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Útdráttur 

Beinprjónar voru algengir fylgihlutir klæðnaðar á víkingaöld og náði slíkur siður til 

Íslands við komu landnemanna. Lítið hefur sú gripaflóra verið rannsökuð á Íslandi þó 

slatti af slíkum gripum hafi fundist. Í ritgerð þessari er birt grunnrannsókn á beinprjónum 

fundnum á Íslandi.  

Efnisval beinprjóna var eftir því hvað lá fyrir hendi hverju sinni og stærðarhlutföll 

þeirra hafa verið mjög svipuð. Dreifing beinprjónanna um landið bendir til framleiðslu í 

Mývatnssveit og sterkri staðbundni tísku. Í restinni af landinu bendir allt til 

heimilisiðnaðar á beinprjónum. Einnig er staðfest í ritgerðinni að tímabil beinprjóna hefur 

verið víkingaöld þó eitthvað hefur verið um slíka fundi úr miðalda mannvistarlögum.  

Gerð beinprjóna er skoðað og var helsta gerð þeirra ,,útvíkkandi beinprjónar“. Lítið 

hefur verið nýst við víkingaraldarstíla til þess að fegra beinprjónanna en í stað þess hafa 

verið nýtt einfaldir skreyti á gripina. Slíkar skreytingar eru göt eða x-ristur á hausum 

prjónanna. Flokkun á þeim sem heilir hafa fundist voru flokkaðir eftir flokkunarkerfi frá 

Bretlandi, einungis þurfti að bæta tveim flokkum við flokkunina. 
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Abstract 

Bone pins where common cloth accessories in the Viking age and did that custom arrive 

to Iceland with the settlers. Little study has been made on bone pins in Iceland but few of 

those have been found. This essay presents a study on bone pins found in Iceland. 

 Choice of materials has depended on what was available each time and their aspect 

ratio has been similar. Distribution of the findings around Iceland indicates that in 

Mývatnssveit (in North-East Iceland) has been production and strong local fashion. In the 

rest of Iceland everything points to home industry. Also this essay confirms that bone 

pins where most used in the Viking age, but few have been found addressed to the middle 

ages.  

 Typology of the bone pins has been similar as in other places in  the Norse 

societies of the Viking age. In Iceland the type ,,expanded head pins” where the most 

common but also their where few of zoomorphic head pins and one axe shaped pin. In 

Iceland the Viking styles have only been identified in three bone pins. Icelandic people 

used simpler way to decorate their pins. Most common was a big whole on the head as 

well as few little wholes and a X written on the head of the pin. As the typology was made 

there was only two classifications that needed to be added other than that the classification 

was made after a British typology. 
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1 Inngangur 

Fyrir margan fornleifafræðinginn er víkingaöld áhugavert tímabil sem vert er að rannsaka 

og kynna sér nánar. Úr mörgu að velja er kemur að rannsóknar efni sem tengst getur öld 

þeirri. Skraut- og fylgihlutir fyrir klæðnað víkingaaldar eru meðal annars áhugaverðir og 

skemmtilegir gripir til rannsókna. Meðal algengustu skraut- og fylgihluta víkingaaldar 

klæðnaðar voru nælur (kúptar-, þríblaða-, kringlóttar-, hring-, og tungunælur), 

klæðaprjónar (hringprjónar og prjónar/beinprjónar/beinnálar) og beltishringjur (og 

beltissprotar).1  

Skraut- og fylgihlutir Víkingaldarklæðnaðar voru ekki einungis til að fegra útlit 

klæðnaðar, heldur höfðu gripir þessir einnig þann tilgang að halda saman klæðnaði fólks.2 

Klæðaprjónar (Mynd 1) eru meðal þeirra gripa sem finnast á því svæði sem norrænt fólk 

víkingaaldar sótti til og því augljóslega verið algengt á þeim tíma.3 Í ritgerð þessari verða 

beinprjóna frá Víkingaöld sem fundist hafa á Íslandi til skoðunar. Ástæða þess er að 

klæðaprjónar á Íslandi hafa lítið verið rannsakaðir. Beinprjónar eiga það einnig til að vera 

mjög vandlega skreyttir og útskornir sem gerir rannsókn á þeim skemmtilegt 

viðfangsefni. Framleiðsla klæðaprjóna og þá sérstaklega beinprjóna hefur verið 

heimilsiðnaður sem og fjöldaframleiðsla á Norðurlöndum víkingaaldar4 og er eitt af 

markmiðum ritgerðarinnar að rannsaka hvort mögulega sé sömu sögu að segja um 

beinprjóna á Íslandi á Víkingaöld.  

 

 

 

                                                 
1 Adolf Friðriksson 2016: 353-380, 393-395 
2 Adolf Friðriksson 2016: 353-380, 393-395; Ewing 2006 
3 Fanning 1994: 20-22 
4 MacGregor 2015: 113-116 

Mynd 1: Myndin sýnir nokkrar tegundir 

klæðaprjóna. Tveir hringprjónar eru á 

myndinni en hinir teljast sem prjónar (pins). 

Frá myndinni er hægt að sjá ýmis skreyti 

beinprjóna sem og stærðarmun prjónanna sem 

og hausanna. 
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2 Beinprjónar 

Áður en lengra er haldið þá skal skilgreina beinprjóna. Beinprjónar 

hafa legg (Leggur er sá hluti fyrir neðan haus) en það sem einkennir 

beinprjóna er hausinn (Mynd 1). Hausinn er misjafnlega stór en 

hann hefur þann eiginleika að halda beinprjóninum í klæðnaði. 

Þannig er hægt að nýta beinprjóna (og aðra klæðaprjóna) til þess að 

halda saman klæðnaði.5 Einnig geta beinprjónar verið breiðir fyrir 

miðju, sveigðir eða með odd hvassan enda á legg svo þeir geti 

haldist í klæðnaði (Myndir 2 til 4).6 Möguleiki er á því að greina 

beinprjóna þó svo að haus hafi brotnað af. Beinnálar (sem og nálar 

úr öðrum efnisvið) víkingaaldar höfðu sama tilgang og venjulegar 

nálar nútímans, þ.e. að þær voru nýttar við framleiðslu klæðnaðar. Voru (og eru) því nálar 

ekki sveigðar, breiðar fyrir miðju né með oddhvassan enda á legg. Hins vegar eiga 

fornleifafræðingar það til að kalla gripi nálar eða beinnálar (needles / bone needles  / 

bennål) sem réttast væri að nefna beinprjóna (bone pins) og var því ekki gerður greinar 

munur þar á við leit að beinprjónum (sjá kaflann: Leitin að beinprjónunum). 

                

Mynd 3 (vinstra megin): Mynd er af beinprjóni frá Alþingisreitnum (2136) og er hann dæmi um 

beinprjóna sem eru með þykka miðju miðað við enda leggja, slíkur beinprjónn hélst í klæðnaði með miðju 

prjónsins og haus hans.  

 

Mynd 4 (hægra megin): Mynd þessi er af beinprjóninum frá Eystrahreppi (1993), beinprjónn þessi er 

dæmi um sveigðan legg. Leggur sem og haus hafa haldið prjón í klæðnaði.                   

2.1.1 Framleiðsla og flokkun beinprjóna 

Framleiðsla klæðaprjóna í Skandinavíu á víkingaöld var bæði heimilsiðnaður sem og voru 

slíkir gripir framleiddir í kaupstöðum þess tíma af sérhæfðum smiðum. Misjafnt hefur 

verið hvað var framleitt á heimilum og hvað ekki en algengt er að telja vandaðri 

klæðaprjóna  framleidda í kaupstöðum en að grófri klæðaprjóna og þá sérstaklega þá sem 

gerðir voru úr dálk beini úr svíni hafi verið heimilisiðnaður.7 Til þess að leggja mat á það 

hvort gripir hafi verið fjöldaframleiddir (til dæmis kambar og prjónar) úr beini í 

                                                 
5 Ewing 2006: 71-131 
6 MacGregor 2015: 115 
7 MacGregor 2015: 44,113-116; Myhre 2003: 86-93; Price 2015: 336-245 

Mynd 2: Mynd þessi 

sýnir oddhvassan enda á 

beinprjóni, slíkur endi 

gat haldið prjónum í 

klæðnaði. 
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kaupstöðum Evrópu (Skandinavíu og Bretlandi) 

á víkingaöld þá er leitað að því sem kallað er 

,,preforme“ beinum sem eru hálf unnir gripir8. 

Mikið af afgöngum af beinum (og horni) er að 

finna þar sem smíði úr beini (og horni) hefur 

farið fram.9 Þegar kemur að framleiðslu 

beinprjóna þá er til dæmis leitað að endum (enda 

brotum af leggjum) Mikið magn slíkra funda 

getur bent til framleiðslu eða viðgerða á 

beinprjónum. Einnig er möguleiki að finna enda 

af löngum beinum (,long bones“) (Löng bein eru 

þau bein sem eru lengri en þau eru þykk)10 úr 

dýrum þar sem framleiðsla hefur farið fram.11 Við smíði beinprjóna og annara gripa úr 

löngum beinum dýra hafa gripirnir verið gerðir úr miðju beinsins svo endarnir hafa orðið 

eftir (Mynd 5).12 Er kemur að fundi heilla hvals- og rostungstanna, þá hefur Rsoedahl 

komið fram með kenningu að Ísland hafi verið viðkomustaður hvals- og rostungstanna 

frá Grænlandi áleiðis til Noregs (sem og annara staða) til framleiðslu hinna ýmsu gripa, 

þar með mögulega einhverja beinprjóna.13 Íslendingar Víkingaaldar voru einnig duglegir 

að gera sér hina ýmsu gripi úr beinafurðum, góð dæmi um slíkt eru taflmenn úr ýsubeinum 

(Mynd 6).14  

Þegar kemur að flokkun klæðaprjóna þá er flokkað eftir útliti en ekki efni (nema 

á Íslandi) og skiptast flokkanir gróflega í tvennt, hringprjónar og 

prjónar. Í flokkinn „hringprjónar“ falla klæðaprjónar sem hafa hring í 

hausnum og eru slíkir prjónar yfirleitt úr málmi (Mynd 1).15 Í flokkinn 

„prjónar“ eru þeir klæðaprjónar sem hafa ekki hring (Mynd 1). 

Prjónum sem falla svo í hvern flokk er skipt niður eftir útliti hausanna. 

Í flokknum „hringprjónar“ er einnig flokkað eftir útliti hringjanna.16 

Mjög sjaldgæft er að beinprjónar hafi hring í haus sér en til er þó dæmi 

                                                 
8 MacGregor 2015: 115 
9 Constantine 2014: 47-48 
10 MedelinePlus e.d. 
11 Constantine 2014: 47-48; MacGregor 2015: 113 
12 Constantine 2014: 72 
13 Roesdahl 2000: 145-155 
14 Batey 2005: 351-358 
15 Fanning 1994 
16 Fanning 1994 

Mynd 5: Myndin sýnir hvaðan af löngum 

beinum gripir voru helst unnir frá, slíkt hefur 

skilið eftir enda af löngum beinum þar sem 

framleiðsla hefur farið fram. 

Mynd 6: Taflkall 

(peð) úr ýsubeini. 
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um slíkt frá Kaupangi og 

þurfti þar að gera nýjan 

undirflokk fyrir þann prjón 

(Mynd 7).17 Flokkunarkefi 

eru því misjöfn eftir löndum.18 

3 Aðferðafræði 

Upphaf fornleifauppgraftar á Íslandi var við miðja nítjándu öldina er Jónas Hallgrímsson 

gerði rannsókn á Þingnesi.19 Fyrsti stóri fornleifauppgröftur á Íslandi átti sér svo stað 1908 

að Hofstöðum í Mývatnssveit.20 Verður að segjast um uppgraftaraðferðir að þær voru 

vísindalegar þó gróflega hafi verið staðið að uppgreftinum. Þannig var skipulega grafið 

innan úr rústinni að Hofstöðum, þó líklega hafi stór hluti verið grafinn með skóflum 

(Mynd 8).21 Þessir fyrstu uppgreftir skiluðu niðurstöðum um mögulega skála, þingstaði22 

og hof úr Íslenskri fortíð en lítið sem ekkert af gripum voru að finnast.23  

1939 var afdrifaríkt ár í íslenskri fornleifafræði er fornleifauppgreftir fóru fram í 

Þjórsárdal og Borgarfirði á fornum bæjarstæðum.24 Þar fóru fram vísindalegri uppgreftir 

en áður og fundust þar fleiri og minni gripir en áður höfðu litið dagsins ljós25 og einnig 

var grafið niður að gólflagi sem var rannsakað.26 Þegar leið á tuttugustu öldina varð 

íslensk fornleifafræði nákvæmari og 

skipulagðari, við lok aldarinnar voru svo 

teknar upp aðferðir á borð í sigtun (jarðvegur 

sigtaður) og fleytingu (Screening / 

Flotation).27 Við slíkar aðferðir finnast litlir 

                                                 
17 Graham-Campbell 2011: 103-104 
18 Fanning 1994; MacGregor 2015: 116-121; Waller 1984: 183-190; Adolf Friðriksson 2016: 375-380 
19 Adolf Friðriksson Í Vinnslu: Kafli 3; 1998: 14-44 
20 Bruun 1909: 245-316 
21 Adolf Friðriksson og Lucas 2009: 11-13 
22 Adolf Friðriksson Í Vinnslu: Kafli 3 Bls. 4-5 
23 Bruun 1909: 245-316 
24 Orri Vésteinsson 2004a; Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, 1989: 75-102 
25 Roussell 1943: 55-71, 1943a: 72-98; Stenberger 1943: 145-170; 1943b: 98-112; 1943c: 113-120; 

Matthías Þórðarsson 1943: 121-136; Vionmaa 1943: 137-144; 1943b: 1721-191 
26 Kristján Eldjárn 1947 
27 Pearsall 2015; Darvill 2002: 148, 382; Carver 2009: 221-222; Renfrew og Bahn 2016: 123-124 

Mynd 7: Myndin er af beinprjóni frá 

Kaupangi í Noregi, eitt af fáu 

beinprjónum sem fundist hafa með 

málm hring í hausnum. 

Mynd 8: Mynd þessi er ljósmynd af uppgrefti á 

Hofstöðum í Mývatnssveit. Myndin er frá fyrsta 

uppgrefti og sést a mynd að uppgraftaraðilar nýta 

skóflur við vinnu sína. 
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gripir sem minni líkur eru á að myndu annars finnast. Geta slíkar aðferðir skilað gripa 

fundum á við brot úr leggjum af beinprjónum sem gætu annars hafa farið fram hjá 

uppgraftaraðila. Síðan nýting þessara aðferða hófst hefur sigtun verið nýtt við marga (ef 

ekki flesta) uppgrefti á Íslandi en fleyting er ekki eins oft nýtt. 

4 Rannsóknarspurning og leitin að beinprjónunum 

Rannsóknarspurning í ritgerð þessari skiptist í sex hluta og allir snúa þeir að beinprjónum 

sem fundist hafa á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar er að gera grunnrannsókn á 

beinprjónum frá víkingaöld Íslands og leggja þar með grunn fyrir frekari rannsóknum á 

gripaflokk þessum. 

Rannsóknarspurningar: 

1. Hvert er efnisval og hlutföll beinprjóna á Íslandi ? 

2. Hvernig dreifast fundnir beinprjónar um Ísland ? 

a. Hafa uppgraftaraðferðir mögulega eitthvað með dreifinguna að gera ? 

eða 

b. Bendir eitthvað til þess að um staðbundna tíska sé að ræða ? 

3. Bendir eitthvað til heimilisiðnaðar eða fjöldaframleiðslu á þeim stöðum sem 

beinprjónar hafa fundist á ? 

4. Frá hvaða tímabili eru beinprjónar fundnir á Íslandi ? 

5. Hvað er hægt að segja um útlit og skreytingar beinprjóna á Íslandi frá þeim 

beinprjónum sem fundist hafa heilir eða að lámarki þar sem haus af beinprjón 

hefur fundist ? 

6. Hvernig flokkast þeir beinprjónar sem fundist hafa á Íslandi ? 

 

Til þess að svara þessum rannsóknarspurningum var leitað í öllum tiltækum heimildum 

sem á einhvern hátt snertu efnið. Leitað var að beinprjónum sem fundist hafa á Íslandi, 

hvort sem er við fornleifauppgrefti (uppgreftir á bæjarstæðum og kumlum) eða á 

víðavangi. Leitað var í gagnagrunninum sarpi (sarpur.is) og farið var yfir 

fornleifaskýrslur, greinar, bækur og ritgerðir.28 Uppfærð skrá um uppgrefti á 

bæjarstæðum á Íslandi frá Orra Vésteinssyni29 var lögð til grundvallar við leit að 

gripaskrám úr rannsóknum á bæjarstæðum og öskuhaugum. Engum uppgraftarstöðum var 

                                                 
28 Viðauki: EXC1 
29 Orri Vésteinsson 2004a   
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sleppt. Ef ekki var nefnt beinprjóna sem hluta af gripafundum í þeim heimildum sem 

fundust um hvern stað fyrir sig, þá var sá fundarstaður settur á lista yfir staði þar sem 

engir beinprjónar hafa fundist.30  

Algengt er að fornleifafræðingar kalli samskonar gripi misjöfnum nöfnum. Þannig 

eiga beinprjónar (bone pins) eða brot úr slíkum það til að vera nefndir; prjónn (pin), 

klæðaprjónn (dress pin), nál (needle), beinnál (bone needle), hárprjónn (hair pin) sem og 

feldardálkur (Íslenskt heiti sem fornleifafræðingar nota stundum yfir klæðaprjóna og 

spennur). Nálar geta verið úr mismunandi efnisvið líkt og prjónarnir en þessi rannsókn 

afmarkast við beinnálar. Einnig var leitað að hálf unnum gripum (,,preforme“).31 Við 

yfirferð heimildanna var gerð skrá yfir alla beinprjóna32 sem fundist hafa á Íslandi, hvort 

sem um var að ræða heila beinpjróna, nálar eða feldardálka eða brot úr slíkum. Einnig 

voru hálf unnir gripir (,,preforme“) skráðir í skjalið. Ekki var látið nægja að skrá niður 

gripina sjálfa heldur var einnig skráð niður staðsetningu fundarstaða um landshluta, 

fundarsamhengin, aldursgreiningar uppgraftaraðila (fasar), þær upplýsingar sem komu 

fram um hlutföll beinprjónanna, hvað það var sem var að finnast, efnisval þar sem 

greining hafði farið fram og fleira. Út frá skjali eitt33 var gert annað skjal,34 skjal það 

inniheldur alla ótvíræða beinprjóna sem fundist hafa. Í þessari skrá eru aðeins þeir 

beinprjónar sem mynd er til af eða nægilega greinargóð lýsing til að hægt sé að greina 

útlit og skreyti. Þar var bætt á listann upplýsingum um útlit, skreyti og útskorning 

beinprjónanna. Þriðja skjalið var svo gert35 en á þann lista voru allir heilir beinprjónar og 

hausar sem mynd var til af og var sá listi nýttur til flokkunar beinprjónanna. 

5 Úrvinnsla 

Úrvinnsla efnis er í formi súlurita (og kökurits) sem eru byggð á viðaukum: EXC 1,2,3 

og 4 og heimildum, sem er þá getið um hverju sinni. 

 

                                                 
30 Viðauki: ECX4 
31 MacGregor 2015: 113 
32 Viðauki: EXC1 
33 Viðauki: EXC1 
34 Viðauki: EXC2 
35 Viðauki: EXC3 
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5.1 Efnisval og hlutföll 

Beinprjónar eru, líkt og orðið gefur til kynna, gerðir úr beini en til flokksins falla einnig 

prjónar úr hvals- og rostungstönnum (og horni (antler) þar sem slíkt telst sem bein). Ekki 

eru þó allir beinprjónar unnir úr beinum sömu dýrategundar. Mjög fáir beinprjónar hafa 

verið greindir til dýrategundar en súlurit eitt36 sýnir að ýmis bein ýmissa dýrategunda hafa 

verið notuð til framleiðslu beinprjóna á Íslandi og að engin ein tegund hafi verið algengust 

við prjónasmíði. Einnig segja greiningar á borð við; ,,landspendýr“, ,,sjávarspendýr“ og 

,,dýrabein“ of lítið svo hægt sé að segja mikið meira um efnisval beinprjóna á Íslandi frá 

víkingaöld en að næsta handhæga efni hafi verið nýtt í beinprjóna gerð, líkt og talið er 

með heimilisiðnaði á beinprjónum á norðurlöndum og Bretlandi á Víkingaöld.37  

Lítið er hægt að segja um lengdir beinprjóna nema þá lengdir á heilum 

beinprjónum.38 Súlurit tvö39 kemur inn á lengdir heilla beinprjóna, þar er ljóst að lengdir 

hafa náð allt frá fimm upp í sextán sentímetra en algengast lengdin hefur verið tíu 

sentímetrar. Er kemur að breidd leggja á beinprjónum sem fundist hafa heilir þá eru 

þrettán af þeim 0,4 til 0,6 sentímetrar á breidd og einungis tveir þeirra einn sentímetri.40 

Ekki var gert súlurit fyrir þær tölur en ljóst er að algengasta breidd leggja hafa verið sirka 

hálfur sentímetri. Ef litið er til stærðar hausa þá er slíkt mjög misjafnt, allt fer það eftir 

hvernig útskorningur er á hausnum. Útvíkkandi beinprjónar eru oft með minni hausa 

miðað við til dæmis dýrshöfuðs beinprjóna. Of fáar mælingar á stærð hausa hafa þó farið 

fram svo hægt sé að segja frekar um stærðarhlutföll þeirra. Þar sem misjafnt hlutfall 

efnisval er við gerð beinprjónanna þá eru þar af leiðandi þyngdir beinprjónanna misjafnar 

en of fáir beinprjónar verið vigtaðir svo hægt sé að rýna í þyngdar mun þeirra.

   

                                                 
36 Viðauki: EXC1 
37 MacGregor 2015: 29-30 
38 Viðauki: EXC2 
39 Viðauki: EXC1 
40 Viðauki: EXC2 
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5.2 Dreifing beinprjóna um Ísland: skipting milli landshluta og 

fundarstaða 

 

Súlurit 3: Súluritið sýnir skiptingu beinprjóna milli fundarstaða. 

Misjafnt er hversu margir beinprjónar eða brot úr slíkum finnast við hvern 

fornleifauppgröft, þ.e. ef nokkuð finnst.41 Súlurit þrjú42 kemur inn á skiptinguna milli 

fundarstaða. Þar er ljóst að langflestir beinprjónar hafa fundist á þremur stöðum; 

Hrísheimum, Hofstöðum og Sveigakoti. Þeir fundir setja skekkju í skiptingu funda milli 

landshluta (og sýsla) (Súlurit fjögur og fimm).43 Þeir staðir eru allir á norðurlandi eystra 

(í suður Þingeyjarsýslu) eða nánar tiltekið í Mývatnssveitinni, skammt frá hvor öðrum 

(Mynd 9).44 Ef litið er á dreifingu heilla beinprjóna (súlurit sex og sjö)45 þá er enn mest 

magn funda á norðurlandi eystra (suður Þingeyjarsýslu) en fjöldi gripa hefur minnkað. 

Einnig er ljóst að ekki hafa heilir beinprjónar fundist í öllum sýslum landsins. Það vekur 

upp spurningar hvort uppgraftaraðferðir hafi eitthvað með dreifinguna að gera eða hvort 

að í Mývatnssveit hafi verið um staðbundna tísku að ræða.  

Fyrst þarf að ganga úr skugga um að uppgraftaraðferðir geti valdið þessum mikla 

mun. Litið til þess hvernig uppgraftaraðferðum var háttað framan af í íslenskri 

fornleifafræði (sjá kaflann: Aðferðafræði) þá er möguleiki 

á því að ónákvæmar aðferðir séu skýring þess að fáir eða 

                                                 
41 Viðauki: EXC4 
42 Viðauki: EXC1 
43 Viðauki: EXC1 
44 Ragnar Edvardsson 2003: 32 
45 Viðauki: EXC2 
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Mynd 9: Myndin sýnir staðsetningu Hofstaða, Hrísheima og 

Sveigakots í Mývatnssveitinni við Mývatn. 
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engir beinprjónar finnist á mörgum stöðum.46 En síðan hafa uppgraftaraðferði orðið 

nákvæmari og beita uppgraftar aðilar allir svipuðum aðferðum er grafið er upp (helst er 

það einingaraðferðin (Stratigraphic excavation) eða ferningaraðferðin (box 

excavation)).47 Ef litið er til sigtunar aðferðarinnar að Hofstöðum þá var lítið sem ekkert 

af gripum tekið til handargagns við fyrsta uppgröft48 enda ekki sigtað þá. En í síðari 

rannsóknum49 hefur aragrúi gripa fundist. Þá fundust einmitt sautján beinprjónar, brot úr 

slíkum eða hálf unnir gripir.50 Við seinni rannsóknir að Hofstöðum var einmitt sigtunar 

aðferðinni beitt á öll mannvistarlög51 og hefur það skilað sínum árangri. Sama á við um 

Hrísheima og Sveigakot52 og fleiri staði þar sem beinprjónar eða brot úr slíkum hafa 

fundist. Einnig hefur slíkri aðferð verið beitt á stöðum þar sem enga beinprjóna eða brot 

úr slíkum hefur verið að finna, dæmi um slíkt er Vatnsfjörður.53 Fyrst uppgraftar aðferðir 

í íslenskri fornleifafræði eru mjög svipaðar og sigtunar aðferðinni er beitt í flestum 

tilfellum nú til dags þá hafa uppgraftaraðferðir lítið um málið að segja nema þegar rætt er 

um skiptingu milli staði sem grafnir voru upp framan af í íslenskri fornleifafræði og þeirra 

sem grafnir voru upp nýlega. Hofstaðir eru dæmi um slíkt og gætu fyrri uppgreftir því 

haft áhrif á hlutfall beinprjóna um landshlutana. 

 

   

Súlurit 4 (vinstra megin): Súluritið sýnir skiptingu fundna beinprjóna milli sveitarfélaga. 

Súlurit 5 (hægra megin): Súluritið sýnir skiptingu fundna beinprjóna milli sýsla. 

                                                 
46 Viðauki: EXC4 
47 Carver 2009: 113-148 
48 Bruun 1909: 245-316 
49 Batey 2009: 253-320 
50 Batey 2009: 290-291 
51 Adolf Friðriksson og Lucas 2009: 12-13 
52 Orri Vésteinsson 2002; Ragnar Edvardsson 2003; 2005; Ragnar Edvardsson og McGovern 2006; 2006a; 

Orri Vésteinsson 2002; 2004; 2005; 2006; Guðrún Alda Gísladóttir og Orri Vésteinsson 2008 
53 Adolf Friðriksson, Torfi H. Tulinius og Garðar Guðmundsson 2005; Milek 2008; 2009; 2010; 2011 
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Súlurit 6 (vinstra megin): Súluritið sýnir skiptingu heilla beinprjóna milli sveitarfélaga. 

Súlurit 7(hægra megin): Súluritið sýnir skiptingu heilla beinprjóna milli sýsla. 

Næst er að líta til möguleikans á staðbundinni tísku í Mývatnssveitinni. Súlurit 

átta og níu54 snerta á hlutfalli beinprjóna fyrir og eftir 940 e.Kr. að Hofstöðum, 

Hrísheimum og Sveigakoti. Ljóst er að beinprjónar hafa verið nýttir í sveitinni frá 

landnámi55 en eftir komu Hofstaða um 940. e.Kr.56 eykst fjöldi beinprjóna í sveitinni en 

athyglisvert er að fyrir 940 e.Kr. hefur mest magn verið að Hrísheimum en eftir komu 

Hofstaða er mest magn beinprjóna úr Mývatnssveit þaðan. Það verður að nefna hér að 

Hofstaðir eru taldir hafa verið Hof og gæti því fjöldi beinprjóna tengst mögulegum 

veislum og blótum sem þar voru haldin.57 Sú skýring gengur hins vegar ekki upp fyrir 

hinn mikla fjölda frá Hrísheimum eða Sveigakoti er þeir staðir eru taldir hafa verið 

venjuleg bæjarstæði.58 Það bendir því margt til þess að í Mývatnssveit hafi veri 

staðbundin tíska á beinprjónum allt frá landnámi sem svo jókst með komu Hofsins 

(Hofstaða).  

 

 

 

 

Súlurit 8: Súluritið sínir hlutfall beinprjóna að 

Hofstöðum, Hrísheimum og Sveigakoti fyrir og 

eftir 940 e.Kr. 

                                                 
54 Viðauki: EXC1 
55 Viðauki: EXC1 
56 Lucas 2009: 55-165 
57 Bruun 1909: 245-316; Orri Vésteinsson 2007: 53-91 
58 Orri Vésteinsson 2002; 2003; 2005; 2006; Guðrún Alda Gísladóttir og Orri Vésteinsson 2008; Ragnar 

Edvardsson 2003; 2005; Ragnar Edvardsson og McGovern 2006; 2006a 
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Súlurit 9: Súluritið sínir hlutfall beinprjóna í Mývatnssveit fyrir og eftir 940 e.Kr. 

Skipting milli fundarsamhengja innan fundarstaða er augljós. Flest magn 

beinprjóna hafa fundist í ruslalögum (ruslahaugum) en því næst í skálum (súlurit tíu og 

ellefu).59 Ef litið er til þess hvar innan skálans beinprjóna er helst að finna þá eru slíkir 

fundir í gólflögum (súlurit tíu). Ef heilir beinprjónar eru teknir fyrir og fundarsamhengi 

þeirra skoðað (súlurit tólf og þrettán) þá eru helstu fundarstaðir í ruslalögum 

(ruslahaugum) og á víðavangi, minna er um fundi heilla beinprjóna í skálum. Slíkt bendir 

til þess að beinpjrónar hafi endað í ruslalögum þó svo heilir væru (eða heillegir, smá brot 

af legg eða haus telst heill prjónn, Dæmi um slíkt er beinpjrónn númer 291 frá 

Suðurgötunni (Mynd 19)) en einnig hefur verið algengt að fólk hafi tapað þeim í 

gólflögum skálanna eða mögulega á göngu. En það að heillegir beinprjónar hafi endað í 

ruslalögum bendir sterklega til þess að fólk gæti auðveldlega orðið sér útum nýja prjóna, 

hvort sem það gerði sér þá sjálft eða sótti einhvert í slíka gripi. 

 

  

Súlurit 10 (vinstra megin): Súluritið sýnir skiptingu beinprjóna milli fundarsamhengja. 

Súlurit 11 (hægra megin): Súluritið sýnir nánari skiptingu beinprjóna milli fundarsamhengja. 

                                                 
59 Viðauki: EXC 
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Súlurit 12 (vinstra megin): Súluritið sýnir fundarsamhengi heilla beinprjóna. 

Súlurit 13 (hægra megin): Súluritið sýnir frekari upplýsingar um fundarsamhengi heilla beinprjóna. 

5.3 Framleiðsla beinprjóna á Íslandi 

Í bæði Skandinavíu og Bretlandi á 

víkingaöld var framleiðsla 

beinprjóna bæði sem heimilsiðnaður 

og fjöldaframleiðsla í kaupstöðum.60 

Það sem hefur verið haft til marks 

um fjöldaframleiðslu beinprjóna 

kaupstöðum er fjöldi afgangs efnis 

sem finnst við uppgrefti og 

sérstaklega endar af löngum 

beinum61 (,,longe bones) (löng bein 

eru þau bein sem eru lengri en þau 

eru þykk, tibia, fibula og fleiri).62 Einnig er að finna mikið af brotum neðst af leggjum 

beinprjóna  og hálf unnum gripum (,,preforme“).63 

Á Íslandi hafa ekki verið gerðar rannsóknir á því hvort mikið af endum af löngum 

beinum (,,longe bones“) hafi verið að finna á fundarstöðum þar sem beinprjónar hafa 

fundist. Því er ekki hægt að nýta það til greininga hér. Hins vegar hafa fundist (verið 

greindir) hálf unnir gripir á þremur stöðum; Hofstöðum, Hrísheimum og Sveigakoti 

                                                 
60 Myhre 2003: 86-93; Price 2015: 336-345; MacGregor 2015: 113-116 
61 Constantine 2014: 47-48 
62 MedelinePlus e.d. 
63 MacGregor 2015: 113-116 
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(súlurit fjórtán).64 Brot af leggjum hafa einnig fundist þar sem beinprjónar hafa komið í 

ljós, líkt og súlurit fimmtán65 kemur inná þá er um að ræða fundarstaðina Suðurgötu, 

Dæli, Hrísheima og Sveigakot. Hægt er að útiloka fundarstaðinn Dæli er um kuml 

(haugfé) fund er að ræða. Súlurit sextán66 kemur betur inn á þá staði þar sem beinprjóna 

og brot af leggjum er að finna. Það er einnig vert að athuga hvort einhverjir þeirra staða 

sem beinprjóna er að finna á hafi einnig að geyma hvals- eða rostungstennur í gripasafni 

sínu og þeir gripir hafi þá mögulega verið útflutnings varningur, líkt og Rsoedahl kom 

fram með.67 Möguleiki er á því að slíkir staðri hafi framleitt beinprjóna. Einungis einn 

fundarstaður hefur hvort tveggja (rostungs- eða hvalstönn og beinprjóna), Gásir.68 Á 

Gásum voru búðir kaupmanna þar sem skip komu að landi með varning til og frá landi á 

miðöldum69 og alveg möguleiki að þar hafi menn gert sér beinprjóna (úr hval- eða 

rostungstönnum), stoðir renna undir slíkt er efnisviður annars beinprjónsins þaðan hefur 

verið greindur sem hvalbein70 en ekki bendir þetta endilega til framleiðslu í stærri stíl. 

Litið til funda á hálf unnum gripum og endum af leggjum á móti beinprjónum 

(heilum-, heillegum-, hausum og heilum leggjum) þá var að finna hvort tveggja að 

Hrísheimum og Sveigakoti71 en brot fannst að Suðurgötu72 og hálf unnir gripir að 

Hofstöðum73 (súlurit fjórtán, fimmtán og sextán). Sú ályktun frá því er dregin að á 

Hrísheimum, Sveigakoti 

og Hofstöðum  hafi 

framleiðsla farið fram (þó 

svo hún hafi verið í 

smáum stíl). Í Suðurgötu 

er möguleiki að fundur 

                                                 
64 Viðauki: EXC1 
65 Viðauki: EXC1 
66 Viðauki: EXC1 
67 Roesdahl 2000: 145-155 
68 Bjarni F. Einarsson, 2005, janúar: 33; Roberts 2003: 22-3,39; 2004a: 31; Roberts, Guðrún Alda 

Gísladóttir og Orri Vésteinsson 2006: 34 
69 Harrison, Roberts og Adderley 2008: 99-119; Helgi Þorláksson 1999: 83-95 
70 Viðauki: EXC1 
71 Orri Vésteinsson 2002; 2004; 2005; 2006; Guðrún Alda Gísladóttir og Orri Vésteinsson 2008; Ragnar 

Edvardsson 2003; 2005; Ragnar Edvardsson og McGovern 2006; 2006a;  
72 Nordhal 1988: 39,74-5,143 
73 Batey 20098: 290-291 
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Súlurit 15: Súluritið sýnir 

hlutfall fundna beinprjóna á 

móti brotum neðst af leggjum. 
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beinprjóna og brots74 bendi til framleiðslu, 

heimilisiðnas eða jafnvel viðgerðar á 

beinprjón(um).  

 

 

Súlurit 16: Súluritið sýnir hlutfall milli beinprjóna og 

brot neðst af legg á Suðurgötu, 

Hrísheimum og Sveigakoti. 

 

5.4 Tímabil beinprjóna 

Af súluriti sautján75 er hægt að draga þá ályktun að vinsældir beinprjóna hafi takmarkast 

við víkingaöldina. Eitthvað hefur þó verið um 

beinprjóna fram eftir miðöldum. Til er dæmi 

um einn fund beinprjóns eftir miðaldir, að 

Bessastöðum, sá var aldursgreindur til 1650-

1750.76 En það skal tekið fram að á Íslandi 

hafa farið fram fleiri uppgreftir sem tengst 

hafa víkingaöld en miðöldum.77 

 

Súlurit 17: Súluritið sýnir tímabil beinprjóna. 

5.5 Gerð og skreyti beinprjóna 

Eftir að hafa skoðað fjölda ljósmynda og teikninga af beinprjónum (sem og öðrum 

tegundum klæðaprjóna) frá víkingaöld, bæði frá Íslandi sem og öðrum stöðum frá hinu 

norræna menningarsvæði á víkingaöld, þá hefur rithöfundur komist að því að fjöldi 

fallegra skreytta og útskorinna beinprjóna var í umferð á þeim tíma. Á Íslandi er marga 

vandaða beinprjóna að finna og er þá vert að nefna þá beinprjóna sem eru með útskornu 

dýrshöfði fyrir haus (Sveigakot: 04-43, Dæli: 1979-70, Keldudalur: 2003-28-1 og frá 

,,Óvíst“: 11296/1932-2) (Myndir 15 til 18). Einnig fallegan beinprjón sem skorin er út 

líkt og öxi (Hofstaðir: 99-278) (Mynd 14).78  

                                                 
74 Nordhal 1988: 39,46-8,142,52-3,147,74-5,143 
75 Viðauki: EXC1 
76 Guðmundur Ólafsson 2010: 219 
77 Orri Vésteinsson 2004a: 71-100 
78 Viðauki: EXC3 
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 Gerð beinprjóna á Íslandi hefur svipað til gerð beinprjóna á hinum 

menningarsvæðum víkinga fyrst hægt er að nýta flokkunarkerfi frá meginlandi Evrópu79 

á beinprjóna fundna á Íslandi, með einungis örlitlum breytingum (sjá kaflann: Flokkun 

beinprjóna frá Íslandi). Súlurit átján80 kemur inn á gerð beinprjóna á Íslandi og hafa 

,,útvíkkandi beinprjónar“ verið hvað algengastir. ,,Krosslaga“ og ,,Dýrshöfuðs“ 

beinprjónar hafa einnig fundist í nokkru magni. Þegar kemur að skreyti beinprjóna á 

Íslandi þá virðist hafa verið lítið um það að beinprjónar hafi verið skreytti með 

víkingaraldarstílum81 en einungis var möguleiki að greina þrjá beinprjóna með 

víkingaraldarstílum (Sveigakot: 04-43 og Keldudalur: 2003-28-1 og Dæli: 1970-70) 

(Myndir 15 til 17).82  

 Fyrst lítið var um víkingaraldarstíla á beinprjónunum á Íslandi var ákveðið að 

athuga hvort og þá hvaða önnur skreyti væru til staðar á beinprjónum á Íslandi. Var komist 

að því, líkt og súlurit nítján83 sýnir, að mest var um að haus á beinprjónum hafi verið 

skreyttir stóru gati, nokkrum litlum götum eða X-ristur á haus prjónanna. 

 

 

 

 

 

 

              

5.6 Flokkun beinprjóna á Íslandi 

Hér verða allir beinprjónar (heilir beinprjónar sem og stakir hausar) af lista tvö84 flokkaðir 

út frá haus prjónanna, þ.e. útliti þeirra, þó er einungis flokkað þá beinprjóna af listanum 

sem til er mynd af, ekki þótti lýsing duga til flokkunar. Flokkunin er byggð á 

flokkunarkerfi sem birt er í ritinu ritinu ,,Bone, antler, ivory & horn. The Technology of 

Skeletal Materials Since the Roman Period“.85 Feldardálkar verða flokkaðir sem 

                                                 
79 MacGregor 2015: 116-121 
80 Viðauki: EXC2 
81 Graham-Campbell 2013 
82 Viðauki: EXC2 
83 Viðauki: EXC2 
84 Viðauki: EXC2 
85 MacGregor 2015: 116-121 

Súlurit 18: Súluritið sýnir gerð beinprjóna. 

Súlurit 19: Súluritið sýnir skreytingar beinprjóna. 
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beinprjónar. Gera þurfti tvo nýja flokka til þess að möguleiki væri á því að flokka tvo af 

gripunum, flokkana; ,,möndlulaga“ og ,,þriggja þrepa“. Ekki eru allar flokkanir birtar 

heldur einungis þeir flokkar sem beinprjónarnir falla undir. Til þess að sjá upplýsingar 

um alla flokka er kemur að flokkun beinprjóna er bent á ritið sem stuðst er við í flokkun 

þessari. Númer aftan við gripina eru gripanúmer og Þjóðminjasafns númer, eftir því sem 

við á, númerin eru öll skráð í Viðauka EXC1. 

 

Mynd 10: Myndin sýnir týpur í flokkunar kerfinu sem flokkun hér í ritgerðinni er byggð á. 

1. Keilulaga beinprjónar (Comical-headed Pins) 

Það sem einkennir þennan flokk er að 

hausinn er hálf keilulaga. Dæmi eru 

beinprjónar númer fjögur og fimm á mynd 

tíu. 

a. Kálfsstaðir: 1962-221 (Mynd 11) 

Beinprjónn þessi hefur haus sem 

flokkast til keilulaga beinprjóna 

og eini beinprjóninn sem fundist hefur sem getur flokkast sem keilulaga. 

2. Marghyrningslaga beinprjónar (Polygonal-headed pins) 

3. Það sem einkennir flokk þennan er að prjónarnir hafa marghyrningslaga hausa. 

Dæmi eru beinprjónar ellefu og tólf á mynd tíu. 

a. Alþingisreiturinn: 2136 (Mynd 3) 

Beinprjónn þessi hefur haus sem flokkaður er sem marghyrningslaga. 

Mynd 11: Beinprjónn frá Kálfsstöðum (1962-

221). 
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b. Hrísheimar: 03-121 (Mynd 12) 

Hér er um marghyrningslaga 

beinprjón að ræða sem skreyttur 

er litlum götum á hausnum. 

 

c. Emmuberg: 11297 (Mynd 13) 

Beinprjónn þessi hefur margyrningslaga haus.  

 

 

4. Axarlaga beinprjónar (Axe-headed pins) 

Það sem einkennir þennan flokk er að beinprjónar hafa haus sem 

er axarlaga. Möguleiki er þó að rugla slíkum beinprjónum við 

krossalaga beinprjóna og þá sérstaklega ef annar krossarmurinn 

hefur brotnað af og getur verið líkt öxi. Gott dæmi um slíkt er 

beinprjóninn frá Suðurgötu (291), sem er krosslaga en brotnað 

hefur nóg af til að hægt væri setja undir rangan flokk. Dæmi eru 

beinprjónar númer fimmtán til sautján á mynd tíu. 

a. Hofstaðir: 99-278 (Mynd 14) 

Beinprjónn þessi er gott eintak af axarlaga beinprjón. 

 

5. Dýrshöfuð beinprjónar (Zoomorphic pins) 

Það sem einkennir flokk þennan er að 

hausar beinprjónanna eru útskornir sem 

dýrshöfuð. Ekki er það þó alltaf augljóst að 

um dýrshöfuð sé að ræða en oft er það mjög 

augljóst. Dæmi eru beinprjónar númer 

tuttugu og eitt til tuttugu og sex á mynd tíu. 

Mynd 12: Myndin sýnir beinprjón frá 

Hrísheimum (03-121). 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11: Myndin er af beinprjóninum frá 

Emmubergi (11297). 

Mynd 14: Myndin 

er af beinprjóni 

frá Hofstöðum 

(99-278). 

Mynd 15: Myndin er af haus af beinprjón 

sem fannst í Sveigakoti (04-43). 
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a. Sveigakot: 04-43 (Mynd 15) 

Haus þessi er mjög vel útskorinn dýrsmynd í Borre/Jelling stíl 

b. Dæli: 1970-170 (Mynd 16) 

Beinprjónn þessi er mjög gott dæmi 

um prjón með dýrshöfði sem ekki er 

augljóst að sé dýrshöfuð fyrr en rýnt 

er vel í hann. 

c. Keldudalur: 2003-28-1 (Mynd 17) 

Beinprjónn þessi er annað gott dæmi um vandlega útskorinn beinprjón í 

dýrsmynd. Hann er mjög líkur prjóninum frá Sveigkoti og er eins og hann 

skorinn í Borre/Jelling stíl. 

 

Mynd 17: Myndin er af beinprjóni frá Keldudal (2003-28-1). 

d. Óvíst: 11296 (Mynd 18) 

Beinprjónn þessi er með vönduðustu beinprjónum í dýrsmynd. 

 

Mynd 18: Myndin sýnir beinprjón sem fannst á víðavangi (Óvíst), ekki er víst hvar hann fannst. 

6. Krosslaga beinprjónar (Cruciform-headed pins) 

Það sem einkennir þennan flokk er að hausar beinprjónanna 

eru kross laga. Dæmi eru beinprjónar númer þrjátíu til 

þrjátíu og eitt á mynd tíu. 

 

 

Mynd 16: Myndin er af 

beinprjóninum sem fannst 

sem haugfé að Dæli. 

 

Mynd 19: Myndin er af beinprjón sem fannst í 

Suðurgötu (291). 
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a. Suðurgata: 291 (Mynd 19) 

Beinprjónn þessi er krosslaga. Möguleiki væri á því þó 

að rugla þessum og örðum líkum við axarlaga 

beinprjóna. 

b. Hofastaðir: 98-127 (Mynd 20) 

Beinprjónn þess er gott dæmi um krosslaga haus en er 

prjóninn með þeim minni sem fundist hafa á Íslandi. 

b. Kálfsstaðir: 1989-3 (Mynd 21) 

Beinprjónn þessi er krossalaga með gati fyrir miðju á 

krossinum. 

 

Mynd 21: Myndin er af beinprjóni frá Kálfastöðum (1989-3). 

c. Alþingisreiturinn: 08-748 (Mynd 22) 

Beinprjónn þessi er krosslaga en efsti hluti 

krossins er lykkja sem myndar þar af leiðandi 

stórt gat. Miðað við útlit krossins þá er hægt að 

álykta að um beinprjón frá upphafi kristinnar 

trúar á Íslandi sé að ræða. Krossar með 

samskonar formi þekkjast í Egyptalandi á fyrstu 

öldum kristinnar trúar.86 

 

7. Útvíkkandi beinprjónar (Expanded-head pins) 

Þetta er stærsti flokkur beinprjóna á Íslandi. Það sem einkennir flokkinn er að 

hausarnir renna saman við legg en eru útvíkkandi. Dæmi eru beinprjónar númer 

þrjátíu og sex til þrjátíu og átta á mynd tíu. 

a. Skútustaðakirkja: 13699 (Mynd 23) 

Beinprjónn þessi er með haus sem er ekki mikið breiðari en leggur 

beinprjónsins en ljóst er að hausinn víkkar, þó lítið sé. 

                                                 
86 Pravoslavie e.d.. 

Mynd 20: Myndin 

sýnir beinprjón frá 

Hofstöðum (98-

127). 

Mynd 22: Myndin er af 

beinprjón frá 

Alþingisreitnum (08-748). 
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Mynd 23 (vinstra megin): Myndin er af beinprjóni frá Skútustaðakirkju (13699). 

Mynd 24 (hægra megin): Myndin er af beinprjóni frá Hrísheimum (06-135). 

b. Hrísheimar: 06-135 (Mynd 24) 

Beinprjónn þessi hefur með haus sem fellur að legg 

beinprjóns en ljóst er að hann er örlítið útvíkkandi. 

c. Sveigakot: 05-074 (Mynd 25) 

Beinprjónn þessi flokkast til útvíkkandi beinprjóna. 

d. Skútustaðir: 1015 (Mynd 26) 

Hausinn er það eina sem er eftir af þessum prjóni en ljóst 

er að um útvíkkandi beinprjón var að ræða. 

 

  

Mynd 26: Myndin er haus af beinprjóni frá Skútustöðum (1015). 

 

e. Steinastaðir: 1993f* (Mynd 4) 

Beinprjónn þessi hefur útvíkkandi haus. 

f. Hrísheimar: 03-128 (Mynd 27) 

Beinprjónn þessi er gott dæmi um útvíkkandi 

beinprjón. 

 

Mynd 25: Myndin er 

af beinpjróni frá 

Sveigakoti (05-074). 

Mynd 27: Mynd af beinprjóni frá Hrísheimum 

(03-128). 
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g. Hrísheimar: 05-149 (Mynd 28) 

Haus þessi af beinprjón er skreyttur 

mörgum litlum götum og er með 

útvíkkandi haus. 

 

h. Öndverðarnes: 1962-128 (Mynd 29) 

Beinprjónn þessi fannst sem haugfé í 

kumli á Öndverðarnesi og er með 

útvíkkandi haus sem X hefur verið rist á. 

 

i. Eystrihreppur: 1993 (Mynd 30) 

Beinprjónn þessi er með grófari útgáfum 

beinprjóna og hefur hann útvíkkandi haus þó 

lítill sé. 

 

j. Skútustaðir: 09-324 (Mynd 31) 

Hér hefur einungis haus fundist af beinprjón en 

ljóst er að um útvíkkandi beinprjón er að ræða. 

Skreyttur með stóru gati. 

 

k. Suðurgata: 593 (Mynd 32) 

Beinprjónn þessi er gott dæmi um útvíkkandi beinprjón. Er hann einnig 

skreyttur stóru gati á haus. 

 

l. Hofstaðir: 00-142 (Mynd 33) 

Beinprjónn þessi er með útvíkkandi haus. 

 

Mynd 28: Mynd af beinprjóni frá 

Hrísheimum (05-149). 

Mynd 29: Myndin er af 

beinprjóni frá Öndverðarnesi 

(1962-128). 

Mynd 30: Myndin er af beinprjóni frá Eystrahreppi (1993). 

Mynd 31: Haus af 

beinprjóni sem fannst 

að Skútustöðum (09-

324) 

Mynd 32: Myndin er 

haf haus sem fannst 

að Suðurgötu (593). 
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m. Hrísheimar: 06-100 (Mynd 34) 

Beinprjónn þessi er með útvíkkandi haus. 

 

n. Skeljastaðir: 12274 (Mynd 35) 

Beinprjónn þessi er með útvíkkandi haus. 

Skreyttur stóru gati á haus. 

 

Mynd 35: Myndin er af haus af beinprjóni frá Skeljastöðum (12274). 

 

o. Hofstaðir: 00-143 (Mynd 36) 

Beinprjónn  þessi er sú mjög lítill en haus er 

samofinn legg og örlítið útvíkkandi, þó svo það 

sé erfitt að greina á mynd. 

   

8. Möndlulaga beinprjónar (Nýr flokkur) 

a. Hrísheimar: 03-187 (Mynd 37) 

Haus þessi er talin af beinprjóni og er hann mjög 

möndlulaga og fékk því sinn eiginn flokk. 

 

 

Mynd 37: Myndin er af möndlulaga haus sem fannst að Hrísheimum (03-187). 

 

 

 

Mynd 33: Myndin er af beinprjóni frá Hofstöðum (00-142). 

Mynd 34: Myndin er af 

beinprjón frá Hrísheimum 

(06-100). 

Mynd 36: Myndin 

er af beinprjóni frá 

Hofstöðum (00-

143). 
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9. Þriggja þrepa beinprjónar (Nýr flokkur) 

a. Hrísheimar: 04-170 (Mynd 38) 

Haus þessi er talinn af beinprjón og 

lítur út sem þriggja þrepa haus. 

Gerður var flokkur þessi fyrir þennan 

haus. 

 

6 Niðurstöður 

Beinprjónar eða að lámarki vitneskjan og kunnáttan til þess að smíða slíka gripi hefur 

komið til Íslands með landnemunum. En klæðaprjónar voru útbreiddir í þeim löndum sem 

þeir komu frá.87 Beinprjónar hafa  fljótlega orðið algengur fylgihlutur klæðnaðar á Íslandi 

og verið vinsælt um víkingaöldina á Íslandi en það svo dvínaði er leið á miðaldir en þó 

ekki horfið með öllu og allt fram á tuttugustu öldina hafa slíkir gripir verið nýttir.  

 Efnisval beinprjóna á Íslandi hefur verið misjafnt og benda varðveittir beinprjónar 

til þess að það efni (bein, horn, tennur) sem í boði hefur verið hverju sinni hefur verið 

nýtt í gerð þeirra. Stærðarhlutföll beinprjónanna hafa verið misjöfn. Lengdir hafa verið 

frá fimm og upp í sextán sentímetra en algengasta stærðin var tíu sentímetrar. Breidd 

leggja beinprjónanna hafa verið frá sirka hálfum sentímetri að heilum sentímetri. Stærðir 

hausa eru einnig misjafnar, líkt og margar myndir af beinprjónum bera með sér.  

 Dreifing beinprjónanna um landshluta Ísland benti til þess að um staðbundna tísku 

í Mývatnssveit hafi verið um að ræða allt frá landnámi sem jókst svo með komu Hofs 

(Hofstaða) í sveitinni. Einnig hefur þar verið framleiðsla á beinprjónum að Hrísheimum, 

Sveigakoti og Hofstöðum, þó í mismiklu mæli og bendir allt til þess að í Hrísheimum hafi 

framleiðslan verið hvað mest og lengst. Frá útliti margra hverja beinprjónanna úr 

Mývatnssveit er hægt að álykta að um sérhæfða smiði var að ræða.  Í öðrum landshlutum 

hefur verið heimilisiðnaður á beinprjónum en möguleiki er einnig til staðar að framleiðsla 

í smáum stíl hafi farið fram í Suðurgötunni (eða jafnvel viðgerð á prjónum) sem og að 

Gásum, en þar fannst rostungs- eða hvalstönn ásamt tveim prjónum og annar greindur til 

hvalsbeins beins. Fólk hefur haft úr mörgu að velja er kom að beinprjónum og hefur 

margur Íslendingurinn gert sér beinprjón heima fyrir en margir hafa mögulega lakt sér 

                                                 
87 Fanning 1994: 20-22 

Mynd 38: Myndin er af haus af beinprjóni 

sem fannst í Hrísheimum (04-170). 
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leið norður á land til að verða sér út um vandaða beinprjóna (sem nóg hefur verið af í 

Mývatnssveitinni) sem ekki var fyrir hvern sem er að skera út. Slíkt bendir til þess að 

sérhæfðir smiðir hafi annast framleiðsluna í sveitinni. 

 Gerð beinprjóna á Íslandi hefur verið í líkindum við það sem gekk og gerðist á 

hinu norræna menningarsvæði á víkingaöld. Helsta gerð beinprjóna á Íslandi voru 

,,útvíkkandi beinprjónar“ en einnig hafa ,,dýrshöfuðs beinprjónar“ og ,,krossalaga 

beinprjónar“ fundist í smá magni. Lítið hafa þó víkingaraldarstílar88 verið nýtti til 

skreytinga á prjónanna, einungis þrír beinprjóna voru greindir til víkingaraldarstíla89 af 

rithöfundi við gerð ritgerðarinnar. Í stað þess virðist hafa verið sá siður að gera 

annarskonar skreyti á beinprjóna sína. Helsta slíka skreyti var stórt gat á haus 

beinprjónanna eða nokkur lítil göt, einnig var um það X hafi verið rist í haus 

beinprjónanna. Flokkun beinprjóna á Íslandi (sem fundist hafa heilir eða stakur haus) fór 

fram eftir flokkunarkefi frá Bretlandi90 en bæta þurfti tveim flokkum við flokkunina.  

7 Lokaorð 

Fyrir rithöfund þennan hefur rannsókna á beinprjónum á Íslandi frá Víkingaöld verið 

áhugavert rannsóknarefni. En líkt og nefnt var í upphafi þá er þetta grunnrannsókn sem 

að hægt væri að byggja frekari rannsóknir á. Hægt væri til dæmis að rannsaka frekar 

framleiðsluna í Mývatnssveit og hve víðamikil hún hefur verið og hvort og þá hve mikið 

þeir hafi verið nýttir sem sölu eða skipti varningur um landið. Einnig væri áhugavert að 

reyna að rannsaka hvers vegna Mývatnssveit varð að helsta miðpunkti er kom að 

framleiðslu beinprjóna á Íslandi, var það mögulega vegna þess að þar settust einfaldlega 

menn að sem voru sérhæfðir í slíkum smiðum eða var Mývatnssveit þannig staðsett að 

það virkaði líkt og kaupstaðir á meginlandinu þess tíma, þ.e. að það hafi verið í alfaraleið 

og því þessi iðnaður blómstrað þar. Einnig væri góð rannsókn að grein betur efnisvið og 

hlutföll prjónanna til þess að fá betri mynd af því. En þetta eru auðvitað bara tilgátur til 

frekari rannsókna sem gæti farið fram á þessum efnisvið eða honum tengdum. Frá 

rithöfundi þessum er það þó talið að grunnrannsókn þessari sé lokið og komin hér víða 

mikil grunnrannsókn á beinprjónum frá Íslandi sem hægt er að byggja síðari rannsóknir 

á. 

 

                                                 
88 Graham-Campbell 2013 
89 Viðauki: EXC2 
90 MacGregor 2015: 116-121 
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Adolf Friðriksson. (Í Vinnslu). Íslensk Fornleifafræði. Óútgefið efni. 

Guðmundur Ólafsson. (e.d.). Fundaskrá Bessastaðarannsókna 1990-1992. Óútgefið. 

Guðrún Alda Gísladóttir. (Í vinnslu). Gripir úr Lækjargötu. Í Lísabet Guðmundsdóttir 

(ritstjóri). Fornleifarannsókn á lóð Lækjargötu 12, Reykjavík. Reykjavík: 

Fornleifastofnun Íslands 

9 Ljósmyndaskrá 

Mynd 1: Myndin sýnir nokkrar tegundir klæðaprjóna. Tveir hringprjónar eru á 

myndinni en hinir teljast sem prjónar (pins). Frá myndinni er hægt að sjá ýmis 

skreyti beinprjóna sem og stærðarmun prjónanna sem og hausanna. 

Mynd 2: Mynd þessi sýnir oddhvassan enda á beinprjóni, slíkur endi gat haldið prjónum 

í klæðnaði. 

Mynd 3: (vinstra megin): Mynd er af beinprjóni frá Alþingisreitnum (2136) og er hann 

dæmi um beinprjóna sem eru með þykka miðju miðað við enda leggja, slíkur 

beinprjónn hélst í klæðnaði með miðju prjónsins og haus hans.  

Mynd 4: (hægra megin): Mynd þessi er af beinprjóninum frá Eystrahreppi (1993), 

beinprjónn þessi er dæmi um sveigðan legg. Leggur sem og haus hafa haldið 

prjón í klæðnaði.                   

http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=332113
http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=328280
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http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=315822
http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=328282
http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=317901
http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=1684578
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Mynd 5: Myndin sýnir hvaðan af löngum beinum gripir voru helst unni af, slíkt hefur 

skilið eftir enda af löngum beinum þar sem framleiðsla hefur farið fram. 

Mynd 6: Taflkall (peð) úr ýsubeini. 

Mynd 7: Myndin er af beinprjóni frá Kaupangi í Noregi, eitt af fáu beinprjónum sem 

fundist hafa með málm hring í hausnum. 

Mynd 8: Mynd þessi er ljósmynd af uppgrefti á Hofstöðum í Mývatnssveit. Myndin er 

frá fyrsta uppgrefti og sést a mynd að uppgraftaraðilar nýta skóflur við vinnu 

sína. 

Mynd 9: Myndin sýnir staðsetningu Hofstaða, Hrísheima og Sveigakots í 

Mývatnssveitinni við Mývatn. 

Mynd 10: Myndin sýnir týpur í flokkunar kerfinu sem flokkun hér í ritgerðinni er byggð 

á. 

Mynd 11: Beinprjónn frá Kálfsstöðum (1962-221). 

Mynd 12: Myndin sýnir beinprjón frá Hrísheimum (03-121). 

Mynd 13: Myndin er af beinprjóninum frá Emmubergi (11297). 

Mynd 14: Myndin er af beinprjóni frá Hofstöðum (99-278). 

Mynd 15: Myndin er af haus af beinprjón sem fannst í Sveigakoti (04-43). 

Mynd 16: Myndin er af beinprjóninum sem fannst sem haugfé að Dæli. 

Mynd 17: Myndin er af beinprjóni frá Keldudal (2003-28-1). 

Mynd 18: Myndin sýnir beinprjón sem fannst á víðavangi (Óvíst), ekki er víst hvar hann 

fannst. 

Mynd 19: Myndin er af beinprjón sem fannst í Suðurgötu (291). 

Mynd 20: Myndin sýnir beinprjón frá Hofstöðum (98-127). 

Mynd 21: Myndin er af beinprjóni frá Kálfastöðum (1989-3). 

Mynd 22: Myndin er af beinprjón frá Alþingisreitnum (08-748). 

Mynd 23: (vinstra megin): Myndin er af beinprjóni frá Skútustaðakirkju (13699). 

Mynd 24: (hægra megin): Myndin er af beinprjóni frá Hrísheimum (06-135). 

Mynd 25: Myndin er af beinpjróni frá Sveigakoti (05-074). 

Mynd 26: Myndin er haus af beinprjóni frá Skútustöðum (1015). 

Mynd 27: Mynd af beinprjóni frá Hrísheimum (03-128). 

Mynd 28: Mynd af beinprjóni frá Hrísheimum (05-149). 

Mynd 29: Myndin er af beinprjóni frá Öndverðarnesi (1962-128). 

Mynd 30: Myndin er af beinprjóni frá Eystrahreppi (1993). 

Mynd 31: Haus af beinprjóni sem fannst að Skútustöðum (09-324) 
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Mynd 32: Myndin er haf haus sem fannst að Suðurgötu (593). 

Mynd 33: Myndin er af beinprjóni frá Hofstöðum (00-142). 

Mynd 34: Myndin er af beinprjón frá Hrísheimum (06-100). 

Mynd 35: Myndin er af haus af beinprjóni frá Skeljastöðum (12274). 

Mynd 36: Myndin er af beinprjóni frá Hofstöðum (00-143). 

Mynd 37: Myndin er af möndlulaga haus sem fannst að Hrísheimum (03-187). 

Mynd 38: Myndin er af haus af beinprjóni sem fannst í Hrísheimum (04-170). 

Mynd 39: Myndin sýnir fyrsta hluta úr Viðauka EXC1 

Mynd 40: Myndin sýnir seinni part af fyrsta hluta í Viðauka EXC1. 

Mynd 41: Myndin sínir annan hluta í Viðauka EXC1. 

Mynd 42: Myndin sýnir seinni part í örðum hluta af Viðauka EXC1. 

Mynd 43: Myndin sýnir fyrri part þriðja hluta í Viðauka EXC1. 

Mynd 44: Myndin sýnir seinni part þriðja hlutans í Viðauka EXC1. 

Mynd 45: Myndin sýnir fyrsta hluta í viðauka EXC2. 

Mynd 46: Myndin sýnir seinni part í fyrsta hluta úr viðauka EXC2. 

Mynd 47: Myndin sýnir fyrsta part í viðauka EXC3. 

Mynd 48: Myndin sýnir seinni part í viðauka EXC3. 

Mynd 49: Myndin sýnir viðauka EXC4. 

10 Súluritaskrá 

Súlurit 1: Súluritið sýnir efnisval þeirra beinprjóna sem greindir hafa verið. 

Súlurit 2: Súluritið sýnir lengd þeirra beinprjóna sem fundist hafa heilir.  

Súlurit 3: Súluritið sýnir skiptingu beinprjóna milli fundarstaða. 

Súlurit 4: Súluritið sýnir skiptingu fundna beinprjóna milli sveitarfélaga. 

Súlurit 5: Súluritið sýnir skiptingu fundna beinprjóna milli sýsla. 

Súlurit 6: Súluritið sýnir skiptingu heilla beinprjóna milli sveitarfélaga. 

Súlurit 7: Súluritið sýnir skiptingu heilla beinprjóna milli sýsla. 

Súlurit 8: Súluritið sínir hlutfall beinprjóna að Hofstöðum, Hrísheimum og Sveigakoti 

fyrir og eftir 940 e.Kr. 

Súlurit 9: Súluritið sínir hlutfall beinprjóna í Mývatnssveit fyrir og eftir 940 e.Kr. 

Súlurit 10: Súluritið sýnir skiptingu beinprjóna milli fundarsamhengja. 

Súlurit 11: Súluritið sýnir nánari skiptingu beinprjóna milli fundarsamhengja. 

Súlurit 12: Súluritið sýnir fundarsamhengi heilla beinprjóna. 
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Súlurit 13: Súluritið sýnir frekari upplýsingar um fundarsamhengi heilla beinprjóna. 

Súlurit 14: Súluritið sýnir beinprjóna á móti hálf unnum gripum að Hofstöðum, 

Hrísheimum og Sveigakoti. 

Súlurit 15: Súluritið sýnir hlutfall fundna beinprjóna á móti brotum neðst af leggjum.  

Súlurit 16: Súluritið sýnir hlutfall milli beinprjóna og brot neðst af legg á Suðurgötu, 

Hrísheimum og Sveigakoti. 

Súlurit 17: Súluritið sýnir tímabil beinprjóna. 

Súlurit 18: Súluritið sýnir gerð beinprjóna. 

Súlurit 19: Súluritið sýnir skreytingar beinprjóna. 

11 Viðaukar 

Skjölin sem unnin voru með við gerð þessarar ritgerðar eru mjög víðamikil og voru þau 

einnig unnin í excel forriti. Erfitt var að flytja skjölin yfir í word svo skiljanlegt væri á A4 

blaðsíðum svo ákveðið var einfaldlega að taka mynd af skjölunum og verða þær birtar 

hér undir vikaukum. Búið að bæta við númerum við gripina svo auðveldara sé að fylgja 

eftir gripum í skjölunum, þó eru þau númer einungis nýtt hér, ef rætt er um gripina í 

ritgerðinna þá eru ,,gripa númer“ notuð.  

11.1 EXC1 

Viðauki EXC1 er listi yfir alla beinprjóna, beinnálar, feldardálka, hálf unna gripi 

(,,preforme“) og brot úr slíkum. Flest súluritin voru byggð á þessum lista sem og EXC2. 

 

 

Mynd 39: Myndin sýnir fyrsta hluta úr viðauka EXC1 
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Mynd 40: Myndin sýnir seinni part af fyrsta hluta í viðauka EXC1. 

 

Mynd 41: Myndin sínir annan hluta í viðauka EXC1. 

 

Mynd 42: Myndin sýnir seinni part í örðum hluta af viðauka EXC1. 
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Mynd 43: Myndin sýnir fyrri part þriðja hluta í viðauka EXC1. 

 

Mynd 44: Myndin sýnir seinni part þriðja hlutans í viðauka EXC1. 

11.2 EXC2 

Viðauki EXC2 er listi yfir alla heila beinprjóna og þá hausa þar sem mynd eða lýsing er 

nægileg til þess að greina gerð og skreyti beinprjónanna. Flest súluritin voru byggð á 

EXC1 og EXC2 

 

 

Mynd 45: Myndin sýnir fyrsta hluta í viðauka EXC2. 
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Mynd 46: Myndin sýnir seinni part í fyrsta hluta úr viðauka EXC2. 

11.3 EXC3 

Viðauki EXC er listi yfir þá heilu beinprjóna eða hausa sem mynd er til er af, sem var 

nýtt til flokkunar í ritgerðinni. 

 

Mynd 47: Myndin sýnir fyrsta part í viðauka EXC3. 

 

Mynd 48: Myndin sýnir seinni part í viðauka EXC3. 
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11.4 EXC4 

Viðauki EXC4 er listi yfir þá staði sem enga beinprjóna var að finna á. 

 

 

Mynd 49: Myndin sýnir viðauka EXC4. 


