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Útdráttur 

Fornleifauppgröftur fór fram í Hrísheimum í Mývatnssveit á árunum 2002-2006. Í ljós komu 

ýmsar mannvistaleifar frá víkingaöld. Hrísheima er ekki getið í fornum heimildum og er 

bæjarstæðið illa farið af uppblæstri. Uppgröfturinn beindist annars vegar að ummerkjum um 

rauðablástur og hins vegar að búsetuleifum sem tímasettar eru milli 9. og 11. aldar. Eitt 

jarðhýsi var grafið að fullu og einnig kamar en einkum var lögð áhersla á að grafa í ösku-

haugnn. Í honum fannst mikill fjöldi gripa og dýrabeina. 

Markmiðið með greiningu gripasafnsins frá Hrísheimum var í fyrsta lagi að gera heild-

stæða grein fyrir safninu þannig að hægt verði að byggja á því við rannsóknir á efnismenningu 

víkingaaldar. Í öðru lagi er markmiðið að varpa ljósi á félagslega stöðu Hrísheima í saman-

burði við samtíða gripasöfn frá Hofstöðum og Sveigkoti. Það er einkum gert með því að bera 

saman fjölda gripa úr innfluttu efni. Benda niðurstöðurnar til að þrátt fyrir mikinn mun í húsa-

kosti þá hafi öll þrjú heimilin haft áþekkan aðgang að innfluttum gripum. 
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Abstract 

The archaeological site of Hrísheimar in Mývatnssveit is in a barren and heavily eroded area. 

Excavations took place between 2002-2006. Substantial remains of occupation were unco-

vered as well as evidence for large-scale industry dating to the period ca. 900 – 1100. The 

remains are varied; pit-houses, latrine and furnaces indicative of iron-making. A well 

stratified midden was excavated and many well-preserved artefacts and animal bones were 

recovered dating to the Viking Age. The aim of the project was twofold: to analyse and pre-

sent the complete artefact assemblage from Hrísheimar to make it accessible for further re-

search, and to compare the Hrísheimar assemblage to the two other large contemporaneous 

assemblages from Mývatnssveit: Hofstaðir og Sveigakot, to throw light on possible social 

status differences. Focusing on imported materials the research indicates that despite 

significant differences in architecture all three households had comparable access to imported 

goods. 
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Formáli 

Umfangsmiklar þverfaglegar rannsóknir á fornminjum og fornu menningarlandslagi hafa verið gerðar 

í Mývatnssveit á síðustu 30 árum, með áherslu á leifar frá víkingöld og voru stærstu uppgreftirnir á 

Hofstöðum, í Sveigakoti og Hrísheimum. Uppgröftur var gerður í Hrísheimum á árunum 2000-2006 

undir stjórn Ragnars Edvardssonar, fyrir hönd Fornleifastofnunar Íslands. Úrvinnslu er ekki lokið og 

hafði aðeins hluti gripsafnsins verið greindur í áfangaskýrslum. Það lá því fyrir mikið verk við að gera 

heildstæða greiningu á gripasafninu og í framhaldi samanburð við hin söfnin frá Mývatnssveit. 

Margvíslegar sérfræðigreiningar lágu fyrir áður en þetta verkefni hófst og er byggt á þeim við 

rannsóknina. Ég vil þakka fyrir þá aðstöðu sem ég hafði á Fornleifastofnun Íslands við vinnu verk-

efnisins og fyrir þann aðgang sem ég hafði að gagnasöfnum og bókasafni. Að auki vil ég þakka starfs-

mönnum stofnunarinnar fyrir þá aðstoð sem þau veittu. Þá sérstaklega Guðrúnu Öldu Gísladóttur 

fyrir ómetanlega aðstoð við greininu á gripum og góðar ábendingar er varða skrif ritgerðarinnar og 

Orra Vésteinssyni kærlega fyrir gagnlegar og þarfar ábendingar og ítarlegan yfirlestur. 
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Inngangur 

Umfangsmiklar þverfaglegar rannsóknir á fornminjum og fornu menningarlandslagi hafa 

verið gerðar í Þingeyjarsýslum á síðustu 30 árum. Þar á meðal eru uppgreftir á búsetuleifum á 

Hofstöðum, í Hrísheimum og Sveigakoti. Hrísheimar eru sunnarlega í Mývatnssveit, um 7 km 

frá Mývatni og um 50 km frá sjó. Bæjarstæðið er í landi Baldursheims, í vesturhluta Baldurs-

heimsheiðar og sunnan við Gautlandalæk. Rústir Hrísheima eru umkringdar að norðan og ves-

tan af hæðum og eru í krika (í lægð) sem er opinn mót suðri og austri. Vestanmegin er bæjar-

stæðið afmarkað af fornum grjóthlöðnum túngarði. Sunnanmegin í krikanum er mýri sem 

teygir sig til suðurs og austurs. Hæðirnar í kring eru blásnar niður í grjót og langt er síðan 

uppblásturinn afhjúpaði fornar búsetuminjar í Hrísheimum en staðarins er ekki getið í fornum 

heimildum. Yfirborðskönnun var gerð árin 2001 og 2002 og fundust margir gripir sem lausa-

fundir á svæðinu og þóttu víkingaaldarlegir (Batey, 2003:11). Uppgröftur hófst sumarið 2003 

(Ragnar Edvardsson, 2003:3) vestan megin við bæjarhólinn og lauk árið 2006. Eitt jarðhýsi 

var grafið upp að fullu og kamar, en einkum var lögð áhersla á að grafa í öskuhaugnn sem 

jarðhúsið hafði fyllst af eftir að notkun þess lauk, fyrir og eftir ⁓940 (Adolf Friðriksson, o.fl., 

2005:17). Í gólflögum jarðhússins og í öskuhaugnum fannst mikill fjöldi vel varðveittra gripa 

(Ragnar Edvardsson, 2005:5) og dýrabeina. Kolefnisaldursgreininingar á dýrabeinum benda 

til að öskuhagurinn hafi hlaðist upp á 9.-11. öld (McGovern og Perdikaris, 2004:2). Leitað var 

að leifum kumla í grennd við eyðibýlið, sumurin 2002-2003 (Adolf Friðriksson, 2011:3) og 

skammt frá bæjarstæðinu fannst gryfja með hundsbeini, eru það mögulega leifar af kumli 

(Adolf Friðriksson, 2011:11). Nokkrar þústir og grjóthrúgur eru ennþá ókannaðar og liggja 

undir skemmdum vegna uppblásturs (Adolf Friðriksson, 2011:14). 

Á Hofstöðum fannst afar stór veisluskáli (Adolf Friðriksson og Lucas, 2009:1) sem er 

stærsta hús frá víkingaöld sem grafið hefur verið upp á Íslandi og með þeim stærstu á Norður-

löndunum. Stærð skálans og ummerki um að Hofstaðir hafi verið miðstöð bendir til að þar 

hafi búið fólk af hærri stigum. Í Sveigakoti var smábýli, að mörgu leiti andstæða Hofstaða 

hvað varðar húsakost (Adolf Friðriksson o.fl., 2005:14). Ein af forsendum fyrir því að ráðist 

var í uppgröft í Hrísheimum var að þar væri mögulega að finna leifar meðalbýlis/heimilis sem 

væri á milli smábýli Sveigakots og höfuðbóls Hofstaða, hvað varðar ríkidæmi og félagslega 

stöðu. Til þess bentu bæði gripir sem höfðu verið tíndir upp af yfirborði og ummerki um 

járvinnslu sem gáfu undir fótinn hugmynd um að Hrísheimar gætu hafa auðgast af framleiðslu 

og sölu á járni til nágrannabæjanna. Bæjarhóllinn í Hrísheimum hefur ekki verið grafinn upp 

og því er ekki hægt að bera húsakostinn þar saman við Hofstaði og Sveigakot en á öllum 
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stöðunum þremur er stærsti hluti gripasafnanna úr öskuhaugum og ætti samanburður á þeim 

að gefa skýra mynd af ólíkri félagslegri stöðu heimilanna þriggja. Gripasöfnin eru í 

aðalatriðum samtíða, frá 9.-11. öld en á Hofstöðum er engir gripir eldri en ~940. Frá Hof-

stöðum eru einnig allmargir gripir úr lögum sem eru yngri en víkingaöld en þeir voru 

undanskildir í samanburðinum fyrir þetta verkefni. 

 
 

Mynd 1: Kort af Mývatnssveit. Inn á það eru m.a. merktir staðirnir: Hrísheimar, Hofstaðir og 

Sveigakot (Lawson, 2009:27).  
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Markmiðið með greiningu gripasafnsins frá Hrísheimum er í fyrsta lagi að gera heildstæða 

grein fyrir safninu þannig að hægt verði að byggja á því við rannsóknir á efnismenningu 

víkingaaldar. Í öðru lagi er markmiðið að varpa ljósi á félagslega stöðu Hrísheima í saman-

burði við Hofstaði og Sveigkot. Það er einkum gert með því að bera saman fjölda gripa úr inn-

fluttu efni til að draga fram hvort heimilin þrjú hafi haft ólíkan aðgang að erlendum varningi.  

Má varpa ljósi á félagslega stöðu Hrísheima með því að bera saman gripasafn staðarins við 

gripasöfn frá Hofstöðum og Sveigakoti?  

 

 

 

Tímasetning búsetu í Hrísheimum 

Tímasetning búsetu í Hrísheimum byggir á þekktum gjóskulögum sem fundust og kol-

efnisaldursgreiningum á dýrabeinum. Búið var í Hrísheimum á 9.-11. öld, og skiptist búsetan í 

tvö tímaskeið: 

• TS1: frá um 871±2  til ⁓940. 

• TS2: frá ⁓940 til ⁓1050 (Ragnar Edvardsson, 2006:4). 

 

Ekki var hægt að tengja allar einingar við gjóskulagið frá ~940 og allmargir gripir eru 

lausafundir án nokkurs samhengis. Slíka gripi er aðeins hægt að flokka sem TS1-2, semsé á 

bilinu 871±2 til ⁓1050. 

Eftir miðja 11. öld virðast Hrísheimar leggjast í eyði (Ragnar Edvardsson, 2006:4). Upp-

blástur á bæjarstæðinu olli því að samhengi mannvistarlaga er víða rofið og því ríkir óvissa 

um aldursafstöðu ýmissa laga, einkum á svæðum A, B og C. Endanleg greining á samhengi 

mannvistarlaganna liggur ekki fyrir en við tímabilaskiptinguna fyrir þessa rannsókn var byggt 

á þeim upplýsingum sem fram koma í áfangaskýrslum og til viðbótar stuðst við gögn í skjala-

safni uppgraftarins t.d. upplýsingum á fundarpokum, teikningum og í vinnuskýrslum. Líklegt 

er að heildstæð greining á samhengi mannvistarlaga í Hrísheimum muni hnika til aldurs-

afstöðu í einstöku atriðum en aðallega mun slík greining geta leitt til nákvæmari tímabila-

skiptingar en hér er byggt á. 
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Tafla 1: Upplýsingar varðandi aldur og svæði.  

 

Öll mannvirki og öskuhaugur eru yngri en LNL 871±2. 

 

H-1104 lá sumsstaðar yfir yngstu lögunum en víða blásið burt. 

 

 

A (TS1-2) 

 

Jarðhús/smiðja: 

⁓V940 var ekki til staðar, jarðvegur mikið uppblásinn. 

 

 

 

B (TS1-2) 

 

Bygging: 

Elstu gólflög: [126], [129] og [031]. 

⁓V940 var ekki til staðar, jarðvegur mikið uppblásinn. 

 

 

C (TS1 og TS2) 

 

Jarðhús/verkstæði: 

Eining [410] var undir ⁓V940 (skv. upplýsingum á fundapokum). 

 

 

D (TS1) 

 

Niðurgrafinn kamar:  

Var að hluta til undir öskuhaugnum (undir E/L) og því undir ⁓V940.  

 

 

H (TS1) 

 

Jarðhús/smiðja: 

 ⁓V940 = [005]. 

H var fyrir neðan ⁓V940 og undir öskuhaugnum. 

Dýrabein voru aldursgreind frá 9.-10. öld. 

 

  

Öskuhaugurinn (L/E/Q) sem fyllti jarðhús H, náði út fyrir H og að hluta yfir D ↓ 

 

 

E (TS1 og TS2) 

 

⁓V940= [295]. 

LNL871±2 = [439]. 

 

 

 

L (TS1, TS2 og TS1-2) 

 

Dýrabein voru aldursgreind frá 9.-10. öld. 

Einingar [000] - [045]= voru fyrir ofan ⁓V940. 

Einingar [046] - [081]= ?  

Einingar [082] - [359]= voru fyrir neðan ⁓V940 

 

 

Q (TS1) 
Var fyrir neðan ⁓V940 

 

  

Gjóskulögin sem fundust við uppgröftinn í Hrísheimum voru þrjú (Ragnar Edvardsson, 

2006:4). 

• LNL-871±2: landnámslagið sem féll um 870 (Grönvold, ofl., 1995:150; Schmid, ofl., 

2017:56). 

 

• V~940: gjóskulag úr Veiðivatnagosi sem féll um ⁓940 (Magnús Á. Sigurgeirsson, ofl., 

2002:37). 

 

• H-1104: gjóskulag úr Heklugosi sem féll árið 1104 (Grönvold, o.fl., 1995:149-155). 
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Mynd 2: Teikningar frá 2003, af Hrísheimarústunum (Ragnar Edvardsson, 2003:35). Ekki var 

grafið í sjálfan bæjarhólinn (t.h. á kortinu). 

 

• A (TS1-2): Jarðhús/smiðja (um 2,30 x 1,40 m). Í gólflögum (mynd 3) fundust nítján 

fremur litlar gryfjur og að auki eldstæði eða rauðablástursofn. Mannvistarlög voru illa 

farin af uppblæstri (Ragnar Edvardsson, 2003:6-7). 

 

Mynd 3: Jarðhús/smiðja A, teikning frá 2003. Rauði liturinn sýnir gryfjurnar sem fundust, en 

blái liturinn sýnir eldstæðið/rauðablástursofninn (Ragnar Edvardsson, 2003:28). 
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• B (TS1-2): Bygging (um 2 x 3 m) (mynd 4). Þar var eldstæði (1 x 0,8 m). Mannvistarlög 

voru illa farin af uppblæstri (Ragnar Edvardsson, 2003:4-6). 

 

Mynd 4: Bygging B, teikning frá árinu 2003. Græni liturinn sýnir stoðarholur og pinnaholur 

(Ragnar Edvardsson, 2003:30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• C (TS1 og TS1-2): Jarðhús/verkstæði með eldstæði í horni (mynd 5). Mannvistarlög voru 

illa farin af uppblæstri (Ragnar Edvardsson, 2006:9). 

 

Mynd 5: Jarðhús C, teikning frá árinu 2003 (Ragnar Edvardsson, 2003:30). 
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• H (TS1): Jarðhús/smiðja, grafið upp að fullu en það fyllt af öskuhaug, fyrir og eftir ⁓940 

(Ragnar Edvardsson, 2005:5) (mynd 6). Í gólflögum fundust dýrabein sem voru 

kolefnisaldursgreind frá 9.-10. öld (McGovern og Perdikaris, 2004:2). Utanmál um 2,7 x 

5,0 m (samkvæmt teikningu). 

 

Mynd 6: Jarðhús/smiðja H, teikning frá 2004 (Ragnar Edvardsson, 2004:21). 

 

 

 

 

 

 

 

• L/E/Q (TS1 og TS2): Öskuhaugur, sem myndaðist á TS1 og TS2 (Ragnar Edvardsson, 

2005:14). Hann var samsettur af mörgum einingum og úr honum kom fjölbreytt og stórt 

gripasafn (Adolf Friðriksson o.fl., 2005:17). 

• D (TS1): Niðurgrafinn kamar (mynd 7) frá TS1 og elsti kamar landsins. Hann var að 

hluta til undir öskuhaugnum (Ragnar Edvardsson og McGovern, 2006:11). 

 

Mynd 7: Kamar D (Ragnar Edvardsson og McGovern, 2006:12). 
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Margir sérfræðingar komu að greiningu gripa frá Hrísheimum, Hofstöðum og Sveigakoti 

(sjá nánar á bls. 23). Gripirnir sem notaðir voru til samanburðar fundust í einingum frá 

víkingaöld. Í Sveigakoti hófst búseta skömmu eftir 871±2 og á síðari hluta 11. aldar fór 

bærinn í eyði um skeið: 

• PI er frá skömmu eftir 871±2 til um ⁓940 

• PII er frá eftir ⁓940 til 11. öld 

• PIII eru lög frá 10. öld sem stóðu ekki í samhnegi við ⁓940 gjóskuna og geta verið 

eldri eða yngri en hún (Adolf Friðriksson o.fl. 2005:15; Milek, 2002:16-17; Orri 

Vésteinsson, 2002a:5). 

Á Hofstöðum voru athugaðir gripir sem fundust úr PI, PII og PIII, frá um ⁓940-1030. 

• PI er frá um ⁓940-980 

• PII er frá um 980-1030 

• PIII er frá um 1030-1070 (Lucas, 2009:57).  

Erlendur samanburður á gripum sem hafa fundist á hinu norræna menningarsvæði var 

gerður m.a. til að bera kennsl á gripina og til að rannsaka uppruna og gildi innfluttra gripa sem 

fundust. Formgerðarrannsóknir á ýmsum gripategundum hafa verið gerðar (t.d. á snældu-

snúðum, nöglum og hnífum) þ. á m. á gripum sem fundust í Bryggjunni í Björgvin og í 

Coppergate í Jórvík. Er einkum stuðst við þessar rannsóknir í umjöllun um gripina sem 

fundust í Hrísheimum.  

 

Gripir frá Hrísheimum 

Í Hrísheimum fundust 1642 gripir (982 gripanúmer). Tafla 2 sýnir yfirlit yfir fundina frá Hrís-

heimum. Nokkrir gripir eru brotnir og þá taldir sem einn gripur (en í gripaskrá sem tveir eða 

fleiri) og aðrir gripir eru úr tveimur efnum t.d. járni og kopar og þá eru bæði efnin talin. 

Gripanúmerin eru ekki jafnmörg þar sem stundum eru skráðir fleiri en einn gripur undir sama 

númeri.  

Fjölmargir sérfræðingar koma að greiningu gripanna frá Hrísheimum og er umfjöllun um 

gripina er byggð á rannsóknum, skýrslum og niðurstöðum þeirra. Til að mynda greindi Col-

leen E. Batey fornleifafræðingur marga af þeim gripum sem fundust (Batey, 2003:11-15) en  

að auki greindi Guðrún Alda Gísladóttir fornleifafræðingur marga gripi og þar á meðal rann-

sakaði hún, ásamt Mjöll Snæsdóttur fornleifafræðingi, alla kambana sem fundust (Guðrún 
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Alda Gísladóttir og Mjöll Snæsdóttir, 2018). Elín Ósk Hreiðarsdóttir fornleifafræðingur rann-

sakað sörvistölurnar ýtarlega (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, e.d.-a) og Lísabet Guðmundsdóttir 

fornleifafræðingur greindi til tegunda langflesta trégripi og tréleifar (Lísabet Guðmundsdóttir, 

2018). Sólveig Guðmundsdóttir Beck og Ulf Hauptfleisch fornleifafræðingar greindu tegundir 

steinanna og uppruna (Hauptfleisch, e.d; Sólveig Guðmundsdóttir Beck, e.d..) en Sigrid 

Cecilie Juel Hansen fornleifafræðingur rannsakaði og greindi öll brýnin sem fundust, sem eru 

úr flögubergi (Hansen, 2009). Umfjöllunin um steingripina byggir á greiningum þeirra. 

 

Tafla 2: Yfirlit yfir fundna gripi. 

Hrísheimar TS1 TS2  TS1-2 Lausafundir Samtals 

Blý  0 2 0 1 3 

Brons (cu) 3 0 3 3 9 

Járn (fe) 152 (921 g) 243 (857 g) 110 (436 g) 50 (161 g) 555 (2375 g) 

Gjall 124 (996 g) 370 (7749 g) 178 (945 g) 27 (953 g) 699 (10643 g) 

Hrafntinna 0 0 2 0 2 

Jaspis 2 2 0 0 4 

Raf  1 0 3 0 4 

Kléberg  6 13 11 0 30 

Flöguberg  17 12 1 10 40 

Tinna  6 8 0 9 23 

Aðrar steint. 40 42 60 4 146 

Gler  5 7 6 6 24 

Tré 2 3 3 0 8 

Leður 0 2 0 0 2 

Textíll 1 1 1 0 3 

Bein  32 41 17 0 90 

 
 
 
 

Málmur 

Tæplega helmingur gripa (42%) sem fundust í Hrísheimum er úr málmi, alls 709 gripir, brot 

eða leifar. Varðveisla málmgripa var almennt góð. Blý og brons eru ótvírætt innflutt efni en 

ekki hefur hingað til tekist að að greina hvort það járn sem finnst á Íslandi sé af erlendum 

uppruna eða ekki (Kristín Huld Sigurðardótttir, 2004b:119-124). Hefur því uppruni járns al-

mennt verið metinn eftir líkum og er talið líklegt að á víkingaöld sé hlutfall af innfluttu járni 

lágt (Smith, 2004:202; Orri Vésteinsson, ofl., 2011:91). 
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Tafla 3: Skipting málmgripa eftir tímaskeiðum. 

Hrísheimar TS1 TS2 TS1-2 Lausafundir Samtals 

Blý  0 2 (34,40 g) 0 1 (6,88 g) 3 (41,28 g) 

Brons (cu) 5 (7,24 g) 0 1 (1,41 g) 3 (0,96 g) 9 (9,61 g) 

Járn (fe) 126 (775,82 g) 243 (857,00 g) 136 (581,18 g) 50 (161,00 g) 555 (2375,00 g) 

 

 

Blý 

Blý er ótvírætt innflutt efni þótt blýgripir gætu hafa verið smíðaðir hér á landi. Aðeins þrír 

blýgripir fundust í Hrísheimum, tveir í TS2 og einn sem lausafundur. Blý ryðgar ekki líkt og 

járn og er því sterkara (Batey, 2009:255). Blý er þungt efni og því hentugt í gripi sem eiga að 

vera þungir, jafnvel smáir en þungir líkt og met, snældusnúðar og sökkur.  

 
 

Ró  

Ró HRH00-002 (1,3 x 0,6 x 0,3 cm) er skráð sem lausafundur. Hún er nokkurnveginn 

ferningslaga, örlítið sveigð og gatið ekki fyrir miðju. Lögunin minnir á enda af löm eða bandi. 

Ekki fundust rónaglar eða gataðar þynnur úr blýi í Sveigakoti (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). 

Á Hofstöðum fannst ferningslaga blýró (HST00-213), í kamri E2, í PII. 

Það má vel vera að blýið hafi borist til landsins sem stærri hlutir t.d. bátum eða kistum, 

sem síðan hafa verið endurnýttir. Til samanburðar þá fundust aðeins örfáir rónaglar úr blýi í 

mannvistarleifum frá víkingaöld í Coppergate í Jórvík (Ottaway, P. 1992:618). Ekki fundust 

fleiri blýrær en hins vegar fundust járnrær (bls. 62). 

Mynd 8: Rær úr blýi. HRH00-002 (t.v.) frá Hrísheimum og HST00-213 (t.h.) frá Hofstöðum. 
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Snældusnúður 

Snælda er tóvinnuáhald sem notað var til koma ull á band, samsett af tréhala og snúð (Walton 

Rogers, 1997:1731). Snúðar sem finnast erlendis og hér á landi eru oftast úr steini, hringlaga 

en af mismunandi gerð. Steinsnúðar eru með borðuðu gati fyrir miðju, almennt um 9-11 mm 

(Walton Rogers, 1997:1736). Það gefur upplýsingar um þykkt snælduhalans, sem langoftast 

er horfinn. Snúðar úr steini, leir eða blýi varðveitast oft og hafa margir snúðar fundist á 

Íslandi, enda voru þeir eitt algengasta tóvinnuáhaldið (Guðrún Alda Gísladóttir, 2011:60). Hé-

rlendis eru þeir snúðar sem finnast langoftast úr klébergi (Guðrún Sveinbjarnardóttir, 

2012:154). Fáir blýsnúðar hafa fundist hér á landi, innan við tíu (Guðrún Alda Gísladóttir, 

2011:60). Snældusnúðar eru af mismunandi gerð, stærð og þyngd sem hefur þjónað tilgangi 

við spunann t.d. hvað varðar tækni og þykkt bandsins (Øye, 1988:38). Misþungir snúðar ráða 

þyngd snældunnar (Walton Rogers, 1997, 1731). Blýið hefur hentað vel í snúða sem áttu að 

vera fíngerðir en þungir og haft áhrif á tækni við spunann og gerð bandsins. 

 

Mynd 9: Blýsnúðar: HRH05-134 (t.v.) frá Hrísheimum og SVK06-032 (t.h.) frá Sveigakoti 

(Guðrún Alda Gísladóttir, 2008:54). 

 

 

 

 

 

 

Það fundust sautján snældusnúðar í Hrísheimum. Þar af er einn vel varðveittur blýsnúður 

(HRH05-134), úr öskuhaug, TS2. Hann er líkur snúðum af gerð B, sbr. gerðfræðiflokkun á 

snældusnúðum sem fundust á Bryggjunni í Björgvin (Øye, 1988:38). Snúðurinn sem fannst í 

Hrísheimum er hálfkúlulaga að ofan, fyrir miðju grennast hliðar hans í átt að botninum og er 

hann því sverastur fyrir ofan botn og fyrir neðan miðju (2,2 x 0,8 cm, þvermál gatsins er 0,7 

cm). Hann vegur 55,2 g. og telst vera þungur þar sem almenn þyngd snældusnúða sem 

fundust í Coppergate í Jórvík (af mismunandi efni og gerð) er á bilinu 10 til 55 gr (Walton 

Rogers, 1997:1743).  
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Í Sveigakoti fannst einnig blýsnúður (SVK06-032) í öskuhaug, í PIII. Hann er líkastur 

snúðum af gerð A sem fundust í Coppergate (Øye, 1988:38). Hann er hálfkúlulaga og 

sverastur við botninn, sem er flatur en örlítið íhvolfur (2,3 x 1,6, þvermál gatsins er 0,8 cm). 

Hann vegur 28,7 gr (Guðrún Alda Gísladóttir, 2008:54) og telst því vera í meðalþyngd snúða. 

Báðir blýsnúðarnir sem fundust í Mývatnssveit eru með slétt yfirborð og óskreyttir. Í 

Coppergate hafa fáir (a.m.k. fjórtán) blýsnúðar fundist og eru sumir ævafornir. Nokkrir 

fundust meðal mannvistarleifa frá 9. og 10. öld, en ekki fundust blýsnúðar í yngri lögum 

(Walton Rogers, 1997:1733, tafla 146). Báðir blýsnúðarnir frá Mývatnssveit fundust í 

öskuhaug þrátt fyrir að vera fullkomlega heilir. 

 

Mynd 10: Tilgátumynd af konu að spinna á snældu (Walton Rogers, 1997:1748, mynd 811). 
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Sakka  

Sökkur notaðar við fiskiveiðar voru oftast smíðaðar úr steini eða blýi (Petersen, 1951:262). 

Heilleg sívöl blýsakka (HRH03-103, 2,2 x 0,4 cm) fannst  í öskuhaug, í TS2. Hún ber merki 

um mikla notkun (Batey, 2003:12). Hún gengur að sér til endanna og er með gati fyrir miðju, 

langsum. Ekki fundust sökkur á Hofstöðum (Batey, 2009:255) eða í Sveigakoti (Forn-

leifastofnun Íslands, e.d.). Blýsökkur af mismunandi gerð finnast hins vegar víða á hinu 

norræna menningarsvæði (Petersen, 1951:271, mynd 143-149) og eru oft um 7,0-11,1 cm 

langar (Petersen, 1951:274-275). Sakkan frá Hrísheimum er því mikið minni. Litlar sökkur 

henta t.d. vel til fiskveiða í ferskvatni. Annar gripur fannst í Hrísheimum sem hefur verið 

hentugur til fiskveiða í ferskvatni: járnöngull HRH04-066 (bls. 73).  

 

 

Mynd 11: Til vinstri: blýsökkur sem hafa fundist í Noregi (Petersen, 1951:271), ath. að hlut-

föll þeirra í sbr. við sökkuna frá Hrísheimum eru ekki rétt. Til hægri: sakka HRH03-103, frá 

Hrísheimum. 
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Brons 

Níu gripir úr bronsi fundust í Hrísheimum og voru flestir í gólflögum bygginga, aðeins tveir í 

öskuhaug. Brons er ótvírætt innflutt efni þótt bronsgripir gætu hafa verið smíðaðir hér á landi.  

Mest af bronsgripum (samkvæmt þyngd) fannst í TS1 (tafla 4). 

 

Tafla 4: Fjöldi bronsgripa. 

Hrísheimar TS1 TS2 TS1-2 Lausafundir Alls 

Brons (cu)  5 (7,24 g) 0  1 (1,41 g) 3 (0,96 g) 9 (9,61 g) 

 
 

Tafla 5: Fundarsamhengi bronsgripa. 

Hrísheimar Staðsetning Tegundir Efni 

HRH03-102 Jarðhús/smiðja H, TS1 Þynna með nöglum Brons 

HRH06-002 Jarðhús/smiðja H, TS1 Þynna Brons 

HRH03-004 Lausafundur Döggskór Brons 

HRH04-001 Lausafundur Þynna Brons 

HRH04-005 Lausafundur Þynna um tréspýtu Brons+tré 

HRH06-124 Jarðhús/verkstæði C, TS1 Þynna Brons 

HRH06-010 Jarðhús/verkstæði C, TS1 Götuð þynna Brons 

HRH06-146 Öskuhaugur, TS1 Þynna Brons 

HRH04-119 Öskuhaugur, TS1-2 Götu hringlaga þynna Brons 

 

 
 

Döggskór 

Döggskór voru settir á sverðslíður til skrauts og hlífðar og eru margir eru skreyttir mynstri. 

Nokkrir döggskór úr bronsi hafa fundist á Íslandi, allir úr bronsi. Þeir sem hafa fundist hér-

lendis eru um 5,7 – 8,0 cm á hæð og flestir hafa fundust sem lausafundir (Kristján Eldjárn og 

Adolf Friðriksson, 2016:331), þar á meðal döggskór HRH03-004 frá Hrísheimum. Má vel 

vera að hann komi úr kumli á svæðinu, sem er mikið uppblásið. Hann er brotinn og máður á 

yfirborði og virðist skrautverkið ekki eiga sér nákvæma hliðstæðu hér á landi. Að formi til 

svipar honum helst til döggskós sem fannst á Ljárskógum í Dalasýslu (Batey, 2003:12). Hann 

er 3,1 cm hár, 0,6 cm þykkur og 2,2 cm beiður, en það er aðeins rúmlega helmingur af upp-

runalegri breidd (Batey, 2003:12). Hann á sér enga nákvæma hliðstæðu a.m.k. ekki hérlendis.  
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Mynd 12: Döggskór HRH03-004. 

 
 

Þynnur 

Nokkrar bronsþynnur fundust við rannsóknina. Þær eru sennilega allar einhverskonar hlífar 

um aðra gripi úr lífrænum efnum s.s. tré eða leðri. Brotin eru þó svo smá að ekki er hægt að 

greina hlutverk þeirra nánar. Þynna HRH03-102, með tveimur nöglum, fannst í 

jarðhúsi/smiðju H, í TS1. Hún er 5,0 cm löng og 3,4 cm breið. Hún er örþunn (aðeins 0,08 

cm) og gæti t.d. verið brot úr íláti (Batey, 2003:12). Þynna HRH04-005 er U-laga og sveigð 

utan um hringlaga tréspýtu (þvermál 0,5 cm). Hún er lausafundur. Þynnan 2,2 cm löng og um 

0,6 cm breið. Hringur HRH04-119 fannst í öskuhaug, í TS1-2. Hann er gataður með tveimur 

götum á sitthvorum endanum sem í hefur verið nagli. Hringurinn hefur verið settur upp á skaft 

á áhaldi til að halda því á sínum stað. Þvermál hringsins er 1,4 cm og breiddin um 0,5 cm.  

Mynd 13: Bronsgripir HRH04-005 (t.v.) og HRH04-119 (t.h.). 

 

 

 

 

 

Þynna HRH06-002 er hringlaga, með spíralmynstri og örþunn (0,05 cm). Hún fannst 

neðarlega í gólflagi í jarðhúsi/smiðju H, í TS1. Hún er með þremur götum, eitt gatið er fyrir 

miðju. Þvermál hennar er 1,2 cm. Hún gæti t.d. verið skraut á hlut. Þá fannst eitt lítið gatað 
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þynnubrot (HRH06-010) í gólflagi í jarðhúsi/verkstæði C, í TS1 og þrjú önnur ógötuð: eitt 

(HRH06-124) í gólflagi í jarðhúsi/verkstæði C (í TS1), eitt sem lausafundur og eitt í ösku-

haug, í TS2.  

 

Mynd 14: Bronsgripir HRH06-002 (t.v.), HRH06-010 (f.m.) og HRH03-102 (t.h.). 

 

 

 

 

 

 

 

Á Hofstöðum fundust tíu gripir úr kopar, ýmist í í PI, PII og PIII en flestir í skála AB. Þar á 

meðal eru: lykill HST02-036 (lausafundur), kinga HST01-009 (í skála AB, í PI-II), heilleg 

sylgja HST01-214 (lausafundur) og hringprjónn HST01-181 (í skála AB, í PII) (Batey, 

2009:255-257). Í Sveigakoti fundust hins vegar sextán bronsgripir víðasvegar um svæðið. Þar 

á meðal eru möguleg bjalla (SVK01-006) sem lausafundur, gripur sem líkist kingu (SVK00-

085) í jarðhúsi T, í PIII og knappur af kúptri nælu (SVK03-013) í N, í PIII (Fornleifastofnun 

Íslands, e.d.). 

 

 

 

 

Járn 

Varðveisla járns var góð í Hrísheimum, það fundust 555 gripir úr járni (33,8%), alls 2292 g 

sem gera um 2,3 kg. Enga gripir á borð við sverð, sem fullyrða mætti að séu innfluttir, er að 

finna í Hrísheimasafninu en alls ekki er hægt að útiloka að hluti járnsins sé kominn erlendis 

frá (bls. 24) en ummerki um járnvinnslu á staðnum benda auðvitað til að mikið af því hljóti að 

vera framleitt þar. 
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Flestir járngripirnir eru naglar (68%) en einnig fannst mikið af þynnum og áfestum (36%). 

Þá fundust verkfæri sem hafa mörg hver varðveist mjög vel, ýmist í byggingum og í ösku-

haug.  

Tafla 6: Fundið járn eftir tímakeiðum, fjölda og þyngd. 
 

TS1 TS2 TS1-2 Lausafundir Samtals 

Járn (fe) 26 (775,82 g) 243 (857,00 g) 136 (581,18 g) 50 (161,00 g) 555 (2375,00 g) 

 

 

 
 

Hnífar og klippur 

Hnífar voru nauðsynleg áhöld í hinu daglega lífi, enda finnast hnífar oft í grunnum bæja og í 

kumlum beggja kynja (Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 2016:350). Sérhver hnífur gat 

haft fleiri en eitt hlutverk t.d. verið hentugur til hannyrða, smíða eða við daglegar þarfir 

(Kristín Huld Sigurðardóttir, 2004a:71; Ottaway, 1992:583). Allir hnífarnir sem fundust í 

Hrísheimum eru með almennu lagi sem ekki er hægt að bendla við ákveðin hlutverk. 

 

Mynd 15: Hnífur HRH04-201. 

 

 

 

 

Hnífar sem finnast geta verið brotnir og mikið ryðgaðir en hnífsblöðin þekkjast af V-laga 

sniði (Ottaway, 2009:558-559). Á hinum hefðbundu gerðum hnífa er tangi, blað og oddur. 

Efri hluti blaðsins er bakkinn en bit blaðsins er eggin. Tangarnir voru mislangir en oftast odd-

mjóir og stungið inn í skaftið (Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 2016:351). Flestir hnífar 

sem finnast á Íslandi eru óskreyttir smáhnífar. Þess má geta að margir sem finnast hér á landi 

eru mikið brýndir og eyddir upp í bakka (Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 2016:351) og 

fyrir vikið er erfiðara að greina upprunalegt útlit þeirra og lengd. Það má hins vegar flokka 

hnífa eftir upprunalegri gerð út frá aftari hluta blaðsins, bakkanum og tanganum. Mestar líkur 
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eru á því að þau svæði hafi ekki afmyndast og eyðst við notkun og brýningu (Ottaway, 

1992:559).  

Í Coppergate í Jórvík fundust margir hnífar og voru þeir greindir í fimm flokka: A-E. Þar 

að auki var flokkum A og C (hvorum fyrir sig) skipt í þrjá undirflokka: A1-3 og C1-3 

(Ottaway, 1992:559).  

Í Hrísheimum fundust 28 hnífar, þar af sex heilir. Þeir heillegustu eru 5,5 – 14,3 cm langir, 

0,5-1,0 cm breiðir og með 0,2-0,4 cm þykka bakka. Þeir teljast vera smáhnífar, sé lengsti 

hnífur meðal kumlfunda hérlendis tekinn til viðmiðunar en hann er 18,4 cm langur (Kristján 

Eldjárn og Adolf Friðriksson, 2016:351). Hins vegar endurspegla þeir ekki endilega sitt upp-

runalegt útlit þar sem breidd blaðsins eyðist mest og margir hverjir eru brýndir upp í bakka. Á 

Hofstöðum fundust 23 hnífar víða um svæðið í PI, PII og PIII, flestir brotnir (Batey, 

2009:266). Í Sveigakoti eru fimmtán gripanúmer með hnífum, þar af eru tvö hnífsbrot 

(SVK06-126) sem gætu verið af sama hnífnum en brotin passa ekki fullkomlega saman. Tveir 

af hnífunum eru heilir (SVK00-140 og SVK00-197), lengd þeirra er 7,1 - 10,5 cm (Forn-

leifastofnun Íslands, e.d.).  

Merkilegt er að á þremur hnífum frá Hrísheimum varðveittust tréleifar af sköftum (bls. 95). 

Á hnífstanga HRH04-083 eru leifar af barrviði (Pinophyta) (Lísabet Guðmundsdóttir, 2018) 

sem er innfluttur eða rekaviður. Hnífurinn fannst í öskuhaug, í TS2. Hnífsskaft HRH04-104 er 

mjög heillegt og er á brotnum hnífstanga. Það er tálgað úr birki (Betula) (Lísabet Guðmunds-

dóttir, 2018), sem nóg hefur verið af í kringum bæinn (Trbojević, 2016:195). Það fannst í 

einingu [201] í jarðhúsi/smiðju H. í TS1 (Ragnar Edvardsson og McGovern, 2006:7). Hnífur 

HRH04-044 er mjög heillegur og á honum eru leifar skafts úr birki (Betula) (Lísabet 

Guðmundsdóttir, 2018). Hann fannst í öskuhaug, í TS2. Merkilegt er að trésköft eða leifar af 

þeim hafi vaðrveist í Hrísheimum. Getur vel verið að hnífarnir frá Hrísheimum hafi verið 

smíðaðir eða lagfærðir hér á landi með íslenskum efniviði s.s. trám og járni. 

Neðarlega í mannvistarlagi í jarðhúsi/smiðju A [101] (í TS1-2) fannst brotinn smáhnífur 

(HRH03-019). Hann er líkur hnífum af gerð A2. Í jarðhúsinu fundust nítján holur sem taldar 

eru tengjast járnbræðslu og að auki rauðablástursofn (Ragnar Edvardsson, 2003:4-7). Í sama 

mannvistarlagi voru fleiri verkfæri: tvö brýni (HRH03-011 og HRH03-015), stappa (HRH03-

013) og eldsláttusteinn (HRH03-060). Að auki var þar mikið af járnleifum. Í gólflagi í 

jarðhúsi/verkstæði C fundust þrír smáhnífar, í TS1. Tveir þeirra eru brotnir og líkir hnífum af 

gerð E, annar (HRH06-060) var í mannvistarlagi C[418] og hinn (HRH06-071) í C[442]. Í 
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mannvistarlag [502], mjög neðarlega, fannst einn heillegur hnífur (HRH06-013). Hann er 

líkur hnífum af gerð D. Það má því álykta að strax á fyrstu tíð hafi verið nokkrar gerðir smá-

hnífa og sumir hafi jafnvel verið gagnlegri í ákveðin verk en aðrir og telur Ottaway hnífa (af 

gerð C1, C3 og D) með áberandi langa tanga, stutt og grönn blöð hafa hentað vel í fínvinnu á 

beinum, tré eða leðri (Ottaway, 1992:583). Hnífur HRH04-201 er af gerð D, 14,3 cm langur 

og með 9,6 cm langan tanga, sem er um 2/3 af núverandi lengd hnífsins. Bakkinn er aðeins 

0,2 cm þykkur. Hann gæti hafa hentað vel í fínvinnu. Hann fannst í öskuhaug í TS1. Hnífs-

blað HRH04-030 er með skörðótta egg, líklega sagarblað. Hnífar með skörðótt blöð voru t.d. 

gagnlegir til að saga bein (Ottaway, 1992:589-590, t.d. mynd 246, hnífur 2987). 

 

Mynd 16: Klippur HRH07-042, Þjms. 5440 (Sarpur, e.d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klippur voru með tveimur hnífsblöðum. Getur vel verið að slíkar leifar leynist meðal 

hnífanna sem fundust í Hrísheimum en ekki fundust áreiðanleg merki um það. Klippur gátu 

verið allt að 25,0 cm langar. Klippur af lengri gerð voru líklegast sauðaklippur og notaðar til 

að rýja sauði en smærri klippur voru sennilega notaðar við fínvinnu t.d. við vefnað, sauma og 

skinnvinnu (Ottaway, 1992:548). Þá fundust glæsilegar heilar klippur HRH07-042, Þjms. 

5440 (Sarpur, e.d.), í Hrísheimum, sem lausafundur. Klippurnar eru aðeins 17,6 cm langar og 

af gerð Rygh 443 (Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 2016:399) og hafa líklega verið 

notaðar við fínvinnu. Áhugavert er að hnífsblöð klippanna sem fundust líkjast hnífum af gerð 
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E. Á þremur öðrum stöðum hér á landi hafa klippur af sömu gerð fundist, þar á meðal á Hof-

stöðum, Þjms. 5750 (Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 2016:399). Ekki fundust klippur í 

Sveigakoti (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). 

 

 

Tafla 7: Hnífar og klippur eftir fundarsamhengi og stærð. 

Tegund   Staðsetning, tíma-
skeið 

Gripanúmer Lengd 
(sm) 

Breidd 
(sm)  

Þykkt 
bakka 
(sm) 

Athugasemd Gerð 

Hnífur Jarðhús/smiðja A, 
TS1-2 

HRH03-019 4,6 1,3 0,2 Millibrot af blaði (án tanga og 
odds) 

A2 

Hnífur Lausafundur HRH03-023 6,6 1,0 0,3 Tangi og blað B 

Hnífur Jarðhús/smiðja H, 
TS1 

HRH04-104 6,2 1,2 1,2 Eingöngu hnífstangi, með 
heillegu tréskafti (Betula) 

? 

Hnífur Lausafundur HRH00-012 2,7 0,9 0,4 Brotinn tangi, óbrotið blað ? 

Hnífur Lausafundur HRH07-005 4,5 2,3 0,2 Brotin blöð hömruð saman og 
mögulega brotinn tangi 

? 

Hnífur Lausafundur HRH04-030 3,7 1,4 0,2 Millibrot af blaði (án tanga og 
odds) 

? 

Hnífur Lausafundur HRH04-038 4,8 0,8 0,2 Brotinn tangi og blað (brotið af 
oddinum) 

A3 

Hnífur Lausafundur HRH04-069 6,0 0,6 0,2 Tangi og blað (nánast heill) A3 

Hnífur Lausafundur HRH03-071 4,8 1,2 0,2 Mögulega brotinn tangi og 
blað en oddur brotinn af/þver-
skorinn 

D 

Hnífur Jarðhús/verkstæði 
C, TS1 

HRH06-013 5,5 0,6 0,3 Tangi og blað (heillegur) D 

Hnífur Jarðhús/verkstæði 
C, TS1 

HRH06-071 2,8 0,8 0,3 Brotinn og beiður tangi, 
óbrotið blað en mikið brýnt 

E 

Hnífur Jarðhús/verkstæði 
C, TS1 

HRH06-060 5,7 1,0 0,2 Mögulega brotinn tangi, 
óbrotið blað 

E 

Hnífur Öskuhaugur, TS1 HRH04-312 2,3 1,4 4,8 Eingöngu blaðsoddur ? 

Hnífur Öskuhaugur, TS1 HRH06-053 3,5 0,6 0,2 Brotinn tangi og blað en 
oddurinn brotinn af 

C3 

Hnífur Öskuhaugur, TS1 HRH04-201 14,3 1,0 0,2 Tangi og blað (heill) D 

Hnífur Öskuhaugur, TS1 HRH05-215 3,4 0,7 0,1 Brotinn og sveigður tangi, 
óbrotið blað 

D 

Hnífur Öskuhaugur, TS2 HRH05-033 1,8 0,9 0,2 Eingöngu blaðsoddur ? 

Hnífur Öskuhaugur, TS2 HRH04-041 2,6 1,4 0,2 Eingöngu blaðsoddur ? 

Hnífur Öskuhaugur, TS2 HRH05-073 2,6 0,6 0,1 Eingöngu blaðsoddur ? 

Hnífur Öskuhaugur, TS2 HRH05-090 3,1 1,4 0,4 Eingöngu blaðsoddur ? 

Hnífur Öskuhaugur, TS2 HRH04-273 7,0 0,7 0,3 Brotinn tangi og blað (brotið af 
oddinum) 

A2 

Hnífur Öskuhaugur, TS2 HRH04-044 9,1 1,0 0,4 Tangi og blað (heill), á honum 
eru leifar skafts (Betula) 

B 

Hnífur Öskuhaugur, TS2 HRH04-025 4,8 1,4 0,3 Brotinn tangi, óbrotið blað D 

Hnífur Öskuhaugur, TS2 HRH05-114 4,3 1,7 0,4 Mögulega brotinn tangi og 
blað en oddur brotinn af 

D 

Hnífur Öskuhaugur, TS2 HRH04-083 4,1 1,0 0,4 Hnístangi , óbrotið blað, á 
tanganum eru tréleifar (Pinop-
hyta). 

D 

Hnífur Öskuhaugur, TS2 HRH05-092 5,5 0,4 0,3 Tangi og blað (heill) E 

Hnífur Öskuhaugur, TS2 HRH04-008 4,5 1,3 0,2 Brotinn tangi, smá partur eftir 
af blaðinu 

E 

Hnífur Öskuhaugur, TS2 HRH04-087 7,2 0,5 0,3 Tangi og blað (heill) E 

Klippur Lausafundur HRH07-042 17,6 1,5  Klippur (heilar)  
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Mynd 17: Fundarsamhengi hnífa, frá Hrísheimum. 

 

 

Flestir (57%) hnífanna frá Hrísheimum fundust í öskuhaug, ýmist í TS1 og TS2. Þar af þrír 

heilir (HRH04-044, HRH04-087 og HRH05-092). Athyglisvert er að tveir þeirra eru af gerð E 

en báðir eru töluvert lemstraðir og bitlausir. Annar þeirra HRH04-087 er með einkennilegan 

hnúð á tangaendanum sem hefur þá staðið aftan úr skaftinu og sveigist tangi hans upp á við. 

Hinn er með gildan tangaenda og er tanginn örlítið reigður aftur á bak (varla upprunalegt út-

lit). Ekki fundust hnífar í öskuhaug á Hofstöðum (Batey, 2009:267-268). Í Sveigakoti voru 

tólf (66% af hnífunum) í öskuhaug og enduðu þar flestir á 11. öld. Þrír voru í eldri einingum 

og neðarlega í öskuhaugnum, það voru hnífar: SVK04-012 (af gerð A2) og SVK06-100 (af 

gerð A3). Brot af hníf SVK00-028 var í enn eldri einingu, frá PI (Fornleifastofnun Íslands, 

e.d.).  

 

Mynd 18: Hnífur HRH07-005. 
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Merkilegur er hnífur HRH07-005 (lausafundur) þar sem hann ber merki um viðgerð. Blað 

hans hefur brotnað og reynt hefur verið að gera við hann með því að hamra hann saman. 

 

Mynd 19: Heilir hnífar sem fundust í öskuhaug (TS2): HRH05-092 (t.v.), HRH04-087 (f.m.) 

og HRH04-044 (t.h.).  

 

Hægt var að greina nítján hnífa (af 28) frá Hrísheimum í sex gerðir (af níu mögulegum) 

sbr. gerðfræðiflokkun hnífa frá Coppergate. Margir eru brotnir og smáir en þó með tanga og 

bakka. Hversu smáir hnífarnir eru og hversu vel brýndir þeir virðast hafa verið undirstrikar 

hversu vel hnífar voru nýttir. Frá Hofstöðum og Sveigakoti voru hnífarnir mestmegnis smá-

hnífar (Batey, 2009:266-268; Fornleifastofnun Íslands, e.d) og höfðu því líklegast margþætt 

hlutverk. Í Sveigakoti fundust þrír hnífar sem hægt var að greina eftir gerð (Fornleifastofnun 

Íslands, e.d.). 

 

Mynd 20: Gerðir hnífa frá Hrísheimum eftir fundarsamhengi. 
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Mynd 21: Gerðir hnífa frá Hrísheimum og Sveigakoti. 

 

 

Gerð A2: Hnífar af gerð A2 eru með afmarkað hak milli efri línu tanga og á bakka (þar 

sem tangi mætir blaði) og á aftari hluta bakkans hallar línan uppávið (Ottaway, 1992:561, t.d. 

hnífur 2807, mynd 229, bls. 563). Margir hnífar fundust af gerð A2 í Coppergate, en í 

Skandinavíu finnast þeir sjaldan en hafa fundist t.d. í Trelleborg og Fyrkat (Ottaway, 

1992:564). Lengd heillegra hnífa af gerðum A1 og A2 frá Coppergate er á bilinu 8,2 til 23,0 

cm (Ottaway, 1992:562). Ekki fundust heilir hnífar í Hrísheimum sem líkjast gerð A2, né í 

Sveigakoti (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). Það fundust hlutar af brotnum hnífum í Hrís-

heimum sem líkjast gerð A2. Annar hnífurinn (HRH03-019) fannst í gólflagi í jarðhúsi/smiðju  

A, í TS1 en hinn (HRH04-273) í öskuhaug, í TS2. Í Sveigakoti fannst hins vegar hnífur af 

gerð A (SVK04-012) í MT, í PII, en ekki var mögulegt að greina hann til undirflokks (Forn-

leifastofnun Íslands, e.d.).  

Gerð A3: Hnífar af gerð A3 eru með afmörkuðu haki milli efri línu tanga og bakka (þar 

sem tangi mætir blaði) og að auki er lína aftari hluti bakkans niðurhallandi í átt að fremri hluta 
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bakkans, línan rís ekki upp líkt og á gerð A2 og er ekki lárétt eins og á A1 (Ottaway, 

1992:561, t.d. hnífur 2810, mynd 230, bls. 566). Aðeins fjórir hnífar af gerð A3 fundust í 

Coppergate en hafa fundist á öðrum stöðum í Jórvík t.d. um mannvistarleifar frá 11. öld á 

Flaxengate í Lincoln (Ottaway, 1992:565). Tveir hnífar fundust í Hrísheimum sem líkjast 

hnífum af gerð A3, báðir lausafundir. Annar er hluti af brotnum hníf (HRH04-038) en hinn 

(HRH04-069) er nánast heill og 6,0 cm langur (þar af er lengd tangans 3,1 cm). Aðeins einn 

heill hnífur af gerð A3 fannst í Coppergate. Hann var 13,8 cm langur og þar af var tanginn 3,8 

cm (Ottaway, 1992:566, sjá hníf 2810 á mynd 230). Hnífur (HRH04-069) frá Hrísheimum er 

um helmingi styttri en heili hnífurinn frá Coppergate. 

Gerð B: Bakki hnífa af gerð B eru með lárétta línu á aftari hluta blaðsins. Nær oddinum 

fellur línan örlítið niður. Það er ekki afmarkað hak milli efri línu tanga og bakka, líkt og 

einkennir hnífa gerðum A1-3. Tveir hnífar af gerð B fundust í Coppergate. Þeir eru 13,0 og 

22,8 cm langir og eru tangarnir 3,4 og 3,6 cm langir (Ottaway, 1992:565-566, hnífur 2800, 

mynd 228, bls. 562 og hnífur 2811, mynd 230, bls. 566). Í Hrísheimum fannst einn heill 

hnífur (HRH04-044) og einn brotinn hnífur (HRH03-023) og eru þeir líkir hnífum af gerð B. 

Sá heillegi er aðeins 9,1 cm að lengd og því stuttur. Þar af er lengd tangans 5,7 cm og eru því 

hlutföll hans önnur en á hnífum af gerð B frá Coppergatw. Hann fannst í öskuhaug, í TS2. 

Hinn, sá brotni, fannst sem lausafundur. 

Gerð C3: Hnífar af gerð C3 hafa beina línu yfir tanga og að fremri hluta blaðsins, þar sem 

lína blaðsins fellur niður að odd. Í Coppergate voru hnífar af gerð C3 um 3,7-9,0 cm langir 

(Ottaway, 1992, 565 og 570, t.d. hnífur 2840, mynd 231, bls. 567). Í Hrísheimum fannst einn 

brotinn hnífur (HRH06-053) og er líkur hnífum af gerð C3, fannst í öskuhaug, í TS1. Ekki 

fundust hnífar af gerð C3 í Sveigakoti (Fornleifastofnun Íslands, e.d.) en þar fannst hins vegar 

heill hnífur (SVK00-140) af gerð C1. Hann er 3,9 cm langur og fannst í jarðhúsi T, í PIII 

(Fornleifastofnun Íslands, e.d.). Lengd hnífa af gerð C3 í Coppergate var á bilinu 8,7 til 20,0 

cm (Ottaway, 1992:568). Í Jórvík finnast hnífar af gerð C3 oftast í mannvistarleifum frá 9.-11. 

öld (Ottaway, 1992:570).  

Gerð D: Hnífar af gerð D eru með heldur kúpta línu yfir tanga og bakka, að oddinum. 

Margir hafa tanga sem er lengri en blaðið (Ottaway, 1992:572, t.d. hnífur 2963, mynd 235, 

bls. 573). Þeir eru um 8,1-16,0 cm langir og finnast oft í mannvistarleifum frá 9.-11. öld í 

Evrópu (Ottaway, 1992:572). Það fundust sjö hnífar í Hrísheimum sem líkjast hnífum af gerð 

D, af þeim fundust fimm í öskuhaug, ýmist í TS1 og TS2. Þar af einn heill (HRH04-201) í 

TS1 og er hann 14,3 cm langur (tanginn er 9,6 cm). Hann telst vera langur í samanburði við 
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hnífa af gerð D sem fundust í Coppergate. Samtals fjórir hnífar eru brotnir: HRH05-215 (í 

TS1), HRH04-025 (í TS2), HRH05-114 (í TS2) og HRH04-083 (í TS2). Þá fannsr einn hnífur 

(HRH06-013) í gólflagi í gólflagi í jarðhúsi/verkstæði C, í TS1. Hann er heillegur að sjá og er 

5,5 cm langur (tanginn er 2,2 cm) og er því stuttur í samanburði við hnífa frá Coppergate. Að 

auki fannst brotinn hnífur HRH03-071 sem lausafundur en hann er líkur hnífum af gerð D. Í 

Sveigakoti fannst einn hnífur sem líkist hnífum af gerð D (SVK00-032). Hann er brotinn og 

fannst í jarðhúsi T, í PIII (Fornleifastofnun Íslands, e.d.).  

Gerð E: Hnífar af gerð E eru með beina línu yfir tangann og alla leið að oddinum. Aðeins 

einn slíkur fannst í Coppergate. Lengd hans er ekki gefin upp í bók Ottaway og ekki er að 

finna mynd af honum (Ottaway, 1992:572). Í Hrísheimum fundust fimm hnífar sem líkjast 

hnífum af gerð E, þar af þrír í öskuhaug, ýmist í TS1 og TS2. Hnífur HRH05-092 er heillegur 

og smár. Hann er aðeins 3,9 cm lengd, þar af er tanginn 1,6 cm. Hnífur HRH04-087 er einnig 

heillegur en langri, hann er 7,2 cm (þar af er tanginn 2,4 cm). Sá þriðji (HRH04-008) sem 

fannst í öskuhaugnum er brotinn. Þá fundust tveir brotnir hnífar (HRH06-071 og HRH06-060) 

í gólflagi í gólflagi í jarðhúsi/verkstæði C, báðir í TS1. Athyglisvert er að hnífsblöð í klippum 

HRH07-042, Þjms. 5440 (Sarpur, e.d.) líkjast hnífum af gerð E. 

Þótt smáhnífar hafi verið gagnlegir til margra hluta er mögulegt að sumar gerðir hafi 

hentað betur í ákveðin verk frekar en aðrar gerðir. Hnífur af gerð A2 fannst í gólfi í 

jarðhúsi/smiðju A, í TS1-2 (HRH03-019). Í gólfi í gólflagi í jarðhúsi/verkstæði C, í TS1-2 

fundust tvær mismunandi gerðir hnífa (þrír hnífar): D (HRH06-013) og E (HRH06-060 og 

HRH06-071). Hnífarnir sem fundust í gólflagi í jarðhúsi/verkstæði C og jarðhúsi/smiðju A 

voru af fjölbreyttum gerðum. Margt bendir til að hnífurinn sem fannst í jarðhúsi/smiðju A og 

hnífarnir úr jarðhúsi/verkstæði C hafi verið hluti af áhaldasafni sem var sérhæft til þeirra 

verka sem þar voru unnin, (mynd 92, bls. 115). 

Varðveisla hinna fjölmörgu og fjölbreyttu smáhnífa frá Hrísheimum var almennt góð og 

eru þeir merkileg viðbót við íslenska hnífasafnið.  
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Nál 

Nálar voru úr málmi, beini eða tré og eiga sameiginlegt að hafa auga og odd. Þær voru fyrst 

og fremst notaðar til að sauma með (Goodall, 2011:68). Á víkingaöld voru nálar úr járni oftast 

með hringlaga snið og almennt 4,6-17,1 cm langar. Fíngerðar nálar hentuðu t.d. vel til að 

sauma í þéttofin efni og leður (Goodall, 2011:68).  

 

 

Mynd 22: Saumál HRH05-046. 

 

 

 

 

 

 

 

Þrjár nálar fundust í Hrísheimum (bls. 103) og þar af fannst saumnál úr járni í öskuhaug, í 

TS2 (HRH05-046). Hún er heil (5,5, cm) og með sívalt auga sem nú er samangróið af ryði. 

Áhugavert er að í Hrísheimum fannst einnig nálabrýni HRH07-004, sjá bls. 88. Nál HRH05-

046 hefur væntanlega hentað betur í saum á skinni og þéttofnu efni, fremur en beinnálar 

HRH06-135 og HRH04-287 (bls. 103).  

Nálar finnast stundum í mannvistarleifum og í kumlum erlendis (Petersen:1949:337, 424). 

Á Íslandi hafa saumnálar úr járni ekki fundist í kumlum og fáar í annarskonar mannvistar-

leifum. Ein saumnál úr járni er meðal minja frá Sandmúla í S-Þingeyjarsýslu, Þjms. 5872 

(Sarpur, e.d.). Hún fannst í mannvistarleifum frá um 940-1150 (Orri Vésteinsson, Church, 

Dugmore, McGovern og Newton, 2014:51). Engar nálar úr járni frá víkingaöld fundust á Hof-

stöðum (Batey, 2009:291) eða í Sveigakoti (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). 
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Alir 

Alir (sílar) eru með tanga og odd og eru oftast nokkuð sveigðir. Tanginn er um það bil jafn 

langur og vinnuarmurinn (Goodall, 2011:68, Ottaway, 1992:552). Tanginn gekk upp í bein- 

eða tréskaft (Ottaway, 1992:552). Alir voru t.d. notaðir til að gera holur eða göt en að auki 

voru þeir til margra annarra hluta gagnlegir (Ottaway, 2003:3237). Alir sem fundust í Jórvík 

eru 7,7-16,3 cm langir (Ottaway, 2003:3239; Goodall, 2011:72). Alir með tígullaga þversnið 

eru taldir hentugri en aðrir til að gata skinn (Ottaway1992:552) og voru þeir oftast lengri en 

alir með hringlaga eða ferhyrnt snið (Ottaway, 1992:554; Ottaway, 2003:3238).  

Í Hrísheimum fundust sjö alir (fimm heilir) en enginn af þeim er með tígullaga þversnið. 

Þeir fundust ýmist í TS1 eða TS2, flestir í öskuhaug, aðeins einn í gólflagi (tafla 8). 

Tafla 8: Alir: fundarsamhengi og stærð. 

 

Mynd 23: Alir HRH00-014, HRH06-094, HRH06-008, HRH03-228, HRH06-023, HRH05-

021 og HRH06-057. 

 

 

 

 

 

 

 

Hrísheimar Heill/brotinn Snið, þvermál Tangaendi Oddur Staðsetning 

HRH00-014 Heill (12,2 cm) Hringlaga (0,6 cm) Með krók Hvass Lausafundur 

HRH06-094  Heill (13,0 cm) Hringlaga (0,5 cm) Með krók Rúnnaður Gólflag C, TS1 

HRH06-008  Heill (11,1) Ferhyrnt (0,5 x 0,3 cm) Með krók Rúnnaður, flatur Lausafundur 

HRH03-228  Brotinn Ferhyrnt (0,9 x 0,4 cm) Með krók ? Öskuhaugur, TS1-2 

HRH06-023  Brotinn Ferhyrnt (0,4 x 0,3 cm) Með krók ? Öskuhaugur, TS1 

HRH05-021  Heill (10,8 cm) Ferhyrnt (0,2 x 0,1 cm) Án króks Hvass Öskuhaugur, TS2 

HRH06-057  Heill Ferhyrnt (0,9 x 0,7 cm) Án króks Hvass Öskuhaugur, TS1 
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Alur (HRH06-094) er sá eini sem fannst í gólflagi (í gólflagi í jarðhúsi/verkstæði C, í TS1). 

Innan s-mu einingar fundust aðrir gripir sem tengja má við handverksgerð t.d.: snældusnúður 

HRH06-063, spaði HRH06-089, stappa HRH06-075, hræll HRH06-096 og tindur af togkamb 

HRH06-095. Alurinn gæti hafa verið notaður í fínvinnu t.d. skinnsaum, þó auðvitað hafi hann 

getað nýst til margra hluta. 

Fimm alir (tafla 8) eru með óvenjulegan krók á tangaendanum (samanborið við ali frá Hof-

stöðum og Sveigakoti). Tanginn gæti hafa verið beygður yfir skaftaendann til að halda því 

föstu. Ottaway telur að tangaendum ala hafi stundum verið breytt í vinnuarm (Ottaway, 

1992:552) og gæti sú skýring líka átt við um alina frá Hrísheimum. 

Varðveisla alanna sem fundust í Hrísheimum er með eindæmum góð og sýnir hversu fjöl-

breyttir alir geta verið. Fjöldi ala hefur fundist í mannvistarleifum erlendis og hér á landi en 

virðast ekki hafa verið (a.m.k. ekki margir) með krók á tangaendanum, líkt og sumir þeirra 

sem fundust í Hrísheimum. Á Hofstöðum fannst alur (HST98-050) í jarðhúsi G, í PII (Batey, 

2009:271. Hann er um 13,5 cm langur, beinn, með tígullaga snið og hefur því verið hentugur 

til að gata skinn (Ottaway, 1992:552). Á Sveigakoti fundust tveir alir með ferhyrnt snið: 

SVK00-38, SVK99-002 (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). Alir finnast sjaldan í kumlum á 

Íslandi en a.m.k.einn (tangabrot af al, með leifum af skafti) fannst í kumlateig á Granagiljum í 

Skaftártungu en hann er illa farinn (Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksso, 2016:251,408).  

 
 

 

Drífholt 

Drífholt er verkfæri sem slegið var á með hamri til að reka gjarðir á tunnur. Þannig áhöld voru 

slétt á þeim fleti sem að tunnunni hefur snúið. Toppurinn/skallinn er rúnnaður og getur verið 

með ummerki eftir hamarshögg (Kristján Eldjárn, 1988:94-95) 

Tvö verkfæri sem svipa til drífholta fundust í öskuhaug í Hrísheimum. Bæði eru með 

sléttum fleti neðst. Annað, HRH04-187, fannst í öskuhaug (í TS2) og er 9,1 cm að lengd. 

Neðst er snið blaðsins  um 1,6 x 0,4 cm. Hitt, HRH05-047, fannst einnig í öskuhaug (í TS1-

2). Það er mun styttra, 6,1 cm að lengd. Neðst er snið blaðsins 1,7 x 0,8 cm. Það er ólíkt hinu 

þar sem það dregst mjög saman frá blaðinu að grönnum topnnum/skallanum. Blöðin eru illa 

farin af ryði og því eru mælingarnar á þeim ekki mjög nákvæmar. 

Í Skálholti fannst drífholt en aldur þess er óvís (Kristján Eldjárn, 1988:94-95).  
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Mynd 24: Drífholt HRH04-187 (t.v.) og HRH05-047 (t.h.). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lyklar og lás 

Lyklar og leifar tengdar þeim finnast í bæjarrústum og í kumlum beggja kynja, erlendis og á 

Íslandi (Petersen, 1951:482). Lyklarnir, sem oftast voru úr járni en stundum koparblöndu, 

gátu verið fagurlega skreyttir og finnast af nokkrum gerðum. Á skaftinu var oftast auga eða 

lykkja (Petersen, 1951: :465-466 og 533) og þannig var mögulegt að festa lykilinn á krók, 

belti eða því um líkt (Kristján Eldján og Adolf Friðriksson, 2016:401-402). Lyklar hafa og 

fundist með trésköftum (Arwidsson, 1999:9). 

 

Mynd 25: Lyklar sem gengu að föstum lásum: S-laga lykill sem fannst í Bjarkey í Svíþjóð 

(t.v.) (Arbman, 1939:267, mynd 1) og L-laga lykillinn sem fannst í Mästermyr í Svíþjóð (t.h.) 

(Arwidsson og Berg, 1999:PI. 19, mynd 3). 

 

 

 

 

 

 

Með lyklum að föstum lásum var togað í fjöður eða dragloku til að opna lásinn. Leggurinn 

hafði ferkantað snið og ýmist 1-3 tennur. Þeir voru 8-25 cm langir (Petersen, 1951:533). 
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Þannig lyklum má gróflega skipta í tvær gerðir (mynd 33), en aðrar gerðir voru einnig til 

(Ottaway, 1992:671):  

• Lyklar með S-laga legg finnast oftast í minjum frá 9. og 10. öld og í kumlum (Petersen, 

1951:465-467, mynd 254; Ottaway, 1992:674-675, mynd 289, 3661). Þetta var 

langalgengasta gerð lykla (Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 2016:402). 

• Lyklar með L-laga legg eru sjaldséðari en S-laga lyklar (Petersen, 1951:466, 468, myndir 

255 og 256; Ottaway1992:675, mynd 289, 3655).  

Báðar gerðirnar gengu að föstum kistla- eða hurðalásum, af tveimur gerðum (Petersen, 

1951:468): 

• Fastir lásar með fjaðurlæsingu (mynd 34): Lykli var stungið inn í skráargatið, honum 

snúið, og tönninni/tönnunum krækt í gatið/götin á fjöðrinni og togað. Þannig lagðist 

fjöðrin saman og læsingin opnaðist (Ottaway:1992:662-663, mynd 283 a og b). 

• Fastir lásar með dragloku sem rennd var til hliðar til að læsa/aflæsa (mynd 34): 

Lyklinum var stungið inn um skráargatið, honum snúið, tönninni/tönnunum krækt í 

gatið/götin sem voru á draglokunni. Þá var togað í lykilinn og draglokunni rennt til hliðar. 

Þannig opnaðist/læstist lásinn (Ottaway1992:661, mynd 282) 

 

Mynd 26: Til vinstri og fyrir miðju: fastir lásar með fjaðurlæsingum (Ottaway, 1992:662-663, 

myndir 283a og b). Til hægri: fastur lás með dragloku (Ottaway, 1992:661, mynd 282). 
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Önnur gerð lykla gekk að svokölluðum mellulásum (mynd 35). Skegg lyklanna hafði oftast 

ferstrent eða sívalt form (Norm, 1988; Ottaway, 1992:664-665, 677-678). Lyklarnir gátu verið 

með flatt og gatað skegg og með sama sniði og hús lássins sem þeir gengu að (Ottaway, 

1992:676). Aðrar gerðir líkra lykla sem gengu að mellulásum voru einnig til (sjá t.d. Ottaway, 

1992:664-665, 677-678). Innan í láshúsinu var fjöður sem skeggið gekk að. Lykilgötin voru 

ýmist hringlaga, ferhyrningslaga eða T-laga. Lyklinum var stungið inn í lásin í gegnum spaltið 

(T-laga skráargat), og rennt eftir því. Þá klemmdist fjöðrin saman og lásinn opnaðist 

(Ottaway, 1992:664-667, 677-678). 

 

Mynd 27: Mellulás (Ottaway, 1992:678, mynd 292). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í Hrísheimum fundust tveir járnlyklar af mismunandi gerðum og að auki leifar af því sem 

sennilega er kistils- eða hurðarlás. Lykill HRH05-012, dragloka HRH05-003 og lykkja 

HRH05-016 fundust í öskuhaug, innan um sömu einingar, í TS2 (mynd 36). Lítið er eftir af 

lyklinum annað en leggjarbrot með tveimur tönnum (2,7 x 1,4 x 0,3). Lykillinn gæti hafa 

verið S-laga eða L-laga en það sem vekur áhuga er að leggurinn nær fram fyrir endatönnina, 

sem er óvanalegt. Vel getur verið að hann hafi áður haft fleiri en tvær tennur. Hann gæti hafa 

gengið að dragloku HRH05-003 sem er partur af læsingu. Hún er úr járni og nú brotin (4,5 cm 

löng). Möguleiki er að hún hafi gengið að járnlykkju HRH05-016 (myndir 34 og 36). 
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Mynd 28: Lykill HRH05-012 (t.v.), dragloka HRH05-003 (f.m.) og lykkja HRH05-016 (t.h.). 

  

Mynd 29: Lyklar sem gengu að mellulásum. Lykill HRH06-090 (t.v.) og lyklar sem fundust í 

Bjarkey í Svíðjóð (t.h.) (Arbman, 1939:274, myndir 4-5). 

 

 

 

 

 

 

 

 Lykill HRH06-090 er 6,1 cm langur og fullkomlega heill. Hann hefur líklegast gengið að 

ferstrendum mellulás (myndir 35 og 37). Skeggið er með þremur lykilgötum. Hann fannst í 

gólflagi í gólflagi í jarðhúsi/verkstæði C, í TS1. Þess má geta að í sama gólflagi fannst járn-

hlutur HRH06-074 sem líkist krókum sem notaðir voru til að reka í hurðarstafi, til að festa 

hurð eða hlera á (Kristján Eldjárn, 1988:92-92; Ottaway, 1992:635-636, mynd 226). Sívalur 

armurinn er 4,2 cm langur en ferhyrndur og þunnur tanginn er brotinn. 

 

Mynd 30: Gripur HRH06-074. 
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Þeir lyklar sem hafa fundist á Íslandi eru líkir lykli HRH05-012 og hafa a.m.k. þrír slíkir-

fundist í byggðaleifum frá víkingaöld. Í kumlum hafa tveir fundist, báðir með L-laga sniði og 

tveimur tönnum (Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 2016:402). Lyklar sem gengu að 

mellulásum, líkt og lykill HRH06-090 og eru með ferhyrnt skegg eru mjög sjaldséðir og t.d. 

fannst aðeins einn slíkur í mannvistarleifum frá 11. öld (8,2 cm) í Coppergate (Ottaway og 

Rogers, 2002:3061). Örfáir aðrir hafa fundist í Skandinavíu t.d. í graftreitnum í Bjarkey í 

Svíþjóð, frá 9.-10. öld (Arbman, 1939:274, myndir 4 og 5; Ottaway, 1992:675-677).  

 

Mynd 31: Bronslykill HST02-036 frá Hofstöðum (t.v.), leifar af lás HST01-082 (f.m.) og 

lykill SVK05-140 (t.h.). 

 

 

 

 

 

Á Hofstöðum fannst brotinn bronslykill (HST02-036) af mellulás. Hann er skráður sem 

lausafundur en er talinn líklegast frá um 940-1030 (Batey, 2009:256). Hann er hins vegar með 

sívalt skaft, ekki flatt líkt og HRH06-090. Lyklar sem gengu að mellulásum á Íslandi voru því 

af fleirri en einni gerð. Á Hofstöðum fannst að auki lásaplata með skráargati (HST01-082) í 

skála AB, í PI-II (Batey, 2009:265-266). Í Sveigakoti fannst heillegur 17 cm langur S-laga 

lykill (SVK05-140) í stétt SP, í PI (Fornleifastofnun Íslands, e.d.; Guðrún Alda Gísladóttir, 

2008:56), hann líkist lykli HRH05-012. Að auki fundust járnleifar af föstum lás í Sveigakoti 

(SVK06-176), í PI (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). 
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Stöppur 

Stöppur voru ýmist með eða án tanga og dragast saman niður að odd. Þær sem hafa fundist 

eru mislangar, allt frá um 3-20 cm langar (Petersen, 1949:92). Stappa er verkfæri sem slegið 

var á með hamri og notað til að t.d. gata járn. Þær gátu einnig nýst til annara verka. Topp-

urinn/skallinn er oft hnoðaður eftir hamarshöggin (Goodall, 2011:7-10; Kristján Eldjárn, 

2017:407-408). Þegar unnið var með heitt efni varð stappan að vera nógu löng til að unnt væri 

að taka um hana með töng. Því lengri sem stöppurnar voru, því hentugri voru þær til að vinna 

heitt járn og forðast hitann. (Goodall, 2011:7-10; Ottaway, 1992:516-517).  

 

 

Mynd 32: Járn slegið milli hamars og steðja (Goodall, 2011:8, mynd 2.2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Stöppur með tanga eru líkar ölum í laginu en mun grófari og sterklegri. Tanginn er 

langoftast styttri en vinnuarmurinn, ólíkt ölum (Mortimer, 2002:2722; Ottaway, 1992:517). 

Þær sem hafa fundist eru um 9-12 cm að lengd. Tanginn er oftast með ferhyrnt snið en vinnu-

armurinn með hinglaga snið (Ottaway, 1992:518-519, mynd 198, t.d. 2229, 2232). Slíkar 

stöppur eru sjaldséðar (Ottaway, 1992:518, mynd 198, 2229) en í Hrísheimum fannst ein slík, 

stappa HRH06-044 og fannst hún í öskuhaug , í TS1). Hún er 11,2 cm að lengd og sverust 

fyrir miðju (0,8 x 0,4 cm). Hún er lík stöppu, með tanga, sem fannst í Coppergate. Báðar eru 

þær íhvolfar á einni hlið fyrir miðju (Ottaway, 1992:518, mynd 198, 2229). 
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Mynd 33: Fyrstu þrjár til vinstri eru stöppur án tanga: HRH05-027, HRH03-013 og HRH06-

075. Lengst til hægri: Stappa með tanga, HRH06-044. Teikning er eftir Huldu Björk 

Guðmundsdóttur fornleifafræðing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 9: Stöppur, fundarsamhengi. 
Stöppur 

HRH05-027: fannst í gólflagi C (verkstæði), TS1, án tanga 

HRH03-013: fannst í gólflagi A (smiðja), TS1-2, án tanga  

HRH06-075: fannst í öskuhaug, TS2, án tanga 

HRH06-044: fannst í öskuhaug, TS1, með tanga 

 

Í Hrísheimum fundust þrjár stöppur til viðbótar, allar tangalausar. Stappa HRH05-027 er 

stutt og með ferningslaga snið. Hún er 2,7 cm löng og sverust fyrir miðju, ólíkt hinum tanga-

lausu stöppunum. Á toppi/skalla hennar eru ummerki eftir hamarshögg. Hún hefur hentað vel 

til að vinna fínvinnu, líklegast ekki heitt járn þar sem hún er það smágerð. Hún fannst í ösku-

haug, í TS2. Stappa HRH03-013 er 7,2 cm og með ferhyrnt snið, hún gæti verið nógu löng til 

að hafa verið notuð við járnsmíði. Á flötum skallanum eru ummerki eftir hamarshögg (Batey, 

2003:11). Hún fannst í gólflagi í jarðhúsi/smiðju  A, í TS1-2. Stappa HRH06-075 er 4,9 cm að 

lengd. Toppur/skalli hennar er kúptur og er snið stöppunnar sporöskjulaga, ólíkt hinum tanga-

lausu stöppunum. Hún fannst í gólflagi í jarðhúsi/verkstæði C, í TS1, ásamt öðrum gripum 

sem tengja má við fínvinnu (mynd 92, bls. 115). Gripanúmer HRH3-050, HRH03-51 og 

HRH03-52 fundust í gólflagi í jarðhúsi/smiðju  A og gætu verið brot af sama gripnum: af 

stöppu eða ali sem tengja má við skinnvinnslu eða trésmíði (Batey, 2003:11). 

 

           



51 

 

Mynd 34: Stappa sem fannst í karlmannskumli í Berufirði (Kristján Eldjárn og Adolf 

Friðriksson, 2017:109, 408). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöppur hafa fundist áður á Íslandi og a.m.k. tvær í kumlum. Önnur þeirra var í karlmanns-

kumli í Berufirði í Reykhólahreppi, ásamt öðrum smíðatólum (Kristján Eldjárn og Adolf 

Friðriksson, 2016:110-111,408). Stappa HRH03-013 líkist henni. Í kumli karlmanns á Síla-

stöðum (sem talinn er hafa verið silfursmiður) fannst stappa sem svipar til HRH06-075 (Kris-

tján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 2016:179; smith, 2001:196). Á Hofstöðum fannst stappa í 

skála AB (HST00-149), í PI (Batey, 2009:269-270, mynd 5.2, bls. 259) og er lík stöppu 

HRH06-075.  

Á Íslandi hafa ekki fundist aðrar stöppur líkar HRH05-027, sem fannst í gólflagi í gólflagi 

í jarðhúsi/verkstæði C. Hins vegar finnast þær víða í Evrópu. Í Coppergate fundust a.m.k. tvær 

þannig (Ottaway, 1992:516-517, mynd 197, 2210 og 2219). Vegna þess hve stutt hún er þá er 

ólíklegt að hún hafi verið notuð í að vinna heitt járn. Hún gæti frekar hafa verið notuð í fín-

vinnu og til að vinna kalt efni t.d. mjúkan málm sem hægt var að móta kaldan (t.d. 

koparplötur) eða til að vinna/móta tré, bein, leður og því um líkt.  

Á Sveigakoti fundust sjö stöppur, þar af ein með tanga (SVK04-304), hún er 8,2 cm löng 

og svipar til HRH06-044 en er ekki af sömu gerð (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). Í Árósum í 

Danmörku fannst stappa af sömu gerð og nánast jafnlöng, 11,5 cm. Hún fannst innan um 

mannvistaleifar frá 10. öld (Ottaway, 1992:519). Engar stöppur með tanga fundust á Hof-

stöðum (Batey, 2009:269-270). Stöppurnar frá Sveigakoti fundust víða um svæðið allar í PIII, 

nema ein (SVK01-046) sem fannst í PI.  
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Skafar og spaðalaga áhald 

Í þennan flokk falla áhöld með flöt og breið blöð. Þau eru ýmist með eða án tanga og sum eru 

bitlaus en önnur ekki (Ottaway, 2011:54-55; Petersen, 1951:300-301, mynd 163). Þessi áhöld 

virðast öll vera með stall á hálsinum, rétt ofan við blaðið (mynd 28), þannig að blaðið og 

skaftið er ekki í sama fleti. Áhöld þessi eru ýmist talin vera vefjaráhöld eða skafar. Þau geta 

verið allt að 24 cm löng en oftast eru þau um 11-15 cm. Breidd blaðsins er almennt um 3-4 

cm (Petersen, 1951:300-301). Skafar voru hentugir til að skafa skinn, sem þvörur eða potta-

skafar, en líklegra þykir að þeir hafi verið notaðir til að skafa skinn (Kristján Eldjárn og Adolf 

Friðriksson, 2016:400). Þannig áhöld finnast oft í Noregi og eru langalgengust í Vestur-

Noregi, í Sogn og Firðafylki (Petersen, 1951:523). 

 

 

Mynd 35: Skafi sem fannst á Selhaga við Mývatn, SLH01-016. Hann fannst í minjum sem 

taldar eru frá því um 10. til 13. öld 1300 (Orri Vésteinsson, 2002b:82). 

 

 

 

 

 

 

Í Hrísheimum fundust fimm spaðalaga áhöld með stall á hálsinum, þar af fjórir greindir 

sem skafar, af ofangreindri gerð. Skafarnir fundust allir í öskuhaug, ýmist í TS1 og TS2. Skafi 

HRH05-141 er með brotinn legg og fannst í TS1. Blað hans er 3,5 cm breitt og virðist geta 

hafa verið beitt. Skafi HRH05-198 er einnig með brotinn legg, hann fannst í TS1. Hann er 

líkur HRH05-141 en með hærri stall. Blað hans er nú 1,6 cm breitt en gæti hafa verið sverara. 

Blaðið virðist hafa verið hvasst. Skafi HRH03-094 fannst í TS2. Hann lítur út fyrir að vera 

óbrotinn og er 8,4 cm að langur. Blaðið er 3,8 cm breitt, því með þeim breiðari, og að auki 

hvasst. Skafi HRH04-255 fannst í TS2 og er fíngerðari en hinir. Hann er með heldur hvössu 

og grönnu blaði sem er 1,23 cm breitt. Leggurinn er brotinn.  
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Mynd 36: Skafar: HRH05-141, HHR05-198, HRH03-094 og HRH04-255. 

 

Mynd 37: Spaðaáhald HRH06-089. 

 

 

 

 

 

Mynd 38: Spaðalaga áhöld sem af norskum fræðimönnum eru taldin vera vefjaráhöld, 

fundust í Noregi (Petersen, 1951:303, mynd 162 og 163). Áhaldið til vinstri er mjög líkt 

HRH05-141. 
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Spaðaáhald HRH06-089 (8,7 cm) er ólíkt þeim gripum sem að ofan er lýst. Það fannst í 

gólflagi í gólflagi í jarðhúsi/verkstæði C, í TS1 og í einingu með gripum sem tengja má við 

ýmsa iðju t.d. tóvinnu. Það er með flatan, ílangan og bitlausan spaða sem dregst saman í 

ávalan og flatan odd.  

Skafi HRH05-141 líkist mjög áhaldi, sem fannst í kumli í Noregi. Það er talið vera vefjará-

hald. Ekki kemur fram hvort blaðið sé hvasst eða bitlaust (Petersen, 1951:303, mynd 162). Í 

Noregi höfðu (árið 1951) að minnsta kosti 34 álíka áhöld fundist. Langoftast hafa þau fundist 

í kumlum kvenna og þvú oft talin vera vefjaráhöld (Petersen, 1951:301; Kristján Eldjárn og 

Adolf Friðriksson, 2016:400-401). Þau gætu einnig hafa hentað til að skafa með t.d. skinn. Á 

Íslandi hafa verkfæri sömu gerðar fundist en þau gætu verið vangreind í gripasöfnum. Að 

minnsta kosti eitt hefur fundist í karlmannskumli og tvö í byggðarleifum (Kristján Eldjárn og 

Adolf Friðriksson, 2016:401). Að fjögur eintök af sköfum fundust til viðbótar þeim sem fyrir 

eru skráð á Íslandi er merk viðbót. Í Sveigakoti fundust þau ekki en á Hofstöðum fannst eitt 

(HST01-001) sem er helst talið vera skafi, í PI (Batey, 2009:266). 

 
 
 
 

Kengur  

Kengir eru U-laga og negldir í timbur til að auka festu (Ottaway, 1992:619), bæði í bygg-

ingum, í innanstokksmunum og áhöld. Einnig voru þeir notaðir til að hengja upp hluti t.d. 

hespur. Þeir voru ýmist með langa eða stutta arma og jafnvel hnykkta leggi. Lengd þeirra er 

almennt 0,9-7,9 cm, breidd 1,5-5,0 cm og þykkt 0,5-1,0 cm (Ottaway, 1992:619). smáir 

kengir (hefti) voru oftast notaðir í innanstokksmuni og áhöld en stærri frekar notaðar í 

byggingar (Ottaway, 1992:622). Einn heillegur og nálega ferkantaður (4,6 x 3,7 cm).kengur 

(HRH04-182) fannst í Hrísheimum. Hann er með tvo beina leggi með hvössum oddum. Snið 

hans er ferhyrningslaga og sverast fyrir miðju þar sem það er um 0,6 cm. Hann telst til kenga 

af stærri gerð. Hann fannst í öskuhaug, í TS1.  

Í Sveigakoti fannst einn kengur (SVK00-222) í jarðhúsi T, í PIII. Hann er með sama lag og 

HRH04-182, en aðeins minni (3,3 x 2,3 x 0,4 cm). Á Hofstöðum fundust fjórir brotnir kengir í 

tveimur byggingum og ýmist í PI-II. Þar af voru þrír í skála AB: einn í A (HST98-004) í PI, 

einn í A2 (HST00-159) í PII og sá þriðji í A4 (HST01-361) í PII. Þá fannst einn kengur 

(HST98-063) í jarðhúsi G, í PII (Batey, 2009:264). Kengur HST98-063 er heillegastur (en 

brotinn í tvennt) hann er nálæga jafnstór og kengurinn frá Sveigakoti og af sömu gerð. 
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Mynd 39: Kengur HRH04-182 (t.v.) og kengur HST98-063 (t.h.). 

 

 

 

 

 

 

 

Mannbroddar 

Mannbroddar eru járn sem fest voru undir fót og notaðir til að ná betri fótfestu á ís. Þeir voru 

t.d. festir með ílöngum skinnbút sem vafinn var utan um fótinn, SHM 34183 (Historika, e.d.). 

Þeir finnast stöku sinnum í mannvistarleifum og í kumlum, bæði erlendis og á Íslandi (Ar-

bman, 1940:TAF40; Arbman, 1943:9-10, 302-303; Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 

2016:409-410). Hér á landi hafa fáir mannbroddar fundist en flestir hafa op fyrir miðju, sem 

gæti verið fyrir festingu (Norm, 1986). Þeir eru ýmist með þrjá eða fjóra arma og oddhvassa 

skafla.  

 

Mynd 40: Til vinstri: Mannbroddur frá Skeljastöðum í Þjósárdal, aldur 900-1100, Þjms. 

4163/1895-96 (Sarpur, e.d). Fyrir miðju: Mannbroddur frá Stöng í Þjórsárdal, aldur 900-1100, 

Þjms. 13884/1939-43 (Sarpur, e.d). Til hægri: Mannbroddur frá Hofstöðum, HST98-073. 

 

                        

  



56 

 

Tvennir mannbroddar fundust í Hrísheimum, hvorir tveggja í öskuhaug, frá TS2. Mann-

broddur HRH04-015 er 4,6 cm langir, þrískiptur og ekki með opi fyrir miðju. Af hinum 

mannbroddnum (HRH05-049) hefur aðeins einn armur varðveist. Armurinn er óvenjulega 

breiður en fleiri dæmi eru til um slíka útfærslu. Eitt dæmi um sömu gerð er t.d. frá í Eketorp, 

sem er í suðaustur Svíþjóð, hann fannst í mannvistarleifum frá um 1100–1499, SHM 31597 

(Historika, e.d.). 

Á Hofstöðum fannst mannbroddur (HST98-073) í jarðhúsi G, í PI. Hann er með fjóra arma 

og opi fyrir miðju (Batey, 2009:269). Fjórskiptir mannbroddar með opi fyrir miðju, líkt og sá 

sem fannst á Hofstöðum, eru af sérnorskri gerð samkvæmt Jan Petersen (Kristján Eldjárn og 

Adolf Friðriksson, 2016:410; Petersen, 1949:65).  

 

Mynd 41: Til vinstri: Mannbroddur HRH04-015. Til hægri: Mannbroddur sem fannst í 

Söderköping í Svíþjóð, frá 1100 – 1249, SHM 34183 (Historika, e.d.). 

 

 

 

 

 

 

Mynd 42: Til vinstri: Brot af mannbroddi HRH05-049. Til hægri: Mannbroddur sem fannst í 

Eketorp í Svíþjóð, SHM 31597 (Historika, e.d.). 
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Ekki hafa fundist aðrir mannbroddar af sömu gerð og HRH04-015 og HRH05-049 á 

Íslandi. Mannbroddunum frá Hrísheimum svipar til mannbrodda sem hafa a.m.k. fundist víða 

um Svíþjóð. Virðist sem mannbroddar af gerð líkt og HRH04-015 hafa verið algengasta gerð 

mannbrodda í Svíþjóð (Historika, sbr. leitarorð: „brodd“).  Engir mannbroddar fundust í 

Sveigakoti (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). Mannbroddarnir frá Hrísheimum og Hofstöðum 

vísa til þess að mannbroddar voru af nokkrum gerðum á Íslandi. Bæði af sérnorskri gerð og 

gerðum sem eru þekktar frá Eystrasalti.  

 

Naglar 

Naglar voru negldir í húsbyggingar t.d. í gólffjalir eða veggþiljur, sleða og innanstokksmuni. 

Að auki voru þeir negldir í timbur til að hengja hluti upp (Zori, 2007:33). Innanstokksmunir 

voru hins vegar almennt fáir í híbýlum manna á Íslandi (Halldóra Arnardóttir, 2004:121). Það 

getur verið erfitt að segja til um hlutverk nagla sem finnst ekki úr samhengi en hins vegar bera 

margir naglar merki um hvernig þeir voru notaðir, þar sem sumir eru sveigðir eða undnir 

(Ottaway, 1992:614). Margir naglar voru ryðgaðir og afmyndaðir og reynt var eftir bestu getu 

að meta útlit þeirra og aðgreina járnteina frá nöglum. Til hliðsjónar var höfð skilgreining 

Ottaway á nöglum þar sem járnteinar með odd (en án hauss) eru greindir sem hauslausir 

naglar en aðeins ef þeir sem voru styttri en 6,5 cm og ekki gildari en 0,7-0,8 cm (Ottaway, 

1992:607).  

Mynd 43: Fundarsamhengi nagla. 
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Mynd 44: Naglar HRH03-070, HRH03-104, HRH03-131 og HRH03-184. Teikningar eru 

eftir Stefán Ólafsson fornleifafræðing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 10: Fjöldi nagla, flokkaðir eftir varðveislu . 

 

 

 

 

 

Í Hrísheimum fundust 142 naglar (25,6% af öllu járni í Hrísheimum), flestir (72%) í ösku-

haug. Járn naglanna var því ekki allt endurnýtt. Í jarðhúsi/smiðju H fundust naglar með stóra 

og flata hausa. Það er algengasta gerð nagla í mannvistarleifum frá 9.til 11. öld og voru þeir 

notaðir til margra hluta, m.a. í byggingar (Ottaway, 1992:613). Jarðhúsið fylltist síðar af ösku-

haug, en það gerðist fyrir 940 og þá þegar var húsið fallið úr notkun og ekki lengur undir þaki 

(Ragnar Edvardsson og McGovern, 2006:7). Í öskunni sem hlóðst upp í jarðhúsinu fyrir 940 (í 

TS1) fannst 30% af þeim nöglum sem komu úr öskuhaug. Eftir 940 hélt öskuhaugurinn áfram 

að hlaðast upp, og var 58% af nöglunum sem fundust í öskuhaug í þeim yngri hluta (TS2). Í 

kamri D, í TS1, fundust tveir naglar. Annar (HRH06-157) er með hringlaga, flatan og stóran 

haus en hinn er mikið ryðgaður og afmyndaður. 

Í Sveigakoti fundust 189 naglar, ýmist í PI, PII eða PIII. Þar af voru 42% þeirra í öskuhaug 

(Fornleifastofnun Íslands, e.d.). Á Hofstöðum fundust 105 naglar og voru 44% þeirra í ösku-

haug (Batey, 2009:258). Á Hofstöðum fundust 38.1% naglanna í skála AB og litu margir út 

Samtals 142 naglar  

Heilir naglar 73 (51%)   

Naglar með haus en brotinn legg  41 (29%) 

Hauslausir naglar 28 (20%) 
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fyrir að hafa verið negldir í timbur skálans s.s. gólffjalir eða veggþiljur. Ummerki fundust í 

skálanum um að járn (m.a. járn nagla) var endurunnið (Batey, 2009:257) þó svo að mörgum 

nöglum hafa verið hent í öskuhaug á löngu tímabili, frá 940-1030. Þá litu margir naglar út 

fyrir að hafa verið dregnir úr timbri með verkfæri (Batey, 2009:258) og undirstrikar það 

mikilvægi timbursins og að það hafi verið endurnýtt. Skýr ummerki um endurnýtingu á 

nöglum og timbri eða endurvinnslu á járni naglanna fundust ekki í Hrísheimum en þess má 

geta að margir naglar fundust hauslausir og gætu hafa brotnað við að hafa verið dregnir úr 

timbri með verkfæri, en þannig naglar fundust einnig á Hofstöðum (Batey, 2009:258). Að 

auki gætu naglar sem voru hreinsaðir úr timbri hafa verið réttir og endurnýttir. 

Hátt hlutfall af nöglum í Hrísheimum var í öskuhaug (72%), miðað við Hofstaði (38,1%) 

og Sveigakot (42%) en hafa ber í huga hversu stórt hlutfall af öskuhaugurinn frá Hrísheimum 

var af þeim minjum sem þar voru grafnar upp. 

 

Tafla 11: Naglar: lag og þvermál hausa. 

Hausar, samtals 114 Fjöldi Þvermál hausa 

Ferhyrndir ⸋ 3 0,4 – 1,7 cm 

Ferningslaga □ 12 1,2-1,6 cm 

Hringlaga o 59 0,4 – 1,7 cm 

Sporöskjulaga 0 8 0,8 – 1,8 cm 

Óreglulegir 32 0,5 – 1,7 cm 

 

Lengd heillegustu nagla frá Hrísheimum er á bilinu 0,8-6,2 cm, en í Sveigakoti var hún 

svipuð: 1,4-5,4 cm.. Í lokaútgáfu um Hofstaðarannsóknina kemur lengd naglanna ekki fram, 

heldur þyngd naglanna. Naglar sem fundust í Coppergate eru 3,5-14,4 cm langir (Ottaway, 

1992:607-615) og því fundust mun lengri naglar þar en í Hrísheimum og Sveigakoti.  

Við nánari greiningu þeirra 114 nagla (80%) sem voru með haus var stuðst við 

gerðfræðiflokkun Ottaway á nöglum frá Coppergate, en hann greinir þá í fimm flokka eftir 

stærð og gerð haussins (Ottaway, 1992:607-615). Naglarnir frá Hrísheimum falla í fjóra af 

fimm flokkum (mynd 45):  
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• Gerð 1: Naglar með þunna og flata hausa, 0,9-14,5 cm langir (Ottaway, 1992:607-

608). Það er algengasta gerð nagla í mannvistarleifum frá 9.-11. öld og voru slíkir 

naglar notaðir til margra hluta, m.a. voru þeir hentugir í byggingar (Ottaway, 

1992:613). Langflestir (73%) af nöglunum eru af gerð 1, með flata og stóra hausa. 

Þannig var það einnig á Hofstöðum (Batey, 2009:258), í Sveigakoti (Fornleifastofnun 

Íslands, e.d.) og almennt á hinu norræna menningarsvæði (Ottaway, 1992:613). 

Óbrotnir naglar af gerð 1 (frá Hrísheimum) eru um 1,1 – 6,0 cm langir. Þeir eru því 

stuttir miðað við nagla af gerð 1 frá Coppergate en í samræmi við lengd nagla (af sömu 

gerð) frá Sveigakoti (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). Hausar naglanna frá Hrísheimum 

eru ýmist ferhyrndir, ferningslaga, sporöskjulaga, hringlaga eða óreglulegir. Þvermál 

hausanna er 0,4 – 2,6 cm breiðir. Um 51% naglanna frá Hrísheimum (af gerð 1) eru 

með hringlaga hausa.  

• Gerð 2: Naglar með þykka og kúpta hausa voru um 3,5-11,5 cm langir (Ottaway, 

1992:607) og geta verið skreyttir (Norm, 1983) og notaðir til skrauts t.d. á 

innanstokksmuni (Ottaway, 1992:614). Aðeins tveir naglar frá Hrísheimum eru af gerð 

2 og fundust báðir í öskuhaug, í TS1. Þeir eru báðir heilir og eru 4,1 og 6,2 cm langir. 

Hausarnir eru óskreyttir, hringlaga og 0,7 og 1,5 cm breiðir.  

• Gerð 3: Naglar með flatan eða kúptan topp/skalla (hauslausir) og eru styttri en 6,5 cm. 

Gætu verið leggir sem hafa orðið viðskila við hausinn (Ottaway, 1992:607). Alls fimm 

naglar af gerð 3 fundust í Hrísheimum, allir heilir og eru 1,9-4,1 cm langir, álíka langir 

og naglar af sömu gerð frá Coppergate. Einn fannst í gólflagi í jarðhúsi/smiðju  A, í 

TS1-2 en hinir fundust í öskuhaug, í TS2. Hausarnir eru ýmist ferhyrndir, hringlaga eða 

óreglulegir og 0,4-1,4 cm breiðir. 

 

• Gerð 4: smáir naglar með þykka og kúpta hausa, eins og gerð 2 nema styttri, almennt 

styttri en 3,5 cm (Ottaway, 1992:607-608). Þannig naglar gætu verið úr 

innanstokksmunum t.d. kistum og því um líkt (Ottaway, 1992:613). Fjórir naglar af 

gerð 4 fundust í Hrísheimum, þ. á m. þrír í öskuhaug (tveir í TS1 og einn í TS2). Einn 

er með hringlaga haus, annar með ferhyrningslaga haus og sá þriðji er með óreglulegan 

haus. Þá fannst einn nagli (HRH03-058) af gerð 4 og með hringlaga haus í gólflagi í 

jarðhúsi/smiðju  A, í TS1-2. Þrír naglar af gerð 4 eru heilir og eru 2,0-2,4 cm langir, 

álíka langir og naglar af gerð 4, frá Coppergate. Þvermál naglahausanna frá 
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Hrísheimum er um 0,3-1,6 cm. Vegna þess hve smáir þeir eru er líklegt að þeir hafi 

verið negldir í hluti eða innanstokksmuni, fremur en byggingar.  

 

• Gerð 5: Húðaðir naglar (Ottaway, 1992:611-612). Slíkir naglar fundust ekki í 

Hrísheimum, á Hofstöðum (Batey, 2009:260-263) né í Sveigakoti (Fornleifastofnun 

Íslands, e.d.). 

 

Mynd 45: Gerðir nagla frá Hrísheimum. 

 

 

Járn var flutt inn til landsins frá upphafi en Íslendingar fóru snemma að vinna járn úr 

mýrarrauða, sem fékkst víða í náttúrunni. Erfitt er að segja með vissu hvort járnnaglar sem 

finnast séu úr erlendu járni eða ekki (Þór Magnússon, 2004:304-305), en líklegt er að fólk hafi 

nýtt það járn sem fannst í náttúrunni t.d. í nagla. Samkvæmt rannsóknum Ottaway á nöglum 

virðast naglar, sem smíðaðir voru af atvinnumönnum, oftast hafa leggi með ferhyrnt snið og 

rúnnaða odda, fremur en hvassa (Ottaway, 1992:608-609, mynd 253), líkt og 37% naglanna 

frá Hrísheimum. Áhugavert er að um 55% naglanna sem fundust í Hrísheimum eru ekki með 

legginn fyrir miðju á hausnum og gæti það verið vísbending um að þeir séu heimasmíðaðir 

(mynd 44: HRH03-131 og HRH03-184). Margir þannig naglar fundust á Hofstöðum (Batey, 

2009:258).  
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Sumir naglar t.d. HRH03-070 a og b (mynd 46) og að minnsta kosti sex til viðbótar gætu 

verið brotnir rónaglar þar sem hausinn er ekki láréttur, heldur hallandi (Ottaway, 1992:617, 

mynd 257; Zori, 2007:35) , en það er ekki fullvíst og þeir eru því flokkaðir sem naglar. Þá 

voru 15% naglanna hnykktir (gætu verið rónaglar) en án róar og því ekki greindir sem 

rónaglar þar sem á þá vantar rærnar, langflestir af þeim fundust í öskuhaug, ýmist í TS1 og 

TS2.  

 

 

Mynd 46: Hnykktur nagli, HRH07-001 (t.v.). Naglar HRH03-070 a og b (t.h.). 

    

 

 

 

 

 

 

 

Rónaglar og rær  

Rónaglar voru ýmist smíðaðir úr erlendu járni og blástursjárni úr mýrarrauða sem finnst í 

náttúru Íslands (Lúðvík Kristjánsson, 1982:120). Rónaglar eru frábrugðnir nöglum þar sem 

þeir eru samansettir af tveimur hlutum: nagla og ró. Róin var höfð undir hnykktan 

leggjarendann. Með rónöglum voru hlutir bundnir saman, oftast timbur (Zori, 2007:33, 36) 

t.d. í bátum, sleðum, kistum og því um líku (Zori, 2007:33). Naglahausar rónagla voru oft 

með tígullaga og ferhyrnt lag og það sama á við um lag rónna (Zori, 2007:36). Rónaglar eru 

oftast 4,0-9,0 cm langir (Ottaway, 1992:618). Stundum eru leggirnir grennstir fyrir miðju og 

ein ástæðan gæti verið að þeir hafi slitnað þannig. Lengdin milli róar og naglahaussins gefur 

upplýsingar um þykkt þeirra hluta sem rónaglar voru látnir binda saman (Lúðvík Kristjánsson, 

1982:128). Þannig geta rónaglar t.d. sagt til um þykkt borða í trébátum.  
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Mynd 47: Blýró HRH00-002 (t.v.) og rónagli úr járni HRH05-217 (t.h.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í Hrísheimum fundust 26 rónaglar úr járni og ellefu stakar rær, þar af blýró HRH00-002 

(bls. 25). 

 

 

Mynd 48: Fundarsamhengi rónagla og róa, úr járni. 

 

 

Heilir rónaglar sem fundust í Hrísheimum eru 1,2-3,6 cm langir. Lengd heillegra rónagla 

sem fundust í Sveigakoti er mjög svipuð, þeir eru 0,9-3,5 cm langir (Fornleifastofnun Íslands, 

e.d.) en lengd rónagla frá Hofstöðum er ekki birt í útgáfu, heldur þyngd þeirra (Batey, 

2009:264-265). Merkilegt er að rónaglar í Skandinavíu frá 9.-10. öld eru almennt um 4,0-9,0 
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cm langir (Ottaway, 1992:618) og því töluvert lengri en rónaglar frá Hrísheimum og Sveiga-

koti. Langflestir rónaglanna sem fundust í öruggu fundasamhengi voru í öskuhaug, í TS2. 

Tveir fundust í gólflagi í gólflagi í jarðhúsi/verkstæði C, í TS1. 

Rærnar sem fundust í Hrísheimum (bæði þær stöku og sem fundust með nöglum) eru fjöl-

breyttar, líkt og í Sveigakoti. Mynd 49 sýnir róa (stökum og áfestar nöglum) sem fundust í 

Hrísheimum og í Sveigakoti. Flestar (bæði í Hrísheimum og í Sveigakoti) eru ferhyrndar.  

 

Mynd 49: Rær úr járni (stakar rær og áfestar nöglum) og lag þeirra. 

 

 

Rónaglar voru ekki aðeins notaðir í báta, þar sem þeir finnast einnig á bæjarstæðum sem 

eru í töluverðri fjarlægð frá sjó, fljótum og stöðuvötnum og gætu t.d. verið úr sleðum eða 

innastokksmunum (Ottaway, 1992:618). Hrísheimar eru um 40 km frá sjó og í um 3,8 km 

fjarlægð frá næsta stöðuvatni, sem er Sandvatn. Merkilegt er hins vegar að sögur hafa lengi 

verið á kreiki um að stöðuvatn hafi verið skammt austan við bæjarstæðið þar sem nú er mýr-

lent mjög. Sagt er að mýrin sé gamall vatnsbotn sem átt hefur framrás norður í Gautlandalæk 

(Ísleif, 1990).  

Hofstaðir eru nær Mývatni en Sveigakot og Hrísheimar, en þó í um 3,1 km fjarlægð frá 

vatninu. Á Hofstöðum fundust aðeins átta rónaglar og fimm stakar rær, ýmist úr PI, PII eða 

PIII, aðallega í jarðhúsi G og skála AB, ýmist í PI-II (Batey, 2009:264-265). Merkilegt er að 

rónaglarnir frá Hofstöðum eru um þriðjungi færri en í Hrísheimum. Í Sveigakoti fundust 14 

rónaglar og 16 stakar rær, ýmist í gólflögum og öskuhaug, í PI, PII eða PIII (Fornleifastofnun 
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Íslands, e.d.). Rónaglarnir og rærnar gætu verið úr byggingum, innanstokksmunum eða öðrum 

hlutum. Flestir rónaglarnir voru þó með höfuð beint fyrir ofan róna, ólíkt rónöglum úr bátum. 

Sveigakot er, líkt og Hrísheimar, alllangt frá næsta stöðuvatni en hins vegar gæti hafa verið 

vatn eða vötn að fornu á milli bæjanna. Ekkert bendir þó sérstaklega til þess að bátar hafi 

verið á Sveigakoti né Hrísheimum. 

Þá eru í safninu að minnsta kosti átta naglar, sem ekki eru settir í flokk rónagla en eru með 

hausa sem halla til annarrar hliðar og gætu því verið rónaglar úr bátum (Ottaway, 1992:617, 

mynd 257). Að auki voru 15% nagla hnykktir en án róa. Þeir gætu verið rónaglar en ekki er 

það ótvírætt, sjá bls. 62. 

 

 

Togkambar 

Togkambar voru notaðir við tóvinnu, til að kemba ullina sem átti að spinna og voru ætíð 

notaðir tveir saman. Togkambar voru með skafti og nokkrum löngum tindum í röð (Hoff-

mann, 1964:284). Tindarnir dragast saman að oddi, líkt og naglar, en eru lengri en 6,5 cm 

(Ottaway, 1992:607) og er þykkt þeirra um 0,5-0,8 cm. Lengd heillegra tinda er almennt um 

10-12 cm (Hoffmann, 1964:284). Í Hrísheimum fundust tveir tindar af togkömbum. Annar 

(HRH06-048) er 7,7 cm langur en hinn (HRH06-095) er 13,0 cm langur og því með þeim 

lengstu. Báðir eru 0,5 cm breiðir. Sá styttri fannst í öskuhaug, í TS1 en hinn í gólflagi í 

jarðhúsi/verkstæði C, í TS1. Ekki fundust togkambar á Hofstöðum (Batey, 2009:257-270) eða 

í Sveigakoti (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). Má vel vera að fleiri tindar (brotnir) af tog-

kömbum séu meðal hauslausra nagla, sem séu of stuttir til að hægt sé greina þá sem slíka.  

 

Mynd 50: Tilgátumynd af konu við tóvinnu, með tog-

kamba (Walton Rogers, 1997:1723, mynd 797). 
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Járnhöld 

Eitt glæsilegt ílangt hald fannst (HRH01-028). Það er brotið, bogadregið og með U-laga krók 

á endanum, sem snýr út, hinn endinn er ekki lengur til staðar (15,1 x 2,0 x 0,5 cm). Það lítur 

út eins og hald af íláti s.s. fötu eða potti (Arwidsson, 1983:11, PI 10-11, gripir 20, 22, og 23-

24; Ottaway 1992:646-645). Það fannst sem lausafundur.  

Annað ílangt U-laga hald (HRH05-048) er með tveimur vinkillaga endum, sem snúa út. 

Það fannst í öskuhaug, í TS2. Það er af annarri gerð en þannig höld hafa fundist erlendis á 

hinu norræna menningarsvæði. Gæti t.d. verið af kistu, íláti, hleðra eða því um líkt (Ottaway, 

1992:646-645, mynd 273, 3504). Ekki fundust járnhöld á Hofstöðum (Batey, 2009:257-271) 

en á Sveigakoti fannst eitt SVK03-069 á svæði P (í PIII) (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). 

 

Mynd 51: Járnhöld. HRH01-028 (t.v.) og HRH05-048 (t.h.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamir, gjarðir, bönd og áfestur 

Járngjarðir eru bönd sem sett voru utan um hluti (t.d. stafílát, kistur, hlera o.m.fl.). Á þeim eru 

göt fyrir nagla, og finnast þær með eða án naglanna. Einnig gátu þær hafa verið festar við 

önnur efni t.d. skinnól/belti en engin sérstök merki fundust um það. Í Hrísheimum fundust 

a.m.k. þrettán áfestur s.s. lamir og gjarðir, af mismunandi gerðum og stærðum. Þær fundust 

víða um svæðið, ýmist í TS1 og TS2. 
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Tafla 12: Lamir, gjarðir, bönd og áfestur. 

Gripanúmer Athugasemd Efni Lengd (sm) Breidd (sm) 

HRH06-015 Band Járn 4,4 1,2 

HRH05-074 Band/áfesta Járn 3,9 1,3 

HRH05-019 Band/áfesta Járn 3,8 1,4 

HRH05-184 Eyra/áfesta Járn 1,4 0,5 

HRH05-044 Eyra/áfesta Járn 3,6 1,6 

HRH04-158 Eyra/áfesta Járn 3,8 1,4 

HRH06-087 Hólkur Járn 3,6 1,2 

HRH06-145 Löm/band Járn 1,6 1,0 

HRH05-131 Löm/band Járn 11,8 3,4 

HRH03-111 U-lagaband/áfesta Járn 11,8 3,4 

HRH03-112 U-laga band/áfesta Járn+birki 3,9 4,0 

HRH05-184 U-laga band/áfesta Járn+birki 8,3 1,6 

HRH05-064 U-laga band/áfesta Járn 6,0 5,1 
 

Í jarðhúsi/smiðju H fannst ílöng og bein löm/band (HRH06-145), í TS1. Hún er götuð með 

tveimur götum og með einum áfestum nagla. Þannig lamir, sem þrengjast jafnt og þétt frá 

einum enda í annan gætu verið af kistu, hurð eða hlera (Ottaway, 1992:623). Í öskuhaug, í 

TS2, fannst svipuð löm/band (HRH05-184). Hún er með áföstum nagla og á henni eru 

tréleifar (tafla 30). Löm (HRH05-131) fannst einnig í öskuhaug, í TS2 en ekki í sömu einingu. 

Hún er með áfestum nagla og er munn grófari og stærri en hinar tvær. 

 

 

Mynd 52: Þrjár lamir: HRH06-145 (t.v.), HRH05-184 (f.m.) og HRH05-131 (t.h.). 
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Gripur HRH06-087 er sveigð og götuð gjörð, með tveimur götum á sitthvorum endanum 

(sem eru báðir brotnir). Hún fannst í kamri D, í TS1. Hefur líklegast verið utan um sívalan 

hlut. 

 

Mynd 53: Hólkur HRH06-087 (t.v), vinkluð áfesta HRH03-111 (f.m.) og áfesta HRH06-015 

(t.h.). 

 

Þá fundust fjórar U-laga/vinkillaga áfestur (HRH03-111, HRH03-112, HRH05-064, 

HRH06-015) sem gætu hafa verið á tréílátum sem eyru fyrir höldur (Ottaway, 1992:637) eða 

festing/band utan um hlut t.d. skinn eða tré. Ein þeirra (HRH03-112), er brotin í tvennt en er 

með áföstum tréleifum, af birki (Betula), líklegast íslensku (Lísabet Guðmundsdóttir, 2018). 

Hún fannst í öskuhaug, í TS1-2. Þar að auki fundust þrjár brotnar til viðbótar (HRH05-074, 

HRH06-015 og HRH05-019) og aðeins hluti af þeim eftir. Þær gætu hafa verið vinklaðar 

áfestur, líkt og hinar. Áfesta HRH06-015 er brotin og með tvo áfesta nagla. Hún fannst neðar-

lega í gólflagi í jarðhúsi/smiðju H, í TS1.  

 

Mynd 54: Áfestur/eyru. HRH03-032 (t.v.) og HRH05-184 (t.h). 
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Einföld áfesta (HRH05-044) fannst, með hringlaga gatað eyra og hefur líklega verið fest á 

ílát, fyrir hald. Hún fannst í öskuhaug, í TS2. Önnur stærri (HRH03-032) er einnig með hring-

laga götuðu eyra fyrir hald og á henni er að auki naglagat. Hún fannst í jarðhúsi/smiðju H, í 

TS1. Áfesta (HRH04-158) er með þremur lögum og tveimur áfestum nöglum. Hún fannst í 

öskuhaug, í TS2. Á henni eru því leifar ílátsins (plata) sem hún var fest við og hefur verið 

pottur af einhverju tagi (Ottaway, 1992:650, mynd 275, 3551).  

 

 

Mynd 55: Áfesta/eyra HRH04-158. 

 

 

Á Hofstöðum fundust gataðar lamir með ásettum nöglum (HST01-173, HST01-233), báðar 

í skála AB, í PI-II. Hlutverk þeirra er óþekkt. Ekki fundust U-laga áfestur (Batey, 2009:265) 

eða áfestur/eyru (Batey, 2009:271). Í Sveigakoti fundust engar lamir, U-laga áfestur eða 

áfestur/eyru úr járni (Fornleifastofnun Íslands, e.d.).  
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Þynnur og bætur 

Alls 76 þynnur fundust víða um svæðið, ýmist í TS1 og TS2. Þær eru flatar en misstórar og 

breiðar, sumar örlítið sveigðar (og gætu þær verið úr íláti) og aðrar beinar. Sumar eru gataðar 

og gætu hafa verið áfestur eða jafnvel bætur og merki um viðgerð. Aðrar gætu verið þynnur 

sem áfestur voru festar á. Flestar fundust í öskuhaug (71%) og voru ýmist í TS1 (11%), TS1-2 

(44%) og TS2 (45%). 

 

Mynd 56: Brot af íláti (bót), með áföstum nagla HRH06-080. 

 

 

 

 

 

 

 

Í gólflagi í jarðhúsi/smiðju  A, í TS1-2 fundust tvær örsmáar þynnur (HRH03-027 og 

HRH03-055). Í gólflagi í jarðhúsi  B, í TS2 fundust tvær þynnur innan sömu einingar, önnur 

með áfestum nagla (sú stærri er 3,6 x 1,2 x 0,6 cm). Í gólflagi í gólflagi í jarðhúsi/verkstæði C, 

í TS1 fannst ein þynna (2,2 x 1,7 x 0,2 cm). 

Járnbót (HRH06-080) með nagla fannst og má túlka hana sem merki um viðgerð. Hún er 

örlítið sveigð og mælist 7,1 x 2,1 x 0,5 cm. Þvermál naglans er um 0,7 cm. Merkilegt er að 

hún fannst neðst í skurði E, í TS1. Tvær aðrar járnbætur fundust í Hrísheimum. Bót HRH05-

097 er lausafundur en bót HRH05-059 fannst í öskuhaug (í TS2). Á Hofstöðum fannst ein 

járnbót í skála AB, í PIV-PVI. Ekki fundust þannig bætur í Sveigakoti (Fornleifastofnun 

Íslands, e.d.).  

Í Sveigakoti fundust fjórar þynnur í öskuhaug. Ein (SVK00-040) var í PII en hinar í PI 

(SVK01-033, SVK01-062 og SVK 00-004). Tvær þynnur fundust í skála T, önnur (SVK00-

157) í PIII en hin (SVK00-159) í PI). Þrettán járnplötur fundust víða um svæðið í Sveigakoti, 

flestar í skála T og sumar öskuhaug, ýmist í PI, PII eða PIII (Fornleifastofnun Íslands, e.d.).  
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Á Hofstöðum fundust tvær þynnur og tvær stórar þynnur í PI-PIII. Tvær í skála AB: 

HST01-118 (í PI-II) og HST99-076 (í PIII). Ein fannst í byggingu D, í PIII (Batey, 2009:271). 

Athyglisvert er að ekki fundust þynnur í öskuhaug á Hofstöðum, ólíkt Hrísheimum og Sveiga-

koti.  

 

 

Eldstál 

Eldur var tendraður með því að slá saman eldstáli og eldsláttusteini (Bjarni F. Einarsson, 

2015:290), margir eldsláttusteinar fundust (bls. 80) í Hrísheimum og fjögur brotin eldstál, öll í 

öskuhaug, ýmist í TS1 og TS2. Í TS2 fundust þrjú (HRH05-108, HRH05-098 og HRH04-

021). Eldstál HRH05-108 er heillegast af þeim öllum (5,2 x 2,2 x 0,3 cm) og er rúmlega 

helmingur þess er eftir, þar á meðal stærri hluti flatarins sem sleginn var við eldsláttustein. Á 

öðrum heillega og sveigða endanum (sem myndar handfangið) er hnúður. Eldstál HRH-04-

021 (3,8 x 1,4 x 0,3 cm) er af sömu gerð og er um helmingurinn eftir af því. Lítið er eftir af 

eldstáli HRH05-098 og er það mikið ryðgað. Eldstál HRH04-178 (4,7 x 1,3 x 0,3 cm) er það 

eina sem fannst í TS1. Það er U-laga og með tveimur brotnum endum. Á því er helmingurinn 

af fletinum sem sleginn var í steininn til staðar.  

 

Mynd 57: Eldstál HRH05-108. 

 

 

 

 

 

Eldstálin frá Hrísheimum líkjast eldstálum sem hafa fundist í kumlum á Íslandi t.d. Þjms. 

4542-a af gerð Rygh 426 (Sarpur, e.d.). Þannig eldstál finnast víða erlendis (Kristján Eldjárn 

og Adolf Friðriksson, 2016:405-406). Á Hofstöðum fannst eitt (HST-01-004) við skála AB, 

það var ekki í jarðlagasamhengi en er líklegast frá víkingaöld. Það er brotið og lítið eftir af því 

(Batey, 2009:268). Í Sveigakoti fundust engin eldstál (Fornleifastofnun Íslands, e.d.).  
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Hringir  

Í Hrísheimum fannst heillegur hringur HRH04-105, þvermál hans er 7,4 cm. Hann er gerður 

úr sveigðum járnteini. Þversnið teinsins er hringlaga (0,9 cm). Endarnir eru lagðir saman og 

samskeytin ekki falin. Hlutverk hringsins er ekki þekkt en hann gæti verið af hringamélum, 

þar sem þvermál þannig hringa, sem finnast á Íslandi, er 4,5-10 cm (Kristján Eldjárn og Adolf 

Friðriksson, 2016:312-313). Hann gæti í rauninni hafa verið til margra hluta gagnlegur t.d. 

sem hald á kistu (Ottaway, 1992:648-649) eða hlekkur af keðju (Berg, 1983:27, PI 16). Líkir 

hringir á tveimur vögnum sem notaðir voru sem kistur í kumlum á 10. öld fundust, í Bjarkey í 

Svíþjóð. Í Coppergate í Jórvík fundust alls 28 hringir en þvermál þeirra er aðeins 2,5 – 5,0 cm 

(Ottaway, 1992:648-649). Hrísheimahringurinn fannst neðarlega í gólflagi í jarðhúsi/smiðju 

H, í TS1.  

 

Mynd 58: Hringir. HRH04-105 (t.v.) og HRH04-009 (t.h.). 

 

 

 

 

 

 

 

Í öskuhaug, í TS2, fannst lítill  hringur (HRH04-009). Þvermál hans er aðeins 1,3 cm og er 

snið teinsins hringlaga (0,2 cm). Hann er brotinn á þeim stað sem endar teinsins náðu saman. 

Á honum er festing sem hefur tengst við annan hlut. Í Sveigakoti fannst einn hringur (SVK01-

017). Hann er einnig með festingu og er talið að hann gæti hafa verið hluti af keðju. Þvermál 

hans er aðeins 1,7 cm og er teinninn með hringlaga snið (0,4 cm). Hann fannst í öskuhaug M, 

í PI (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). Á Hofstöðum fundust fjórir smáir hringir, í PI-III. 

Hringur HST00-199 (þvermál 1,8 cm) fannst í jarðhúsi G, í PI. Hringur HST01-075 (þvermál 

3,8 cm) fannst í skála AB, í PI-II. Hringur HST02-048 (þvermál 2,4 cm) fannst í skála AB, í 

PIII og hringur HST96-023 (þvermál 1,5 cm) fannst í jarðhúsi G, í PI. Hringirnir sem fundust 

á Hofstöðum eru taldir hafa verið hluti af beislum eða keðjum til að halda uppi málmílátum 

(Batey, 2009:268). 
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Hringjur 

Þorn er hluti af hringju t.d. af gjarðarhringjum (Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 

2016:317) eða beltum (Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 2016:393). Fjögur misstór þorn 

fundust í Hrísheimum en engar hringjur. Þornin eru öll með sveigðri lykkju, ferhyrningslaga 

sniði og þrengjast að oddi, líkt og þau sem fundust í Coppergate í Jórvík (Ottaway, 1992:684, 

mynd 295, bls. 682). Þau sem hafa upphaflega stærð eru 2,5-4,7 cm að lengd, 0,5-1,2 cm 

breið og 0,2-0,3 cm þykk. Hrísheimaþornin gætu hafa verið á belti eða á gjarðahringjum.  

Á Hofstöðum fannst þorn (HST02-009) í kamri E, í PIII. Þar fundust einnig tvær nánast 

heilar og hringlaga hringjur (HST98-057 og HST98-066) sem líklegast gjarðahringjum, frekar 

en hringjum af belti þar sem þær virka báðar báðar sterklegar. Báðar fundust í jarðhúsi G, í PI 

(Batey, 2009:268). Í Sveigakoti fannst D-laga hringja (SVK00-025) en á hana vantar þornið. 

Hún fannst í jarðhúsi T, í PII.  

 

Öngull 

Önglar hafa fundist víðq á hinu norræna menningarsvæði, ýmist nálægt sjávarsíðum og lengra 

inn í landið, nálægt ám og vötnum. Í Noregi hafa að minnsta kosti fjórir önglar fundist í 

minjum sem eru langt frá sjó og hafa líklegast verið notaðir í veiða í ferskvatni eða ám, lengd 

þeirra (sem sem gefin er upp í útgáfuriti frá 1951) er um 4,3-4,8 (Petersen, 1951:277-278). 

Öngull HRH04-066 (3,6 x 1,4 cm) fannst í öskuhaug, í TS1-2. Snið hans er hringlaga (0,3 

cm), augað er sívalt en agnhaldið er brotið af. Hann er álíka stór og þeir önglar sem finnast í 

Noregi og voru notaðir til fiskveiða í ferskvatni eða ám. Í Hrísheimum fannst annar gripur 

sem hefur verið hentugur til fiskveiða í ferskvatni eða ám: blýsakka HRH03-103, sjá bls. 28. 

 

Mynd 59: Öngull HRH04-066. 
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Gjall 

Mikið fannst af gjalli í Hrísheimum og ekki var allt gjall hirt. Það sem var hirt af gjalli endur-

speglar því ekki umfang járnvinnslu á svæðinu. Utan við túngarðinn vestan við byggingar A, 

B og C voru haugar af gjalli (Batey, 2003:11). Það gjall sem fannst innan bygginga, í gólf-

lögum og í öskuhaug var hirt og skráð í gripaskrá. Gjallið skiptist á 168 gripanúmer og sam-

tals vegur það yfir 10,643 kg. 

 

Tafla 13: Þyngd gjalls sem var hirt, eftir tímaskeiðum. 

Gjall TS1 TS2 TS1-2 Lausafundir Samtals 

Þyngd (g) 905,31 7749,00 1035,69  953,00 10643,00 

Fjöldi 97 370 205 27 699 

 

Tafla 14: Hlutföll og fundarsamhengi gjalls sem var hirt. 

. 

 

 

Greinilegt er að járn var unnið og framleitt í Hrísheimum frá fyrstu tíð bæði fyrir og eftir 

940 og lítur út fyrir að framleiðslan hafi aukist eftir því sem leið á 10. öldina. 

 

Tafla 15: Þyngd járns, eftir tímaskeiðum. 

Járn (fe) TS1 TS2 TS1-2 Lausafundir Samtals 

Þyngd (g) 775,82  857,00 581,18 161,00 2375,00 

Fjöldi 126 243 136 50 555 

 

Langmest fannst af gjalli í TS2 og þar af mest í öskuhaug (1339,8 g). Mikið af gjalli fannst 

einnig í öskuhaug, í TS1 (669,24 g). Í jarðhúsi/smiðju A (í TS1-2) fannst sindur (HRH03-066) 

sem hefur hrokkið af þegar málmur var hamraður. Sindur fannst einnig í öskuhaug (HRH04-

241), í TS2. Mest af gjalli (HRH06-113) sem fannst innan bygginga var í gólflagi í 

jarðhúsi/verkstæði C, í TS1-2 (í einingu [430], alls 89 g). Mikið af gjalli frá Hrísheimum er 

skráð sem lausafundir en þó var ekki allt gjall hirt. Sjá nánar um fundarsamhengi gjalls á töflu 

40 og 41 (bls. 119). Á Hofstöðum fannst a.m.k. um 28,85 kg af gjalli. Gjallið er skráð í a.m.k. 

195 gripanúmer, ýmist í PI, PII eða PIII. Þar af er bæði smíðagjall og bræðslugjall (McDon-

nell og Maclean, 2009:271-274). Áberandi mikill munur var milli tímakeiða PI og PII, þar 

sem miklu meira af gjalli fannst í PII en í PI (McDonnell og Maclean, 2009:289), líkt og í 

Hrísheimum. Langmest af gjallinu frá Hofstöðum fannst í jarðhúsi G, frá fyrstu tíð búsetu, í 

A B C H D Öskuhaugur Lausafundir 

3,9% 0,4% 6,6% 5,2% 0,2% 77,3% 6,4% 
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PI (McDonnell og Maclean, 2009:273). Í Sveigakoti var lítil heimilissmiðja (PII) gerð eftir 

940 í rústum fjóss (S7) (Orri Vésteinsson, 2008:4-7) og mikið af gjallinu tengist henni 

(Guðrún Alda Gísladóttir, 2005:54). Í Sveigakoti fannst svolítið af gjalli víða um bæjarstæðið 

og dreift um byggingarstig PI-PIII (innan við 10 kg). Mest fannst af gjalli í PIII (Forn-

leifastofnun Íslands, e.d.). Gjallið í Sveigakoti og smiðjuleifarnar benda til járnsmíði en ekki 

rauðablásturs. Í Hrísheimum fannst gjallið víða um svæðið og í haug vestan við túngarðinn 

(Batey, 2003:11) en ekki í jafn stórum haug líkt og fannst á Skógum í Fnjóskadal 

(Guðmundur St. Sigurðarson og Guðný Zoëga, 2013:57) þar sem stórfelld járnframleiðsla var 

skömmu eftir 940 til um ⁓1104 (Guðmundur St. Sigurðarson og Guðný Zoëgaý, 2013:82). Í 

Hrísheimum er bæði smíðagjall og bræðslugjall, og ofarnir á svæði A-C eru túlkaðir sem um-

merki um rauðablástur. Gjallsafnið frá Hrísheimum hefur hins vegar ekki verið greint í heild 

sinni og því er ekki hægt að gefa upp hlutföll milli smíðaagjalls og bræðslugjalls. 

 

Steinar 

Sólveig Guðmundsdóttir Beck og Ulf Hauptfleisch fornleifafræðingar greindu tegundir 

steinanna og uppruna (Hauptfleisch, e.d; Sólveig Guðmundsdóttir Beck, e.d..) en Sigrid 

Cecilie Juel Hansen fornleifafræðingur rannsakaði og greindi öll brýnin sem fundust (á öllum 

stöðunum þremur), sem eru úr flögubergi (Hansen, 2009). Umfjöllunin um steingripina byggir 

á greiningum þeirra. Í gripaskrá Hrísheima eru 249 steinar (15%), ýmist unnir, óunnir, inn-

lendir eða erlendir. Langflestir steinarnir (38%) eru litlar óunnar steinvölur. Steinar af 

ótvíræðum innfluttum steintegundum eru 39%, þar af sextán gripir og brot úr klébergi 

(Steatite), 40 brýni úr flögubergi (Schist), 23 úr tinnur (Flint) og fjórir gripir úr rafi (Amber). 

Raf er hins vegar steingerð/steinrunnin trjákvoða ekki steintegund en stundum flokkað með 

steinum, líkt og hrafntinnan, sem er í rauninni glertegund (Einar Gunnlaugsson og Kristján 

Sæmundsson, 1999:67).  

Tafla 16: Steinar. 

Steintegundir TS1 TS2 TS1-2 Lausafundir Samtals 

Raf  2 (1,50 g) 0  2 (1,50 g) 0  4 (3,93 g) 

Kléberg  6 (60,12 g) 13 (234,85 g) 11 (235,40 g) 0 30 (530,37 g) 

Flöguberg (brýni) 15 (148,85 g) 12 (98,00 g) 3 (18,00 g) 10 (306,00 g) 40 (570,85 g) 

Tinna  5 (17,25 g) 8 (17,07 g) 1 (1,54 g) 9 (24,95 g) 23 (61,44 g) 

Aðrar steintegundir 39 44 65 4 152 

 

Fyrir neðan verður greint fyrir helstu hlutverkum steingripanna. 
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Klébergsbrot og grýtur 

Í þessum kafla er ekki fjallað um allt kléberg sem fannst, heldur aðeins grýtur og brot. Að 

auki fundust tíu sældusnúðar smíðaðir úr klébergsgrýtubrotum (Batey, 2003:13) (tafla 18, bls. 

78). Kléberg er innfluttur tálgusteinn og er talið að efnið komi frá Noregi (Forster, 2009:201). 

Átján klébergsbrot fundust í Hrísheimum (345,87 g) (tafla 17). Mörg eru sveigð, með brúnir 

eða sótugt ytra byrði. Ein klébergsflaga og þrjú brot (samtals 12,37 g) bera ekki merki um 

vinnslu en geta verið brot af hlutum. Ílátsbrot (HRH03-107) er athyglisvert þar sem innri og 

ytri hliðar eru fægða og á ytri hliðinni er gat eftir nagla (fyrir neðan brún) og eru örlitlar járn-

leifar sjánlegar í gatinu. Ílátsbrot HRH03-134 er sótugt og á því gæti verið hola eftir járn-

nagla.  

Aðeins eitt klébergsbrot af íláti fannst á Hofstöðum (Forster, 2009:301). Þá fundust þrír sn-

ældusnúðar á Hofstöðum sem voru smíðaðir úr klébergsgrýtubrotum: HST99-264 (í PI), 

HST99-263 (í PI) og HST96-007 (í PII) (Forster, 2009:298). Í Sveigakoti fundust 19 klé-

bergsbrot talin vera úr grýtum. Þau fundust víða um svæðið: tvö í PI (bæði í öskuhaug M), 

þrjú í PII (öll í MT) og fjórtán í PIII (víða um svæðið, langflest í öskuhaug M). Þá fundust að 

auki (líkt og í Hrísheimum og Hofstöðum) þrír snældusnúðar (allir í öskuhaug) smíðaðir úr 

klébergsgrýtubrotum: SVK01-100 (í PI), SVK04-305 (lausafundur) og SVK05-164 (í PII) 

(Fornleifastofnun Íslands, e.d.).  

Tafla 17: Klébergsbrot og grýtur. 

Gripanúmer Satðsetning Klébersbrot Þyngd (g) 

HRH06-011 Jarðhús/verkstæði C, TS1 Brot/flaga 0,10 

HRH04-198 Öskuhaugur, TS1 Brot 9,40 

HRH05-133 Öskuhaugur, TS1 Ílát, með brún, sótug ytri hlið 11,00 

HRH05-200 Öskuhaugur, TS1 Ílát, með brún 17,00 

HRH04-199 Öskuhaugur, TS1 Ílát, með brún, sótug ytri hlið 52,00 

HRH04-059 Öskuhaugur, TS1-2 Ílát, sívalt ílát (x3) 87,00 

HRH03-134 Öskuhaugur, TS1-2 Ílát, sívalt ílát, sótugt 142,00 

HRH05-014 Öskuhaugur, TS2 Brot 2,00 

HRH05-103 Öskuhaugur, TS2 Brot 0,87 

HRH05-020 Öskuhaugur, TS2 Ílát, með brún 2,66 

HRH05-104 Öskuhaugur, TS2 Ílát, með brún 5,70 

HRH05-105 Öskuhaugur, TS2 Ílát, sótug ytri hlið 1,35 

HRH05-166 Öskuhaugur, TS2 Ílát, með brún, sótug ytri hlið 2,78 

HRH05-167 Öskuhaugur, TS2 Ílát, sívalt ílát 2,42 

HRH05-102 Öskuhaugur, TS2 Ílát, með brún, sótug ytri hlið 3,57 

HRH03-107 Öskuhaugur, TS2 Ílát, með brún, sívalt ílát 8,00 
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Mynd 60: Klébergsbrot af íláti HRH05-133. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Snældusnúðar 

Snælda var notuð í tóvinnu til að koma ull á band, samsett af tréhala og snúði. Snúðar eru með 

misstóru gati fyrir miðju sem var borað í fyrir snælduhalann (Walton Rogers, 1997:1736). Al-

gengast er að finna snúða úr steini og geta varðveisluskilyrði haft áhrif á að önnur efni 

varðveitast síður (Øye, 1988:52). Hérlendis eru flestir snældusnúðar sem hafa fundist frá 

víkingaöld úr klébergi (Guðrún Sveinbjarnardóttir, 2012:154 ) og eru snældunsúðar eitt al-

gengasta tóvinnuáhaldið sem finnst við fornleifarannsóknir á hinu norræna menningarsvæði 

(Guðrún Alda Gísladóttir, 2011:60). Snúðarnir voru hringlaga en af mismunandi gerðum: A-G 

sbr. formgerðarfræði Ingvild Øye sem byggir á snældusnúðum sem fundust á Bryggjunni í 

Björgvin í Noregi (Øye, 1988:38).  

 

Mynd 61: Gerðir snældusnúða sem fundust á Bryggjunni í Björgvin (Øye, 1988:38). 
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Sextán snældusnúðar fundust í Hrísheimum, þar af er einn úr blýi (bls. 26). Fimmtán eru úr 

steini (tafla 18), flestir (tólf) úr klébergi (75%), en tveir eru úr sandsteini og einn úr móbergi 

(tafla 18). Þyngd heillegra steinsnúða frá Hrísheimum, Hofstöðum og Sveigakoti er um 20,17-

40,00 g.  

 

Tafla 18: Snældusnúðar úr steinum, ýmsar upplýsingar. 

Snældu-
snúðar 

Svæði Steintegund Athugasemd Endurnýting 

HRH06-012 Jarðhús/verkstæði C, TS1 Sandsteinn Heill, gerð A, 42,00 g   

HRH06-129 Jarðhús/verkstæði C, TS1 Móberg Brotinn   

HRH06-029 Jarðhús/verkstæði C, TS1 Kléberg Brotinn, gerð A   

HRH06-016 Jarðhús/verkstæði C, TS1 Sandsteinn Heill, gerð F, 51,0 g  

HRH06-131 Jarðhús/verkstæði C, TS1 Kléberg Heill, gerð F, 6,42 g Endurnýtt kléberg 

HRH06-051 Jarðhús/verkstæði C, TS1 Kléberg Heill, gerð A, 30,30 g Endurnýtt kléberg 

HRH06-063 Jarðhús/verkstæði C, TS1 Kléberg Heill, gerð A, 20,17 g Endurnýtt kléberg 

HRH06-077 Jarðhús/verkstæði C, TS1 Kléberg Heill, gerð A, 22,50 g Endurnýtt kléberg 

HRH01-025 Jarðhús/smiðja H, TS1 Kléberg Heill, gerð A   

HRH04-121 Öskuhaugur, TS2 Kléberg Brotinn, gerð A Endurnýtt kléberg 

HRH05-182 Öskuhaugur, TS1 Kléberg Brotinn, gerð A    

HRH05-026 Öskuhaugur, TS2 Kléberg Brotinn, gerð F Endurnýtt kléberg 

HRH05-095 Öskuhaugur, TS2 Kléberg Brotinn,gerð A Endurnýtt kléberg 

HRH05-100 Öskuhaugur, TS2 Kléberg Brotinn, gerð A Endurnýtt kléberg 

HRH03-083 Öskuhaugur, TS2 Kléberg Brotinn, gerð A Endurnýtt kléberg 

 

 

Mynd 62: Fundarsamhengi snældusnúða frá Hrísheimum. 
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Heill klébergssnúður (HRH01-025) af gerð A fannst í gólflagi í jarðhúsi/smiðju  H, í TS1. 

Hinir fundust ýmist í gólflagi í gólflagi í jarðhúsi/verkstæði C, í TS1 (alls átta, þar af fjórir 

heilir) eða í öskuhaug (allir brotnir), bæði í TS1 og TS2 (tafla 18). Steinsnúðarnir frá Hrís-

heimum eru af tveimur gerðum, A (hálfkúlulaga og mesta þvermál neðst á flötum botnunum) 

og F (flatir að ofan og neðan en með ávalar hliðar) (Øye, 1988:38). Aðeins þrír steinsnúðar 

eru ekki úr klébergi (HRH06-012, HRH06-129 og HRH06-016) og fundust allir í gólflagi í 

gólflagi í jarðhúsi/verkstæði C (tafla 18).  

Á Hofstöðum fundust sex klébergssnúðar, þrír af þeim eru smíðaðir úr klébergsgrýtum: 

HST99-264 (í jarðhúsi G, PI), HST99-263 (í jarðhúsi G, PI) og HST96-007 (í skála AB, PII) 

(Forster, 2009:298). Tveir snældusnúðar til viðbótar úr móbergi fundust á Hofstöðum: 

HST02-006 (í skála AB, PI-II), einn úr rauðum sandsteini HST95-001 (í jarðhús G, PI). Þá 

fannst að auki einn snældusnúður úr leirsteini (í byggingu D, PIII) (Fornleifastofnun Íslands, 

e.d.).  

Í Sveigakoti fundust tólf snældunúðar úr klébergi. Tveir fundust í öskuhaug M (PI), einn á 

svæði P5 (PI), tveir á svæði MT (PII), fimm í öskuhaug M (PIII) og einn á svæði MP (PIII). 

(Fornleifastofnun Íslands, e.d.). Þrír af klébergssnúðunum sem fundust í Sveigakoti voru 

smíðaðir úr klébergsgrýtum: tveir fundust á svæði MT (SVK05-184 og SVK05-164), í PI og 

einn af þeim er lausafundur (SVK04-305). Í Sveigakoti fundust einnig snældusnúðar úr mó-

bergi: SVK02-001 (svæði M, PIII) og SVK01-079 (svæði T, PIII) og fimm úr rauðum sand-

steinum: SVK02-001 (svæði T, PIII), SVK02-031 (svæði S1-S4, PIII), SVK00-006 (svæði 

MT, PII), SVK04-044 (svæði MP, PIII) og SVK03-018 (svæði MT, PIII) (Fornleifastofnun 

Íslands, e.d.).  

Móberg finnst víða í Mývatnssveit (Hauptfleisch, e.d.) og fundust móbergssnúðar á öllum 

stöðunum þremur. Snúðar HRH06-012 og HRH06-016 eru líklegast úr sandsteini en það hefur 

ekki verið staðfest. Merkilegt er að níu snúðar eru smíðaðir úr klébergsgrýtubrotum: HRH06-

016, HRH06-131, HRH06-051, HRH06-063, HRH06-077, HRH04-121, HRH05-026, 

HRH05-095, HRH05-100 og HRH03-083 (tafla 18). Þannig snúðar fundust bæði í öskuhaug 

og í gólflagi byggingar C, ýmist í TS1 og TS2. Það sést á lagi snúðanna og sóti á þeirri hlið 

sem snéri út á grýtunni (Batey, 2003:13; Forster, 2001:157). Kléberg var því nýtt til hins 

ýtrasta í Hrísheimum, Hofstöðum (Forster, 2009:298) og Sveigakoti (Fornleifastofnun 

Íslands, e.d). 

  



80 

 

Eldfæri 

Tinnur og jaspis finnast oft á fornum bæjarstæðum og þær steintegundir voru notaðar sem 

eldfæri. Að auki var hægt að nota ópal, glerhall og hrafntinnu til eldsláttar en þær stein-

tegundir virka ekki eins vel og tinnur og jaspis. Tinna er innflutt steintegund, finnst ekki á 

Íslandi (Batey og Hauptfleisch 2009:305; Sólveig Guðmundsdóttir Beck, e.d.) og er 

hrafntinna í rauninni glertegund en hér flokkuð með steinum (Einar Gunnlaugsson og Kristján 

Sæmundsson, 1999:67). Hrafntinnu mátti að auki nota sem verkfæri til að skera með (Huges 

og Lucas, 2009:46). Það fundust 23 tinnur í Hrísheimum.  

 

Tafla 19: Tinnur: fjöldi og þyngd eftir tímaskeiðum. 
Hrísheimar TS1 TS2 TS1-2 Lausafundir 

5 (17,25 g) 8 (17,07 g) 1 (1,54 g) 9 (24,95 g) 23 (61,44 g) 

 

Tafla 20: Tinnur: fundarsamhengi og þyngd. 

Tinnur Staðsetning Athugasemd Þyngd (g) 

HRH03-060 Jarðhús/smiðja A, TS1-2 Steinn 1,54 

HRH05-129 Lausafundur Brot 3,77 

HRH03-073 Lausafundur Brot 3,33 

HRH03-002 Lausafundur Flögubrot 0,84 

HRH00-004 Lausafundur Flögubrot 2,58 

HRH04-007 Lausafundur Flögubrot 1,87 

HRH04-081 Lausafundur Flögubrot 1,2 

HRH00-003 Lausafundur Flögubrot 3,67 

HRH05-107 Lausafundur Flögubrot 2,17 

HRH05-115 Lausafundur Flögubrot 5,52 

HRH05-179 Lausafundur Steinn 5,70 

HRH05-071 Öskuhaugur, TS1 Flögubrot 1,30 

HRH06-082 Öskuhaugur, TS1 Flögubrot 1,00 

HRH03-169 Öskuhaugur, TS1 Steinn 4,81 

HRH03-163 Öskuhaugur, TS1 Steinn 2,48 

HRH06-132 Öskuhaugur, TS1 Steinn 3,26 

HRH05-007 Öskuhaugur, TS2 Flögubrot 5,33 

HRH05-154 Öskuhaugur, TS2 Flögubrot 2,15 

HRH04-260 Öskuhaugur, TS2 Flögubrot 1,00 

HRH03-209 Öskuhaugur, TS2 Tveir steinar 5,26 

HRH04-227 Öskuhaugur, TS2 Tvö flögubrot 2,03 

 

Flestar tinnurnar eru lausafundir en margar fundust í öskuhaug, í TS1 og TS2 (flestar 

flögubrot sem hafa líklega brotnað við eldsláttinn). Þá fannst ein í gólflagi í jarðhúsi/smiðju  
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A, í TS1-2. Fjórtán tinnur fundust á Hofstöðum, flestar í PI-II (Batey og Hauptfleisch, 

2009:305-306). Í Sveigakoti fundust tíu tinnur í PI-III en flestar í PIII (Fornleifastofnun 

Íslands, e.d.). 

Rauður jaspis finnst í íslenskri náttúru (Einar Gunnlaugsson og Kristján Sæmundsson, 

1999:150) og með þeim má kveikja eld (Eggert Ólafsson, 1978:25). Í Hrísheimum fundust 

fjórir rauðir jaspissteinar (alls 3,25 g), þar af þrjú flögubrot. Allir fundust í öskuhaug, í TS1 og 

TS2. Á Hofstöðum fundust þrír steinar úr jaspis, tveir í í jarðhúsi G (annar í PI en hinn í PII) 

og einn í skála AB, í PI-II (Batey og Hauptfleisch, 2009:305). Tveir eldsláttusteinar úr japis 

fundust í Sveigakoti, einn á svæði N (PIII) og einn í öskuhaug M (PIII). Að auki fannst jaspis 

sem er appelsínugul jaspistala SVK04-009 (bls. 84) (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). 

 

Tafla 21: Jaspis. 

Gripanúmer Fundarsamhengi Athugasemd Litur Þyngd (g) 

HRH04-248 Öskuhaugur, TS1 Jaspis, flögurbrot Rauður 1,19 

HRH06-122 Öskuhaugur, TS1 Jaspis, flögurbrot Rauður 1,36 

HRH03-081 Öskuhaugur, TS2 Jaspis, flögurbrot Rauður 0,32 

HRH04-262 Öskuhaugur, TS2 Jaspis, steinn Rauður 0,38 

 

Þá fundust tvær hrafntinnur, tveir glerhallar og sjö ópalar í Hrísheimum. Þar af engin 

flögubrot eða vísnbendingar um að efnisð hafi verið notað til eldsláttar. Hrafntinnurnar eru 

skráðar undir sama gripanúmer (HRH04-245), fundust í sömu einingu, í öskuhaug (TS1). Á 

Hofstöðum fundust sex hrafntinnubrot víða um svæðið, ýmist í PI og PII (Batey og Haupt-

fleisch, 2009:307-308). Í Sveigakoti fannst eitt hrafntinnubrot, í MP, PIII (Fornleifastofnun 

Íslands, e.d.). Annar glerhallurinn (HRH05-159) fannst í öskuhaug (TS2) en  hinn (HRH06-

119) fannst í gólflagi í jarðhúsi/verkstæði C (TS1). Á Hofstöðum fundust fimm glerhallar: 

fjórir í skála AB, í PI-I (einn lítur út fyrir að vera spilamaður, HST02-107) og einn fannst þar í 

byggingu D, í PI-II (Batey og Hauptfleisch, 2009:305). Það fundust fimm glerhallar á Sveiga-

koti, þar af tvö flögubrot (SVK00-108 og SVK00-109) í T (PIII). Hin fundust víða, tvö í PIII 

og eitt í PI (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). Ópall (HRH03-039), fannst í jarðhúsi/smiðju H  

(TS1), fimm í öskuhaug (TS2): HRH03-148, HRH03-196, HRH04-043, HRH04-220 og 

HRH04-141. Einn (HRH04-042) fannst í öskuhaug, í TS1-2. Ekki fundust fundust þeir á Hof-

stöðum (Batey og Hauptfleisch, 2009:303-306) eða í Sveigakoti (Fornleifastofnun Íslands, 

e.d.).  
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Steinvölur 

Það fundust 101 aðfluttar steinvölur (langflestar vatnssorfnar og margar skrautlegar) víða um 

svæðið, ýmist í TS1 og TS2. Þær gætu hafa verið leikföng, skraut eða spilatöflur. Margar 

steinvölur fundust einnig á Hofstöðum (Batey og Hauptfleisch, 2009:301-302) og í Sveigakoti 

(Fornleifastofnun Íslands, e.d.). Kvarsið gæti hafa verið tekið á svæði vestan við Hrísheima, 

milli Bárðardals og Eyjafjarðar (í um 25 km fjarlægð frá rústunum) (Hauptfleisch, e.d.). Frá 

sama stað og kvarsið sem fannst á Hofstöðum (Batey og Hauptfleisch, 2009:302). Basaltið er 

aðflutt efni og gæti t.d. hafa verið tekið frá Kráká (sem er í um 2,9 km fjarlægð frá rústunum) 

eða við Gautlandalæk (sem er í um 200 m fjarlægð frá rústunum) (Hauptfleisch, e.d.). 

 

Tafla 22: Steinvölur, fjöldi. 

Steinvölur Fjöldi 

Kvars 92 

Grágrýti 2 

Basalt  7 

 

 

 

Lóð - kljásteinar  

Steinar með gati voru notaðir sem lóð. Algengasta tegundin af lóðum eru kljásteinar sem voru 

bundnir neðan í uppistöðu í vefstað til að halda henni strengdri (Hoffman, 1964:114). Það 

fundust níu misstórir basaltsteinar með gati (alls 3288 g) í Hrísheimum, sem að líkindum voru 

notaðir sem lóð eða kljásteinar. Basaltið er aðflutt efni, líklega frá Kráká eða Gautlandalæk 

(Hauptfleisch, e.d.). Flestir (fjórir) fundust í gólflagi í jarðhúsi/smiðju H, í TS1 (HRH04-193, 

HRH03-155, HRH03-156 og HRH03-157). Þeir fundust liggjandi saman í röð í einingu [182] 

og því eru þeir greindir sem kljásteinar (Batey, 2003:13). Einn (HRH06-107) fannst í gólflagi 

í jarðhúsi/verkstæði C, í TS1 og einn (HRH04-149) í öskuhaug í TS1-2. Hinir voru 

lausafundir. Á Hofstöðum fundust fjórtán kljásteinar, langflestir í jarðhúsi G, í PI (Batey, 

2009:297). Í Sveigakoti fundust 23 kljásteinar, þar af fjórtán í jarðhúsi MT (í PII), einn í M 

(PIII), fimm í S4 (í PIII), tveir í S6 (í PIII) og einn í S7 (í PI).   
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Sörvistölur 

Elín Ósk Hreiðarsdóttir fornleifafræðingur rannsakaði langflestar sörvistölurnar sem fundust í 

Hrísheimum (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, e.d.-a), Sveigakoti (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, e.d.-b) og 

á Hofstöðum (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, 2009) og byggir umfjöllunin á niðurstöðum og 

greiningum hennar. 

Á Íslandi hafa fundist fjölbreyttar tölur úr gleri, beinum og steinum en langflestar eru úr 

gleri (Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 2016:387), líkt og frá Hrísheimum, Hofstöðum 

og Sveigakoti. Mun færri finnast úr steinum (Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 

2016:387). Að minnsta kosti 60 sörvistölur úr rafi hafa fundist á Íslandi, flestar í kumlum 

(Elín Ósk Hreiðarsdóttir, e.d.-a:8).  

Það fundust samtals 33 sörvistölur í Hrísheimum. Það af tvær sörvistölur úr steinum og 

fjórar úr rafi sem er innflutt efni (tafla 23). Langflestar eru úr gleri, 73% (bls. 89). Áhugavert 

er að steintölur fundust úr efni sem kemur úr íslenskri náttúru t.d. kvarsi og móbergi. Eins og 

kom fram áður er raf steingerð trjákvoða ekki steinn en hér er rafið sett í flokk með steinum.  

Tafla 23: Sörvistölur úr steinum og rafi. 

Gripanúmer Dreifing Efni Litur Athugasemd Þyngd (g) Hæð 
(sm) 

Þvermál 
(sm) 

HRH06-062 Jarðhús/verkstæði C, 
TS1-2  

Raf Rauðbrún Brotin, nokkuð flöt 
og með hringlaga 
snið 

0,50 0,6  

HRH06-162 Jarðhús/verkstæði C, 
TS1 

Raf Rauðbrún Brotin, nokkuð flöt 
og með hringlaga 
snið 

1,43 1,0 1,3 

HRH06-111 Lausafundur Móberg Græn Heil, nokkuð flöt og 
með hringlaga snið 

1,00 1,1 1,7 

HRH05-148 Öskuhaugur, TS1 Kvars Ljósgá Heil, kúlulaga 1,00 0,7 0,5 

HRH04-192 Öskuhaugur, TS1 Raf Rauðbrún Brotin, nokkuð flöt 
og með hringlaga 
snið 

1,00 0,4 1,5 

HRH04-118 Öskuhaugur, TS1-2 Raf Rauðbrún Brotin, hringlaga 
snið, heldur flöt að 
neðan og ofan en 
ávalar hliðar  

2,00 0,7 1,7 

        

 

Á Hofstöðum fundust  28 sörvistölur, þar af tvær átta úr rafi og tvær úr steinum. Hvergi 

hafa fundist jafnmargar raftölur, á sama stað og á Hofstöðum (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, 

2009:308; Elín Ósk Hreiðarsdóttir, e.d.-a:8). Þær líkjast öðrum raftölum sem hafa fundist á 

Íslandi (t.d. í Hrísheimum) og víða erlendis. Þar af fundust fjórar í skála AB, í PI-II og fjórar í 

jarðhúsi G, í PI-II (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, 2009:307-308). Steintölurnar frá Hofstöðum 
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fundust báðar í skála G, þær eru úr jaspis (HST97-043, PI) og kvars (HST98-254, PII). Kvar-

stalan frá Hofstöðum er gagnsæjari en HRH05-148. Í Sveigakoti fundust 27 sörvistölur víða 

um svæðið í PI-III, þar af sex úr steini: sandsteini, jaspis, klébergi og basalti (Fornleifastonfun 

Íslands, e.d.). 

 

Tafla 24: Allar sörvistölur sem fundust í Hrísheimum, Hofstöðum og Sveigakoti. 

Sörvistölur Hrísheimar Hofstaðir Sveigakot 

Gler 24 18 15 

Bein 3 0 0 

Raf 4 8 9 

Kléberg 0 0 1 

Steinn 2 2 6 

 

Ekki er mikill munur á fjölda glertalna milli staðanna þriggja en flestar glertölur fundust í 

Hrísheimum. Í Hrísheimum fundust a.m.k. tvær tölur smíðaðar úr rostungstönnum (bls. 108). 

Heldur fleiri sörvistölur voru smíðaðar úr steinum á Sveigakoti en á hinum stöðunum.  

 

Mynd 63: Hlutfall sörvistalna úr gleri og öðru efni, frá stöðunum þremur.  

 

 

Samtals eru 91 sörvistölur frá Hrísheimum, Hofstöðum og Sveigakoti (tafla 48, bls. 127). Í 

Sveigakoti fundust flestar sörvistölur úr öðru efni en gleri (mynd 63).  
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Brýni (flöguberg) 

Umjöllun um brýnin er byggð á niðurstöðum og greiningu rannsóknar Sigrid Cecilie Juel 

Hansen (Hansen, 2009). Brýni eru notuð til að brýna verkfæri og vopn (Hansen, 2009:1). 

Brýni sem finnast á hinu norræna menningarsvæði eru oftast úr flögubergi (Schist) (Hansen, 

2009;15 og 24). Heil brýni eru oft með gati við efri enda fyrir festingu og niðurmjókkandi. 

Þau eru almennt ekki lengri en 10 cm, en lengsta brýni sem hefur fundist hérlendis er 78,8 cm 

(Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 2016:351-352).  

Ljósgrá brýni eru úr flögubergi sem kemur upprunalega frá Noregi (Eidsborg gerð) og voru 

gæðabrýni. Þau finnast víða í minjum frá víkingaöld (Hansen, 2009:23-24), líkt og brýni sem 

finnast einnig og eru af dökkgrárri gerð (einnig flögubergi) og eru líklegast upprunalega frá 

Skandinavíu, en það er ekki vitað með vissu (Hansen, 2009:25-26). 

Í Hrísheimum fundust 40 brýni úr flögubergi (samtals 270,5 g) og er það stærsta safn 

fundinna brýna frá víkingaöld á Íslandi (Hansen, 2009:61). Mikið fleiri brýni fundust þar en 

frá Hofstöðum og Sveigakoti (tafla 44, bls. 122). 

 

Tafla 25: Brýni úr flögubergi.  

Brýni úr flögubergi, frá Hrísheimum Fjöldi Þyngd (g) 

Brýni af dökkgrárri gerð  8 55,0 

Edisborg gerð, ljósgrá 16 445,5 

Óþekkt tegund 16 70,0 

 

Tafla 26: Fundarsamhengi brýna og þyngd. 

Hrísheimar TS1 TS2 TS1-2 Lausafundir Alls 

Flöguberg (brýni) 15 (148,85 g) 12 (98,00 g) 3 (18,00 g) 10 (306,00 g) 40 (570,85 g) 

 

Mikið fleiri brýni af ljósgrárri gerð (Eidsborg gerð) fundust en af dökkgrárri. Mörg af 

brýnunum eru brotin eða mikið eydd en þó er talið að þau hafi flest verið styttri en 10 cm upp-

runalega, en nokkur eru þó lengri, um 10-15 cm löng (Hansen, 2009:64). Eitt þeirra (HRH04-

074) er áberandi stórt en brotið (lausafundur). Það er ljósgrátt að lit (12,4 x 0,8 x 0,7 cm) og 

42 gr að þyngd. Langflest brýnin eru ferstrend en áhugavert er að í Hrísheimum fundust tvö 

ljósgrá brýni með með þríhyrnt snið. Annað (HRH00-007) fannst sem lausafundur en hitt 

(HRH06-046) fannst í öskuhaug, í TS1. Brýni frá víkingaöld sem eru með þríhyrnt snið 
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finnast sjaldan á Íslandi og erlendis. Þá fannst einnig eitt brýni (SVK05-035) með þríhyrnt 

snið á Sveigakoti (Hansen, 2009:64), í öskuhaug, í PIII (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). Brýni 

HRH04-074 (ljósgrátt) er sérstaklega mikið eytt í samanburði við önnur brýni sem finnast á 

Íslandi (Hansen, 2009:65).  

Mynd 64: Fundarsamhengi brýna úr flögubergi.  

 

Aðeins fleiri brýni (en miklu meiri þyngd) fundust í TS1 en í TS2 (tafla 26). Ekki fundust 

brýni í jarðhúsi/verkstæði C eða í byggingu B. Flöguberg var ekki að finna í íslenskri náttúru 

og þurfti að flytja inn ný brýni þegar þau gömlu voru uppurin eða brotin í smátt. Ef brýnum 

hefur fækkað getur það verið vísbending um að aðgengi að influttum efnivið hafi versnað eftir 

því sem leið á seinni hluta víkingaaldar. 
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Tafla 27: Brýni, fundarsamhengi og þyngd.  

Hrísheimar Fundarsamhengi Flöguberg  Þyngd (g) 

HRH03-031 Jarðhús/smiðja H, TS1 Dökkgrátt (Eidsborg gerð) 2 

HRH00-009 Lausafundur Dökkgrátt (Eidsborg gerð) 7 

HRH05-096 Lausafundur Dökkgrátt (Eidsborg gerð) 5 

HRH03-120 Öskuhaugur, TS1-2 Dökkgrátt (Eidsborg gerð) 10 

HRH05-002 Öskuhaugur, TS2 Dökkgrátt (Eidsborg gerð) 5 

HRH03-140 Öskuhaugur, TS2 Dökkgrátt (Eidsborg gerð) 7 

HRH03-101 Öskuhaugur, TS2 Dökkgrátt (Eidsborg gerð) 14 

HRH03-114 Öskuhaugur, TS2 Dökkgrátt (Eidsborg gerð) 5 

HRH06-046 Öskuhaugur, TS1 Ljósgrátt 1.5 

HRH00-007 Lausafundur Ljósgrátt 5 

HRH00-008 Lausafundur Ljósgrátt 124 

HRH04-074 Lausafundur Ljósgrátt 42 

HRH05-106 Lausafundur Ljósgrátt 3 

HRH00-020 Lausafundur Ljósgrátt 27 

HRH01-021 Lausafundur Ljósgrátt 72 

HRH01-029 Lausafundur Ljósgrátt 16 

HRH05-176 Öskuhaugur, TS1 Ljósgrátt 2 

HRH05-120 Öskuhaugur, TS1 Ljósgrátt 22 

HRH05-122 Öskuhaugur, TS1 Ljósgrátt 15 

HRH05-161 Öskuhaugur, TS2 Ljósgrátt 1 

HRH05-057 Öskuhaugur, TS2 Ljósgrátt 6 

HRH05-082 Öskuhaugur, TS2 Ljósgrátt 34 

HRH04-172 Öskuhaugur, TS2 Ljósgrátt 17 

HRH04-181 Öskuhaugur, TS2 Ljósgrátt 58 

HRH03-011 Jarðhús/smiðja A, TS1-2 Óþekkt tegund 5 

HRH03-015 Jarðhús/smiðja A, TS1-2 Óþekkt tegund 3 

HRH04-003 Jarðhús/smiðja H, TS1 Óþekkt tegund 2 

HRH06-019 Jarðhús/smiðja H, TS1 Óþekkt tegund 7.5 

HRH06-030 Jarðhús/smiðja H, TS1 Óþekkt tegund 7 

HRH01-031 Lausafundur Óþekkt tegund 5 

HRH05-142 Öskuhaugur, TS1 Óþekkt tegund 2 

HRH05-146 Öskuhaugur, TS1 Óþekkt tegund 3 

HRH05-186 Öskuhaugur, TS1 Óþekkt tegund 1 

HRH06-025 Öskuhaugur, TS1 Óþekkt tegund 7 

HRH06-034 Öskuhaugur, TS1 Óþekkt tegund 0.5 

HRH04-131 Öskuhaugur, TS1 Óþekkt tegund 3 

HRH05-087 Öskuhaugur, TS2 Óþekkt tegund 4 

HRH05-175 Öskuhaugur, TS2 Óþekkt tegund 1 

HRH03-092 Öskuhaugur, TS2 Óþekkt tegund 12 

HRH04-142 Öskuhaugur, TS2 Óþekkt tegund 7 

 

Á Hofstöðum fundust 20 brýni úr flögubergi (611,61 g), í PI, PII og PIII. Flest þeirra hafa 

upprunalega ekki verið lengri en 10 cm. Lengsta brýnið (HST01-025) er brotið (14 x 4 x 3 
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cm) og er ljósgrátt (Hansen, 2009:50). Það er 293 g að þyngd og fannst í skála AB, í PI-II 

(Askvik og Batey, 2009:295). Af brýnunum frá Hofstöðum er sextán í jarðlagaeiningum frá 

um ⁓940 til 980, þar af eru 56% ljósgrá og 44% dökkgrá (Hansen, 2009:50). Í Sveigakoti 

fundust 27 brýni úr flögubergi (588,40 g), víða um svæðið og ýmist í PI, PII eða PIII (Forn-

leifastofnun Íslands, e.d.), langflest ljósgrá (Hansen , 2009:57-58). Lengsta brýnið (SVK01-

101) sem fannst í Sveigakoti (25 x 2,8 x 2,2 cm) var í skála S, í PIII (Fornleifastofnun Íslands, 

e.d.). Tafla 44 (bls. 122) sýnir samanburð á innfluttu efni og m.a. samanburð á brýnum úr 

flögubergi frá Hrísheimum, Hofstöðum og Sveigakoti. 

 

Nálabrýni 

Hringlaga nálabrýni HST07-004 fannst í Hrísheimum (lausafundur), sem fellur vel í lófa (3,6 

x 2,7 x 2,2 cm). Steintegund bíður greiningar sérfræðings. Það vegur 3,3 g og má greina för 

eftir brýningu allan hringinn. Engin nálabrýni fundust á Hofstöðum (Askvik og Batey, 

2009:293-296) né Sveigakoti (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). Þá fundust nálar í Hrísheimum, 

þar á meðal ein járnnál HRH05-046 (bls. 41).  

 

Mynd 65: Nálabrýni HRH07-004. 

 

 

 

 

 

 

Vikur 

Vikur gæti t.d. hafa verið notað til að pússa með. Það fundust fjórir vikursteinar í Hrís-

heimum. Tveir (HRH06-123, HRH03-191) í jarðshúsi/verkstæði C, í TS1 en þeir virðast 

óunnir. Hinir tveir hafa slitflöt og fundust í öskuhaug, í TS2. Askja er næsta staður við Hrís-

heima þar sem vikur finnst (Hauptfleisch, e.d) og er í um 55 km fjarlægð. Ekki fannst vikur á 

Hofstöðum (Hauptfleisch, 2009:309) né í Sveigakoti (Fornleifastofnun Íslands, e.d.).  

  



89 

 

Gler 

Í Hrísheimum fundust 24 gripir úr gleri (1,5%), allt sörvistölur. Elín Ósk Hreiðasrdóttir forn-

leifafræðingur sá um greiningu á langflestum sörvistölunum og greindi þær til gerða. 

Tafla 28: Gler, fundarsamhengi. 

Hrísheimar TS1 TS2 TS1-2 Lausafundir Samtals 

Gler  5 7 6 6 24 

 

Sörvistölur 

Elín Ósk Hreiðarsdóttir fornleifafræðingur rannsakaði langflestar sörvistölurnar sem fundust í 

Hrísheimum (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, e.d.-a), Sveigakoti (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, e.d.-b) og 

á Hofstöðum (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, 2009) og byggir umfjöllunin á niðurstöðum og 

greiningum hennar. 

Sörvistölur úr gleri frá víkingaöld hafa a.m.k. fundist á 25 stöðum víðsvegar um landið 

(Elín Ósk Hreiðarsdóttir, 2009:309). Flestar sörvistölur sem finnast á Íslandi eru úr gleri en 

einnig úr steini eða beini. Þær eru af ýmsum stærðum, lögun og lit, sumar einlitar og aðrar 

marglitar (Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 2016:385-387). Þannig var það líka á Hof-

stöðum, í Hrísheimum og Sveigakoti. Það fundust 33 sörvistölur í Hrísheimum. Þar af eru 24 

úr gleri (73%), þrjár úr beini (bls. 108), fjórar úr rafi, ein úr kvars og ein úr móbergi (bls. 83). 

Glertölurnar og raftölurnar eru úr erlendum efnivið, sumar einlitar en aðrar marglitar. 

Sörvistölur HRH05-227, HRH03-231, HRH03-232, HRH06-161 og HRH06-162 bíða 

greiningar. Glertölurnar frá Hrísheimum og Hofstöðum voru bornar saman við 

gerðfræðiflokkun Callmer, frá 1977 og að auki við sörvistölur sem hafa áður fundist á Íslandi.  

 

Mynd 66: Glertala HRH03-232. 
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Tafla 29: Sörvistölur úr gleri.  

Hrísheimar Svæði Litur Athugasemd Þyngd 
(g) 

Lengd 
(sm) 

Hæð 
(sm) 

HRH06-054 Jarðhús/verkstæði 
C, TS1- 

Ógreinanlegur Gerð A eða B. Heil, nokkuð 
kúlulaga. 

3,50 0,5 1,5 

HRH06-161 Jarðhús/verkstæði 
C, TS1 

Svarblá Heil, nokkuð kúlulaga. 0,27 0,4 0,7 

HRH03-153 Jarðhús/smiðja H, 
TS1 

Ógreinanlegur Brotin í sex hluta, lag 
hennar er ógreinanlegt. 

1,00     

HRH04-060 Jarðhús/smiðja H, 
TS1 

Dökkblá Gerð A177. Brotin, aflöng, 
hringlaga snið, minnir helst 
á tannhjól/sól/blóm, ein-
stök hér á landi en finnst 
erlendis.  

1,00 0,6 1,2 

HRH03-009 Jarðhús/smiðja H, 
TS1 

Ógreinanlegur Gerð A eða B. Brotin, 
nokkuð flöt,  hinglaga snið. 

3,00 0,6 1,1 

HRH03-007 Lausafundur Dökkblá Gerð A171T. Brotin, af-
löng, með hringlaga snið. 

1,00 0,5 0,9 

HRH03-087 Lausafundur Dökkblá Gerð A171T. Brotin, okkuð 
flöt, með hringlaga snið. 

1,00 0,4 0,9 

HRH00-017 Lausafundur Dökkblá Gerð E060. Heil, aflöng og 
hringlaga snið. 

3,00 1,1 0,5 

HRH00-018 Lausafundur Dökkblá Gerð A171T. Heil, aflöng 
og hringlaga snið. 

3,00 0,5 0,9 

HRH04-228 Lausafundur Dökkblá Gerð A171. Heil, aflöng og 
hringlaga snið. 

0,33 0,4 0,9 

HRH02-035 Lausafundur Dökkblá Gerð A171. Heil, nokkuð 
kúlulaga. 

3,00 0,5 0,8 

HRH05-084 Lausafundur Dökkblá Gerð A172. Heil, nokkuð 
kúlulaga. 

1,00 0,4 1,3 

HRH04-067 Öskuhaugur, TS1-2 Dökkblá Gerð A171. Brotin, heldur 
kúlulaga. 

1,00 0,6 0,8 

HRH04-054 Öskuhaugur, TS1-2 Dökkblá Gerð A171T. Heil, aflöng 
og hringlaga. 

1,00 0,5 0,8 

HRH04-159 Öskuhaugur, TS1-2 Dökkblá Gerð A171. Heil, aflöng og 
hringlaga. 

1,00 0,4 0,5 

HRH06-032 Öskuhaugur, TS1-2 Svarfjólublá, 
rauð, hvít og 
græn 

Gerð B082. Heil, hringlaga 
snið, nokkuð kúlulaga, 
augu/sólir.  

4,50 1,5 1,6 

HRH05-110 Öskuhaugur, TS1-2 Dökkblá Gerð A171. Heil, nokkuð 
kúlulaga, hringlaga snið, 
nokkuð flöt og hringlaga 
snið. 

1,00 0,4 0,9 

HRH03-232 Öskuhaugur, TS1-2 Gul/gulllituð 
húð 

Heil, tvær samfestar kúlur, 
lík HRH05-151. 

0,42 1,0 0,6 

HRH04-213 Öskuhaugur, TS2 Ógreinanlegur Gerð A eða B. Brotin, 
hringlaga snið 

1,00 0,5 1,8 

HRH05-151 Öskuhaugur, TS2 Ógreinanlegur Gerð E. Brotin, tvær kúlur 
fastar saman, lík HRH03-
232 

1,00 1,0 0,6 

HRH05-056 Öskuhaugur, TS2 Ógreinanlegur Gerð A131. Heil, aflöng og 
hringlaga. 

1,00 0,8 0,9 

HRH05-101 Öskuhaugur, TS2 Dökkblá Gerð A171. Heil, hringlaga 
snið, heldur flöt og hring-
laga snið. 

1,00 0,4 0,8 
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HRH03-231 Öskuhaugur, TS2 Dökkblá Heil, kúlulaga. 0,34 0,6 0,5 

HRH04-039 Öskuhaugur, TS2 Ógreinanlegur Gerð E060. Heil, nokkuð 
kúlulaga, með brúnum 
ofan við götin. 

1,00 0,6 0,5 

 

Að minnsta kosti sautján glertölur var hægt að greina efir gerðfræðiflokkun Callmer og því 

hægt að aldursgreina þær. Allar sörvistölurnar sem hafa verið greindar frá Hrísheimum eru af 

algengum víkingaaldargerðum (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, e.d.-a:1) og eins er það með 

sörvistölurnar frá Hofstöðum (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, 2009:310). Sörvistölu HRH04-060 má 

aldursgreina gerðfræðilega, með vissu til 9.-10. aldar. Hún fannst í efsta lagi í jarðhúsi/smiðju 

H , í T1. Að minnsta kosti 77% sörvistalnanna frá Hrísheimum eru frá Skandinavíu eða vestur 

Evrópu. Þá er þrjár (HRH00-017, HRH04-039 og HRH05-151) sem koma frá austur 

Miðjarðahafi en tvær fundust í öskuhaug, í TS2 og ein er lausafundur. Glertala HRH06-132 

kemur frá Austurlöndum (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, e.d.-a:1). 

 

Mynd 67: Fundarsamhengi glertalna. 

 

 

Langflestar sörvistölurnar voru lausafundir og fundust á yfirborði þegar undirbúningur 

fornleifarannsókna hófst árið 2000-2001 (Ragnar Edvardsson, 2003:3, Batey, 2003:15), en 

margar fundust í öskuhaug, ýmist í TS1-2. Þá fundust þrjár glertölur (HRH03-009, HRH03-

153 og HRH04-060) í jarðhúsi/smiðju H , í TS1. Í gólflagi í jarðhúsi/verkstæði C fundust tvær 
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glertölur (HRH06-054 og HRH06-161) en þar fannst einnig raftala (tafla 23, bls. 83). Á Hof-

stöðum fundust 18 glertölur víðsvegar um bæjarstæðið, langflestar í jarðhúsi G og skála AB, í 

PI-II. Ein glertalan (HST01-364) er með gulllitaðri húð (Elín Ósk, 2009:311). Tala HRH03-

232 frá Hrísheimum er úr gleri og virðast leifar af gullitaðri húð (gæti verið gul) á henni, en 

hún bíður frekari greiningar. Í Sveigakoti fundust 15 glertölur, víðsvegar um svæðið, ýmist í 

PI, PII eða PIII. Athyglisvert er hversu hátt hlutfall sörvistalna frá Hrísheimum eru brotnar 

(43%). Þá voru glertölurnar verr farnar en þær beintölur og steintölur sem fundust. Samtals 

29% af glertölunum eru með glerveiki en það hlutfall er lágt í samanburði við glertölurnar frá 

Hofstöðum þar sem 53% eru með glerveiki (Elín Ósk Hreiðasrdóttir, e.d.). Í Sveigakoti voru 

87% af glertölunum með glerveiki (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). Glerveikin gefur okkur 

vísbendingu um gæði glersins og samsetningu efna í glerinu.  

 

Mynd 68: Glertala HRH06-132 (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, e.d.-a:14). 

 

 

 

 

 

 

Mynd 69: Sörvistölur frá Hrísheinum (úr gleri, beinum, rafi og steinum). 
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Lífrænar leifar 

Varðveisluskilyrði fyrir aðrar lífrænar leifar en bein eru léleg frá Hrísheimum, Hofstöðum og 

Sveigakoti. Varðveisla beina er mjög góð í Hrísheimum þótt margir beingripir séu brotnir. 

Flestir fundust í öskuhaug og hafa flestir verið brotnir þegar þeir lentu þar. Hins vegar eru í 

gripasafni Hrísheima aðeins fimm gripanúmer þar sem leifar af skinni eða textíl hafa 

varðveist. Lífrænar leifar af þessum toga fundust allar í öskuhaug, bæði í TS1 og TS2.  

 

Skinn 

Í öskuhaug, í TS1 og TS2 fundust tveir litlir skinnbútar. Á þeim eru ekki að sjá brúnir, göt eða 

þess háttar og ekki var hægt að greina frekar af hverju skinnið var en skinnið lítur þó út fyrir 

að það hafi verið verkað sem leður. Skinnbútur HRH03-086 er aðeins 0,35 g (4,5 x 1,6 x 0,2 

cm), fannst í öskuhaug, í TS2. Skinnleifar HRH03-109 líta út eins og ílangt band og er saman-

sett af nokkrum lögum, þyngd: 0,28 gr (4,1 x 9,7 x 0,2 cm). Fundust í öskuhaug, í TS2.  

Á Hofstöðum fundust tveir skinnbútar, skráðir undir sama gripanúmeri HST01-221. Ekki 

er vitað um hlutverk þeirra en þeir fundust í skála AB, í PI-II (Batey, 2009:318-319). Engar 

skinnleifar fundust í Sveigakoti (Fornleifastofnun Íslands, e.d.).  

 

 

 

Textíll 

Textíll er skráður undir þremur gripanúmerum:  

• HRH04-225: líklegast vaðmálsvend. Ofið með einföldum þræði. Fannst í öskuhaug, í 

TS2. 

• HRH04-299: hárfínir þræðir, í öskuhaug, í TS1-2. 

• HRH04-308: örlitlar leifar af textíl, í öskuhaug, í TS1.  

 

Á Hofstöðum fundust mun meiri leifar af textíl en í Hrísheimum og Sveigakoti. Textíllinn 

er allur úr ull og fannst í jarðhúsi G í PII (Áslaug Sverrisdóttir, 2009:318-319). Í Sveigakoti 

eru tvö gripanúmer með textíl, annað er ullarbútur með vaðmálsvend. Fundust í öskuhaug, í 

PII og í skála S, í PIII (Fornleifastofnun Íslands, e.d.).  
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Tré 

Lísabet Guðmundsdóttir fornleifafræðingur hefur rannsakað flesta trégripi og tréleifar sem 

fundust í Hrísheimum og er umfjöllunin byggð af greiningu hennar (Lísabet Guðmundsdóttir, 

2018). Alls tíu gripanúmer innihalda tré eða tréleifar og búið er að greina sjö þeirra (tafla 30). 

Tréið er bæði af erlendum og innlendum uppruna, ýmist í TS1 og TS2 (Lísabet Guðmunds-

dóttir, 2018) og gæti hafa fengist úr nágrenni Hrísheima (Egill Erlendsson og Edwards, 

2010:30; Trbojević, 2016:195). Þeir gripir sem bíða greiningar eru: tré áfast járnþynnu 

HRH5-184 (fannst í öskuhaug, í TS1), tré áfast bronsþynnu HRH04-005 (lausafundur) og tré 

áfast nagla HRH03-132 (fannst í jarðhúsi/smiðju H , í TS1).  

 

Tafla 30: Tré: fundarsamhengi og greining. 

Hrísheimar Eining Greining Athugasemd Fjöldi Svæði og byggingastig 

HRH06-158 E[478] Skógarfura (Pinus 
sylvestris) 

Trénagli 1 Öskuhaugur, TS1 

HRH03-179 L[006] Birki (Betula sp.) Kolaður viður/tré, lík-
legast grein, kjarni 
varðveittur. 

1 Öskuhaugur, TS2 

HRH04-044 L[036] Birki (Betula sp.) Leifar af tréskafti á 
hnífi. 

1 Öskuhaugur, TS2 

HRH04-083 L[039] Barrviður (Pinop-
hyta)  

Barrviður á 
hnífstanga, slæm 
varðveisla. 

1 Öskuhaugur, TS2 

HRH04-104 H[201] Birki (Betula sp.) Heilt tréskaft á hnífi. 1 Jarðhús, TS1 

HRH03-112 L[046] Birki (Betula sp.) Tvö járnbrot með 
tréleifum. 

2 Öskuhaugur, TS1-2 

HRH04-298 L[080] Ógreinanlegt Tréleifar. Öll 
líffræðileg einkenni 
fallin saman og því 
ógreinanlegt. 

1 Öskuhaugur, TS1-2 

 

Trénagli 

Heillegur trénagli (HRH06-158) fannst í öskuhaug, í TS1. Hann er úr skógarfuru (Pinus syl-

vestris), sem óx ekki á Íslandi fyrr á tíð. Hann gæti verið tálgaður úr rekaviði sem fannst við 

strendur Íslands eða innfluttu efni (Lísabet Guðmundsdóttir, 2018). Hann er með hnúðlaga 

haus, er 6,1 cm langur og með sporöskjulaga snið (mest 2,1 x 0,9 cm). Neðst virðist hann 

skorinn/tálgaður, frekar en brotinn. Hlutverk hans er óþekkt. Ekki fundust trénaglar á Hof-

stöðum (Batey, 2009:317) eða í Sveigakoti (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). 
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Mynd 70: Trénagli HRH06-158. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hnífssköft  

Það fundust sex sköft í Hrísheimum: þrjú úr tré (bls. 107) og þrjú úr beinum, þar á meðal eitt 

heilt tréskaft af hnífi og leifar af tveimur, en viðarleifarnar höfðu varðveist því þær höfðu 

legið við málm. Hnífsskaft HRH04-104 er heilt, smágert, vel fægt og með hringlaga snið. 

Tangi járnhnífs stendur brotinn út úr skaftinu. Það er 5,6 cm langt og er þvermálið 1,2 cm, en 

ef tanginn er mældur með þá er hnífsbrotið samtals 6,1 cm langt. Það fannst upp við vegg í 

gólflagi í jarðhúsi/smiðju H (Ragnar Edvardsson, 2005:25), frá TS1. Það er líklegast tálgað úr 

birki (Betula) (Lísabet Guðmundsdóttir, 2018) og gæti því verið fengið úr næsta nágrenni 

Hrísheima. (Egill Erlendsson og Edwards, 2010:30; Trbojević, 2016:195).  

 

Mynd 71: Trésköft HRH04-104 og HRH04-044. 

 

Á hníf HRH04-044 eru einnig leifar tréskafts, úr birki (Betula) (Lísabet Guðmundsdóttir, 

2018), líkt og HRH04-104. Það er ekki eins vel varðveitt en fannst í öskuhaug, í TS2. 

Hnífurinn líkist hnífum af gerð B (bls. 39). Annar hnífur með leifar af tréskafti (HRH04-083) 

fannst í Hrísheimum og á tanga hans eru örlitlar leifar af barrviði (Pinophyta) sem er erlend 
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trjátegund. Skaftið gæti hafa verið tálgað úr rekavið sem fannst við strendur Íslands (Lísabet 

Guðmundsdóttir, 2018). Fá trésköft frá víkingaöld hafa varðveist, hvað þá jafnvel og skaft 

HRH04-104. Á Hofstöðum fundust (eða varðveittust) ekki trésköft frá víkingaöld (Batey, 

2009:292) né í Sveigakoti (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). 

 

 

Járnbrot með tréleifum 

Í Hrísheimum fundust tvær vinkillaga járnþynnur/brot, sem gætu verið járnlamir (HRH03-

112). Þær eru báðar gataðar (með einu gati) og með áföstum tréleifum og gætu verið úr t.d. 

tréíláti eða kistu. Trjáleifarnar eru birki (Betula), sem getur verið íslenskt að uppruna (Lísabet 

Guðmundsdóttir, 2018). Brotin fundust saman í öskuhaug, í TS1-2. Mesta lengd og breidd 

brotanna eru um 3,8 x 1,4 cm. 

Mynd 72: Lamir HRH03-112. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bein 

Meðal gripasafnsins eru 89 unnin bein (alls 5,5% af öllu gripasafninu) sem fundust víða um 

svæðið, í TS1 og TS2. Varðveisla beina var mjög góð.  

Tafla 31: Bein. 

Hrísheimar TS1 TS2 TS1-2 Lausafundir Samtals 

Bein  31 41 18 0 90 

Bein (kambar) 7 (11,88 g) 3 (32,14 g) 1 (? g) 0 11 (+88,04 g) 
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Í gólflögunum í jarðhúsi/smiðju H, í TS1 var fjölbreytt og mikið safn dýrabeina. Beinin 

voru kolefnisaldursgreind til síðari hluta 9-10. aldar (McGovern og Perdikaris, 2002:2; 

Ragnar Edvardsson, 2005:5). Beingripirnir hafa ekki verið greindir til dýrategunda.  

 

Tafla 32: Beingripir/unnin bein. 

Beingripir/unnin bein Fjöldi 

Prjónar 10 

Nálar 2 

Leggjabrot (endabrot með oddi og miðjubrot) 14 

Hrælar 2 

Sköft 2 

Kambar  11 

Sörvistölur 3 

Annað 45 

 
 

 

Prjónar 

Beinprjónar hafa bæði haus og legg en sumir eru brotnir og sé hausinn ekki til staðar er erfitt 

að ákvarða af hvaða grip leggurinn var. Hér eru því brotnir leggir án hauss ekki skilgreindir 

sem prjónar, heldur sem leggjabrot (endabrot með oddi og miðjubrot), þar sem þeir gætu t.d. 

verið brotnar nálar, alir eða því um líkt. 

Beinprjónar geta verið vandlega gerðir og með fagurlega mótaða hausa. Lengd þeirra er 

mjög mismunandi. Leggirnir eru óskreyttir, frekar einkennalausir og oftast beinir. Sumir slá 

sér út neðan hauss e.t.v. til að haldast betur í klæðinu (Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 

2016:375; MacGregor, Mainman og Rogers, 1999:1948-1949). Prjónar finnast iðulega í 

bæjarrústum og stundum í kumlum beggja kynja (Kristín Huld Sigurðardóttir, 2004:70). Þeir 

gætu hafa verið gagnlegir til margra hluta en eru einkum taldir vera klæðaprjónar, til að halda 

saman skikkju eða kyrtli (Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 2016:379-380). Í Hrís-

heimum fundust ellefu beinprjónar með haus, allir í öskuhaug, ýmist í TS1 og TS2. Að auki 

fundust þrettán leggjabrot sem gætu verið af prjónum eða nálum. 
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Mynd 73: Beinprjónar. 

  

 

 

 

Hægt er að flokka beinprjónana eftir formi hausanna. 

 

Mynd 74: Beinprjónar og form hausa þeirra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaðalaga og V-laga prjónar: Prjónar af þessari gerð eru bæði fundnir í TS1 og TS2. 

Prjónn HRH06-100 er heill og 9,4 cm langur. Hann fannst í öskuhaug í TS1. Hann er 

vandlega unninn og stílhreinn. Hann slær sér örlítið út fyrir neðan hauss, sem er flatur og 

þverskorinn, kannski til að haldast betur á klæðnaði. Prjónn HRH03-216 er með rúnnaðan og 

þverskorin haus. Hann fannst í öskuhaug, í TS2. Hausinn á prjóni HRH06-039 er brotinn. 
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Hann er flatur og mikið máður/slitinn, fannst í öskuhaug, í TS1. Þessi prjónn er úr þyngra 

beini en hinir.  

 

 Mynd 75: Prjónar HRH06-100, HRH03-216 og HRH06-039.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaðalaga og ferhyrndir prjónar: Prjónar af þessari gerð fundust ýmist í TS1 og TS2. 

Prjónn HRH03-121 er heill, fagurlega mótaður og er 14,3 cm langur. Hann fannst í öskuhaug, 

í TS2. Á hausnum eru sjö smáholur. Á hausi beinprjóns HRH04-200 eru nokkrar smáholur, 

líkt og HRH03-121. Hann fannst í öskuhaug, í TS1. Prjónn HRH03-128 er einnig heill og er 

10,5 cm langur. Hann fannst í öskuhaug, í TS1-2. Hausinn er slitinn og er prjónninn sveigður. 

Leggur hans slær sér út fyrir neðan haus. Beinprjónn HRH05-149 er einstakur og er líklegast 

tóvinnuáhald t.d. notaður sem vefjaráhald. Hann fannst í öskuhaug, í TS1. Hann er með flatan 

og nálega ferhyrndan haus. Leggurinn er brotinn og er nú 5,4 cm langur. Hann er vandlega 

smíðaður, vel fægður og glansandi. Hausinn er gataður níu sinnum, með fjórum gatapörum og 

einu stöku gati efst og eru brúnir gatanna áberandi máðar. Í Bryggen í Noregi fundust álíka 

vefjaráhöld og prjónn HRH05-149. Þau eru allt frá 16,8-32,0 cm að lengd. Ýmist smíðuð úr 

beini eða tré (Øye, 1988:78). Lík áhöld hafa fundist í Svíþjóð og á Grænlandi, flest smíðuð úr 
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beini. Þau eru reyndar stærri (ekki sambærileg HRH05-149 að stærð) og með meiri 

efnisþyngd en prjónninn frá Hrísheimum. Öll virðast þau mjög vel fægð og glansandi (Øye, 

1988:78), líkt og HRH05-149.  

 

Mynd 76: Prjónar HRH03-121 og  HRH03-128. Teikningar eru eftir Stefán Ólafsson forn-

leifafræðing. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Mynd 77: Prjónn (líklegast tóvinnuáhald) HRH05-149. 
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Mynd 78: Vefjaráhöld frá Noregi (Øye, 1988:78, mynd  III.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-laga og tvíhöfða prjónar: Prjónn HRH04-170 er vandlega útskorinn, tvíhöfða og 

nokkuð T-laga efst á toppnum. Leggurinn hefur brotnað rétt fyrir neðan haus. Hann fannst í 

öskuhaug, í TS1. 

Hringlaga og rúnnaðir prjónar: Prjónar af þessari gerð fundust í TS2. Toppur af prjóni 

HRH03-187 er möndlulaga og vel unninn. Prjónn HRH04-230 er með hnúð fyrir haus. 

Leggurinn er þverskorinn og gæti hann því verið vísbending um endurnýtingu, viðgerð eða 

jafnvel hálfunninn grip. Þeir fundust báðir í öskuhaug, í TS2. 

 

Mynd 79: Prjónn HRH04-170. 
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Mynd 80: Prjónar HRH03-187 og HRH04-230. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 33: Prjónar og unnin leggjabrot (endabrot með oddi og miðjubrot). 

Hrísheimar: prjónar, 
nálar og önnur brot                             
↓ 

Öskuhaugur, 
TS1 

Öskuhaugur, 
TS2 

Öskuhaugur, TS1-2 Jarðhús/verkstæði C, 
TS1-2 

Spaðalaga og V-laga  2 1     

Spaðalaga og fer-
hyrndir  2 2 1   

Nærri hringlaga og 
ókantaðir   2     

T-laga og tvíhöfða  1       

Nálar 1 1     

Leggjabrot (endabrot, 
með oddi) 2 2   1 

Leggjabrot (miðju-
brot) 4 4     

 

Beinprjónarnir sem fundust í Hrísheimum er góð viðbót við þá fjölbreyttu beinprjóna sem 

þegar hafa fundist á Íslandi. Þeir endurspegla fjölbreytileika beinprjóna frá víkingaöld. Á Hof-

stöðum fundust tveir fagurlega útskornir prjónar og annar gerður úr rostungstönn. Prjónn 

HST98-127 er með T-laga haus, fannst í jarðhúsi G, í P1 en prjónn HST99-278 er með axar-

haus og fannst í skála AB, í PII (Batey, 2009:290-291). Bæði á Hofstöðum og Sveigakoti 

fundust leggjabrot sem gætu verið úr prjónum (sjá kafla um leggjabrot úr beinum). Á Hof-

stöðum fannst vandlega smíðaður hringprjónn (HST01-181) úr koparblöndu í skála AB (Ba-

   

 



103 

 

tey, 2009:255-256). Prjónar úr málmi fundust ekki í Hrísheimum né Sveigakoti (Forn-

leifastofnun Íslands, e.d.). Á Sveigakoti fundust átta beinprjónar og margir hverjir vandlega 

gerðir: SVK00-021, SVK01-048, SVK04-043, SVK04-163, SVK05-074, SVK99-010, 

SVK00-029, SVK06-379) (Fornleifastofnun Íslands, e.d.). 

 

Mynd 81: Prjónar, leggjabrot (endabrot með oddi og millibrot) og nálar úr beinum frá Hrís-

heimum, Hofstöðum og Sveigakoti. 

 

 

 

Nálar 

Einkenni nálanna er að þær hafa auga á öðrum enda og odd á hinum (Walton Rogers, 

1997:1779). Saumnálar úr beini voru á bilinu 7 til 16 cm langar. Járnnálar hentuðu vel til að 

sauma í þéttofið og leður (Goodall, 2011:68). Beinnálar hentuðu t.d. til að sauma vaðmál eða í 

vattarsaum (Petersen, 1952:337-338; Walton Rogers, 1787-1790). 
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Þrjár nálar fundust í Hrísheimum, tvær beinnálar og ein saumnál úr járni (bls. 41). Þar að 

auki fundust fimm leggjabrot (endabrot með odd) sem gætu verið brot af nálum, þá sérstak-

lega HRH04-303 (mynd 83), sem fannst í öskuhaug, í TS1. Tvær beinnálar fundust og báðar í 

öskuhaug. Nál HRH06-135 (TS1) er nánast fullkomlega heil (7,7 cm löng), örlítið er brotið af 

oddinum. Nál HRH04-287 (TS1-2) er mjög lík HRH06-135 (8,3 cm löng), nánast heil en með 

skert auga.  

 

Mynd 82: Nálar HRH06-135 og HRH04-287. 

 

 

 

 

 

Mynd 83: Leggjabrot (saumnál?) HRH04-303. 

 

 

 

 

 

Beinnálunum frá Hrísheimum svipar til saumnála sem taldar eru hafa verið notaðar í 

vattarsaum en þannig nálar hafa fundist víðsvegar í Norðvestur Evrópu (Walton Rogers, 

1997:1787-1790 ; Østergård, 2009:110). Beinnálar hafa einstaka sinnum fundist í kumlum er-

lendis og oftast í konukumlum (Petersen:1949:337, 424) en engin dæmi er um slíkt frá 

Íslandi. 

Á Hofstöðum fannst ein beinnál (HST98-126) í jarðhúsi G, í PI. Hún er brotin í tvennt og 

mikið breiðari (1,7 cm) og lengri (um 17 cm að lengd) en beinnálarnar sem fundust í Hrís-

heimum (Batey, 2009:291). Í Sveigakoti fundust engar nálar (Fornleifastofnun Íslands, e.d.).  

 

 

. 
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Unnin leggjabrot 

Unnin leggjabrot eru brotnir beinleggir sem gætu hafa brotnað af ýmsum hlutum t.d. klæða-

prjónum eða nálum. Erfitt er að greina brotin nánar þar sem þau eru fremur einkennalaus ein 

og sér. Þversniðið er hringlaga en þvermálið frá um 0,3-0,8 cm. Í Hrísheimum fundust þrettán 

leggjabrot úr beinum, mörg hver mikið fægð og glansandi.  

 

Tafla 34: Unnin leggjabrot (miðjubrot og endabrot með oddi).  

Tímaskeið ↓ Miðjubrot Endabrot, með oddi 

TS1 4 2 

TS2 4 2 

 

Alls fundust tólf leggjabrot í öskuhaug, ýmist í TS1 eða TS2 en eitt (HRH06-064) fannst í 

gólflagi í jarðhúsi/verkstæði C, í TS1. Leggjabrot (miðjubrot) HRH03-214 virðist smíðað úr 

reðursbeini rostungs (Baculum). Á Hofstöðum fundust átta unnin leggjabrot úr beinum (Ba-

tey, 2009:290-291) en í Sveigakoti fundust 21 unnin leggjabrot (Fornleifastofnun Íslands, 

e.d.). 

  

 

 

Hrælar  

Hrælar voru notaðir til að jafna fyrirvafið í vefstaðnum og til að taka upp þræði. Þeir hrælar 

sem hafa fundist eru straumlínulaga, ýmist smíðaðir úr beini eða tré (Elsa E. Guðjónsson, 

2004:279, Hoffmann, 1964:419) og almennt 8 til 17 cm langir (Elsa E. Guðjónsson, 

1992:131-132). Sumir eru aðeins sveigðir en aðrir beinir (Hoffmann, 1964:419). Fyrir miðju, 

þar sem gripið er, eru þeir stundum örlítið flatir (Elsa E. Guðjónsson, 1992:131-132). Hrælar 

með tvo vinnuarma (ýmist oddmjóa eða ávala odda) kallast vindlingalaga (cigar-shaped). Þeir 

líkjast vindlum í laginu en aðrar gerðir hafa einnig fundist a.m.k. erlendis (MacGregor, Main-

man og Rogers, 1999:1967; Walton Rogers, 1999:1755-1957). 

Tveir vandaðir og mjög vel varðveittir hrælar með vindlingalögun fundust í Hrísheimum. 

Báðir eru vel fægðir og lítið slitnir (MacGregor, Mainman og Rogers, 1999:1967). Beinhræll 

HRH06-142 fannst í öskuhaug, í TS1. Hann er gildastur fyrir miðju, með hringlaga snið og 
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oddmjóa arma. Hann er örlítið flatari fyrir miðju, á gripinu. Hann er 9 cm að lengd og er þver-

mál hans fyrir miðju 0,6 cm. Beinhræll HRH06-096 fannst í eldstæði í gólflagi í 

jarðhúsi/verkstæði C, í TS1. Hann er með sporöskjulaga snið. Hann mjókkar örlítið til beggja 

enda, sem eru flatir og ávalir, ólíkt HRH06-142. Lengd hans er 11,4 cm og er breidd hans 

fyrir miðju 0,6 x 0,8 cm. Í sömu einingu [430] fundust nokkrir gripir sem tengjast tóvinnu t.d.: 

járntindur úr togkambi (HRH06-095), vefjaráhald (HRH06-089) og fullkomlega heill klé-

bergssnældusnúður (HRH06-063).  

 

Mynd 84: Hræll HRH06-142. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 85: Hræll HRH06-096. 

 

Ekki fundust hrælar á Hofstöðum (Batey, 2009:253-320) né Sveigakoti (Fornleifastofnun 

Íslands, e.d.) en vindlingalaga hrælar finnast víða á hinu norræna menningarsvæði (Walton 

Rogers, 1997:1755). Á Íslandi eru þeir fágætir en hafa t.d. fundist í Suðurgötu 3-5 í mann-

vistarlagi frá um 900, Þjms. S3-5-59 (Nordahl, 1988:64-65; Sarpur e.d.) og í Tjarnargötu 4 

(Elsa E. Guðjónsson, 1992:131-132). 

  

 

. 
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Sköft  

Hnífsköft og annarskonar sköft af verkfærum voru smíðuð úr tré eða beini (MacGregor, 

Mainman og Rogers, 1999:1971; Þórður Tómasson, 2008:61-62). 

  

Mynd 86: Hnífssköft HRH03-097 og HRH03-190. 

 

 

 

 

Sex sköft fundust í Hrísheimum þar á meðal þrjú beinsköft (bls. 95). Beinsköftin fundust 

öll í öskuhaug, ýmist í TS1 og TS2. Skaft HRH03-097 er stílhreint, örlítið sveigt, vel fægt og 

er unnið úr reðurbeini rostungs (Baculum). Það fannst í öskuhaug, í TS2. Skaftendinn er 

brotinn þeim megin sem tanginn gekk inní og er skaftið nú 8,4 cm langt. Snið þess er egglaga 

(2,1 x 2,3 cm). Ekki eru málmleifar af tanga sjánlegar. Skaft HRH03-190 er tvíbrotið og nú 

9,3 cm langt. Á öðrum endanum er tangagatið sjánlegt en ekki má greina málmleifar af 

tanganum. Snið skaftsins er egglaga (0,9 x 1,6 cm) og sveigist það örlítið. Skaftið fannst í 

öskuhaug í TS2. Þá fannst eitt beinskaft til viðbótar (HRH04-180) í öskuhaug, í TS1. Á 

öðrum endanum er tangagatið en skaftið er brotið og nú 3,6 cm langt. Það er að auki klofið í 

tvennt og er snið þess nú þríhyrnt (1,1 x 0,4) en var sennilega áður ferhyrningslaga. Gripurinn 

er einstakur fundur þar sem á einni hlið hans eru að minnsta kost 60 línur í röð og með jöfnu 

millibili (0,05 mm). Skaftið gæti hafi verið notaðar sem mælistika. Á því eru áberandi rispur 

sem ná yfir línurnar. Ekki fundust beinsköft á Hofstöðum eða í Sveigakoti (Fornleifastofnun 

Íslands, e.d.). 

 

Mynd 87: Beinskaft HRH04-180. 
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Sörvistölur 

Elín Ósk Hreiðarsdóttir fornleifafræðingur rannsakaði langflestar sörvistölurnar sem fundust í 

Hrísheimum (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, e.d.-a), Sveigakoti (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, e.d.-b) og 

á Hofstöðum (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, 2009) og byggir umfjöllunin á niðurstöðum og 

greiningum hennar. 

Í Hrísheimum fundust þrjár tölur úr beini en tölur úr beinum finnast sjaldan á Íslandi (Kris-

tján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 2016:387).  

 

Tafla 35: Sörvistölur úr beinum. 

Gripanúmer Dreifing Beintegund Athugasemd Þyngd 
(g) 

Lengd 
(sm) 

Hæð 
(sm) 

HRH04-034 Öskuhaugur, TS1-2 Rostungstönn Heil 1,00 0,4 0,9 

HRH05-116 Öskuhaugur, TS1 Rostungstönn Heil 1,00 0,6 0,9 

HRH05-227 Öskuhaugur, TS2 Bíður greiningar Heil 0,44 1,0 1,2 

 

Beintölurnar fundust allar í öskuhaug, ýmist í TS1-2. Tvær þeirra (HRH04-034 og 

HRH05-116) eru tálgaðar úr úr rostungstönn (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, e.d-a.:1). Tala HRH05-

227 er mjög lík þeim og gæti einnig verið úr rostungstönn og á eftir að greina það nánar. Ekki 

fundust tölur úr beinum á Hofstöðum (Batey, 2009:289-293) eða í Sveigakoti (Forn-

leifastofnun Íslands, e.d.).  

 

Teningur 

Teningar finnast oft á Norðurlöndundum og voru t.d. notaðir í hnefatafli. Hér á landi hefur 

a.m.k. einn teningur fundist (úr stórgripalegg) og fannst hann í einu af Baldursheims-

kumlunum og ásamt hnefatefli (Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 2016:419). Í Hrís-

heimum fannst teningur (HRH04-020) í öskuhaug (TS1) og er hann mjög líkur teningnum 

sem fylgdi hinum þekktu Baldursheimstöflum (Batey, 2005:13), Þjms. 1-b/1863-2 (Sarpur, 

e.d.). Teningar af sömu gerð eru algengir á Norðurlöndunum (Kristján Eldjárn og Adolf 

Friðriksson, 2016:419). Teningurinn sem fannst í kumlinu er opinn í báða enda og á lang-

hliðunum fjórum eru augu (Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 2016:419). Teningurinn frá 

Hrísheimum er einnig með augu á langhliðunum fjórum og ekki á endunum. Baldursheims-

kumlin fundust stutt frá Hrísheimarústunum (Batey, 2005:13), aðeins í um 2,4 km fjarlægð og 

í um 37 5m fjarlægð til austurs frá núverandi bæjarhúsi Baldursheimsjarðarinnar, í um 180 m 
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til austurs frá líklegustu staðsetningu hins forna bæjarhóls í Baldursheimi. Litlar líkur eru á 

því að Baldursheimskumlin tilheyri fólkinu sem bjó í Hrísheimum en ekki hægt að útiloka 

þann möguleika (Orri Vésteinsson, 2002c:59-60).  

 

Mynd 88: Teningur HRH04-020 (t.v.) (Batey, 2005:13), Baldursheimstölurnar og teningurinn 

(Sarpur, E.d.). 

 

 

Kambar 

Kambar sem fundust í Hrísheimum voru rannsakaðir af fornleifafræðingunum Guðrúnu Öldu 

Gísladóttur og Mjöll Snæsdóttur en þær vinna að gerðfræðilegum rannsóknum á kömbum sem 

finnast á Íslandi. Umfjöllun um kamba hér á eftir byggir á óútgefinni skýrslu um niðurstöður 

þeirra um kamba frá Hrísheimum (Guðrún Alda Gísladóttir og Mjöll Snæsdóttir, 2018). Rúm-

lega 50 kambar hafa fundist á Íslandi frá 9.-11. öld. Þeir eru af fjölbreyttu formi en allir úr 

horni hjartardýra, einraða, samsettir og negldir saman með járnnöglum. Um 38% af íslenska 

kambasafninu eru kambar og kambabrot þar sem ekki verður örugglega skorið úr um öll þessi 

einkenni en finnast þó í öruggu víkingaaldarsamhengi (Guðrún Alda Gísladóttir og Mjöll 

Snæsdóttir, 2018). Hingað til hafa ekki fundist ummerki um kambasmíði hér á landi þó að vís-

bendingar séu um viðgerðir á kömbum. Efni íslensku kambanna hefur ekki verið greint að 

fullu en sérfræðingar telja að þeir séu allflestir úr hornum hjartardýra og er uppruni þeirra 

oftast talinn vera í Skandinavíu eða Bretlandi. Því er talið að þeir kambar sem finnast hér á 

landi séu framleiddir erlendis og hafi komið hingað til lands tilbúnir (Guðrún Alda Gísladóttir 

og Mjöll Snæsdóttir, 2018). 
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Í Hrísheimum fundust tveir heilir kambar og ellefu brot til viðbótar. HRH05-135 og 

HRH05-189 eru hugsanlega úr sama kambi en brotin falla ekki saman (Guðrún Alda Gísla-

dóttir og Mjöll Snæsdóttir, 2018). Fjölda kamba er því hér talin sem ellefu en gætu hugsan-

lega verið þréttán. 

Tafla 36: Kambar. 

 

Kambarnir og kambabrotin þrettán frá Hrísheimum eru um 15% af kömbum frá víkingaöld 

á Íslandi, sem er harla gott hlutfall og hið hæsta frá einum stað frá þessu tímabili (Guðrún 

Alda Gísladóttir og Mjöll Snæsdóttir, 2018). Kambarnir fundust í átta mismunandi einingum 

og í mismunandi mannvistarlögum, a.m.k. átta í TS1 og tveir í TS2. Lengd heilla kamba frá 

víkingaöld á Íslandi er um 9,8 – 15 cm en til eru dæmi lengri kamba úr kumlum (Álaugarey, 

Þjms. 11566 og Kornsá, Þjms. 1778) (Kristján Eldjárn og Adolf Friðriksson, 2016:396-398) 

sem eru taldir hafa verð allt að 20 cm langir. Heili kamburinn HRH03-077 er því með lengri 

kömbum sem fundist hafa á hér á landi, hann er 15 cm. Naglar kambanna sem fundust eru 

allir úr járni og ryðför sjást við naglagöt, á HRH04-167 og HRH04-189 (Guðrún Alda Gísla-

dóttir og Mjöll Snæsdóttir, 2018). 

Til skrauts eru kambarnir ristir fjölbreyttu en máðu mynstri. Merkilegt er að á þeim eru 

sameiginleg einkenni á skrautverki, þar sem á flestum eru þverstrik til endanna, sum í pörum. 

Á aðalfleti okanna, á milli endastrikanna, má m.a. greina einfalt fléttumynstur (HRH03-077), 

Fundanúmer Einingar Tímas
keið 

Samhengi Ástand Hlutar til staðar Fjöldi 
a.m.k. 

HRH03-077 45 TS2 Öskuhaugur Heill (15 cm) Okar/tann-
plötur/naglar 

1 

HRH03-185 45 TS2 Öskuhaugur Brotinn Oki 1 

HRH06-033 69 TS1-2 Jarðhús/verk-
stæði C 

Heill 
(11,4sm) 

Okar/tann-
plötur/naglar 

1 

HRH04-156 84 TS1 Öskuhaugur Botinn Tannplata 1 

HRH04-154 88 TS1 Öskuhaugur Brotinn Oki/naglar 2 

HRH04-169 88 TS1 Öskuhaugur Brotinn Oki 1 

HRH04-314 88 TS1 Öskuhaugur Brotinn Okar/tann-
plötur/naglar 

1 

HRH04-167 92 TS1 Öskuhaugur Brotinn Tannplata 1 

HRH05-135 293 TS1 Öskuhaugur Brotinn Okar/tann-
plötur/nagli 

1 

HRH05-189 348 TS1 Öskuhaugur Brotinn Tannplata 1 

HRH06-115 502 TS1 Jarðhús/verk-
stæði C 

Brotinn Okar/tannplötur 2 
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skorur með jöðrum okanna (HRH03-077, HRH05-135), tvöfaldar skálínur (HRH06-033, 

HRH06-115), skákrossa (HRH03-185a, HRH06-033), margfaldar skálínur sem liggja í kross 

(HRH05-154) og tvöföld ypsílon -Y- (HRH04-169) en það er sjaldgæft skreyti (Guðrún Alda 

Gísladóttir og Mjöll Snæsdóttir, 2018).  

Kambar frá þessu tímabili eru oftast með kúpt bak og eru okarnir breiðastir í miðju og 

mjókka til endanna. Hins vegar hafa fundist kambagerðir þar sem endarnir eru látnir sveigjast 

aftur upp á bláendunum. Að minnsta kosti níu slíkir kambar fundist á Íslandi, frá víkingaöld 

og þar af eru fjórir frá Hrísheimum: HRH03-077, HRH04-314, HRH05-135 og HRH06-033. 

Merkilegt er að endaplötur kambanna frá Hrísheimum eru hornréttar við okann og slíkum 

gerðum fylgja stundum kambaslíður. Á einum kambi, HRH06-033, er gat sem gæti tengst 

festingu við slíður en gæti líka verið tygilgat, gat til að binda þveng í kambinn. Engin kamb-

slíður fundust í Hrísheimum (Guðrún Alda Gísladóttir og Mjöll Snæsdóttir, 2018). 

Guðrún Alda Gísladóttir og Mjöll Snæsdóttir báru saman íslenska kamba við tvö 

gerðfræðiskemu yfir kamba frá 9.-11. öld, annarsvegar frá Bjarkey í Svíþjóð og hins vegar frá 

Skotlandi. Sænska rannsóknin byggir á kömbum sem fundust í kumlateigum í Bjarkey, sem 

eru frá 9. og 10. öld. Þar er einraða samsettum kömbum skipt í tvær aðalgerðir: A og B sem 

síðan er skipt í nokkra undirflokka. Skiptingin styðst að miklu leyti við stærð og skreyti, en í 

meginatriðum eru A-gerðir kamba eldri, stærri og útjöðrum oka fylgja grafnar línur. Kambar 

af B-gerð eru yngri og minni. Þeim er ekki skeytt saman á jaðarlínum og eru sumar undir-

gerðir með bak sem sveigist upp til endanna. Notkunartími þessara gerða skarast töluvert og 

eru sumar kambar af eru taldir hafa verið í notkun lengi, jafnvel mestallan tímann sem graf-

reiturinn var notaður í Bjarkey (Ambrosiani, 1981:19-26). Þar sem því var við komið að 

greina nagla í Birka kom í ljós að velflestir A-kambar eru járnnegldir og B-kambar flestir 

koparnegldir og í örfáum tilvikum eru naglar úr báðum efnum (Ambrosiani, 1981:72). Í 

rannsókn á skoskum kömbum voru þeir flokkaðir í gerðir, sem að nokkru leyti skarast á við 

sænsku rannsóknina. Þar er að finna kambaflokk sem er kallaður gerð 5 og er talinn samsvara 

gerð A hjá Ambrosiani (Guðrún Alda Gísladóttir og Mjöll Snæsdóttir, 2018) og eru oftast um 

15-25 cm að lengd, járnnegldir, og frá 9. öld til miðrar 10. aldar (Ashby, 2010:5). Kambar, af 

gerð 6, samsvara gerð B hjá Ambrosiani (Guðrún Alda Gísladóttir og Mjöll Snæsdóttir, 

2018). Þeir eru 10–15 cm að lengd, og geta verið bæði járn- og bronsnegldir. Þeir eru taldir 

vera frá 10.-11. öld (Ashby, 2010:5). 

Alls sex kamba frá Hrísheimum eru hægt að greina til gerða. Tveir kambar, HRH 03-077 

(heill, öskuhaugur, í TS2) og HRH05-135 (öskuhaugur, í TS1), eru líkastir gerð A3 gerð/5 

(850-940/800-950). Tveir kambar, HRH04-154 (öskuhaugur, í TS1) og HRH06-033 (heill, 
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Jarðhús/verkstæði C, í TS1-2) eru líkastir gerð B1:1 og B1:2/ 6 (900-1000+/900-1100). Einn 

kambur (HRH04-169) fellur helst að gerð B1:3/6 (900-960/70/900-1100) og einn (HRH06-

115) að almennri gerð B/6. Aðra kamba (HRH93-185, HRH04-156, HRH04-167, HRH04-

314, HRH05-189) er ekki hægt að greina frekar en að þeir séu frá gerðfræðilega frá 9.-11. öld 

(Guðrún Alda Gísladóttir og Mjöll Snæsdóttir, 2018).  

Guðrún Alda Gísladóttir og Mjöll Snæsdóttir komust að því að ekki er hægt að yfirfæra 

gerðfræðiskemu á milli landa án þess að hafa í huga svæðisbundnar breytur. Kambar á 

Norðurlöndum og Bretlandseyjum, á 9.-11. öld, hafa sameiginleg formgerðareinkenni en það 

er mismunandi eftir svæðum/löndum hvenær formgerðarbreytingar innan tímabilsins eiga sér 

stað og svo hvenær ný gerð sem einkennir miðaldir ryður sér til rúms og þær gerðir sem hér er 

fjallað um hverfa. Á Íslandi breyttist kambatískan á 11. öld og vísbendingar eru um að það 

hafi gerst ekki síðar en um miðja þá öld. Allir kambarnir í Hrísheimum falla gerðfræðilega 

innan kambatímabils I hér á landi, frá landámi til um 1050 og bera þeir öll gerðfræðileg 

einkenni kamba frá víkingaöld (Guðrún Alda Gísladóttir og Mjöll Snæsdóttir, 2018).  

 

Tafla 37: Þyngd kamba frá Hrísheimum, Hofstöðum og Sveigakoti. Nokkur gripanúmer inni-

halda efni sem hefur ekki verið vigtað og því ber að lesa þyngdartölurnar sem lágmarkstölur. 

Kambar Hísheimar Hofstaðir Sveigakot 

Fjöldi og þyngd 11(+43,02 g) 7 (+28,70 g) 8 (23,87 g) 

 

Tafla 37 sýnir fjölda kamba frá Hrísheimum, á Hofstöðum og í Sveigakoti. Flestir og 

mesta magn fannst í Hrísheimum. Varðveislusilyrði gætu hafa haft áhrif en bein varðveittust 

vel í Hrísheimum, Hofstöðum og Sveigakoti.  

 

Mynd 89: Kambar sem fundust í Hrísheimum. Kambur HRH03-077 (t.v.) og kambur 

HRH06-033 (t.h.). Ljósmyndirnar sýna ekki muninn á stærð kambanna, á myndirnar vantar 

viðmiðunarskala. 
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Gripir eftir fundarsamhengi 

Vestan við túngarðinn eru haugar af gjalli sem var ekki hirt en talið er að þeir geti tengst 

rauðablæstri á svæði A-C (Batey, 2003:11). Það sem var hirt af gjalli endurspeglar því ekki 

umfang járnvinnslunnar í heild í Hrísheimum. Það gjall sem fannst innan bygginga og í ösku-

haugum var hins vegar allt hirt.  

  

Jarðhús/smiðja A, TS1-2 

Sunnan megin í jarðhúsi A (sem var um 2,30 x 1,40 m að stærð), í TS1-2, fundust nítján 

fremur litlar gryfjur. Sú minnsta var 20 x 20 cm og sú stærsta 60 x5 0 cm. Dýpt þeirra var á 

bilinu 10-40 cm og fyllingarnar um 5-20 cm þykkar. Í öllum gryfjunum fundust leifar af kol 

og ösku. Talið er að járn hafi verið hitað í gryfjunum og að þær séu leifar af einföldum 

íhvolfum gryfjum eða hlöðnum ofnum sem voru teknir sundur eftir notkun til að komast að 

járninu (Adolf Friðriksson o.fl., 2005:17). Norðanmegin í jarðhúsinu fannst eldstæði [109] 

sem túlkað er sem rauðablástursofn (Ragnar Edvardsson, 2003:4-6). Umhverfis það var röð af 

steinum og í því fundust kolaðar leifar. Þegar steinarnirvoru fjarlægðar komu í ljós nokkrar 

pinnaholur (Ragnar Edvardsson, 2003:6-7). Samtals fundust 84 gr af gjalli hér og þar í bygg-

ingunni og að auki sindur (HRH03-066), sem er merki um járnsmíði. 

 

Mynd 90: Jarðhús/smiðja A, TS1-2. 

 

 

Sextán naglar fundust í byggingunni, flestir með flatan og stóran haus. Þeir gætu verið úr 

grind hússins. Í gólflögum byggingarinnar fundust járnbrot (HRH3-050, HRH03-51 og 
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HRH03-52) sem gætu verið af sama gripnum: stöppu eða ali. Gripurinn gæti hafa tengst 

skinnvinnslu (Batey, 2003:11). Í byggingunni fannst einnig stappa HRH03-013 og gæti hún 

hafa verið notuð í járnvinnslu (bls. 50).  

 
 

Bygging B, TS1-2 

Talið er að bygging B (um 2 x 3 m að stærð) hafi verið verkstæði fremur en íveruhús, en hún 

var illa farin af völdum uppblásturs. Í henni var eldstæði, um 1 x 0,8 m að stærð (Ragnar Ed-

vardsson, 2003:4-6).  

 

Mynd 91: Bygging B, TS1-2. 

 

 

Í byggingunni fundust fáir gripir og ekkert gjall. Af gripum var aðeins ein járnþynna og illa 

varðveittar járnleifar. 

 
 
 

Jarðhús/verkstæði C, TS1 og TS1-2 

Bygging C var niðurgrafin og í henni voru nokkur gólflög, undir neðsta gólflaginu var land-

námssgjóskan sjáanleg (Ragnar Edvardsson, 2006:9). Byggingin er frá TS1 en hún gæti hafa 

verið í notkun fram á TS2. Gjókulagið sem féll ⁓940 var að hluta til sjánlegt og þar með var 

hægt að staðfesta að sumar einingar voru frá TS1. Vegna uppblásturs tókst ekki að staðfesta 

að allar einingar væru eldri en frá ⁓940 og því eru sumir gripir flokkaðir til TS1-2. 

Talið er að jarðhúsið hafi verið smiðja, fremur en íveruhús. Í einu horni byggingarinnar var 

niðurgrafið ferhyrningslaga eldstæði [207], með þremur stórum steinhellum í botninum. 

Umhverfis eldstæðið var röð af steinum. Í fyllingunni var m.a. aska, gjall og járnleifar. Undir 

steinhellunum fundust einnig járnleifar (Ragnar Edvardsson, 2003:7).  
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Nokkuð af gjalli fannst í byggingunni og fyrir utan hana. Það gjall sem var hirt innan 

byggingarinnar var ekki í haug heldur hér og þar í gólflögum, alls 184 gr í TS1 og 173 gr í 

TS1-2. 

 

Mynd 92: Jarðhús/verkstæði C, TS1 og TS1-2. 

 

 

Í byggingunni fundust tíu naglar og flestir líkjast þeir nöglum sem fundust í jarðhúsi A, 

með stóran og flatan haus. Verkfæri, áhöld og gripi sem fundust í C má að auki tengja við fín-

vinnu s.s. skinnsaum og tóvinnu. Þar fundust t.d. átta snældusnúðar og leifar af togkambi. Þar 

fannst t.d. stappa HRH05-027 og hún hefur hentað vel til að vinna fínvinnu, ekki heitt járn 

(bls. 50). Áhugaverðir eru þrír smáhnífar sem þar fundust, allir í TS1. Tveir þeirra eru líkir 

hnífum af gerð E, sbr. hnífagerðir frá Coppergate (Ottaway, 1992:559). Merkilegt er hversu 

líkir þeir eru hnífunum á smágerðum klippum (HRH07-042) sem fundust sem lausafundur 

(bls. 35). Sá þriðji er líkur hnífum af gerð D. Áhugavert er að þeir eru ekki af sömu gerð og 

smáhnífurinn sem fannst í jarðhúsi/smiðju A, í TS1-2, sem eru líkir hnífum af gerð A2 og B. 

Þótt smáhnífar hafi verið gagnlegir til margra hluta er mögulegt að sumar gerðir hafi hentað 
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betur til ákveðinna verka en aðrar. Ekki fundust brýni í gólflögum C, en tvö brýni fundust í 

gólflögum smiðju A. Gripasafnið úr C gefur vísbendingar um að þar hafi verið verkstæði 

(fremur en smiðja).  

 
 
 

Jarðhús/smiðja H, TS1 

Jarðhús H er talið vera af smiðju fremur en íveruhúsi og er frá TS1 (Ragnar Edvardsson, 

2005:5). Fljótlega á TS1 fylltist það af ösku og rusli (L) sem hélt áfram að hlaðast upp fram 

eftir TS2. Þegar gjóskan féll  ~940 var jarðhúsið ekki undir þaki, þar sem gjóskan féll á ösku-

hauginn. Eftir ~940 hélt öskuhaugurinn áfram að myndast (Ragnar Edvardsson, 2006:7). Í 

öskuhaugnum sem fyllti húsið var mikið safn dýrabeina (McGovern og Perdikaris, 2004:2), 

margir gripir og gjall. Þegar búið var að fjarlæga öskuhaugnn kom í ljós gólflag hússins og 

fundust þar nokkrir gripir, 243 g af gjalli og dýrabein. Dýrabeinin sem fundust í gólfi hússins 

og í öskuhaugnum voru aldursgreind til 9.-10. aldar (McGovern og Perdikaris, 2004:2). 

 

Mynd 93: Jarðhús/smiðja H, TS1. 

 
 

Í húsinu hefur var vefstaður og m.a. spunnið band á snældu. Fjórir kljásteinar með gati 

fundust í gólflagi hússins og lágu saman í röð (HRH04-193, HRH03-155, HRH03-156 og 

HRH03-157) og því greindir sem kljásteinar (Batey, 2003:13). Þá fannst annar gripur í gólfi 
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hússins sem tengja má við tóvinnu, það er heill snældusnúður (HRH01-025) og er hann 

smíðaður úr klébergi, sem er erlend steintegund. 

Flestir naglarnir sem fundust í gólflögum H líkjast nöglum sem fundust í byggingum A og 

C. Á einum þeirra (HRH03-132) eru tréleifar sem á eftir að greina nánar af sérfræðingi. 

Nokkrir gripir til viðbótar fundust í H sem eru af erlendum uppruna: brýni og bronsgripir. 

Tréskaft HRH04-104 (bls. 95) fannst upp við vegg í gólflagi í jarðhúsi/smiðju H (Ragnar Ed-

vardsson, 2005:25) og er tálgað úr birki (Betula) (Lísabet Guðmundsdóttir, 2018).  

 

Kamar D, TS1  

Mannvirki D er niðurgrafinn kamar, frá TS1. Hluti af öskuhaugnum lá yfir kamrinum (Ragnar 

Edvardsson & McGovern, 2006:11). Þar fundust þrír járngripir. 

 

 

Mynd 94: Niðurgrafinn kamar D, TS1. 

 
 

 

 

Öskuhaugur , TS1, TS2 og TS1-2 

Skurðir L/E/Q voru grafnir í öskuhaug sem var a hluta til innan í jarðhúsi/smiðju H  en náði 

að stærstum hluta út fyrir það og að hluta til yfir kamar D. Haugurinn byrjaði að myndast fyrir 

~940 og spannar bæði tímaskeiðin, TS1 og TS2 (Ragnar Edvardsson, 2005:14). Sumar 

jarðlagaeiningar í öskuhaugnum var ekki hægt að greina nánar en að þær séu frá tímaskeiðum 

1 eða 2 (TS1-2). Í öskuhaugnum fannst mikill fjöldi gripa og dýrabeina, enda varðveislu-

skilyrði með eindæmum góð. Mikið af gjalli fannst í öskuhaug, ýmist í TS1 og TS2 (tafla 41, 

bls. 119). 
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Mynd 95: Flestir þeir gripir sem fundust í öskuhaugnum. Að auki fundust aðrir gripir (tafla 

38). Öskuhaugur, TS1, TS2 og TS1-2. 

 

Tafla 38: Aðrir gripir úr öskuhaugnum. 

Járn (fe) TS1 TS2 TS1-2 

Aðrir gripir og brot 43 110 30 

Naglar 28 60 13 
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Efniviður frá Hrísheimum 

Í Hrísheimum fundust 1642 gripir (982 gripanúmer). Að auki fannst mikið af gjalli og það 

gjall sem var hirt vegur um 10,7 kg. Gripirnir fundust víða um svæðið í mismunandi fundar-

samhengi, en flestir voru í öskuhaug. Tafla 39 sýnir hvernig gripirnir skiptast eftir efnis-

flokkum og lágmarksþyngd. Nokkur gripanúmer innihalda gripi sem hafa ekki verið vigtaðir 

og því ber að lesa þyngdartölurnar sem lágmarkstölur  

 

Tafla 39: Skipting gripa eftir efnisflokkum, fjölda og þyngd. 

 
Hrísheimar TS1 TS2 TS1-2 Lausafundir Samtals 

Blý  0  2 (34,40 g) 0  1 (6,88 g) 3 (41,28 g) 

Brons (cu) 5 (7,24 g) 0  1 (1,41 g) 3 (0,96 g) 9 (9,61 g) 

Járn (fe) 126 (775,82 g) 243 (857,00 g) 136 (581,18 g) 50 (161,00 g) 555 (2375,00 g) 

Gjall 97 (905,31 g) 370 (7749,00 g) 205 (1035,69 g) 27 (953, 00 g) 699 (10643,00 g) 

Gler (sörvistölur) 5 (14,27 g) 7 (5,67 g) 6 (7,19 g) 6 (10,00 g) 24 (61,37 g) 

Raf  2 (1,50 g) 0  2 (1,50 g) 0  4 (3,93 g) 

Kléberg  6 (60,12 g) 13 (234,85 g) 11 (235,40 g) 0 30 (530,37 g) 

Flöguberg (brýni) 15 (148,85 g) 12 (98,00 g) 3 (18,00 g) 10 (306,00 g) 40 (570,85 g) 

Tinna  5 (17,25 g) 8 (17,07 g) 1 (1,54 g) 9 (24,95 g) 23 (61,44 g) 

Aðrar steint. 39 44 65 4 152 

Tré 2 3 3 0 8 

Leður 0 2 0 0 2 

Textíll 1 1 1 0 3 

Bein (kambar) 7 (11,88 g) 3 (32,14 g) 1 (? g) 0 11 (+88,04 g) 

Önnur bein 31 41 18 0 90 

 

 

Tafla 40: Skipting gjalls eftir þyngd. 

Hrísheimar TS1 TS2 TS1-2 Lausafundir Samtals 

Þyngd (g) 905,31 7749,00 1035,69 953,00 10643,00 

Fjöldi 97 370 205 27 699 

 

 

Tafla 41: Fundarsamhengi gjalls eftir þyngd. 

HRH Jarðhús A  Bygging B Jarðhús C Jarðhús H Kamar D Öskuhaugur Lausafundir 

TS1 0 0 14 (357,08 g) 39 (242,15 g) 0 60 (673,73 g)  - 

TS2 0 0 0 0 0 54 (1339,80 g)  - 

TS1-2 26 (84,00 g) 0 0 0 0 30 (588,39 g) 23 (952,30 g) 

Samtals 26 (84, 00 g) 0 14 (357,08 g) 39 (242,15 g) 0 144 (2601,92 g) 23 (952,30 g) 
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Töluverður munur er á ef efni, brot eða gripir eru vigtaðir eða taldir og því er skynsamlegt 

að skoða vigt og talningu samhliða. Áberandi er hversu mikið af gjalli fannst í TS2 miðað við 

TS1 en það gæti tengst því hvernig staðið var að heimtum. Mikið gjall fannst í Hrísheimum 

sem ekki var hirt (Batey, 2003:11). Hins vegar ætti þyngd gjalls og fjöldi gjallbrota sem kom 

úr gólfi bygginga að sýna nokkuð rétta mynd af hlutföllum milli þeirra. Lítill munur er á 

þyngd járns milli TS1 og TS2 en hátt hlutfall af járninu (436 g) kom úr lögum sem ekki urðu 

greind til annarshvors tímaskeiðsins. Frá TS1 fannst a.m.k. gjall í gólflögum tveggja 

bygginga: jarðhúsi/smiðju H  og C. Ekki er hægt að segja til um hvort gjallið sem fannst í 

gólflagi í jarðhúsi/verkstæði C sé frá TS1 eða TS2.  

 

 

 

Ótvírætt innfluttur efniviður gripa frá Hrísheimum 

Hlutfall ótvíræðra innfluttra gripa frá Hrísheimum er 9%, alls 143 gripir (1,4 kg) (mynd 96). 

Að auki fannst mikið magn af járni (2,4 kg) sem ekki er hægt að greina eftir uppruna (bls. 24). 

Góð varðveisluskilyrði hafa áhrif á þyngd gripa og í Hrísheimum varðveittustgripir mjög vel. 

 

Mynd 96: Gripir frá Hrísheimum og efniviður þeirra. 
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Tafla 42: Ótvírætt innfluttur efniviður gripa. 

Innflutt efni TS1 TS2 TS1-2 Lausafundir Alls 

Brons (cu) 5 (7,24 g) 0  1 (1,41 g) 3 (0,96 g) 9 (9,61 g) 

Blý  0  2 (34,40 g) 0  1 (6,88 g) 3 (41,28 g) 

Gler (sörvistölur) 5 (14,27 g) 7 (5,67 g) 6 (7,19 g) 6 (10,00 g) 24 (61,37 g) 

Raf   2 (1,50 g) 0  2 (1,50 g) 0  4 (3,93 g) 

Kléberg  6 (60,12 g) 13 (234,85 g) 11 (235,40 g) 0 30 (530,37 g) 

Flöguberg (brýni) 15 (148,85 g) 12 (98,00 g) 3 (18,00 g) 10 (306,00 g) 40 (570,85 g) 

Tinna  5 (17,25 g) 8 (17,07 g) 1 (1,54 g) 9 (24,95 g) 23 (61,44 g) 

Bein (kambar) 7 (11,88 g) 3 (32,14 g) 1 (? g) 0 11 (+88,04 g) 

 

 

Fleiri brýni (flöguberg) fundust í TS1, heldur en í TS2 en mun meira magn af flögubergi 

fannst í TS2. Snældusnúðar fundust sem voru smíðaðir úr klébergsgrýtubrotum (bls. 79) sem 

bendir til að klébergið hafi verið nýtt til fulls í Hrísheimum. Talið er að klébergsgrýturnar hafi 

upphaflega komið frá Noregi (Batey, 2003:13). Ekki er ólíklegt að klébergið hafi borist með 

fólkinu sem nam land á Íslandi  (Forster, 2009:298) og gæti það bent til þess að það hafi tekið 

tvær til þrjár kynslóðir að eyða upp því klébergi sem barst með landnámsfólkinu.  

 

 

 

 
 
 
 

Gripir frá Hrísheimum, Hofstöðum og Sveigakoti 

Til að fá betri mynd af efnismenningu Mývatnssveitar á víkingaöld var fjöldi gripanna í 

söfnunum þremur lagður saman og eru niðurstöðurnar sýndar (tafla 43). Samanlagður fjöldi er 

5933, þar af eru 3425 gjallmolar (a.m.k. 55,2 kg). Við samanburð á þyngd milli staða þarf að 

hafa í huga að varðveisluskilyrði á stöðunum hefur áhrif á þyngd gripa. Beingripir 

varðveittust vel á öllum stöunum þremur en járn varðveittist óvenju vel á Hrísheimum. Þá 

varðveittist nokkuð af tré frá Hrísheimum og fundust t.d. trésköft á hnífum en ekki fundust 

þau (eða varðveittust ekki) frá Hofstöðum og Sveigakoti.  
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Tafla 43: Samanlagður fjöldi gripa frá Hrísheimum, Hofstöðum og Sveigakoti. Þar að auki er 

hlutfallstölur fyrir hvern gripaflokk gefnar upp, samtals 5933. Þá þarf að hafa í huga að 

varðveisluskilyrði hafa áhrif á þyngd gripa sem fundust.  

Víkingaöld Hísheimar Hofstaðir Sveigakot Samtals Hlutfall (%) 

Járn (fe) 555 363 446 1364 22,99 

Brons (cu) 9 14 19 42 0,70 

Blý  3 3 1 7 0,12 

Silfur  0 3 1 4 0,06 

Gler  24 14 15 53 0,89 

Raf 4 8 9 21 0,35 

Kléberg  30 8 33 71 1,20 

Flöguberg (brýni) 40 20 27 87 1,47 

Tinna  23 13 11 47 0,79 

Aðrar steintegundir 158 150 289 597 10,06 

Gjall  699 2527 199 3425 57,73 

Tré 8 6 1 15 0,25 

Leður 2 2 0 4 0,07 

Textíll 3 9 0 12 0,20 

Bein 90 66 29 185 3,12 

Bein (kambar) 11 7 8 26 0,44 

 

Langmest var af gripum úr járni og innihalda gripasöfnin allar þær gripategundir sem 

finnast almennt á dæmigerðum víkingaaldarbæjum. Járngripir varðveittust óvenju vel í Hrís-

heimum og var unnt að greina hlutverk og gerð margra gripa með öryggi. 

Af ótvíræðu innfluttu efni eru 366 gripir (samanlagður fjöldi frá stöðunum þremur), sem er 

6,2% af heild gripanna (tafla 44). 

 

Tafla 44: Samanlagður fjöldi gripa af ótvíræðu innfluttu efni frá Hrísheimum, Hofstöðum og 

Sveigakoti. Hafa þarf í huga að varðveisluskilyrði hafa áhrif á þyngd gripa sem fundust. 

Víkingaöld, ótvírætt innflutt efni Hísheimar Hofstaðir Sveigakot Samtals 

Brons (cu) 9 (9,61 g) 14 (42,20 g) 19 (+7,36 g) 41 (59,17 g) 

Blý  3 (41,28 g) 3 (18,10 g) 1 (28,70 g) 7 (88,08 g) 

Silfur  0 3 (3,20 g) 1 (0,10 g) 4 (73,3 g) 

Gler (sörvistölur) 24 (61,37 g) 18 (29,2 g) 15 (+6,00 g) 57 (96,57 g) 

Raf (sörvistölur) 4 (3,93 g) 8 (4,93 g) 9 (4,60 g) 21 (13,46 g) 

Kléberg  30 (530,37 g) 8 (72,00 g) 33 (+531,93 g) 71 (1134,3 g) 

Flöguberg (brýni) 40 (570,85 g) 20 (611,61 g) 27 (588,40 g) 87 (1770,86 g) 

Tinna  23 (61,44 g) 13 (11,70 g) 11 (73,14 g) 47 (146,28 g) 

Bein (kambar) 11(+43,02 g) 7 (+28,70 g) 8 (23,87 g) 26 (95,59 g) 
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Mörg brýni úr flögubergi hafa fundist, að auki hafa fundust fjölmörg verkfæri, þar á meðal 

66 hnífar úr járni. Hnífar og brýni voru nauðsynleg hversdagsáhöld í hinu daglega lífi sem 

skýrir hversu hátt hlutfall af slíkum gripum fannst. Margir eldsláttusteinar fundust, enda voru 

þeir einnig mikilvægir. Að auki fundust fimm eldstál úr járni, þar af fjögur í Hrísheimum. 

Klébergsgripirnir eru margir (1,14 kg) og eins og áður hefur komið fram eru nokkrir sem bera 

merki um að vera smíðaðir úr klébergsgrýtubrotum. Mun meira fannst af bronsi en af blýi og 

silfri, en þó ekki mikið magn. Af gleri fannst nokkuð og eru það allt sörvistölur. Að auki 

fundust nokkrar tölur úr rafi.  

Aðgangur að nauðsynlegu efni virðist hafa verið til staðar á stöðunum þremur, sem var 

nauðsynlegt við sjálfþurftarbúskap s.s. tóvinnuáhöld og verkfæri. Mikið af efninu hefur 

eflaust borist hingað til lands með landnemum frekar en með verslun þótt það komi einnig til 

greina. Ekki er að sjá afgerandi mun milli staða er varðar aðgengi að innfluttu efni. 

 

 

 

 

 

 

 

Samanburður á gripum frá Hrísheimum, Hofstöðum og Sveigakoti 
 

Varðveisla gripa var misjöfn og hafa lífræn efni s.s. tré, ull og skinn varðveist verr en önnur 

og horfið. Bein varðveittist vel á öllum stöðunum þremur. Eins og fram hefur komið áður 

spannar gripasafn Hofstaða styttri tíma en gripasöfn Hrísheima og Sveigakots. Gripasafn 

Sveigakots spannar alla víkingaöldina (9.-11.öld). Aðeins voru bornir saman þeir gripir sem 

eru frá víkingaöld, í samræmi við það tímaskeið sem gripasafn Hrísheima spannar. Frá 

Sveigakoti eru það gripir úr PI, PII og PIII (Fornleifastofnun Íslands, e.d.) og frá Hofstöðum 

eru það gripir frá PI, PII og PIII. Engin lög eru þó eldri en frá ⁓940 á Hofstöðum, ólíkt Hrís-

heimum og Sveigakoti (Batey, 2009:253-320). Það skekkir hins vegar samanburðinn að ólík 

mannvirki voru grafin upp og að öskuhaugarnir eru misstórir. Að auki eru gripasöfnin misstór 

og varðveislukilyrði ekki eins. Gripasöfnun þrjú eru hins vegar áþekk að stærð og hafa öll 

megineinkenni íslenskra gripasafna frá víkingaöld sem réttlætir að þau séu borin saman. 
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Mynd 97: Samanburður á gripum frá Hrísheimum, Hofstöðum og Sveigakoti.  
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Tafla 45: Samanburður á efnisflokkum frá Hrísheimum, Hofstöðum og Sveigakoti.  

  Hísheimar Hofstaðir Sveigakot 

Járn (fe) 555 363 446 

Brons (cu) 9 14 19 

Blý  3 3 1 

Silfur  0 3 1 

Gler  24 14 15 

Raf 4 8 9 

Kléberg  30 8 33 

Flöguberg (brýni) 40 20 27 

Tinna  23 13 11 

Aðrar steintegundir 158 150 289 

Gjall  699 2527 199 

Tré 8 6 1 

Leður 2 2 0 

Textíll 3 9 0 

Bein 90 66 29 

Bein (kambar) 11 7 8 

 

Mismunandi er hversu mikið gjall var hirt. Til að mynda var ekki allt gjall sem fannst í 

Hrísheimum hirt og því endurspeglar það ekki umfang járnvinnslunnar þar (Batey, 2003:11). 

Tafla 46, sýnir lágmarksþyngd þess gjalls sem var hirt í Hrísheimum, Hofstöðum og Sveiga-

koti (nokkrir gripaflokkar af gjalli voru ekki vigtaðir). Þá sýnir hún einnig lágmarksþyngd 

járns sem fannst á stöðunum þremur. Nokkur gripanúmer innihalda efni sem var ekki vigtað 

og því er mikilvægt að lesa þyngdartölurnar sem lámarkstölur. 

Tafla 46: Samanburður á gjalli sem var hirt og járni frá stöðunum þremur. Nokkur 

gripanúmer innihalda efni sem hefur ekki verið vigtað og því ber að lesa þyngdartölurnar sem 

lágmarkstölur. 

Víkingaöld Járn, fjöldi Járn, þyngd (kg) Gjall, fjöldi Gjall, þyngd (kg) 

Hrísheimar 555 2,4 699 10,7 

Hofstaðir 363 1,6 2527 33,0 

Sveigakot 466 2,2 199 8,5 

 

Athyglisvert er hversu mikið gjall fannst á Hofstöðum þrátt fyrir að miklu meira hafi 

fundist af járni í Hrísheimum og í Sveigakoti. Varðveisla járns í Hrísheimum var með ein-

dæmum góð og því var unnt að greina hlutverk og gerð marga járngripi til tegundar af öryggi 

og vegna þess hve heillegir grirnir eru þá er þyngd þeirra meiri en á gripum sem hafa 

varðveist verr. 
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Margir gripir af ótvíræðum innfluttum efnivið fundust á stöðunum þremur. Fróðlegt er að 

skoða gripi samhliða þyngd þeirra. Má vel vera að fleiri gripir séu innfluttir s.s. járngripir 

(Kristín Huld Sigurðardóttir, 2004b:119-124). Tafla 47 sýnir alla gripi sem fundust á 

stöðunum þremur sem eru úr ótvíræðu innfluttu efni. Margir aðrir gripir eru þó líklega af er-

lendum uppruna (t.d. mörg verkfæri og ílát úr járni) en ekki er hægt að staðfesta það, a.m.k. 

ekki að svo stöddu.  

 

Tafla 47: Samanburður á ótvíræðu innfluttu efni, frá Hrísheimum, Hofstöðum og Sveigakoti. 

Mikilvægt er að hafa í huga að varðveisluskilyrði hafa áhrif á þyngd gripa sem fundust. 

Taflan sýnir lágmarksþyngd gripa þar sem nokkur gripanúmer innihalda efni sem hefur ekki 

verið vigtað og því ber að lesa þyngdartölurnar sem lágmarkstölur. 

Víkingaöld, innflutt efni Hísheimar Hofstaðir Sveigakot 

Brons (cu) 9 (9,61 g) 14 (42,20 g) 19 (+7,36 g) 

Blý  3 (41,28 g) 3 (18,10 g) 1 (28,70 g) 

Silfur  0 3 (3,20 g) 1 (0,10 g) 

Gler (sörvistölur) 24 (61,37 g) 18 (29,2 g) 15 (+6,00 g) 

Raf (sörvistölur) 4 (3,93 g) 8 (4,93 g) 9 (4,60 g) 

Kléberg  30 (530,37 g) 8 (72,00 g) 33 (+531,93 g) 

Flöguberg (brýni) 40 (570,85 g) 20 (611,61 g) 27 (588,40 g) 

Tinna  23 (61,44 g) 13 (11,70 g) 11 (73,14 g) 

Bein (kambar) 11(+43,02 g) 7 (+28,70 g) 8 (23,87 g) 

 

Mynd 98: Samanburður á innfluttu efni (eftir fjölda, ekki þyngd) frá Hrísheimum, Hofstöðum 

og Sveigakoti. 
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Tafla 47 sýnir hvaða innflutta efnivið fannst mikið af þótt hún sýni aðeins lágmarksþyngd 

gripa þar sem nokkur gripanúmer innihalda efni sem hefur ekki verið vigtað. Líklegt er að stór 

hluti af innfluttum varningi hafi eyðst, þá sérstaklega úr lífrænum efnum eins og viði (Orri 

Vésteinsson, 2011:89). Af bronsi fannst mest á Hofstöðum, samkvæmt þyngd, en ekki fjölda 

bronsgripa. Fáir blýgripir fundust, flestir á Hofstöðum en mesta magn af blýi fannst í 

Hrísheimum. Í Hrísheimum og Sveigakoti fundust fullkomlega heilir blýsnúðar, báðir í 

öskuhaug (bls. 26). Ekki fannst silfur í Hrísheimum en í Sveigakoti og á Hofstöðum fannst 

silfur. Flestir glergripir (sörvistölur) eru frá Hrísheimum og að auki mesta magn af gleri eftir 

þyngd. Margar raftölur fundust bæði í Hrísheimum og Hofstöðum en um helmingi færri í 

Sveigakoti. Hins vegar er enginn marktækur munur á þyngd rafs milli staða. Mest fannst af 

klébergi í Sveigakoti og minnst á Hofstöðum. Á öllum stöðunum fundust klébergssnúðar sem 

báru þess merki um að vera smíðaðir úr klébersgrýtubrotum og því hefur klébergið verið nýtt 

til hins ýtrasta (bls. 78-79). Í Sveigakoti fundust fleiri gripir smíðaður úr klébergi (mögulega 

endurnýttu klébergi): spilamaður SVK03-052 og sörvistala SVK01-059. Þá voru flest brýni 

(úr flögubergi) í Hrísheimum en samkvæmt þyngdinni var meira af brýnum á Hofstöðum og í 

Sveigakoti. Flestar tinnur fundust í Hrísheimum en mesta magn af tinnu eftir þyngd fannst í 

Sveigakoti. Á töflu 48 má sjá samanburð á fjölda gripa (sem fundust á stöðunum þremur) sem 

tókst að greina eftir hlutverki með öryggi. Hafa þarf í huga að varðveisluskilyrði hafa áhrif á 

hvort hægt sé að að greina hlutverk gripa með öryggi eða ekki. 

 

Tafla 48: Samanburður á fjölda gripa sem tókst að greina eftir hlutverki með öryggi, frá Hrís-

heimum, Hofstöðum og Sveigakoti. Skáletranir sýna þau tilvik sem Hrísheimasafnið er með 

flesta gripi í tilteknum flokki/dálki. 

Samanburður á fjölda gripa Hrísheimar Hofstaðir Sveigakot 

Blý       

Rær 1 1 0 

Snældusnúðar 1 0 1 

Sökkur 1 0 0 

Brons       

Döggskór  1 0 0 

Hringprjónn 0 1 0 

Töng 0 1 0 

Lyklar 0 1 0 

Hringprjónn 0 1 0 

Naglar 0 2 0 

Men 0 1 1 

Knappur af kúptri nælu 0 0 1 

Silfur       
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Men 0 1 0 

Aðrir silfurgripir 0 2 1 

Járn       

Klippur  1 1 0 

Hnífar  28 23 15 

Nál  1 0 0 

Alir  7 1 2 

Drífholt  2 0 0 

Stöppur 4 1 7 

Skafar  4 1 0 

Spaðalaga verkfæri 1 0 0 

Kengur 1 4 1 

Lyklar 2 0 1 

Hlutar af lásum 1 1 1 

Mannbroddar 2 1 0 

Naglar 142 105 189 

Rónaglar  26 8 14 

Rær 11 5 15 

Togkambar 2 0 0 

Höld 2 0 1 

Eldstál 4 1 0 

Bein       

Prjónar 11 2 8 

Nálar 2 1 0 

Teningur 1 0 0 

Hrælar 2 0 0 

Sköft 3 0 0 

Sörvistölur 3 0 0 

Kambar 11 7 8 

Spilatölur  0 7 

Tré       

Nagli 1 0 0 

Sköft 3 0 0 

Steinar       

Klébergsbrot  18 1 19 

Spilatölur 0 0 8 

Líklegast spilamaður úr klébergi 0 0 1 

Snældusnúðar úr klébergi  12 6 12 

Snældusnúðar úr sandsteini 2 1 5 

Snældusnúðar úr móbergi 1 2 2 

Snældusnúðar úr leirsteini 0 1 0 

Tinna 23 13 11 

Jaspis (eldsláttusteinar) 4 3 2 

Sörvistala (jaspis) 0 0 1 

Hrafntinna 2 6 1 

Lóð 9 14 23 
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Sörvistala úr klébergi 0 0 1 

Sörvistölur úr öðrum stein-
tegudum 

2 1 6 

Brýni (flöguberg) 40 20 27 

Nálabrýni 1 0 0 

Steinsleggja 0 1 0 

Sörvistölur úr rafi 4 8 9 

Gler       

Sörvistölur 24 18 15 

 

Taflan (tafla 48) sýnir flestar þær gripategundir sem finnast í dæmigerðum víkingaaldabæ-

jum á Íslandi og að auki teljast nokkrir gripir til munaðarvarnings s.s. döggskór. Af henni má 

lesa að í 28 tilvikum er Hrísheimasafnið með flesta gripi í tilteknum flokk (sýnt með ská-

letrun). Í tólf tilvikum er Hofstaðasafnið með flesta gripi í tilteknum flokk en í Sveigakoti eru 

tilvikin þrettán. Munurinn er mikill en óljóst er hvað sú vísbending segir okkur en vegna 

góðrar varðveislu á Hrísheimum var unnt að greina með öryggi marga gripi til tegundar. 

 

Tafla 49: Taflan sýnir þau tilfelli (unnið út frá töflu 48) þar sem hver staður er sá eini sem 

hefur tiltekinn flokk gripa.  

Hrísheimar Hofstaðir Sveigakot 

Döggskór Töng Sörvistala úr klébergi 

Járnnál Steinsleggja Sörvistala úr jaspis 

Drífholt Bronsnaglar Spilatölur 

Spaðalaga verkfæri Silfurmen Kúpt næla 

Togkambar Bronsmen   

Teningur     

Hrælar      

Sörvistölur úr beinum     

Beinsköft     

Trésköft     

Trénagli     

  

Taflan (tafla 49) sýnir þau tilfelli (sem lesa mátti úr töflu 48) þar sem hver staður er sá eini 

sem hefur tiltekinn flokk gripa. Þar hefur Hrísheimasafnið líka yfirburði yfir hin tvö. Í Hrís-

heimum var til staðar áberandi fjölbreytt safn verkfæra og má vera að hátt hlutfall rýma í 

Hrísheimum sem voru verkstæði af einhverju tagi hafi áhrif á dreifinguna, en einnig er 

mögulegt að það séu einfaldlega betri varðveisluskilyrði sem valda þessum mun. Fyrir utan 

hina örfáu trégripi þá eru járngripirnir í Hrísheimum yfirhöfuð í betra ásigkomulagi en á 

hinum stöðunum tveimur. Það veldur því að þeir mælast þyngri en líka að hægt hefur verið að 
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greina fleiri til flokks og gerðar. Það er því ekki óhætt að álykta að einhver eðlismunur sé á 

gripasöfnunum þremur hvað þetta varðar. 

Ekki er að finna afgerandi mun á efnivið milli staðanna og endurspegla gripasöfnin ekki þá 

ólíku virðingarstöðu sem húsakynnin bera með sér að hafi verið á bæjunum. Virðist svo að 

fólkið sem bjó á bæjunum þremur hafi haft líkan aðgang að nauðsynlegu efni og munaðar-

varningi, hvort sem efnið hefur borist hingað til lands með fólkinu sem nam hér land eða með 

utanlandsverslun. Marktækari niðurstöður hefðu fengist ef bæjarhólinn í Hrísheimum hefði 

verið grafinn upp og rannsakaður. Á öllum stöðunum voru grafnir öskuhaugar en mismargir 

gripir fundust. Á Hofstöðum var grafinn upp stærðarinnar veisluskáli, jarðhús, kamar og 

smiðja. Í Hrísheimum voru grafin upp jarðhús, verkstæði og kamar. Í Sveigakoti voru grafin 

upp jarðhús, fjós og lítill skáli. 

 
 
 
 

Niðurstöður 

Varðveisla gripa frá Hrísheimum er með eindæmum góð sem hefur mikla þýðingu fyrir 

rónnsóknir í framtíðinni og fundust þar margir vel varðveittir gripir sem hafa ekki fundist 

áður. Unnt var að greina hlutverk margra gripa af öryggi vegna varðveislukilyrða. Þá fékkst 

að auki gott safn af lífrænum leifum s.s. dýrabeinum og beingripum. Greiningar á fjölmörgum 

gripum frá Hrísheimum hefur gefið aukna þekkingu á gripum frá víkingaöld og mun nýtast 

vel í áframhaldandi rannsóknir. Óvenju mikið fannst af vel varðveittum járngripum sem tókst 

að greina með öryggi og að auki fundust margir gripir úr innfluttum efnum. Þá fundust gripir 

sem almennt finnast á bæjum frá víkingaöld og að auki gripir sem finnast víða á hinu norræna 

meningarsvæði s.s. sörvistölur, brýni og kambar.  

 Vegna umfang bygginga á Hofstöðum mátti búast við að gripasafn Hofstaða skæri sig úr í 

samanburði við gripasöfn frá samtíða búsetuleifum í Mývatnssveit. Hins vegar gaf niðurstaða 

Colleen E. Batey frá árinu 2009 í ljós að gripasafn Hofstaða sker sig ekki úr (Batey, 

2009:321). Niðurstaðan sem fékkst með samanburð á gripasöfnunum frá Hrísheimum, Hof-

stöðum og Sveigakoti styður niðurstöðu hennar Batey. Gripasöfnin eru því ekki mælikvarði á 

ólíka félagslega stöðu en hvort það megi nota þau sem vísbendingu um jafna félagslega stöðu 

er spurning sem ekki verður svarað hér. Áberandi er hversu margir gripir fundust í Hrís-

heimum sem tengja má við hannyrðar og smíði s.s. tóvinnu, leðursaum og annars konar fín-

vinnu. Að auki fundust margar gerðir gripa í Hrísheimum sem ekki fundust á hinum 
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stöðunum. Má vel vera að varðveisluskilyrði hafi þar áhrif eða jafnvel eðli bygginga sem 

grafnar voru upp. Bæjarstæðið sjálft í Hrísheimum var ekki grafið upp en það hefði væntan-

lega gefið betri og nákvæmari mynd af Hrísheimum.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjöl A og B eru vistuð á meðfylgjandi minnislykli.  
 
 

Fylgiskjal A 

Gripaskrá Hrísheima. Ýtarleg lýsing á gripum sem hafa fundist í Hrísheimum. Fengin af 

gagnagrunni Fornleifastofnunar Íslands. 

 

Fylgiskjal B 

Ljósmyndir af gripum sem hafa fundist í Hrísheimum. Fengnar úr gangnagrunni Forn-

leifastofnunar Íslands. 

 


