tilefni 

opnunar sýningar á gripunum sem var 

skilað, eru engar íslenskar bækur eða 

handrit eftir í safnageymslum Nordiska 

Museet.98 Þar sem það voru starfsmenn 

Þjóðminjasafns Íslands sem réðu 

mestmegnis hvaða gripir kæmu aftur til 

Íslands má giska á að það voru þeir hafi 

farið fram á að öllum bókunum yrði skilað. 

Hvers vegna þeim fannst mikilvægt að þessum handritum og bókum yrði skilað er erfitt að 

segja til um. Það er auðvitað möguleiki að leifar dönsku handrita-baráttunnar hafi ennþá setið 

í Íslendingunum og starfsmenn Þjóðminjasafns Íslands því litið á það sem allra mikilvægast að 

fá handritin heim. Það er þó aðeins tilgáta.  

4.2 Brennivínshorn 

Í sendingunni frá Svíþjóð árið 2008 kom þó nokkuð af útskornum gripum aftur til Íslands. 

Enda, samkvæmt Margréti Hallgrímsdóttir Þjóðminjaverði, var útskurður í tré „það listform 

sem íslendingar helguðu sig öðru fremur“.99 Ein helsta sérstaða íslensk útskurðar er að í flestum 

                                                 
96 Sarpur.is, (e.d.) 
97 Sarpur.is, (e.d.)  
98 Margrét Hallgrímsdóttir og Lilja Árnadóttir, 2008: 93 
99 Margrét Hallgrímsdóttir og Lilja Árnadóttir, 2008: 51 

Mynd 15. Íslendingasögur frá 1688. Ljósmynd: 

Sarpur.is 
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tilvikum eru gripirnir ómálaðir og með útskornar áletranir.100 Þessi sérstaða sést meðal annars 

á einu brennivínshorninu sem kom úr sendingunni frá Svíþjóð (Mynd 16). 

 Brennivínshorn voru algeng á Íslandi á 18. og  19. öld. Auðvelt er að þekkja þau frá 

öðrum drykkjarhornum þar sem nær öll voru þau skreytt samskonar munstri: 

Oft var allt hornið skreytt samskonar munstri; jurtavafningum, blóma- og 

jurtaskrauti og stílfærðu skrauti. Önnur voru skreytt einföldu munstri þar sem 

línur voru sorfnar í yfirborði hornsins. Áletranir voru helst ártöl og fangamörk.101   

Þetta ákveðna brennivínshorn sem fjallað verður um hér er frá árinu 1759. Það er búið til úr 

ljósu nautshorni en botninn er úr mahogany eða líkum viði. Hornið er allt útskorið blómum í 

sívalningum. Ártalið 1759 er einnig útskorið í hornið.102  

Samtals komu fimm brennivínshorn frá 

Svíþjóð árið 2008.103 Þau virðast 

sömuleiðis hafa verið þau einu sem 

varðveitt voru í safngeymslum Nordiska 

Museet.104 Hvers vegna starfsmenn 

Þjóðminjasafns Íslands töldu það 

nauðsynlegt að fá öll hornin frá Nordiska 

Museet aftur til Íslands er erfitt að geta til 

um. Sértaklega í ljósi þess að samkvæmt 

Sarpur.is voru 22 brennivínshorn, í einni 

eða annarri mynd, þá þegar varðveitt á 

safninu fyrir árið 2008.105 Mögulega voru öll hornin valin vegna þess að þau öll, fyrir utan eitt, 

eru með útskornar skammstafanir frá mögulegum fyrri eigendum hornanna. Það eina sem er 

ekki með skammstafanir er einmitt umrædda hornið hér, en það var að öllum líkindum valið 

vegna þess að það var best varðveitt og mest skreytta hornið.   

 

                                                 
100 Margrét Hallgrímsdóttir og Lilja Árnadóttir, 2008: 52 
101 Bryndís Sverrisdóttir, 2011: 20-21 
102 Sarpur.is, (e.d.) 
103 Sarpur.is, (e.d.)  
104 Margrét Hallgrímsdóttir og Lilja Árnadóttir, 2008: 93 
105 Sarpur.is, (e.d.) 

Mynd 16. Brennivínshorn. Ljósmynd:Sarpur.is 
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4.3 Mataraskur 

Hægt er að sjá mikinn mun á gripunum í 

sendingunum frá Nordiska Museet og 

Þjóðminjasafni Danmerkur, sem er svo sem ekki 

skrýtið þar sem nær 80 ár eru á milli sendinganna. 

Gripirnir frá Danmörku eru það sem margir myndu 

kalla forngripi af því að þeir eru aðallega frá 

víkingaöld og miðöldum. Þá hafa margir gripanna 

frá Þjóðminjasafni Danmerkur síðar fengið 

heiðurssess á Þjóðminjasafni Íslands og eru taldir 

ómetanlegir fyrir íslensku þjóðina. Hins vegar eru 

gripirnir frá Nordiska Museet mest megins svo 

kallaðir „alþýðugripir“. Það er að segja gripir sem 

fengnir voru frá alþýðu Íslands á 17. og 18. öld. 

Það gerir það að verkum að stór hluti af 

safnkostinum frá Svíþjóð eru gripir sem nú þegar er að finna á nokkrum söfnum Íslands. Sem 

dæmi má nefna að í sendingunni komu meðal annars askar, rúmgaflar, skinnskór og jafnvel 

hlutar úr kvenmannsklæðum.106 Það sem er sérstaklega áhugavert er magnið af öskum sem 

komu í sendingunni. Þjóðminjasafn Íslands fékk í þessari gjöf frá Nordiska Museet níu tré aska. 

Aðeins verður fjallað um einn af þeim í þessari ritgerð. Sá askur hefur einnig öðlast þann heiður 

að vera með skráningarnúmerið einn í þessari sendingu (Mynd 17).    

 Askurinn er búinn til úr furu og er með hefðbundnu lagi. Hann er ómálaður en er með 

útskurð á hliðunum og á lokinu. Ekki er hægt að staðfesta fyllilega hver aldur asksins er en 

vitað er að hann var keyptur á Íslandi árið 1858 af Kommendör Kapten A. V. Lavén.107 Í 

rauninni er þetta hefðbundinn mataraskur. Það er því áhugavert að af þeim gripum sem 

Þjóðminjasafn Íslands bað um að fá til baka frá Nordiska Museet þá var einmitt þessi askur 

valinn. Jafnvel fyrir þessa sendingu frá Nordiska Museet átti Þjóðminjasafn Íslands töluvert 

safn af þeim, hafði meðal annars fengið 71 í sendingunni árið 1930 frá Noregi. 

 Hins vegar útskýrast skilin á askinum ef litið er til tilkomu skilanna. Eins og minnst var 

á hér stuttlega fyrir ofan var markmiðið tvenns konar með skilum gripa frá Svíþjóð. Í fyrsta 

lagi að fækka gripum í safnageymslum Nordiska Museet. Í öðru lagi var að skila þeim gripum 

                                                 
106 Margrét Hallgrímsdóttir og Lilja Árnadóttir, 2008: 85-92 
107 Sarpur.is, (e.d.) 

Mynd 17. Mataraskur. Ljósmynd: Sarpur.is 
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sem sýndu best þann íslenska safnkost sem var áður á Nordiska Museet. Þar sem mikið af 

íslensku gripunum á Nordiska Museet voru svokallaðir „alþýðugripir“ sýnir askur nokkuð vel 

heildarsafnkost íslenskra gripa á safninu. Enda er askurinn er líklega eitt besta tákn um 

alþýðumenningu Íslands á 19. öld. Það er því skiljanlegt að starfsmenn Nordiska Museet hafi 

talið mikilvægt að hafa aska með í sendingunni. Hins vegar má ekki gleyma að það voru 

starfsmenn Þjóðminjasafns Íslands sem völdu hvaða gripir á safninu kæmu aftur til Íslands. 

Hvers vegna þau töldu mikilvægt að fá níu mataraska til baka er erfitt að segja til um.  
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5. Úrvinnsla 

Hér hefur verið fjallað um sautján íslenska gripi sem var skilað til Íslands úr söfnum erlendis. 

Gripirnir eru mjög ólíkir og eru með mismunandi verðleikagildi. Hins vegar var talið, bæði af 

Þjóðminjasafni Íslands og þeim söfnum sem skiluðu gripunum, að allir þessir gripir ættu að 

vera í framtíðarvarðveislu á Íslandi. Ástæða fyrir því að ákveðnum gripum var skilað á meðan 

öðrum var haldið eftir í geymslum safna erlendis er aftur á móti óljós.  

 Margir þættir virðast hafa haft áhrif á skil gripanna til Íslands. Í tilvikum sumra gripa 

hafði lengi verið beðið um endurheimt þeirra og því virtist aðeins vera tímaspursmál hvenær 

þeir kæmu aftur til Íslands. Sumum var skilað vegna þess að þeir þóttu sýna hvað best ákveðna 

kafla í íslenskri sögu, meðal annars landnámsöld og 19. öld. Öðrum var skilað vegna þess að 

erlenda safnið hafði engin fræðileg not fyrir gripina. Þrátt fyrir mismunandi aldur gripa og 

efnisflokka virðist vera einn rauður þráður sem tengir marga af þessum gripum saman og 

jafnvel útskýrir af hverju þeim var skilað. Þeir eiga það sameiginlegt að vera á einn eða annan 

hátt tengdir nafnþekktu fólki. Sést það best í gripum eins og höklinum frá Hólum og 

Grundarstólnum. Ef gripirnir væru ekki tengdir þjóðþekktum einstaklingum væru þeir líklega 

ekki eins verðmætir. Það sama gildir um marga útskorna gripi sem fjallað var um hér fyrir ofan, 

meðal annars rúmfjölina eftir Guðmund Viborg. Þannig er líklegt að sumum hafi verið skilað 

aftur til Íslands vegna þess að smiðurinn var nafntogaður Íslendingur. Samkvæmt kenningum 

Kopytoff má segja að ákveðin „staða“ sé mynduð fyrir þá gripi sem tengjast nafnþekktum 

einstaklingum.108 Þeir verða sjálfkrafa verðmætari, enda eru gripirnir oft notaðir á söfnum til 

þess að segja frá sögu einstaklinganna. Þessi „staða“ gripanna hefur að öllum líkindum valdið 

því að þeir voru eftirsóknaverðir af íslenskum söfnum.  

 Ólíkar safnastefnur og tíðarandi hefur einnig haft áhrif á endurheimt gripanna. 

Endurheimtin frá Danmörku tengist óneitanlega mikið við sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. 

Þjóðminjasafn Danmerkur var líka eina safnið, af þessum þremur, sem íslenska ríkisstjórnin 

hafði sérstaklega beðið um að fá gripi til baka frá. Þá voru sérstakar nefndir stofnaðar til þess 

eins að meta hvaða gripi ætti að endurheimta og fá því svo framgengt að íslenska ríkið fengi 

þá til baka.109 Aðgerðirnar við endurheimtinni frá Danmörku eru nokkuð öðruvísi en þær sem 

áttu sér stað þegar Norska þjóðfræðisafnið lýsti áhuga á því að senda íslenska gripi aftur til 

landsins, en samt áttu þessar endurheimtir sér stað á sama ári. Árið 2008 lýsti Nordiska Museet 

áhuga á því að senda íslenska gripi aftur til landsins og var sú endurheimt nokkuð lík því sem 

                                                 
108 Kopytoff, 1988: 66-68 
109 Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2004: 4-5 
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átti sér stað 78 árum áður hjá Norska Þjóðfræðisafninu. Það voru í raun aðeins gripir frá danska 

þjóðminjasafninu sem íslenska ríkið hafði í raun og veru áhuga á. Hvort að það hafi verið vegna 

mikilvægis gripanna í íslenski menningarsögu eða vegna sjálfstæðisbaráttu Íslendinga er erfitt 

að segja til um. Að öllum líkindum hefur það verið blanda af þessum tveimur þáttum sem ollu 

þessum afskiptum íslenska ríkisins af endurheimtunum. 

 Í heildina litið segja þessar endurheimtir margt um hvernig matsvirði gripa breytist með 

árunum. Nokkur dæmi, þá sérstaklega í sendingunni frá Danmörku, eru um gripi sem ekki þóttu 

sérstaklega merkilegir þegar þeir komu til landsins en eru í dag með þeim mikilvægustu á 

Þjóðminjasafni Íslands. Þá eru einnig dæmi um gripi sem þóttu merkilegir er þeir komu til 

landsins en verðgildi þeirra hefur dalað talsvert í gegnum árin. Það er áhugavert að velta fyrir 

sér hvað veldur þessari breytingu á verðgildi gripa. Af öllum líkindum hafa einfaldlega breytt 

samfélagslegt viðhorf haft mest áhrif. Árið 1930 var mögulega reynt að fá gripi sem gætu sýnt 

fram á að Ísland væri sérstök þjóð með sína eigin menningu og sögu, í raun gripi sem gætu 

hjálpað málstað sjálfstæðisbaráttunnar. Árið 2008 virðist aftur á móti heldur reynt að fá gripi 

sem sýna sögu alþýðunnar. Þannig er hægt að sjá breytingu á safnastefnu, og jafnvel á 

samfélaginu, á þessum 78 árum.  

 Allar þessar mögulegu skýringar fyrir skilum gripanna eru hins vegar að mestu 

ágiskanir. Erfitt er að finna beinar heimildir um það hvernig valið á gripunum fór fram enda 

var oft um persónulegar ákvarðanir starfsmanna safnanna að ræða. Í tilfelli skilanna frá Norska 

þjóðfræðisafninu þarf að giska á hvernig valið fór fram þar sem nær engin skjöl eru til um 

endurheimtina. Það eru á hinn bóginn til mörg gögn varðandi skil gripanna frá Danmörku og 

Svíþjóð. Þau eru einkum fundaskrár, bréfasamskipti og listar yfir gripi sem á endanum voru 

sendir aftur til Íslands. Í tilfelli Nordiska Museet eru hins vegar engin skjöl til sem útskýra valið 

á gripunum. Til eru mun ítarlegri gögn varðandi endurheimtina frá Þjóðminjasafni Danmerkur, 

þá sérstaklega varðandi deilurnar á milli ráðanefndanna tveggja. Hins vegar er ekki til listi á 

Íslandi sem útskýrir valið á gripunum. Mögulega er sá listi til en að öllum líkindum er hann 

varðveittur á skjalasafni Danmerkur.  

 Eins og minnst var á hér fyrir ofan eiga þessi þrjú söfn sameiginlegt að vera ennþá með 

íslenska gripi í safngeymslum sínum. Norska þjóðfræðisafnið og Nordiska Museet eru búin að 

skila miklum meirihluta af sínum íslenska safnkosti. Þjóðminjasafn Danmerkur er aftur á móti 

ennþá með töluvert magn af íslenskum gripum í sínum safnkosti en ekki er vitað fyrir víst 

hversu margir þeir eru.110 Þess má þó geta að árið 2018 mun Þjóðminjasafn Íslands fá marga 

                                                 
110 Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2006: 808 
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íslenska kirkjugripi að láni frá Þjóðminjasafni Danmerkur í tilefni af 100 ára afmælis fullveldis 

Íslands.111 Það kann því að vera að árið 2030, þegar að 1100 ára afmæli Alþingis verður fagnað, 

að Þjóðminjasafn Íslands fái aðra gjöf frá Þjóðminjasafni Danmerkur.   

                                                 
111 Fullveldi1918.is, (e.d.) 
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6. Lokaorð 

Áður en Þjóðminjasafn Íslands var stofnað árið 1863 var algengt að íslenskir gripir væru sendir 

úr landi. Einn algengasti áfangastaður gripanna var Danmörk en þó voru gripir líka sendir til 

annarra Evrópulanda, meðal annars Noregs og Svíþjóðar.  Það kemur því ekki á óvart að stærstu 

sendingar íslenskra gripa frá erlendum söfnum komu frá þessum þremur löndum. Það sem 

vekur hins vegar ákveðna undrun er að í þessum erlendum söfnum eru ennþá íslenskir gripir, 

bæði til sýningar og í geymslu. Í þessu verkefni var leitast við að svara því af hverju ákveðnum 

gripum var skilað aftur til Íslands en öðrum haldið áfram á erlendum söfnum. 

 Það eru margir þættir sem virðast hafa haft áhrif á hvaða gripum var skilað og hvaða 

gripir urðu eftir. Miklar líkur voru á að ef gripurinn væri á einn eða annan hátt tengdur 

nafntoguðum einstaklingi úr fortíðinni þá væri honum skilað. Þá eru gripir sem hafa augljós 

tengsl við íslenska menningarsögu, eins og Valþjófsstaðahurðin, Grundarstólinn og hökull Jóns 

Arasonar. Aftur á móti eru einnig margir gripanna sem komu úr sendingunum gripir sem 

erlendu söfnin vildu helst losna við. Sést sú hugsun best í norsku sendingunni og einnig í 

sænsku sendingunni. Þá sést einnig að ríkjandi safnastefnur innan hvers safn hefur mikil áhrif 

á val gripanna.  

 Þetta eru hins vegar aðeins ágiskanir, enda er erfitt að segja fyrir vissu hvers vegna 

þessir gripir urðu fyrir valinu, sérstaklega í ljósi þess að engin gögn eru til sem útskýra valið á 

gripunum.  
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8. Viðaukar 

8.1. Gripaskrá frá Þjóðminjasafni Danmerkur 

Gripanúmer Heiti Efnisflokkur Lýsing 

10880 Líkneski Brons Mannslíkan úr bronsi, oft nefnt Þórslíkneski. 

10881 Textaspjald Viður Textaspjald úr eik. 

10882 Reykelsisker Brons 

Reykelsksker úr bronsi, sem brennt var í 

reykelsi í messunni í kaþólskum sið. 

10883 Ábreiða Ull 

Ábreiða úr vaðmáli, öll útsaumuð með 

blómstursaumi, keðjusaumi og snúrusaumi í 

endurlifunarstíl. 

10884 Líkneski Viður Þrjú líkneski úr kaþólkum sið. 

10885 Altarisklæði Ull  Altarisklæði úr hvítu lérefti. 

10886 Altarisklæði Ull Altarisklæði úr hvítu lérefti. 

10887 Hempuskjöldur Silfur Hempuskjöldur úr silfri. 

10888 Líkneski Viður Maríu-mynd, útskorin úr eik. 

10889 Kinga Silfur Kinga úr silfri. 

10890 Drykkjarhorn Horn 

Drykkjarhorn úr stóru nautshorni, líklegast 

úruxahorni.  

10891 Armbaugur Silfur Armbaugur úr silfri. Frá 10. öld. 

10892 Kaleikur Silfur Kaleikur og patina úr silfri. 

10893 Róða Kopar 

Myndir af Maríu og Jóhannesi, af róðukrossi 

með smeltu verki. 

10894 Döggskór Brons Döggskór af sverðslíðrum, steyptur úr bronsi. 

10895 Altarisdúkur Vefnaður Brúnn altarisdúkur. 

10896 Altarisdúkur Vefnaður Brúnn altarisdúkur. 

10897 Altarissteinn Storkuberg Altarissteinn úr grænum porfyr. 

10898 Skurðmynd Alabastur 

Mynd úr alabastri af Guði föður Jesú upprisnum 

í faðmi sér. 

10899 Hringja Látún Hringja úr látúni. 

10900 Hvalbein Bein 

Útskorin hvalbeinsplata með myndum af 

fæðingu Jesú. 

10901 Hófhringja Brons Hófhringja úr bronsi. 

10902 Refill Lérefti Refill úr grófu hvítu lérefti. 

10903 Fingurhringur Látún Fingurhringur úr látúni. 

10904 Neftóbaksponta Rostungstönn Tóbaksbaukur úr rostungstönn 

10905 Róða Kopar 

Róðubrot fornt úr eiri í rómönskum stíl og hefur 

verið smelt.  

10906 Ábreiða Ull Fléttusaumuð ábreiða. 

10907 Ábreiða Ull Augnasaumuð ábreiða. 

10908 Hringjanál Brons Hringjanál úr bronsi. 

10909 Kringla Silfur Kringla úr silfri. 

10910 Hvalbein Bein 

Spjald úr hvalbeini, herðablað úr hval, með 

útskornum myndum úr ævi Krists, hefur 

líklegast verið yfir altari. 
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10911 Hurð Bein 

Hurð af skáp, mögulega altari, úr hvalbeini. Í 

það eru útskornin nokkrir þættir úr Biblíunni. 

10912 Brjóstnæla Brons Brjóstnæla úr bronsi. Frá 900-1000 e. Kr. 

10913 Steinasörvi Gler 

Steinasörvi, 25 tölur úr rafi og gleri ásamt 

tveimur kúfískum, arabískum, silfurpeningum, 

frá 10. öld. 

10914 Mynt Silfur Tvær myntir úr silfri. Fundust með nr. 10913 

10915 Skjöldur Silfur Silfurskjöldur. 

10916 Signetshringur Silfur 

Innsiglishringur úr silfri, gylltur með skrautverki 

í endurlifunarstíl. 

10917 Brjóstkross Silfur Brjóstkross með festi, að miklu leyti gyllt. 

10918 Líkneski Viður 

Líkneski af Ólafi helga Noregskonungi er féll 

1030, skorið í eik. 

10919 Kross Blý 

Kross úr blýi, hefur verið borinn í bandi um 

hálsinn, ef til vill á talnabandi. 

10920 Signet Blý Signet úr blýi. 

10921 Brjóstkross Óþekkt Brjóstbross úr óþekktum gyltum málmi. 

10922 Fingurhringur Silfur 

Fingurhringur úr silfri með gotnesku a, hefur 

verið gylltur.  

10923 Fyrirbrík Málning 

Fyrirbrík framan af altari, úr kirkjunni á Grund í 

Eyjafirði. 

10924 Yfirbrík Málning 

Yfirbrík af altari, úr kirkjunni á Grund í 

Eyjafirði. 

10925 Stóll Viður 

Stóll úr kirkjunni á Grund í Eyjafirði, frá um 

1540. 

10926 Kringla Kopar Kringla úr kopar. Er með mynd af Kristi. 

10927 Legsteinn Steinn Legsteinn úr grágrýti. 

10928 Legsteinsbrot Steinn Legsteinsbrot úr grágrýti. 

10929 Legsteinsbrot Steinn Legsteinsbrot úr grágrýti. 

10930 Legsteinn Steinn 

Legsteinn með rúna-áletrun frá Gufudals-

kirkjugarði 

10931 Hálsfesti Silfur Hálsfesti með kingu á. 

10932 Rekkjurefill Lérefti Rekkjurefill úr hvítu lérefti. 

10933 Altarisklæði Klæði Altarisklæði með svonefndum refilsaumi. 

10934 Skildahúfa Flos, Silfur Skildahúfa frá 17. öld. 

10935 Skarbítur Látún Skarbítur úr látúni. 

10936 Rímtal Pergament 

Rímtal, eins konar almanak er nær yfir nokkurt 

árabil á 17. öld. 

10937 Kaleikur Silfur Kaleikur í gotneskum stíl. Er úr silfri. 

10938 Matskeið Silfur 

Silfurspónn með grafinni mynd af Ólafi konungi 

helga og áletrun. 

10939 Tóbaksdósir Látún Tóbaksdósir úr látúni. 

10940 Altarisklæði Klæði Altarisklæði úr hvítu lérefti. 

10941 Peningur Silfur 

Silfurpeningur af sláttu Játvarðs helga 

Englakonungs, 1042-1066, með mynd 

konungsins. 

10942 Skurðmynd Viður Maríu-mynd, útskorin úr laufvið. 

10943 Skurðmynd Viður Útskorin mynd af Maríu mey. 

10944 Líkneski Viður Útskorið líkneski af Maríu mey. 
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10945 Líkneski Viður 

Útskorin mynd, líklegast af Jóhannesi 

guðspjallamanni. Er úr furu. 

10946 Líkneski Viður 

Mynd af Nikulási helga biskupi frá Bár á Ítalíu. 

Er úr eik. 

10947 Róðukross Viður Róðukross úr birki. 

10948 Fjöl Viður Fjöl úr furu. 

10949 Glerrúða Gler 

Glerrúða. Á hana er málaður með mógráum lit 

skrautskjöldur mikill, sem tvær konur halda 

uppreistum. 

10950 (a) Skurðmynd Viður Konungsmynd, útskorin úr eik og öll máluð. 

10950 (b) Hökull Silkiflauel Hökull úr rósofnum silkiflauel. 

10951 Altaristjald Hörefni Altaristjald, samansett af mörgum hlutum. 

10952 Altarisdúkur Ull Altarisdúkur úr dökkgrænu, smágerðu vaðmáli. 

10953 Altarisbrún Silkiflauel Altarisbrún úr rósofnum silkiflauel. 

10954 Líkneski Viður Biskupslíkneski, útskorið úr linditré. 

10955 Stoðarbútur Viður Tveir stoðarbútar úr furu. 

10956 Belti Látún Fimm beltisbútar úr látúni. 

10957 Púðurhorn Horn Drykkjarhorn úr ljósu nautshorni. 

10958 Kirkjuklukka Kopar Kirkjuklukka úr kopar. 

10959 

Brókarhalds-

hnappur Látún Tveir brókarhaldshnappar úr látúni. 

10960 Drykkjarhorn Horn Drykkjarhorn úr íslensku nautshorni 

10961 Drykkjarhorn Horn Drykkjarhorn úr nautshorni. 

10962 Legtré Viður Legtré úr furu. 

10963 Grafaskrift Viður 

Grafskrift yfir Þórunni eldri Benediktsdóttur. 

Skrifuð á furu spjald. 

10964 Altaristafla Viður 

Altaristafla úr furu. er með vængjum, sem allir 

guðspjallamennirnir eru málaðir á, einn hvoru 

megin á hvorum væng. 

10965 Minningarspjald Viður Minningarspjald úr furu. 

10966 Minningarspjald Viður Minningarspjald úr furu. 

10967 Pílári Viður 

Pílárar, átta að tölu. Flatir og þunnir, 

gagnsagaðir og málaðir svartir grænir og rauðir 

10968 Dyrabrík Viður Dyrabrík úr furu. 

10969 Spónastokkur Viður Spónastokkur úr birki. 

10970 Taflmaður Tönn 

Taflmenn renndir úr búrhvalstönn, samstæðir en 

nokkra vantar til að taflið sé heilt. 

10971 Taflmaður Tönn Taflmaður, smápeð, úr tönn. 

10972 Taflmaður Tönn 

Taflmaður úr skáktafli skorinn úr búrhvalstönn, 

helst drottning að því er virðist og situr á stóli. 

10973 Taflmaður Horn Taflmaður, biskup, úr hreindýrshorni. 

10974 Taflmaður Horn Taflmaður, peð, úr hreindýrshorni. 

10975 Taflmaður Horn Taflmaður, peð, úr hreindýrshorni. 

10976 Taflmaður Tönn Taflmaður, ef til vill riddari, úr tönn. 

10977 Taflmaður Tönn Taflmaður, ef til vill drottning, úr tönn. 

10978 Taflmaður Tönn Taflmaður, ef til vill peð, úr tönn. 

10979 Taflmaður Tönn Taflmaður, peð, úr rostungstönn. 
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10980 Taflmaður Bein Taflmaður, peð, úr hvalbeini. 

10981 Taflmaður Bein Taflamaður, peð, úr hvalbeini. 

10982 Taflmaður Tönn Taflmaður, biskup, úr tönn. 

10983 Fatakista Viður Fatakista úr eik. 

10984 Skápur Viður Farmhlið á skáp, smíðuð úr furu. 

10985 Trafakefli Viður Trafakefli úr birki. 

10986 Trafakefli Viður Trafakefli úr furu. 

10987 Trafakefli Viður Trafakefli úr beyki. 

10988 Trafakefli Viður Trafakefli úr furu. 

10989 Trafakefli Viður Trafakefli úr furu. 

10990 Trafakefli Viður Trafakefli úr birki. 

10991 Lár Viður Lár úr furu og beyki. 

10992 Lár Viður Lár úr óþekktum við. 

10993 Kambstokkur Viður Kambstokkur úr eik. 

10994 Bréfakistill Viður Bréfakistill úr furu. 

10995 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

10996 Borðdúkur Lérefti Borðdúkur úr hvítum lérefti. 

10997 Lyklasylgja Kopar Lyklasylgja úr rauðum kopar. 

10998 Ábreiða Ull Fléttusaumuð ábreiða. 

10999 Veggtjald Ull Veggtjald, lík ábreiðu nr. 10883. 

11000 Belti Silfur Belti úr silfri. 

11001 Hnífsstaft Látún 

Hnífsskaft úr látúni. Málmurinn steyptur sem 

mannsmynd. 

11002 Lykill Kopar Lykill úr kopar. 

11003 Drykkjarhorn Horn Drykkjarhorn úr ljósu nautshorni. 

11004 Ljósberi Viður Ljósberi úr furu. 

11005 Veggskápur Viður Veggskápur úr furu. 

11006 Skápur Viður Hornskápur úr furu. 

11007 Drykkjarhorn Horn Tvö drykkjarhorn úr hrútshorni. 

11008 Korpóralshús Lérefti 

Korpóralshús, eins konar taska til að geyma í 

korpóral, þ. e. patínudúk sem kaleikur og patína 

voru látin standa á á altarinu. 

11009 Kirkjuhurð Viður 

Kirkjuhurð úr furu með útskurði í rómönskum 

stíl, frá Valþjófsstað í Fljótsdal í Norður-

Múlasýslu og talin frá um 1200 
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8.2. Gripaskrá frá Norska þjóðfræðisafninu 

Gripanúmer Heiti Efnisflokkur Lýsing 

10638 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

10639 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

10640 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

10641 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

10642 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

10643 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

10644 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu, máluð græn á framhlið. 

10645 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

10646 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

10647 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

10648 Rúmfjöl Viður 

Rúmfjöl úr furu, máluð framhlið með ýmsum 

litum. 

10649 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

10650 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

10651 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

10652 Mataraskur Viður Mataraskur úr furu. Af venjulegri gerð. 

10653 Mataraskur Viður Mataraskur úr furu. Af venjulegri gerð. 

10654 Mataraskur Viður Mataraskur úr furu. Af venjulegri gerð. 

10655 Mataraskur Viður Mataraskur úr furu. Af venjulegri gerð. 

10656 Mataraskur Viður Mataraskur úr furu. Af venjulegri gerð. 

10657 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10658 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10659 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10660 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10661 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10662 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10663 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10664 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10665 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10666 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10667 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10668 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10669 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10670 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10671 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10672 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10673 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10674 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10675 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10676 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10677 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 
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10678 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10679 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10680 Mataraskur Viður 

Mataskur með óvenjulegri gerð, svo-kallaður 

fehyrndur askur. 

10681 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10682 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10683 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10684 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10685 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10686 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10687 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10688 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10689 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10690 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10691 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10692 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10693 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10694 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10695 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10696 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10697 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10698 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10699 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10700 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10701 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10702 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10703 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10704 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10705 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10706 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10707 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10708 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10709 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10710 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10711 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10712 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10713 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10714 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10715 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10716 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10717 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10718 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10719 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10720 Smjöröskjur Viður Smjöröskjur úr furu. 

10721 Smjöröskjur Viður Smjöröskjur úr furu. 
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10722 Smjöröskjur Viður Smjöröskjur úr furu. 

10723 Smjöraskja Viður Smjöraskja úr furu. 

10724 Smjöröskjur Viður Smjöröskjur úr furu. 

10725 Smjöröskjur Viður Smjöröskjur úr furu. 

10726 Smjöröskjur Viður Smjöröskjur úr furu. 

10727 Smjöröskjur Viður Smjöröskjur úr furu. 

10728 Skál Viður Tréskál með loki, úr furu. 

10729 Skál Viður Skál úr furu. 

10730 Skál Viður Skál úr furu. 

10731 Skál Viður Tréskál.  

10732 Skál Viður Skál úr furu. 

10733 Skál Viður Tréskál með loki. 

10734 Skál Viður Skál úr furu. 

10735 Skál Viður Skál úr furu. 

10736 Skál Viður Skál úr furu. 

10737 Öskjulok Viður Útskorið öskjulok. 

10738 Fat Viður Tréfat úr furu. 

10739 Fat Viður Tréfat úr furu. 

10740 Fat Viður Tréfat úr furu. 

10741 Fat Viður Tréfat úr furu. 

10742 Fat Viður Tréfat úr furu. 

10743 Smjöröskjur Viður Smjöröskjur úr furu og hvalsmíði.  

10744 Trafaöskjur Viður Trafaöskjur úr furu. 

10745 Kolla Viður Smákolla úr furu. 

10746 Smjöröskjur Viður Smjöröskjur úr óþekktum við. 

10747 Smjöröskjur Viður Smjöröskjur úr óþekktum við. 

10748 Trafaöskjur Viður Trafaöskjur úr furu. 

10749 Smjöröskjur Viður Smjöröskjur úr óþekktum við. 

10750 Öskjur Viður Öskjur úr óþekktum við. 

10751 Öskjur Viður Öskjur úr furu. 

10752 Karfa Viður Lítil tágkarfa. 

10753 Karfa Viður Lítil tágkarfa. 

10754 Kútur Viður Smákútur úr eik. 

10755 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

10756 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr eski. 

10757 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

10758 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

10759 Stokkur Viður Stokkur úr beyki. 

10760 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr beyki. 

10761 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

10762 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

10763 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

10764 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

10765 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 
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10766 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

10767 Parastokkur Viður Parastokkur úr furu. 

10768 Sveppur Sveppur  Sveppur af tré, líklega rekinn af sjó. 

10769 Kembulár Viður Kemubulár úr beyki. 

10770 Snældustóll Viður Snældustóll úr furu. 

10771 Snældustóll Viður Snældustóll úr furu. 

10772 Snældustóll Viður Snældustóll úr furu. 

10773 Soðningarspaði Viður Soðningarspaði úr furu. 

10774 Stokkur Viður Stokkur úr beyki og eik. 

10775 Kistill Viður Kistill úr furu. 

10776 Kistill Viður Kistill úr furu. 

10777 Stokkur Viður Stokkur úr furu. 

10778 Stokkur Viður Stokkur úr eik. 

10779 Kassi Viður Kassi úr furu. 

10780 Kistill Viður Kistill úr beyki. 

10781 Kistill Viður Kistill úr furu. 

10782 Kistill Viður Kistill úr furu. 

10783 Kistill Viður Kistill úr furu. 

10784 Kistill Viður Kistill úr furu. 

10785 Kistill Viður Kistill úr furu. 

10786 Kistill Viður Kistill úr furu. 

10787 Kistill Viður Kistill úr furu. 

10788 Stokkur Viður Stokkur úr furu. 

10789 Stokkur Viður Stokkur úr furu. 

10790 Kistill Viður Kistill úr furu, málaður blár. 

10791 Kistill Viður Kistill úr furu. 

10792 Kistill Viður Kistill úr furu. 

10793 Kistill Viður Kistill úr furu. 

10794 Kistill Viður Kistill úr furu. 

10795 Kistill Viður Kistill úr furu. 

10796 Snælda Viður Snælda úr furu. 

10797 Snælda Viður Snælda úr furu. 

10798 Matarskeið Bein Skeið úr hvalbeini. 

10799 Spónn Horn  Spónn úr ljósu nautshorni. 

10800 Spónn Horn  Spónn úr ljósu nautshorni. 

10801 Spónn Horn  Spónn úr ljósu nautshorni. 

10802 Spónn Horn  Spónn úr ljósu nautshorni. 

10803 Spónn Horn  Spónn úr glæju horni. 

10804 Skeið Bein Skeið úr hvalbeini. 

10805 Tóbaksbaukur Viður Tóbaksbaukur úr eski. 

10806 Tóbaksbaukur Viður Tóbaksbaukur úr beyki. 

10807 Púðurhorn Horn  Púðurhorn úr glæju. 

10808 Lýsislampi Kopar Lýsislampi úr kopar. 

10809 Lýsislampi Kopar Lýsislampi úr kopar. 
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10810 Lýsislampi Járn Lýsislampi úr járni. 

10811 Kringla Látún Látúnskringla úr söðli. 

10812 Skúfhólkur Nýsilfur Skúfhólkur úr nýsilfri. 

10813 Skúfhólkur Látún, nýsilfur Skúfhólkur úr látúni eða nýsilfri. 

10814 Skúfhólkur Látún Skúfhólkur úr látúni. 

10815 Sakka Blý Blýsakka. 

10816 Kaffikanna Kopar Kaffikanna úr kopar. 

10817 Lykill Járn Lykill úr járni, afarmikill, útlendur að upruna.  

10818 Lykill Járn Lykill úr járni, afarmikill, útlendur að upruna.  

10819 Mél Járn Járnmjel, venjuleg, útlend að uppruna.  

10820 Bitill Járn Bitill úr járni, útlendur.  

10821 Bitill Járn Bitill úr járni, útlendur.  

10822 Hnappur Kopar Hnappur úr kopar. 

10823 Hnappur Kopar Hnappur úr kopar. 

10824 Hnappur Kopar Hnappur úr kopar. 

10825 Eyrnaádráttur Kopar Þrír eyrnaádrættir úr kopar. 

10826 Ádráttur Kopar Ádráttur úr kopar. 

10827 Hringja Kopar Hringja úr kopar. 

10828 Ádráttur Kopar Ádráttur úr kopar. 

10829 Hringja Kopar Hringja úr kopar. 

10830 Hringja Kopar Hringja úr kopar. 

10831 Ístað Járn Ístað úr járni. 

10832 Reisla Járn Reisla úr járni með steinlóði. 

10833 Reisla Kopar Reisla með lóði, sem er blýfyllt kopar kúla. 

10834 Reisla Járn Reizla úr járni með steinlóði. 

10835 Fjöl Viður Fjöl úr furu. 

10836 Kistill Viður Kistill úr furu. 

10837 Kistillok Viður Kistillok úr furu. 

10838 Beislisstöng Kopar Beislisstög úr kopar. 

10839 Mataraskur Viður Mataraskur. Af venjulegri gerð. 

10840 Mataraskur Viður Mataraskur úr furu. Af venjulegri gerð. 

10841 Mataraskur Viður Mataraskur úr furu. Af venjulegri gerð. 

10842 Asklok Viður Asklok úr furu. 

10843 Asklok Viður Asklok úr furu. 

10844 Asklok Viður Asklok úr furu. 

10845 Asklok Viður Asklok úr furu. 

10846 Smjöraskja Viður Smjöraskja úr furu. 

10847 Dallur Viður Smádallur úr furu. 

10848 Ístað Leður Ístað með leðri nelgdu á. 

10849 Treyjuborði Flauel Kventreyjuborði úr blá-svöru flaueli. 

10850 Kvenhúfa Ull Kvenhúfa úr svartri ull. 

10851 Kvenhúfa Ull Kvenhúfa úr svartri ull. 
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8.3. Gripaskrá frá Nordiska Museet 

Gripanúmer Heiti Efnisflokkur Lýsing 

2008-5-1 Askur Viður Askur úr furu, venjulegur í laginu.  

2008-5-2 Tóbaksbaukur Viður Tóbaksbaukur. Efni askur. Algengt lag. 

2008-5-3 Tóbaksbaukur Viður Tóbaksbaukur úr birki, töpp skrúfuð í. 

2008-5-4 Svipa Leður, Silfur 

Spanzkreyrsskapt með nýsilfurhólkum 3 og ól 

úr sútuðu leðri.  

2008-5-5 Skinnskór Leður, Ull Sauðskinnsskór, kvenskór. 

2008-5-6 Skinnskór Leður, Ull Sauðskinsskór, karlmannsskór. 

2008-5-7 Skinnskór Leður, Ull 

Sauðskinnsskór, svartir og bryddaðir hvítu 

eltiskinni. 

2008-5-8 Skinnskór Leður, Ull 

Skór / sauðskinnsskór, bryddir með dökku 

skinni. 

2008-5-9 Kvennhúfa Ull Grunn skotthúfa, prjónuð úr svörtu ullargarni.  

2008-5-10 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-11 Skinnskór Leður, Ull Skinnskór, væntanlega kvenskór, úr ljósu skinni. 

2008-5-12 Trafakefli Viður 

Trafakefli úr birki. Drekahöfuð er á öðrum 

endanum. 

2008-5-13 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-14 Mjólkurtrog Viður Mjólkurtrog úr við. 

2008-5-15 Hnappur Kopar Steyptur hnappur úr kopar. 

2008-5-16 Hnappur Kopar Steyptur hnappur úr kopar. 

2008-5-17 Skinnsokkur Leður Skinnsokkar, með þvengjum.  

2008-5-18 Skinnskór Leður, Ull Skinnskór með íleppum. 

2008-5-19 Skinnskór Leður, Ull  Skinnskór með íleppum. 

2008-5-20 Skautföt 

Bómull, Flauel, 

Leður, Ull 

Skautbúningur. Inniheldur skinnskó, 

skauttreyju, belti, skaut, samfellu, kraga, 

upphlut og sokka. 

2008-5-21 Upphlutur Ull Upphlutur úr svörtu klæði. 

2008-5-22 Upphlutur Ull Upphlutur úr bláu klæði. 

2008-5-23 Milla Kopar, Silfur Fjórar millur. Tvær úr kopar og tvær úr silfri 

2008-5-24 Kvennkragi Flauel, Silfur Kvennkragi úr svörtu flaueli með silfurvír. 

2008-5-25 Beltispar Silfur Beltispar úr silfri. 

2008-5-26 Beltispar Silfur Beltispar úr silfri. 

2008-5-27 Beltispar Silfur Beltispar úr silfri. 

2008-5-28 

Beltisparaskjöld-

ur Silfur Beltisparaskjöldur úr silfri. 

2008-5-29 Beltispar Silfur Beltispar úr silfri. 

2008-5-30 Beltispar Járn, Kopar Beltispar úr kopar og járni. 

2008-5-31 Beltispar Silfur Beltispar úr silfri. 

2008-5-32 Beltispar Silfur Beltispar úr silfri. 

2008-5-33 Beltispar Látún Beltispar úr látúni. 

2008-5-34 Beltispar Silfur Beltispar úr silfri. 
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2008-5-35 Svuntuhnappur Silfur Svuntuhnappur úr silfri. 

2008-5-36 Svuntuhnappur Silfur Svuntuhnappur úr silfri. 

2008-5-37 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-38 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-39 Svuntuhnappur Silfur Svuntuhnappur úr silfri. 

2008-5-40 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-41 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-42 Svuntuhnappur Silfur Svuntuhnappur úr silfri. 

2008-5-43 Ermahnappur Silfur Tíu ermahnappar úr silfri. 

2008-5-44 Skyrtuhnappur Silfur Skyrtuhnappur úr silfri. 

2008-5-45 Treyjuhnappur Silfur Tveir treyjuhnappar úr silfri. 

2008-5-46 Svuntuhnappur Gler, Silfur 

Svuntuhnappur úr gleri. Silfurhvol beggja megin 

við glerið. 

2008-5-47 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-48 Kvennbúningur 

Leður, Silfur, 

Silki, Ull 

Kvennbúningur. Inniheldur skotthúfu, silkiklút, 

peysubrjóst, skinnskó, pils, svuntu, 

peysufatapeysu og sokka. 

2008-5-49 Kvennbúningur 

Bómull, leður, 

Silki, Ull 

Kvennbúningur. Inniheldur pils, peysubrjóst, 

skinnskó, skotthúfu, svuntu, peysufatapeysu og 

slifsi.  

2008-5-50 Skúfhólkur Silfur Skúfhólkur úr silfri. 

2008-5-51 Skúfhólkur Silfur Fjórir skúfhólkar úr silfri. 

2008-5-52 Húfuprjónn Silfur Húfuprjónn úr silfir. 

2008-5-53 Næla Silfur 

Nælan er sporöskjulaga krans og innan í honum 

María mey með jesúbarnið og geislar fyrir aftan 

þau.  

2008-5-54 Lyklasylgja Kopar Hringmynduð lyklasylgja úr kopar. 

2008-5-55 Lyklasylgja Kopar Lyklasylgja úr kopar. 

2008-5-56 Kvennvettlingar Ull Fingravettlingar úr hvítri ull.  

2008-5-57 Handlína Bómull 

Handlína úr hvítu lérefti. Í hana er saumað 

ártalið 1783. 

2008-5-58 Skírnarhúfa Silki Skírnarhúfa úr rósofnu silki. 

2008-5-59 Askur Viður Askur úr furu, venjulegur í laginu.  

2008-5-60 Spónn Silfur Silfurspónn. 

2008-5-61 Spónastokkur Viður Spónastokkur úr beyki. 

2008-5-62 Stíll Kopar Stíll úr kopar. 

2008-5-63 Stíll Kopar Stíll úr kopar. 

2008-5-64 Bikar Silfur Silfurbikar. 

2008-5-65 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-66 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-67 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-68 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-69 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 
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2008-5-70 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-71 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-72 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-73 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-74 Vefjarskeið Bein Vefjarskeið úr hvalbeini. 

2008-5-75 Kola Járn Kola, svokölluð panna, úr járni. 

2008-5-76 Lýsislampi Látún Lýsislampi úr látúni. 

2008-5-77 Orf Viður Orf úr furu. 

2008-5-78 Trafakefli Viður Trafakefli úr beyki. Hönd á öðrum endanum. 

2008-5-79 Trafakefli Viður Trafakefli úr beyki.  

2008-5-80 Trafakefli Viður Trafakefli úr beyki.  

2008-5-81 Trafakefli Viður Trafakefli úr beyki. 

2008-5-82 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr birki. 

2008-5-83 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr birki. 

2008-5-84 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur, möguleg úr mahogany. 

2008-5-85 Alinmál Viður Útskorin alinmál úr beyki. 

2008-5-86 Stíll Kopar Stíll úr kopar. 

2008-5-87 Kistill Viður Kistill úr eik. 

2008-5-88 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-89 Stokkur Viður Stokkur úr furu. 

2008-5-90 Stokkur  Viður Stokkur úr beyki. 

2008-5-91 Stokkur Viður Beyki 

2008-5-92 Stokkur Viður Stokkur úr furu. 

2008-5-93 Stokkur Viður Stokkur úr furu. 

2008-5-94 Trafaöskjur Viður Trafaöskjur úr eik.  

2008-5-95 Trafaöskjur Viður Trafaöskjur úr eik.  

2008-5-96 Smjöröskjur Viður Smjöröskjur úr beyki. 

2008-5-97 Beislishringur  Járn, Kopar Beislishringar með sviptum.  

2008-5-98 Kringla  Kopar Kringlur af beislishring. 

2008-5-99 Kringla  Kopar Kringlur af beislishring. 

2008-5-100 Ennislauf Kopar Ennislauf úr kopar. 

2008-5-101 Ennislauf Kopar Ennislauf úr kopar. 

2008-5-102 Ennislauf Kopar Ennislauf úr kopar. 

2008-5-103 Eyrnaádráttur Kopar Eyrnaádráttur úr kopar. 

2008-5-104 Eyrnaádráttur Kopar Eyrnaádráttur úr kopar. 

2008-5-105 Eyrnaádráttur Kopar  Eyrnaádráttur úr kopar. 

2008-5-106 Ádráttur Kopar Ádráttur úr kopar. 

2008-5-107 Ádráttur Kopar Ádráttur úr kopar. 

2008-5-108 Ádráttur Kopar Ádráttur úr kopar. 

2008-5-109 Ístað Óþekkt Óþekkt 

2008-5-110 Undirdekk Ull Undirdekk. Svart vaðmál með strigafóðri. 

2008-5-111 Svipa Látún, leður 

Spanskreyrs-skapt, látúnshólkar 3, og ól úr 

sútuðu leðri; allt nýsmíðað og vel gert.  

2008-5-112 Söðulreiði Kopar 

Söðulreiði, tvíklofinn, úr tvöföldu leðri, með 

gröfnu skrauti úr kopar. 
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2008-5-113 Söðuláklæði Ull Áklæði.  St. 153 x 91 cm.  

2008-5-114 Kvensvipa Látún, leður 

Skaptið úr gulum reyr, 1 cm. að þverm., með 

hólkum úr látúni og ól úr þunnu leðri, sútuðu. 

2008-5-115 Klyfberi Viður Klyfberi úr furu. 

2008-5-116 Klyfsöðull Hálmur 

Klyfsöðullinn með járnbogum og trjefjölum 

undir. 

2008-5-117 Ferðakoffort Viður Ferðakoffort úr furu. 

2008-5-118 Tóbaksdós Horn Tóbaksdós úr hreindýrahorni. 

2008-5-119 Göngustafut  Látún, Reyr 

Stöngin úr reyr, húnn úr látúni eða látúnsbúinn 

og GM grafin á. 

2008-5-120 Bókaspennsl Kopar 

Bókarspennsl úr kopar. Bókarspensl nr. Þjms. 

390, 2008-5-120 og 2008-5-496 eru öll sömu 

gerðar.  

2008-5-121 Beltissproti Kopar Beltissproti úr kopar 

2008-5-122 Hurðahringur Kopar Kirkjuhurðahringur úr kopar. 

2008-5-123 Hurðahringur Kopar Kirkjuhurðahringur úr kopar. 

2008-5-124 Vettlingar Ull 

Tvíþumla belgvettlingar, par (a+b). Þetta eru 

karlmannsvettlingar og hafa farið ónotaðir til 

Nordiska Museet árið 1883. 

2008-5-125 Vettlingar Ull 

Aðallega hvítir, en með útprjóni, með svartri, 

rauðri og gulri ull. Venjulegt lag. 

2008-5-126 Hnappur Kopar Hnappur úr kopar. 

2008-5-127 Hnappur Kopar Hnappur úr kopar. 

2008-5-128 Hnappur Kopar Hnappur úr kopar. 

2008-5-129 Skautbúningur Silfur, Silki, Ull 

Skautbúningur. Inniheldur belti, klút, fald, 

faldbúning og skauttreyju. 

2008-5-130 Kjólhúfa Flauel Kjólhúfa úr svörtu flaueli. 

2008-5-131 Milla Silfur 21 stykki af silfur millum.  

2008-5-132 Svuntuhnappur Silfur Svuntuhnappur úr silfri. 

2008-5-133 Svuntuhnappur Silfur Svuntuhnappur úr silfri. 

2008-5-134 Svuntuhnappur Silfur Svuntuhnappur úr silfri. 

2008-5-135 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-136 Svuntuhnappur Silfur Svuntuhnappur úr silfri. 

2008-5-137 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-138 Samfelluhnappur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-139 Kvenbelti Flauel, Silfur Kvenbelti úr svörtu flaueli með silfurvír. 

2008-5-140 Beltispar Silfur Beltispar úr silfri. 

2008-5-141 Beltispar Kopar Beltispar úr kopar. 

2008-5-142 Beltispar Látún, Silfur Beltispar úr látún og silfri. 

2008-5-143 Beltispar Kopar, Silfur Beltispar úr kopar og silfri. 

2008-5-144 Skúfhólkur Silfur Skúfhólkur úr silfri. 

2008-5-145 Möttull Kattarskinn 

Dökkgrænt klæði, lagðar við jaðra hvítu, 

svartdröfnóttu hreysikattarskinni, fóðraðar með 

gráu fóðri. 

2008-5-146 Kvenvettlingar Ull Kvenvettlingar úr hvítri ull. 

2008-5-147 Kvenvettlingar Ull Kvenvettlingar úr svartri ull. 
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2008-5-148 Kvenvettlingar Ull Kvenvettlingar úr svartri ull. Eru fingralausir. 

2008-5-149 Sessuband Ull Sessuband úr svartri og gulri ull. 

2008-5-150 Söðuláklæði Ull Áklæði. St. 148 x 106,5 cm. 

2008-5-151 Söðuláklæði Ull Áklæði. St. 157 x 107 cm. 

2008-5-152 Ífæra Járn, Viður Fura í skaftinu og járn í króknum. 

2008-5-153 Veiðarfæri Viður Veiðarfæri úr furu. 

2008-5-154 Askur  Viður Askur úr furu, mjög stór en með vejulegu lagi. 

2008-5-155 Askur Viður Askur úr furu, venjulegur í laginu.  

2008-5-156 Spónastokkur viður Spónastokkur úr furu. 

2008-5-157 Snælda Viður Snælda úr furu. 

2008-5-158 Vefjarskeið Bein Vefjarskeið úr hvalbeini. 

2008-5-159 Kola Járn  Kola úr járni. 

2008-5-160 Kola Járn Kola úr járni. 

2008-5-161 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-162 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-163 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-164 Beisli Óþekkt Beisli 

2008-5-165 Hnapphelda Ull Hnapphelda úr ull með sauðarlegg. 

2008-5-166 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

2008-5-167 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

2008-5-168 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr beyki. 

2008-5-169 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

2008-5-170 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

2008-5-171 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr beyki. 

2008-5-172 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

2008-5-173 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

2008-5-174 Stokkur Viður Stokkur úr beyki. 

2008-5-175 Stokkur  Viður Stokkur úr beyki. 

2008-5-176 Stokkur Viður 

Stokkur úr óþekktri viðartegund. Mögulega úr 

mahogany. 

2008-5-177 Stokkur Viður Stokkur úr furu. 

2008-5-178 Stokkur Viður 

Nokkuð stór tréstokkur með loki. Málaður með 

dökkgrænni olíumálningu að utan.  

2008-5-179 Stokkur Viður Stokkur úr furu. 

2008-5-180 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-181 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-182 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-183 Smjöröskjur Viður Smjöröskjur úr furu. 

2008-5-184 Trafaaskja Viður Trafaaskja úr furu. 

2008-5-185 Brjóstkringla Silfur Brjóstkringla úr silfri. 

2008-5-186 Handrit Pappír, Sauðskinn 

Sálmabók. Handritið er með viðarspjöldum sem 

klædd eru dökku sauðskinni. 

2008-5-187 Giftingarvottorð Pappír 

Giftingarvottorð, handskrifað á tvíblöðung en 

einungis skrifað á framhliðina. 

2008-5-188 Teikning Pappír 

Myndin er af Ól kgi. Tryggvasyni, gerð ANNO 

1835. 
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2008-5-189 Hlekkur Silfur Hlekkur úr silfri. Líklega úr belti. 

2008-5-190 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-191 Beltispar Silfur Beltispar úr silfri. 

2008-5-192 Stokkur Viður Stokkur úr furu. 

2008-5-193 Stokkur Viður Stokkur úr furu. 

2008-5-194 Askur Viður Askur úr furu. 

2008-5-195 Lyklasylgja Kopar Lyklasylgja úr kopar. 

2008-5-196 Nálhús Viður Nálhús úr birki. 

2008-5-197 Styttuband Ull Styttuband úr ull. 

2008-5-198 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-199 Ermahnappur Silfur Ermahnappur úr silfri. 

2008-5-200 Ermahnappur Silfur Ermahnappur úr silfri. 

2008-5-201 Beltispar Kopar Beltispar úr kopar. 

2008-5-202 Bókaspennsl Kopar Þrjú stykki af bókarspennsl. Eru úr kopar. 

2008-5-203 Doppa Silfur Tólf stykki af doppum ú silfri. 

2008-5-204 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-205 Kvennhúfa Ull 

Skotthúfa, fremur djúp, prjónuð úr svörtu 

ullarbandi og er eilítið þæfð. 

2008-5-206 Beltispar Silfur Beltispar úr silfri. 

2008-5-207 Skautkragi Flauel Tveir skautkragar úr svörtu flauel. 

2008-5-208 

Beltispar og 

beltislindi Flauel, Silfur 

Tveir gripir á einu númeri. Beltisparið er úr 

silfri. Beltislindin eru úr svörtu flaueli. 

Beltispörin hafa verið saumuð á en eru nú af . 

2008-5-209 Stokkur Viður Stokkur úr furu. 

2008-5-210 Beltispar Silfur Beltispar úr silfri. 

2008-5-211 Beltispar Silfur Beltispar úr silfri. 

2008-5-212 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-213 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-214 Hnappur Kopar Hnappur úr kopar. 

2008-5-215 Hnappur Kopar Hnappur úr kopar. 

2008-5-216 Snældusnúður Steinn Snældusnúður úr svörtum eða gráum stein. 

2008-5-217 Snældusnúður Steinn Snældusnúður úr rauðum stein. 

2008-5-218 Sakka Steinn Sakka úr rauðum stein. 

2008-5-219 Söðull Viður Söðull úr birki. 

2008-5-220 Reiði Óþekkt Reiði 

2008-5-221 Klyfberi Viður Klyfberi úr furu. 

2008-5-222 Hnapphelda Ull Hnapphelda úr ull með sauðarlegg. 

2008-5-223 Bandbeisli Óþekkt Bandbeisli. 

2008-5-224 Mjólkurfata  Viður Mjólkurfata úr furu. 

2008-5-225 Askur Viður Askur úr furu, venjulegur í laginu.  

2008-5-226 Spónn Horn Spónn úr nautshorni. 

2008-5-227 Spónn Horn  Spónn úr nautshorni. 
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2008-5-228 Spónn Horn Spónn úr nautshorni. 

2008-5-229 Stokkur Viður Tveir stokkar úr furu. 

2008-5-230 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr birki. 

2008-5-231 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr birki. 

2008-5-232 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr birki. 

2008-5-233 Stokkur  Viður Stokkur úr beyki. 

2008-5-234 Leikfang Viður 

Hanamynd á þríhjóluðum vagni, leikfang, úr 

furu. 

2008-5-235 Snælda Viður Snælda úr birki. 

2008-5-236 Stokkur Viður Stokkur úr eik. 

2008-5-237 Kvenbelti 

Flauel, Silfur, 

Silki 

Kvenbelti úr svörtu flaueli og rauðu silki með 

silfurvír. 

2008-5-238 Beltispar Silfur Beltispar úr silfri. 

2008-5-239 Kvenbelti Málmur 

Heildarlengd beltisins er 75 cm og breidd 

lindans er 3,1 cm. 

2008-5-240 Beltispar Silfur Beltispar úr silfri. 

2008-5-241 Söðull Óþekkt Söðull frá 19. öld. 

2008-5-242 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr birki. 

2008-5-243 Beltispar  Silfur Beltispar úr silfri. 

2008-5-244 Ljósberi Viður Ljósberi úr furu. 

2008-5-245 Kvenkragi Flauel Kvenkragi úr svörtum flauel. 

2008-5-246 Beltispar Silfur Beltispar úr silfri. 

2008-5-247 Skautkragi Flauel Skautkragi úr svörtum flauel. 

2008-5-248 Skautkragi Flauel Skautkragi úr svörtum flauel. 

2008-5-249 Skautkragi Flauel Skautkragi úr svörtum flauel. 

2008-5-250 Milla Silfur Ellefu stykki af millum úr silfri. 

2008-5-251 Beltispar Silfur Beltispar úr silfri. 

2008-5-252 Beltispar Prinsmetall Beltispar úr prinsmetall. 

2008-5-253 Beltisstokkur Silfur Þrír beltisstokkar úr silfri. 

2008-5-254 

Beltispar, 

Krókur Silfur Beltisparakrókur úr silfri. 

2008-5-255 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-256 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-257 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-258 Hnappur Silfur Peysuhannpur úr silfri. 

2008-5-259 Næla Silfur Næla úr silfri. 

2008-5-260 Reimnál Silfur Tvær reimnálar úr silfri. 

2008-5-261 Milla Silfur 41 stykki af millum úr silfri. 

2008-5-262 Milla Silfur  11 stykki af millum úr silfri. 

2008-5-263 Milla Silfur 10 stykki af millum úr silfri. 

2008-5-264 Milla Silfur  10 stykki af millum úr silfri. 

2008-5-265 Milla Silfur  Fjögur stykki af millum úr silfri. 

2008-5-266 Milla Silfur  Tvær millur úr silfri. 

2008-5-267 Milla Silfur 14 stykki af millum úr silfri. 
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2008-5-268 Milla Silfur  Fimm millur úr silfri. 

2008-5-269 Reimnál Silfur Reimnál úr silfri. 

2008-5-270 Ábreiða Ull 

Glitofin ábreiða / rúmábreiða, svarblá í grunninn 

en glitvefnaðurinn í rauðum, grænum, bláum og 

gulum litum. 

2008-5-271 Ábreiða Ull Krossofin ábreiða með dökkbláan grunn. 

2008-5-272 Askur Viður Askur úr furu, venjulegur í laginu.  

2008-5-273 Askur Viður Askur úr furu, venjulegur í laginu.  

2008-5-274 Smjöröskjur Viður Smjöröskjur úr furu. 

2008-5-275 Trafaaskja Viður Trafaaskja úr furu. 

2008-5-276 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr beyki. 

2008-5-277 Ausa Viður Tréausa úr furu. 

2008-5-278 Sleif Viður Trésleif úr furu. 

2008-5-279 Ljáblað Óþekkt Ljáblað. 

2008-5-280 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-281 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-282 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-283 Páll Óþekkt Páll 

2008-5-284 Áklæði Ull 

Glitofið söðuláklæði, grunnur svartur en glitið í 

gulum, rauðum, grænum og bláum lit. 

2008-5-285 Brekán Ull Brekán.  St. 175 x 122. 

2008-5-286 Ábreiða Ull 

Ábreiða. Salunsvefnaður. Saumuð saman eptir 

miðju. 

2008-5-287 Reiðingur Óþekkt Þrjú stykki af reiðingum. 

2008-5-288 Haft Óþekkt Engin 

2008-5-289 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-290 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-291 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-292 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-293 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-294 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-295 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-296 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-297 Stokkur Viður Stokkur úr furu. 

2008-5-298 Stokkur Viður Stokkur úr furu. 

2008-5-299 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr birki. 

2008-5-300 Gleraugnahús Viður Gleraugnahús úr furu og beyki. 

2008-5-301 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

2008-5-302 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu og eik. 

2008-5-303 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr beyki. 

2008-5-304 Parastokkur Viður Parastokkur úr furu. 

2008-5-305 Söðull og þynna Látún 

Látúnsþynnur af söðulssveif og bríkum. Eru 

samtals 14. 

2008-5-306 Söðull og þynna Látún 

Ath. Gripanr. 2008-5-305 og 2008-5-306 voru 

sameinuð árið 2011. 

2008-5-307 Reiði Óþekkt Reiði. 
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2008-5-308 Reiði Kopar, Leður 

Söðulreiði, tvíklofa, úr tvöföldu leðri. Á honum 

er flatur söðulskjöldur, átthyrndur, en hann er 

skaddaður á einni hliðinni. 

2008-5-309 Hringja Kopar Þrjár hringjur.  

2008-5-310 Skaut Léreft Skaut/spaðafaldur úr léreft. 

2008-5-311 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-312 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-313 Hempupar Silfur Hempupar úr silfri. 

2008-5-314 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-315 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-316 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-317 Svuntuhnappur Silfur Svuntuhnappur úr silfri. 

2008-5-318 Kistill Viður Kistill úr eik og beyki. 

2008-5-319 Nálhús Ull Nálhús/nálaprilla úr ull. 

2008-5-320 Skautkragi Flauel Þrír skautkragar úr svörtum flauel. 

2008-5-321 Beltispar Kopar Beltispar úr kopar. 

2008-5-322 Tóbaksbaukur Silfur, Viður Tóbaksbaukur úr silfri og mahogany. 

2008-5-323 Tókbaksdós Viður Tóbaksdós úr beyki. 

2008-5-324 Snældusnúður Viður Snældusnúður úr furu. 

2008-5-325 Snælda Viður Snælda úr furu. 

2008-5-326 Þynna Látún Þynna úr látúni. 

2008-5-327 Eyrnaádráttur Kopar Eyrnaádráttur úr kopar. 

2008-5-328 Eyrnaádráttur Kopar Eyrnaádráttur úr kopar. 

2008-5-329 Trafaöskjur Viður Trafaöskjur úr furu.  

2008-5-330 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-331 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-332 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-333 Lár Viður Lár úr furu. 

2008-5-334 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr eik. 

2008-5-335 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

2008-5-336 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

2008-5-337 Stokkur Viður Stokkur úr beyki. 

2008-5-338 Stokkur Viður Stokkur úr furu. 

2008-5-339 Stokkur Viður Stokkur úr furu. 

2008-5-340 Beislisstöng Kopar Beislisstöng úr kopar. 

2008-5-341 Torfljár Járn, Viður Torfljár. Blaðið úr járni en skammorfið úr furu.  

2008-5-342 Skófla Viður Skófla 

2008-5-343 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-344 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-345 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-346 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 
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2008-5-347 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-348 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-349 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-350 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-351 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-352 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-353 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-354 Reiði Óþekkt Reiði. 

2008-5-355 Deshús  Silfur Deshús á hálsfesti. Er úr silfri. 

2008-5-356 Skauttreyja Ull Skauttreyja úr svörtu klæði. 

2008-5-357 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-358 Trafaöskjur Viður Trafaöskjur úr furu.  

2008-5-359 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-360 Útskurður Viður 

Fjögur stykki af útskornu skrautverki úr beyki, 

líklega af kistil. 

2008-5-361 Brennivíns-horn Horn Brennivínshorn úr ljósu nautshorni. 

2008-5-362 Lyklasylgja Kopar Lyklasylgja úr kopar. 

2008-5-363 Lyklasylgja Kopar Lyklasylgja úr kopar. 

2008-5-364 Gjarðarhringja Kopar Tvær gjarðarhringjur úr kopar. 

2008-5-365 Ennislauf Kopar Tvö ennislauf úr kopar. 

2008-5-366 Eyrnaádráttur Kopar Þrír eyrnaádrættir úr kopar. 

2008-5-367 Hempupar Kopar Hempupar úr kopar. 

2008-5-368 Reiðaskjöldur Kopar Reiðaskjöldur úr kopar. 

2008-5-369 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-370 Hnappur Silfur Hnappur, mögulega úr húfu, úr silfri. 

2008-5-371 Hempupar Silfur Hempupar úr silfri. 

2008-5-372 Reimanál Silfur Reimnál úr silfri. 

2008-5-373 Reimanál Silfur  Tvær reimnálar úr silfri. 

2008-5-374 Reimanál Silfur Reimnál úr silfri. 

2008-5-375 Milla Silfur Sex millur úr silfri. 

2008-5-376 Milla Silfur  Tólf millur úr silfri. 

2008-5-377 Milla Silfur Fimm millur úr silfri. 

2008-5-378 Milla Silfur Ellefu stykki af millum úr silfri. 

2008-5-379 Milla Silfur Fjórar millur úr silfri. 

2008-5-380 Milla Silfur  Fjórar millur úr silfri. 

2008-5-381 Milla Silfur Sex millur úr silfri. 

2008-5-382 Milla Silfur Fjórar millur úr silfri. 

2008-5-383 Milla Silfur Tvær millur úr silfri. 

2008-5-384 Milla Silfur Tvær millur úr silfri. 

2008-5-385 Milla Silfur  Þrjár millur úr silfri. 

2008-5-386 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-387 Söðuláklæði Ull Söðuláklæði úr svörtu vaðmáli. 

2008-5-388 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr beyki. 

2008-5-389 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr birki. 
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2008-5-390 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

2008-5-391 Upphaldahringja Silfur Tvö pör af upphaldahringjum. 

2008-5-392 Ermahnappur Silfur Ermahnappur úr silfri. 

2008-5-393 Ermahnappur Silfur Ermahnappur úr silfri. 

2008-5-394 Hempupar Silfur  Hempupar úr silfri. 

2008-5-395 Upphaldahringja Silfur Eitt par af upphaldahringum. 

2008-5-396 Bekkjarsessa Ull Bekkjarsessa, líklega af kirkjubekk. 

2008-5-397 Kvenbelti Flauel, Silfur Kvenbelti úr svörtum flauel með silfurvír. 

2008-5-398 Kvenbelti Flauel Kvenbelti úr svörtum flauel. 

2008-5-399 Sálmabók Pappír 

Grallari, gamall, með allmiklum latínskum 

notnasaung á stórhátíðum ársins. 

2008-5-400 Sálmabók Pappír Þrjár sálmabækur. 

2008-5-401 Sálmabók Pappír 

Bókin er í brúnu skinnbandi. Hún er heil og í 

fremur góðu ástandi.  

2008-5-402 Handrit Pappír 

Jónsbók.  Pappírshandrit.  St. 18,5 x 14,5, þ. 4,7 

cm.  Innb. í hvítt sauðskinn. 

2008-5-403 Bók Pappír 

Stjörnufræðibók. Prentuð í Kaupmannahöfn árið 

1764.  

2008-5-404 Íslendingasögur Pappír 

Tvö handrit sem innihalda íslendingasögur. 

Fyrra handritið er Landnáma en það seinna er 

Saga Ólafs konungs Tryggvasonar. 

2008-5-405 Íslendingasög-ur Pappír Landnáma, Snorra-Edda og önnur fornkvæði.  

2008-5-406 Handrit Pappír 

Skrifaðr stór grallari, með villuletrum, 

töluletrum, og rúnum, og frabreittum útlendum 

stafrofum; svo hundruðum skiptir, sem og 

heilla- varnar- og töfrastöfum, og margskyns 

forneskju. 

2008-5-407 Teikning Pappír 

Nokkur blöð sem sýna meðal annars rúnaletur 

og teikningar. 

2008-5-408 Samningur Pappír Fjórir mismunandi kaupmálabréf frá 18. öld. 

2008-5-409 

Samningur, 

Sendibréf, 

Tímatal Pappír 

Þrjú mismunandi pappírsskjöl. Meðal annars 

samingur, tímatal og sendibréf. 

2008-5-410 Samningur Pergament Samingur um heimamund. 

2008-5-411 Legsteinn Steinn Legsteinn með rúnaletri. 

2008-5-412 Altarissteinn Steinn Altarissteinn úr mjúkum sandstein.  

2008-5-413 Kista Viður 

Kista sem Helgi Sigurðarson notaði til að geyma 

fornmuni í. 

2008-5-414 Lár Viður Lár úr furu. 

2008-5-415 Lár Viður Lár úr furu. 

2008-5-416 Trafaöskjur Viður Trafaöskjur úr beyki. 

2008-5-417 Trafaöskjur Viður Trafaöskjur úr furu.  

2008-5-418 Öskjulok Viður Þrjú lok á trafaöskjur. 

2008-5-419 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-420 Kistill Viður Kistill úr beyki, eik og furu. 

2008-5-421 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr beyki og eik. 

2008-5-422 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr birki. 

2008-5-423 Hylki Gler, Viður Tréhylki. Skorið út sem fiskur. 



60 

 

2008-5-424 Stokkur Viður Stokkur úr furu. 

2008-5-425 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-426 Stokkur Viður Stokkur úr eik. 

2008-5-427 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-428 Kistill Viður Kistill úr eik. 

2008-5-429 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-430 Hylki Horn Pennahylki ofan af blekbyttu. 

2008-5-431 Hylki Viður 

Rennt ílát, úr tré, í 4. pörtum samansett, og með 

3. hvolfum; er eitt af þeim auðsjáanlega 

blekbitta með tappa í. 

2008-5-432 Blöndukanna Viður Blöndukanna úr furu. 

2008-5-433 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr beyki. 

2008-5-434 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-435 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-436 Stokkur Viður Stokkur úr furu. 

2008-5-437 Stokkur Viður 

Stokkur, botn úr furu, hliðar úr beyki, gaflar úr 

eik. 

2008-5-438 Kaffikanna Kopar Kanna með stúti og handarhaldi, úr eir, uppmjó. 

2008-5-439 Ístað Óþekkt Tvenn ístöð, ósamstæð. 

2008-5-440 Beislisstöng Járn Tvær beislisstangir. 

2008-5-441 Eyrnaádráttur Kopar Tveir eyrnaádrættir úr kopar. 

2008-5-442 Skjöldur Kopar 

Skjöldur undan kirkjuhurðahringnum nr. 2008-

5-510. 

2008-5-443 Hringja Kopar Fjórar hringjur úr kopar. 

2008-5-444 Hringja Kopar Hringja úr kopar. 

2008-5-445 Gjarðarhringja Kopar Gjarðahringja úr kopar. 

2008-5-446 Sylgja Kopar Sylgja úr kopar. 

2008-5-447 Lampi Kopar Lampakúka úr kopar. 

2008-5-448 Ljósastika Látún Ljósastika úr látún. 

2008-5-449 Matspónn Silfur Matspónn úr silfri. 

2008-5-450 Matspónn Silfur Matspónn úr silfri. 

2008-5-451 Reiðbeislu Leður Reiðbeislu úr leðri. 

2008-5-452 Beislisstöng Kopar Tvær beislisstangir. 

2008-5-453 Beislisstöng Kopar Tvær beislisstangir. 

2008-5-454 Gjarðarhringja Kopar Gjarðahringja úr kopar. 

2008-5-455 Gjarðarhringja Kopar Tvær gjarðarhringjur úr kopar. 

2008-5-456 Gjarðarhringja Kopar Tvær gjarðarhringjur úr kopar. 

2008-5-457 Gjarðarhringja Kopar Tvær gjarðarhringjur úr kopar. 

2008-5-458 Hringja Járn Hringja úr járni. 

2008-5-459 Gjarðarhringja Kopar Gjarðahringja úr kopar. 

2008-5-460 Gjarðarhringja Kopar Gjarðahringja úr kopar. 

2008-5-461 Ádráttur Kopar Ádráttur úr kopar. 

2008-5-462 Ádráttur Kopar Ádráttur úr kopar. 

2008-5-463 Ádráttur Brons, Kopar Þrír ádrættir. Einn er úr bronsi en tveir úr kopar. 

2008-5-464 Smeygur Kopar Tvær smeygar úr kopar. 
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2008-5-465 Upphaldahringja Kopar Upphaldahringja úr kopar. 

2008-5-466 Reiði Leður Reiði úr dökku leðri. 

2008-5-467 Reiði Leður Reiði úr leðri. 

2008-5-468 Reiði Kopar, Leður Reiði úr leðri og kopar. 

2008-5-469 Reiði Leður 

Söðulreiði, tvíklofinn, tvöfaldur, stangaður og 

doppu-negldur, sprotabúinn, einsprotaður, 

doppum-settur, með gröfnum ekildi, negldum 

ofaná leðurskjöld, en laufalaus, af því þau eru 

farin.  

2008-5-470 Reiði Leður Reiði. 

2008-5-471 Ístað Járn Tvö ístöð úr járni. 

2008-5-472 Ístað Járn Kvenístað úr járni.  

2008-5-473 Ístað Járn Ístað úr járni. 

2008-5-474 Ístað Járn Kvenístað úr járni.  

2008-5-475 Hamólahringja Kopar Hamólahringja úr kopar. 

2008-5-476 Hamólahringja Kopar. Hamólahringja úr kopar. 

2008-5-477 Hnakkavirki Birki, Járn 

Hnakkvirki gömul. Eru þar báðir bogarnir, og 

nálega allt úr íslenzku birki. 

2008-5-478 Þynna  Látún Skjöldur af söðulstólpa úr látúni. 

2008-5-479 Kinga Látún Kinga úr látúni. 

2008-5-480 Eyrnaádráttur Kopar Eyrnaádráttur úr kopar. 

2008-5-481 Reyðtigi Látún, leður Reyðtigi úr látún og leðri. 

2008-5-482 Þynna Kopar. Eirþynnubrot úr kopar. 

2008-5-483 Doppa Látún Doppa úr látún. 

2008-5-484 Lyklasylgja Látún Lyklasylgja úr látún. 

2008-5-485 Taflmaður Viður Taflmaður úr birki. Líklega hrókur. 

2008-5-486 Kotrutafla Bein Þrjár kotrutöflur úr hvalbeini. 

2008-5-487 Tjaldhæll Horn Mögulegur tjaldhæll. Er úr hreindýrahorni. 

2008-5-488 Mortél Kopar Mortél úr kopar. 

2008-5-489 Beinhólkur Bein Beinhólkur úr hrossalegg. Líklega af neti. 

2008-5-490 Pípa Viður Pípuhaus úr við. 

2008-5-491 Pípa Viður Pípuhaus úr beyki. 

2008-5-492 Pípa Leir Krítarpípuhaus. Myndar mannsandlit. 

2008-5-493 Pípa Viður Pípuhaus úr við. 

2008-5-494 Baksturskeri Járn Baksturskeri úr járni. 

2008-5-495 Líkneski Viður Líkneski úr beyki. Með áletruna PETRUS. 

2008-5-496 Bókaspennsl Kopar 

Bókarspennsl úr kopar. Bókarspensl nr. Þjms. 

390, 2008-5-120 og 2008-5-496 eru öll sömu 

gerðar.  

2008-5-497 Bókaspennsl Látún Bókarspennsl úr látún. 

2008-5-498 Brennivínshorn Horn Brennivínshorn úr ljósu nautshorni. 

2008-5-499 Innsigli Kopar  Innsigli úr kopar. Ógrafið. 

2008-5-500 Hamar Kopar Uppboðahamar úr kopar. 

2008-5-501 Brýni Steinn Tvö brýni. 

2008-5-502 Vefjarskeið Bein Vefjarskeið úr hvalbeini. 

2008-5-503 Snældusnúður Steinn Snældusnúður úr dökkleitum stein. 
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2008-5-504 Snældusnúður Steinn Snældusnúður úr mórauðum stein. 

2008-5-505 Snældusnúður Bein Snældusnúður úr hrútsbeini. 

2008-5-506 Hornband Látún Hornband úr látún. 

2008-5-507 Kirkjulykill Járn Kirkjulykill úr járni. 

2008-5-508 Lykill Járn Fjórir lyklar úr járni. 

2008-5-509 Hnífur Bein, Járn Hnífur úr járni og beini. 

2008-5-510 

Kirkjuhurða-

hringur Kopar 

Kirkjuhurðahringur úr kopar. Skjöldur nr. Þjms. 

2008-5-442 fylgir þessum hurðarhring. 

2008-5-511 Krókarefskefli Viður Partur af þráðarkefli úr birki. 

2008-5-512 Þorn Brons Hringjuþorn úr bronsi. 

2008-5-513 Rúmbrík Viður Rúmbrík úr furu. 

2008-5-514 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-515 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-516 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-517 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-518 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-519 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-520 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-521 Pílári Viður Pílári úr kirkju. Er úr furu. 

2008-5-522 Pílári Viður Pílári úr kirkju. Er úr furu. 

2008-5-523 Trafakefli Viður Trafakefli úr furu. 

2008-5-524 Trafakefli Viður Trafakefli úr birki. 

2008-5-525 Trafakefli Viður Trafakefli úr beyki. 

2008-5-526 Hnappur Prinsmetall Hnappur úr prinsmetall. 

2008-5-527 Hnappur Kopar Tveir hnappar úr kopar. 

2008-5-528 Hnappur Kopar Tveir hnappar úr kopar. 

2008-5-529 Hnappur Látún Hnappur úr látúni. 

2008-5-530 Ermahnappur Silfur Ermahnappur úr silfri. 

2008-5-531 Skyrtuhnappur Silfur Skyrtuhnappur úr silfri. 

2008-5-532 Reimnál Silfur Tvær reimnálar úr silfri. 

2008-5-533 Hempupar Kopar Hempupar úr kopar. 

2008-5-534 Hempupar Silfur Hempupar úr silfri. 

2008-5-535 Hempupar Silfur Hempupar úr silfri. 

2008-5-536 Hringja Kopar Hringja úr kopar. 

2008-5-537 Hringja Látún Hringja úr látún. 

2008-5-538 Hringja Látún Hringja úr látún. 

2008-5-539 Signet Látún Signethringur úr látún. 

2008-5-540 Doppa Kopar Doppa úr kopar. 

2008-5-541 Upphlutur Ull 

Upphlutur úr blásvörtu klæði með rauðar 

rósasilki bryddingar. 

2008-5-542 Milla Kopar Tólf millur úr kopar. 

2008-5-543 Kambur Horn Hárkambur úr horni. 

2008-5-544 Kambur Horn Hárkambur úr horni. 

2008-5-545 Kvenkragi Flauel Sjö kvenkragar úr svörtu flauel. 

2008-5-546 Kvenkragi Flauel, Silfur Kvenkragi úr svörtum flauel. Með silfurvír. 
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2008-5-547 Kvenkragi Flauel Sjö kvenkragar úr svörtu flauel. 

2008-5-548 Lausavasi Ull 

Kvennvasi, gamall, með glifvefnaðar útsaum, 

rauðum, grænum og gulum, rauðbryddur 

umhverfis, með rauðum hálftígla-laufum yfir 

útsaumnum.  

2008-5-549 Hempuborði Óþekkt Tveir hempuborðar. Flosofnir. 

2008-5-550 Stíll Kopar Stíll úr kopar. 

2008-5-551 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-552 Samfelluhnappur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-553 Svuntuhnappur Silfur Svuntuhnappur úr silfri. 

2008-5-554 Beltispar Silfur Beltispar úr silfri. 

2008-5-555 Kvenbelti Flauel Kvenbelti úr svörtum flauel. 

2008-5-556 Kvenbelti Flauel Kvenbelti úr svörtum flauel. 

2008-5-557 Kvenbelti Flauel Kvenbelti úr svörtum flauel. 

2008-5-558 

Hálsfesti og 

deshús Silfur Hálsfesti og deshús úr silfri. 

2008-5-559 Lyklasylgja Kopar Lyklasylgja úr kopar. 

2008-5-560 Lyklasylgja Kopar Lyklasylgja úr kopar. 

2008-5-561 Lyklahringur  Kopar Lyklahringur úr kopar. 

2008-5-562 Lyklasylgja Kopar Lyklasylgja úr kopar. 

2008-5-563 Tóbaksdós Látún Tóbaksdós úr látún. 

2008-5-564 Stokkur Viður Stokkur úr beyki. 

2008-5-565 Stokkur Viður Stokkur úr beyki. 

2008-5-566 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-567 Ábreiða Ull Krossofin ábreiða. 

2008-5-568 Hnapplauf Silfur Hnapplauf úr silfri. 

2008-569 Kvenkragi Flauel Kvenkragi úr rauðum flauel. 

2008-5-570 Kvenkragi Flauel Kvenkragi úr svörtum flauel. 

2008-5-571 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-572 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-573 Stokkur Viður Stokkur úr furu. 

2008-5-574 Ábreiða Ull 

Glitofin ábreiða / rúmábreiða með eins konar 

stjörnumynstri. Þetta er sama munstur og á 

ábreiðum nr. Þjms. 2008-5-578 og 2008-5-581.  

2008-5-575 Áklæði Ull 

Glitofið söðuláklæði með blómamunstri, 

blómkeri og tveimur fuglum nálægt miðju. 

2008-5-576 Áklæði Ull Giltofið áklæði með blómamunstri. 

2008-5-577 Áklæði Ull Giltofið áklæði með blómamunstri. 

2008-5-578 Ábreiða Ull 

Glitofin ábreiða / rúmábreiða, fremur stór. Sama 

munstur er á ábreiðum nr. Þjms. 2008-5-574 og 

2008-5-581. 

2008-5-579 Brekán Ull 

Brekán með hefðbundnum brekánsvefnaði 

(brekánsvend). 

2008-5-580 Áklæði Ull Giltofið áklæði með blómamunstri. 

2008-5-581 Ábreiða Ull 

Giltofin ábreiða. Sama munstur og á ábreiðum 

nr. 2008-5-574 og 2008-5-578. 
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2008-5-582 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

20085-583 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl, mögulega úr mahogany. 

2008-5-584 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-585 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-586 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-587 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-588 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

2008-5-589 Söðull Kopar, Viður Söðull. 

2008-5-590 Söðull Óþekkt Söðull. 

2008-5-591 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-592 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-593 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-594 Stokkur Viður Stokkur úr beyki. 

2008-5-595 Kistill Viður Kistill úr beyki. 

2008-5-596 Kistill Viður Kistill úr furu. 

2008-5-597 Kistill Viður Kistill úr beyki, eik og furu. 

2008-5-598 Kistill Viður Kistill úr beyki. 

2008-5-599 Stokkur Viður Stokkur úr furu. 

2008-5-600 Trafaöskjur Viður Trafaöskjur úr beyki, furu og eik. 

2008-5-601 Skrín Óþekkt Knippliskrín. 

2008-5-602 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

2008-5-603 Prjónastokkur Viður Prjónastokkur úr furu. 

2008-5-604 Lýsislampi Kopar Lýsislampi úr kopar. 

2008-5-605 Upphlutur Ull 

Upphlutur úr bláu klæði með rauðum 

bryddingum. 

2008-5-606 Upphlutur Ull Upphlutur úr svörtu klæði. 

2008-5-607 Upphlutur Ull 

Upphlutur úr svörtu klæði með rauðum 

bryddingum. 

2008-5-608 Upphlutur Ull Upphlutur úr svörtu klæði. 

2008-5-609 Kvenkragi Flauel Kvenkragi úr svörtum flauel. 

2008-5-610 Kvenkragi Flauel Kvenkragi úr svörtum flauel. 

2008-5-611 Kvenkragi Flauel Kvenkragi úr svörtum flauel. 

2008-5-612 Kvenkragi  Flauel Kvenkragi úr svörtum flauel. 

2008-5-613 Kvenkragi Flauel Kvenkragi úr svörtum flauel. 

2008-5-614 Kvenkragi Flauel Kvenkragi úr svörtum flauel. 

2008-5-615 Skór Leður, Ull 

Sauðskinnsskór, kvenskór, úr hvítu eldiskinni 

og bryddir sama skinni. Í þeim eru prjónaðir 

íleppar úr ullargarni í rauðum, brúnum, bláum 

og gulum litum. 

2008-5-616 Kvenhúfa Flauel Kvenhúfa úr svörtum flauel. 

2008-5-617 

Skauttreyjuborð-

i Flauel Skauttreyjuborði úr svörtum flauel. 

2008-5-618 Kvenbelti 

Flauel, Silfur, 

Silki 

Kvenbelti. Lindinn úr svörtu flaueli, bryddur 

með ljósbláu silki, baldýraður, fremur illa, með 

silfurvír.  
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2008-5-619 Kvenbelti Flauel, Silfur 

Kvenbelti. Lindin er úr svörtum flauel með 

silfurvírssnúrum við jaðrana og 12 stöppuðum 

silfurdoppum. 

2008-5-620 Kvenbelti 

Flauel, Látún, 

Silfur 

Kvenbelti. Lindin er úr svörtum flauel með 18 

ferh. upphleyptum og gröfnum silfurdoppum og 

mjóum silfurvírskniplingum beggja vegna. 

Pörin eru úr silfruðu látúni 

2008-5-621 Skírnarhúfa 

Flauel, Silfur, 

Silki 

Skírnar húfa úr svörtu flaueli og fjólubláu silki 

með silfurvír. 

2008-5-622 Krækja Silfur Fjórar krækjur / hattpör úr silfri. 

2008-5-623 Uppslög Flauel Uppslög úr svörtu flaueli. 

2008-5-624 Hárband Silfur Hárband með gyltum silfursjörnum á. 

2008-5-625 Kvenbeltislindi Flauel Kvenbeltislindi úr svörtu flaueli. 

2008-5-626 Kvenbeltislindi Flauel Kvenbeltislindi úr svörtu flaueli. 

2008-5-627 Kvenbeltislindi Flauel Kvenbeltislindi úr svörtu flaueli. 

2008-5-628 Koffur Látún Koffur úr látúni. 

2008-5-629 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-630 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-631 

Samfelluhnapp-

ur Silfur Samfelluhnappur úr silfri. 

2008-5-632 Milla Silfur Milla úr silfri. 

2008-5-633 Hringja Kopar Tvær hringjur úr kopar. 

2008-5-634 Reiði Óþekkt Reiði. 

2008-5-635 Beltispar Silfur Beltispar úr silfri. 

2008-5-636 Tóbaksdós Látún Tóbaksdós úr látún. 

2008-5-637 Gjarðarhringja Kopar Tvær gjarðarhringjur úr kopar. 

2008-5-638 Kvenbelti Flauel Kvenbelti úr svörtu flaueli. 

2008-5-639 Hálsmen Silfur Hálsmeni úr gyltu silfri. 

2008-5-640 Litsteinn Steinn 

Steinninn er kominn frá séra Helga Sigurðssyni 

á Melum.  

2008-5-641 Litsteinn Steinn 

Steinninn er kominn frá séra Helga Sigurðssyni 

á Melum.  

2008-5-642 Trafakefli Viður Trafakefli úr birki. 

2008-5-643 Reimanál Silfur 

Reimanál úr silfri. Er alveg eins og reimanál nr. 

2008-5-374. 

2008-5-644 Talnaband Bein Talnaband í átta hlutum. 

2008-5-645 Hnífsskaft Bein Hnífsskaft úr beini. 

2008-5-646 Hnífsskaft Horn Hnífsskaft úr hreindýrahorni. 

2008-5-647 Prjónn Málmur Handprjónn, 19.6 cm langur. 

2008-5-648 Lok Viður Partur af stokkloki úr við. 

2008-5-649 Rúmbrík Viður Tvær rúmbríkur úr furu. 

2008-5-650 Skotthúfa Ull Skotthúfa úr svörtu ullargarni. 

2008-5-651 Seilarnál Bein Seilarnál úr beini. 

2008-5-652 Seilarnál Viður Seilarnál úr við. 

2008-5-653 Kertastjaki  Járn Kertastjaki úr járni. 
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2008-5-654 Lýsislampi Óþekkt Lýsislampi. 

2008-5-655 Hólkur Járn Hólkur úr járni. 

2008-5-656 Nálhús Bein Nálhús úr beini. 

2008-5-657 Prjónn Bein Fjórir prjónar úr beini. 

2008-5-658 Laufhnífur Óþekkt Laufhnífur. 

2008-5-659 Högld  Horn Högld úr horni. 

2008-5-660 Högld  Horn Högld úr horni. 

2008-5-661 Högld  Horn Högld úr horni. 

2008-5-662 Högld  Horn Högld úr horni. 

2008-5-663 Skeið Horn Hornspónn. 

2008-5-664 Torfljár Óþekkt Torfljár. 

2008-5-665 Þeytispjald. Óþekkt Þeytispjald. 

2008-5-666 Tyrkjabátur. Óþekkt Tyrkjabátur, leikfang. 

2008-5-667 Heynál Járn Heynál. 

2008-5-668 Lýsislampi Óþekkt Lýsislampi. 

2008-5-669 Snælda Viður Snælda úr við. 

2008-5-670 Reipi Óþekkt Reipi. 

2008-5-671 Skór Leður 

Skórnir eru úr fremur þykkri húð, væntanlega 

hrosshúð.  

2008-5-672 Strokkur Viður 

Strokkur / bullustrokkur, gerður úr níu tréstöfum 

og gyrtur fimm járngjörðum. 

2008-5-673 Klyfberi Viður 

Klyfberi með tveimur klökkum. Er úr furu, en 

þó gæti annar klakkurinn verið úr birki.  

2008-5-674 Reiðingur Óþekkt Reiðingur. 

2008-5-675 Askur Viður Mataraskur. 

2008-5-676 Reiðingur Óþekkt Tveir reiðingar. 

2008-5-677 Páll Óþekkt Páll. 

2008-5-678 Klára Óþekkt Klára, höfð til að berja sundur taðhlöss á túnum 

2008-5-679 Heynál Óþekkt Heynál. 

2008-5-680 Leggur Bein Leggur úr hrossi, barnaleikfang. 

2008-5-681 Leggur Bein  Sauðarleggur, barnaleikfang. 

2008-5-682 Vala Bein Beinvala, úr hesti eða nautgrip. 

2008-5-683 Vala Bein Sex beinvölur úr sauðkind. Barnaleikfang. 

2008-5-684 Snælda Viður Stór halasnælda úr furu. 

2008-5-685 Högld  Bein Högld úr beini. 

2008-5-686 Leggur Bein 

Fimm sauðaleggir. Barnaleikföng, hafa verið 

notaðir sem hestar í leiknum. 

2008-5-687 Ábreiða Ull Salúnsofin rúmábreiða. 

2008-5-688 Háfur Horn Fuglaháfur / lundaháfur. 

2008-5-689 Þvottaklemma Viður Þvottaklemma úr tré. 

2008-5-690 Þvottaklemma Horn Þvottaklemma úr ærhorni. Þær eru fjórar talsins 

2008-5-691 Ilmreyr Reyr 

Reyrgresi / ilmreyr. Var stungið í línskápa og -

hirslur til að gefa af líninu góðan ilm. 

2008-5-692 Prjónn Bein Þrír prjónar úr beini. 

2008-5-693 Horn Horn Horn / ærhorn. Væntanlega barnaleikfang. 

2008-5-694 Högld  Horn Högld. Þríhyrnd, lítil.  
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2008-5-695 Heynál Kopar Heynál. 

2008-5-696 Mannbroddar Járn Þrír mannbroddar. 

2008-5-697 Pálblað Járn Pálblað úr járni.  

2008-5-698 Heykvísl Járn Haus af heykvísl.  

2008-5-699 Hrífuhaus Viður Hrífuhaus úr viði. 

2008-5-700 Kofnagoggur Járn Kofnagoggur úr járni. 

2008-5-701 Leggur Bein Leggur / sauðarleggur. 

2008-5-702 Þráðleggur Bein 

Þráðarleggur. Grænmálaður með útskornum 

hringjum. Þráður vafinn um legginn.  

2008-5-703 Seilarnál Bein Seilarnál úr beini. 

2008-5-704 Vaðsteinn Steinn Vaðsteinn úr grágrýti, af hefðbundinni gerð. 

2008-5-705 Horn Horn Þrjú horn úr ær. 

2008-5-706 Klyfberi Hár Klyfberi, virðist gamall og mikið notaður. 

2008-5-707 Heymeis Óþekkt Heymeis. 

2008-5-708 Faldur Bómull Faldur (skautfaldur) með áföstum faldhnúti.  

2008-5-709 Koffur Óþekkt Koffur, gyllt.  

2008-5-710 Ermauppslög Ull 

Uppslag, eitt, framan af ermi á skauttreyju. Er 

samstætt uppslagi á næsta númeri, Þjms. 2008-

5-711 

2008-5-711 Ermauppslög Ull Uppslag, eitt, framan af ermi á skauttreyju. 

2008-5-712 

Skauttreyjuborð-

i Flauel Skauttreyjuborði úr svörtu flaueli, baldýraður.  

2008-5-713 Peysubrjóst Bómull Peysubrjóst úr hvítu lérefti.  

2008-5-714 Íleppur  Ull Prjónaðir íleppar. 

2008-5-715 Vettlingur Ull Tvíþumla belgvettlingar. 

2008-5-716 Sleggjuhaus Hraungrýti 

Brot af sleggjuhaus úr hraungrýti, u.þ.b. hálfur 

hausinn. 

2008-5-717 Reipi Óþekkt Tvö reipi. 

2008-5-718 Óþekkt Óþekkt Gripur ekki skráður í Sarpur.is 

2008-5-719 Rúmfjöl Viður Rúmfjöl úr furu. 

 


