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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um leirkerjaviðgerðir á Íslandi á 17.–20. öld. Engin heildstæð 

rannsókn hefur hingað til verið gerð á leirkerjaviðgerðum hér á landi en viðgerðir hafa 

verið teknar fyrir að einhverju marki í uppgraftarskýrslum og hefur sú skoðun verið 

ríkjandi að bein tengsl séu milli leirkerjaviðgerða og fátæktar. Í þessari ritgerð er gerð 

tilraun til þess að vega á móti þeirri hugmynd og lögð áhersla á að drifkraftur viðgerða 

hafi verið löngun frekar en neyð.   

 Meðal annars eru færð rök fyrir því að ofangreind hugmynd sé lituð af hinni 

þrautseigu hnignunarkenningu í hefðbundinni íslenskri söguskoðun. Því er einnig haldið 

fram að sú hugmynd að nýtni sé ávallt bundin skorti sé undir áhrifum markaðshyggju 

samtímans. Fjallað er um þá áherslu sem lögð hefur verið á framleiðsluferli og dreifingu 

í leirkerjarannsóknum og hvernig gildi leirkerja hefur þar af leiðandi fyrst og fremst verið 

skilgreint út frá verðgildi þeirra en litið fram hjá persónulegu og tilfinningalegu gildi. 

Hugmynd Igors Kopytoffs um menningarlega ævisögu hluta er reifuð og áhersla lögð á 

að til þess að nálgast hina flóknu merkingu hluta verði að skoða öll æviskeið þeirra.  

Til þess að styðja kennilegan grundvöll ritgerðarinnar er kynnt tilviksrannsókn á 

leirkersbrotum frá Nesi við Seltjörn og Móakoti þar sem fornleifauppgröftur hefur farið 

fram undanfarin ár.  

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

Efnisyfirlit 

 
1 Inngangur .................................................................................................................. 4 

2 Rannsóknir á sviði leirkerjaviðgerða ........................................................................ 5 

3 Æviskeið leirkerja ..................................................................................................... 8 

4 Tilviksrannsókn ...................................................................................................... 13 

4.1 Nes .................................................................................................................. 14 

4.2 Móakot ............................................................................................................ 19 

4.3 Litlibær ........................................................................................................... 22 

4.4 Niðurstöður tilviksrannsóknar ........................................................................ 22 

5 Lokaorð ................................................................................................................... 25 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 27 

 

  



 

 3 

 

 

Myndaskrá 

Mynd 1. Efst til vinstri: leirkersbrot 2010-9-2198, efst til hægri: leirkersbrot 2010-9-2199, 

neðst: leirkersbrot 2010-9-2163....................................................................................... 17 

Mynd 2. Til vinstri: leirkersbrot 2010-9-2443, til hægri: leirkersbrot 2010-9-2392....... 18 

Mynd 3. Leirkersbrot 2010-9-1719..................................................................................18 

Mynd 4. Efst til vinstri: Leirkersbrot 2013-49-299, efst til hægri: leirkersbrot 2013-49-

373, neðst til vinstri: leirkersbrot 2013-49-369, neðst til hægri: leirkersbrot 2017-10-

149...................................................................................................................................21 

Mynd 5. Efst: leirkersbrot 2015-12-258, neðst til vinstri: leirkersbrot 2014-7-252, neðst 

til hægri: 2014-7-126........................................................................................................21 

 

  



 

 4 

 

 

1 Inngangur  

Árið 2015 kynnti ítalski kaffirisinn Illy í samstarfi við fjöllistakonuna Yoko Ono til 

sögunnar línu af kaffibollum sem hlaut nafnið Lagfærðir bollar (e. Mended Cups). 

Bollarnir eru athyglisverðir fyrir þær sakir að þeir eru skreyttir gylltum línum sem eiga 

að líkja eftir kintsugi sem er aldagömul japönsk aðferð við að lagfæra brotin leirker. Á 

undirskálum sem bollunum fylgdu stóð skrifað hvar og hvenær bollarnir áttu að hafa 

brotnað og hvenær þeir áttu að hafa verið límdir saman – þrátt fyrir að þeir hefðu aldrei 

raunverulega brotnað. Dagsetningar sem skrifaðar voru á undirskálarnar vísuðu jafnframt 

allar í atburði sem skóku heimsbyggðina; einn bollinn átti t.a.m. að hafa brotnað 26. apríl 

1937 í Guernica og annar í Hiroshima 6. ágúst 1945. Allir áttu þeir að hafa verið límdir 

saman árið 2015 (sjá Illy e.d.).   

Á tímum ofurneyslu, þegar hlutum er hiklaust skipt út fyrir nýrri og fullkomnari 

gerðir, kann það að virðast framandlegt að allt fram á 20. öld hafi Íslendingar gert við og 

endurnýtt brotna diska, bolla og aðra muni úr leir. Um þessar mundir er slík nýtni flestum 

fjarlæg og við hinar smávægilegustu sprungur er leirtaui fargað á ruslahauga. Í Japan 

hefur það tíðkast um aldaraðir að líma saman brotna muni úr leir og að gylla sprungurnar. 

Ekki er gerð tilraun til þess að fela sprungurnar – þvert á móti eru þær taldar auka fegurð 

og dýrmæti gripsins. Vissulega tíðkaðist sú list ekki hérlendis en hún varpar engu að síður 

ljósi á ákveðna hugmyndafræði, þ.e.a.s. að hlutir sem eigi sér sögu þyki einstakir og 

fallegri fyrir vikið.   

Í þessari ritgerð verður fjallað um leirkerjaviðgerðir á Íslandi með það að leiðarljósi 

að kanna breytileg viðhorf gagnvart nýtni og samband viðgerða við fátækt og skort. 

Miðað verður við tímabilið 17.–20. öld, frá því að leirker urðu fyrst algeng hér á landi þar 

til að ætla má að leirkerjaviðgerðir hafi almennt orðið sjaldgæfar. Í fyrsta hluta 

ritgerðarinnar verður tæpt stuttlega á íslenskum og erlendum rannsóknum á sviði 

leirkerjaviðgerða og áherslum þeirra. Næst verður gerð grein fyrir kennilegum grundvelli 

ritgerðarinnar en hér verður hugmynd Igors Kopytoffs um menningarlega ævisögu hluta 

höfð í forgrunni. Varpað verður fram spurningunni hvers vegna gert var við leirker og 

svara meðal annars leitað í gagnagrunn Þjóðháttasafns Þjóðminjasafns Íslands. Þá verður 

stuðst við hugtakið löngun þess að vega á móti þeirri ríkjandi hugmynd að nýtni komi 

einungis til vegna neyðar.                                                                                     

   



 

 5 

 

 

Í síðasta hluta ritgerðarinnar verður kynnt tilviksrannsókn á leirkersbrotum frá 

Móakoti, Litlabæ og Nesi við Seltjörn þar sem fornleifauppgröftur hefur farið fram á 

síðustu árum. Þessir staðir henta vel til samanburðar þar sem um er að ræða stórbýli 

annars vegar og kotbýli hins vegar. Þannig er hægt að kanna að hvaða leyti efnahagur og 

þjóðfélagsstaða hafði áhrif á leirkerjaviðgerðir. Tekin verða saman brot úr leirkerjum sem 

bera þess merki að gert hafi verið við þau og þau skoðuð út frá ævisögulegri nálgun með 

því markmiði að kanna á hvaða hátt viðgerðir höfðu áhrif á gildi þeirra. Í lokin verða 

meginniðurstöður svo teknar saman og túlkaðar. 

2 Rannsóknir á sviði leirkerjaviðgerða 

Þrátt fyrir að leirker séu einn umfangsmesti gripaflokkurinn úr fornleifarannsóknum 

hérlendis hafa rannsóknir á því sviði ekki verið ýkja áberandi. Ein ástæða þess kann að 

vera sú áhersla sem lengi vel var lögð á elstu byggð landsins í fornleifarannsóknum en frá 

þeim tíma eru leirker afar sjaldgæf (Sigríður Þorgeirsdóttir 2010, bls. 6). Aðeins hafa 

fundist örfá leirkersbrot frá því fyrir árið 1350 en eftir það virðist sem þeim fjölgi nokkuð 

stöðugt. Þó er varla hægt að segja að leirker hafi orðið algeng hérlendis fyrr en eftir 1600 

og almenn fyrr en á 19. öld þegar farið var að verksmiðjuframleiða leirker í miklum mæli. 

Ekkert bendir til þess að leirker hafi verið framleidd á Íslandi fyrr en með minni háttar 

framleiðslu á allra síðustu árum og því má ætla að framan af hafi öll leirker verið innflutt. 

Fjölgun leirkerja á 19. öld helst því sjálfsagt einnig í hendur við það að árið 1855 var 

verslun gefin fullkomlega frjáls á Íslandi sem greiðkaði fyrir innflutningi á erlendum 

varningi, þar á meðal leirkerjum (Lucas 2010, bls. 125).                                                                                                              

Síðustu áratugi hafa áherslur fornleifarannsókna hér á landi breyst töluvert og fleira 

vekur nú áhuga en tímasetning landnámsins eða þróun torfbæjarins, svo eitthvað sé nefnt. 

Stór leirkerjasöfn hafa fundist við fornleifauppgröft víða um land og fjallað hefur verið 

um leirker í ýmsum uppgraftarskýrslum og fræðigreinum þar sem þau eru hluti af 

heildarúrvinnslu gagna (Sigríður Þorgeirsdóttir 2010, bls. 6–8). Rannsóknir Guðrúnar 

Sveinbjarnardóttur á leirkerjum frá miðöldum (1993) og síðar yfirlitsrit hennar Leirker á 

Íslandi (1996) voru fyrstu íslensku rannsóknirnar þar sem einungis var fjallað um leirker. 

Í yfirlitsriti sínu tekur Guðrún fyrir meginþorra leirkersbrota sem þá hafði fundist við 

fornleifauppgröft um allt land og leggur grunn að gerðfræði. Þar er jafnframt fjallað um 

helstu tegundir og efni leirkerja sem og aldur og uppruna þeirra. Næst má nefna 

meistararitgerð Natöschu Mehler frá árinu 2000 þar sem tekin eru fyrir leirkersbrot frá 
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11. öld til miðbiks 16. aldar og þau greind og flokkuð eftir svipuðum aðferðum og Guðrún 

leggur til. Nokkrar BA-ritgerðir hafa auk þess fjallað sérstaklega um leirker, þar á meðal 

ritgerð Ragnheiðar Traustadóttur (1998), Keramik på Videy, Island. En statistisk studie 

auk ritgerða Etel Colic (2006), Medieval Icelandic Pottery. The excavations at Gásir and 

Skriðuklaustur og Brynhildar Baldursdóttur (2007), Af leiri jarðar. Rannsókn á 

leirkersbrotum frá Hólum í Hjaltadal. 

Íslenskar leirkerjarannsóknir sem og umfjöllun um leirker í uppgraftarskýrslum 

beinast oftar en ekki að grunngreiningum á leirkerjum, svo sem aldri, uppruna eða 

dreifingu þeirra og eru leirker gjarnan notuð til þess að aldursgreina jarðlög eða draga 

ályktanir um viðskiptatengsl (Sigríður Þorgeirsdóttir 2010, bls. 8). Þetta er mjög svo í 

anda Nýju fornleifafræðinnar þar sem áhersla er lögð á hlutlausa og vísindalega öflun og 

túlkun gagna (Johnson 2010 bls. 38–41). Hérlendis hefur minna borið á því að leirker séu 

skoðuð úr frá menningarlegu eða félagslegu sjónarhorni. Þó má nefna grein eftir Gavin 

Lucas (2010), The Ceramic Revolution in Iceland 1850–1950, þar sem rýnt er í leirker á 

tímabili umskipta í notkun borðbúnaðar og áhersla lögð á hversdagslegt samband fólks 

og leirtaus. Rannsókn Gavins er jafnframt ein af fáum sem taka fyrir yngri leirker en frá 

16. öld en leirkerjarannsóknir hafa að mestu leyti verið bundnar við miðaldir. Auk greinar 

Gavins má nefna meistararitgerð Sigríðar Þorgeirsdóttur (2010) þar sem fjallað er um 

leirker frá Bessastöðum og Aðalstræti sem flest eru frá 17.–19. öld og ýmsum félagslegum 

spurningum varpað fram. Vissulega hafa hafa fleiri fjallað um leirker í félagslegu 

samhengi, Ágústa Edwald nýtir t.a.m. leirker í rannsóknum sínum á skólapiltum í 

Skálholti (2012) og á Víðivöllum við Íslendingafljót (2014) en í báðum rannsóknum eru 

leirker einn þáttur margra í heildartúlkun Ágústu.      

 Engin heildstæð rannsókn hefur á hinn bóginn verið gerð á leirkerjaviðgerðum 

hérlendis. Sem áður segir hafa íslenskar rannsóknir á sviði leirkerja aðallega miðað að 

grunngreiningum þar sem efni, gerð og tegund eru skráð og flokkuð. Hvers konar sérkenni 

leirkerja, þ.á m. ummerki viðgerða eru ekki undantekning þar á. Iðulega er gerð grein 

fyrir svokölluðum viðgerðarholum í skráningu og umfjöllun á leirkerjum en sjaldgæft er 

að þær séu túlkaðar frekar. Þegar á annað borð er minnst á leirkerjaviðgerðir eru þær alloft 

settar í samhengi við fátækt og skort án mikils rökstuðnings. 

Í örfáum íslenskum leirkerjarannsóknum hafa viðgerðir verið teknar fyrir á 

kerfisbundinn  hátt. Í meistararitgerð sinni reiknar Sigríður Þorgeirsdóttir (2010, bls. 131) 

hlutfall leirkersbrota með viðgerðarholum af heildarfjölda leirkersbrota á Bessastöðum 

og við Aðalstræti. Sigríður telur að rekja megi lága tíðni viðgerða á leirkerjum til þess að 
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auðvelt hafi verið að skipta út brotnu leirtaui fyrir nýtt, bæði vegna velmegunar og góðs 

aðgengis að verslun á þessum tveimur stöðum. Hér er framangreint sjónarmið greinilegt, 

þ.e. að bein tengsl séu milli viðgerða og skorts. Hugsanlega er þessi hugmynd að 

einhverju leyti lituð af þeirri þrautseigu söguskoðun að íslensk árnýöld hafi einkennst af 

bágindum og niðurlægingu þjóðarinnar; að fátækt, einhæft atvinnulíf, einangrun, 

ósjálfstæði og verslunaránauð, svo eitthvað sé nefnt, hafi leitt til efnahagslegrar og 

menningarlegrar stöðnunar hér á landi. Undanfarið hafa fræðimenn tekið að gagnrýna 

þessa svokölluðu hnignunarkenningu og bent á að hún sé ekki algerlega á rökum reist. 

Helst er að nefna nýútgefna bók Axels Kristinssonar (2018),  Hnignun, hvaða hnignun? 

þar sem rök eru færð fyrir því að hugmyndin um fátækt og volæði þjóðarinnar sé pólitísk 

goðsögn sniðin að hugmyndafræði sjálfstæðisbaráttu 19. aldar.  

Kenningar um hnignun samfélaga eru engan veginn séríslenskar (Axel Kristinsson 

2018, bls. 30). Að sama skapi er sú hugmynd að leirkerjaviðgerðir megi rekja til skorts 

ekki bundin við Ísland. Í rannsókn Piu Guldager Bilde og Sørens Handbergs (2012, bls. 

474–476) á leirkerjum frá forngrísku borginni Olbia Pontica er því haldið fram að 

viðgerðir hljóti undantekningarlaust að vera drifnar af einhvers konar neyð þar sem að 

notagildi og fagurfræðilegt gildi leirkerja er ávallt skert eftir viðgerð. Samkvæmt þeim 

Guldage Bilde og Handberg hlýtur viðgerð á leirkeri að benda til þess að eigandi þess 

hafi ekki átt kost á því að skipta tilteknu leirkeri út fyrir nýtt, annað hvort vegna þess að 

sambærilegt leirker var ófáanlegt eða þá vegna þess að eigandinn hafði ekki efni á nýju. 

Þetta er m.a. sett í samhengi þess að í hallærum virðast leirkerjaviðgerðir í Oblia Pontica 

hafa verið algengari en á góðæristímum. Hvati til viðgerða stjórnaðist samkvæmt þessu 

fyrst og fremst af efnahagslegum sjónarmiðum.      

 Í rannsókn Guldage Bilde og Handbergs er gildi leirkerja aðallega metið út frá 

verðgildi þeirra en eins og nánar verður fjallað um að aftan hafa slíkar rannsóknir verið 

gagnrýndar fyrir að ofureinfalda neysluhegðun fólks. Í áðurnefndri grein Gavins Lucas 

(2010, bls. 130) er t.a.m. lögð áhersla á að neysla leirkerja stjórnist ekki aðeins af 

utanaðkomandi áhrifum, svo sem veðurfari og milliríkjapólitík, heldur einnig af 

hversdagslegu sambandi fólks við leirtau. Í rannsókn sinni tekur Gavin saman 

leirkerjasöfn frá Kúvíkum og Eyri og reiknar hlutfall viðgerða á sambærilegan hátt og 

Sigríður Þorgeirsdóttur gerir í sinni rannsókn. Gavin leggur þó öllu meiri áherslu á 

persónulegt gildi leirkerja í samhengi viðgerða. Hann bendir á að þrátt fyrir að hérlendis 

hafi leirker orðið ódýrari og aðgengilegri en áður um miðja 19. öld  hafi Íslendingar haldið 

áfram að gera við leirker og túlkar hann þetta sem svo að litið hafi verið á leirker sem 
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dýrmæta og persónulega muni sem fólk hafi kosið að gera við í stað þess að skipta út fyrir 

nýja. Í BA-ritgerð Etel Colic er viðgerðarhola á broti úr jarðleirsdiski sem fannst við 

uppgröft á Skriðuklaustri sömuleiðis túlkuð sem vísbending um persónulegt gildi disksins 

enda má ætla að á auðugum stað, líkt og Skriðuklaustri, hefði auðveldlega verið hægt að 

skipta honum út fyrir nýjan ef þess hefði verið óskað (Colic 2006, bls. 33). 

Ýmsar erlendar fornleifarannsóknir hafa sýnt fram á að leirkerjaviðgerðir voru einatt 

háðar vali. Rannsókn Nadalinis (2003; sjá einnig umfjöllun í Guldager Bilde og Handberg 

2012, bls. 473) á leirkerjum frá borginni Gela á Sikiley leiddi til dæmis í ljós að innan 

borgarinnar var gert við allar tegundir leirkerja, hvort sem þau voru innflutt eða framleidd 

í borginni, skreytt eða óskreytt. Í upplendi borgarinnar fundust hins vegar einungis merki 

um viðgerðir á stórum, innfluttum vösum með ákveðinni tegund skreytis. Telur Nadalini 

það benda til þess að þar hafi slík leirker verið mikils metin vegna fagurfræðilegra 

sjónarmiða og táknrænnar merkingar þeirra. Rannsókn Young og Barker (2015) á 

leirkerjum frá Arizona leiddi sömuleiðis í ljós að hlutfall viðgerða var misjafnt eftir 

tegundum leirkerja. Oftar var gert við leirker með vissri tegund skreytis en önnur og 

jafnframt voru þessi hlutföll misjöfn eftir tímabilum.  

Niðurstöður beggja framangreindra rannsókna varpa ljósi á flóknara neyslumynstur 

en Guldager Bilde og Handberg setja fram. Viðgerðir voru ekki einfaldlega sjálfkrafa 

viðbrögð við efnahagslægð eða bjargarþurrð heldur fólu þær í sér meðvitaða 

ákvarðanatöku fólks. Samkvæmt þessu var drifkraftur viðgerða ekki neyð heldur löngun 

(e. desire) (sjá t.d. Immonen 2013, bls. 19). Með öðrum orðum gerði fólk við leirker vegna 

þess að það hafði löngun til þess að varðveita þau eða nýta en ekki vegna neyðar. Ekki er 

þar með sagt að efnahagslegir þættir geti engin áhrif haft á nýtni – hugstakið löngun er 

einfaldlega notað hér til að vega á móti þeirri hugmynd að efnahagur hafi verið eini 

áhrifavaldurinn. 

3 Æviskeið leirkerja 

Líkt og fyrr getur hafa fræðimenn í auknum mæli tekið að gefa leirkerjaviðgerðum gaum 

enda eru þær mikilvægar heimildir um verk- og efnismenningu fortíðar og það 

menningarlega og sögulega samhengi sem þær áttu sér stað í. Rannsóknir á þessu sviði 

miða gjarnan að því að skoða samband viðgerða og gildis leirkerja (sjá t.d. Senior 1995; 

Young & Nagrant 2004; Dooijes og Nieuwenhuyse 2007). Þá eru gjarnan gerðar tilraunir 

til þess að greina ástæður þess að fólk gerði við leirker með það að leiðarljósi að rýna í 
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gildi og merkingu þeirra. Slíkar rannsóknir eru mikið til byggðar á kenningum Igors 

Kopytoffs (1986) um menningarlega ævisögu hluta (e. cultural biography). Hugtakið 

vísar til þeirrar hugmyndar að hlutir séu í ákveðnum skilningi gæddir félagslegu lífi. 

Samkvæmt þeirri nálgun eru hlutir ekki aðeins verkfæri sem gegna tilteknu hlutverki 

heldur eru þeir hlaðnir félagslegri, táknrænni og efnahagslegri merkingu. Þessi merking 

er háð samhengi hluta hverju sinni og er því ekki stöðug heldur breytileg (Dooijes og 

Nieuwenhuyse 2007, bls. 17).  

Kopytoff sjálfur einblíndi að mestu leyti á þau umskipti sem eiga sér stað þegar hlutir 

færast í og úr því ástandi að vera verslunarvörur. Hann hélt því fram að á vissum 

æviskeiðum væri merking hluta fyrst og fremst skilgreind út frá verðgildi þeirra en að á 

öðrum skeiðum væri merking þeirra skilgreind út frá fjölbreyttari gildum. Eftir að 

viðskipti eiga sér stað eru hlutir t.a.m. gjarnan færðir úr mengi verslunarvara og gerðir 

einkanlegir (e. singularised). Ævisaga hluta er þó ekki aðeins tengd stöðu þeirra sem 

verslunarvörur heldur þeirri margslungnu merkingu og skilningi sem einstaklingar eða 

hópar leggja í þá (Woodward 2007, bls. 29–30; Appadurai 1986, bls. 17). Þegar ævisaga 

hluta er rakin er sams konar spurningum varpað fram og um fólk: Hvaðan koma þeir og 

hver bjó þá til? Hvaða skeið eru þekkt á ævi þeirra? Hvernig breytist notkun hlutanna á 

æviskeiði þeirra og hvað verður um þá þegar þeir missa notagildi sitt? (Kopytoff 1986, 

bls. 66–68).   

Á æviskeiði hluta má gjarnan greina fjögur meginskeið, þ.e. framleiðslu, dreifingu, 

neyslu og förgun þó að vissulega séu æviskeiðin ekki ávallt svo klippt og skorin; hlutir 

kunna til að mynda að vera endurnýttir eða  jafnvel grafnir upp af fornleifafræðingum og 

þannig gæddir nýju lífi. Í hverju nýju samhengi breytist samband fólks við hluti og þeir 

öðlast þannig nýja merkingu. Slíkar breytingar á merkingu hluta kallast menningarleg 

umskipti (e. cultural transformation) (Dooijes & Nieuwenhuyse 2007, bls. 17–18).  

Við rannsóknir á leirkerjum hefur einkum verið lögð áhersla á upphaf ævi þeirra. 

Fjöldi rannsókna hefur verið gerður á framleiðsluferli leirkerja, t.a.m um öflun og 

undirbúning hráefna, tækni við mótun leirkerja og mismunandi hönnun og skreyti þeirra. 

Niðurstöður slíkra rannsókna má svo nýta til þess að ákvarða uppruna leirkerja og þannig 

draga ályktanir um dreifingu þeirra í gegnum verslun. Leirker hafa sum sé mestmegnis 

verið rannsökuð innan mengis verslunarvara og gildi þeirra því fyrst og fremst skilgreint 

út frá verðgildi (Young & Barker 2015, bls. 125). Túlkanir á efnismenningu sem byggja 

einungis á efnahagslegum sjónarmiðum hafa þó verið gagnrýndar fyrir það að vera litaðar 

af markaðshyggju samtímans enda er nokkuð ljóst að merking hluta er flóknari en svo. 
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Gildi hluta felst ekki einungis í verðgildi þeirra heldur í þeirri merkingu sem fólk leggur 

í þá; fólk heldur til að mynda oft upp á ákveðna hluti án þess þó að verðgildi þeirra sé 

sérlega hátt (Senior 1995, bls. 92). Til þess að rýna í persónuleg og tilfinningaleg gildi 

leirkerja verður að skoða fleiri skeið á ævi þeirra en þau fyrstu. 

Menningarleg umskipti skilja þó mismikil sjáanleg ummerki eftir sig og rannsóknir 

og umfjöllun fræðimanna á því sviði eiga því á hættu að verða óhlutbundnar vangaveltur. 

Einstaka umskipti eru þó þess eðlis að þau fela í sér sýnilegar breytingar á gripnum 

sjálfum og skilja eftir sig varanleg ummerki. Slíkar breytingar mætti kalla efnisleg 

umskipti (e. physical transformation) og eru viðgerðir gott dæmi um slíkt. Efnislegar 

breytingar á hlutum eru áþreifanlegar heimildir um vissa atburði á æviskeiði þeirra og 

gefa mikilvægar vísbendingar um þau menningarlegu umskipti sem þeir urðu fyrir, 

þ.e.a.s. hvert notagildi, verðgildi og persónulegt gildi þeirra var og hvernig þessi gildi 

breyttust í tímans rás (Dooijes & Nieuwenhuyse 2007, bls. 17–18). Efnisleg umskipti, líkt 

og viðgerðir, gefa fornleifafræðingum því tækifæri á að fjalla um fleiri æviskeið leirkerja 

en þau fyrstu.  

Þegar leirker brotnaði urðu mikilvæg tímamót á æviskeiði þess. Þá varð eigandi þess 

að taka ákvörðun um það hvort því skyldi farga eða hvort það væri þess virði að gera við 

og endurnýta. Ætla má að ýmsir þættir hafi komið að slíkri ákvarðanatöku, þar á meðal 

tilfinningalegir og fjárhagslegir, en með því að rýna í þær ákvarðanir sem fólk tók um 

viðgerðir má draga ýmsar ályktanir um gildi leirkerja (Young & Barker 2015, bls. 125–

126). Í Þjóðháttasafni Þjóðminjasafns Íslands eru varðveitt skrifleg svör nokkurra 

einstaklinga fæddra snemma á 20. öld við spurningum um viðgerðir og endurnýtingu sem 

varpa ljósi á þessi tímamót á æviskeiði leirkerja; hvers vegna fólk ákvað að gera við 

leirker, hvaða aðferðir voru notaðar og hvaða áhrif viðgerðir höfðu á gildi leirkerja.  

Svör þessi sýna m.a. fram á þá miklu fyrirhöfn og handverkskunnáttu sem viðgerðir 

kröfðust. Samkvæmt þeim var algengasta leiðin til þess að gera við leirker að spengja 

þau. Þá var leirbor notaður til þess að bora holur sín hvorum megin við brotið en 

töluverður vandi var að bora í leirinn án þess að hann spryngi. Næst var málmspöng slegin 

til svo hún félli að holunum og endar spangarinnar settir inn um holurnar og beygðir. 

Hliðrun holanna varð að vera nákvæmlega 15–20 gráður til þess að spöngin héldi 

brotunum saman án þess þó að þrýsta þeim of þétt (7920/1982-3; Kuettner 2016, bls. 

132). Stundum voru brot úr leirkerjum saumuð saman með tvinna í stað málms og soðin 

upp úr undanrennu til þess að þétta sprungurnar (7920/1982-3), eða þá að allt brotið 

leirker var geymt yfir árið og sett í soðið undan skötunni á Þorláksmessu (10903/-0). 
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„Þetta entist náttúrulega ekki eins vel og að spengja, en ef farið var vel með hlutinn þá 

gat þetta enst þó nokkuð lengi“ (7920/1982-3).       

Miðað við þá fyrirhöfn sem lá að baki leirkerjaviðgerðum hlýtur að hafa verið 

ígrundað rækilega hvort leirker væri þess virði að gera við eða ekki. Sú ákvörðun hlýtur 

til að mynda að hafa verið háð því hversu mikill skaðinn var og hvaða áhrif hann hafði á 

notagildi leirkersins. Ætla má að sjaldnar hafi verið gert við leirker sem brotnuðu í mörg 

lítil brot og hefðu verið ónothæf eftir viðgerðina en leirker sem brotnuðu í færri og stærri 

brot (Young & Baker 2015, bls. 126). Í svari konu (6627/1983-3) fæddri árið 1916 og 

búsettri á Flateyri segir frá gömlum manni sem gekk á milli húsa og spengdi leirker: 

„Hann boraði göt í brotin og saumaði saman. Ef sprungan var bara snjöll gat hann gert 

þetta svo vel að diskarnir láku ekki einu sinni.“  

 Greinilegt er að hugað var að notagildi þegar ákveðið var að spengja leirker en 

ofangreint svar bendir þó til þess að í sumum tilfellum hafi jafnvel verið gert við leirker 

með miklum sprungum sem láku og höfðu þannig áhrif á notagildi diskanna þrátt fyrir 

viðgerð. Vera má að persónulegt gildi leirkerja hafi í sumum tilfellum verið notagildinu 

yfirsterkara; eigandinn gæti hafa ákveðið að gera við leirker þrátt fyrir skert notagildi ef 

tilfinningalegt eða fagurfræðilegt gildi þess var þeim mun meira. Í svari konunnar frá 

Flateyri segir einnig:  

En maður gat ímyndað sér hvort þetta var heilnæmt. Því þó diskarnir væru vel 

þvegnir veit enginn hvað kann að leynast í öllum þessum tvinna. Ég vissi 

aldrei til að borðað væri af spengdum diski eða hann notaður undir neitt sem 

bleytti tvinnann. Mamma lét td. [sic] spengja uppáhalds kökudiskinn sinn 

þegar hann brotnaði. Hún geymdi hann bara en notaði aldrei nema einstaka 

sinnum undir niðursneitt brauð.  

Notagildi virðist ekki hafa verið efst í huga móðurinnar þegar hún lét gera við uppáhalds 

kökudiskinn sinn heldur persónulegt gildi hans. Vissulega má velta fyrir sér hvort það 

teljist nýtni að gera við og varðveita ónothæfa muni. Hér verður að þó gera greinarmun á 

tilætlaðri notkun leirkerja (e. intended use) og raunverulegri notkun þeirra (e. actual use) 

en ljóst er að þær eiga ekki ávallt saman (sjá t.d. Skibo & Schiffer 1995, bls. 89). Þótt 

diskurinn hafi ekki lengur þjónað sinni tilætluðu notkun, þ.e. framreiðslu á kökum, gat 

hann öðlast nýtt hlutverk, t.d. við framreiðslu á niðursneiddu brauði eða einfaldlega sem 

heimilisprýði. Í umfjöllun á leirkerjaviðgerðum á 18. og 19. öld í Bandaríkjunum og 

Englandi segir að brotnu og lagfærðu leirtaui hafi oft verið stillt upp og nýtt til að fegra 

heimilið eða til þess að sýna fram á velmegun (Kuettner 2016, bls. 136–137). Þannig má 

færa rök fyrir því að notagildið sé ekki glatað heldur einungis breytt. 
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Svar konu fæddri 1906 og búsettri í Húnavatnssýslu (7920/1982-3) varpar einnig 

ljósi á perónulegt gildi leirkerja:  

Ég man aldrei eftir að hlutir væru merktir heimilunum en fólk var stundum 

að merkja sér hluti. Á einum bæ þar sem ég var vorum við þrjú börnin og öll 

fósturbörn einhleyps manns. Hann gaf okkur öllum skálar. Þær voru fallega 

rósóttar og hinar mestu gersemar. Við merktum okkur þær með því að sverfa 

för ofaní stéttina neðan á skálunum. Ég held ég eigi mína skál enn, ef ég er 

ekki búin að láta hana á safn.  

Samkvæmt þessu var litið var á leirtau sem ‚hinar mestu gersemar‘ þrátt fyrir að það hafi 

á þessum tíma verið tiltölulega ódýrt og auðfengið og sennilega var það ekki síst vegna 

persónulegs eðlis þess. Gavin Lucas hefur fjallað um slíkt gildi leirkerja og meðal annars 

sett það í samhengi við fyrirkomulag borðhalds. Lengst af á því tímabili sem hér er til 

umfjöllunar, þ.e. á 17. öld og fram á þá tuttugustu, tíðkaðist það almennt ekki hér á landi 

að snæða máltíðir við borð heldur sat fólk á rúmi sínu eða kistu í baðstofunni og át úr 

kjöltu sér, gjarnan úr handskornum viðarílátum eins og öskum (Lucas 2010, bls. 129–

131; Anna Lísa Rúnarsdóttir 2007, bls. 51). Þannig er vel hægt að ímynda sér að 

heimilisfólk hafi átt sitt persónulega matarílát og að þau hafi verið hlaðin persónulegum 

og tilfinningalegum gildum. Gavin telur fækkun leirkerjaviðgerða á 20. öld jafnframt 

tengt þessu persónulega eðli ekki síður en efnahagslegum áhrifum. Vissulega urðu leirker 

stöðugt ódýrari og aðgengilegri með aukinni fjöldaframleiðslu og innflutningi en Gavin 

telur það veigameira að Íslendingum lærðist að líta í minna mæli á brothætt leirker sem 

persónulega muni og setur það meðal annars í samhengi þess að á þessum tíma hætti fólk 

að borða úr kjöltu sér og fór að leggja á borð. 

 Sú þróun að heimilisfólk snæddi máltíðir saman við matarborð er þáttur í 

víðtækari samfélagsbreytingu sem varð á 20. öld og endurspeglast bæði í breyttri 

efnismenningu og notkun rýmis. Anna Lísa Rúnarsdóttir (2007, bls. 51) hefur fjallað um 

það hvernig aukinn fjöldi og fjölbreytileiki húsgagna sýnir fram á breyttar áherslur og 

tilhögun samverustunda. Samkvæmt Önnu Lísu var þessi breyting m.a. afleiðing þess að 

félagslegar aðstæður kröfðust þess í auknum mæli að heimili væru í stakk búin að taka á 

móti gestum. Þá myndaðist þörf fyrir betri stofu og ýmsa fylgihluti svo sem borðbúnað, 

hnífapör og dúka. Anna Lísa telur að fyrst um sinn hafi heimilisfólk ekki notað þessar 

nýjungar dagsdaglega heldur aðeins þegar góða gesti bar að garði eða á tyllidögum, en að 

smátt og smátt hafi það þó komist í vana að fjölskyldur snæddu sjálfar við matarborð.  

Þetta breytta fyrirkomulag hefur jafnframt verið sett í samhengi við aukna kapítalíska 

neysluhætti. Ágústa Edwald (2014, bls. 96–97)  hefur m.a. bent á að með borðhaldi fór 
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fólk að kaupa fjöldaframleidd matarstell í stað þess að kaupa diska og annað leirtau í 

stykkjatali eða þá að nota handútskorna aska (Anna Lísa Rúnarsdóttir 2007, bls. 52; Gavin 

Lucas 2007, bls. 129–130). Að framantöldum atriðum teknum saman, má leiða líkur að 

því að með breyttri tilhögun borðhalds og auknum kapítalískum neysluháttum hafi 

tilfinningaleg tengsl fólks við leirtau minnkað. Þá hefur fólk hugsanlega hætt að líta á 

leirker sem gersemar og fargað þeim og útvegað ný í stað þess að gera við þau þegar þau 

brotnuðu.       

4 Tilviksrannsókn 

Til þess að renna stoðum undir þær hugmyndir sem fjallað hefur verið um hér að framan 

verður í eftirfarandi kafla kynnt tilviksrannsókn á leirkersbrotum sem bera ummerki 

viðgerða. Útgangspunktur rannsóknarinnar er sá að viðgerðir segi til um gildi leirkerja. 

Tekin verða fyrir leirkersbrot með viðgerðarholum og þau skoðuð með ævisögulegri 

nálgun; uppruni og aldur leirkersbrotanna verður greindur eftir bestu getu auk þess sem 

rýnt verður í hlutverk og gildi leirkersbrotanna og þá sérstakega hvernig hlutverk þeirra 

og gildi breyttist eftir viðgerðina. Með öðrum orðum verður litið á viðgerðarholurnar sem 

efnislegar heimildir um menningarleg umskipti á æviskeiði leirkerjanna.  

Leirkersbrotin sem tekin verða fyrir fundust við fornleifauppgröft ýmist á Nesi við 

Seltjörn, Móakoti eða Litlabæ á árunum 2010–2017 og er markmiðið að bera saman eðli 

viðgerða á hverjum stað. Býlin þrjú henta einkar vel til samanburðar vegna þess að um er 

að ræða höfuðbýli annars vegar og tvö kotbýli hins vegar. Þannig verður hægt að kanna 

að hvaða leyti efnahags- og þjóðfélagsstaða hafði áhrif á nýtni. Til þess að hægt sé að 

bera býlin saman verður því stuttlega fjallað um sögu hvers býlis fyrir sig og þannig 

varpað ljósi á eigendur leirkerjanna sem tóku þá ákvörðun að gera við þau.  

Margar þeirra rannsókna, sem hafa verið raktar hér að framan, miða að því að reikna 

hlutfall leirkerja með viðgerðarholum af heildarfjölda leirkerja á hverjum stað til þess að 

kanna efnahagsleg áhrif á nýtni. Hátt hlutfall viðgerða hefur þá gjarnan verið tengt við 

skort en lágt hlutfall við velmegun. Hafa ber þó í huga að leirkerjasöfn úr 

fornleifarannsóknum gefa ekki endilega heildstæða mynd af leirkerjasöfnum sem í raun 

og veru voru til staðar heldur eru þau ávallt háð varðveisluskilyrðum og því sem 

fornleifafræðingar finna hverju sinni. Mismunandi grisjunarstefnur geta líka haft áhrif en 

bent hefur verið á að brot úr leirkerjum sem borað hefur verið í skera sig töluvert úr 

leirkerjasöfnum og kunna því jafnvel frekar að vera varðveitt en önnur brot (Peña 2007, 
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bls. 246–247).           

 Þó að tölfræði þar sem hlutfall leirkerja með viðgerðaholum er reiknað kunni að 

vera marktæk þegar stærri leirkerjasöfn eru til skoðunar verður að teljast varhugavert að 

draga miklar ályktanir þegar um er að ræða tiltölulega fá leirkersbrot, enda kann þá stakt 

brot að skekkja myndina verulega. Til þess að reikna slíkt hlutfall væri að auki 

ákjósanlegast að áætlaður fjöldi leirkerja (e. estimated vessel equivalent) lægi fyrir á 

hverjum stað þar sem að þyngd eða fjöldi leirkersbrota er engan veginn marktækur 

mælikvarði á magn leirkerja (Sigríður Þorgeirsdóttir 2010, bls. 13–14). Að áætla fjölda 

leirkerja væri hins vegar of umfangsmikið verkefni fyrir ritgerð sem þessa. Í ljósi þessara 

vandkvæða verður ekki gerð tilraun til þess að reikna hlutfall leirkersbrota með 

viðgerðarholum af heildarfjölda leirkersbrota hér.  

Meginmarkmiðið er sum sé ekki að segja til um hversu algengar leirkerjaviðgerðir á 

tilteknum býlum voru heldur verður, sem áður segir, lögð áhersla á að skoða einstök 

leirkersbrot og æviskeið þeirra í þeim tilgangi að sýna fram á hvernig slík nálgun getur 

varpað ljósi á persónulegt og tilfinningalegt gildi hluta. 

4.1 Nes 

Fornleifarannsóknir benda til þess að samfelldur búskapur hafi verið í Nesi við Seltjörn 

allt frá landnámi (Heimir Þorleifsson 1991, bls. 119). Ljóst er að þar hefur verið stórbýli 

nánast frá upphafi en Neskirkju er getið í kirknatali sem kennt er við Pál biskup Jónsson 

og talið er að tekið hafi verið saman um aldamótin 1200 (DI XII, bls. 9). Um siðaskipti 

var jörðin Nes í eigu Skálholtsstóls en lenti síðar í eigu konungs. Frá siðaskiptum til ársins 

1760, þegar Nesstofa var byggð, sátu alla jafna veraldlegir valdsmenn eða prestar að 

jörðinni (Heimir Þorleifsson 1991, bls. 119). 

Þegar Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns var tekin saman árið 1703 var 

Nes höfuðbýli Framness sem liggur fyrir mitt nesið. Nálægt höfuðbýlinu Nesi voru þrjár 

hjáleigur, Bakrangur, Jakobshús og Norðurbær en fjær voru aðrar níu hjáleigur, þ.e. 

Nýibær, Jónshús, Gesthús, Þýsku hús (Þiskhús), Smiðshús, Móakot, Kot, Grótta og 

Ráðagerði. Manntalsárið 1703 voru íbúar Framness alls 158 talsins (Jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalíns, bls. 239–246; Heimir Þorleifsson 1991, bls. 88). Í 

Jarðabókinni er Nes við Seltjörn skráð sem kirkjustaður og segir að til sóknarinnar heyri 

einnig jarðirnar Bakki og Bygggarður (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, bls. 

238–247).  
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Manntalsárið 1703 bjó Monsr. Jón Eyjólfsson sýslumaður á Nesi ásamt konu sinni 

Vilborgu Sveinsdóttur, börnum þeirra hjóna og barnabarni. Einnig bjuggu þar Einar 

Jónsson fálkafangari sýslumannsins og Þorsteinn Ottason böðull Kjósarsýslu auk 

vinnufólks og niðursetninga. Heimilismenn voru í heildina 17 talsins samkvæmt 

manntalinu (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, bls. 239; Manntal 1703, bls. 

22). Landskuld af jörðinni voru 6 ríkisdalir sem greiddust með 36 vættum fiska í 

kaupstaðinn. Mikill búskapur var á jörðinni í samanburði við hjáleigurnar; þar voru sex 

kýr, 32 ær, fjórir geldir þrívetra sauðir, fjórir tvævetrir og sex veturgamlir, tvö lömb, fjórir 

hestar og eitt hross. Leigukúgildin voru sex og borgaðist leigan í smjöri eða fiski í 

kaupstaðinn eða heim til Bessastaða og sá ábúandinn um að uppyngja kúgildin. Dýrleiki 

jarðarinnar er ekki metin í Jarðabókinni en fram kemur að útihagarnir séu heldur þröngir. 

Á grasnautn þeirri sem heimabóndinn yrkti sjálfur, á túnunum og eyjunni Akurey, gátu 

átta kýr fóðrast. Fjörugrastekjan var lítil, rekavon í minna lagi en hrognkelsfjara 

gagnvænleg. Þangfjaran nýttist til eldiviðartaks en þó ekki svo að hún dugði 

heimajörðinni og hjáleigunum öllum. Engar kvaðir voru á jörðinni. Nesi fylgdi verstöð 

sem kölluð var Suðurnes og þar voru þrjár verbúðir: Stórabúð, Morastaðabúð og 

Hannesarbúð (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, bls. 239–240). 

Á árunum 1761–1767 var Nesstofa reist í þeim tilgangi að hýsa embætti landlæknis 

sem stofnað var árið 1760. Nesstofa var byggð eftir teikningum dansks hirðhúsameistara 

að nafni Jacob Fortling og hefur sennilega þótt mjög vegleg – enda kostaði framkvæmdin 

yfir 2500 ríkisdali (Kolbrún S. Ingólfsdóttir 2003, bls. 811–812; Heimir Þorleifsson 1991, 

bls. 119). Skömmu eftir að landlæknisembættið fékk Nes til ábúðar var stofnað sérstakt 

embætti lyfsala og upp úr því deildu landlæknir og lyfsali ábúðarrétti í Nesi. Árið 1834 

voru embættin bæði færð til Reykjavíkur og í kjölfarið fór jörðin Nes í einkaeign (Heimir 

Þorleifsson 1991, bls. 119). Árið 1861 var Nesstofa metin til 97,6 hundruð auk 

kirkjujarðanna Bakka og Bygggarðs sem deildu landi með Nesi. Hjáleigur Ness voru þá 

Gestshús, Nýibær, Ráðagerði, Knútsborg auk þess sem eyðieyjan Akurey tilheyrði Nesi 

(Ný jarðabók fyrir Ísland, bls. 40). Árið 1917 tilheyrði Knútsborg, Litlibær og Bollagarðar 

Nesi 1 en Nes 2, Ráðagerði og Nýibær skiptu milli sín túni og sáðreiti og deildu öðrum 

landsnytjum hlutfallslega með Nesi 1. Nestorfunni var svo skipt í lönd og skákir árið 1920 

og átti Nes helming útlandsins. Búskap var hætt í Nesi upp úr árinu 1960 en búið var í 

Nesstofu allt til ársins 1997 (Heimir Þorleifsson 1991, bls. 120).  

Töluverðar fornleifarannsóknir hafa farið fram að Nesi síðustu áratugi, sumpart 

vegna framkvæmda en ekki síst vegna áhuga á sögu og efnismenningu staðarins. Ekki 



 

 16 

 

 

verður fjallað frekar um rannsóknarsögu Ness í þessari ritgerð en hún er m.a. rakin 

ítarlega í skýrslu frá árinu 2010 (sjá Arnar Logi Björnsson o.fl. 2010, bls. 3–6). Fyrir 

þessa tilviksrannsókn var eingöngu farið yfir leirkerjasafnið sem grafið var upp árið 2010 

í vettvangsnámskeiði fornleifafræðinema við Háskóla Íslands. Við uppgröftinn það árið 

voru leirker einn stærsti efnaflokkurinn en alls voru skráð um 599 brot (sama heimild, 

bls. 23–24). Þar af voru sjö brot úr sex mismunandi leirkerjum sem báru merki um 

viðgerðir. Ekkert þessara brota kom úr jarðlögum sem unnt var að aldursgreina 

nákvæmlega en tegund þeirra ætti að geta varpað einhverju ljósi á aldur þeirra.  

Í skeljalagi [42961] fundust fjögur brot með viðgerðarholum úr þremur mismunandi 

leirkerjum. Jarðlagið var á svæði sem hefur orðið fyrir töluverðu raski á síðari árum en 

skeljalög og samsetning gripa hefur verið túlkað sem svo að öskuhaugur hafi verið á 

svæðinu (Arnar Logi Björnsson o.fl. 2011, bls. 8–11). Leirkersbrot 2010-9-2198 er 

sennilega úr diski eða undirskál og hefur blámálað mynstur með hjörtum og slaufu. 

Leirkersbrot 2010-9-2199 er brot úr barmi disks með mótsteyptu mynstri og brot 2010-

9-2163 eru líklega einnig úr diski en ekkert skreyti er sýnilegt á þessum tilteknu brotum 

þó að vissulega kunni önnur brot úr sama leirkeri að vera skreytt (mynd 1). Á leirkersbroti 

2010-9-2199 sést greinilega hvernig borað hefur verið í barm disksins áður en hann var 

spengdur eða saumaður saman. Á leirkersbrotum 2010-9-2198 og 2010-9-2163 eru 

viðgerðirnar hins vegar ekki eins greinilegar enda virðast brotin á einhverjum tímapunkti 

hafa brotnað þvert á viðgerðarholurnar.  
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Mynd 1. Efst til vinstri: leirkersbrot 2010-9-2198, efst til hægri: leirkersbrot 2010-9-2199, neðst: 

leirkersbrot 2010-9-2163. 

Brotin virðast öll vera úr leirkerjum úr verksmiðjuframleiddum enskum hvítum jarðleir. 

Verksmiðjuframleiðsla á svokölluðu creamware hófst á síðari hluta 18. aldar á Englandi, 

nánar tiltekið í Staffordshire, í kjölfar mikillar eftirspurnar eftir borðbúnaði og stellum 

sem hæfðu virðulegum boðum. Skömmu síðar var farið að framleiða pearlware í öllum 

helstu leirkersverksmiðjum á Englandi þar sem tilraun var gerð til þess að líkja eftir 

postulíni. Undir lok 18. aldar hófst framleiðsla á whiteware í Staffordshire en um miðja 

19. öld fór slík framleiðsla fram um alla Evrópu og varð þar með algengasta tegund 

leirtaus í álfunni (Sigríður Þorgeirsdóttir 2010, bls. 21–22). Hér verður raunar ekki gerður 

greinarmunur á mismunandi gerðum ensks hvítleirs heldur látið duga að álykta að 

ofangreind brot hafi verið framleidd á síðari hluta 18. aldar eða á 19. öld. 
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Fimmta hvítleirkersbrotið (2010-9-2443) fannst í hreyfðu móöskulagi [43482]. 

Brotið er úr undirskál og hefur ljósbláan glerung. Auk hvítleirsbrotanna fannst eitt brot 

úr rauðleir (2010-9-2392) með dökkbrúnum glerungi og að því er virðist með fölgulu 

skreyti meðfram barminum. Brotið fannst í brúnu moldarlagi [43081] og er sennilega úr 

diski (mynd 2). Á báðum þessum brotum sést aðeins í hluta viðgerðarholanna.  

 

 Mynd 2. Til vinstri: leirkersbrot 2010-9-2443, til hægri: leirkersbrot 2010-9-2392. 

 

Mynd 3. Leirkersbrot 2010-9-1719. 
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Mesta athygli vekur brot úr smyrslabauk (2010-9-1719) sem fannst í yfirborðslagi 

[42478] en á hálsi hans er mjög áberandi hola eftir viðgerð. Baukurinn er úr gráum 

steinleir með brúnum glerungi (mynd 3). Baukar sem þessi voru aðallega framleiddir í 

Großalmerode, Duinge og á Coppengravesvæðinu í Þýskalandi og náði framleiðslan yfir 

langt tímaskeið svo erfitt reynist að aldursgreina brot sem þessi nákvæmlega út frá 

gerðfræði þeirra (Guðrún Sveinbjarnardóttir 1996, bls. 46). Líkt og nafnið bendir til, voru 

baukar sem þessir notaðir undir ýmis konar smyrsl (Sigríður Þorgeirsdóttir 2010, bls. 24) 

og því er ekki ólíklegt að hann tengist starfssemi landlæknis eða lyfsala og hafi þar af 

leiðandi verið í notkun seint á 18. öld eða snemma á 19. öld.  

 

4.2 Móakot 

Ekki er ljóst hvenær byggð hófst í Móakoti en þar hafa fundist mannvistarlög frá því fyrir 

1500 (Sólrún Inga Traustadóttir o.fl. 2018, bls. 21). Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 

Vídalíns kemur fram að árið 1703 sé Móakot hjáleiga Ness við Seltjörn og að 

heimilismenn þar séu fjórir talsins. Það voru Grímur Erlendsson, eiginkona hans Gróa 

Andrésdóttir og synir þeirra, Erlendur og Jón (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 

Vídalíns, bls. 243; Manntal 1703, bls. 23). Dýrleiki hjáleigunnar er ekki metinn í 

Jarðabókinni en fram kemur að landskuldin sé ein áln og að hana skuli greiða með þremur 

vættum fiska í reikning heimabóndans í kaupstaðnum. Kvikfénaður á jörðinni voru tvær 

kýr. Leigukúgildið var eitt og greiddi hjáleigumaðurinn leiguna í fiski til heimabóndans 

sem sá um að uppyngja kúgildið. Kvaðirnar voru nokkrar, þ.á m. mannlán allt árið um 

kring og einn dagsláttur. Hjáleigumaðurinn átti jafnframt sjálfur að leggja til húsbótar en 

þar sem þraut lagði heimaábúandinn einnig til. Hlunnindi jarðarinnar voru eldiviðartak af 

móskurði.  

Árið 1755 var gerð skoðunargerð á jörðum konungs þar sem segir að hjáleigumaður 

Móakots skuli árlega greiða eina vætt fyrir afnot af grasinu, aðra fyrir kúgildið en hálfa 

fyrir húsakynnin (Heimir Þorleifsson 1991, bls. 136–137). Samkvæmt munnmælum 

lagðist Móakot í eyði tæpum aldarfjórðungi síðar, nánar tiltekið árið 1779. Gripir og 

mannvirki á svæðinu benda þó til þess að bæjarstæðið hafi verið í einhverri notkun lengur 

en svo, að minnsta kosti fram á 19. öld (Gylfi Björn Helgason, Kristjana Vilhjálmsdóttir, 

Sólrún Inga Traustadóttir 2015, bls. 7, 27). Móakot er þó í öllu falli ekki nefnt í Manntali 

ársins 1801 svo föst búseta hefur sennilega verið lögð af fyrir þann tíma.  
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Fornleifarannsóknir við Móakot fóru fram á árunum 2013–2017 sem hluti af 

vettvangsnámskeiði fornleifafræðinema við Háskóla Íslands. Við uppgröftinn fannst 

mikið magn fiskibeina og annarra gripa, svo sem öngla og rónagla, sem benda til þess að 

íbúar Móakots hafi stundað sjósókn að miklu marki. Fiskur kann að hafa verið 

meginfæðutegund þar á bæ sem og mikilvæg tekjulind (Sólrún Inga Traustadóttir ofl. 

2017, bls. 20).  

Bent hefur verið á að leirkerjasafnið úr Móakoti sé óvenjulega stórt miðað við að 

býlið hafi lagst í eyði 1779, enda hefur því almennt verið haldið fram að leirtau hafi verið 

munaðarvara sem ekki var á færi almennings fyrr en við lok 19. aldar. Leirkerjasafnið 

hefur því verið talið ein vísbending þess að að búið hafi verið í Móakoti lengur en ritaðar 

heimildir segja til um. Einnig hefur verið sett fram sú kenning að ábúendur Móakots hafi 

nýtt jarðveg úr öskuhaug Ness sem byggingarefni og að þannig hafi leirtau og aðrar 

munaðarvörur villst yfir í Móakot (Sólrún Inga Traustadóttir o.fl. 2017, bls. 16). Sú 

kenning kann að vera sönn en leirkerin í Móakoti bjóða þó einnig upp á að ríkjandi 

hugmyndir um bágindi hins gráa almúga séu endurskoðaðar.  

Í þessari tilviksrannsókn var farið yfir allt leirkerjasafnið sem fannst við 

fornleifauppgröft í Móakoti frá 2013 til 2017. Alls fundust ellefu brot úr sjö mismunandi 

leirkerjum sem báru merki um viðgerð. Líkt og í tilfelli Ness voru fundarsamhengi fæstra 

þessara brota til þess fallin að hægt væri að tengja þau ákveðnum búsetufasa enda er margt 

enn á reiki um búsetu í Móakoti. Árið 2013 fundust sex brot úr þremur mismunandi 

leirkerjum (2013-49-265, 2013-49-299, 2013-49-373) í yfirborðsjarðlagi [48790] sem 

talið er að hafi myndast nokkru eftir árið 1779, þegar Móakot á samkvæmt munnmælum 

að hafa lagst í eyði. Í jarðlaginu fundust bæði leirtau og glerflöskur sem geta ekki hafa 

verið framleiddar fyrr en á fyrri hluta 19. aldar (Haraldur Hammer Þór Haraldsson & 

Hrafnhildur Helga Halldórsdóttir 2013, bls. 29). Því er erfitt að segja til um hvort brotin 

tengist búsetu í Móakoti eða hvort þau hafi hreinlega ratað á svæðið frá býlunum í 

nágrenninu. Þó er athyglisvert að hvítleirsbrot (2017-10-149) sem fannst í vegg [71] árið 

2017 (Sólrún Inga Traustadóttir o.fl. 2018) er sambærilegt einu áðurnefndra brota (2013-

49-369). Bæði brotin eru úr barmi undirskálar sem borað hefur verið í og ekki ósennilegt 

að þau séu úr einu og sömu undirskálinni. Hin brotin fimm sem fundust í yfirborðslaginu 

voru annars vegar eitt brot úr steinleirspotti með heilli viðgerðarholu og hins vegar fjögur 

brot úr hvítleirsdiski sem bera misáberandi ummerki um viðgerð. Hvítleirsbrotin fjögur 

fundust ásamt fleiri brotum úr sama diski sem virðist hafa verið óskreyttur (mynd 4).  
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Mynd 4. Efst til vinstri: Leirkersbrot 2013-49-299, efst til hægri: leirkersbrot 2013-49-373, neðst til 

vinstri: leirkersbrot 2013-49-369, neðst til hægri: leirkersbrot 2017-10-149.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5: Efst: leirkersbrot 2015-12-258, neðst til vinstri: leirkersbrot 2014-7-252, neðst til hægri: 

2014-7-126. 
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Í hreyfðu foklagi [57221] fundust auk þess tvö leirkersbrot með viðgerðarholum árið 2014 

(Gylfi Björn Helgason, Kristjana Vilhjálmsdóttir, Sólrún Inga Traustadóttir 2015). Annað 

þeirra er hvítleirsbrot úr diski eða undirskál með rauðbleikri rönd meðfram barminum 

(2014-7-252) en hitt brotið (2014-7-126) er illa varðveitt svo erfitt er að greina úr hvers 

konar leirkeri það er, þó svo að viðgerðarholan sjáist greinilega. Árið 2015 fannst síðan í 

jarðlagi [68120] brot úr steinleirspotti með hálfri viðgerðarholu (2015-12-258) (mynd 5). 

Í sama jarðlagi fundust brot úr hvítleirsdiski með blámáluðu myndefni undir asískum 

áhrifum (2015-12-296). Ef brotunum er raðað saman má sjá ummerki þess að tilraun hafi 

verið gerð til þess að bora í diskinn en sennilega hefur hann sprungið við viðgerðina því 

að svo virðist sem að ekki hafi verið lokið við verkið (Þórunn Karólína Pétursdóttir, 

Sylvía Oddný Arnardóttir, Sólrún Traustadóttir 2016, bls. 15). 

4.3 Litlibær 

Skömmu fyrir aldamótin 1900 byggðu hjónin Elísabet Jónsdóttir og Jón Ólafsson sér 

íbúðarhúsið Litlabæ norðan við Knútsborg (Heimir Þorleifsson 1991, bls. 139). 

Litlabæjar er ekki getið í eldri heimildum og hafi hann verið byggður á eldra bæjarstæði 

hefur nafni bæjarins sennilega verið breytt. Á Litlabæ var stunduð sjósókn og róið úr 

Bygggarðsvör. Jón lést árið 1914 en Elísabet bjó í Litlabæ til ársins 1926. Þá tóku 

Guðmundur Guðmundsson og Kristín Teitsdóttir við húsinu og bjuggu þar til um 1930 

en eftir það var Litlibær notaður sem sumarbústaður (sama heimild, bls. 139). 

Fornleifauppgröftur á Litlabæ fór fram árið 2011 og var liður í vettvangsnámskeiði 

fornleifafræðinema. Við uppgröftinn fundust alls 719 leirkerjabrot (Atli Rúnarsson o.fl. 

2012, bls. 5, 19) en ekkert þeirra bar merki um viðgerðir. Það er afar athyglisvert og gæti 

verið vísbending þess að leirkerjaviðgerðum hafi fækkað á 20. öld líkt og fjallað var um 

hér að framan.  

4.4 Niðurstöður tilviksrannsóknar 

Mikill munur var á efnahags- og þjóðfélagsstöðu íbúa Ness og Móakots. Á Nesi var rekið 

stórbýli þar sem alla jafna bjuggu prestar eða veraldlegir embættismenn en í Móakoti 

bændur sem lifðu af sjósókn. Þrátt fyrir það virðist ekki vera afgerandi munur á 

leirkerjaviðgerðum. Á báðum stöðum voru diskar og undirskálar úr hvítleir ráðandi í því 

samhengi en einnig komu fram einstaka munir úr steinleir og jarðleir. Viðgerðarholurnar 

voru einsleitar og virðist sem að sömu aðferðum hafi verið beitt í öllum tilfellum. 

Athyglisvert er að engar málmleifar fundust á leirkerjunum en það gæti bent til þess að 
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þau hafi frekar verið saumuð saman með þræði úr lífrænu efni sem varðveitist illa í jörðu 

frekar en spengd saman með málmspöngum.      

 Í Litlabæ fundust sem áður segir engin leirker með viðgerðarholum og er það 

hugsanlega vísbending þess að leirkerjaviðgerðir hafi ekki lengur tíðkast á svæðinu þegar 

komið var á 20. öld. Því ber saman við rannsókn Sigríðar Þorgeirsdóttur (2010, bls. 129) 

en þar segir að leirkerjaviðgerðum á Bessastöðum og við Aðalstræti hafi snarfækkað strax 

um aldamótin 1900. Dæmin úr Þjóðháttasafninu benda hins vegar til þess að sums staðar 

hafi verið gert við leirker fram til um miðja 20. öld. Þetta kann að hafa verið misjafnt eftir 

stöðum og landsvæðum enda gátu leirkerjaviðgerðir verið bundnar handverkskunnáttu 

einstaklinga, eins og kom fram í áðurnefndu dæmi um manninn á Flateyri sem gekk á 

millli húsa og saumaði saman leirker.       

Vert er að athuga að í Litlabæ fannst nokkuð af samstæðu leirtaui sem bendir til þess 

að þar á bæ hafi matarstell verið lögð á borð. Þetta kann að styðja þá hugmynd að með 

þeim auknu kapítalísku neysluháttum sem tengdir hafa verið við borðhald hafi 

tilfinningalegt samband fólks við leirtau minnkað og að í kjölfarið hafi fólk í minna mæli 

gert við brotin leirker og frekar skipt þeim úr fyrir ný. Þó ber að hafa í huga að ekki er 

ósennilegt að á embættismannabýlinu Nesstofu hafi sá siður að leggja á borð einnig hafist 

tiltölulega snemma. Þar fannst t.a.m. gafall (2010-9-1962) (Arnar Logi Björnsson o.fl. 

2010) sem hægt væri að tengja borðhaldi, en hann fannst reyndar í yfirborðslagi sem ekki 

var unnt að aldursgreina nákvæmlega. Hugsanlega hefur fyrst um sinn verið sá háttur á 

að einungis embættismennirnir sjálfir og gestir þeirra snæddu við matarborð líkt og víða 

tíðkaðist á bæjum að húsbændurnir sætu til borðs með gestum sínum en annað 

heimilisfólk á rúmi sínu (Anna Lísa Rúnarsdóttir 2007, bls. 52–53).  

Ómögulegt er að segja til um hvort leirkerjaviðgerðir hafi talist algengar á hinum 

býlunum tveimur enda er ekki mikið um samanburðarefni auk þess sem að of fá brot eru 

varðveitt til þess að nokkurs konar tölfræði sé marktæk. Jafnframt er margt enn á reiki 

um búsetu í Móakoti og því óvíst hvort tengja eigi öll leirkerin sem þar fundust við hana. 

Í áfangaskýrslum um fornleifauppgröftinn á Móakoti hefur þó vissulega verið fjallað um 

leirkerjaviðgerðir á staðnum og þær – í takt við ríkjandi skoðun – settar í samhengi við 

bágan efnahag býlisins (sjá Haraldur Hammer Þór Haraldsson & Hrafnhildur Helga 

Halldórsdóttir 2013, bls. 28). Þetta sjónarmið stenst þó ekki skoðun því að á stórbýlinu 

Nesi var einnig gert við leirker að töluverðu marki, enda þótt þar væri aðsetur heldra fólks, 

og því er ljóst að leirkerjaviðgerðir voru ekki einungis bundnar við skort eða fátækt.  
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Fleira hefur því haft áhrif á viðgerðir en efnahagsleg nauðsyn. Enda þótt að vel megi 

vera að efnahagslegir þættir hafi í sumum tilfellum aukið hvata til þess að gera við leirker 

væri ofureinföldun að halda því fram að þeir séu eini drifkrafturinn þar að baki.  Eins og 

ítarlega hefur verið reifað í þessari ritgerð geta ýmsar ástæður verið fyrir því að fólk gerði 

við brotin leirker í stað þess að farga þeim, og sú ákvörðun getur varpað einhverju ljósi á 

gildi leirkerjanna. Einnig er ljóst að viðgerðir höfðu ávallt áhrif á gildi þeirra. Til að 

mynda er vel hægt að gera sér í hugarlund að fagurfræðilegt gildi skreyttra diska og 

undirskála hafi þótt mikilvægt en ætla má að jafnvel þó að leirkerjaviðgerðir hafi tekist 

vel til hafi þær alltaf haft áhrif á útlit leirtaus. Sömuleiðis er líklegt að sprungur hafi í 

mörgum tilfellum haft töluverð áhrif á notagildi leirkerja.    

 Í samhengi notagildis er athyglisvert að af borðbúnaði fundust aðeins brot úr 

diskum og undirskálum með viðgerðarholum en hvorki úr bollum né skálum. Vissulega 

virðist hlutfall tegunda leirkerja breytilegt eftir tímabilum. Gavin Lucas (2010, bls. 129) 

telur að bollar og undirskálar hafi raunar ekki orðið algengur borðbúnaður fyrr en seint á 

19. öld og að þeim hafi fjölgað á kostnað skála enda kunna skálar að einhverju marki að 

hafa verið notaðar undir heita drykki fyrir tíma bolla. Um leið og skálum fækkaði fjölgaði 

diskum einnig. Það að ekki fundust brot úr skálum með viðgerðarholum kann því að hluta 

til að skýrast af því að skálar hafi yfirleitt verið sjaldgæfar á þessum tíma. Brot úr 

undirskálum með viðgerðarholunum benda þó til þess að bollar hafi sannarlega verið í 

umferð. Hugsanlega skýrist það að hvorki fundust skálar né bollar með viðgerðarholum 

af því að meiri hætta var á því að slíkt leirtau læki en diskar sem aðallega voru notaðir 

undir þurran mat og undirskálar. Notagildi kann þannig að hafa þótt mikilvægt í samhengi 

viðgerða.  

Eins og áður hefur komið fram í þessari ritgerð var það þó ekki ávallt notagildið sem 

skipti mestu máli. Í því samhengi eru brotið úr smyrslabauknum sem fannst í Nesi og 

pottabrotin sem fundust í Móakoti athyglisverð. Munirnir tveir eiga það sameiginlegt að 

gildi þeirra fólst sennilega frekar í notagildi þeirra en í fagurfræðilegu gildi og þeir höfðu 

auk þess frekar afmarkaða tilætlaða notkun fyrir viðgerðina, þ.e. til matseldar og til að 

geyma smyrsl. Þó að erfitt sé að segja til um hversu mikil áhrif viðgerðirnar höfðu á þessa 

tilætlaðu notkun má gera ráð fyrir að þau hafi verið einhver, sér í lagi í tilfelli pottsins. 

 Þá kann í fyrstu að virðast sem að notagildi og fagurfræðilegt gildi lagfærðra 

leirkerja hafi ávallt verið skert að einhverju leyti eins og þau Handberg og Guldager Bilde 

(2012) halda fram, og draga af því þá ályktun að viðgerðir hljóti ávallt að 

nauðungarkostur. Slíkt sjónarmið tekur þó ekki tillit til kenninga Igors Kopytoffs um 
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menningarlega ævisögu hluta og þeirra menningarlegu umskipta sem hlutir verða fyrir. 

Með öðrum orðum er ekki gert ráð fyrir því að merking leirkerja geti breyst á æviskeiði 

þeirra. Þó að potturinn úr Móakoti hafi t.a.m. hugsanlega ekki nýst til matseldar eftir 

viðgerðina má vel vera að hann hafi öðlast nýtt notagildi eins og kökudiskurinn sem 

fjallað var um fyrr í þessari ritgerð. Þetta á ekki einungis við notagildi leirkerja; 

fagurfræðilegt og tilfinningalegt gildi leirkerja getur einnig breyst án þess þó að skerðast 

endilega. Vert er að rifja upp inngang þessarar ritgerðar þar sem fjallað var um vissa 

aðferð við að lagfæra brotin leirker og þá hugmyndafræði að hlutir sem eigi sér sögu þyki 

dýrmætari og fegurri fyrir vikið. Ljóst má því vera að leirkerjaviðgerðir voru ekki bundnar 

neyð eða örvæntingu eigandans – þvert á móti voru þær drifnar af löngun til þess að 

varðveita og nýta tiltekna hluti.  

5 Lokaorð 

Goðsögnin um bjargleysi þjóðarinnar á öldunum eftir siðaskipti hefur verið þrautseig í 

hefðbundinni söguskoðun. Þrátt fyrir að á síðustu árum hafi þessi svokallaða 

hnignunarkenning hlotið aukna gagnrýni lifir hún enn góðu lífi í túlkunum fræðimanna. 

Hvers kyns merki um nýtni eða hógværð er gjarnan sett í samhengi við hörgul þjóðarinnar 

og einangrun frá meginlandi Evrópu. Eins og greint var frá í fyrsta kafla ritgerðarinnar 

hafa tengsl leirkerjaviðgerða við fátækt og skort þannig þótt sjálfgefin. Umfjöllun um 

leirkerjaviðgerðir í uppgraftarskýrslum og skortur á heildstæðum rannsóknum á því sviði 

eru til marks um það. Í þessari ritgerð voru færð rök fyrir því að þau tengsl hafi ekki verið 

svo einföld og að túlkanir fræðimanna á leirkerjaviðgerðum hafi gjarnan verið litaðar af 

hugmyndinni um harmasögu Íslands.  

Það sjónarmið að nýtni sé ávallt bundin efnahagslegum þáttum á sér raunar einnig 

hljómgrunn í neysluhyggju samtímans. Hér að framan var fjallað um þá áherslu sem lengi 

vel var lögð á framleiðsluferli og dreifingu í leirkerjarannsóknum og hvernig gildi 

leirkerja hefur þar af leiðandi fyrst og fremst verið skilgreint út frá verðgildi þeirra. Þá 

var hugmynd Igors Kopytoffs um menningarlega ævisögu hluta reifuð og áhersla lögð á 

að til þess að nálgast hina flóknu merkingu gripa yrði að skoða öll æviskeið þeirra. Rök 

voru færð fyrir því að viðgerðir væru dæmi um efnisleg umskipti hluta og væru þannig 

dýrmæt heimild um æviskeið þeirra og veitti fræðimönnum tækifæri á að rannsaka og 

fjalla um menningarleg umskipti á hlutbundari hátt en tilhneiging er til.  
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Þrátt fyrir heimildagildi viðgerða er sannarlega erfitt að greina nákvæmlega hvers 

vegna fólk ákvað að gera við leirker. Hér var tæpt á ýmsum sjónarmiðum sem kunna að 

liggja þeim að baki og líkur leiddar að því drifkrafturinn hafi verið löngun til þess að 

varðveita eða nýta leirker frekar en neyð. Meðal annars var litið til rannsókna á 

leirkerjaviðgerðum sem benda til þess að þær hafi gjarnan verið háðar vali. Einnig voru 

skoðuð skrifleg svör Íslendinga við spurningum um nýtni sem varðveitt eru í 

Þjóðháttasafni Þjóðminjasafns Íslands og benda þau til þess að litið hafi verið á leirker 

sem dýrmæta og persónulega gripi. Þá var velt upp þeim möguleika að persónulegt gildi 

leirkerja hafi minnkað með auknum kapítalískum neysluháttum á 20. öld, m.a. með 

borðhaldi og aukinni fjöldaframleiðslu matarstella. Niðurstöður tilviksrannsóknarinnar, 

þar sem tekin voru fyrir leirkersbrot með viðgerðarholum sem fundust við 

fornleifauppgröft við Nes og Móakot, renndu stoðum undir framangreindar hugmyndir. 

Með henni var það sjónarmið endanlega hrakið að bein tengsl væru milli leirkerjaviðgerða 

og efnaleysis enda var enginn afgerandi munur á viðgerðum í kotbýlinu Móakoti og 

stórbýlinu Nesi.  
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