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Ágrip 

 

Leirker eru gjarnan einn af stærstu gripaflokkunum sem finnast við 

fornleifarannsóknir nú til dags.  Á Íslandi miðuðust fyrstu fornleifauppgreftirnir 

við að svara spurningum um upphaf byggðar, en lítið hefur fundist af leirkerum 

frá þeim rannsóknum.  Flest leirker er fundist hafa hérlendis eru frá því eftir 

siðaskipti og fram til dagsins í dag. 

Markmið þessarar rannsóknar er að skrá leirkersbrot sem fundust við 

fornleifauppgröft í Aðalstræti og á Bessastöðum og nýta þær upplýsingar til að 

varpa ljósi á innflutning leirkera á Íslandi og meta út frá því efnahagslega stöðu í 

Aðalstræti og á Bessastöðum. Í rannsókninni var farið í ítarlega skoðun og 

skráningu leirkera í gagnagrunn, en í verkefninu er ein af aðaláherslunum lögð á 

aðferðafræði við skráningu og þróun gagngrunns og er sá þáttur því leiðandi í 

verkinu.  Til að svara spurningum sem varða verslunarhætti, efnahagslega stöðu 

og neyslu út frá leirkerum er horft á framleiðslustað leirkeranna og gæði leirsins.  

Ennfremur verður að hafa í huga hvert notagildi leirkersins er, þ.e. hvort um 

disk, skál eða bolla sé að ræða eða annað og að lokum aldur þeirra út frá 

framleiðslunni.  Með því að setja þessar upplýsingar í samhengi við það sem 

vitað er um staðina, útfrá fornleifauppgröftunum, er því möguleiki á að fjalla um 

hvað leirkerarannsóknir segja um þessa staði.  Allir þessir þættir eru skráðir í 

gagnagrunninn og er óhætt segja að við þessa rannsóknarvinnu verði til 

viðamiklir og vel aðgengilegir gagnagrunnar sem nýtanlegir eru við rannsóknir á 

leirkerum. 
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Formáli 
 

Rannsóknin á leirkerunum frá Aðalstræti og Bessastöðum krafðist langrar 

viðveru á bæði Fornleifastofnun Íslands og Þjóðminjasafni Íslands.  

Vil ég byrja á að þakka Þjóðminjasafni Íslands fyrir þá aðstöðu sem það 

veitti mér við rannsóknina á leirkerunum frá Bessastöðum.  Einna helst vil ég 

þakka Guðmundi Ólafssyni sem og starfsmönnum Rannsókna- og 

varðveislusviðs safnsins, sérstaklega Graham Edward Langford, Halldóru 

Ásgeirsdóttur, Lilju Árnadóttur og Freyju Hlíðkvist Ómarsdóttur.  Einnig vil 

ég þakka Fornleifastofnun Íslands fyrir þá aðstöðu sem ég hafði þar, bæði við 

greininguna á leirkerum frá Aðalstræti sem og við vinnu ritgerðarinnar.  Öllu 

stafsfólki stofnunarinnar þakka ég fyrir hvatningu og velvild.  Þar vil ég 

þakka Howell M. Roberts og sérstaklega vil ég þakka Hildi Gestsdóttur og 

Guðrún Öldu Gísladóttur fyrir gagnlegar ábendingar og áhuga á að lesa 

ritgerðina yfir.  Einnig þakka ég Lilju Björk Pálsdóttur fyrir endalausan 

stuðning og hvatningu og Mjöll Snæsdóttur og Birnu Lárusdóttur fyrir 

ómetanlegan yfirlestur og gagnlegar athugasemdir.  Leiðbeinanda mínum, 

Gavin M. Lucas, vil ég þakka sérstaklega fyrir ódrepandi áhuga á efninu og 

gagnlegar ábendingar.  Síðast en ekki síst vil ég þakka sambýlingnum Ólafi 

Hrafni Nielsen fyrir endalausa hvatningu og þolinmæði við gerð 

rannsóknarinnar. 
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1. Inngangur 
 

Upphafið að þessu verkefni má rekja til mikils áhuga höfundar á leirkerum og 

hversu vel þau geta nýst í fornleifarannsóknum.  Þegar að því kom að vinna 

MA-verkefni í fornleifafræði, þá lá beinast við ráðast í leirkerarannsókn.  Við 

forathugun kom í ljós að ekki hafði verið farið í gegnum hið mikla og 

fjölbreytta leirkerasafn sem safnaðist við uppgröftinn á Bessastöðum á 

árunum 1987 – 1996.  Var því ákveðið, í samráði við leiðbeinanda minn dr. 

Gavin Lucas, að ráðast í að gera gagnagrunn um leirker frá Bessastöðum.  

Áður hafði höfundur gert gagnagrunn um leirker úr Aðalstræti 16 – 18 en þar 

fór fram fornleifauppgröftur árið 2001 og svo aftur 2003.  Markmið þessarar 

rannsóknar var að lýsa þeim leirkersbrotum sem fundust á þessum tveimur 

stöðum og mögulegri notkun þeirra .  Upplýsingar eru síðan notuð til að 

reyna að varpa ljósi á innflutning leirkera á Íslandi og meta út frá því 

efnahagslega stöðu. 

 

1.1 Leirkerarannsóknir á Íslandi 

Leirker eru gjarnan einn af stærstu gripaflokkunum sem finnast við 

fornleifarannsóknir.  Á Íslandi miðuðust fyrstu fornleifauppgreftirnir við að 

svara spurningum um upphaf byggðar og frá þeim tíma er lítið af leirkerum.  

Því má það teljast nokkuð eðlilegt að þessi gripaflokkur hafi lítið verið 

rannsakaður hér á landi.  Flest leirker er fundist hafa hérlendis eru frá því 

eftir siðaskipti og fram til dagsins í dag.1  Með auknum rannsóknum á seinni 

hluta 20. aldar, hefur þetta breyst verulega.  Við uppgrefti á Stóruborg, 

Bessastöðum og Viðey hefur fundist mikið af leirkerum og hafa þau verið 

rannsökuð að einhverju leyti en þó ekki til hlítar.  Nýlega hafa einnig stór 

leirkerasöfn fundist við fornleifarannsóknir í Skálholti, Reykholti og Hólum.  

Rannsóknir sem hafa verið gerðar hérlendis á leirkerum hafa einkum 

miðast við grunngreiningar.  Rannsókn Guðrúnar Sveinbjarnardóttur sem 

                                                
1 Guðrún Sveinbjarnardóttir. Leirker á Íslandi, bls. 19. 
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hún birti árið 1996 í bókinni Leirker á Íslandi er ein helsta rannsóknin.  Þar er 

farið yfir flestöll leirkersbrot er fundist hafa við uppgrefti um allt land, frá 

upphafi fornleifarannsókna til 1996.  Í þessu yfirlitsrit er gerð grein fyrir 

öllum þeim helstu tegundum og efnisflokkum sem hafa fundist og einnig 

þeim breytingum á framleiðslu leirkera, ef slíkt hefur átt sér stað.2  Sú 

aðferðafræði sem Guðrún beitir felur í sér flokkun leirkersbrota eftir efni 

leirsins (rauðleir, hvítur jarðleir, steinleir o.s.frv.), tegund leirkers (pottur, skál 

o.s.frv.), mynstri (skraut), glerungi, aldri og uppruna (hollensk, þýsk o.s.frv.).  

Einnig er reynt að greina hvort brotið er úr búk, brún, fæti, handfangi eða 

botni gripsins.3  Er þetta fyrsta og eina ritið sem hefur verið gefið út um 

leirkersbrot á Íslandi.4 

Kevin P. Smith skrifaði skýrslu um leirkersbrotin úr uppgreftinum á 

Bessastöðum árið 1987.  Í skýrslunni voru eingöngu leirkersbrot frá þessu 

eina ári rannsökuð.  Skýrslan ber heitið Ceramics from Bessastaðir, Iceland. A 

preliminary report on collections from the 1987 excavation.5 

Árið 1998 rannsakaði Ragnheiður Traustadóttir leirkersbrotin sem 

komu úr uppgreftinum í Viðey á árunum 1987-1995 og birti niðurstöðurnar í 

ritgerðinni Keramik på Videy, Island. En statistisk studie.  Markmiðið með þeirri 

rannsókn er að skrá, flokka og skoða hlutverk leirkersbrota frá ólíkum 

tímaskeiðum.6  Þetta var í fyrsta skipti sem gerð var nær heildstæð greining á 

leirkerum úr einum uppgrefti.  Ragnheiður notar svipaða aðferð og Guðrún í 

greiningu sinni.7 

Meistaraprófsritgerð Natöschu Mehler um leirker ber heitið Die 

mittelalterliche Keramik Islands.  Ritgerðin er frá árinu 2000 og fjallar um öll 

leirkersbrot frá miðöldum, þ.e. frá 11. öld og fram á miðja 16. öld, er fundist 

hafa á Íslandi.  Markmið ritgerðarinnar er að rekja uppruna þeirra 

leirkersbrota.  Til að flokka brotin notar Natascha svipaða aðferð og 

                                                
2 Guðrún Sveinbjarnardóttir. Leirker á Íslandi, bls. 19. 
3 Wahlöö. Keramik 1000-16000, bls. VII-XX. 
4 Mehler. „Leirker á Íslandi (ritdómur)“, bls. 149-150. 
5 Smith. Ceramics from Bessastaðir, Iceland. Ekki verður farið í niðurstöður Kveins þar sem um óbirta 

skýrslu er um að ræða sem og að hann fjallar einöngu um leirkerinn frá 1987. 
6 Ragnheiður Traustadóttir. Keramik på Videy, Island. En statistisk studie. bls. 2. 
7 Ragnheiður Traustadóttir. Keramik på Videy, Island. En statistisk studie. bls. 9. 
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Ragnheiður og Guðrún.8  Ritgerðin er mjög ítarleg í alla staði og vel 

sambærileg við þær rannsóknir er gerðar hafa verið í nágrannalöndunum. 

Í BA-ritgerð Etel Colic (2006) Medieval Icelandic Pottery. The excavations 

at Gásir and Skriðuklaustur um leirkerin frá Gásum og Skriðuklaustri er leitast 

við að svara ýmsum félagslegum spurningum.  Meðal annars hvaða hlutverki 

leirker gegndu í íslensku miðaldasamfélagi og hvort þau hafi verið heldri 

manna varningur eða hlutir í daglegri notkun alþýðu mann á þessum tíma?9 

Loks má nefna BA-ritgerð Brynhilda Baldursdóttur (2007) sem ber 

heitið Af leiri jarðar. Rannsókn á leirkersbrotum frá Hólum í Hjaltadal.  Eins og 

titillinn gefur til kynna þá var markmiðið að rannsaka leirkersbrotin sem 

fundust við uppgröftinn á Hólum og gera á þeim heildstæða greiningu.10 

Ýmsar greinar hafa birst um leirker á Íslandi í Árbók hins íslenzka 

fornleifafélags aðallega eftir Guðrúnu Sveinbjarnardóttur og Natöschu 

Mehler.11 

 

Ofangreint er vissulega ekki það eina sem hefur verið skrifað um leirker úr 

fornleifauppgröftum.  Til að byrja með fór þó ekki mikið fyrir þessum 

gripaflokki en með tímanum hafa rannsóknaraðferðirnar breyst og 

sérfræðingum innan geirans hefur fjölgað.  Nú er algengt að gerð sé grein 

fyrir gripum í uppgraftarskýrslum og skipa leirker þar stærri sess í 

heildarúrvinnslu fornleifauppgrafta. Það er í samræmi við hvernig að þessu 

er staðið í nágrannalöndum okkar en þar eru leirkersbrot einn stærsti 

fundahópurinn og rannsóknir á því sviði eru umfangsmiklar.  Slíkar 

rannsóknir hafa aðallega beinst að uppruna leirkera, aldri og dreifingu líkt og 

hérlendis.12  Það má því segja að þau hafi einna helst verið notuð til stuðnings 

við aldursgreiningu mannvistarlaga en minna hefur borið á 

leirkerarannsóknum í félagslegu, menningarlegu og/eða samfélagslegu ljósi. 

 

                                                
8 Mehler. Die Mittelalterliche Keramik Islands. 
9 Colic. Medieval Icelandic pottery. The excavation at Gásir and Skriðuklaustur. 
10 Brynhildur Baldursdóttir. Af leiri jarðar. Rannsókn af leirkersbrotum frá Hólum í Hjaltadal. 
11 Guðrún Sveinbjarnardóttir. „Vitnisburður leirkera um samband Íslands og Evrópu á miðöldum“, bls. 

31-50 & Mehler. „Óvenjulegt leirker frá 16. öld fundin á Íslandi“, bls. 165–170.  
12 Guðrún Sveinbjarnardóttir. Leirker á Íslandi, bls. 19. 
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1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

 

 

Mynd 1: Staðsetning á Aðalstræti í Reykjavík og Bessastöðum. 

 

 

Þær fáu leirkersrannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi hafa einna helst 

beinst að leirkerum frá miðöldum (frá 1100 – 1550).  Sú rannsókn sem gerð er 

hér snýr að þeim leirkerum sem tilheyra tímabilinu eftir miðaldir og fram á 

20. öld.  Til þess að rannsaka þetta hefur verið valið að greina kerfisbundið öll 

þau leirker/leirkersbrot sem fundust við uppgreftina á Bessastöðum og 

Aðalstræti 16 - 18 í Reykjavík.  Leirkersbrotin eru flest frá tímabilinu eftir lok 

miðalda, þ.e.a.s. frá 17. – 19. öld fyrir utan örfá brot frá Bessastöðum sem 

hægt er að tímasetja til miðalda. 

Sjálf rannsóknin felst í ítarlegri skoðun og skráningu leirkersbrota.  Þau 

voru skráð og flokkuð eftir formgerð og unninn heildstæður gagnagrunnur 

um gripaflokkinn sem nýtist við heildartúlkun. Með því að fara þessa leið 

mun verða hægt að svara spurningum á borð við hvaða leirker voru flutt inn 

til landsins og hvaðan þau komu.  Ennfremur hvort þau geti varpað ljósi á 
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efnahag á Bessastöðum og í Aðalstræti á ákveðnum tímaskeiðum og hvernig 

leirkerin voru nýtt á tveimur ofangreindum stöðum.  Það er ekki tilgangurinn 

með þessu verki að gera samanburðarrannsókn á leirkerunum frá tveimur 

ofangreindum stöðum, né að segja hvert notagildi leirkera á Íslandi hafi verið 

almennt.  Reynt verður að varpa ljósi á félagslega og menningarlega þætti út 

frá leirkerum og þá með þessa tvo staði, Bessastaði og Aðalstræti sem 

viðfangsefni.  Þó verður að hafa í huga að í þessu verkefni er mikil áhersla 

lögð á aðferðafræði við skráningu og þróun gagnagrunns og mun sá þáttur 

því verða leiðandi í verkinu.  Við þessa rannsóknarvinnu verður til viðamikill 

og vel aðgengilegur gagnagrunnur sem nýtanlegur er við rannsóknir á 

leirkerum. 

 

Í upphafi verður farið yfir þá aðferðafræði sem stuðst var við gerð 

gagngrunnsins.  Því næst verður farið yfir hvorn rannsóknarstað og sýnt 

hvaða gerðir af leirkerum fundust þar.  Að lokum eru umræður og 

niðurstöður þar sem farið verður yfir hvað leirkerin segja okkur um 

innflutning, efnahag og notagildi leirkera. 

 Með ritgerðinni fylgir geisladiskur þar sem er að finna skjöl sem hafa að 

geyma bæði gagnagrunninn frá Aðalstræti 16 - 18 og Bessastöðum. 
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2. Aðferðafræði og leirtegundir 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim atriðum sem snerta uppbyggingu 

gagnagrunnsins sem þróaður var og kynnt aðferðafræðin sem hann byggir á.  

Jafnframt verður farið yfir helstu leirkerstegundirnar og þær gripagerðir sem 

fundust sem og gerðir skafta og brúna.  Að lokum er stutt umfjöllun á þeim 

skreytingum sem finnast á leirkerunum frá Aðalstræti og Bessastöðum. 

 

2.1 Aðferðafræði og gagnagrunnur 

Til að svara spurningum sem varða verslunarhætti, efnahagslega stöðu og 

neyslu út frá leirkerum verður að hafa upplýsingar um framleiðslustað 

leirkeranna og gæði leirsins.  Ennfremur verður að hafa í huga hvert notagildi 

leirkersins er, þ.e. hvort um disk, skál eða bolla sé að ræða eða annað og að 

lokum aldur þeirra út frá framleiðslunni.  Aðferð sú sem notuð var til að 

skoða þessa þætti er tvíþætt:  Í fyrsta lagi voru leirkersbrotin flokkuð eftir 

samsetningu og blöndun efna í leirnum sjálfum með því að nota sérhæfða 

efnisgreiningu, svonefnda  fabric code, sem lykil.  Stuðst er við aðferðafræði 

Clive Orton í bókinni Pottery in archaeology.13  Þar greinir hann leirkersbrotin 

eftir ákveðnum flokkum þar sem farið er eftir hörku (hardness) leirsins, 

viðkomu (feel) leirsins, áferð brotsins (texture) - gróft eða fínt, innskotsefni 

(inclusions) (lífræn efni t.d hálmur, kalksteinn og skeljar, eða ólífræn t.d 

gljásteinn og kvarssandsteinn), lit (colour), Yfirborðsáferð (surface treatment) 

ummerki á leirkerinu, glerunginn (glaze) og hvort einhvers konar þunnt lag 

(slip) hafi verið sett undir glerunginn.  Við þetta notar Orton eftirfarandi 

staðlaðar útskýringar: 

 

 

 

 

 

                                                
13 Orton. ofl. Pottery in archaeology. 
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Harka (hardness):  
Mjúkur (soft): hægt að skafa leirinn með 
fingurnögl. 
Harður (hard): ekki hægt að skafa leirinn með    
fingurnögl. 
Mjög harður (very hard): ekki hægt að skafa með 
hníf. 

 
Viðkoma (feel):  

Hrjúfur (harsh): leirinn (sárið) er mjög hrjúfur 
viðkomu. 

   Ójafn (rough ): leirinn er ójafn viðkomu. 
   Sléttur (smooth) - leirinn er sléttur viðkomu. 

 
Áferð (texture):   

Subconchoidal: leirinn hefur brotnað eins og gler. 
    Smooth: engar sýnilegar ójöfnur á leirnum. 
    Fine: leirinn örlítið ójafn. 
    Irregular: ójöfnur sjást á leirnum. 
    Hackly: leirinn mjög grófur og ójafn. 
  
Innskotsefni (inclusions):  

Greining á innhaldi leirsins.  Stækkunargler er  
notað til að greina hve mikið af kalkstein,  gljástein 
o.s.frv. er notað til að styrkja leirinn.  Stuðst við 
töflu í bók Ortons. 

 
Litur (colour):  

Í þessum dálki er litnum á leirnum lýst. 
 

 
Yfirborðsáferð (surface treatment):  

Greining á ummerkjum, þ.e.a.s hvort leirinn hafi 
verið strokinn með t.d. beini að utan, hvort 
ummerki sjást um fingraför eða af leirkerahjólinu. 

 
Glerungur (glaze):  

Greining á glerungi og staðsetningu, eingöngu að 
innan eða utan, eða á leirkerinu öllu.  Einnig er 
litnum lýst ef einhver litur er á glerungunum. 

 
slip:  

Greining á um hvort það sé þunnt lag leirs milli 
leirs og glerungs og ef svo er hvernig það er.14 

 

                                                
14 Orton. ofl. Pottery in archaeology, bls. 231-241. 
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Í öðrulagi er tegund leirsins einnig greind, þ.e.a.s hvort um sé að ræða 

steinleir, jarðleir, postulín, eða verksmiðjuunninn jarðleir.  Flokkunin tekur 

mið af sjálfri leirgerðinni sem og brennsluaðferðinni og verður fjallað betur 

um það hér á eftir.  Hvert fabric code verður útskýrt í viðeigandi köflum hér á 

eftir í ritgerðinni. 

Að auki felst rannsóknin í að setja upp rannsóknar– og 

greiningargagnagrunn fyrir leirkerabrotin úr áðurnefndum uppgröftum.  Þar 

er öllum brotunum eða leirkerunum gefið hlaupandi númer (sherd group 

number – einnig skilgrein sem s.g.) og einnig eru brotin flokkuð eftir fabric 

code.  Leirkerin eru greind eftir gerð grips (form).  Einnig er athugað hvort á 

brotinu er brún (rim) eða botn (base) og mælingar gerðar (cm), og hlutfallsleg 

stærð grips (size in %).  Einnig er skoðað hvort brotin eru úr einu og sama 

leirkeri og önnur brot úr öðrum jarðlögum.  Brotin eru talin og vigtuð og 

einnig skoðað hvort einhver skreyting (decoration) er á þeim.  Einnig er 

athugað hvort merki um viðgerðargöt (repair hole) sé að finna á brotunum eða 

önnur ummerki eins og til dæmis hvort þau séu brennd (burnt) eða hafi orðið 

fyrir áhrifum af frosti (frost affects) o.s.frv.  Að lokum eru skráðar almennar 

athugasemdir (notes) um brotin sjálf.  Slíkan gagnagrunn má nota til að finna 

magn og fjölda gripa af hverri tegund, hvaðan þeir eru upprunnir og hvert 

hlutverk þeirra var.  Enginn reginmunur er á uppbyggingu gagnagrunnanna 

frá Aðalstræti og Bessastöðum en þegar sama leirgerð finnst á báðum 

stöðunum er það tekið fram í athugasemdum (notes) í fabric code. 

 

Til þess að reyna að svara grunnspurningum um fjölda leirkera á 

uppgraftarstað voru eftir farandi þættir notaðir fyrir hvera leirtegund, fjölda 

(count), þyngdar (weight) og eve (estimated vessel-equivalent).15  Aðferðin sem 

felur í sér að telja brotin nægir engan veginn til að áætla fjölda leirkera.  Hafa 

þarf í huga að leirker brotna misjafnlega mikið, það er að segja sum brotna í 

mörg lítil brot en önnur í fá stór.  Með þessari aðferð er því eingöngu hægt að 

fá upplýsingar um fjölda leirkersbrota en ekki leirkera.  Með því að vigta 

                                                
15 Orton. ofl. Pottery in archaeology, bls. 166–167. 
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brotin er hægt að draga ályktanir um lágmarksfjölda leirkera að hluta.16  Með 

eve er hægt að áætla stærð ólíkra leirkera út frá brún eða botni.17  Af 

ofangreindum aðferðum er talið að eve sé best, þar sem það gefur 

marktækustu nálgunina á fjölda leirkera.  Formúlan við eve er að brún eða 

botn eru mæld í prósentum eftir þar til gerðum mælihringjum og í þá tölu er 

deilt með tveimur eða: eve= rim+base/2.  Ef eingöngu er um að ræða brún eða 

botn þá er samt sama formúla notuð.  Eins og áður sagði verður þessum 

þremur aðferðum beitt og reynt að varpa ljósi á hve ólíkar upplýsingar fást 

eftir aðferð.  Í sumum tilvikum verður þó eingöngu stuðst við eve, og er þess 

þá sérstaklega getið. 

 Reynt hefur verið að nota íslensk orð við greiningu leirkera og eru 

ensku heitin í sviga á eftir.  Hins vegar er það stundum ekki hægt og eru þau 

því á ensku en eru skáletruð í textanum. 

                                                
16 Orton. ofl. Pottery in archaeology, bls. 21–22 og 169. 
17 Orton. ofl. Pottery in archaeology, bls. 21. 
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2.2 Helstu leirtegundir 

Leirker sem fundist hafa hérlendis eru úr ýmiss konar leir, eins og til dæmis 

jarðleir, steinleir, tinglerjuðum jarðleir, postulíni og verksmiðjuunnum jarðleir 

og þekkjast þær um alla Evrópu.  Fjallað verður lítillega um þessar tegundir 

hér að neðan. 

 

2.21 Jarðleir (earthenware) 

Elsta leirtegundin er jarðleir.  Leirker hafa verið gerð úr slíkum leir síðan á 

forsögulegum tíma.  Leirinn er mjúkur, grófur og laus í sér.  Þess vegna er 

bætt við hann t.d. sandi, tinnusteini eða skeljum til að binda leirinn saman.  

Síðan er hann brenndur við lágt hitastig, 600 – 1200°C.  Við þennan hita nær 

leirinn ekki að þéttast og því eru leirkerin úr honum oft ekki vatnsþétt og því 

ekki heppileg undir vökva.  Blýglerungur hefur verið notaður á jarðleir síðan 

á tímum Rómverja og er hann oftast glær en stundum grænn og jafnvel 

rauður.18  Á 17. og 18. öld var jarðleir unninn í Norðvestur-Evrópu, meðal 

annars í Þýskalandi, Englandi og Hollandi. 

Í þeim rauðu jarðleirsbrotum sem fundist hafa hér á landi er leirinn 

sjálfur frekar grófur og rauðleitur að lit miðað við aðrar tegundir af rauðum 

jarðleir sem þekkist frá Norður-Evrópu.  Bendir þetta til að leirkerin hafi verið 

framleidd í Norður-Þýskalandi, Hollandi og jafnvel Skandinavíu.  Leirinn frá 

þessum stöðum er svo svipaður að oft er erfitt að greina mun á honum eftir 

löndum og því ekki auðvelt að segja hvaðan hann kemur.19  Þó er hægt að 

styðjast við efnagreiningu brotanna sem gerð er ýmist með NAA (Neutron 

Activation Analyses) eða ICPS (Inductively-Coupled Plasma Spectroscopy) aðferð 

og brotin skoðuð út frá uppruna leirsins.20  Úr rauðleir voru einkum 

framleiddir þrífættir pottar til matargerðar, með beinu holu skafti.  Einnig 

                                                
18 McCarthy. ofl. Medieval pottery in Britain ad 900 - 1200, bls. 9. 
19 Guðrún Sveinbjarnardóttir. Leirker á Íslandi, bls. 47–48. 
20 Hughes. Neutron activation analyses of medieval and post-medieval pottery from Iceland, bls. 149-151. & 

Vince. Chemical Compositional Analysis of Selected Post-Medieval Pottery from Iceland, bls 1–12. 
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voru gerðar þrífættar pönnur, pottar með eyrum, skálar og föt, flest leirkerin, 

er fundist hafa hér á landi, talin vera frá 16., 17. og 18. öld.21 

Önnur gerð af jarðleir er skilgreind sem grár jarðleir.  Hefur hann verið 

framleiddur allt frá miðöldum í Skandinavíu og fram á miðja 20. öld.  Í 

bókinni Leirker eftir Guðrúnu Sveinbjarnardóttur kemur fram að um beint 

samband sé að ræða á milli framleiðslu svartleirkera frá miðöldum og 

framleiðslu Jydepot í Danmörku síðar.22  Á þetta þó eingöngu við á Jótlandi.  

Framleiðsla annars staðar í Danmörku, eins og til dæmis í Karhuse á Fjóni, er 

mjög svipuð þeirri á Jótlandi en þó er það mikill munur á framleiðslunni að 

ekki er hægt að flokka hana með Jydepot og verður því þau flokkuð sem grár 

leir eða svartur leir.23  Jydepotte voru eins og nafnið gefur til kynna framleiddir 

á Jótlandi og seldir þaðan til Kaupmannahafnar og jafnvel til staða eins og 

Noregs, Svíþjóðar og Þýskalands. Leirinn einkenndist af dökkgráum 

leirmassa sem var blandaður fínum trefjum til að binda leirinn betur saman. 

Leirinn var brenndur við frekar lágan hita eða um 600 – 800°C.  Aðallega voru 

framleidd leirker til nota við matargerð og geymslu matar, eins og til dæmis 

pottar, pönnur, könnur, drykkjarkrúsir og bjórkrúsir.24 

 

Skreytingar á rauðum jarðleir voru framan af ekki algengar en í lok 17. 

aldar fór að bera á skreytingum sem einkenndust af strikum eða rákum.  

Þannig skreytt leirker eru kölluð hornmáluð leirker (slipware). Af þeim 

leirkersbrotum af þessu tagi sem fundist hafa hérlendis er algengast að leirinn 

sé rauð - appelsínugulur eða gulbrúnn - hvítur með blýglerungi og hvítu eða 

ljósu millilagi (milli leirs og glerungs).  Einnig eru til hornmáluð leirker með 

brúnu millilagi25 en engin af þeirri gerð frá Aðalstræti eða Bessastöðum. 

 

 

 

                                                
21 Guðrún Sveinbjarnardóttir. Leirker á Íslandi, bls. 52. 
22 Guðrún Sveinbjarnardóttir. Leirker á Íslandi, bls. 51. 
23 Lynggaard. Jydepotter & ildgrave, bls. 134–135. 
24 Lynggaard. Jydepotter & ildgrave, bls. 130-135. 
25 Baker. „Ceramic studies in historical archaeology“, bls. 211. 
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2.22 Steinleir (stoneware) 

Steinleirsgripir hafa verið framleiddir í Rínarhéruðunum í Þýskalandi frá 

lokum 13. aldar.  Leirinn er harðari og þéttari í sér heldur en jarðleirinn.  

Hann er oft grár að lit (getur þó einnig verið ljós kremaður/hvítur og jafnvel 

rauðbrúnn) með saltglerungi, brúnum eða gráum að utan.  Leirinn er 

brenndur við háan hita, um 1000 – 1200°C.  Í Þýskalandi fór framleiðslan 

einna helst fram í héruðunum Raeren, Köln, Frechen og Westerwald og eru 

leirkerin kennd við framleiðslustaðina. 

 Siegburg-leirkerin eru ein elsta tegundin sem var framleidd í 

Rínarhéruðunum í Þýskalandi.  Framleiðslan stóð frá 13. öld og fram á 16. öld.  

Leirinn frá Siegburg einkenndist aðallega af fínum ljósgráum leir í fyrstu en 

þegar leið á 16. öldina varð hann ljósari, nánast hvítur.  Á 14. og 15. öld voru 

leirkerin vanalega án glerungs.  Þó voru á því undantekningar og var hann þá 

í rauðbrúnum flekkjum að utan. Á 16. öld fá grófgerðari leirkerin glæran 

saltglerung að utan en fínni leirkerin haldast óglerjuð. Leirkerin voru aðallega 

háar og mjóar könnur og bikarar með felldum botni.26  

Framleiðsla á Raeren-steinleir hófst um miðja 15. öld.  Þessi tegund 

einkennist af af dökkgráum leir með brúnum glerungi sem upphaflega var 

grár með brúnum flekkjum en á seinni hluta 16. aldar varð hann brúnn.  

Margar gerðir leirkera voru framleiddar, en þær algengustu voru 

drykkjarkrúsir og könnur ýmiss konar.  Frá upphafi og fram á 16. öld voru 

Raeren-leirkerin óskreytt en á seinni hluta 16. aldar var byrjað að skera út í 

leirinn.  Skrautið sem skorið var út voru skjaldamerki, biblíumyndir og 

goðsögulegir atburðir.  Könnur af Raeren-gerðinni voru fluttar til Englands í 

stórum stíl á árunum 1485 – 1550.27  

 Westerwald-steinleir kemur fyrst fram í kringum 1600.  Leirinn sem 

notaður var kom frá Raeren-héraðinu og var framleiðslan svipuð Raeren 

steinleir hvað gripina varðar, þ.e.a.s. drykkjarkönnur, könnur og síðar 

næturgögn, sem byrjað var að framleiða um miðja 18. öld.  Þekktastur er 

                                                
26 Gaimster. German Stoneware 1200 – 1900. Archaeology and Cultural History, bls. 55 & Hurts. ofl. 

Rotterdam Papers VI, bls. 176. 
27 Gaimster. German Stoneware 1200 – 1900, bls. 60–64 og 66 & Hurts. ofl. Rotterdam Papers VI. bls. 194-

195. 
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Westerwald leirinn fyrir sitt bláa skrautmynstur með blá-gráum glerungi yfir 

allt leirkerið.  Um miðbik 17. aldar breytist skrautið á Westerwald– 

leirkerunum, frá því að vera á sömu nótum og Raeren yfir í rósamynstur og 

streymandi laufskrúð.  Árið 1665 bætist einnig í litaflóruna hjá þeim og kemur 

til sögunnar fjólublár litur með hinum bláa.  Westerwald-leirkerin eru þau 

útbreiddustu af þýska steinleirnum og hafa þau fundist um nær alla Evrópu, í 

Ameríku og jafnvel Afríku.28 

 Kölnar-steinleir var framleiddur frá 16. öld og eingöngu í stuttan tíma,  

en leirkeraframleiðslan í Frechen flutti til Kölnar seinna á sömu öld.  Leirinn 

var dökkgrár að lit eins og Raeren steinleir með brúnum saltglerungi að utan 

sem innan.  Aðalframleiðslan voru litlar hnöttóttar könnur án fóta og 

bjórkönnur.  Þó að útflutningur hafi verið nokkur og þá aðallega til 

Norðvestur - Evrópu, varð þessi varningur aldrei mjög útbreiddur.29 

 Frechen-steinleirinn kom í stað Raeren-leirs um miðja 16. öld og voru 

framleidd leirker úr honum fram á 19. öld.  Leirinn er dökkgrár með 

flekkóttum, brúnum tígurglerung sem var fundinn upp á 17. öld og var nær 

eingöngu hægt að nota á slétt leirker.  Frechen framleiðslan er einna þekktust 

fyrir Bartmann könnurnar sem voru aðalútflutningsvaran og einkum fluttar til 

Bretlands. 30 

Hvítur saltglerjaður steinleir (white salt-glazed stoneware) var framleiddur 

í Staffordshire í Englandi frá 1720.  Leirinn var hvítur og fíngerður með 

glærum glerungi.  Til að byrja með voru framleidd matar- og testell sem þóttu 

hin glæsilegustu en á seinni hluta 19. aldar breyttist framleiðslan.  Aðallega 

voru þá framleidd eldhúsílát til að geyma matvæli í t.d. krukkur undir 

marmelaði og sinnep þar sem þau voru vatnsheld.  Þau voru þó frekar gróf að 

utan þar sem samsetning leirsins hafði breyst eins og framleiðslan.31 

 Önnur gerð af hvítum steinleir var framleidd síðar í Englandi.  Hann er 

grófari í alla staði og er notaður blý-glerungur, sem leirkerinu var dýft í (lead 

                                                
28 Gaimster. German Stoneware 1200 – 1900, bls. 53–55 og 77 & Hurts, Neal,  van Beuningen. Rotterdam 

Papers VI. bls 221-222. 
29 Hurts, Neal,  van Beuningen. Rotterdam Papers VI. bls 208-209. 
30 Gaimster. German Stoneware 1200 – 1900, bls. 53 og 124. & Hurts, Neal,  van Beuningen. Rotterdam 

Papers VI. bls 214-215. 
31 Jennings. Eighteen centuries of pottery from Norwich, bls. 222. 
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dipglazed).  Var þessi gerð aðallega framleidd frá síðari hluta 19. aldar. 

Aðallega voru gerð ílát til geymslu, krukkur og bjórkrúsir.  Varð þessi 

varningur töluvert útbreiddur og stóð framleiðslan fram til 1906.32 

 

2.23 Tinglerjaður jarðleir (tin-glazed earthenware) 

Gripir úr tinglerjuðum jarðleir hafa verið framleiddir í Evrópu síðan á 15. öld, 

aðallega á Spáni og Ítalíu.  Verður þessi varningur þó ekki algengur fyrr en á 

17. og 18. öld í Norður-Evrópu, en framleiðslan dalar í lok 18. aldar þegar 

hvítur jarðleir tekur við.  Tinglerjaði jarðleirinn var notaður samhliða 

kínversku postulíni sem var flutt til Evrópu frá miðri 17. öld, enda töluvert 

ódýrari í framleiðslu en náði aldrei sömu gæðum og postulínið.  Framleiðslan 

einkenndist af því að stæla skraut kínverska postulínsins og nota bláan og 

hvítan lit.  Leirinn var mótaður og síðan brenndur án glerungs.  Síðan var 

glerungurinn settur á og látinn þorna.  Þegar hann var orðinn þurr var áferðin 

hrjúf.  Var síðan tekið við að handmála ýmislegt skraut á leirinn og voru 

notaðir til þess margir litir t.d grænn, fjólublár, svartur, rauður, brúnn, gulur 

og auðvitað blár, sem var vinsælastur.  Allir þessir litir, nema sá blái voru 

fengnir úr málmgrýti.  Blái liturinn var gerður úr kóbalti en þetta var í fyrsta 

skipti sem blár litur var notaður í enskri leirkeragerð.  Þar sem leirinn var 

mjög mjúkur brotnaði hann auðveldlega.  Þetta varð til þess að hann var ekki 

hentugur í hversdagsborðbúnað en frekar hafður í skrautgripi.  Tinglerjaður 

jarðleir var einnig framleiddur á Ítalíu og kallast maiolica, í Hollandi delft eftir 

borginni Delft, delftware í Englandi og faience í Frakklandi og Þýskalandi.  

Tinglerjuðum jarðleir er skipt í tvo flokka.  Annars vegar eru gripir með 

tinglerungi að innan en blýglerungi að utan sem kallast maiolica.  Hins vegar 

eru hlutir með tinglerungi bæði að innan sem utan og nefnist það faience.  Í 

Englandi náði framleiðslan hámarki í kringum miðja 18. öldina en eftir það 

fór hún að dala.33 

 

                                                
32 Shopland. Archaeological Finds, A guide to identification, bls. 124. 
33 Jennings. Eighteen centuries of pottery from Norwich, bls. 187. 
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2.24 Postulín (porcelain) 

Postulín hefur verið framleitt í Kína allt frá valdatíð Han ættarinnar (206 f. Kr 

– 220 e. Kr.).  Munaðarvara eins og postulín varð mjög vinsæl í Evrópu og var 

því fljótlega reynt þar að líkja eftir hinum fíngerðu og hálfgegnsæju 

leirkerum.  Evrópubúar komust næst því að framleiða postulín með 

svokölluðu soft paste postulíni.  Það var ekki fyrr en á seinni hluta 18. aldar að 

Evrópumönnum tókst að framleiða ekta postulín (hard paste).  Í framhaldi af 

því hófu Bretar að framleiða gerð af postulíni sem ber heitið Bone china og 

kom það á markaðinn 1790.34 

 Kínverskt postulín var framleitt fyrir Evrópumarkað frá 17. öld. 

Leirmassinn er mjög harður og er brenndur við háan hita, eða um 1250 – 

1300°C.  Sjálfur glerungurinn er glær-glansandi og er sérhver gripur brenndur 

tvisvar. Algengasta tegundin er blá og hvít með handmálaðri skreytingu.  

Skrautið er helst blóm, laufskrúð, kínversk hús, fólk og fuglar.  Það sem 

einkum var framleitt úr kínversku postulíni voru te- og kaffibollar og 

undirskálar. 35 

Eftir að Evrópumenn fóru að framleiða sitt eigið postulín á seinni hluta 

18. aldar, gerðu þeir eingöngu skreytingar sem voru eftirlíkingar af þeim 

kínversku.  Það er síðan um miðja 19. öld sem þeir fara að móta sinn eigin stíl.  

Framleiðslan fór fram í flestum löndum Evrópu og því getur verið erfitt að 

greina uppruna postulínsins nema ef framleiðslustimpill er á því.36 

 Enska postulínsframleiðslan fór einna helst fram í Staffordshire, 

Caughley og London.  Enskt postulín er bæði handmálað undir glerung og 

síðar myndþrykkt (sjá lýsingu á skreytingum í kafla 2.4 hér að aftan).  

Aðallega voru framleidd te- og kaffistell.37  Á síðari hluta 18. aldar fer af stað 

framleiðsla á postulíni að frumkvæði dönsku konungsfjölskyldunnar undir 

merki Royal Copenhagen.  Danskt postulín er aðallega handmálað undir 

                                                
34 Jennings. Eighteen centuries of pottery from Norwich, bls. 230-231. 
35 Samford. „Response to a Market: Dating English Underglaze Transfer-Printed Wares“, bls. 63. 
36 Baker. „Ceramic studies in historical archaeology“, bls. 219. 
37 Baker. „Ceramic studies in historical archaeology“, bls. 217–219. 
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glerung og án efa er þar þekktast Blue Fluted mynstrið38 en það er með bláum 

blómum sem eru tengd saman með línum. 

 

2.25 Verksmiðjuunninn jarðleir (industrial earthenware) 

Verksmiðjuframleiðsla jarðleirsgripa hefst í framhaldi af aukinni eftirspurn 

eftir leirkerum sem hæfðu við teboð sem og öðrum borðbúnaði.  Með því að 

brenna leirinn tvisvar var hægt að framleiða hágæða leirker sem varð 

undanfari hvíta jarðleirsins.  Fleiri breytingar urðu einnig til að auka 

framleiðsluna.  Brennsluofnar stækkuðu og farið var að hafa þá innandyra, en 

áður voru þeir úti og var sólin þá notuð til að þurrka leirkerin.  Einnig var 

farið að nota rennibekki til að auka framleiðsluna.  Varð þetta til þess að hægt 

var að gera leirkerin þynnri.  Þessi þróun hafði töluverð áhrif á sjálfa 

framleiðsluna, litlar vinnustofur þróuðust upp í stórar verksmiðjur.39 

Verksmiðjuleirinn skiptist aðallega í þrjá flokka; whiteware, creamware 

og pearlware.  Algengast er þó í íslenskum leirkersgreiningum að allir þrír 

flokkarnir séu settir saman í einn flokk undir heitinu whiteware eða hvítur 

jarðleir.  Í bók sinni Leirker á Íslandi gefur Guðrún Sveinbjarnardóttir 

yfirflokknum nafnið „hvítur enskur jarðleir“ en nefnir svo að creamware sé 

„hvítur enskur jarðleir“ og innan þess flokks sé einnig að finna pearlware.40 

Þetta getur valið ruglingi og hef ég því kosið að nota ensku heitin en nota 

orðið verksmiðjuunninn jarðleir sem yfirheiti. 

 

2.25.1 Creamware 

Þessi gerð var framleidd í Staffordshire í Englandi og kom fyrst fram 1762.  

Leirinn er fíngerður og harðbrenndur með glærum blýglerungi.  Í kringum 

1780 fékk hann þann kremaða lit sem hann er þekktastur fyrir.  Skreytingar á 

þessari gerð voru upphaflega handmálaðar og þaktar glærum glerungi en 

síðar tók myndþrykking (transfer-printed) við.  Í upphafi var blár litur 

                                                
38 http://www.royalcopenhagen.com/Craftmanship/The-history-of-Royal-Copenhagen.aspx - skoðað 

5. maí 2009. 
39 Baker. „The Industrialization of the Staffordshire potteries“, bls. 204–207. 
40 Guðrún Sveinbjarnardóttir. Leirker á Íslandi, bls. 37. 
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allsráðandi en fljótlega voru allir litir notaðir.  Mótsteypt mynstur er einnig 

eitt af aðaleinkennum creamware og þau algengustu voru á brún diskanna og 

voru kennd við fjaðrir (feather-edge), drottningu (queen-edge) og skeljar 

(shell-edge).  Framleiðslan einkenndist aðallega af hefðbundnum borðbúnaði 

s.s. diskum, bæði litlum og stórum, teáhöldum, skálum, súpuskálum og 

könnum.41 

 

2.25.2 Pearlware 

Þessi gerð kom fyrst fram árið 1779 en frá 1780 til 1830 var hún framleidd í 

öllum helstu leirkeraverksmiðjum Breta til að líkja eftir postulíni.  Til að byrja 

með var leirinn ljós-kremaður með þunnum bláum eða grænum tinglerungi 

en þegar líða tók á 19. öldina varð leirinn hvítari og þykkari og glerungurinn 

litlaus.  Skreytingar á pearlware eru mótsteypt skeljamynstur á brún 

leirkersins.  Iðulega eru leirkerin máluð undir glerung, með bláum eða 

grænum lit.  Af pearlware var aðallega framleiddur borðbúnaður.42 

 

2.25.3 Whiteware 

Whiteware kemur upphaflega frá Staffordshire í Englandi í lok 18. aldar og 

byrjun þeirrar 19. aldar, og var síðar framleiddur um alla Evrópu upp úr 

miðri 19. öld.43  Þar sem slíkur varningur var framleiddur á mörgum stöðum 

getur verið erfitt að greina hvaðan einstakir gripir eru nema framleiðslumerki 

finnist á leirkerunum.  Whiteware er úr fínum leirmassa, brenndur við háan 

hita en þó ekki eins háan og postulín.  Leirinn var brenndur tvisvar, fyrst án 

glerungs en síðan með glærum blýglerungi.  Hann var ódýrari í framleiðslu 

en aðrar gerðir, og varð því algengasta tegund borðbúnaðar og annarra 

eldhúsleiráhalda um alla Evrópu.  Á whiteware getur skraut verið 

mismunandi.  Framan af var algengast að handmála leirinn (painted) en eftir 

1800 urðu myndþrykk (transfer-printed), slippe og sponge algeng skraut. 

                                                
41 Jennings. Eighteen centuries of pottery from Norwich, bls. 227. & Sussman. „British military tableware, 

1760 – 1830“, bls. 49–51. & Bartels. Steden in Scherven 1, bls. 419. 
42 Sussman. „Changes in Pearlware Dinnerware, 1780 – 1830“, bls. 37–38. 
43 Jennings. Eighteen centuries of pottery from Norwich, bls. 227-230. 
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2.3 Leirkersgerðir 

Við greiningu leirkersbrotanna var reynt að gera grein fyrir hlutverki gripa 

t.d. með því að segja til um hvort brotið hafi verið af disk eða bolla o.s.frv.  

Flest leirkersbrotin er fundust bæði í Aðalstræti og á Bessastöðum eru þó það 

lítil að ekki er hægt að gera grein fyrir því úr hvers konar grip þau eru.  Voru 

þau því flokkuð sem ógreinanleg brot (unknown).  Við greiningu leirkers var 

stuðst við sköft og brúnir þeirra þar sem hægt var í einhverjum tilvikum að 

rekja útlitið til uppruna síns.  Ekki var notast við botna í þessu samhengi þar 

sem þeir gefa minni upplýsingar. 

 

2.31 Tegund gripa 

Leirkerin er fundust bæði í Aðalstræti og á Bessastöðum voru af ýmsum 

gerðum.  Verður stuttlega gerð grein fyrir þeim í þessum kafla.  Í 

gagnagrunninum er stuðst við ensk heiti og er því þeirra einnig getið á eftir 

íslensku heitunum. 

 

Blómapottur - flower pot 

Eru miðlungs stórir pottar sem eru beinir upp frá botni að brún. 
Botninn er hins vegar minni í ummáli heldur en opið.  Notaður undir 
blóm.  Getur verið úr hvaða leirtegund sem er. 
 

Bolli - cup 

Bolli getur bæði verið kaffibolli og tebolli.  Eru þeir aðallega úr 
verksmiðjuunnum jarðleir eða postulíni. 

 
Brúðuandlit - doll face / doll 

Andlit af litlum postulínsdúkkum.  Andlitin eru stundum máluð. 
 
Eggjabikar - egg cup 

Lítill bikar undir egg.  Getur verið úr postulíni eða verksmiðjuunnum 
jarðleir. 

 
Flaska  - bottle 

Ílát sem nýtist undir vatn og annan vökva.  Algengast er að flöskur séu 
úr steinleir, en þó geta þær verið úr alls konar leir. 
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Fótur af þrífættum potti - pipkin leg 
Fótur af þrífættum matarpotti.  Þeir eru aðallega úr jarðleir. 
 

Handfang - handle 
Getur verið handfang af hinum ýmsu gerðum leirkera, allt frá stórum 
diskum, bollum, könnum og flöskum.  Eru til úr öllum gerðum leirs. 

 
Kanna - jug 

Drykkjarkanna, vatnskanna eða bjórkanna.  Þær eru oftast úr steinleir 
og jarðleir.  

 
Kertastjaki - candle stick 

Notað fyrir kerti. Getur verið úr jarðleir en líka úr fleiri tegundum. 
 
Krukka - jar /storage jar 

Krúsir sem notaðar eru til að geyma matvæli.  Algengt var á seinni 
tímum að slíkar krukkur væru notaðar undir marmelaði.  Getur verið 
úr jarðleir og steinleir. 

 
Lok - lid / triangular lid 

Getur verið lok af hinum ýmsu ílátum, s.s. súpuskálum og 
matarpottum o.s.frv.  Eru úr öllum gerðum leirs. 

 
Matardiskur - plate 

Diskar til að matast af.  Eru aðallega úr verksmiðjuunnum jarðleir eða 
postulíni. 

 
Næturgagn - chamber pot 

Koppar sem voru notaðir á næturnar.  Er einna helst úr steinleir. 
 
Panna - frying pan 

Steikingarpanna eða panna notuð við matargerð. Aðallega úr jarðleir. 
 
Rafmagnseinangrun - insulation 

Rafmagnseinangrun úr postulíni frá 20. öld. 
 
Sigti - colander 

Notað til að sigta matvæli eða skola grænmeti. Aðallega úr jarðleir. 
 
Skál - bowl 

Geta verið úr öllum leirtegundum.  Allt frá stórum jarðleirsskálum í 
litlar postulínsteskálar. 

 
Smyrslbaukur - drug pot /galley pot 

Notaður undir smyrsl.  Eru oft litlir baukar úr steinleir eða 
tinglerjuðum jarðleir. 
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Skaftpottur - saucepan 
Aðallega úr jarðleir og notaður við að hita mat. 

 
Skrúftengill - screw terminal 

Stykki úr postulíni með skrúfgangi á. 
 
Súpudiskur - soup plate 

Djúpur diskur undir spónamat. Er aðallega úr verksmiðjuunnum 
jarðleir. 

 
Súpuskál - tureen 

Stór skál undir súpur eða annan mat.  Aðallega úr verksmiðjuunnum 
jarðleir og tinglerjuðum jarðleir. 

 
Stór diskur /fat - dish 

Diskar sem eru stærri en matardiskar og eru úr jarðleir og 
tinglerjuðum jarðleir aðallega. 

 
Stútur - spout 

Stútur af könnu. 
 
Stytta - statuette/figurine 

Skrautstytta úr verksmiðjuunnum jarðleir.  Notað sem stofustáss. 
 
Teketill - teapot 

Notaður til að bera fram te.  Getur verið úr verksmiðjuunnum jarðleir 
eða postulíni. 

 
Undirskál/diskur - saucer 

Lítill diskur sem hægt er að nota undir bolla eða lítill kökudiskur.  Er 
aðallega úr verksmiðjuunnum jarðleir og postulíni. 

 
Vasi - vase 

Blómavasi til skrauts. 
 
Þrífættur pottur - pipkin/tripod pipkin 

Pottar notaðir til matargerðar og standa þeir á þremur fótum.  Eru þeir 
að jafnaði með skaft eða handfang (eyru).  Eru aðallega úr jarðleir. 

 

Við útskýringar á heitum leirkera var minnst á þær tegundir leirs sem þessir 

gripir eru gerðir úr.  Við greiningu leirkersbrota sem eru mjög lítil er oft erfitt 

að greina hlutverk og sérstaklega þegar um skálar er að ræða.  Það er því ekki 

auðvelt að segja til um hvort brotið sé úr skál eða potti út frá brúninni einni 

og sér, nema ef brotið er sótað að utan en þá er það úr potti. 
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2.32 Sköft 

Sköft af jarðleirspottum (pipkin) og pönnum fundust við uppgröftinn á 

Bessastöðum en engin í Aðalstræti. Við greiningu þeirra var stuðst við sama 

flokkunarkerfi og Guðrún Sveinbjarnardóttir notar í bók sinni Leirker á Íslandi.  

Þar styðst hún við greiningar Blackmore á EGB gerðinni af sköftunum, Berg 

ofl. á Sandhagen gerðinni, Steensberg á Store Valby gerðinni, Westphalen á 

Flensburg gerðinni og beitir sinni eigin á íslensku gerðina. 

 

Ísland  Noregur Danmörk Danmörk Þýskaland 
 EGB Sandhagen Store Valby Flensburg 

     

   

 

 

 

    

 
Þau sköft er fundust á Bessastöðum má sjá á myndinni hér að ofan og verður 

nánar fjallað um þau í kafla 4.3 síðar í ritgerðinni. 

 

 

2.33 Brúnir 

Talsvert fannst af brotum af barmbrúnum úr jarðleirsgerð frá uppgreftinum á 

Bessastöðum.  Brúnirnar voru skoðaðar út frá lögun og flokkaðar eftir því 

(mynd 3).  Stuðst var við greiningu Guðrúnar Sveinbjarnardóttur úr bókinni 

Leirker á Íslandi.45  Ekki var gerð greining á brúnunum frá Aðalstræti þar sem 

þar fundust fáar.  Nánar er fjallað um þær gerðir er fundust á Bessastöðum 

síðar í ritgerðinni (sjá kafla 4.3). 

                                                
44 Guðrún Sveinbjarnardóttir. Leirker á Íslandi, bls. 176. 
45 Guðrún Sveinbjarnardóttir. Leirker á Íslandi, bls. 52 - 57. 

Mynd 2: Tegundir skafta frá Bessastöðum. 44 
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Mynd 3: Teikningar af jarðleirsbrúnum frá Bessastöðum. 
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2.4 Skreytingar 

Skreytingar á leirkerum hafa verið 

gerðar frá því að farið var að 

framleiða leirker.  Til að byrja með 

var notast við aðferðir eins og að 

skera út í leirinn eða þrykkja 

formum í hann áður en hann var 

brenndur.  Eftir að farið er að 

framleiða verksmiðjuunninn jarðleir 

í kringum miðja 18. öld, fer að bera 

meira á skreytingum á leirnum.  Í 

upphafi var stuðst við handmálun 

(mynd 4) á leirkerin og var sú 

aðferð aðallega notuð framan af.  

Með tímanum urðu aðferðirnar 

fleiri eins og myndþrykkt (mynd 5), 

sponge (mynd 6), slipped (mynd 7) og 

Lustre (mynd 8) algengar.  

Skreytingar eru annað hvort settar 

undir glerunginn (UGP) eða yfir  

glerung (OGP) eða notast við 

steinprentun (DECAL).  Myndefni 

skrautsins var af ýmsu tagi s.s. 

landslag (bæði framandi umhverfi 

sem og enska sveitir með fólki eða 

án þess), blómamynstur og jafnvel 

japönsk mynstur sem komu þó ekki 

fram fyrr en í lok 19. aldar.46 

 

 

                                                
46 Samford. „Response to a Market: Dating English Underglaze Transfer-Printed Wares“, bls. 76-77. 

Mynd 4: Handmáluð skreyting. 

Mynd 5: Myndþrykkt skreyting. 

Mynd 6: Sponge skreyting. 



 29 

 

 

 

Í næstu tveimur köflum verður farið yfir rannsóknarstaðina, hvorn fyrir sig, 

fyrst Aðalstræti og síðan Bessastaði.  Þar eru staðirnir kynntir og farið yfir 

þær gerðir leirkera er þar fundust. 

Mynd 7: Slipped skreyting. Mynd 8: Lustre skreyting. 
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3. Aðalstræti 

3.1 Uppgröfturinn í Aðalstræti 

Í Kvosinni í hinum gamla miðbæ Reykjavíkur er Aðalstræti.  Kvosin eða 

dældin er milli tveggja hæða, þar sem landið hækkar annars vegar til vesturs 

frá Aðalstræti og hins vegar í austur upp frá Lækjargötu.47  Í suðurenda 

Aðalstrætis eru lóðirnar Aðalstræti 14, 16 og 18, í suðvesturhorni 

Kvosarinnar.  Uppgraftarsvæðið er á þessum þremur lóðum sem afmarkast af 

Grjótagötu til norðurs en Aðalstræti að austan.  Austan við Aðalstræti, móts 

við uppgraftarsvæðið, var gamla kirkjan og kirkjugarðurinn í Reykjavík þar 

sem nú er Fógetagarðurinn.  Sunnan megin er svo Túngata með Suðurgötu í 

framhaldi.48 

 Saga byggðar við Aðalstræti er löng og hafa minjar frá landnámi mikið 

verið rannsakaðar, sem og minjar frá 18. – 20. öld en upplýsingar um miðaldir 

eru af skornum skammti og fáar minjar frá því tímabili.49  Aðalstræti er talið 

vera elsta gata Reykjavíkur, þó að götumyndun verði ekki fyrr en með 

Innréttingunum um miðja 18. öld. 50  Segja má að á lóðum Aðalstrætis 14, 16 

og 18 hafi ekki eingöngu verið búseta (íveru- og útihús) heldur einnig 

iðnaðarsvæði þar sem ullariðnaður var einna helst stundaður.  Gríðarleg 

uppbygging var á tímum Innréttinganna, reist voru allt að átta hús í upphafi 

sem gegndu margvíslegum hlutverkum þar til Innréttingatímabilinu lauk í 

lok 18. aldar.51  Á þessu tímabili blómstraði inn- og útflutningur og sést það 

t.d. í leirkerasafninu er fannst við rannsóknir í Aðalstræti. 

Fyrri hluta ársins 2001 (15. janúar – 18. júní) var ráðist í 

fornleifauppgröft á svæðinu, þar sem reisa átti hótel (mynd 9).  Vitað var að 

þar væri að finna minjar frá því allt aftur á 18. öld og jafnvel eldri, enda var 

hið gamla bæjarstæði Reykjavíkur á þessum slóðum.  Ennfremur hafði verið 

gerður fornleifaruppgröftur á norðurenda og suðurenda svæðisins á árunum 

                                                
47 Roberts. Fornleifarannsókn á lóðunum/Archaeological Excavation at Aðalstræti 16-18, 2001, bls. 3. 
48 Roberts. Fornleifarannsókn á lóðunum/Archaeological Excavation at Aðalstræti 16-18, 2001, bls. 2. 
49 Roberts. Fornleifarannsókn á lóðunum/Archaeological Excavation at Aðalstræti 16-18, 2001, bls. 3. 
50 Hjörleifur Stefánsson. Kvosin. Byggingarsaga Miðbæjar Reykjavíkur, bls. 29–32. 
51 Hjörleifur Stefánsson. Kvosin. Byggingarsaga Miðbæjar Reykjavíkur, bls. 39. 
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1971 til 1975.  Þegar ráðist var í viðamiklar fornleifarannsóknir í miðbæ 

Reykjarvíkur.  Þær voru kostaðar af borginni en unnar í samstarfi við 

Þjóðminjasafn Íslands.  Til að stjórna uppgreftinum var fenginn sænski 

fornleifafræðingurinn Else Nordahl.  Grafið var á þremur auðum lóðum í 

miðbænum, Aðalstræti 14 og 18 og Suðurgötu 5, en reyndar náði könnunin 

inn á lóðina Suðurgötu 3.52  Við rannsóknina fundust minjar frá landnámi og 

fram á 19. öld.  Áður en rannsókn hófst var talið víst að þar væri einnig að 

finna minjar frá tíma Innréttinganna.  Ekki fundust neinar leifar þeirra við 

Aðalstræti 18 en á lóð 14 komu í ljós minjar undir 19. aldar byggingu.  Við 

rannsóknina kom einnig í ljós að hluti þeirra minja er voru á lóðum 14 og 18 

lágu undir Aðalstræti 16 og var ekki hróflað við þeim.53 

 Uppgröfturinn að Aðalstræti 14–18 var undir stjórn Fornleifastofnunar 

Íslands fyrir Minjasafn Reykjavíkur, Árbæjarsafn.  Sjálft uppgraftarsvæðið 

varð um 1450m2.  Þegar uppgröfturinn hófst var timburhúsið Aðalstræti 16 

enn á lóðinni en það var flutt á meðan á uppgreftinum stóð en var svo nýtt 

síðar við uppbyggingu.54 

 Við uppgröftinn 2001 komu óvænt fram leifar skála frá víkingaöld 

undir leifum Innréttinganna.  Þar sem ljóst var að minjarnar næðu lengra til 

austurs undir sjálft Aðalstrætið var haldið áfram með rannsóknina í maí og 

fram í september árið 2003.  Við þær rannsóknir kom í ljós inngangur að 

skálanum en aðrar minjar voru mikið skemmdar eftir lagnaskurði.55 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52 Roberts. Fornleifarannsókn á lóðunum/Archaeological Excavation at Aðalstræti 16-18, 2001, bls. 13. 
53 Roberts. Fornleifarannsókn á lóðunum/Archaeological Excavation at Aðalstræti 16-18, 2001, bls. 13-16. 
54 Roberts. Fornleifarannsókn á lóðunum/Archaeological Excavation at Aðalstræti 16-18, 2001, bls. 2. 
55 Roberts. Excavations at Aðalstræti, 2003, bls. 1. 
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 Minjunum frá Aðalstræti 14 – 18 var skipt í tímaskeið (phase)  sem 

verður stuðst við í greiningu leirkersbrotanna sem fundust þaðan. 

Aftast í hverri línu er getið um fjölda leirkerabrota úr hverju tímaskeiði.  

                  Fjöldi 

Tímaskeið 1  upphaf búsetu; fyrir 871    0 

Tímaskeið 2  Víkingaöld; eftir 871    0 

  2a  Skáli; um 950 – 1050     0 

  2b  Viðbygging, sunnan megin; 975–1050  0 

Tímaskeið 3  Framburður (hillwash); 1050 – 1500  0 

Tímaskeið 4  1500 – 1600      0 

Tímaskeið 5   1600 - 1750      3 

Tímaskeið 6  Eldri byggingar Innréttinga 1752 – 1764;          112 

Tímaskeið 7   Yngri byggingar Innréttinga 1764 – 1800;        296 

Tímaskeið 8   1800 – 1900             329 

Tímaskeið 9   1902 – 1969             604 

Alls 1344 

 

Alls var hægt að flokka 1344 leirkersbrot í tímaskeið eins og sést hér að ofan. 

Tímasetning skeiða byggir á gjóskulögum, formgerð bygginga, gerðfræði 

gripa og rituðum heimildum.56  Í rannsókninni á leirkerum frá Aðalstræti er 

eingöngu að finna leirker úr tímaskeiðum 5 til 9 og því er eingöngu fjallað um 

þá í niðurstöðum. 

 

                                                
56 Roberts. Fornleifarannsókn á lóðunum/Archaeological Excavation at Aðalstræti 16-18, 2001, bls. 37. 
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57 Roberts. Fornleifarannsókn á lóðunum/Archaeological Excavation at Aðalstræti 16-18, 2001, bls. 2. 

Mynd 9: Uppgraftarsvæðið í Aðalstræti. 57 
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3.2 Leirker úr Aðalstræti 14 - 18 

Við uppgröftinn í Aðalstræti 2001 og 2003 fundust 1529 leirkersbrot (tafla 1) 

úr 106 einingum (context) og voru rakin til tímaskeiða 5 - 9.  Mörg 

leirkersbrotin eru mjög lítil og því erfitt að ákvarða úr hvers konar leirkeri 

þau eru.  Oftast var því eingöngu hægt að segja til um úr hvaða efni þau væru 

og hvort þau væru með skreytingu eða ekki.  Leirkersbrotin voru flokkuð eftir 

formi (kúpt eða flöt) og skreytingum. 

 Leirkersbrotin voru aðallega frá seinni hluta 18. aldar til fyrri hluta 20. 

aldar.  Í töflu 1 má sjá fjölda leirkersbrota eftir byggingarstigi og tímabilum.  

 

Athugavert er að 19 leirkersbrot af gerðinni hvítur jarðleir fundust frá 

tímaskeiði 7.  Eru þetta allt brot frá fyrri hluta fram á miðja 19. öld.  Því 

verður að hafa í huga að tímaskeið 7 er líklega nokkru lengra en til 1800 og 

gæti náð fram yfir 1820. 
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Tafla 1: Heildarmagn leirkersbrota eftir eve, fjöld og þyngd.

Efnisflokkar og tímaskeið Án tímaskeiðs 
 

5 
1600–1750 

6 
1752-1764 1764 

7 
1764-1800 

8 
1800-1900 

9 
1902-1969 

ALLS 
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þ
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Postulín   5,5 3 42 0 0 0 0 3 3 0 0 0 56 14 112 40,5 10 83 281,5 46 720 383,5 76 957 

Kínverskt postulín CHPOR   1 4         3 3    45 10 77 20 4 17 16,5 15 42 81,5 33 140 

Danskt postulín DANPOR 5,5 2 38                11 2 34   1   27,5 3 31 44 8 103 

Evrópskt póstpostulín EURPOR                        2 1 20,5 5 66 237,5 28 647 258 35 714 

Tinglerjaður jarðleir TGE             74,5 31 127  3    4 45 38 25 150 20,5 19 155 133 82 477 

Steinleir STW 0 1 6 0 0 0 0 5 55 0 0 0 0 7 46 122,5 30 948 332 33 3141 454,5 76 4196 

Dipped steinleir WDBSG                                  2,5 1 6 2,5 1 6 

Westenwald-steinleir WES                                    1 45   1 45 

Brúnn, salt-glerjaður steinleir BSGS               5 55      7 46 101,5 27 934 19,5 14 428 121 53 1463 

Grár, glerjaður steinleir GDGS   1 6                            310 17 2662 310 18 2668 

Hvítur salt-glerjaður steinleir WSGS                            21 3 14       21 3 14 

Jarðleir EHW 78,5 60 802 0 3 5 48,5 71 576 0 6 115 347 201 3463 97 98 995 205 137 2432 776 575 8388 

Svartur jarðleir BGRE   1 15                  1 24   1 8   5 75   8 122 

Grænglerjaður jarðleir GGE   2 36   2 5 15 30 312  4 25 101 38 689 7,5 10 94 27 17 204 150,5 102 1365 

Rauðglerjaður jarðleir GRE   4 24              1 84 20 15 563 12 8 244 29 18 538 61 46 1453 

Pingsdorf Pingsdorf                                    1 13   1 13 

Brúnglerjaður jarðleir BGE 21,5 3 228        3 11    7,5 13 333 11,5 7 122 11,5 11 203 52 37 897 

Hornmálaður jarðleir SLIPW 57 50 499   1   33,5 38 253  1 6 218,5 134 1854 66 72 527 137,5 85 1399 512,5 381 4538 

Verksmiðjuunninn jarðleir  108 112 534 0 0 0 6,5 3 17 0 0 0 96 70 655 325,5 166 1255 986 369 5382 1521,5 720 7843 

Creamwware GREAM   57 39                86,5 49 595 123 68 597 91 77 739 300,5 251 1970 

Whiteware WHITW 108 54 489                4,5 19 48 202,5 91 638 831 271 4121 1145,5 435 5296 

Pearlware PEARL                                     5 39   5 39 

Annar verksmiðjuunninn jarðleir     1 6       6,5 3 17    5 2 12   7 20 64 16 483 75,5 29 538 

Fundin brot   192 176 1384 0 3 5 129,5 113 778 0 9 115 499 296 4321 623,5 329 3431 1825 604 11830 3268,5 1529 21861 
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3.3 Jarðleir (earthenware) 

Jarðleir er annar stærsti 

leirkeraflokkurinn sem fannst í 

Aðalstræti.  Leirkersbrot af þessari gerð 

reyndust vera 575 (37,7%) og er að 

finna í tímaskeiðum 5 til 9 þó flest 

brotin komi frá tímaskeiði 7 og 9.  Mest 

fannst af litlum brotum (260 

leirkersbrot) og því erfitt var að gera 

grein fyrir hlutverki þeirra.  Af þeim 

sem hægt var að greina eru skálar (206 brot) stærsti flokkurinn og næst á eftir 

eru brot úr fötum/diskabrot (48).  Þegar fjallað er um stóra diska (dish) í 

samhengi við jarðleir þá er ekki átt við borðbúnað eins og í verksmiðjuunnum 

jarðleir, heldur eru þeir oftar notaðir sem nokkurs konar föt.  Af öðru er 

minna eins og sjá má í töflu 2.  Ef hún er skoðuð miðað við eve gildi þá sést að 

skálar eru stærsti flokkurinn (511,5 eve) og föt (121,5 eve) þar á eftir.  Út frá 

þyngd sést að skálar (4385 g) er einnig stærsti flokkurinn, því næst 

ógreinanlegbrot (1575 g) og síðan föt (1256 g). 

 

JARÐLEIR 

Gerð grips eve fjöldi þyngd (g) 
skál 511,5 206 4385 
stór diskur 121,5 48 1256 
smyrslbaukur 62 18 450 
kanna 38,5 8 117 
handfang 14,5 20 247 
næturgagn 11,5 3 142 
matardiskur 5 2 30 
sigti 0 1 14 
þrífættur pottur 0 16 172 
ógreinanlegt 11,5 252 1575 

Alls 776 575 8388 
Tafla 2. Jarðleirker eftir gerð (eve, fjöldi og þyngd). 
 
 
 
 

Mynd 10: Jarðleir frá Aðalstræti. 
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 Brot af þrífættum pottum fundust úr þremur jarðlögum.  Í einu jarðlagi 

fundust sjö brot (sherd group 196) úr sama pottinum.  Leirinn er rauður með 

appelsínugulum blýglerung að innan og utan.  Helmingur brotanna er með 

sóti á sem bendir til að potturinn hafi verið notaður til að hita matvæli í.  Eitt 

brotanna er handfang sem er með gulan og grænan lit í glerungnum.  Brot úr 

öðru jarðlagi passar við handfangið og er því ekki ólíklegt að hér sé um sama 

pottinn að ræða.  Níu brot (s.g. 198) úr þrífættum potti komu úr einu 

jarðlaginu.  Ekkert af þeim er með sóti en sami litur er á leirnum og 

glerungnum. 

Helstu tegundir af jarðleir sem fundust í Aðalstræti voru af gerðinni 

SLIPC (hornmálaður leir) eða um 376 brot og 103 brot af gerðinni GGE 

(grænglerjaður jarðleir). 

 

 Af þeim 575 jarðleirsbrotum sem fundust í Aðalstræti voru 381 flokkuð 

sem hornmáluð.  Aðallega voru það skálar (133 leirkersbrot) og föt (48 

leirkersbrot) sem fundust (tafla 3). Eru þetta einnig stærstu flokkarnir þegar 

brotin eru skoðuð miðað við eve gildi og þyngd. 

 

HORNMÁLAÐUR LEIR 

Gerð grips eve fjöldi þyngd (g) 
skál 356,5 133 1971 
stór diskur 124 48 1257 
kanna 17,5 4 56 
handfang 14,5 19 180 
sigti 0 1 14 
þrífættur pottur 0 16 172 
ógreinanlegt 0 160 888 

Alls 512,5 381 4538 
Tafla 3: Hornmáluð leirker eftir gerð (eve, fjöldi og þyngd). 
 

   

Frá uppgreftinum í Aðalstræti voru greindar 18 gerðir af jarðleir.  Skipting 

þeirra er sem hér segir: 
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Jarðleir: 
 
Fabric code 17 (BGRE - Blackware) 
Leirinn er ljósappelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði en sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 4 - 5% af feldspat.  
Svarbrúnn glerungur. 
 
Fabric code 18 (GGE – Green glazed earthenware) 
Leirinn er ljósappelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði en sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 1 - 2% af kvarssandsteini og 
minna en 1% af gljásteini.  Grænn glerungur með trailing white slip.  Þessi gerð af fabric code er 
samskonar og fabric code 37 í BES (Bessastaðir). 
 
Fabric code 22 (BGE – Brown glazed earthenware) 
Leirinn er ljósappelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar 
sem hann brotnaði en sárið dálítið ójafnt.  Ekki var hægt að sjá að neitt hafi verið blandað við 
leirinn.  Brúnn glerungur. 
 
Fabric code 23 (GGE – Green glazed earthenware) 
Leirinn er ljósappelsínugulur að lit og er laus í sér.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu 
þar sem hann brotnaði en sárið dálítið ójafnt.  Ekki var hægt að sjá að neitt hafi verið blandað 
við leirinn.  Dökkgrænn/brúnn glerungur. 
 
Fabric code 27 (GRE – Glazed red earthenware) 
Leirinn er rauðappelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði en sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 2% af svörtu málmgrýti, 
minna en 1% kalksteini og 2 - 3% kvarssandsteini.  Dökk-rauðbrúnn glerungur.  Þessi gerð af 
fabric code er samskonar og fabric code 46 í BES. 
 
Fabric code 29 (BGE – Brown glazed earthenware) 
Leirinn er kremaður að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði en sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 15% kvarssandsteini og 3 - 5% 
gljásteini.  Brúnn glerungur að innan. 
 
Fabric code 31 (Pingsdorf) 
Leirinn er grár að lit og mjög harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði en sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 2% kvars og 2% gljásteini.  Þessi 
gerð af fabric code er samskonar og fabric code 68 í BES. 
 
Fabric code 32 (GGE – Green glazed earthenware) 
Leirinn er ljósappelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar 
sem hann brotnaði en sárið nærri hreint.  Við leirinn hefur verið blandað um 1% af gljásteini, 
8% af kvarssandsteini og minna en 1% calcida bone.  Græn-brúnn blýglerungur. 
 
Fabric code 33 (BGE – Brown glazed earthenware) 
Leirinn er appelsínugulur að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar 
sem hann brotnaði en sárið nærri hreint.  Við leirinn hefur verið blandað minna en 1% 
gljásteini.  Brúnn glerungur að innan. 
 
Fabric code 36 (BGE – Brown glazed earthenware) 
Leirinn er kremaður að lit og mjög harður.  Leirinn er sléttur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði en sárið hreint. Við leirinn hefur verið blandað um 1% gljásteini og 1 – 2% svart 
málmgrýti.  Brúnn glerungur. 
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Fabric code 38 (BGE – Brown glazed earthenware) 
Leirinn er grá-appelsínugul-kremaður að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn 
viðkomu í sárinu þar sem hann brotnaði en sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 1 
- 2% kvarssandsteini.  Brúnn (grænn) glerungur. 
 
Fabric code 40 (BGE – Brown glazed earthenware) 
Leirinn er kremaður að lit og mjög harður.  Leirinn fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði en sárið dálítið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 5 - 8% 
kvarssandsteini og 1% svart málmgrýti.  Brúnn (járnríkur) glerungur. 
 
Fabric code 42 (BGE – Brown glazed earthenware) 
Leirinn er appelsínugulur að lit og harður.  Leirinn hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði en sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 5% kvarssandsteini og 1% 
kalksteini.  Ljósbrúnn glerungur. 
 
Fabric code 43 (BGE – Brown glazed earthenware) 
Leirinn er rauð-kremaður að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar 
sem hann brotnaði en sárið dálítið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað minna en 1% kvars 
og minna en 1% gljásteini.  Rauð/brúnn glerungur. 
 
Fabric code 44 (BGE – Brown glazed earthenware) 
Leirinn er appelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði en sárið nærri hreint.  Við leirinn hefur verið blandað um 1 - 2% svart 
málmgrýti og minna en 1% gljásteini.  Brúnn glerungur. 
 
 
Hornmálaður jarðleir: 
 
Fabric code 24 (WSGRE – White slipped glazed red earthenware) 
Leirinn er rauður  að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði en sárið nærri hreint.  Við leirinn hefur verið blandað um 1 - 2% kvars, 1% 
leirmulning og 1% gljásteini.  Hvít hornmáling milli leirs og glerungs.  Glær glerungur. 
 
Fabric code 25 (SLIP – Slipcoated ware) 
Leirinn er ljósappelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði en sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað minna en 1% af gljásteini, 
minna en 1% af kvars og 1% af svörtu málmgrýti.  Brúnn glerungur - trailing white slip með 
grænum koparslettum.  Þessi gerð af fabric code er samskonar og fabric code 35 í BES. 
 
Fabric code 26 (Orange slip ware) 
Leirinn er ljósappelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði en sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 2% af kvarssandsteini, 1 - 
2% af kalksteini og 1% leirmulning.  Glær glerungur - trailing slip með grænum kopar 
slettum.  Þessi gerð af fabric code er samskonar og fabric code 34 í BES. 
 

Út frá fabric group er því hægt að skipta töflu 4 í fjóra flokka.  Einn flokkurinn 

nær yfir öll tímaskeiðin (5 – 9) og því hægt að tímasetja hann frá 1600 - 1969.  

Annar flokkurinn nær eingöngu yfir þrjú skeið, 7 – 9 (tímabilið 1764 – 1969).  

Þriðji spannar aðallega tímaskeið 8 (1800 – 1900) og að lokum sá fjórði sem er 

skeið 9 (1902 – 1969).  Taflan sýnir að aðeins ein tegund af jarðleir finnst á 

tímaskeiði: 5 (1600 – 1750) grænglerjaður jarðleir (GGE), og telst því elsta 
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gerðin.  Nokkuð eðlileg fækkun á sér stað milli tímaskeiða þar sem brotum af 

þessari gerð fækkar fram að skeiði 8 en fjölgar svo skyndilega á tímaskeiði 9 

(1902 – 1969) sem kemur á óvart þar sem framleiðsla jarðleirs minnkar í 

Norður-Evrópu á þeim tíma og verksmiðjuunninn jarðleir verður ráðandi.  

Svipaða sögu er að segja um fabric code 27 sem er glerjaður rauður jarðleir 

(GRE).  Fabric code 26, sem er hornmálaður jarðleir (SLIPC) er ríkjandi á 

tímaskeiði 7 (1764 – 1800) og dalar aðeins í skeiði 8 (1800 – 1900) og 9 (1902 – 

1969) og er það sú þróun sem búast mætti við með flestan jarðleir.  Nokkuð 

eðlileg þróun á sér stað í leirkersgerð jarðleirs eftir tímaskeiðum.  Fyrir utan 

þær undantekningar sem eiga sér stað í tímaskeiði 9. 

 

JARÐLEIR 

Tímaskeið 

5 
1600-1750 

6 
1752-1764 

7 
1764-1800 

8 
1800-1900 

9 
1902-1969 Fabric 

code 

ev
e 

fj
öl
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i 

Þ
yn

gd
 

ev
e 
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i 

þ
yn

gd
 

ev
e 
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þ
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i 

þ
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gd
 

17       0 1 24 0 4 46 0 2 37 
18    10 8 143 66,5 16 450 7,5 9 93 6,5 3 75 
22       7,5 11 319    0 2 22 
23       35 14 209    0 4 24 
24       10 1 108 0 1 3 9,5 1 159 
25       120,5 74 798 29 35 369 71,5 35 677 
26    13,5 15 80 130 87 1245 31 36 195 40,5 46 405 
27    0 1 7 20 13 625 7 2 78 34 26 719 
29          0 2 14 11,5 3 142 
31             0 1 13 
32 5 10 126 7,5 13 46 4,5 9 49 0 2 14 8 12 100 
33       0 1 9 6 2 11 0 3 19 
36          0 2 16    
38          0 3 97    
40          5,5 1 4    
42    0 1 7          
43       0 1 5       
44    0 1 4          

Tafla 4: Jarðleirsgerð eftir tímaskeiðum (eve, fjöldi og þynd). 
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3.4 Steinleir (stoneware) 

 

Leirkersbrot af gerðinni steinleir 

reyndist vera 76 (5% af heildinni) og 

er aðallega að finna frá tímaskeiðum 

6 til 9 (tafla 1).  Mest fannst af litlum 

brotum (26 leirkersbrot) sem erfitt var 

að gera grein fyrir (sjá töflu 5).  Af 

þeim sem hægt var að greina eru 

krukkur (21 brot) stærsti flokkurinn,  

könnur komu næst með um 18 brot.  

Af öðru er minna.  Ef taflan er skoðuð miðað við eve gildi kemur í ljós að mest 

er af könnum (296 eve) en svo koma krukkur (77,5 eve).  Út frá þyngd er 

stærsti flokkurinn einnig könnur (2698 g) og krukkur (821 g) þar á eftir. 

 

STEINLEIR 

Gerð grips eve fjöldi þyngd (g) 
kanna 296 18 2698 
krukka 77,5 21 821 
flaska 50 6 439 
litill diskur 21 3 14 
skál 7,5 2 22 
ógreinanlegt 2,5 26 202 

Alls 454,5 76 4196 
Tafla 5: Steinleirker eftir gerð (eve, fjöldi og þyngd). 
 

Flest leirkersbrotin 53 (mynd 1) sem fundust í Aðalstræti voru af gerðinni 

BSGS, brún salt-glerjaður steinleir.  Erfitt er að greina upprunastað en 

sennilega er hann af Rhenish gerð frá Rínarlöndum.  Næst flest voru brot af 

gerðinni GDGS (gráglerjaður steinleir), samtals 18 . 

 

Steinleir er einn af þremur minnstu leirkersflokkunum sem fundust við 

uppgröftinn í Aðalstræti.  Í einu jarðlagi fundust sex krukkur (sherd group 30 – 

35) af gerðinni hvítur dip glerjaður steinleir.  Af þeim voru þrjár alveg heilar 

(31, 32, 33).  Hinar voru nokkuð heillegar.  Leirinn er fínn og ljósbrúnn-grár að 

Mynd 11: Steinleir frá Aðalstræti. 
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lit, glerungur bæði að utan og innan.  Á öllum krúsunum, nema sherd group 30 

er kantur á brúninni (turned).  Ein krús (sherd group 30) er ekki lík hinum 

fimm.  Hún er að forminu til sívalningur en hinar eru fremur hnöttóttar.  

Leirinn er ljósgrár og glerungurinn er ekki eins glansandi og á hinum.  Að 

utan er hún með lóðréttum þunnum rákum (reeded).  Sex brot úr lítilli blacking 

flösku (sherd group 15) fundust í jarðlagi [1029].  Flaskan ber merki þess að 

vera handgerð þar sem hún er frekar ójöfn í laginu.  Hún er næstum heil með 

gráum dip-glerungi að innan sem utan, þó að innan sé hann kremaðri að lit.  

Athyglisvert er að í jarðlögum [485, 448, 470] fundust fjögur brot (sherd group 

9 -11) sem öll virðast hafa lent í miklum hita og hafði glerungurinn bráðnað 

og aflagast við það.  Úr jarðlögum [101, 106, 128 og 1003] fundust 8 brot 

(sherd group 38, 24, 22, 23) sem öll eru úr sömu krukkunni, með glæran 

glerung að utan en glerungslaus að innan.  Í jarðlagi [101] fannst eitt 

leirkersbrot (sherd group 40) af Westerwald gerðinni.  Brotið er ekki stórt en 

sennilega er það úr könnu. Það er skreytt með stórum kringlóttum blómum 

og hinum klassíska bláa lit. 

 

Frá uppgreftinum í Aðalstræti voru greindar 16 gerðir af steinleir.  Skipting 

þeirra er sem hér segir: 

 

Fabric code 1 (BSGS – Brown salt glazed stoneware) 
Leirinn er grár-kremaður að lit og mjög harður.  Leirinn er dálítið ójafn viðkomu í sárinu þar 
sem hann brotnaði og sárið nærri hreint.  Ekki var hægt að sjá að neinu hafi verið blandað við 
leirinn.  Brúnn saltglerungur. 
 
Fabric code 2 (BSGS – Brown salt glazed stoneware) 
Leirinn er grár að lit og mjög harður.  Leirinn er dálítið ójafn viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið hreint.  Við leirinn hefur verið blandað um 2 – 5% af kalsit og tæplega 1% af 
kvars.  Brúnn saltglerungur. 
 
Fabric code 3 (BSGS – Brown salt glazed stoneware) 
Leirinn er ljósbrúnn að lit og mjög harður.  Leirinn er dálítið ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
leirinn brotnaði og sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með 1% kvarssandsteini.  
Brúnn saltglerungur. 
 
Fabric code 4 (WDBSG – White dipped brown salt glaze stoneware) 
Leirinn er ljósgrár að lit og harður.  Leirinn er dálítið ójafn viðkomu í sárinu þar sem leirinn 
brotnaði og sárið nærri hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með 1% gljásteini.  
Saltglerungur. 
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Fabric code 5 (BSGS – Brown salt glazed stoneware) 
Leirinn er dökkgrár að lit og harður.  Leirinn er dálítið ójafn viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá neinu hafi verið blandað við leirinn.  Brúnn 
saltglerungur. 
 
Fabric code 6 (BSGS – Brown salt glazed stoneware) 
Leirinn er ljósbrúnn að lit og mjög harður.  Leirinn er dálítið ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið nærri hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með minna en 1% 
gljásteini og 1% kalksteini.  Brúnn saltglerungur. 
 
Fabric code 7 (BSGS – Brown salt glazed stoneware) 
Leirinn er ljósgrár að lit og mjög harður.  Leirinn er dálítið ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með um 5% kvarssandsteini og 
1% dökkum gljásteini.  Brúnn saltglerungur.  Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric 
code 16 í BES. 
 
Fabric code 8 (Frechen) 
Leirinn er ljóskremaður að lit og mjög harður.  Leirinn er dálítið ójafn viðkomu í sárinu þar 
sem hann brotnaði og sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með um 5% 
kvarssandsteini og tæplega 3% kalsit.  Saltglerungur. 
 
Fabric code 9 (BSGS – Brown salt glazed stoneware) 
Leirinn er kremaður-grár að lit og mjög harður.  Leirinn er dálítið ójafn viðkomu í sárinu þar 
sem hann brotnaði og sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með minna en 1% 
kvarssandsteini.  Brúnn saltglerungur. 
 
Fabric code 10 (BSGS – Brown salt glazed stoneware) 
Leirinn er kremaður að lit og mjög harður.  Leirinn er dálítið ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með um 2% gljásteini og minna 
en 1% svörtu málmgrýti.  Saltglerungur. 
 
Fabric code 11 (BSGS – Brown salt glazed stoneware) 
Leirinn er kremaður að lit og harður.  Leirinn er dálítið ójafn viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið fremur ójafnt.  Leirinn hefur verið blandaður með um 1% svörtu málmgrýti.  
Saltglerungur. 
 
Fabric code 12 (GDGS – Grey dipglazed stoneware) 
Leirinn er kremaður að lit og harður.  Leirinn er dálítið ójafn viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með  um 1 - 2% gljásteini.  
Saltglerungur.  Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric code 15 í BES. 
 
Fabric code 13 (BSGS – Brown salt glazed stoneware) 
Leirinn er kremaður að lit og mjög harður.  Leirinn er dálítið ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með um 2% kvarssandsteini og 
1% gljásteini.  Saltglerungur.  Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric code 12 í BES. 
 
Fabric code 14 (BSGS – Brown salt glazed stoneware) 
Leirinn er appelsínugulur að lit og mjög harður.  Leirinn er dálítið ójafn viðkomu í sárinu þar 
sem hann brotnaði og sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með 1 - 2% kvars og minna 
en 1% gljásteini.  Saltglerungur.  Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric code 9 í AST. 
 
Fabric code 15 (Westerwald) 
Leirinn er kremaður að lit og mjög harður.  Leirinn er dálítið ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá að neinu hafi verið blandað við leirinn.  
Saltglerungur.  Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric code 20 í BES. 
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Fabric code 28 (WSGS – White salt glazed stoneware) 
Leirinn er ljós að lit og mjög harður.  Leirinn er dálítið ójafn viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði en sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með 1% gljásteini.  Saltglerungur.  
Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric code 22 í BES. 
 

Gripum úr steinleir er hægt að skipta í þrjá flokka (tafla 6).  Fyrsti flokkurinn 

nær yfir tímaskeið 6 – 7 og því hægt að aldursgreina þá gripi frá 1752 - 1800.  

Annar flokkurinn spannar aðallega tímaskeið 8 sem er tímabilið 1800 – 1900 

og að lokum sá þriðji sem er tímaskeið 9 (1902 – 1969).  Í töflunni kemur í ljós 

að tegundir 5, 6 og 7, sem eru allar brúnsalt-glerjaður steinleir (BSGS) eru 

elstar.  Fundust aðeins örfá brot í tímaskeiðum 8 og 9.  Leirkersgerð 12 (grá-

glerjaður steinleir (GDGS)) er stærsti flokkurinn.  Finnst hann í tímaskeiði 9 

(1902 – 1969) og er því einn af yngstu gerðunum.  Svo virðist sem nokkuð 

eðlileg þróun eigi sér stað með steinleirinn er fannst í Aðalstræti út frá 

tímaskeiðum. 

 

STEINLEIR 

Tímaskeið 

6 
1752-1764 

7 
1764-1800 

8 
1800-1900 

9 
1902-1969 

   
Fabric 
code 

ev
e 

fj
öl

d
i 

þ
yn

gd
 

ev
e 

fj
öl

d
i 

þ
yn

gd
 

ev
e 

fj
öl

d
i 

þ
yn

gd
 

ev
e 

fj
öl

d
i 

þ
yn

gd
 

1          0 1 5 
2          0 1 4 
3          0 1 10 
4          2,5 1 6 
5 0 1 34 0 4 10       
6 0 1 4    0 1 5    
7 0 3 17          
8       0 1 13 0 2 12 
9       7,5 2 22    
10       50 6 439    
11       37,5 11 329    
12          310 17 2662 
13    0 3 36 6,5 4 85 19,5 8 383 
14       0 2 41 0 1 14 
15          0 1 45 
28       42 6 28    

Tafla 6: Steinleirsgerð eftir tímaskeiðum (eve, fjöldi og þyngd). 
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Hvítur saltglerjaður steinleir (White salt-glazed stoneware) var 

framleiddur í Staffordshire í Englandi frá 1720.  Aðallega var framleiddur te- 

og borðbúnaður.  Úr jarðlagi [153] fannst undirskál (sherd group 782) af Scratch 

Blue (WSGS) gerð.  Voru þetta 3 brot sem pössuðu öll saman.  Leirinn er 

ljósgrár og frekar fíngerður.  Blátt skraut er við botninn á brotinu og 

umhverfis skrautið er Roulett mynstur.  Er það aldursgreint frá 18. öld. 

 

3.5 Tinglerjaður jarðleir (tin-glazed earthenware) 

Leirkersbrot af gerðinni tinglerjaður 

jarðleir voru 82, eða 5.4% afheildarfjölda 

leirkersbrota (tafla 1) og flest (31 eða 

38%) frá tímaskeiði 6 (1752 – 1764).  Tafla 

7 sýnir niðurstöður greiningar þessara 

brota.  Flest brotin sem fundust (35 

leirkersbrot) eru lítil og erfitt að meta úr 

hvers konar leirkerum þau eru.  Af þeim 

sem greinanleg eru flest úr skálum (28 

brot), einnig fundust tvö handföng og er 

annað þeirra af könnu.  Skálar mynda einnig stærsta flokkinn ef litið er til eve 

(108) og þyngdar (245 g).  

 

TINGLERJAÐUR JARÐLEIR 

Gerð grips eve fjöldi þyngd (g) 
skál 108 28 245 
stór diskur 25 17 133 
handfang 0 1 45 
handfang/kanna 0 1 12 
ógreinanlegt 0 35 42 

Alls 133 82 477 
Tafla 7: Tinglerjuð leirker eftir gerð (eve, fjöldi og þyngd). 
 

 

 

Mynd 12: Tinglerjaður jarðleir frá 
Aðalstræti. 
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Úr uppgreftinum í Aðalstræti voru greindar tvær gerðir af tinglerjuðum 

jarðleir.  Skipting þeirra er sem hér segir: 

 

Fabric code 46 (Faience/delft) 
Leirinn er ljóskremaður að lit og mjög gljúpur.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar 
sem hann brotnaði og sárið dálítið ójafnt.  Leirinn hefur verið blandaður með innan við 1% 
kvars og 1% svart málmgrýti.  Tinglerungur.  Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric 
code 32 í BES. 
 
Fabric code 48 (Faience/delft) 
Leirinn er ljóskremaður að lit og harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið nærri hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með um 1 - 2% 
kvarssandsteini og 1% dökkum gljásteini.  Tinglerungur. 
 

Úr þremur jarðlögum komu sex leirkersbrot (sherd group 364, 366, 3367) sem 

eru öll úr sömu skálinni.  Hún er handmáluð með blómamynstri að utan.  

Nokkur brot úr litlum diski fundust í jarðlögum [101 og 103], (sherd group 368 

og 369) alls 14 leirkersbrot.  Diskurinn er skreyttur með blómamynstri sem er 

gult, brúnt og blátt með grænum og fjólubláum laufblöðum.  Eitt brot (sherd 

group 396) úr jarðlagi [0125] hafði viðgerðargat.  Flest leirkersbrotin af þessari 

gerð sem fundust við uppgröftinn í Aðalstræti eru frá 18. – 19.öld. 

 
 

3.6 Postulín (porcelain)  

Leirkersbrot úr postulíni reyndust vera 

76 eða 5% af heildarfjöldanum (tafla 1).  

Af þeim leirkersbrotum sem hægt var 

að greina eru flest úr bollum eða um 17 

brot, næst eru 14 brot úr skálum og af 

öðrum gripum eru færri brot (tafla 8).  

Miðað við eve gildi eru skálar og bollar 

stærstu flokkarnir en ef taflan er 

skoðuð út frá þyngd þá er 

rafmagnseinangrun úr postulíni þyngsti hluturinn en þar á eftir koma bollar 

með 225 g. 

 

Mynd 13: Postulín frá Aðalstræti. 
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POSTULÍN 

Gerð grips eve fjöldi þyngd (g) 
bolli 151,5 17 225 
skál 151 14 186 
undirskál 51,5 5 94 
matardiskur 29,5 3 70 
brúðuandlit 0 1 0 
handfang 0 3 20 
handfang/húsgagn 0 1 17 
rafmagnseinangrun 0 2 265 
kanna 0 1 21 
ógreinanlegt 0 29 59 

Alls 383,5 76 957 
Tafla 8:  Postulín eftir gerð (eve, fjöldi og þyngd). 
 

 
Við uppgröftinn í Aðalstræti fannst postulín frá Kína, Danmörku og öðrum 

Evrópulöndum.  Var brotunum skipt í tvo hluta: kínverskt postulín og 

evrópskt postulín.  Hins vegar var postulíninu frá Aðalstræti skipt í fjórar 

gerðir eftir fabric code.  Skipting þeirra er sem hér segir: 

 

Fabric code 49 (CHPOR – Chinese porcelain) 
Leirinn er hvítur að lit og mjög harður.  Leirinn er sléttur viðkomu þar sem hann brotnaði en 
sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá neinu hafi verið blandað í leirinn.  Glær glerungur.  Þessi 
gerð af fabric code er sams konar og fabric code 25 í BES. 
 
Fabric code 53 (DANISH – Danish porcelain) 
Leirinn er hvítur að lit og mjög harður.  Leirinn er sléttur viðkomu þar sem hann brotnaði en 
sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá neinu hafi verið blandað í leirinn.  Glær blýglerungur.  
Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric code 26 í BES. 
 
Fabric code 52, 54 og 57 (EURPOR – European porcelain) 
Leirinn er hvítur að lit og mjög harður.  Leirinn er sléttur viðkomu þar sem hann brotnaði en 
sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá neinu hafi verið blandað í leirinn.  Glær blýglerungur.  
Þessi gerð af fabric code er sam skonar og fabric code 27 í BES. 
 
Fabric code 58 (EURPOR – European porcelain) 
Leirinn er hvítur að lit og mjög harður.  Leirinn er sléttur viðkomu þar sem hann brotnaði en 
sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá neinu hafi verið blandað í leirinn.  Enginn glerungur.  Þessi 
gerð af fabric code er sams konar og fabric code 28 í BES. 
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3.61 Kínverskt postulín (chinese porcelain) 

Af postulíni er kínverskt postulín 43% eða 33 leirkersbrot.  Kínverskt postulín 

kemur aðallega frá tímaskeiðum 7 (1764 – 1800) og 9 (1902 – 1969). Bollar 

(teskálar) eru stærsti flokkurinn af greinanlegum brotum eða 9 alls (tafla 9).  

Þegar brotin eru skoðuð miðað við eve gildi þá eru bollar (46 eve) einnig 

stærsti flokkurinn og það sama sést þegar þyngd er skoðuð (57 g). 

 

KÍNVERSKT POSTULÍN 
Gerð grips eve fjöldi þyngd (g) 
bolli 46 9 57 
skál 22 5 22 
matardiskur 13,5 1 43 
ógreinanlegt 0 18 18 

Alls 81,5 33 140 
Tafla 9: Kínverkst postulín eftir gerð (eve, fjöldi og þyngd). 
 

Úr jarðlagi [336] komu fimm brot úr sama tebollanum. Er hann með bláu og 

hvítu blómamynstri að innan en að utan er hann brúnn.  Er hér um að ræða 

klassíska gerð af kínversku postulíni sem flutt var til Evrópu og er 

aldursgreint til 18. aldar. 

 

3.62 Evrópskt postulín (European porcelain) 

Af postulíni er evrópskt postulín 57% eða 43 leirkersbrot.  Eru þau flest frá 

tímaskeiði 9 (1902 – 1969). 

EVRÓPSKT POSTULÍN 

Gerð grips eve fjöldi þyngd (g) 
skál 129 9 164 
bolli 105,5 8 168 
undirskál 51,5 5 94 
matardiskur 16 2 27 
brúðuandlit 0 1 0 
handfang 0 3 20 
handfang/húsgagn 0 1 17 
rafmagnseiangrun 0 2 265 
kanna 0 1 21 
ógreinanlegt 0 11 41 

Alls 302 43 817 
Tafla 10: Evrópskt postulín eftir gerð (eve, fjöldi og þyngd). 
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Af evrópsku postulíni eru skálar (9 leirkersbrot) og bollar (8 brot) stærstu 

flokkarnir af greinanlegum brotum (tafla 10).  Skálar eru stærsti hópurinn ef 

taflan er skoðuð með tilliti til eve (129) en þegar þyngd er skoðuð eru bollar 

stærsti flokkurinn (168 g).  Postulínsbrot úr rafmagnseinangrun vegur þyngra 

en hafa ber í huga að aðeins um eitt brot er ræða.  Vert er að minnast á andlit 

af lítilli brúðu sem fannst (sherd group 459).  Þetta er smápartur þar sem sést í 

aðra vinstri augabrúnina og augað.  Brot úr dönsku postulíni voru átta talsins 

(sherd group 424, 428 – 32), skálar, diskur og bollar.  Öll brotin eru skreytt með 

bláum lit og sum með blómamynstri.  Tvö brotanna (sherd group 428, 429) eru 

framleidd af Royal Copenhagen og eru með hinu klassíska bláa 

blómamynstri. 

 

 Skreytingar á postulíni eru algengar.  Af leirkersbrotunum frá 

Aðalstræti eru skreytingar sem eru málaðar undir glerung (UGP) algengastar 

eða um 46%, næst eru leirkersbrot með steinprentað (DECAL) skraut 35%.  

Því næst eru þau brot sem eru með skreytingu ofan á glerungnum (OGP) 12% 

og minnsti flokkurinn er án skreytingar 7% (mynd 14). 

 

 
 

  
Mynd 14: Skreytingar á postulíni eftir eve. 
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Ef skreytingar eru skoðaðar út frá tímaskeiði (mynd 15) sést að á tímaskeiði 6 

(1752 – 1764) er eingöngu að finna postulín sem er skreytt undir glerungi.  

Breytingin verður svo sú að á skeiði 7 er leirkersbrot sem hafa bæði 

skreytingu undir og yfir glerungi.  Decal skreyting sést fyrst á skeiði 8 enda 

kemur hún ekki á markaðinn fyrr en í kringum 1870 – 1880.  Á skeiði 9 verður 

hún algengari, en þó ívið minni en undirskreyting.  Skreyting undir glerungi 

er algengust í öllum tímaskeiðum nema í tímaskeið 7. 

 

 
 

 

 

3.7 Verksmiðjuunninn jarðleir (industrial earthenware) 

Leirkersbrot úr verksmiðjuunnum jarðleir eru langflest þeirra brota sem 

fundust í Aðalstræti samtals 720 (47%) af heildinni (tafla 1).  Flest eru brotin 

lítil (394 leirkersbrot) og erfitt að gera frekari grein fyrir þeim (tafla 11).  Hægt 

var að greina eru flest undirskálar (64 brot) og skálar (118 brot) og einnig 

diskar (61 brot).  Til viðmiðunar má sjá að með tilliti til eve mynda skálar (411 

eve) stærsta flokkinn en síðan koma diskar (303 eve).  Þegar horft er á 

Mynd 15: Skreytingar á postulíni eftir tímaskeiði. 
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þyngdina eru diskar orðnir stærsti flokkurinn (1775 g) og því næst skálar 

(1672 g). 

 

VERKSMIÐJUUNNINN JARÐLEIR 

Gerð grips eve fjöldi þyngd (g) 

skál 411 118 1672 

stór diskur 303 61 1775 

undirskál 297 64 751 

bolli 197,5 26 259 

teketill 120 14 852 

krukka 60,5 5 223 

kanna 25,5 15 127 

smyrslbaukur 23,5 3 156 

næturgagn 13,5 1 94 

lok 15 10 192 

blómapottur  5,5 1 27 

handfang 0 8 87 

þrífættur pottur 0 1 20 

ógreinanlegt 49,5 394 1608 

Alls 1521,5 721 7843 
Tafla 11: Verksmiðjuunninn jarðleir eftir gerð (eve, fjöldi og þyngd). 
 

Verksmiðjuunninn jarðleir skiptist skv. Fabric code í 9 flokka.  Í þessari 

rannsókn var honum hins vegar eingöngu skipt í creamware, pearlware og 

whiteware þar sem flest brotin reyndust vera af þessum gerðum.  Brot af 

öðrum gerðum voru flokkuð með whiteware.  Skipting verksmiðjuunna 

jarðleirsins er sem hér segir: 

 

Fabric code 16 (BGRE - Blackware) 
Leirinn er appelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði en sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 5% af kvarssandsteini.  
Svarbrúnn glerungur.  Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric code 63 í BES. 
 
Fabric code 19 (Whiteware) 
Leirinn er hvítur að lit og mjög harður.  Leirinn er sléttur viðkomu þar sem hann brotnaði en 
sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá að neinu hafi verið blandað við leirinn.  Glær blýglerungur.  
Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric code 29 í BES. 
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Fabric code 20 (Creamware) 
Leirinn er ljóskremaður/hvítur að lit og harður.  Leirinn er sléttur viðkomu þar sem hann 
brotnaði en sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá að neinu hafi verið blandað við leirinn.  Glær 
blýglerungur.  Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric code 31 í BES. 
 
Fabric code 21 (Pearlware) 
Leirinn er hvítur að lit og mjög harður.  Leirinn er sléttur viðkomu þar sem hann brotnaði en 
sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá að neinu hafi verið blandað við leirinn.  Glær blýglerungur.  
Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric code 30 í BES. 
 
Fabric code 30 (BGE – Brown glazed earthenware) 
Leirinn er ljósbrúnn að lit og mjög harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði en sárið ójafnt.  Ekki var hægt að sjá að neinu hafi verið blandað við leirinn.  Brúnn 
blýglerungur.  Þessi gerð af fabric code er hugsanlega sama og fabric code 41 í AST. 
 
Fabric code 35 (RGE – Red glazed earthenware – Staffordshire astbury)  
Leirinn er rauður að lit og mjög harður.  Leirinn er sléttur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði en sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá að neinu hafi verið blandað við leirinn.  Brúnn 
glerungur. 
 
Fabric code 37 (Orange ware) 
Leirinn er kremaður að lit og harður.  Leirinn er dálítið ójafn viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 1% gljásteini og 1 - 2% svörtu 
málmgrýti.  Glær glerungur.  Þessi gerð af fabric code er hugsanlega sama og fabric code 62 í 
BES. 
 
Fabric code 41 (BGE – Brown glazed earthenware) 
Leirinn er ljóskremaður/rauður að lit og harður.  Leirinn frekar ójafn viðkomu í sárinu þar 
sem hann brotnaði og sárið dálítið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 1% gljásteini.  
Brúnn glerungur.  Þessi gerð af fabric code er hugsanlega sama og fabric code 30 í AST 
 
Fabric code 45 (Yellowware)  
Leirinn er kremaður að lit og mjög harður.  Leirinn frekar ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið dálítið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað minna en 1% kvars og 
minna en 1% gljásteini.  Brúnn glerungur.  Undir glerungur er ljóst/gult lag – milli leirs og 
glerungs. 
 

 

3.71 Creamware 

Af verksmiðjuunnum jarðleir var 

hlutur creamware 35% eða 251 brot.  

Þessi gerð fannst aðallega frá 

tímaskeiðum 7, 8 og 9 (18. – 20. öld). 

 Af creamware - brotum sem 

fundust og voru greinaleg eru diskar 

(30 brot) stærsti flokkurinn (tafla 12).  

Samkvæmt eve gildi eru diskar einnig Mynd 16: Creamware frá Aðalstræti. 
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stærsti flokkurinn en þegar þyngd er skoðuð eru það ógreinanleg brot sem 

mynda stærsta flokkinn en matardiskar fylgi fast á eftir. 

 

CREAMWARE 

Gerð grips eve fjöldi þyngd (g) 
matardiskur 112,5 30 571 
skál 110,5 71 421 
undirskál 56 15 123 
næturgagn 13,5 1 94 
bolli 0 2 18 
handfang 0 1 8 
handfang/bolli 0 1 3 
þríhyrnt lok 0 9 149 
ógreinanlegt 8 121 583 

Alls 300,5 251 1970 
Tafla 12: Creameware leirker eftir gerð (eve, fjöldi og þyngd). 
 

Af þeim 30 diskabrotum er fundust af þessari gerð eru tvö brot með 

fjaðraskrauti á brúninni (sherd group 744 og 759), fjögur með 

drottningarskrauti (sherd group 704, 718, 719 og 710) en einnig var brot úr skál 

(sherd group 693) með sama mynstri.  Tvö diskabrot voru með skeljaskrauti á 

brúninni (sherd group 705 og 715).  Hálfur bolli (sherd group 717) fannst og er 

hann með svartri þrykktri mynd á af fjárhirði með hjörð sína undir tré.  Brotið 

má aldursgreina til síðari hluta 18. aldar eða fyrri hluta þeirrar 19. 

 Gripir af tegundinni creamware voru framleiddir í Englandi og komu 

fyrst fram í kringum 1755 - 60. 
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3.72 Pearlware 

Einungis fundust 5 brot af gripum af 

pearlware gerð (1%).  Öll fundust þau í 

tímaskeiði 9, sem er frá 1902 – 1969. 

 Öll brotin (sherd group 765, 764 og 

766) nema eitt eru úr diskum með 

skeljamynstri.  Tvö (sherd group 765 og 

764) þeirra eru með bláum lit en brot 766 

er grænt.  Eitt handfang (sherd group 767) 

af könnu eða bolla fannst einnig og er 

það með blárri rönd eftir endilöngu. 

 

PEARLWARE 

Gerð grips fjöldi þyngd (g) 
matardiskur 3 26 

handfang 2 13 
Alls 5 39 

Tafla 13: Pearlware leirker eftir gerð (fjöldi og þyngd). 
 

 

3.73 Whiteware 

Fjöldi leirkersbrota at whiteware gerð 

var mestur þegar skoðaðir voru gripir 

úr verksmiðjuunnum jarðleir samtals 

464 brot (64%, tafla 1).  Flest þeirra 

má rekja til tímaskeiða 8 og 9.  Af 

whiteware eru undirskálar stærsti 

flokkurinn af greinanlegum brotum 

eða 49 talsins (tafla 14).  Litlu færri 

voru skálar (47 brot) og þar á eftir 

diskar (28 brot).  Miðað við eve gildi er stærsti flokkurinn skálar (300,5 eve) en 

undirskálar (241 eve) koma næst á eftir.  Þegar þyngdin er skoðuð sést að af 

Mynd 17: Pearlware frá Aðalstræti. 

Mynd 18: Whiteware frá Aðalstræti. 
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þeim brotum sem hægt er að greina vega skálar þyngst (1251 g) en því næst 

koma diskar (1178 g). 

 

WHITEWARE 

Gerð grips eve fjöldi þyngd (g) 

skál 300,5 47 1251 

undirskál 241 49 628 

bolli 197,5 24 241 

stór diskur 190,5 28 1178 

teketill 120 14 852 

krukka 60,5 5 223 

kanna 25,5 15 127 

smyrslbaukur 23,5 3 156 

lok 15 1 43 

blómapottur  5,5 1 27 

handfang 0 4 63 

þrífættur pottur 0 1 20 
ógreinanlegt 41,5 273 1025 

Alls 1221 465 5834 
Tafla 14: Whiteware leirker eftir gerð (eve, fjöldi og þyngd). 
 

 

Á tveimur diska brotum eru stimplar með heiti framleiðslustaðar.  Á annað 

diskbrotið (sherd group 626) hefur verið þrykkt mynstur, eins konar flétta, við 

brúnina og undir er framleiðslustimpill með kórónu og borgarheitinu 

„BIRMINGHAM“.  Umhverfis er svo heiti framleiðanda „KANNREUTHER 

FRAUER & CO“.  Ekki er hægt að greina frekar framleiðslustaðinn né 

framleiðslutíma.  Brot af hinum disknum (sherd group 560) er einnig með 

stimpli undir en eingöngu sjást stafirnir „FREDENSO...“ en seinni hluta 

vantar.  Þetta er brot með svörtu landslagsmynstri, myndþrykktu (transfer-

printed) að innanverðu.  Eins er með þennan stimpil og hinn fyrri að ekki er 

hægt að greina framleiðslutíma né - stað. 

 Whiteware er sú tegund leirmuna sem er hvað mest skreytt.  Af 

leirkersbrotum frá Aðalstræti eru þó óskreytt brot algengust (41%), næst eru 

brot með myndþrykk skreytt (20%) og þriðja algengasta mynstrið (18%) er 

málað undir glerung (UGP).  Því næst er það sponge skreytt (10%).  Að auki 
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eru nokkur lítil torgreinaleg brot sem hugsanlega flokkast sem sponge (3%).  

Af öðrum skreytingar mynstrum er 6% eða minna af (mynd 19). 

 

 
 

 

 

Ef skreytingar eru skoðaðar út frá tímaskeiðum (mynd 20) sést að nær 

öll skreyttu leirkersbrotin koma frá skeiði 9 (1902 – 1969) þótt eitthvað sé farið 

að bera á þeim á tímaskeiði 8 (1800 – 1900).  Aðallega er það myndþrykkt 

skreyting sem þar er að finna þótt örlítið votti fyrir bæði sponge-, slipped- og 

handmáluðum skreytingum.  Frá tímaskeiði 9 er það aftur á móti sponge sem 

er ríkjandi skreytingarmynstur og er því töluverður munur á milli tímaskeiða. 

 

Mynd 19: Skreytingar á verksmiðjuunnum jarðleir eftir eve. 
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3.8 Endurnýtt leirker 

Leirkersbrotin voru skoðuð með hliðsjón af því hvort þau væru með viðgerð, 

hvort einhverjar matarleifar væri að sjá á þeim (residue), eða hvort þau hefðu 

verið notuð undir eitthvað annað eftir að hefðbundnu hlutverki var lokið (use-

ware).  Engin brot féllu í tvo síðarnefndu flokkana en nokkur brot voru með 

viðgerðargötum á.  Voru þetta þó eingöngu 15 leirkerabrot sem komu frá 

tímaskeiðum 7, 8, 9 og nokkur sem vantaði upplýsingar um fundarstað.  Frá 

tímaskeiði 7 (1764 – 1800) fundust 3 leirkersbrot (sherd group 179) öll úr sama 

jarðlaginu [1029] með viðgerðagötum á en frá tímaskeiði 8 (1800 – 1900) 

fundust 7 brot (sherd group 398, 589, 711 og 725).  Frá tímaskeiði 9 (1902 – 

1969), fundust einnig 5 leirkersbrot (sherd group 425 og 737) úr tveimur 

jarðlögum og að lokum fundust 2 (sherd group 77) þar sem upplýsingar um 

fundarstað vantaði. 

 

Mynd 20: Skreytingar á verksmiðjuunnum jarðleir miðað við eve /á mismunandi 
tímaskeiðum. 
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3.9 Tímaskeið (phase) 

Eins og kom fram í kafla 3.1 er stuðst við þá skiptingu í  tímaskeið sem gerð 

var eftir uppgröftinn.  Byggist tímasetningin á gjóskulögum, formgerð 

byggingar, gerðfræði gripa og rituðum heimildum. 

 Sú breyting sem verður á leirkerasafninu fylgir því sem þekkist í þróun 

leirkeragerðar í heiminum (mynd 21).  Jarðleirinn er ríkjandi á elstu 

tímaskeiðum, 5 – 7 og er algengastur fram í lok 18. aldar en þá fer að sjást 

meira af verksmiðjuunnum jarðleir sem verður svo ríkjandi fram á 20. öld.  

 

 
 

 

 

 Tinglerjaður jarðleir sýnir þá þróun sem búast má við þar sem að 

töluvert er af honum frá tímaskeiði 6 (1752 – 1764) en dalar svo með árunum.  

Bæði steinleir og postulín passa inn í tímatöfluna.  Vert er að skoða skiptingu 

gripa eftir tímaskeiðum þar sem mismunandi gerðir leirker eru ríkjandi á 

hverju skeiði.  Nokkur dæmi eru rædd hér á eftir. 

 Leirkerin sem fundust við uppgröftinn í Aðalstræti sýna svipaða þróun 

og leirkerafundir úr uppgröftum minja frá svipuðum tíma.  Í Skálholti hefur 

staðið yfir uppgröftur síðan 2002.  Í framvinduskýrslu frá fyrsta árinu koma 

Mynd 21: Fjöldi leirkersbrota eftir tímaskeiði. 
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svipaðar niðurstöður fram (mynd 22).  Þar sést að í elstu lögunum er jarðleir 

ásamt steinleir ríkjandi og tinglerjaður jarðleir og kínverskt postulín verður 

algengara er tímar líða.  Sú breyting verður á um miðja 19. öld að 

verksmiðjuunninn jarðleir verður ríkjandi en öðrum gerðum leirkera fækkar 

að sama skapi.58 
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 Niðurstöðurnar sýna því fram á að svipuð þróun hefur átt sér stað á 

þessum stöðum þ.e. Aðalstræti og Skálholti.  Að vísu má segja að brotum úr 

jarðleir fækki ekki eins mikið í Aðalstræti og í Skálholti en á báðum stöðunum 

verður töluverð aukning á verksmiðjuunnum jarðleir á 19. öld. 

 

Ef leirkersgripir eru skoðaðir eftir tímaskeiðum kemur í ljós að frá 

tímaskeiði 6 (1752 – 1764) eru skálar (mynd 23) stærsti flokkurinn (123 eve) og 

                                                
58 Lucas. Skálholt 2002, bls. 48-49. 
59 Lucas. Skálholt 2002, bls. 49. 

Mynd 22: Fjöldi leirkerbrota úr SKH02.59 
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það á einnig við um yngri skeiðin sem verður fjallað um í framhaldi hér á 

eftir.  Að auki er að finna brot af brúnum eða botnum af eldhúspottum. 

 
 

 

 

 Á tímaskeiði 7 (1764 – 1800) eru skálar einnig stærsti flokkurinn (257,5 

eve) og þar á eftir matardiskar (102 eve) en minna er af öðru.  Athyglisvert er 

þó að sjá þá breytingu sem verður á fjölda fundinna leirkeragerða á milli 

tímaskeiða.  Á tímaskeiði 6 (1752 – 1764) finnast eingöngu tvær gerðir en á 

skeiði 7 er fjölbreytnin orðin töluverð.  Á tímaskeiði 8 (1800 – 1900) eru það 

enn skálarnar sem eru ríkjandi.  Meira er þó farið að finnast af 

geymslukrukkum og öðrum borðbúnaði en á fyrri skeiðum.  Sama má segja 

um bolla og undirskálar sem fjölgar verulega.  Á tímabili 1902 – 1969 

(tímaskeið 9) er dreifingin orðin meiri á milli leirkeragerða.  Þó að skálar séu 

enn stærsti flokkurinn þá er fjölbreytnin einnig töluvert meiri heldur en í 

skeiði 8.  Að auki eru leirkerabrotin orðin fleiri. 

 Af þessu má því ráða að flest leirker koma frá tímaskeiði 9.  Hafa 

verður þó í huga að hér er ekki verið að fjalla um einstök leirkersbrot heldur 

Mynd 23: Fjöldi leirkara í tímaskeiðum. 
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er stuðst eingöngu við þau brot þar sem hægt var að mæla annað hvort brún 

eða botn. 
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3.10 Samantekt um Aðalstræti  
 

Við uppgröftinn í Aðalstræti fannst töluvert af leirkerabrotum.  Aðallega var 

þetta verksmiðjuunninn jarðleir (industrial earthenware) og jarðleir 

(earthenware). 

 Verksmiðjuunni jarðleirinn (industrial earthenware) er tæplega 

helmingurinn 47% (720 leirkersbrot) af heildinni (tafla 1).  Algengust eru 

leirkersbrot án skreytinga eða mynsturs.  Af þeim leirkerum sem skreyting 

var á voru myndþrykkt brot algengust, því næst sponge- og handmáluð 

skreyting undir glerung (UGP) og slipped brot koma svo þar á eftir.  

Leirkersbrotin voru af ýmsu tagi, langflest voru ógreinanleg, en á meðal 

þeirra mátti finna fjölmörg brot úr skálum, en aðeins eitt úr blómapotti og 

næturgagni, svo dæmi séu tekin (tafla 11).   

 Jarðleir (earthenware) var næststærsti flokkurinn með um 37,6% af 

heildinni (575 leirkersbrot).  Einna helst eru þetta skálar, matarpottar og lok.  

Nokkuð var um að jarðleirsbrotin væru með sóti að utan.  Í einu jarðlegi 

fundust sjö brot og af þeim voru þrjú sótug.  Bendir þetta til þess að potturinn 

hafi verið notaður til matargerðar enda töluvert algengt að jarðleirsílát hafi 

verið notuð til að hita og sjóða matvæli í.  Af þeim 575 jarðleirsbrotum er 

fundust eru 2/3 flokkuð sem hornmálaður jarðleir, aðallega skálar og föt 

(tafla 3). 

Tinglerjaður jarðleir (tin-glazed earthenware) er þriðji stærsti flokkurinn 

sem fannst, með 5.5% en þó 82 leirkersbrotum.  Flest þau brot er fundust í 

Aðalstræti voru aldursgreind til tímabilsins 1752 – 1760 út frá tímaskeiðum.  

Aðallega voru þetta ógreinanleg brot en þau sem hægt var að greina voru úr 

skálum og diskum (tafla 7). 

 Steinleir (stoneware) var um 5% af heildinni (76 leirkersbrot) af 

heildinni frá Aðalstræti.  Brotin eru meðal annars úr krukkum, flöskum og 

könnum (tafla 5).  Í uppgreftinum fundust sex brot úr handgerðri flösku, 

svonefndri blacking og er hún aldursgreind til 20. aldar út frá þeim jarðlögum 

er hún fannst í.  Einnig fundust steinleirsgerðir eins og til dæmis Westerwald 

og Frechen. 
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 Postulín (porcelain) var einnig um 5% af heildinni (76 leirkersbrot).  Þau 

brot sem hægt var að greina voru aðallega úr tebollum og undirskálum (tafla 

8).  Postulínið sem fannst var bæði af kínverskri og evrópskri gerð.  

Skreytingar á postulíni (miðað við eve gildi) voru mjög algengar.  Aðallega 

fundust brot er voru handmáluð undir glerung (UGP) en einnig voru dæmi 

um steinprentað skraut (DECAL) og handmálað ofan á glerung (OGP) (mynd 

14). 

 Dreifing leirkera eftir tímaskeiðum frá uppgreftinum í Aðalstræti 14 – 

18 bendir til að leirker hafi ekki verið í notkun á staðnum fyrr en eftir 1600 og 

jafnvel álykta að þau hafi ekki orðið algeng fyrr en á síðari hluta 18. aldar.  

Ekkert fannst af leirkerum frá elstu tímaskeiðunum þ.e.a.s. tímaskeið 1 til 2, 

sem eru frá upphafi búsetu (fyrir 871 til 1050), né í skeiði 3, sem er 

framburður (hillwash), eða skeiði 4 sem aldursgreindur er til 1500 – 1600.  Örfá 

leirkersbrot (3) finnast frá tímaskeiði 5 (1600 – 1750), eingöngu jarðleirsbrot.  

Eftir miðja 18. öld jókst innflutningur leirkera mikið og um miðja 19. öld eru 

þau orðin einn af stærstu gripaflokkunum í íslenskri efnismenningu.  Þetta 

endurspeglar uppgröfturinn í Aðalstræti 14 – 18. 
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4. Bessastaðir 

4.1 Uppgröfturinn á Bessastöðum (BES) 

Bessastaðir eru á Álftanesi sem er um 16 km suðvestur af Reykjavík.  Nesið er 

eitt af inn-nesjunum á Reykjanesi (hin eru Seltjarnarnes og Kjalarnes).  Sjálft 

nesið er milli Skerjafjarðar og Hafnarfjarðar og gengur fram í Faxaflóa.  

Álftanesið lágt og lítið, aðeins í um 4 km að lengd og heldur minna að breidd.  

Það er flatt og mjög vogskorið.60 

 Bessastaðir eru einn nafnkunnasti staður landsins.61  Búsetusaga 

Bessastaða er sennilega samfelld allt frá landámi.  Þeir urðu snemma höfuðból 

og þar hafa æðstu embættismenn þjóðarinnar haft aðsetur svo öldum skiptir.  

Á Bessastöðum var miðstöð valds og auðs umfram aðra staði á landinu nema 

helst biskupssetrin á Hólum og í Skálholti.  Sjálf Bessastaðastofa er byggð 

1761 – 1766 og er eitt af elstu og merkustu steinhúsum landsins.62  Einnig eru 

Bessastaðir kirkjustaður frá fornu fari, þar var skóli í eina tíð og prentsmiðja 

auk hefðbundins búskapar, þótt hann hafi ekki verið mikill.63 

Ráðist var í fornleifauppgröft á Bessastöðum árið 1987 eftir að hafist 

var handa við viðgerðir á Bessastaðastofu.  Framkvæmdin hófst þann 1. mars 

með því að gólfið var brotið.  Með því hófst einn stærsti fornleifauppgröftur á 

Íslandi.64  Alls var grafið í níu ár eða fram til ársins 1996.  Ekki var þó grafið 

samfleytt, heldur var unnið í skorpum á ári hverju nema 1994 þegar gert var 

hlé.  Þjóðminjasafn Íslands vann verkið og að stjórn uppgraftarins komu 

margir.  Fyrstu tvö árin var Guðmundur Ólafsson við stjórnvöldin, en þá tók 

Sigurður Bergsteinsson við allt til ársins 1996, utan árið 1995 þegar Hildur 

Gestsdóttir stýrði verkinu.  Nokkrir fleiri stjórnendur komu að verkinu en 

voru þeir þá í styttri tíma.  Úrvinnslan er í höndum Þjóðminjasafnsins.  

Uppgraftarsvæðið afmarkaðist af byggingarframkvæmdum en jafnframt 

uppgreftinum var unnið að viðgerð á húsakosti Bessastaða.  Var því 
                                                
60 Vilhjálmur Þ. Gíslason. Bessastaðir. Þættir úr sögu höfuðbóls, bls 15 – 17. & Amorosi, „Situ Status and 
the Palaeoecological Record: A discussin of the results from Bessastaðir, Iceland“, bls 169. 
61 Finsen. ofl. Steinhúsin gömlu á Íslandi, bls. 50. 
62 Guðmundur Ólafsson. „Fornleifarannsóknir á Bessastöðum 1987 – 1989“, bls 91. 
63 Vilhjálmur Þ. Gíslason. Bessastaðir. Þættir úr sögu höfuðbóls, bls 11. 
64 Guðmundur Ólafsson. „Fornleifarannsóknir á Bessastöðum 1987 – 1989“, bls 91. 
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rannsóknarsvæðið ekki ein heild heldur voru þau svæði rannsökuð sem 

þurfti til hægt væri að halda áfram byggingarframkvæmdum hverju sinni.  

Urðu því rannsóknarsvæðin oft smá og sundurslitin.  Í heildina voru grafnir 

4000m2 og skiptust svæðin eftir árum.65 

Litlar sem engar upplýsingar er að hafa um skiptingu í tímaskeið né 

byggingarstig frá uppgreftinum á Bessastöðum.  Segja má þó að minjarnar 

séu allt frá landnámi fram á 19. – 20. öld.  Reynt var þó að gera einhvers konar 

skiptingu út frá svæðinu með hliðsjón af mældri hæð yfir sjávarmáli eða 

eingöngu bara hæð.  Ekki var það þó alltaf hægt, þar sem ekki hafði verið 

mæld hæð á öllum brotunum né þau öll staðsett eftir svæðum.  Reynt var að 

leggja mat á tímaskeið sérhvers svæðis út frá leirkerum og verður notast við 

það mat í greiningunni á leirkerunum frá Bessastöðum.  Hafa verður í huga 

að þetta er aðeins lauslegt mat og eins og sagt er hér að fram, vantar 

staðsetningu margra brotanna.  Því er þetta ekki endanleg niðurstaða, hvorki 

um dreifingu né aldur. 

 

                                                
65 Guðmundur Ólafsson. Bessastaðir. Gagnavinnsla og flutningur teikninga á milli kerfa, bls. 3–14. 
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Mynd 24: Uppgraftarsvæðið á Bessastöðum 1987-1996. 
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Við uppgröftinn 1987 kom strax í ljós hluti hins svonefnda konungsgarðs 

(mynd 25) frá fyrri hluta 17. aldar en hann mun hafa verið íveruhús æðstu 

manna landsins.  Einnig var komið niður á miðaldalög undir svæði U-6 en 

ekki náðist að rannsaka þau til 

hlítar, sökum tímaskorts.  Í 

rannsókninni 1988 var komið 

niður á öskuhaug, svæði U-13 -

14 frá 17. – 19. öld, sem var 

undir bílastæðinu. Við 

norðurgafl Bessastaðastofu var 

komið niður á elstu leifar 

íveruhúsa á staðnum sem eru 

sennilega frá 11. öld.67  

Upplýsingar um uppgraftarsvæðin frá 1989 til 1996 liggja ekki fyrir.  Verið er 

að vinna að úrvinnslu uppgraftarins og bíða niðurstöður birtingar. 

 

 

 

4.2 Leirker frá Bessastöðum 

Við uppgröftinn á Bessastöðum 1987 til 1996 fundust 3973 leirkersbrot á 35 

uppgraftarsvæðum.  Langflest leirkersbrotin eru mjög lítil og því eingöngu 

hægt að segja til um úr hvaða efni þau eru og hvort á þeim sé eitthvert skraut.  

Þar sem brotin eru svona lítil er oft mjög erfitt að segja til um hvers konar grip 

er um að ræða.  Leirkerin hafa hér verið flokkuð eftir formi og skreytingu. 

 Þar sem ekki liggja fyrir upplýsingar um byggingarstig eða tímaskeið 

úr rannsókninni á Bessastöðum verður stuðst við lauslega greiningu á 

dreifingu þeirra leirkersbrota sem hægt var að staðsetja eftir svæðum (tafla 

15). Hægt var að staðsetja 3157 leirkersbrot og eru því 816 leirkersbrot án 

svæðis.

                                                
66 Plan og prospect af konungsgarðinum á Bessastöðum - Guðmundur Ólafsson. „Fornleifarannsóknir á 

Bessastöðum 1987 – 1989“, bls. 96. 
67 Guðmundur Ólafsson. „Fornleifarannsóknir á Bessastöðum 1987 – 1989“, bls. 91. 

Mynd 25: Konungsgarðurinn á Bessastöðum.66 
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U-16 64,5 80 1341 2,5 3 24 238,5 77 1762       167 78 936 337,5 585 3210 810 823 7273 
U-17   3 23                   14,5 8 42 51,5 122 324 66 133 389 

U-19 18,5 14 215 4 3 67 24 3 37               3 10 46,5 23 329 
U-20 7,5 11 166   2 24                   10 4 40 17,5 17 230 

U-22-23-24 18 18 407 16,5 3 116   5 36   5 29 67 25 196 75,5 127 1679 177 183 2463 
U-25 6,5 3 80 21,5 3 200 14 4 169       15 5 64 159,5 33 577 216,5 48 1090 
U-26                                 1 31   1  31 
U-27   2 39 12,5 1 12                         12,5 3 51 
U-29 14,5 36 218 6 3 59   4 15   4 3 3,5 4 14 25,5 12 40 49,5 63 349 
U-31 15 100 933 8,5 28 157 15,5 44 223   1 1 25 10 48 9 80 173 73 263 1535 

U-33 8 4 49       12,5 1 2       29,5 8 54   19 52 50 32 157 
U-35 4 7 52   14 95 18,5 17 181       20,5 29 132 205 225 822 248 292 1282 
U-37   9 223         1 2         1 7   3 8  14 240 
U-38 39,5 11 794 24 10 340 22,5 7 113   1 7 50,5 17 103 61,5 56 430 198 102 1787 
U-39   1 62                                 1  62 
U-40 32,5 43 1087   1 10 7,5 1 19   27 58       4,5 7 83 44,5 79 1257 

U-45 -53                                 13 19    13 19 
U-46   1 2                                  1  2 
U-47   8 83                      4     1 2    13 85 
U-48                                 2 5   2 5 
U-51   10 244                     1      6 5    17 249 
U-52 4,5 52 504   1 47   4 6         1 2   10 12 4,5 68 571 
U-56 7 13 117   3 21                   5,5 20 40 12,5 36 178 

Alls 590 926 14063 268,5 146 11302 548 331 4210 20,5 105 311 516 236 1762 961 1413 7856 2904 3157 39504 
Tafla 15: Heildar magn leirkersbrota eftir svæði (eve, fjöldi og þyngd).
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Leirkerin koma aðallega frá uppgraftarsvæði U-16 (frá 1989) eða um 827 

leirkersbrot.  Því næst er það svæði U-6 (kannað 1987) en þaðan komu um 445 

brot.  Athygli skal vakin á því að um 882 leirkersbrot eru ekki tengd sérstöku 

uppgraftarsvæði og því má segja að meðhöndla verði mikinn hluta gripanna 

sem lausafundi.  Eins og áður sagði er þetta því miður einu upplýsingarnar 

um dreifingu sem aðgengilegar eru og því ekki hægt að skipta leirkerunum 

öðruvísi þegar ritgerð þessi eru rituð. 

 

4.3 Jarðleir (earthenware) 

Af þeim leirkersbrotum er fundust við 

uppgröftinn á Bessastöðum er jarðleir 

annar stærsti flokkurinn, eða um 1461 

leirkersbrot sem gerir um 37% af 

heildinni.  Jarðleir fannst á nær öllum 

þeim svæðum er rannsökuð voru á 

Bessastöðum (tafla 15).  Einkum koma 

þó þessi brot af svæðunum sem merkt 

eru U-6 (um 263 brot) og U-9 (113 

leirkersbrot).  Voru bæði þessi svæði 

grafin upp 1987.  Flest jarðleirsbrotin (1071) voru ógreinanleg vegna smæðar 

en önnur voru metin til gerðar (tafla 16). Af þeim sem hægt var að greina 

voru skálar (125 brot) stærsti flokkurinn og þar á eftir koma pottar (79 brot) 

og fætur af pottum því næst (53 brot).  Þegar fjallað er um potta í þessu 

samhengi er nær undantekningalaust verið að fjalla um potta til matargerðar, 

hvort sem þeir eru þrífættir eða ekki.  Með því að skoða brotin miðað við eve 

gildi kemur fram að skálar (409 eve) mynda einnig stærsta flokkinn en 

krukkur (140 eve) koma þar á eftir.  Könnur reyndust þyngstar eða um 9415 g. 

en þar á eftir eru ógreinanlegu brotin eða um 9270 g.  Hér sést greinilega hve 

ólíkar niðurstöður koma fram eftir því hvaða aðferð er notuð. 

 

 

Mynd 26: Grænglerjaður jarðleir frá 
Bessastöðum. 
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JARÐLEIR 

Gerð grips eve fjöldi þyngd (g) 
skál 409 125 2984 
krukka 140 24 1034 
stór diskur 115,5 34 1097 
þrífættur pottur 88,5 79 2174 
kanna 60 18 9415 
flaska 50 1 82 
kertastjaki 50 2 47 
smyrslbaukur 27,5 5 53 
handfang 19 45 1487 
sigti 0 1 10 
panna 0 1 47 
lok 0 1 37 
fótur af þrífættum potti 0 53 1884 

skaftpottur 0 1 208 
ógreinanlegt 43 1071 9270 

Alls 1002,5 1461 29829 
Tafla 16: Jarðleirker eftir gerð (eve, fjöldi og þyngd). 
 
 

Helstu tegundirnar af jarðleir er fundust á Bessastöðum voru af gerðinni GRE 

(glerjaður rauður jarðleir) eða um 546 brot og um 201 brot af gerðinni GGE 

(grænglerjaður jarðleir). 

Af þeim 1461 jarðleirsbrotum sem á Bessastöðum fundust voru 200 

hornmáluð.  Einna helst voru þetta óskilgreind brot eða um 136 talsins (tafla 

17).  Af þeim sem hægt var að greina var einna mest af skálum (23 brot) og 

fötum (23 brot).  Ef taflan er skoðuð með hliðsjón af eve eru skálarnar 

algengastar (124,5 eve) en könnur hins vega, vega þyngst eða 9195 g. 

 

HORNMÁLAÐUR JARÐLEIR 
Gerð grips eve fjöldi þyngd (g) 
skál 124,5 23 748 
stór diskur 70,5 23 695 
flaska 50 1 82 
krukka 23 3 65 
kanna 5 6 9195 
handfang 0 6 68 
lok 0 1 37 
þrífættur pottur 0 1 47 
ógreinanlegt 8,5 136 811 

Alls 281,5 200 11748 
Tafla 17: Hornmáluð leirker eftir gerð (eve, fjöldi og þyngd). 
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Athyglivekur leirkersbrot frá Bessastöðum 

af gerðinni Weser slipware (sherd group 

2252).  Slík leirker voru framleidd í 

borginni Weser í Þýskalandi í upphafi 17. 

aldar og var mikið af þeim flutt út til 

Englands og Hollands, einnig til 

Norðurlanda þó í minna mæli væri.  

Leirker af þessari gerð eru aldursgreind frá 

1580 – 1630.  Á seinni hluta 

framleiðslutímabilsins snýst þetta við því 

þá voru Weser leirkerin einna helst flutt út 

til Norðurlanda en lítið sem ekkert til  

Bretlands.68 Aðallega voru framleiddir diskar og skálar.69  Guðrún 

Sveinbjarnardóttir telur að stór hluti þeirra hornmáluðu leirkersbrota er 

fundist hafa hér á landi geti tilheyrt þessari gerð eða dönskum hornmáluðum 

leirkerum, en erfitt er að meta uppruna þeirra af gerðinni einni saman.70 

Leirinn er ljósdrappaður að lit og aðeins út í appelsínugult.  Ekki er 

hægt að greina hlutverk gripsins.  Að utan hefur leirinn verið skreyttur með 

því að pressað hefur verið í hann mynstur, sem minnir einna helst á doppur.  

Hvít hornmálning er næst leirnum og ofan á henni er appelsínugul 

hornmálning með grænum doppum í og að lokum grænn glerungur að utan. 

Að innan er brotið ljósbrúnt án skreytinga.  Svipuð leirker hafa fundist í 

Rotterdam í Hollandi.71  

 

Leirkersbrot sem flokkast undir gráan jarðleir eru um 66 talsins og skiptast 

þau í Jydepot (41 brot), Paffrath (21 brot) og Greyware (13 brot).  Jydepot brotin 

eru aðallega úr pottum (pipkin) og nokkur brotanna passa saman (sherd group 

2130 og 2131).  Einnig er mjög líklegt að brot s.g. 2132 og 2124 séu úr sama 

leirkeri miðað við leirmassa brotanna þó að þau passi ekki saman.  Jydepot 

                                                
68 Hurts. ofl. Rotterdam Papers VI. bls. 251. 
69 Jennings. Eighteen centuries of pottery from Norwich, bls. 82. & Hurts. ofl. Rotterdam Papers VI. bls. 251. 
70 Guðrún Sveinbjarnardóttir. Leirker á Íslandi, bls. 48. 
71 Hurts. ofl. Rotterdam Papers VI. bls. 257. 

Mynd 27: Weser brot frá 
Bessastöðum. 
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leirkersbrotin koma einna helst af uppgraftarsvæði U-40 (9 brot) og svo úr 

öskuhaugnum (5 brot) en flest eru brotin (12 brot) án staðsetningar. 

Eins og kemur fram í kafla 2.21 hefur framleiðslan átt sér stað frá 

miðöldum og fram á 19. öld og því  erfitt að aldursgreina brotin þegar engar 

aðrar upplýsingar liggja fyrir. 

 

Brotin af Paffrath-gerð (þekkist einnig sem blá-grá leirker) eru alls 12 og er 

ekkert af þeim greinanlegt sem ílát.  Nokkur brot (sherd group 2159, 2160 og 

2161) eru öll úr sama leirkerinu og fundust öll á sama uppgraftarsvæði U-51 

og 52 sem rannsökuð voru 1996.  Paffrath-leirkerin voru framleidd á svæði 

norð-austur af Köln í Þýskalandi á 11. til 13. öld.72 

 

Fimm Grimston-leirkersbrot komu úr 

uppgreftinum á Bessastöðum, frá 

árunum 1990 og 1995. Grimston-

leirkerin koma frá Austur-Englandi og 

hafa verið framleidd frá lokum 12. 

aldar og fram á 16. öld.  Sjálfur leirinn 

er frekar sandkenndur.  Misjafnt er hve 

mikið af leirkerinu er þakið glerungi en 

þau elstu eru oftast eingöngu glerjuð að 

tveimur þriðju að utan en yngri 

leirkerin eru nær alltaf glerjuð frá hálsi og niður að botni.  Sjálfur 

glerungurinn er grænn að lit, án kopars, en með brúnum járnblettum í.  Í 

upphafi voru einna helst framleiddar könnur sem eru mjóar og háar, mikið 

skreyttar meðal annars með andlitum við barmbrún, en þegar líða tekur á 14. 

og 15. öld verða þær belgvíðari og fá breiðara handfang.73  Af þessum 

leirkersbrotum (sherd group 234, 235 og 236) er ekki hægt að greina fjögur 

þeirra en eitt er úr handfangi af könnu.  Sjálft handfangið er í breiðara lagi og 

bendir það til þess að það sé af frekar belgvíðri könnu.  Af því má álykta að 

                                                
72 Lüdtke. The Bryggen papers. Supplementary series no 4, bls. 122. 
73 Jennings. Eighteen centuries of pottery from Norwich, bls. 50. 

Mynd 28: Grimston brot frá 
Bessastöðum. 
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kannan sé frá seinni hluta framleiðslutímabilsins og er brotið aldursgreint til 

14. - 15. aldar.74 

 

Athygli vekur brot (s.g. 1460) því að þetta eru eiginlega tvö brot sem hafa 

verið fest saman við brennslu.  Sennilegt er að annað brotið hafi verið notað 

sem millilag á milli leirkera í brennsluofninum en svo hafi glerungurinn 

runnið til og fest það við leirkerið.  Það sem er áhugaverðast við þetta er að 

enginn leirkersframleiðsla var á Íslandi og því hlýtur þetta að hafa gerst í 

framleiðslulandinu.  Þannig hefur leirkerið verið útlitsgallað.  Það vekur 

spurningar um hvort innflutningurinn til Íslands hafi verið annars flokks en 

þar sem þetta er eina dæmið um slíkt er þetta sennilega um tilviljun að ræða.   

 

Við uppgröftinn á Bessastöðum fundust þrettán sköft af jarðleirspottum og 

pönnum.  Flest sköftin tilheyra þeirri gerð er nefnist Iceland (mynd 2 í kafla 

2.32 hér að framan) eða sex talsins.  Eru þrjú þeirra af B gerð (sherd group 2070, 

1768, 1846), tvö af D gerð (s.g. 1968, 1331) og eitt af F gerð (s.g. 2097).  Þrjú 

sköft voru af EGB gerð sem kemur frá Noregi og voru tvö þeirra af gerð 9b 

(s.g. 1238 og 2230) og eitt af gerð 7b (s.g. 1595).  Þar sem talið er að framleiðsla 

á rauðum jarðleir í Noregi hafi ekki hafist fyrr en á 17. öld75 má áætla að þau 

sköft SEM flokkast undir gerðina EGB séu frá 17. öld eða síðar.  Önnur sköft 

voru af gerðinni Sandhagen (s.g. 1960 og 2032) og eitt af gerðinni Store Valby 

(s.g. 1430), frá Danmörku og að lokum eitt af gerðinni Flensburg (gerð 7 – 

sherd group 1800) frá Þýskalandi.  Þá virðist sem þau sköft er fundist hafa 

hérlendis tilheyri jarðleirspottum sem framleiddir voru á 16. – 18. öld.  Flest 

þau leirker er fundist hafa hérlendis eru talin frá 16. - 18. öld.  Jafnvel þó 

framleiðsla þeirra hafi verið þekkt í Danmörku, Svíþjóð og Hollandi allt frá 

14. öld.76 

 

Þó nokkuð fannst af brúnum (rim) úr jarðleir á Bessastöðum.  Einna helst voru 

það brúnir sem flokkaðar eru sem gerð 5 (mynd 3 í kafla 2.33 hér að framan).  

                                                
74 Mehler. Die Mittelalterliche Keramik Islands. hefti 2. bls. 7. 
75 Guðrún Sveinbjarnardóttir. Leirker á Íslandi, bls. 52. 
76 Guðrún Sveinbjarnardóttir. Leirker á Íslandi, bls. 52. 
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Brot þessi eru frekar bein en sveigjast örlítið út og eru með tveimur fíngerðum 

rákum að utan.  Alls fundust þrjátíu og þrjú brot af þessari gerð og eru þau 

talin vera frá  17. öld eða síðar.77  Brot af gerð 4 voru um tólf talsins.  Eru þetta 

brot sem sveigjast frekar mikið út við brúnina og að utan er einn listi.  Tegund 

þessi hefur einnig verið aldursgreind til 17. aldar eða síðar.78  Barmbrúnir er 

flokkast undir gerð 9 voru alls tíu.  Þessi tegund sveigir örlítið út að innan en 

að utan eru nokkrir sentímetrar niður að haki sem snýr inn á við og verður 

því leirveggurinn þynnri þar undir.  Minna var af öðrum gerðum brúna og 

verða þær ekki ræddar hér sérstaklega, en hægt er að sjá teikningar af þeim á 

mynd 2 í kafla 2.32 hér að framan. 

 

Leirkersbrot sem voru sótug að utan eða innan eru alls 494.  Flest þó sótug að 

utan (355 brot) og nær helmingur ógreinanleg (242 brot).  Af þeim sem hægt 

var að greina má helst nefna 67 leirkersbrot af matargerðarpottum (pipkin).  

Þó er ekki verið að fjalla um fjölda leiríláta sem voru sótug heldur eingöngu 

fjöldi leirkersbrota sem sót fannst á.  

 Á nokkrum leirkersbrotum innanverðum (s.g. 1771, 1840, 1528, 1882, 

1534, 1488, 1560, 1478, 1483, 1461, 1467 og 1432) sjást ummerki eftir áhöld t.d. 

hníf eða sleif til að skafa eða hræra, sem hafa skilið eftir sig grunnar rispur á 

brotunum. 

 

Ekki var algengt að brot úr ólíkum jarðlögum pössuðu saman, þó eru nokkur 

og voru þau þá flokkuð saman.  T.d. brot úr gráleir af potti sem fannst í U-36 

og U-38 frá 1993 (sherd group 2130 og 2131).  Nokkur ógreinaleg brot pössuðu 

einnig saman (s.g. 1953 og 1954; 1415 og 1416; 1328 og 1329). 

 

Frá uppgreftinum á Bessastöðum voru greindar 34 gerðir af jarðleir.  Skipting 

þeirra er sem hér segir: 

 

 

                                                
77 Guðrún Sveinbjarnardóttir. Leirker á Íslandi, bls. 55. 
78 Guðrún Sveinbjarnardóttir. Leirker á Íslandi, bls. 53. 
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Jarðleir: 
 
Fabric code 24 (Grimston) 
Leirinn er dökkgrár að lit og gljúpur.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið dálítið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 1% af kvarssandsteini og 
1% af gljásteini.  Grænn blýglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað í höndum.  
 
Fabric code 38 (G/BGE – Green/brown glazed earthenware) 
Leirinn er appelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 1 - 2% af gljásteini.  Grænn 
glerungur að utan en brúnn að innan.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 39 (GWE – Green-glazed white earthenware) 
Leirinn er kremaður að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 1 - 2% af kalksteini og minna en 
1% af kvarssandsteini.  Grænn glerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 40 (GGE – Green glazed earthenware) 
Leirinn er appelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 5% af kalksteini og 10% af 
kvarssandsteini.  Græn-brún glerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 41 (GGE – Green glazed earthenware) 
Leirinn er appelsínugulur/grár að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 1% af gljásteini, minna en 
1% af kvarssandsteini og 1% af kalksteini.  Dökkgrænn glerungur.  Leirkerið hefur verið 
mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 42 (GGE – Green glazed earthenware) 
Leirinn er krem/appelsínugulur/grár að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu 
þar sem hann brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað minna en 1% af 
dökkum gljásteini og minna en 1% af kvarssandsteini.  Grænn glerungur.  Leirkerið hefur 
verið mótað á leirkerahjóli.  Sennilegt að þessi gerð sé brennd útgáfa af fabric code 44 BES. 
 
Fabric code 44 (GWE – Green glazed white earthenware) 
Leirinn er kremaður að lit og gljúpur.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið dálítið ójafnt  Við leirinn hefur verið blandað minna en 1% af gljásteini og 
1% kvarssandsteini.  Grænn (ólífugrænn) glerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á 
leirkerahjóli. 
 
Fabric code 46 (GRE – Glazed red earthenware) 
Leirinn er rauðappelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað minna en 2% af svörtu 
málmgrýti, minna en 1% kalksteini og 2 - 3% kvarssandsteini.  Dökk/rauðbrúnn glerungur.  
Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli.  Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric 
code 27 í AST. 
 
Fabric code 47 (GOE – Glazed orange earthenware) 
Leirinn er ljósappelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um minna en 1% af gljásteini 
og 1% kvarssandsteini.  Glær glerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
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Fabric code 48 (GRE – Glazed red earthenware) 
Leirinn er ljósappelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað minna en 1% af gljásteini, 
minna en 1% svörtu málmgrýti og 2% kvarssandsteini.  Glær glerungur.  Leirkerið hefur 
verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 49 (GRE – Glazed red earthenware) 
Leirinn er krem-appelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu 
þar sem hann brotnaði og sárið dálítið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 2 - 3% 
svörtu málmgrýti og 4% kvarssandsteini.  Glær glerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á 
leirkerahjóli. 
 
Fabric code 50 (BGE – Brown glazed earthenware) 
Leirinn er appelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 1 - 2% svörtu málmgrýti, 
1% gljásteini og 5% kalksteini.  Brúnn glerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 51 (GRE – Glazed red earthenware) 
Leirinn er appelsínugulur-grár að lit og harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar 
sem hann brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 1% kvarssandsteini, 
1% gljásteini og 3 - 4% kalksteini.  Glær glerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á 
leirkerahjóli. 
 
Fabric code 52 (G/BGE – Green/brownish glazed earthenware) 
Leirinn er  ljósappelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið mjög ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 2% kvarssandsteini 
og 1% gljásteini.  Grænn og glær glerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 53 (GWE – Green glazed white earthenware) 
Leirinn er  krem-appelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu 
þar sem hann brotnaði og sárið dálítið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 1 - 2% 
kvarssandsteini.  Grænn (ólífugrænn) tinglerungur.  Glerungurinn er óvandaður.  Leirkerið 
hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 55 (orange glazed earthenware) 
Leirinn er  ljósappelsínugulur að lit og mjög harður.  Leirinn er sléttur viðkomu í sárinu þar 
sem hann brotnaði og sárið hreint.  Við leirinn hefur verið blandað um 1% gljásteini.  Glær 
glerungur.  Leirkerið hefur verið steypt í móti. 
 
Fabric code 56 (Buffware) 
Leirinn er  kremaður  að lit og harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað minna en 1% gljásteini og 
innan við 1% kvarssandsteini.  Glær glerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 57 (G/OGE – Green/orange glazed earthenware) 
Leirinn er ljósappelsínugulur  að lit og harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar 
sem hann brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 1% gljásteini og innan 
við 1% svörtu málmgrýti.  Grænn og glær glerungur.  Glerungurinn er óvandaður.  Leirkerið 
hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 58 (GOE – Glazed orange earthenware) 
Leirinn er ljósappelsínugulur  að lit og harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar 
sem hann brotnaði og sárið dálítið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 1% 
kvarssandsteini og innan við 1% kalksteini.  Glær glerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á 
leirkerahjóli. 
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Fabric code 59 (GRE – Glazed red earthenware) 
Leirinn er appelsínugulur  að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið mjög ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 5% kvarssandsteini og 
innan við 1% kalksteini.  Glær glerungur.  Glerungurinn er óvandaður.  Leirkerið hefur verið 
mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 61 (GOE – Glazed orange earthenware) 
Leirinn er ljósappelsínugulur-kremaður að lit og harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í 
sárinu þar sem hann brotnaði og sárið dálítið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 1 – 
2% kvarssandstein, inna við 1% hálmi og innan við 1% gljásteini.  Glær glerungur.  Leirkerið 
hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 64 (BGE – Brown glazed earthenware) 
Leirinn er ljósappelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar 
sem hann brotnaði og sárið dálítið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um innan við 1% 
kalksteini og 1% kvarssandsteini.  Dökkbrúnn glerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á 
leirkerahjóli. 
 
Fabric code 66 (URE – Unglazed red earthenware) 
Leirinn er appelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið dálítið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 2% svörtu 
málmgrýti, innan við 1% kvars og innan við 1% skeljar.  Leirkerið hefur verið mótað á 
leirkerahjóli. 
 
Fabric code 67 (URE – Unglazed red earthenware) 
Leirinn er appelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 5 – 7% kvarssandsteini, 1% 
svörtu málmgrýti og 1% kalksteini.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 68 (Pingsdorf) 
Leirinn er grár að lit og mjög harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 2% kvars og 2% gljásteini. 
Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli.  Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric 
code 31 í AST. 
 
Fabric code 70 (Jydepot) 
Leirinn er grár að lit og mjög harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað innan við 1% kvarssandsteini, 1% 
gljásteini og innan við 1% kalksteini.  Leirinn hefur verið fægður (burnished).  Leirkerið hefur 
verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 71 (Paffrath) 
Leirinn er grár að lit og mjög harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 2% kvarssandsteini, 3 - 4% 
gljásteini og 2% kalksteini.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 72 (Greyware/ Svartgods) 
Leirinn er grár að lit og mjög harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 7% kvarssandsteini og 3% 
kalksteini.  Leirinn hefur verið fægður (burnished).  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
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Hornmálaður jarðleir: 
 
Fabric code 34 (Orange slipware) 
Leirinn er ljósappelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 2% af kvarssandsteini,  1 - 
2% af kalksteini og 1% leirmulning.  Glær glerungur - trailing slip með grænum koparslettum.  
Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli.  Þessi gerð f  fabric code er sams konar og fabric code 
26 í AST. 
 
Fabric code 35 (RBSLIP – Red bodied slipware with white/yellow slip trail) 
Leirinn er ljósappelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 3% af kvarssandsteini, 1 - 
2% af kalksteini og innan við 1% af svörtu málmgrýti.  Brúnn glerungur - trailing white slip 
með grænum koparslettum.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli.  Þessi gerð af fabric 
code er sams konar og fabric code 25 í AST. 
 
Fabric code 36 (RBSLIP – Red bodied slipware with white/yelloe slip trail) 
Leirinn er ljós appelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 1% af gljásteini, 1% af 
kalkstein, 3 – 4% af kvarssandsteini og innan við 1% af dökkum gljásteini.  Brúnn glerungur - 
trailing white slip með grænum koparslettum.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli.  
Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric code 25 í AST.  Svipað og fabric code 35 frá BES. 
 
Fabric code 37 (G/GBSLIP – Green/brown slipware) 
Leirinn er ljósappelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 3% af kvarssandsteini, 1% 
af kalksteini og innan við 1% af gljásteini.  Grænn og brúnn glerungur með trailing white slip.  
Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli.  Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric 
code 18 í AST. 
 
Fabric code 54 (YSGRE – Yellow-slipped glazed red earthenware) 
Leirinn er  appelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið mjög ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 5 - 7% kvarssandsteini.  
Hvít hornmálning milli leirs og glerungs.  Grængulur glerungur.  Leirkerið hefur verið mótað 
á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 60 (WSGRE – White slipped glazed red earthenware) 
Leirinn er appelsínugulur  að lit og harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið dálítið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað inna við 1% 
kvarssandsteini og 1% gljásteini.  Hvít hornmálning milli leirs og glerungs.  Glær glerungur.  
Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
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Flest brot reyndust vera GRE (glazed red earthenware), fabric code 46, þyngsta 

flokkinn skipuðu brot af orange slipware gerð, fabruc code 34, þau brot 

mynduðu einnig stærsta hópinn miðað við eve gildi (tafla 18). 

 

JARÐLEIR 

Fabric code eve fjöldi þyngd (g) 
34 183 93 10579 
50 93 168 2096 
49 89 191 3333 
46 86 263 3725 
52 73 41 1237 
40 59,5 139 1524 
47 55,5 36 502 
70 54,5 41 1027 
67 52,5 30 554 
36 42,5 28 313 
41 39,5 57 673 
66 26,5 51 895 
35 25,5 38 348 
37 23 35 269 
38 14,5 43 326 
51 14,5 30 296 
64 14,5 4 80 
53 13,5 4 44 
48 10,5 51 780 
39 7,5 15 69 
60 7,5 5 220 
61 3,5 27 177 
59 2,5 11 43 
44 6 11 109 
72 5 13 203 
24  5 83 
42  5 73 
54  1 19 
55  1 1 
56  4 62 
57  3 54 
58  3 7 
68  2 21 
71  12 87 

 Alls 1002,5 1461 29829 
Tafla 18: Jarðleir eftir fabric code (eve, fjöldi og þyngd). 
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4.4 Steinleir (stoneware) 

Leirkersbrot úr steinleir reyndust vera 393  

eða um 10% af heildarfjölda eru af 

gerðinni steinleir.  Einkum eru þetta lítil 

brot sem ekki er hægt að greina (tafla 19).  

Þau leirkersbrot sem hægt er að greina eru 

flest úr flöskum (51), þá koma krukkur (39 

brot).  Sé fjöldinn skoðaður miðað við eve 

gildi virðast krukkur algengastar (185 eve) 

og því næst flöskur (165 eve).  Út frá þyngd 

eru ógreinanleg brot stærsti flokkurinn eða 

1812 g og því næst krukkur með 1092 g. 

 

STEINLEIR 

Gerð grips eve fjöldi þyngd (g) 
krukka 185 39 1092 
flaska 165 51 805 
kanna 98 16 497 
smyrslbaukur 43 5 82 
skál 35 3 144 
næturgagn 31 14 430 
vasi 22,5 6 81 
ógreinanlegt 9,5 259 1812 

Alls 589 393 4943 
Tafla 19: Steinleirker eftir gerð (eve, fjöldi og þyngd). 
 
 
Úr uppgreftinum á Bessastöðum er steinleir þriðji stærsti leirkeraflokkurinn, 

um 10 % af heildinni.  Sjö brot af gerðinni Siegburg (sherd group 130, 209 – 214) 

fundust.  Eitt brotið (s.g. 130) er lítið en sennilega er það af Schnellen-ölkönnu.  

Að utan hefur verið límd leirmynd (mould applied) þar sem sést rétt móta fyrir 

biblíulegri mynd.  Brotið hefur verið aldursgreint til 1560 – 1570.79  Einnig 

fundust tvö önnur brot af Schnellen-könnum (s.g. 211 og 212) þau frekar lítil 

og passa ekki saman.  Að auki fannst neðri hluti af könnu (s.g. 209) sem er 

með felldan botn (frilled base).  Brotið fannst undir gjóskulagi úr Kötlu 1500 

                                                
79 Mehler. Die Mittelalterliche Keramik Islands. hefti 2. bls. 7. 

Mynd 29: Steinleir frá Bessastöðum. 
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(Kötlu ~ 1500) og er því eldra en það.80  Tvö brot (s.g. 91) úr Bartmann-könnu 

fundust er passa saman.  Brotin eru af hluti af mynstri sem sýnir ljón og 

láréttar línur fyrir aftan ljónið.  Kanna með svipuðu mynstri fannst í 

Dordrecht í Suður-Hollandi og er hún aldursgreind til 1550 – 1590.81  Nokkur 

brot af gerðinni Westerwald fundust þ.á.m. lítið brot (s.g. 1) en á hluta þess er 

mótað skraut sem er hringlaga og minnir á nokkurskonar blóm. Glerungurinn 

er grár með blá-ljósbrúnum blæ og er brotið aldursgreint til 17. – 18. aldar.  

Annað brot af sömu gerð (s.g. 3) er grátt í grunninn með dökkfjólubláu 

mynstri að utan.  Einnig er á því upphleypt merki með bláum og brúnum lit í, 

merkið U-laga með strikum í og fyrir utan 

það eru hálfgerðar lykkjur.  Merkið sést 

ekki allt enda er ekki um stórt brot að 

ræða.  Nærri heil flaska (vatnsflaska) 

fannst árið 1989 á svæði U-16.  Voru þetta 

sjö brot (s.g. 227) af gerðinni Westerwald og 

passa þau öll saman, þó vantar aðeins á 

efri partinn.  Flaskan er ljós-grábrún að lit 

og að utan sjást merki um fingraför í 

leirnum.  Er þetta merki um að hún hafi 

verið handgerð á rennihjóli.  Brot (s.g. 226) 

passar við þessi flöskubrot.  Svipuð flaska fannst í Nijmegen sem er í Austur-

Hollandi við landamæri Þýskalands og er hún aldursgreind til tímabilsins 

1850 – 1900.82  Fjögur brot af leirgerðinni BAS (Black Basalt)(s.g. 232) eru úr 

vasa.  Af þessum brotum er að finna brún og handfang sem er með útskornu 

blómamynstri.  Brotin eru grásvört að lit og svo er að sjá að reynt hafi verið að 

líkja eftir útliti fornra grískra vasa.  Brotin passa ekki saman en eru þó að 

öllum líkindum úr sama leirkeri.  Enn eru ótalin tvö brot (sherd group 233) sem 

eru einnig að öllum líkindum úr sama leirkeri miðað við gerð og lit. 

 

                                                
80 Guðrún Sveinbjarnardóttir. Leirker á Íslandi, bls. 38. 
81 Bartels. Steden in Scherven 2, bls. 569. 
82 Bartels. Steden in Scherven 2, bls. 548. 

Mynd 30: Westerwald frá 
Bessastöðum. 
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Frá uppgreftinum á Bessastöðum voru greindar 24 gerðir af steinleir.  

Skipting þeirra er sem hér segir: 

 

Fabric code 1 (Westerwald) 
Leirinn er ljóskremaður að lit og mjög harður. Leirinn er aðeins ójafn viðkomu í sárinu þar 
sem hann brotnaði og sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá neinu hafi verið blandað í leirinn.  
Saltglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli.  
 
Fabric code 2 (Frechen) 
Lerinn er ljósgrár að lit og mjög harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið hreint.  Við leirinn hefur verið blandað um 5% af kvarssandsteini og innan 
við 2% af kalkspat.  Saltglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 3 (Raeren) 
Leirinn er grár að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið nærri hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með 1% svörtu málmgrýti og 
innan við 1% gljásteini.  Brúnn saltglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 4 (Raeren?) 
Leirinn er ljósgrár að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með 1% svörtu málmgrýti og 
innan við 1% gljásteini.  Brúnn saltglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á rennihjóli. 
 
Fabric code 5 (BSGS – Brown saltglazed stoneware) 
Leirinn er ljós kremaður-grár að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu 
þar sem hann brotnaði og sárið nærri hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með innan við 
1% dökkum gljásteini.  Brúnn saltglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 6 (Köln) 
Leirinn er grár að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá neinu hafi verið blandað við leirinn.  Brúnn 
saltglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 7 (BSGS – Brown saltglazed stoneware) 
Leirinn er ljósgrár að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið nærri hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með 4% svörtu málmgrýti 
og 2% kalksteini.  Brúnn saltglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 8 (Köln?) 
Leirinn er ljóskremaður að lit og mjög harður. Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar 
sem hann brotnaði og sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá neinu hafi verið blandað við leirinn.  
Saltglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 9 (BSGS – Brown saltglazed stoneware) 
Leirinn er brún/appelsínugulur að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í 
sárinu þar sem hann brotnaði og sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með innan við 
1% gljásteini.  Brúnn saltglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli.  Þessi gerð af 
fabric code er sams konar og fabric code 14 í AST. 
 
Fabric code 10 (BSGS – Brown saltglazed stoneware) 
Leirinn er ljósgrár að lit og mjög harður.  Leirinn er sléttur viðkomu þar sem hann brotnaði 
og sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með 1% kalksteini og innan við 1% dökkum 
gljásteini.  Saltglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
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Fabric code 11 (BSGS – Brown saltglazed stoneware) 
Leirinn er ljósgrárkremaður að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu 
þar sem hann brotnaði og sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með 3-4% svörtu 
málmgrýti og innan við 1% kalksteini.  Saltglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á 
leirkerahjóli.  Þessi gerð af fabric code 11 og 13 frá BES gæti verið sú sama. 
 
Fabric code 12 (BSGS – Brown saltglazed stoneware) 
Leirinn er grár-kremaður að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar 
sem hann brotnaði og sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með 1% svörtu málmgrýti 
og innan við 1% kalksteini.  Saltglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli.  Þessi 
gerð af fabric code er sams konar og fabric code 13 í AST. 
 
Fabric code 13 (BSGS Brown saltglazed stoneware) 
Leirinn er kremaður að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið nærri hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með 1% kvarssandsteini.  
Saltglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli.  Þessi gerð af fabric code 11 og 13 
frá BES gæti verið sú sama. 
 
Fabric code 14 (Westerwald) 
Leirinn er ljósgrár-kremaður að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu 
þar sem hann brotnaði og sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með 1% gljásteini og 
innan við 1% svörtu málmgrýti.  Saltglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli.  
Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric code 10 í AST. 
 
Fabric code 15 (GDGS – Grey dipglazed stoneware) 
Leirinn er kremaður að lit og harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með 1 - 2% gljásteini.  Saltglerungur.  
Leirkerið hefur verið steypt í móti.  Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric code 12 í 
AST. 
 
Fabric code 16 (BSGS – Brown saltglazed stoneware) 
Leirinn er grár að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með innan við 1% dökkum gljásteini.  
Saltglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli.  Þessi gerð af fabric code er sams 
konar og fabric code 7 í AST. 
 
Fabric code 17 (Siegburg) 
Leirinn er ljósgrár að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárð nærri hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með 1% gljásteini og 1 – 
2% svörtu málmgrýti.  Saltglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 18 (Siegburg) 
Leirinn er kremaður að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með innan við 1% kalksteini og 
1% gljásteini.  Enginn glerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 19 (Westerwald?) 
Leirinn er ljósgrár að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með 5% svörtu málmgrýti.  
Saltglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 20 (Westerwald) 
Leirinn er kremaður að lit og mjög harður. Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá neinu hafi verið blandað við leirinn.  
Saltglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli.  Þessi gerð af fabric code er sams 
konar og fabric code 15 í AST. 
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Fabric code 21 
Leirinn er grár að lit og mjög harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu þar sem hann brotnaði og 
sárið dálítið ójafnt.  Leirinn hefur verið blandaður með 1 - 2% kvars.  Saltglerungur.  Leirkerið 
hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 22 (WSGS – White saltglazed stoneware) 
Leirinn er ljósgrár að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með 1% gljásteini.  
Saltglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli.  Þessi gerð af fabric code er sams 
konar og fabric code 28 í AST. 
 
Fabric code 23 (BAS – Black basalt) 
Leirinn er dökkgrár-svartur að lit og mjög harður. Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu 
þar sem hann brotnaði en sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá neinu hafi verið blandað við 
leirinn.  Enginn glerungur.  Leirkerið hefur verið steypt í móti.   
 
Fabric code 73 (Orange stoneware) 
Leirinn er kremaður að lit og mjög harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið nærri hreint.  Leirinn hefur verið blandaður með 1% gljásteini.  
Saltglerungur.  Leirkerið hefur verið steypt í móti. 
 
 

 

Flest leirkersbrotin úr steinleir voru af BSGS (brown saltglazed stoneware) gerð 

(fabric code 11), 55 talsins (mynd20).  Ef miðað er við eve gildi skipa brot af 

GDGS (grey dipglazed stoneware) gerð (fabric code 15) stærsta flokkinn, 84, 5 eve.  

Sé litið á þyngd er fabric code 14 (Westerwald) aftur á móti stærsti flokkurinn 

(658 g).  Hér kemur greinilega í ljós hversu ólíkar niðurstöður aðferðirnar 

gefa. 
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STEINLEIR 

Fabric code eve fjöldi þyngd 
15 84,5 16 341 
3 75 31 329 
5 66,5 35 316 
7 55 49 556 

20 50 9 352 
14 48 25 658 
9 40 16 546 

11 32,5 55 467 
10 35 24 143 
1 27,5 27 380 

23 22,5 6 81 
4 15,5 27 147 
6 14 7 45 

13 14 7 129 
17 9 1 32 
2  13 90 
8  21 139 

12  6 45 
16  5 61 
18  6 46 
19  1 5 
21  1 18 
22  3 10 
73  2 7 

Alls 589 393 4943 
Tafla 20: Steinleir eftir fabric code (eve, fjöldi og  
 þyngd). 
 
 
 

4.5 Tinglerjaður jarðleir (tin-glazed earthenware) 

Af tinglerjuðum jarðleir fundust 132 

(um 3% af heildinni) leirkersbrot við 

uppgröftinn á Bessastöðum.  Aðallega 

eru þetta lítil brot sem ekki er hægt að 

greina (tafla 21).  Af þeim brotum sem 

hægt er að greina eru flest úr diskum, 8 

leirkersbrot.  Með því að skoða 

flokkinn með tilliti til eve gildi virðast 

Mynd 31: Tinglerjaður jarðleir frá 
Bessastöðum. 
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diskar einnig stærsti flokkurinn (10 eve).  Sé litið á þyngd eru óskilgreindu 

brotin 267 g en svo koma diskar næstir þar á eftir með 93 g. 

 

TINGLERJAÐUR JARÐLEIR 

Gerð grips eve fjöldi þyngd (g)  
matardiskur 21,5 8 93 
stór diskur 10 2 41 
krukka 10 2 41 
skál 9,5 1 5 
smyrslbaukur 0 1 6 
lok 0 3 54 
ógreinanlegt 0 115 267 

Alls 51 132 507 
Tafla 21: Tinglerjuð leirker eftir gerð (eve, fjöldi og  
 þyngd). 
 

Frá uppgreftinum á Bessastöðum voru greindar 4 gerðir af tinglerjuðum 

jarðleir.  Skipting þeirra er sem hér segir: 

 

Fabric code 32 (Faience/delft) 
Leirinn er ljóskremaður að lit og mjög gljúpur.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar 
sem hann brotnaði og sárið dálítið ójafnt.  Leirinn hefur verið blandaður með innan við 1% 
kvarssandsteini og 1% svörtu málmgrýti.  Tinglerungur.  Leirkerið hefur verið steypt í móti.  
Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric code 46 í AST. 
 
Fabric code 33 (MAJ - Majolica) 
Leirinn er ljós að lit og mjög gljúpur.  Leirinn er sléttur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið dálítið ójafnt.  Leirinn hefur verið blandaður með innan við 1% svörtu 
málmgrýti.  Litaður blýglerungur.  Leirkerið hefur verið steypt í móti. 
 
Fabric code 45 (TGE – Tin-glazed earthenware) 
Leirinn er ljóskremaður að lit og mjög gljúpur.  Leirinn er hrjúfur viðkomu þar sem hann 
brotnaði og sárið ójafnt.  Leirinn hefur verið blandaður með innan við 1% svörtu málmgrýti 
og minna en 1% kalksteini.  Grænn tinglerungur.  Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli. 
 
Fabric code 69 (TGE – Tin-glazed earthenware) 
Leirinn er kremaður að lit og mjög gljúpur. Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið dálítið ójafnt.  Leirinn hefur verið blandaður með innan við 1% 
kvarssandsteini og 1% gljásteini.  Glerungurinn allur flagnaður af.  Leirkerið hefur verið 
mótað á leirkerahjóli.  Þessi gerð af fabric code 46 og 69 frá BES gæti verið sú sama. 
 
 

Hluti af skrautdisk (s.g. 1186) fannst við uppgröftinn 1990.  Þetta eru tvö brot 

sem passa saman og eru mótuð laufblöð á hann innanverðan.  Brotin eru með 

grænan litaðan glerung að innan og utan og er gripurinn sennilega frá 18. öld.  

Botn úr smyrslbauk (s.g. 1111) fannst árið 1989 og kom hann af svæði U-16.  
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Þetta eru þrjú brot sem hafa verið límd saman eftir að þau fundust og er því 

botninn núna heill.  Glerungurinn á bauknum er ljós í grunninn en á hann eru 

málaðar fimm bláar línur neðst við botninn en þar fyrir ofan er mynstur með 

laufblöðum sem eru gul og græn að lit með bláum útlínum.  Glerungurinn er 

aðeins byrjaður að flagna.  Brot af súpuskálarloki (s.g. 1139) fannst af þessari 

gerð.  Eru þetta þrjú brot sem öll passa saman.  Þau eru handmáluð með bláu 

blómamynstri að utan en að innan er það ljóst. 

 

 

4.6 Postulín (porcelain) 

Leirkersbrot af gerðinni postulín eru 295 

talsins eða um 7% af heildinni.  Flest brot sem 

hægt var að greina reyndust undirskálar (88 

brot) stærsti flokkurinn en næst kom bollar 

eða teskálar (28 brot) þar á eftir (tafla 22).  

Miðað við eve gildi eru undirskálar (322,5 eve) 

einnig stærsti flokkurinn og sá næsti er einnig 

bollar/teskálar (211 eve).  Þegar taflan er svo 

skoðuð út frá þyngd eru undirskálar einnig 

stærsti flokkurinn (1110 g).  Hér sést að allar þrjár aðferðirnar leiða til sömu 

niðurstöðu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 32: Postulín frá 
Bessastöðum. 



 88 

POSTULÍN 

Gerð grips eve fjöldi þyngd (g) 
undirskál 322,5 88 1110 
bolli/teskál 211 28 174 
eggjabikar 50 1 25 
matardiskur 44 8 204 
flaska 30 2 15 
skál 13,5 5 55 
krukka 13,5 1 28 
skrúftengill 13,5 1 4 
kanna 12,5 1 14 
lok 5,5 2 11 
súpuskál 4,5 10 196 
brúðuandlit 0 6 14 
handfang 0 5 13 
stytta 0 3 14 
ógreinanlegt 10 134 461 

Alls 730,5 295 2338 
Tafla 22: Postulín eftir gerð (eve, fjöldi og þyngd). 
 

Við uppgröftinn á Bessastöðum fannst postulín frá Kína, Danmörku og 

öðrum Evrópulöndum.  Var þeim skipt í tvennt: kínverskt postulín og 

evrópskt postulín.  Hins vegar mátti skipta postulíninu í fjórar gerðir af fabric 

code.  Skipting þeirra er sem hér segir: 

 

Fabric code 25 (CHPOR – Chinese porcelain) 
Leirinn er hvítur að lit og mjög harður.  Leirinn er sléttur viðkomu þar sem hann brotnaði en 
sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá að neinu hafi verið blandað við leirinn.  Glærglerungur.  
Leirkerið hefur verið mótað á leirkerahjóli.  Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric 
code 49 í AST. 
 
Fabric code 26 (DANISH – Danish porcelain) 
Leirinn er hvítur að lit og mjög harður.  Leirinn er sléttur viðkomu þar sem hann brotnaði en 
sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá að neinu hafi verið blandað við leirinn.  Glær blýglerungur.  
Leirkerið hefur verið steypt í móti.  Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric code 53 í 
AST. 
 
Fabric code 27 (EURPOR – European porcelain) 
Leirinn er hvítur að lit og mjög harður.  Leirinn er sléttur viðkomu þar sem hann brotnaði en 
sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá að neinu hafi verið blandað við leirinn.  Glær blýglerungur.  
Leirkerið hefur verið steypt í móti.  Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric code 54 í 
AST. 
 
Fabric code 28 (EURPOR – European porcelain) 
Leirinn er hvítur að lit og mjög harður.  Leirinn er sléttur viðkomu þar sem hann brotnaði en 
sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá að neinu hafi verið blandað við leirinn.  Enginn glerungur.  
Leirkerið hefur verið steypt í móti.  Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric code 58 í 
AST. 
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4.61 Kínverskt postulín (chinese porcelain) 

Kínverskt postulín var um 14% af heildinni eða um 41 leirkersbrot.  

Ógreinanleg brot er stærsti flokkurinn þegar litið er á fjölda, með 27 

leirkersbrot, en af þeim sem hægt er að greina þá eru þau flest úr 

bollum/teskálum (9 leirkersbrot).  Ef miðað ver við eve gildi og þyngd eru 

bollar stærstu flokkarnir (75 eve og 44 g). 

 

KÍNVERSKT POSTULÍN 

Gerð grips eve fjöldi þyngd (g) 
bolli 75 9 44 
lok 5,5 1 3 
matardiskur 3,5 1 5 
skál 5 2 10 
undirskál 5 1 2 
ógreinanlegt 4,5 27 42 

Alls 98,5 41 106 
Tafla 23: Kínverskt postulín eftir gerð (eve, fjöldi og  
 þyngd). 
 

Flest brot af kínversku postulíni sem fundust við uppgröftinn á Bessastöðum 

eru af gerðinni blue and white, eða um 22 brot, og er skreytingin handmáluð 

mynstur, oft blóm og tré, undir glerunginum.  Brot (sherd group 409 og 2248) 

fundust með rauð-appelsínugulu mynstri að utan þar af er eitt brotið skreytt 

með hluta af fugli á en hin eru með stráum.  Þessi þrjú brot passa ekki saman 

en eru þó sennilega úr sama leirkeri.  Nokkur brot fundust af gerðinni 

batavian eða um 10 brot.  Voru þetta nær allt ógreinanleg brot fyrir utan fjögur 

sem voru úr tebolla.  Þrjú þeirra (s.g. 237) voru úr sama bollanum, tvö þeirra 

límd saman.  Bollinn er brúnn að utan en að innan er hann með bláu 

blómamynstri í botninum og upp við brún.  Fimm brot voru af gerðinni 

enamelled þ.e. handmáluð ofan á glerunginn.  Aðallega voru þetta ógreinanleg 

brot nema eitt (s.g. 240) sem er úr tebolla með litlum brúnum blómum að 

innan upp við brún.  Þau kínversku leirkersbrot er fundust við uppgröftinn á 

Bessastöðum má flest tímasetja til 18. aldar. 
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4.62 Evrópskt postulín (european porcelain) 

Af postulíni var evrópskt postulín 86% eða 254 leirkersbrot.  Í þessum kafla er 

fjallað um danskt postulín ásamt öðru evrópsku postulíni.  Af þeim brotum 

sem hægt var að greina eru undirskálar (60 brot) stærsti flokkurinn þegar litið 

er á fjöldann (tafla 24) en bollar skipa stærsta flokkinn ef miðað er við eve gildi 

(136 eve).  Þegar horft er á þyngdina eru undirskálar (632 g) stærsti 

flokkurinn. 

 

EVRÓPSKT POSTULÍN 

Gerð grips eve fjöldi þyngd (g) 
undirskál 3175 87 1108 
bolli 136 19 130 
eggjabikar 50 1 25 
matardiskur 40,5 7 199 
flaska 30 2 15 
krukka 13,5 1 28 
skrúf tengill 13,5 1 4 
kanna 12,5 1 14 
skál 8,5 3 45 
súpuskál 4,5 10 196 
brúðuandlit 0 6 14 
handfang 0 5 13 
lok 0 1 8 
stytta 0 3 14 
ógreinanlegt 5,5 107 419 

Alls 632 254 2232 
Tafla 24: Evrópskt postulín eftir gerð (eve, fjöldi og þyngd). 
 

Öll leirkersbrotin sem eru flokkuð sem danskt postulín (fabric code 26) eru 

máluð undir glerunginn með blue and white 

skrautmynstri og nær undantekningarlaust er 

þetta hið klassíska blómamynstur sem Royal 

Copenhagen eru einna þekktastir fyrir.  Alls eru 

þetta 40 leirkersbrot og eru tvö (s.g. 278 og 272) 

þeirra með framleiðslustimpil frá Royal 

Copenhagen sem eru þrjár bláar línur, frekar 

beinar með punkt yfir vinstramegin (mynd 33).  

Fyrir ofan það á að vera stimpill af hinu 
Mynd 33: Framleiðslustimpill frá 
Bessastöðum. 
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konunglega merki en hann fannst því miður ekki á neinu brotinu.  Þrjár línur, 

nokkurn veginn eins og öldur, hafa lengi verið merki verksmiðjunnar og sjást 

oft á gripum frá þeim.83  Því er ómögulegt að segja nákvæmlega um aldur 

stimpilsins en hann gæti verið frá 1870 til 1923.  Áhugavert er að nefna að á 

Bessastöðum fundust einnig andlit af litlum brúðum, eins og í Aðalstræti.  

Eru þetta sex brot úr andlitum og eru tvö þeirra best varðveitt.  Annað þeirra 

(s.g. 412) er alveg heilt að framan og eru máluð á það augu og augabrúnir.  

Það er þó brotið að aftan og hluti af hálsinum.  Hitt brotið (s.g. 413) er ómálað 

og alveg heilt.  Bæði eru þau án glerungs og eru þau aldursgreind til 20. aldar.   

 Skreytingar á postulíni eru algengar og eru um 63% leirkeranna (miðað 

við eve) með skreytingu.  Skreytingar undir glerungi (UGP) eru algengastar 

eða um 47%.  Eru þetta aðallega blue and white skreytingar með blómum.  

Steinprentaðar skreytingar (DECAL) eru 12% af heildinni.  Eru þetta 

skreytingar með gyllingu á leirkerinu eða upp við brún.  Skreyting ofan á 

glerunginn (OGP) er sjaldgæfust, aðeins 4% (mynd 34). 

 

 
 

                                                
83 http://www.royalcopenhagen.com/Craftmanship/Marks-and-Backstamps.aspx - skoðað 7. maí 

2009. 

Mynd 34: Postulínsskreytingar miðað við eve. 
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4.7 Verksmiðjuunninn jarðleir (industrial earthenware) 

Eins og við var að búast er verksmiðjuunninn 

jarðleir stærsti efnisflokkurinn, með 1685 

leirkersbrot eða um 43% af heildinni.  

Aðallega eru þetta lítil ógreinanleg brot eða 

1283 talsins (tafla 25).  Af þeim sem hægt var 

að greina mynduðu diskar og skálar stærsta 

flokkinn (116 leirkersbrot).  Skálar 

einvörðungu skipuðu hins vegar stærsta 

hópinn ef eve gildi og þyngd voru notuð til 

flokkunar (412 eve, 3090 g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tafla 25: Verksmiðjuunninn jarðleir eftir gerð (eve, fjöldi  
 og þyngd). 
 

 

Verksmiðjuunninn jarðleir skiptist í 7 flokka.  Í þessari rannsókn var honum 

hins vegar eingöngu skipt í creamware, pearlware og whiteware þar sem þetta 

voru stærstu flokkarnir, en aðrar gerðir flokkaðar með whiteware.  Skipting 

verksmiðjuunna jarðleirsins er sem hér segir: 

 

 

Mynd 35: Handmálað whiteware 
frá Bessastöðum. 

VERKSMIÐJUUNNINN JARÐLEIR 

Gerð grips eve fjöldi þyngd (g) 
skál 412 116 3089 
matardiskur 213 116 1213 
undirskál 193 75 621 
bolli 155 39 412 
kanna 50 4 157 
súpudiskur 46 35 407 
krukka 34 7 132 
stútur 20 1 2 
lok 14,5 2 27 
handfang 0 7 61 
ógreinanleg 47 1283 4293 

Alls 1184,5 1685 10414 
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Fabric code 29 (Whiteware) 
Leirinn er hvítur að lit og mjög harður.  Leirinn er sléttur viðkomu þar sem hann brotnaði og 
sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá neinu hafi verið blandað í leirinn.  Glær blýglerungur.  
Leirkerið hefur verið steypt í móti.  Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric code 19 í 
AST. 
 
Fabric code 30 (Pearlware) 
Leirinn er hvítur að lit og mjög harður.  Leirinn er sléttur viðkomu þar sem hann brotnaði og 
sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá neinu hafi verið blandað í leirinn.  Glær blýglerungur.  
Leirkerið hefur verið steypt í móti.  Þessi gerð af fabric code er sams konar og fabric code 21 í 
AST. 
 
Fabric code 31 (Creamware) 
Leirinn er ljóskremaður/hvítur að lit og harður.  Leirinn er sléttur viðkomu þar sem hann 
brotnaði og sárið hreint.  Ekki var hægt að sjá neinu hafi verið blandað í leirinn.  Glær 
blýglerungur.  Leirkerið hefur verið steypt í móti.  Þessi gerð af fabric code er sams konar og 
fabric code 20 í AST. 
 
Fabric code 43 (DRAB – Drabware earthenware) 
Leirinn er kremaður/grár að lit og harður.  Leirinn er sléttur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið dálítið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað um 1% glásteini.  Grá- grænn 
glerungur.  Leirkerið hefur verið steypt í móti. 
 
Fabric code 62 (YBE – Yellow bodied earthenware) 
Leirinn er kremaður að lit og harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið dálítið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað innan við 1% kalksteini og 1% 
gljásteini.  Glær glerungur.  Leirkerið hefur verið steypt í móti.  Þessi gerð af fabric code er 
sams konar og fabric code 37 í AST. 
 
Fabric code 63 (BGRE – Blackware) 
Leirinn er appelsínugulur að lit og harður.  Leirinn er hrjúfur viðkomu í sárinu þar sem hann 
brotnaði og sárið ójafnt.  Við leirinn hefur verið blandað innan við 1% kalksteini og 1% 
gljásteini.  Svarbrúnn glerungur.  Leirkerið hefur verið steypt í móti.  Þessi gerð af fabric code 
er sams konar og fabric code 16 í AST. 
 
Fabric code 65 (ROCK – Rockingham, brownglazed ware) 
Leirinn er ljóskremað að lit og harður.  Leirinn er fremur ójafn viðkomu í sárinu þar sem 
hann brotnaði og sárið ójant.  Við leirinn hefur verið blandað innan við 1% svörtu málmgrýti.  
Dökkbrúnn glerungur.  Leirkerið hefur verið steypt í móti. 
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4.71 Creamware 

Creamware er um 10% af heildinni eða 157 

leirkersbrot.  Eins og fram kemur í kafla 2.25.1 

var aðalframleiðslutíminn á 18. öld.  Af 

creamware fundust einkum ógreinanleg brot eða 

131 (tafla 26).  Af þeim leirkersbrotum sem hægt 

var að greina voru skálar (14 brot) stærsti 

flokkurinn.  Sömu sögu er að segja ef flokkað er 

með tilliti til eve gildi og þyngdar (26 eve og 91 g). 

 

CREAMVARE 
Gerð grips eve fjöldi þyngd (g) 
skál 26 14 91 
súpudiskur 6,5 8 51 
matardiskur 9 3 57 
handfang 0 1 5 
ógreinanlegt 0 131 340 

Alls 41,5 157 544 
Tafla 26: Creamware leirker eftir gerð (eve, fjöldi og  
  þyngd). 
 

Þrjú brot úr diskum fundust á Bessastöðum og eru tvö þeirra með mótsteypta 

brún.  Annað þeirra (s.g. 1028) er með svonefndu drottningarskrauti (queen´s 

shape) á brún en hitt brotið (s.g. 1083) með svonefndu konungaskrauti (royal 

shape) á brúninni.  Einnig voru fimm brot (s.g. 1089 og 1027) flokkuð sem 

súpudiskar með konungaskrauti á brúninni.  Eitt brot (s.g. 1088) fannst með 

svonefndu spearhead mynstri á brúninni en ekki var hægt að greina úr hverju 

brotið var vegna smæðar. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 36: Creamware frá 
Bessastöðum. 
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4.72 Pearlware 

Verksmiðjuunnum jarðleir af pearlware gerð 

fannst í mjög litlu mæli við uppgröftinn á 

Bessastöðum, aðeins 9 brot eða 0,5%.  Ekkert 

brotanna er hægt að greina vegna smæðar 

(tafal 27).  

 

 

PEARLWARE 

Gerð grips fjöldi þyngd (g) 
Ógreinanlegt 9 24 

Alls 9 24 
Tafla 27: Pearlware leirker eftir gerð (eve, fjöldi og 
  þyngd). 
 

Öll brotin eru mótsteypt með skeljaskrauti (shell-edge) á brún og með bláum lit 

í.  Framleiðsla pearlware átti sér einna helst stað á árunum 1800 – 1840 og má 

því tímasetja þau til fyrri hluta 19. aldar.  

 

 

 

4.73 Whiteware 

Whiteware er stærsti flokkurinn af verksmiðjuunnum jarðleir með um 90% og 

1519 leirkersbrot af heildinni.  Af þeim brotum sem hægt er að greina (tafla 

28) eru diskar stærsti flokkurinn, 113 brot og skálar næstar (102 brot).  Þetta 

snýst við ef litið er til eve gildis, þá eru skálar skálar stærsti flokkurinn (386 

eve) og diskar þar á eftir (204 eve) og það sama gildir einnig um þyngd, skálar 

2998 g og diskar 1156 g. 

 

 

 

 

 

Mynd 37: Pearlware frá 
Bessastöðum. 
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WHITEWARE 

Gerð grips eve fjöldi þyngd (g) 
skál 386 102 2998 
matardiskur 204 113 1156 
undirskál 193 75 621 
bolli 155 39 412 
kanna 50 4 157 
súpudiskur 39,5 27 356 
krukka 34 7 132 
stútur 20 1 2 
lok 14,5 2 27 
handfang  0 6 56 
ógreinanlegt 47 1143 3929 

Alls 1143 1519 9846 
Tafla 28: Whiteware leirker eftir gerð (eve, fjöldi og þyngd). 
 

 

Þrettán leirkersbrot eru með framleiðslustimpla.  Flest voru með stimpil frá 

Furnival og eru það bæði diskar (s.g. 567), undirskál (s.g. 568), bolli (s.g. 565) 

og ógreinanleg brot (s.g. 587, 570, 566, 771).  Stimpillinn var með mynd af 

víkingaskipi undir fullum seglum og var í notkun í kringum 1890 - 1913.  

Voru þessi leirker framleidd af verksmiðjunni Thomas Furnival & Sons í 

Staffordshire í Englandi.84  Á sumum brotanna má sjá framleiðslumerki  

Villeroy & Boch (s.g. 932 og 960) sem var í notkun á tímabilinu 1874 – 1909.85 

Einnig kemur fyrir merki frá Baker & Co (s.g. 800), sem eru aldursgreind til 

1839 - 1932 og starfaði sú verksmiðja í Staffordshire líkt og Thomas Furnival & 

Sons.  Á brotinu frá Baker & Co er ritað „… [H]ONI SOIT QUI MAL Y PEN 

[SE] …“ (shame on him who thinks evil/skömm sé þeim sem hugsar ljótt) 

kringum hringlaga mynd sem er skipt í fjóra hluta og sýna ljón og fiska en 

tvær eru óljósar.  Fyrir ofan myndina er kóróna og tvö ljón sem standa í 

afturlappirnar augliti til auglitis sitt hvorum megin við kórónuna.  Þó vantar 

aðeins á annað ljónið.  Framleiðslumerki þetta kemur frá George Jones & Sons 

og var notað á árunum 1873 – 1907.86  Eitt brotið (s.g. 560) er með stimpilinn 

„Copenhagen – Danmark“ og á einu diskbrotinu (s.g. 780) sést glitta í „..E 

JONES“ sem kemur einnig frá George Jones & Sons og var varningur með 

                                                
84 http://furnivalfamilytree.blogspot.com/2006/01/thomas-furnival-sons-potters.html - 5. apríl 2009. 
85 http://www.porcelainmarksandmore.com/saar/mettlach_1/00.php - 5. apríl 2009. 
86 http://www.thepotteries.org/mark/j/jonesgeo.html - 5. apríl 2009. 
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þessu merki framleiddur 1861 - 1951.87  Brot (sherd group 875) var með stimpil 

að neðanverðu með áletruninni „CHANTILLY“.  Þessi áletrun segir eingöngu 

til um hvernig skreyting er á leirkerinu en ekki um framleiðslustaðinn. 

Skreytingar á whiteware sem fannst við uppgröftinn á Bessastöðum eru 

einna helst myndþrykking, handmálun undir glerung, sponge- og slip 

skreyting.  Sýnishorn af leirkersbrotunum eru sýndar í kafla 7 hér að aftan.  

Af leirkersbrotunum sem fundust á Bessastöðum eru óskreytt brot þó 

algengust 49% miðað við eve gildi (mynd 38).  Af skreytum brotum voru 

máluð undir glerunginn (UGP) algengust 23%, þar næst koma myndþrykkt 

brot (TRANS) 10% og þriðja algengasta mynstrið er sponge skreyting 9%.  

Aðrar skreyti aðferðir eru fátíðari, slipped skreyting 4% og COLG (coloured 

glaze) er 5%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
87 http://www.thepotteries.org/mark/j/jonesgeo.html - 5. apríl 2009. 

Mynd 38: Skreytingar af verksmiðjuunnum jarðleir eftir fjölda. 
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4.8 Endurnýtt leirker 

Viðgerðagöt voru ekki algeng á leirkersbrotum frá Bessastöðum en þó 

fundust nokkur (sherd group 2241, 772, 477, 447, 474, 751, 476, og 457).  Tvö af 

þessum brotum voru úr skálum.  Annað þeirra (s.g 2241) var með slipped 

skreytingu þar sem margir litir koma við sögu og þeim fléttað saman með 

aðferð sem nefnist twigs fans marbling og má rekja þessa aðferð til 1800 – 1890.  

Grunnliturinn er brúnn með hvítu, bláu og svörtu mynstri.  Leirinn hefur svo 

verið mótaður með stimpilmunstri (rouletting) upp við brún og er grænn að 

lit.  Vírbútur er enn í gatinu sem hefur verið gert til að spengja skálina saman 

og var það eins brotið sem fannst (mynd 7 í kafla 2.4). 

Nokkuð var um að brot pössuðu saman þó að þau kæmu líklega úr 

mismunandi jarðlögum.  Dæmi um það voru brot úr skál (s.g. 465 og 466) sem 

er skreytt með myndþrykktu trjámynstri að utan sem er blá-grátt að lit.  Þessi 

gerð leirkera var framleidd í kringum 1785 – 1864.  Sjö brot með sponge 

skreytingu passa saman (s.g. 431, 432, 433, 434).  Þau úr undirskál með 

rauðbleikri rönd upp við brún en undir henni eru grænir hringir og neðan við 

þá fjólublá blóm.  Þetta mynstur var notað á gripi sem framleiddir voru 1830 – 

1840.  Óskreytt leirkersbrot voru nokkur og pössuðu sum þeirra saman t.d. 

brot um skálum (sherd group 723 og 724; 725 og 726; 727, 728 og 729). 
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4.9 Greining leirkersbrota eftir svæði 
 

Svæði Jarðleir 
Grár 
jarðleir 

Verksmiðju 
unninn 
jarðleir Postulín 

Horn- 
málaður 
jarðleir 

Stein 
leir 

Tin- 
glerjaður 
jarðleir Alls 

U-2 47  6 65 95,5   213,5 
U-6 139,5   25 16 147,5 20,5 348,5 
U-9 93 4,5  23,5 42 16  179 
U-13-14 32,5   4 14,5 22,5  73,5 
U-16 67  385 167 2,5 238,5  860 
U-22-23-24 25,5  75,5 67 9   177 
U-25 18  148 15 21,5 14  216,5 
U-31 11 4 9 25 8,5 15,5  73 
U-35  4 205 20,5  18,5  248 
U-38 50,5 9,5 41 50,5 24 22,5  198 
Alls 484 22 869,5 462,5 233,5 495 20,5 2587 

Tafla 29: Fjöldi leirkera eftir uppgraftarsvæðum á Bessastöðum. Skoðað út frá eve. 
 
 
Eins og fram hefur komið hefur ekki verið gerð skipting milli tímaskeiða á 

Bessastöðum en til að reyna að aldursgreina lítinn hluta svæðisins hef ég 

skoðað dreifingu leirkera út frá uppgraftarsvæðunum sjálfum.  Eingöngu er 

hægt að staðsetja hluta leirkersbrotanna þar sem ekki er alltaf tekið fram í 

gögnunum frá hvaða svæði þau komu.  Verður því aðeins notast við þau 

svæði sem vitað er að umtalsvert magn kom úr, miðað við a.m.k. 73 eve og 

yfir (tafla 29).  Af svæði U–6 er engan verksmiðjuunninn jarðleir að finna en 

hins vegar eru jarðleir og steinleir stærstu flokkarnir þar.  Eins og komið hefur 

fram er ekki auðvelt að aldursgreina jarðleirinn þar sem hann er mjög líkur að 

gerð jafnvel þótt hann komi frá mismunandi framleiðendum í Norður-

Evrópu.  Auk þess spannar framleiðslan oftast mjög langt tímabil.  

Steinleirinn er notaður í 42,3% af gripum frá þessu svæði og ef honum er skipt 

niður eftir fabric code þá er Raeren steinleirsgerðin (fabric code 3) mest áberandi 

eða um 24,4%.  Raeren steinleir var framleiddur í Þýskalandi allt frá því um 

miðja 15. öld og fram á 16. öld.  Sú tegund steinleirs sem minnst var af frá 

svæði U-6 var af gerðinni Frechen (fabric code 7) eða um 1,3%.  Þessi tegund af 

steinleir var framleidd í Þýskalandi frá 16. öld og í tímalegri þróun steinleirs 

þá er sagt að hann taki við af Raeren gerðinni.  Því er ljóst að á svæði U-6, sem 

grafið var 1987, er að finna leirkersbrot frá síðmiðöldum og fram á síðari hluta 
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18. aldar.  Auk þess að nota steinleirinn er tímasetningin byggð á postulíninu 

sem þar fannst.  Það reyndist eingöngu vera evrópskt postulín en byrjað var 

að framleiða það í Evrópu á seinni hluta 18. aldar. 

Svipaða sögu er að segja um svæði U–13 og 14 sem voru grafin 1988 og 

U-9 sem var grafið 1987.  Mikið af steinleir fannst í U–13 og 14 aðallega tvær 

gerðir, fabric code 3 og 11.  Fabric code 3 er Raeren steinleir eins og úr U-6 og 

eins og áður sagði hefur hann verið framleiddur frá miðri 15. öld og fram á þá 

16. 

Af gerðfræði steinleirs að dæma er svæði U-9 heldur yngra en bæði U–

13 og 14 og U-6.  Þá eru hornmáluð leirker næst algengust og þá postulín.  

Framleiðsla á hornmáluðum leirkerum hefst í lok 17. aldar en framleiðsla á 

evrópsku postulíni hófst á 18. öld.  Má því ætla að svæði U-9 sé yngra en U-6 

og U–13 og 14, þar sem nærri fjórðungur leirkersbrotanna þaðan (23,5%) eru 

hornmáluð. 

Það svæði sem flest leirker af gerðinni verksmiðjuunninn jarðleir 

fannst á er svæði U-16 sem var grafið 1989.  Þaðan er einnig að finna hæsta 

hlutfall postulíns og sama er að segja um steinleirinn.  Það sem er einna 

áhugaverðast við þetta svæði er að mjög lítið er af jarðleir aðeins 7,8% af 

heildinni frá svæðinu.  Af þessu að dæma er svæði U-16 ekki frá miðöldum 

heldur síðar eða frá því í lok 17. aldar og frameftir.  Sá flokkur af steinleir sem 

mest fannst af á svæði U-16 er af gerðinni Westerwald eða um 21%.  

Framleiðslan á Westerwald leirkerum hefst í upphafi 17. aldar en þau leirker 

sem fundust á Bessastöðum eru frá því eftir miðja 17. öld eða síðar.  Á síðari 

hluta 18. aldar var byrjað að framleiða verksmiðjuunninn jarðleir og er hann 

enn framleiddur í dag.  Á svipuðum tíma hófst framleiðsla á evrópsku 

postulíni en það er eingöngu seinni tíma postulín sem fannst á svæði U-16. 

 Sumar gerðir leirkera er auðveldara að tímasetja en aðrar út frá 

formgerðinni.  Danskt postulín er dæmi um þetta en þó nokkuð fannst af því 

frá svæði U-2 í uppgreftinum árið 1987.  Byrjað var að framleiða danskt 

postulín á síðari hluta 18. aldar og án efa hefur danskt heldra fólk sem bjó á 

Bessastöðum á þessum tíma flutt það fína danska postulínið sitt við 

búferlaflutninga.  Úr svæði U-2 var postulín um 30,4% og þar af var danska 
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postulínið um 77%.  Ef skoðað er á hvaða svæðum kínverska postulínið fannst 

helst, kemur í ljós að það kom að mestu leyti frá svæðum U–22 -23 -24.  Þar er 

einnig að finna töluvert magn af verksmiðjuunnum jarðleir en lítið af jarðleir 

og steinleir sem bendir því til að um 18. – 20. aldar svæði sé um að ræða. 

 

Það sem er kannski einna áhugaverðast við að skoða frá hvaða 

svæðum leirkersbrotin koma, er að þau leirkersbrot sem hafa verið 

aldursgreind frá miðöldum fundust ekki á þeim svæðum þar sem mikið var 

af leirkerum.   Gætti þetta bent til þess að eldri byggð sé ekki á sama stað og 

þaðan sem yngri brotin fundust á.  Önnur skýringin gæti verið að ekki var 

grafið niður á óhreyft nema á litlu svæði.  Undanskilin frá þessu eru tvö 

leirkersbrot af Siegburg gerð sem fundust á svæði U-16 en hafa verður í huga 

að þó að þessi brot séu aldursgreind til 13. – 16. aldar út frá framleiðslu 

þeirra, þýðir það ekki að jarðlagið sem þau komu úr séu frá þeim tíma enda 

verður að miða við yngsta brotið sem finnst, sem í þessu tilfelli er frá 20. öld.  

Önnur leirkersbrot frá miðöldum er að finna frá svæðum U-25, U-27, U-51 og 

U-52 en á þeim fannst frekar lítið af leirkerum.  Frá U-25 komu tvo Grimston 

leirkersbrot sem hafa verið aldursgreind frá 14. – 15. aldar.  Þar var einnig að 

finna leirkersbrot af dönsku og evrópsku postulíni, sem má aldursgreina til 

miðrar 18. aldar, sem og nokkur brot af verksmiðjuunnum jarðleir.  Frá U-27, 

sem er svæðið norður af núverandi þjónustuhúsi og forsetabústað (mynd 39) 

fundust einnig tvo Grimston leirkersbrot og eitt hornmálað leirkersbrot.  Má 

því segja að svæði U-27 spanni tímabilið frá 14. – 15. öld og fram á 17. – 18. 

öld.  Svæðið sem er merkt U-51 er austur af núverandi forsetabústað (mynd 

39), er þetta svæði skilgreint sem gripahús.88  Frá því svæði er eitt Grimston 

leirkersbrot en þar er einnig að finna eitt brot af kínversku postulíni og 

nokkur af verksmiðjuunnum jarðleir.  Að auki er nokkuð af jarðleir þar, sem 

og eitt brot af gerðinni Paffrath en slík leirker voru framleidd frá 11. öld og 

fram á 13. öld í Þýskalandi.  Má því aldursgreina þetta svæði frá því fyrir 

miðaldir og fram á 20. öld.  Svæði sem er beint austur af U-51 er U-52 en 

                                                
88 Hildur Gestsdóttir. „Fornleifarannsókn á Bessastöðum 1995“, bls. 8. 
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þaðan er einnig að finna tvö leirkersbrot af gerðinni Paffrath eins og úr svæði 

U-51. 

 
 

 

Með því að setja þetta upp í einfalda töflu (tafla 30) má sjá hvernig leirkerin 

varpa ljósi á aldur hvers uppgraftarsvæðis á Bessastöðum.  Í töflunni er sú 

aldursgreining feitletruð sem meirihluti leirkersbrot falla undir.  Þannig má 

áætla aldur hvers svæðis. 

 

Svæði Aldur 
U-2 17.öld - 20.öld 
U-6 mið 15.öld - 19.öld  
U-9 senni hluti 17.aldar - 19.öld 
U-13-14 seinni hluti 15.aldar - 18.öld 
U-16 13.öld - 20.öld 
U-22-23-24 18.öld - 20.öld 
U-25 14.öld - 20.öld 
U-27 14.öld - 18.öld 
U-51 11.öld - 19.öld 

Tafla 30: Aldur leirkera eftir svæði. 
 

 

Mynd 39: Flest leirkersbrot eftir svæði frá Bessastöðum. 
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 Þrátt fyrir að þessi lauslega aldursgreining hafi verið gerð á 

leirkerunum til að varpa ljósi á aldur uppgraftarsvæðis, verður að hafa í huga 

að þetta er eingöngu greining út frá framleiðslutíma leirkeranna sjálfra en 

ekki endilega réttri skiptingu á tímaskeiðum og því ekki endanleg.  Til þess að 

gera nákvæma aldursgreiningu þyrftu að vera nákvæmari lýsingar á þeim 

jarðlögum sem voru grafin á svæðunum.  Er þetta því aðeins lauslegt mat á 

hvaða leirkeragerðir er að finna á hverju svæði fyrir sig. 
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4.10 Samantekt um Bessastaði 
 

Við uppgröftinn á Bessastöðum fannst þó nokkurt magn af leirkerabrotum. 

Mest var það verksmiðjuunninn jarðleir (industrial earthenware) og jarðleir 

(earthenware). 

 Verksmiðjuunni jarðleirinn (industrial earthenware) er stærsti 

efnisflokkurinn með um 43% (1685 leirkersbrot) af heildinni.  Einna helst er 

þetta hvítur jarðleir án skreytinga eða mynsturs.  Sú skreyting sem var einna 

algengust var handmálun undir glerung (UGP) en sú aðferð er einnig sú elsta 

á verksmiðjuunnum jarðleir og hófst um miðja 18. öld.  Aðferðir eins og 

myndþrykking, sponge- og slipped skreytingar komu seinna til eða rétt eftir 

1800 og voru þær á minnihluta af þeim leirkerum sem fundust á 

Bessastöðum.  Gerð brotanna eru allt frá ógreinanlegum brotum, sem voru 

flest, yfir í skálar, sem var jafnan stærsti flokkurinn úr frá eve og þyngd, og 

niður í smyrslbauka, könnur og krúsir sem eru minnstu flokkarnir. 

 Jarðleir (earthenware) var næststærsti efnisflokkurinn með um 37% af 

heildinni (1461 leirkersbrot).  Brotin voru rakin til ýmissa gripa, allt frá 

matarpottum í brot úr sigti, pönnu og skaftpotti, en einna mest fannst þó af 

ógreinanlegum brotum eins og í öðrum flokkum.  Jarðleirinn er nokkuð erfitt 

að aldursgreina en þeir gripir úr jarðleir sem fundust á Bessastöðum eru 

sennilega frá 17. og 18. öld.  Þó voru nokkur brot sem hægt er að tímasetja til 

miðalda og þar má einna helst nefna brotin fimm af gerðinni Grimston sem 

eru aldursgreind til 14. – 15. aldar. 

 Steinleirinn (stoneware) sem fannst á Bessastöðum er um 10% af 

heildinni (393 leirkersbrot).  Flestar gerðirnar sem fundust eru þýskar: 

Siegburg, Westerwald, Frechen, Raeren og svo dæmi séu tekin.  Af greinanlegum 

brotum voru flöskur algengastar.  Að auki fundust brot úr smyrslbaukum, 

könnum og krukkum.  Elsti steinleirinn sem fannst er af Siegburg gerð sem er 

tímasett til 13. – 16. aldar.  Sennilega eru þó Bessastaðabrotin í yngri 

kantinum eða nálægt 16. öld. 

 Tinglerjaður jarðleir (tin-glazed earthenware) er minnsti flokkurinn sem 

fannst við uppgröftinn á Bessastöðum með um 3% af heildinni (132 
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leirkersbrot).  Aðallega voru þetta ógreinanleg brot en flest voru brot úr 

diskum.  Fundust einnig brot úr smyrslabauk og loki af súpuskál.  

Framleiðslan hófst í Evrópu á 15. öld, náði hámarki upp úr miðri 17. öld og 

fram á þá 18. en úr henni dró í lok þeirra aldar. 

 Um 7% af heildarfjölda fundinna leirkerabrota (295 brot) voru úr 

postulíni.  Af þeim brotum sem hægt var að greina voru einkum brot úr 

tebollum og undirskálum.  Postulínið sem fannst var bæði af kínverskri og 

evrópskri gerð.  Skreytingar á postulíni reyndust vera einna helst handmálun 

undir glerung (UGP), þá steinprentun (DECAL) og að lokum handmálun ofan 

á glerung (OGP).  Stærsti flokkurinn er þó óskreyttur. 

Leirkerin frá Bessastöðum dreifast yfir nokkuð langt tímabil (tafla 30).  

Elstu leirkersbortin eru frá miðöldum, Grimston jarðleirsbrot frá 14. – 15. Öld 

(U-25, U-27) og Siegburg steinleirsbrot frá 16. öld (U-16).  Úr flestum öðrum 

svæðum frá Bessastöðum finnast brot sem eru töluvert yngri og má þar helst 

nefna verksmiðjuunninn jarðleir af ýmsum gerðum og evrópskt postulín.  

Þarna má sjá brot úr gripum sem við þekkjum enn þann dag í dag og eru 

notuð á flestum heimilum landsins og eru því aldursgreind frá seinni hluta 

18. aldar og fram á 20. öld. 
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5. Umræða 
 

Uppgreftirnir í Aðalstræti og á Bessastöðum eru mjög ólíkir og mikill munur 

á aðstæðum, þó að um svokallaða björgunaruppgrefti hafi verið að ræða á 

báðum stöðum sökum fyrirhugaðra bygginga framkvæmda.  Á Bessastöðum 

var grafið í um átta ár, þó ekki samfleytt heldur mislengi á hverju ári.  Alls 

var grafið á um 4000m2 svæði og var uppgraftarsvæðið ekki grafið sem ein 

heild heldur sundurslitið.  Í Aðalstræti var eingöngu grafið í um sjö til átta 

mánuði, fyrst í fimm mánuði samfellt og svo tveimur árum seinna í tvo til þrjá 

mánuði.  Sjálft uppgraftarsvæðið varð um 1450m2 að stærð og var allt 

framkvæmdarsvæðið opnað til að ná sem bestri heildarsýn á sjálfar minjarnar.  

Mismunandi uppgraftaraðferðir voru einnig notaðar.  Í Aðalstræti var stuðst 

við svokallað einingakerfi (single context planning)89 en á Bessastöðum virðist 

ekkert eitt kerfi hafa verið í notkun heldur virðist það hafi ráðist af 

uppgraftarstjóranum hverju sinni hvaða aðferð var notuð.  Einnig voru hin 

ýmsu hnitakerfi notuð á Bessastöðum á meðan stuðst var við íslenska 

landshnitakerfið í Aðalstræti.  Hafa verður í huga að uppgröfturinn á 

Bessastöðum fór fram við erfiðar aðstæður og skort á fjármagni við úrvinnslu. 

 Í ljósi þessara annmarka á gögnum verða niðurstöðurnar af þessari 

rannsókn óneitanlega takmarkaðar aðallega sökum þess að úrvinnslu úr 

Bessastaðauppgreftrinum er ólokið.  Þar af leiðandi er ekki auðvelt að skoða 

þessa tvo staði í samhengi heldur eingöngu hvorn í sínu lagi.  Þó verður að 

hafa í huga að báða staðina er hægt að flokka sem efnamikla staði í íslensku 

samfélagi fyrr á öldum.  Umræðan hér á eftir beinist að því hvernig 

innflutningur leirkera til Íslands þróaðist, hvort efnahagsleg staða 

endurspeglist af leirkerum og að lokum hvernig nýting þeirra var á tveimur 

ofangreindum stöðum.  Í raun má líta á þessa rannsókn sem tilraun til að nota 

leirker til að endurspegla félagslega stöðu innan samfélagsins frá síðmöldum. 

 

                                                
89 Lucas. Archeological Field Manual. 
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5.1 Innflutningur á leirkerum 
 

Fornleifarannsóknir sýna að innflutningur á leirkerum til Íslands hafi verið til 

staðar þegar á miðöldum og að veruleg aukning hafi svo orðið í lok 18. aldar.  

Leirker frá miðöldum hafa fundist á tiltölulega fáum rannsóknarstöðum á 

Íslandi.  Helst má nefna staði eins og Stóruborg, Viðey og Kúabót og nokkra 

fleiri eins og Natascha Mehler hefur bent á í ritgerð sinni Die mittelalteriche 

keramik Islands 90. 

Tveir af þessum stöðum tengjast bæði miðaldarleirkerum, innflutningi 

og verslun; Gásir og Gautavík.  Nýlegar fornleifarannsóknir á 

miðaldaverslunarstaðnum Gásum í Eyjafirði sýna að þar fór fram 

árstíðabundin verslun, sem felur í sér að eingöngu var hafst við á staðnum í 

stuttan tíma í einu, sennilega nokkrar vikur á sumri.  Leirkersbrotin eru ekki 

mörg þótt magnið sé töluvert á íslenskan mælikvarða, eða um 20% af þeim 

leirkersbrotum frá miðöldum er fundist hafa á Íslandi.  Sökum smæðar 

safnsins eru gripirnir líklega ekki verslunarvarningur, enda ekki við því að 

búast heldur þar sem varningur barst frá verslunarstöðum á heimili og aðra 

áfangastaði.  Ekki er því ósennilegt að þeir gripir sem finnast frá 

verslunarstöðum sé sá varningur sem hafi brotnað á staðnum, misfarist eða 

orðið eftir.  Heldur er ekki hægt að útiloka að gripirnir séu persónulegar eigur 

sjálfra kaupmannanna eða að um einhverskonar gjafaskiptakerfi hafi verið að 

ræða.91  Helgi Þorláksson skýrir í bók sinni Vaðmál og Verðlag, hlutverk 

gjafaskiptakerfis út frá kenningum mannfræðingsins Karl Polanyi.  Það 

byggist á gagngjöf milli erlendra verslunarmanna og höfðingja á Íslandi og fól 

í sér að eingöngu var verslað með þann varning sem nauðsynlegur var til 

reksturs heimilis en engan umfram- eða lúxusvarning.92  

Leirkerin sem fundust á Gásum eru aðallega úr steinleir sem var 

framleiddur í Þýskalandi og jarðleir sem kemur frá Norður-Evrópu.93  

Svipaða sögu er að segja um Gautavík í Berufirði, sem einnig er 

                                                
90 Mehler. Die mittelalteriche keramik Islands, bls 57–115. 
91 Orri Vésteinsson, ofl. „Efnisviður Íslandssögunnar“, bls. 3-7. 
92 Helgi Þorláksson, Vaðmál og verðlag, bls. 22-25. 
93 Roberts. Excavations at Gásir 2003, bls 61–72.  
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miðaldakaupstaður sem lagðist hann af á 16. öld.  Þar fannst töluvert magn af 

leirkersbrotum en ekki er getið fjölda í rannsóknarskýrslunni heldur 

eingöngu að leirkerin voru einna helst þrífættir jarðleirspottar sem 

framleiddir voru í Norðvestur-Evrópu.94  Heimildir sem þessar gætu verið 

vísbending um einhvers konar verslun en erfitt er að sýna fram á hvernig 

henni var háttað eða hversu mikill innflutningurinn var. 

 

Innflutningur á leirkerum á miðöldum var ekki í stórum stíl en þegar komið 

er fram á 18. öld eykst hann talsvert.  Leirkerin frá Aðalstræti og Bessastöðum 

voru aðallega leirkersbrot frá 18. - 20. öld.  Hins vegar fundust á Bessastöðum 

nokkur brot af miðaldarleirkerum.  Aðallega voru þetta brot af leir sem 

framleiddur var í Þýskalandi og Englandi.  Að auki er vert að nefna að 

töluvert magn fannst af leirkerum úr rauðum jarðleir.  Þann leir er erfitt að 

aldursgreina eingöngu út frá gerð hans eins og komið hefur fram, því hann 

hefur verið framleiddur allt frá miðöldum og fram til dagsins í dag.  Rauðu 

jarðleirsbrotin sem fundust á Bessastöðum voru of lítil eða einkennasnauð til 

að hægt væri að draga af þeim miklar ályktanir.  Þó má vel vera að eitthvað af 

rauða jarðleirnum sé frá miðöldum en ekki er hægt að staðfesta það með 

tilvísun í jarðlög þar sem úrvinnslu frá Bessastaðauppgreftinum er ekki lokið.  

Í Aðalstræti fundust engar minjar frá miðöldum og þar af leiðandi engin 

leirker frá þeim tíma eins og kemur fram í kafla 3 hér að framan. 

 Sú breyting sem átti sér stað í Norður-Evrópu með iðnbyltingunni, sem 

hófst um miðja 18. öld, varð til að framleiðsla jókst til muna á hinum ýmsu 

neyslu- og nytjavörum eins og til dæmis leirkerum.  Greinileg merki um 

þessa aukningu á leirkerunum er finna í Aðalstræti og Bessastöðum.  

Leirkerasöfnin eru keimlík, eins og komið hefur fram í þessari ritgerð.  Þar er 

að finna leirker sem framleidd voru bæði Skandinavíu og Norður-Evrópu.  

Eru þetta fjölbreyttir gripir, drykkjarkönnur, þrífættir pottar, næturgögn og 

hinn ýmsi borðbúnaður t.d. diskar, skálar og bollar, svo dæmi séu tekin.  

Leirkerin koma aðallega frá Þýskalandi, Englandi, Hollandi og Danmörku.  

Af þeim leirkerum sem fundust í Aðalstræti reyndust stærstur hluti kom frá 

                                                
94 Capelle. Rannsóknir á miðaldakaupstaðnum Gautavík, bls. 93. 
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Þýskalandi en 29% af steinleirnum kom frá Englandi.  Frá Bessastöðum er 

42,7% af steinleirnum frá Þýskalandi en ekki er vitað frá hvaða 

framleiðslustað hin 57,3% eru.  Stór hluti verksmiðjuunna jarðleirsins er 

líklega frá Englandi en erfitt er að greina nákvæman uppruna nema stimpill 

sjáist eða eitthvert annað framleiðslumerki.  Ekki var algengt að finna leirker 

með framleiðslumerki á, aðeins tvo leirkersbrot með stimpli á í Aðalstræti og 

fjögur á Bessastöðum, öll frá framleiðslustöðum í Englandi myndir 77, 79 – 81 

í kafla 7).  Á Bessastöðum fundust nokkur jarðleirsbrot sem eru auðgreinanleg 

eru þetta gerðir eins og Grimston, Pafftath og Jydepot.  Grimston leirkerin eru frá 

Englandi en aðeins fundust fimm leirkersbrot af þeirri gerð og er það um 

0,3% af jarðleirnum.  Þýskur jarðleir af gerðinni Paffrath fannst einnig á 

Bessastöðum og eru þau um 0,8% og danskt Jydepot var um 2,8% af heildinni.  

Erfiðara er að segja til um framleiðslustaði annarra gripa úr jarðleir. 

Innflutningur til landsins á austurlensku postulíni eykst á 18. öld og 

sjást þess merki bæði á Bessastöðum og í Aðalstræti.  Af því postulíni sem 

fannst í Aðalstræti eru 43,5% kínverskt, 10,5% er framleitt í Danmörku en 46% 

er torgreint og gæti því hafa komið frá Englandi eða öðrum Evrópulöndum.  

Frá Bessastöðum er hins vegar 13,9% gripanna frá Kína, 13,5% frá Danmörku 

og 72,6% frá öðrum framleiðslustöðum í Englandi og Evrópu. 

 

Ekki er auðvelt að svara frá hvaða hafnarborg leirkerin bárust hingað til lands 

þar sem engar heimildir eru til um innflutning á leirkerum eins og komið 

hefur fram.  Sennilegt er að þau hafi verið flutt frá norskum hafnarborgum á 

miðöldum og dönskum hafnarborgum á einokunartímanum á 17. öld eins og 

vikið verður að hér að neðan.  Ennfremur voru vörur fluttar til landsins frá 

stórum hafnarborgum í Hollandi og Englandi á 18. og 19. öld.  Hafi slíkt verið 

raunin má leiða líkur að því að Ísland hafi verið hluti af stóru verslunarsvæði 

sem teygði anga sína um alla norðanverða Evrópu.  Niðurstöður rannsókna á 

leirkerunum frá Aðalstræti og Bessastöðum styðja í stórum dráttum þær 

niðurstöður sem fyrri fornleifarannsóknir hafa leitt í ljós, að það hafi verið 

nokkur innflutningur á leirkerum á miðöldum og að veruleg aukning hafi 

orðið við Iðnbyltinguna á 18. öld (mynd 40.).  Út frá myndinni sést greinilega 
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að töluverð breyting á sér stað í innflutningi á leirkerum frá 18. öld.  

Samsetning leirkerasafnanna úr Aðalstræti og frá Bessastöðum fellur í 

meginatriðum að niðurstöðum rannsóknar Guðrúnar Sveinbjarnardóttur í 

bókinni Leirker á Íslandi.95  Rannsóknir hennar benda til þess að þau leirker 

sem rötuðu til Íslandsstranda hafi aðallega komið frá Norðurlöndum, 

Hollandi, Þýskalandi og Bretlandi. 

 

Fjöldi leirkersbrota á Íslandi
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Ef ritaðar heimildir frá þessum tíma eru skoðaðar kemur fram að upplýsingar 

um inn- og útflutning eru fremur takmarkaðar.  Einna helst hefur verið 

varpað ljósi á útflutning á skreið96 annars vegar og hins vegar innflutning á 

korni, brýnum og öðrum nauðsynja- og nytjavarningi eins og öli og 

vefnaðarvörum.97  Ritaðar heimildir um verslunarhætti Íslendinga eru af 

skornum skammti uns kemur að miðöldum, þegar verslunin aðallega í 

                                                
95 Guðrún Sveinbjarnardóttir. Leirker á Íslandi, bls. 74. 
96 Gísli Gunnarsson. Upp er boðið Ísaland, bls. 52-72. 
97 Helgi Þorláksson, Vaðmál og verðlag, bls. 205-506. 

Mynd 40: Fjöldi leirkersbrota á Íslandi árið 1996 (hvorki rauður jarðleir né steinleir þar sem 
ekki er gott að aldursgreina þessar tvær tegundir eingöngu út frá framleiðslunni).  Fengið úr 
Leirker á Íslandi, eftir Guðrúnu Sveinbjarnardóttur bls 143, töflu 1. 
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höndum Björgvinjarkaupmanna í Noregi.  Talið er að enskir sjómenn hafi 

siglt hingað til lands og átt vöruskipti við Íslendinga en umsvif þeirra hafi 

minnkað til muna í Noregi með tilkomu þýska Hansasambandsins í lok 14. 

aldar.98  Í upphafi 15. aldar fóru Englendingar enn frekar að venja komur 

sínar hingað til fiskveiða og er það upphafið að hinni svokölluðu ensku öld á 

Íslandi því þá var öll verslun meira og minna í höndum Englendinga.99  Bera 

fór á umsvifum Þjóðverja í lok 16. aldar og hröktu þeir Englendinga á 

endanum burt og urðu nær einráðir um verslun hér á landi þar til 

einokunarverslun Dana var komið á, árið 1602.100 

 Eftir að einokunin komst á var verslun við aðra en Dani bönnuð.  Varð 

það til þess að launverslun var stunduð að einhverju leyti, þó að ekki séu til 

ritaðar heimildir fyrir því.101  Talið er að sá verslunarháttur hafi einkum átt 

sér stað við Englendinga, Skota og Þjóðverja en mest við Hollendinga.  

Ritheimildir benda til þess að góð verslunarsambönd hafi verið milli 

Íslendinga og Hollendinga fram á miðja 18. öld og jafnvel lengur og af þeim 

aðallega keypt, tóbak, járnpottar og brennivín.102 

Árið 1787 var einokunarverslun Dana aflétt að nafninu til, en landið 

var þó ekki opið fyrir öllum sem vildu stunda verslun hérlendis.  Því máttu 

eingöngu dönsk skip, eða skip sem tilheyrðu danska konunginum, stunda 

siglingar til landsins.  Það er ekki fyrr en eftir 1834 að verslunarsiglingar fara 

að aukast til muna til landsins og þar af leiðandi einnig útflutningur og var 

það þannig það sem eftir lifði af 19. öldinni.103 

 Þótt hér hafi saga verslunar við Ísland verið rakin í stuttu máli er margt 

enn á huldu t.d. er ekki vitað nákvæmlega hvað var flutt inn og út úr landinu.  

Heimildir um það eru fáar framan af en innflutningsskrár verða ítarlegri 

þegar frá líður.  Þær eru þó þöglar um margt, þar á meðal innflutning á 

leirkerum.  Sem dæmi kemur fram í bók Sigfúsar Hauks Andréssonar 

Verslunarsaga Íslands 1774 – 1807 að leir og postulínsmunir séu pöntunarvara 

                                                
98 Björn Þorsteinsson & Guðrún Ása Grímsdóttir. „Enska öldin“, bls. 13-16 og 30-32. 
99 Björn Þorsteinsson & Guðrún Ása Grímsdóttir. „Enska öldin“, bls. 16. 
100 Björn Þorsteinsson & Guðrún Ása Grímsdóttir. „Enska öldin“, bls 17. 
101 Gísli Gunnarsson. Upp er boðið Ísaland, bls. 71. 
102 Gísli Gunnarsson. Upp er boðið Ísaland, bls. 71. 
103 Gísli Gunnarsson. Upp er boðið Ísaland, bls. 203–207. 
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og því ekkert að finna um þennan gripaflokk í tollskýrslum frá þessum 

tíma.104  Því virðist sem varningur eins og leirker hafi ekki verið skráð 

sérstaklega.  Án efa voru leirkerin flutt inn enda sýna fornleifar það ótvírætt, 

þó að ritaðar heimildir geri það ekki.  Stór hluti af þeim leirkerum sem 

fundust í Aðalstræti og Bessastöðum voru framleidd í Bretlandi og því gætu 

þau verið merki um þá launverslun sem átti sér stað milli landanna.  Það er að 

vísu hvorki hægt að sanna né afsanna. 

 

Leirker úr fornleifauppgröftum sýna án efa að innflutningur hefur átt sér stað 

allt frá miðöldum og fram á þá 20. öld.  Erfiðara er hins vegar að sýna hverjar 

forsendurnar fyrir innflutningnum voru í upphafi, það er að segja hvort um 

gjafir eða verslunarvarning hafi verið að ræða. 

Leirker sem fundust á verslunarstöðum eins og Gásum og Gautavík 

gefa okkur engan veginn rétta mynd af þeim leirkerum sem voru í notkun á 

miðöldum, enda líklegra að sá varningur sem fluttur var inn til landsins sem 

verslunarvara hafi farið fljótlega inn á heimilin frekar en orðið eftir á 

verslunarstöðum þar sem eingöngu var árstíðabundin dvöl. 

Sú aukning sem verður í framleiðslu leirkera eftir iðnbyltinguna sést 

hér á landi en hvort sá innflutningur hafi eingöngu verið ætlaður heldra fólki 

samfélagsins og þá eingöngu sem sérpantanir eða hvort launverslun hafi átt 

sér stað er engan veginn hægt að skera úr um.  Má þó ætla að báðir þættirnir 

hafi haft áhrif því án efa hefur heldra fólk, eins og á Bessastöðum og í 

Aðalstræti sérpantað leirgripi til heimilis á meðan launverslun alþýðu manna 

hefur verið stunduð því leirker frá þessum tíma hafa fundist úr 

fornleifauppgröftum frá almennum heimilum í landinu.  Það er svo ekki fyrr 

um miðja 19. öld, eftir að frjáls verslun var leyfð að varningur eins og leirker 

sést skráður í tollskýrslum.105  Þá eru leirker orðinn varningur sem til er á 

hverju heimili landsins, þó vissulega hafi það verið í mismiklu magni.  Þessi 

aukning kemur fram á fornleifunum og styðja þær því rituðu heimildirnar að 

nokkru leyti en bæta jafnframt við upplýsingum um innflutning leirkera. 

                                                
104 Sigfús Haukur Andrésson. Verslunarsaga Íslands 1774-1807, bls. 176. 
105 Lucas. „The widespread adoption of pottery in Iceland 1850 – 1950“, bls. 65. 
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Hingað til hefur að mestu verið stuðst við ritaðar heimildir þegar 

fjallað er um innflutning á neysluvörum til landsins en segja má að sú mynd 

sem þær hafa dregið upp sé ekki rétt.  Ritheimildir sýna mjög takmarkað 

hvaða varningur var fluttur inn og þar er að sjálfsögðu ekkert að finna um þá 

launverslun sem átti sér stað hér á landi.  Í fornleifauppgröftum síðustu ára 

hefur komið í ljós að töluverður innflutningur á leirkerum átti sér stað áður en 

farið var að að skrá það í tollskýrslum.  Þetta sýnir mikilvægi þess að 

rannsaka innflutning út frá vörunum sjálfum, þ.e. fornleifunum. 

 

 

5.2 Efnahagur og staða  
 

Saga Bessastaða og Aðalstrætis er löng eins og kemur fram í köflum 3 og 4 og 

skipuðu staðirnir mikilvægan sess í landinu, ekki síst í samfélaginu á 

suðvesturhorni landsins fyrr á tímum.  Þess er ekki að vænta að gripasöfn úr 

uppgröftum frá þessum stöðum gefi mynd af lífi eða efnahag almennings á 

Íslandi, enda bjuggu fulltrúar efri stétta þjóðfélagsins á báðum stöðum.  Hér á 

eftir verður kannað hvort og þá hvernig efnahagsleg staða endurspeglast í 

leirkerasafninu.  Til að varpa ljósi á þetta verður stuðst við þekkingu um 

staðina í sögulegu samhengi, framkvæmd uppgraftanna og síðan en ekki síst 

leirkerin og þá aðallega verksmiðjuunna jarðleirinn og postulínið.  Það eru 

einmitt þær gerðir leirkera sem einna helst hafa verið notaðar til að meta 

efnislega stöðu einstakra heimila innan samfélaga.  Aðallega hefur þetta verið 

gert í Norður-Ameríku og gott dæmi er rannsókn George L. Miller sem hann 

nefnir „Classification and Economic scaling of 19th century ceramics“106 en 

þar flokkar hann leirker í fjóra verðflokka eftir skreytingum og gerð leirkera. 

 Aðalstræti er, eins og komið hefur fram, talin vera ein elsta gata 

Reykjavíkur.  Sú framleiðsla sem átti sér stað á tímum Innréttinganna í 

Aðalstræti 14, 16 og 18 er talin hafa verið upphafið að þeirri stöðu sem 

staðurinn fékk síðar í mannlífi Reykjavíkur.  Eftir að Innréttingarnar hverfa 

                                                
106 Miller. „Classification and Economic Scaling of 19th century ceramics“, bls. 1–40. 
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frá rétt eftir miðja 18. öld er haldið áfram með lóskurðarstofu í Aðalstræti 16 

eða fram til 1791 (tafla 31).  Þá er húsið notað undir veitingasölu ásamt því að 

vera íbúðarhús.  Þannig var það í nokkur ár eða til ársins 1796 en þá var húsið 

keypt fyrir landfógeta.  Var húsið nýtt sem íbúðarhúsnæði, á jarðhæð fyrir 

fjölskyldu landfógeta og í risinu var skrifstofa hans og í húsinu bjuggu einnig 

tveir starfsmenn hans.  Árið 1828 eignaðist hreppurinn húsið og var fyrsti 

barnaskólinn í Reykjavík stofnaður þar árið 1831 og starfaði hann þar til 1848.  

Eftir það kemst húsið í einkaeign en var þó alltaf í eigu heldra fólks, enda 

talið eitt af bestu íbúðarhúsum bæjarins.  Jón Guðmundsson sem var ritstjóri 

Þjóðólfs keypti húsið og við það varð heimilið eitt helsta menningarheimili 

bæjarins og samkomustaður menntamanna í Reykjavík.107  Einnig var 

fjölbreytileg notkun á húsunum í Aðalstræti 14 og 18.  Í Aðalstræti 14 var t.d. 

söðlasmiðsverkstæði um miðja 19. öld ásamt því að vera íbúðarhús.  Í 

kringum 1930 var húsið rifið og síðar var lóðin notuð sem bílastæði.108  Á lóð 

Aðalstrætis 18 stóð torfhús eftir að tími Innréttinganna leið undir lok og stóð 

það fram til 1830 en þá var byggt þar íbúðarhús.  Í upphafi 20. aldar var 

íbúðarhúsið rifið og byggt þar þrílyft hús með veitingastað á efstu hæð.  Það 

hús var hins vegar rifið 1969 og var lóðin nýtt sem bílastæði eftir að 

fornleifauppgröftur hafði verið framkvæmdur þar 1970.109 

 Bessastaðir voru höfuðból og miðstöð stjórnvaldsins innanlands allt frá 

fyrstu tíð fram á lok 18. aldar og þar bjó heldra fólk úr samfélaginu, enda 

voru Bessastaðir aldrei venjulegt bóndabýli.110  Eftir að síðasti amtmaðurinn 

flutti þaðan um aldamótin 1800 verða töluverðar breytingar á staðnum þar 

sem æðsta vald landsins fluttist til Reykjavíkur.  Hins vegar flutti 

Latínuskólinn að Bessastöðum árið 1805 og var þar í um 40 ár.  Þegar skólinn 

flutti aftur til Reykjavíkur bjó þar síðasti skólaráðsmaðurinn, Þorgrímur 

Tómasson um tíma.  Sonur hans Grímur Thomsen skáld eignaðist Bessastaði 

árið 1867 og bjó þar uns hann féll frá 1896.  Ekkja Gríms, seldi svo Bessastaði 

til Landsbankans árið 1897 og að lokum keypti Skúli Thoroddsen jörðina árið 

                                                
107 Hjörleifur Stefánsson. Kvosin. Byggingarsaga Miðbæjar Reykjavíkur, bls. 80–83. 
108 Hjörleifur Stefánsson. Kvosin. Byggingarsaga Miðbæjar Reykjavíkur, bls. 79. 
109 Hjörleifur Stefánsson. Kvosin. Byggingarsaga Miðbæjar Reykjavíkur, bls. 84. 
110 Vilhjálmur Þ. Gíslason. Bessastaðir. Þættir úr sögu höfuðbóls, bls. 70–71. 
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1898.  Hann lét reisa þar prentsmiðju og útgáfusetur.  Á meðan Skúli bjó á 

Bessastöðum var margt um manninn og mikið um gleðskap og veisluhöld.  

Árið 1916 voru Bessastaðir seldir til Bessastaðahrepps og voru í eigu hans í 

um tvö ár.  Var þá staðurinn enn seldur og gekk hann á milli nokkurra heldri 

manna eða þar til þess kom að ákveða hvar ríkisstjóri, síðar forseti, átti að 

sitja.  Urðu þá Bessastaðir fyrir valinu og hefur staðurinn verið í eigu ríkisins 

síðan (tafla 31).111 

 

AÐALSTRÆTI BESSASTAÐIR 
Tímabil Eigandi/ábúandi Tímabil Eigandi /ábúandi 
1750 - 1764 Innréttingarnar - Skúli 

Magnússon 
1764 - 1791  Lóskurðarstofa 
1791 - 1796 Maddame Margrethe 

Angels / veitingasala 

13. öld -1800 Höfðingjasetur, síðasti 
amtmaðurinn á 
Bessastöðum 

1796 - 1828 Íbúðarhús landfógeta 
1828 - 1831 Eign Reykjavíkur og 

Seltjarnarness 
1831 - 1848 Barnaskóli 

1805 - 1845 Latínuskólinn 

1848 - 1876 Jón Guðmundsson, 
ritstjóri 

1876 - 1889 Eyjólfur og Páll 
Þorkelssynir, gullsmiðir 

1867 - 1896 Grímur Thomsen, skáld 

1897 - 1898 Landsbankinn 
1898 - 1916 Skúli Thoroddsen, 

útgefandi 
1916 - 1917 Bessastaðahreppur 
1917 - 1927  Jón H Þorbergsson, 

sauðfjárræktandi 
1927 - 1940  Björgúlfur Ólafsson, 

læknir 
1940 - 1941 Sigurður Jónsson, 

lögfræðingur 

1889 - yfir 
aldamót  
  

Hans Andersen, 
klæðskeri 
  

1941 -  Ríkisstjóraembættið / 
Forseti Íslands 

Tafla 31: Eigendur og ábúendur í Aðalstræti og Bessastöðum á mismunandi tíma. 
 

Til að reyna að varpa ljósi á efnahagslega stöðu þessar tveggja staða út 

frá leirkerunum verður stuðst við flokkun George L. Miller sem í grein sinni 

„Classification and economic scaling of 19th century ceramics“ skipti 

verðgildum leirkera í fjóra flokka sem miðast aðallega við skreytimáta:  Fyrsti 

                                                
111 Vilhjálmur Þ. Gíslason. Bessastaðir. Þættir úr sögu höfuðbóls, bls. 73–78. 
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flokkur, sá ódýrasti, er hvítt, óskreytt leirker.  Annar flokkurinn eða sá næst 

ódýrasti eru leirker sem er lítið skreytt eins og til dæmis sponge, banded og 

mocha skreytingar, leirker sem flokkast sem ódýrustu skreyttu leirkerin.  Þriðji 

flokkurinn eru þau leirker sem eru handmáluð.  Fjórði og dýrasti flokkurinn 

eru leirker sem skreytt eru með myndþrykktri aðferð.  Einnig skiptir máli 

hversu skýr eða óskýr mynstrin á skreytingunni eru.  Óskýr skreyting getur 

verið merki um lélega framleiðslu og því ódýrari.  Miller telur raunar þessi 

fyrrgreinda skipting vari ekki lengi og í byrjun 19. aldar hafi verðmunur á 

milli flokkanna minnkað töluvert mikið og nánast þurrkast út.  Hann telur að 

verðmatið hafi þá aðallega tekið mið af gerð leirkera og stærð þeirra, auk 

skreyinga, hvert heldur hlutverki þeirra var almennt, t.d. nauðsynlegur 

eldhúsvarningur eða munaðarvara.112  Svipaða greiningu notaði Penny Crook 

í Ástralíu og birti niðurstöðurnar í grein sinni „Quality, Cost and Value: Key 

Concepts for an Interpretive Assemblage Analysis“.113 

Með þessa fjóra flokka að leiðarljósi verður reynt að nota greiningu 

Millers á leirkerin frá Aðalstræti og Bessastöðum og verður eingöngu notast 

við verksmiðjuunninn jarðleir og postulín. 

Eins og kom fram í kafla 5.1 hér að framan er verksmiðjuunninn 

jarðleir sú gerð leirkera sem mest fannst af á báðum rannsóknarstöðunum.  

Ein elsta gerðin af verksmiðjuunnum jarðleir er creamware sem var byrjað að 

framleiða í Staffordshire í Englandi um miðja 18. öld.  Með aukinni þróun á 

aðferðum á framleiðslu, sem varð þegar brennsluofnarnir fluttust inn í hús og 

leirkerahjólin urðu algeng við framleiðsluna, hætti leirkeragerðin að vera í 

höndum einstakra manna og varð að verksmiðjuframleiðslu.114  Þetta varð til 

þess að framleiðslan jókst og borðbúnaður varð algengari hjá öllum 

samfélagsstéttum í Englandi.  Creamware leirkerin urðu allsráðandi strax frá 

upphafi og náðu hámarki í lok aldarinnar á enskum leirkeramarkaði.115  

Aukin framleiðsla varð einnig til þess að útflutningur jókst og sjást greinileg 

merki þess á leirkerunum sem finnast hér á landi,116 þó creamware hafi ekki 

                                                
112 Miller. „Classification and Economic Scaling of 19th century ceramics“, bls. 4–5. 
113 Crook. „Quality, cost and value: key concepts for an interpretive assemblage analysis“, bls. 15-24. 
114 Baker. „The Industrialization of the Staffordshire potteries“, bls. 204–207. 
115 Miller. „Classification and Economic Scaling of 19th century ceramics““, bls. 1. 
116 Guðrún Sveinbjarnardóttir. Leirker á Íslandi, bls. 74–75. 
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verið flutt til landsins í stórum stíl ef tekið er mið af fjölda creamware leirkera 

frá bæði Aðalstræti og Bessastöðum (sjá nánar kafla 3.71 og 4.71).  Til að byrja 

með voru creamware leirkerin seld sem munaðarvarningur en með aukinni 

framleiðslu í byrjun 19. aldar fór varningurinn lækkandi í verði og varð þar af 

leiðandi aðgengilegri fyrir hinn almenna borgara.  Við þetta verða leirkerin 

hversdagslegri og gripirnir verða hefðbundnari.117  

Sú gerð leirkera sem tók yfir allan leirkeramarkaðinn á eftir creamware 

var whiteware og er sú tegund algengust bæði í Aðalstræti og á Bessastöðum.  

Upphaflega kemur whiteware gerðin einnig frá Staffordshire í Englandi eins 

og creamware en í byrjun 19. aldar hefur tegundin náð mjög mikilli útbreiðslu 

um alla Evrópu enda hafði framleiðslan borist þangað.118  Með aukinni 

framleiðslugetu og þróun á leirnum varð framleiðslan ódýrari sem varð til 

þess að whiteware varð allsráðandi leirtau um alla Evrópu sem og hérlendis. 

Óskreytt whiteware er sú tegund leirkera sem var hvað ódýrust í 

framleiðslu og því ódýrasta varan á markaðnum.  Eins og komið hefur fram 

þá voru leirker verðlögð eftir því hvort þau voru með skreytingum eða ekki í 

upphafi framleiðslunnar.119  Að sjálfu leiðir að whiteware leirtegundin, 

óskreytt er mjög hentug til daglegrar notkunar hjá öllum stéttum 

samfélagsins.  Þegar byrjað var að skreyta leirker var algengast að handmála 

þau en með aukinni tækni komu aðferðir eins og myndþrykking, slipped og 

sponge skreyting einnig til sögunnar.  Handmáluðu mynstrin voru aðallega 

línur og blóm með laufblöðum þar sem einfaldleikinn réð ríkjum en með 

tækninni fer viðfangsefnið að breytast og verða flóknara.  Myndir af framandi 

umhverfi og enskum sveitum með fólki og dýrum og hin ýmsu mynstur fara 

að verða allsráðandi á fyrrihluta 19. aldar.120  Til að byrja með voru 

skreytingar til marks um verðgildi, það er að segja að sumar skreytingar voru 

dýrari en aðrar.  Ein ódýrasta gerðin af skreytingum er sponge. 

Sú aðferð byggir á notkun svamps sem búið er að móta með fyrirfram 

ákveðnu mynstri, bera í hann lit og síðan er honum þrýst á leirkerið.121  Við 

                                                
117 Yentsch. „Engendering visible and invisible ceramic artifacts, especially dairy vessels“, bls. 132–133. 
118 Jennings. Eighteen centuries of pottery from Norwich, bls. 227-230. 
119 Miller. „Classification and Economic Scaling of 19th century ceramics“, bls. 3. 
120 Samford. „Response to a Market: Dating English Underglaze Transfer-Printed Wares“, bls. 76-77. 
121 http://www.ehow.com/about_4600017_sponge-painting.html - skoðað 14. jan 2010. 
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það verður skreytingin frekar gróf á að líta (mynd 6 í kafla 2.4 hér að framan).  

Byrjað var að nota sponge aðferðina í kringum 1840 og hún notuð fram til 

1930, en blómatími framleiðslunnar var í kringum 1880 – 1910.  Til að byrja 

með var eingöngu stuðst við einn lit og þá aðallega í bláu, síðar fjólubláu og 

grænu o. s. frv.  Eins og með allan verksmiðjuunna jarðleirinn þá var aðallega 

framleiddur hefðbundinn borðbúnaður s.s. diskar og skálar.  Sponge leirkerin 

urðu vinsæl til útflutnings og hafa þau frekar fundist í híbýlum alþýðufólks 

heldur en meðal heldrafólks.122 

Sú skreytingaraðferð sem flokkuð var sem dýrust í upphafi 

framleiðslunnar er myndþrykkt aðferð sem kom fyrst fram í kringum 1750 í 

Englandi.123  Sjálf aðferðin felur í sér að það mynstur sem á að nota er skorið 

út á koparplötu.  Síðan er þeim lit sem nota skal makað vel á plötuna, 

pappírsþurrka sett yfir til að fá myndina á.  Þurrkan er síðan sett á leirílátið 

og það skolað úr köldu vatni til að hægt sé að taka þurrkuna á þess að liturinn 

fari af stað.  Að lokum er leirkerið brennt leirofni.124  Sökum þess hve aðferðin 

var mikil nákvæmisvinna og dýr í framkvæmd þá voru leirker sem skreytt 

voru með myndþrykkingu verðlögð út frá því. 

 

Í Aðalstræti var það creamware sem fannst tæplega fimmtungur (miðað 

við eve gildi) af verksmiðjuunna jarðleirnum.  Þar af voru 18,8% sem kom úr 

tímaskeiði 7, sem er frá árunum 1764 – 1800 og er því hægt að flokka sem 

lúxusgerðina af creamware, samkvæmt Miller.  Hin 81,2% af creamware teljast 

til tímaskeiða 8 (1800 – 1900) og 9 (1902 – 1969) þ.a.l. seinni tíma framleiðsla 

og því ódýrari gerð.  Þær leirkersgerðir sem fundust voru einna helst 

hefðbundinn borðbúnaður eins og matardiskar, skálar og undirskálar.  Má 

því ætla að leirker af creamware gerð hafi hentað vel aðstæðum eins og í 

Aðalstræti þar sem verkafólk tók stóran þátt í hinu daglega lífi. 

 Sú leirkerstegund sem tók við af creamware í þróun leirkera var 

whiteware.  Í Aðalstræti var innan við helmingur (41% miða við eve gildi) af 

whiteware án skreytinga.  Aðallega var um hefðbundinn borðbúnaður eins og 

                                                
122 Cabak. and Loring. „A set of very fair cup and saucers“, bls. 7-14. 
123 Samford. „Response to a Market: Dating English Underglaze Transfer-Printed Wares“, bls. 57. 
124 Neale. Encyclopedia of British transfer-printed pottery patterns 1790 – 1930, bls. 12-13. 
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diska og skálar að ræða þó að vissulega hafi aðrar gerðir einnig fundist eins 

og t.d. blómapottur og næturgagn.  Skreytingar á whiteware leirkerunum frá 

Aðalstræti voru nokkuð algengari, (59% miðað við eve gildi) og af þeim voru 

flest brotin ógreinanleg.  13% (miðað við eve gildi) voru skreytt með sponge 

aðferð, aðallega undirskálar og bollar.  Sponge skreytingin var sú tegund sem 

flokkuð var sem ódýr til að byrja með, þó að síðar jafnist verðmunurinn og 

verður nær enginn á milli ódýrs leirkers og hins dýra. 

Í Aðalstræti voru 20% (miðað við eve gildi) af skreyttum leirkerum 

myndþrykkt, einna helst hefðbundinn kaffi-borðbúnaður eins og bollar, 

undirskálar, teketill, skálar og matardiskar.  Myndþrykktu leirkersbrotin sem 

fundust í Aðalstræti komu eingöngu frá tveimur tímaskeiðum, tímaskeiði 8 

(1800 - 1900) og tímaskeiði 9 (1902 - 1966).  Líklegast má því ætla að 

leirkersbrotin hafi öll tilheyrt seinni tíma framleiðslu frekar en að þau hafi 

verið flutt inn til landsins fljótlega eftir að framleiðslan hófst. 

 

 Erfitt er að sýna fram á það með óyggjandi hætti hvaða tímaskeið 

creamware leirinn á Bessastöðum tilheyrði.  Ljóst er þó að hluti hans hefur 

verið munaðarvara og því frá tímaskeiði 7 (1764 – 1800).  Hins vegar má ætla 

að stærsti hlutinn sé frá 19. öld miðað við gerðfræðina og má þar af leiðandi 

túlka þau sem ódýran varning samkvæmt Miller.  Hlutfallið creamware 

leirkera sem fannst var 3,5% (miðað við eve gildi) af griðum úr 

verksmiðjuunnum jarðleir og voru þetta aðallega skálar, matardiskar og 

súpudiskar.  Þetta er töluvert minna en fannst í Aðalstræti og endurspeglar 

hugsanlega það að minna var um alþýðufólk þar en í Aðalstræti þar sem 

iðnaðurinn var í höndum verkalýðsins. Á Bessastöðum er líklegt að síður hafi 

þótt viðeigandi að nota ódýran borðbúnað eins og creamware handa 

yfirstéttinni þótt hann hafi hentað vel fyrir vinnufólkið á staðnum.  Hins 

vegar þarf að hafa hugfast að innflutningur á leirkerum til Íslands, er að 

öllum líkindum í smáum stíl í upphafi og eins og kom fram í kafla 5.1 um 

innflutning á leirkerum. 

 Munir af whiteware gerð voru nokkurn veginn til jafns skreytt (51%) að 

óskreyt (49%) (miðað við eve gildi).  Líkt og í Aðalstræti fundust leirker 
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skreytt með sponge aðferðinni, eingöngu 9% (miðað við eve gildi) af öllum 

verksmiðjuunna jarðleirnum á Bessastöðum.  Aðallega voru þetta ógreinanleg 

leirkersbrot en einnig undirskálar og einn bolli.  Virðist því sem um sömu 

gripagerðir sé að ræða á báðum stöðunum m.ö.o. ekki er afgerandi munur á 

leirkerasöfnunum að því leyti. 

Af skreyttu leirkerunum sem fundust á Bessastöðum reyndust 10% 

vera myndþrykkt.  Um hefðbundin leirker var að ræða sem tilheyra kaffi- og 

borðbúnaði (bollar, undirskálar, lítil mjólkurkanna, skálar og matardiskar).   

Slíkur borðbúnaður (myndþrykkt kaffi- testell) getur verið merki um 

velmegun.125  Hafa verður hins vegar í huga hvers konar þróun hefur átt sér 

stað á þessum stöðum seinni hluta 19. aldar og í upphafi 20. aldar.  Þar sem 

töluvert magn af myndþrykktum leirkerum finnst í Aðalstræti, gæti það verið 

til marks um að valdið hafi verið að færast frá Bessastöðum yfir til 

Reykjavíkur eins og heimildir benda til.  Við þessar breytingar verður 

aukning á ódýrari borðbúnaði og leirkerum tengdum matargerð. 

 Eins og kom fram hér á undan voru myndþrykkt leirker sú tegund 

leirkera sem flokkuð var sem ein af dýrustu framleiðsluaðferðunum á 

leirkerum til að byrja með.  Í lok 18. aldar voru þau þrisvar til fimm sinnum 

dýrari en óskreytt leirker.  Hins vegar minnkar verðbilið milli skreyttra og 

óskreyttra leirkera um miðja 19. öld og var þá munurinn nánast enginn, í 

mestalagi tvisvar sinnum dýrari og fólst verðmunurinn þá einna helst í sjálfri 

skreytingaraðferðinni.126  Þá vaknar sú spurning hvort hægt sé að nota leirker 

til að meta efnahagslega stöðu á svæðum eins og Aðalstræti og Bessastöðum 

eftir miðja 19. öld.  Samkvæmt Miller eru annmarkar á því að meta 

efnahagslega stöðu út frá verkmiðjuunnum jarðleir, þar sem verðmunur fór 

minnkandi með aukinni þróun og framleiðslu (tafla 32).  Hans skoðun er sú 

að eina leirgerðin sem gæti gefið vísbendingar um efnahagslega stöðu innan 

samfélaga er postulín.127 

 

                                                
125 Miller. „Classification and Economic Scaling of 19th century ceramics“, bls. 10. 
126 Brooks. „Building Jerusalem – Transfer-printed finewares and the creation of British identity“, bls. 

54. 
127 Miller. „Classification and Economic Scaling of 19th century ceramics“, bls. 3. 
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Með því að skoða skreytingar á verksmiðjuunna jarðleirnum eingöngu 

(tafla 33) þá sést að töluvert meira magn er af verksmiðjuunnum jarðleir frá 

Aðalstræti heldur en Bessastöðum.  Út frá skreyting á leirkerunum sést einnig 

að ódýrasta gerðin en jafnframt sú dýrasta eru algengari í Aðalstræti en á 

Bessastöðum.  Þar sem meðaldýra gerðin er algengust.  Í þessu sambandi má 

þó árétta að Miller telur að verðmunur minnki þegar líða tekur á 19. öldina.  

Stærsti hlutinn af verksmiðjuunnum jarðleir úr Aðalstræti er frá tímaskeiði 9 

(1902 – 1969) og má áætla að verðmunurinn hafi því ekki verið orðin það 

mikill á leirkerum með ólíkar skreytingar. 

 

 Skipting Millers Aðalstræti Bessastaðir 
Ódýrt - óskreytt 41% 48% 

Ódýrt skreytt - sponge, slip 27% 16% 
Meðal dýrt skreytt – handmálað 12% 25% 

Dýrt skreytt - myndþrykkt 20% 11% 
Leirgerð   

Verksmiðjuunninn jarðleir 80% 65% 
Postulín 20% 35% 

Tafla 32: Hlutfallslegur fjöldi leirkera miðað við skiptingu Millers á 
  verksmiðjuunnum jarðleir og hlutfallslega fjöldi leirkera úr 
  postulíni og verksmiðjuunnum jarðleir miðað eve gildi. 
 

Sá munur sem er að finna á skreytingum á leirkerum í Aðalstræti og á 

Bessastöðum gæti stafað af því að ekki hafi verið verslað við sömu kaupmenn 

eða að innflutningurinn hafi dreifst yfir lengri tímabil.  Ennfremur hlýtur val 

kaupmanna á innfluttum munum að skipa máli, það er að segja hvert 

hlutverk þeirra átti að vera.128 

Segja má að þessar niðurstöður um verksmiðjuunninn jarðleir frá 

Aðalstræti og Bessastöðum séu í góðu samræmi við það sem vitað er um sögu 

staðanna.  Á báðum stöðunum verður veruleg mannfjölgun í lok 18. og 

byrjun 19. aldar.  Í Aðalstræti voru settar á fót Innréttingarnar 1752 og stóð 

reksturinn fram undir lok 18. aldar.129  Einnig urðu töluverðar breytingar á 

Bessastöðum í lok 18. aldar þegar æðstu embætti landsins flytjast frá 

                                                
128 Webster. „Resisting Traditions: Ceramic, Identity, and consumer choice in the outer Hebrides from 

1800 to the present“, bls. 69. 
129 Hjörleifur Stefánsson. Kvosin. Byggingarsaga Miðbæjar Reykjavíkur, bls. 29-30. 
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Bessastöðum til Reykjavíkur130 og árið 1805 var stofnaður skóli á 

Bessastöðum.131  Við þessar breytingar verður aukning á borðbúnaði og 

leirkerum tengdum matargerð á báðum stöðum.  Í það minnsta verður 

veruleg aukning á verksmiðjuunnum jarðleir sem og postulíni í Aðalstræti 

(tafla 33) og má því áætla að svipuð þróun eigi sér stað á Bessastöðum, þó að 

ekki sé hægt að sýna fram á það. 

 

 AÐALSTRÆTI Tímaskeið 

 
7  

(1764-1800) 
8  

(1800-1900) 
9  

(1902-1969) 
Verksmiðjuunninn jarðleir 91 325,5 922 
Postulín 56 40,5 281,5 
Alls 147 366 1203,5 

Tafla 33: Aukning leirkera miðað við eve gildi frá Aðalstræti eftir tímaskeiði. 
 

 

Í kafla 2.24 hér að framan um postulín kemur fram að það hefur verið 

framleitt í Kína síðan 206 fyrir Krist.  Innflutningur til Evrópu verður hins 

vegar ekki að neinu ráði fyrr en á 17. öld.  Er því kínverskt postulín sá 

munaðarvarningur sem heldra fólk notaði fram undir lok 18. aldar á Íslandi 

sem og annars staðar í Norður-Evrópu.  Á þeim tíma tekur framleiðsla á 

postulíni stökk í Evrópu.  Áður höfðu Bretar reynt að herma eftir hinu 

fíngerða kínverska postulíni með svokölluðu bone china.  Það postulín sem 

fannst í Aðalstræti og á Bessastöðum er aðallega seinni tíma framleiðsla eða 

frá lokum 18. aldar og yngra.  Af kínversku postulíni var eingöngu um testell 

að ræða frá báðum rannsóknarstöðunum þar sem bollar og litlar skálar eru 

ráðandi.  Af evrópsku postulíni var fjölbreytileiki í leirkeragerð orðinn meiri 

en raunin var með kínverska postulínið, enda framleiðslan orðin fjölbreyttari 

og verksmiðjuunnin eins og whiteware.  Þó eru tebollar eða bollar, litlar skálar 

og undirskálar enn algengustu tegundirnar.  Ef postulínið frá Aðalstræti og 

Bessastöðum er skoðað í samanburði við verksmiðjuunninn jarðleir og 

tinglerjaðan jarðleir (tafla 34), eru þetta þær gerðir sem hafa sambærileg 

leirker þ.e.a.s. kaffi- og testell og annan spari borðbúnað.  Í töflu 34 sést að 

                                                
130 Vilhjálmur Þ. Gíslason. Bessastaðir. Þættir úr sögu höfuðbóls, bls. 70–71. 
131 Guðlaugur R. Guðmundsson. Skólalíf. Starf og siðir í Latinuskólanum á Íslandi 1552 – 1846, bls. 12. 
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töluvert meira fannst af postulíni á Bessastöðum en í Aðalstræti.  Ef undir 

gerðirnar eru skoðaðar þá kemur í ljós að kínverskt postulín var algengara í 

Aðalstræti heldur en Bessastöðum þar sem evrópska postulínið var ríkjandi. 

 

  AST   BES   
Verksmiðjuunninn jarðleir 73,7%  57,3%  
Postulín 19,5%  37,2%  
                              Kínverskt  21,3%  13,5% 
                              Evrópskt  78,7%  86,5% 
Tinglerjaður jarðleir 6,8%  5,5%  

Tafla 34: Hlutfalslegur fjöldi leirkera miðað við eve gildi. 
 

Hugsanlegt er að munurinn liggi í því að á Bessastöðum var föst búseta með 

heldra fólki en í Aðalstræti var aðgengi fólks af öllum stigum að þessum 

munaðarvarningi meira.  Postulín var sá borðbúnaður sem einna helst var 

brúkaður þegar gesti bar að garði.  Vissulega eru þetta eingöngu getgátur en 

þó er vitað að postulín, hvort sem það var kínverskt eða evrópskt, var 

munaðarvarningur.  Þessu til stuðnings má einnig benda á grein Gavins 

Lucas „The Widespread Adoption of Pottery in Iceland 1850 – 1950“132 þar 

sem hann fjallar um leirkerin frá uppgreftinum á Kúvíkum í Reykjarfirði.  

Hann bendir þar á að frá 1840 – 1890 er postulín eingöngu um 2% af 

leirkerunum en töluverð aukning verði milli 1890 – 1940 í 23%.133  Þetta vekur 

athygli þar sem Kúvíkur er verslunarstaður á Norðvesturlandi, á meðan 

Aðalstræti og Bessastaðir eru efnameiri staðir þar sem búast mátti við að 

postulín væri töluvert algengara.  Í Aðalstræti er postulín frá tímaskeiði 7 

(1764- -1800) 11,2%, frá tímaskeiði 8 (1800 – 1900) 6,5% og frá tímaskeiði 9 

(1902 – 1969) er það 15,4%.  Af þessu má ráða að postulínið frá Aðalstræti er 

ekki eins algengt og vænta mátti á stað þar sem efri stéttir samfélagsins ráða 

ef borið er sama við verslunarstaðinn Kúvíkum. 

 

 Framkvæmd fornleifauppgraftanna í Aðalstræti og á Bessastöðum var 

mjög ólík, þótt báðir hafi verið björgunaruppgreftir, eins og kemur fram í 

köflum 3.1 og 4.1.  Þótt báðir uppgraftarstaðirnir endurspegli á einhvern hátt 

                                                
132 Lucas. „The Widespread Adoption of Pottery in Iceland 1850 – 1950“, bls. 62-68. 
133 Lucas. „The Widespread Adoption of Pottery in Iceland 1850 – 1950“, bls. 64-65. 
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stöðu efnameiri stétta eru þeir samt sem áður ekki fyllilega sambærilegir.  

Hlutverk mannvirkja sem grafin voru á hvorum stað fyrir sig eru ólík þ.e.a.s. 

skemma, verksmiðja og íbúðarhús í Aðalstræti en íbúðarhús, ruslahaugur og 

gripahús á Bessastöðum.  Ætla má að þessi munur hafi áhrif á gripasafnið 

sem fannst á hvorum stað.  

Með allar þessar upplýsingar að leiðarljósi tel ég að aðferð Millers til að 

meta verðgildi leirkers eftir skreytingum, hæfi illa þessum tveimur 

ofangreindum rannsóknarstöðum, m.t.t. þess að stærsti hluti 

verksmiðjuunnins jarðleirs sem og postulíns er úr seinni framleiðslu stigum 

þegar verðmunurinn er orðinn minni heldur en á upphafs stigum 

framleiðslunnar.  Ennfremur er ekki hægt að útiloka að sjálfur 

innflutningurinn hafi átt stóran sess í því hvaða skreytingar á leirkerum er að 

finna hér á landi.  Leirkeragerðir geta því gefið vísbendingar en ekki varpað 

ljósi á efnahagslega stöðu samfélags á hverjum stað, án þess að frekar 

rannsóknir komi til. 

 

 

5.3 Nýting leirkera 
 

Matarvenjur Íslendinga hafa breyst þó nokkuð í gegnum aldirnar.  Askurinn 

einkenndi borðhald Íslendinga fyrr á tíma og var aðal matarílát landans í 

upphafi 18. aldar en hverfur af flestum heimilum í kringum miðja 19. öld.  Í 

Íslenskum þjóðháttum eftir Jónas Jónasson lýsir hann lifnaðarháttum Íslendinga 

á 18. öld og fram á um það bil miðja 19. öld.  Þar kemur fram að einna helst 

var notast við aska frekar en leirker þar sem ekki var auðvelt að nálgast það 

enda segir hann að það hafi verið bæði dýrt og brothætt, hins vegar séu notuð 

tinföt og tindiskar á efnabæjum.134  Talið er að askurinn hafi verið það ílát sem 

helst var etið úr þegar húsakynni landans urðu minni og þegar hætt var að 

nota langborð til að matast í kringum 1700.135  Önnur ástæða er væntanlega að 

það hafi verið erfitt að borða með hnífapörum af disk á rúmstokknum.  Hinn 

                                                
134 Jónas Jónasson. Íslenskir þjóðhættir, bls. 51. 
135 Hallgerður Gísladóttir. Íslensk matarhefð, bls. 21. 
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dæmigerði askur er bumbuaskur þar sem spónamaturinn, eða matur sem þarf 

að borða með skeið, er settur í bumbuna en átmaturinn, maturinn sem þarf að 

tyggja, er settur í lokið.136  Með tímanum verður veruleg breyting á 

neysluvenjum og innflutningi í landinu eins og komið hefur fram í kafla 5.1 

um innflutning á leirkerum.  Þar kemur fram að með Iðnbyltingunni hafi 

orðið veruleg aukning á innfluttum leirkerum og einnig eftir að einokun Dana 

var aflétt 1855.  Er ætlunin að gera ítarlega greiningu á gripa gerð eftir 

tímaskeiðum.  Þar sem úrvinnslan frá Bessastöðum er ólokið og jarðlög þar 

hafa ekki verið aldursgreind, eru gripir úr Aðalstræti til greiningar.  Frá 

Aðalstræti hefur tímaskeiðunum verið skipt eins og sýnt er í kafla 3.1.  Í ljós 

kemur að langflest leirkerin eru frá tímaskeiðum 8 (1800 – 1900) og 9 (1902 – 

1964) (mynd 41).  Athygli vekur að skálar eru ríkjandi í öllum 

tímaskeiðunum.  Þær eru eina ílátið sem er að finna á tímaskeiði 6 ( 1752 – 

1764) en frekar hefði mátt búast við að þær væru ríkjandi í elsta tímaskeiðinu 

en hefðu svo dalað að einhverju leyti þegar fólk fer að nota fjölbreyttari 

borðbúnað.  Skálar eru nefnilega það leirílát sem líklegast var til að taka við af 

asknum, enda auðveldara að borða spónamat úr skál heldur en af diski þegar 

ekki er setið til borðs.  Einnig er ein möguleg skýring sú að ný matargerð hafi 

verið að hasla sér völl í landinu og gæti kallað á nýjan borðbúnað (mynd 41).  

Það sést einnig vel hvernig leirkerum fjölgar frá miðri 18. öld og fram á 20. 

öld en þá verður veruleg aukning á þeim.  Þetta er í samræmi við þá þróun 

sem heimildir sýna að átti sér stað í innflutningi leirkera til landsins eftir að 

einokun Dana var aflétt um miðja 19. öld. 

 

                                                
136 Hallgerður Gísladóttir. Íslensk matarhefð, bls. 21 & Jónas Jónasson. Íslenskir þjóðhættir, bls. 51. 
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Til að skoða þessa þróun nánar má deila fjölda leirkera (miðað við eve gildi) í 

árin sem hvert tímaskeið spannar (tafla 35).  Þá sést vel að aðalaukning á 

leirkerum er í tímaskeiði 9 en sú minnsta í tímaskeiði 8 enda spannar það 

lengsta tímabilið eða heila öld og því ekkert óeðlilegt að fæst leirkersbrot 

komi þaðan.  Tímaskeið 6 er eingöngu um 12 ár og tímaskeið 7 um 36 ár. 

 

  Aðalstræti     
Tímaskeið Heildarfjöldi  Fjöldi ára Leirker/ár 
6 (1752-1764) 129.5 12 10,8 
7 (1764-1800) 499 36 13,9 
8 (1800-1900) 623.5 100 6,2 
9 (1902-1969) 1825 67 27,4 

Tafla 35: Hlutfallslegur fjöldi leirkera (miðað við eve gildi) á ári.  
 

 

Er þetta áhugavert í ljósi niðurstaðna Gavins Lucas frá uppgreftinum í 

Kúvíkum í Reykjarfirði, þar sem skálum fækkar á tímabilinu 1840 – 1940, en 

Mynd 41: Hlutfallslegur fjöldi leirkera eftir tímaskeiði úr Aðalstræti. 
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bollum og undirskálum fjölgar.137  Í Aðalstræti fjöldar gripum af öllum 

þessum gerðum á öllum tímaskeiðunum en flest leirkerin koma úr tímaskeiði 

9 (1902 - 1969).  Eru niðurstöður úr þessari rannsókn því að sumu leyti í 

mótsögn við niðurstöður Gavins Lucas, þó að báðar sýni að aukning verður á 

borðbúnaði þegar nær dregur 20. öldinni. 

 Segja má að borðhald við matarborð hafi ekki orðið algengt á Íslandi 

fyrr en eftir miðja 19. öld og þá eingöngu matast við borð við sérstök tækifæri.  

Þegar fram líða stundir verður hins vegar æ algengara að fólk borði við 

matarborð með hnífapörum og matardiskum.138  Töluverð aukning verður á 

fjölda matardiska sem finnast í Aðalstræti á milli tímaskeiða 8 (1800 – 1900) 

og 9 (1902 – 1969).  Þetta má hugsanlega skýra með því að áður en leirtauið 

fór að berast til landsins hafi heldra fólk notað tindiska að evrópski fyrirmynd 

en alþýðumanna og þar með verkafólk eins og í Aðalstræti, notað aska og 

síðar skálar. 

 Te- og kaffidrykkir fara að berast til landsins í kringum miðja 18. öld 

sem og súkkulaði.  Til að byrja með er teið algengara en kaffi, eða fram eftir 

18. öld en eftir 1800 nær kaffið yfirhöndinni og verður einn helsti heiti 

drykkur sem fólk neytir í landinu.  Súkkulaði virðist vera heldri manna 

drykkur sem kemur með kaffinu.139  Þá aukningu sem á sér stað í te- og 

kaffistellum má rekja til innflutnings sem verður með tilkomu þessara heitu 

drykkja, enda ekki talið hentugt að nota viðarílát undir slíkt.  Töluverð 

aukning á sér stað á kaffibollum og undirskálum frá Aðalstræti frá 

tímaskeiðum 7 (1764 – 1800), 8 (1800 – 1900) og 9 (1902 – 1969).  Mjög lítið er 

að finna frá tímabilinu fram að 1800 en fer svo vaxandi eftir það og er mest á 

20. öldinni.  Þó að ekki finnist meira magn af kaffibollum í tímaskeiði 7 (1764 

– 1800) verður að hafa í huga að skálar hafa hugsanlega gegnt þessu hlutverki 

einnig, það er að segja verið hafðar fyrir drykki.140  Eftir að farið er að borða 

meira af diskum hætti skálin að gegna hlutverki asks og í staðinn er farið að 

                                                
137 Lucas. „The Widespread Adoption of Pottery in Iceland 1850 – 1950“, bls. 65-67. 
138 Þórður Tómasson. Gestir og Grónar götur, bls. 50. 
139 Jónas Jónasson. Íslenskir þjóðhættir, bls. 54 & Hallgerður Gísladóttir. Íslensk matarhefð, bls. 330. 
140 Hallgerður Gísladóttir. Íslensk matarhefð, bls. 331 & Guðmundur Jónsson. „Changes in Food 
Consumption in Iceland ca. 1770 – 1940“, bls. 37–60. 
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nýta hana sem bolla.  Gæti það því skýrt að hluta hve mikið magn af skálum 

kemur úr Aðalstræti sérstaklega fyrir 1800. 

Á mynd 42 hefur stærð skála verið skipt niður í þrjá flokka út frá stærð 

brúnar á þeim skálarbrotum er fundust í Aðalstræti.  Eftirfarandi skipting er 

notuð: 4 – 10 sm, 11 – 20 sm og 21 – 30 sm miðað við brún.  Svo virðist sem 

stærð skála sé svipuð í gegnum tímaskeiðin og engin veruleg breyting á sér 

stað.  Þar af leiðandi er mjög erfitt að segja til um hvort þær hafi verið nýttar 

sem bollar eða hvort þær hafi tekið við af asknum. 

 

Að auki er áhugavert að sjá að frá tímaskeiði 9 (1902 – 1969) er einnig að finna 

tekatla og bendir það óneitanlega til þess að te og kaffi hafi verið borið á borð 

fyrir gesti og heldra fólk og ekki ósennilegt að litlir súkkulaðibitar hafi verið 

bornir fram á litlum disk með. 

 

 
 

 

 

 Eins og kom fram í kafla 5.2, um efnahag og stöðu, voru leirker hvorki 

ódýr né aðgengilegur varningur þegar innflutningur var í lágmarki.  Þess 

vegna var algengt að gert væri við leirkerin ef þau brotnuðu með því að bora 

gat sitt hvoru megin við brotsárið og það síðan saumað eða spengt saman.  

Mynd 42: Stærðir skála (miðað við eve gildi) eftir tímaskeiði. 
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Stundum voru ílát soðin í mjólk til að þétta þau.141  Leirker sem hafa verið 

spengd saman er að finna bæði í Aðalstræti og Bessastöðum.  Frá Aðalstræti 

eru 15 slík leirkersbrot (um 1%), frá tímaskeiðum 7 (1764 – 1800), 8 (1800 – 

1900) og 9 (1902 – 1969) aðallega skálar og smyrslbaukar.  Þó fannst einn 

diskur og tvö brotin voru ógreinanleg.  Ef dreifing viðgerðahola er skoðuð út 

frá tímaskeiðum (mynd 43) þá kemur í ljós að þeim fækkar töluvert mikið í 

tímaskeiði 9 þrátt fyrir að aukning verði á sjálfum leirkerunum þar. 

 

 

 

Frá Bessastöðum var hlutfall viðgerðra gripa það sama um 1% eða 40 

leirkersbrot og voru þetta einnig skálar, diskar, undirskálar og óþekkt brot, en 

því miður er ekki hægt að segja úr hvaða tímaskeiðum þau koma.  Hafa ber í 

huga að ekki mikið magn af og því er ekki auðvelt að draga einhverja ályktun 

um hvort viðgerðir hafi verið algengar hér á landi eða ekki þó að ritaðar 

heimildir142 bendi til þess. 

 Það er ljóst, bæði út frá fornleifunum og rituðum heimildum að 

veruleg aukning verður á öllum borðbúnaði í landinu þegar nær dregur 20. 

                                                
141 Hallgerður Gísladóttir. Íslensk matarhefð, bls. 331. 
142 Hallgerður Gísladóttir. Íslensk matarhefð, bls. 331. 

Mynd 43: Hlutfallslegur fjöldi viðgerðahola og fjöldi leirkera miðað við eve gildi eftir     
tímaskeiðum. 
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öldinni, enda breytist tíðarandi Íslendinga í upphafi 20. aldar þegar 

fjölskyldur fara að borða saman við matarborð í eldhúsinu með hnífapörum, 

en áður hafði flest fólk í sveitum landsins borðað úr öskum og skálum með 

spónum og vasahnífum, sitjandi á rúmbríkum í baðstofum.143  Helsta ástæðan 

fyrir þessum breytingum á borðbúnaði er að leirker verður ódýrara og 

aðgengilegra fyrir allar stéttir landsins.  Innflutningur á leirkerum verður 

tíðari með auknu aðgengi kaupmanna að varningnum sem leiðir af sér að 

auðveldara er að nálgast leirtau fyrir öll heimili.  Félagslegar breytingar eiga 

sér stað í, aldrei fyrr hafði iðnaður verið stundaður í svo stórum stíl á Íslandi 

eins og í Aðalstræti.  Samfélagið sjálft var einnig að breytast á þessum tíma 

fólksflutningar úr sveitum landsins til borgarinnar átti sér stað og einnig var 

húsakostur landans að breytast úr því að vera gangabæir í nútíma 

íbúðarhúsnæði með eldhúsi og stofu. 

 

 

5.4 Lokaorð 
 

Hér að framan hefur verið fjallað um rannsókn sem gerð var á fjölbreyttum 

söfnum leirkersbrota sem fundust í fornleifauppgröftum í Aðalstræti og á 

Bessastöðum.  Markmið rannsóknarinnar var skoða þessa tvo efnamiklu staði 

út frá leirkerasöfnunum sem þar fundust með það fyrir augum að svara 

spurningum um efnahagslega stöðu þeirra sem og spurningum er varða 

innflutning og neysluvenjur fyrr á tímum.  Rannsóknin fól í sér nákvæma 

greiningu á öllum leirkersbrotunum og voru upplýsingar um þau settar í 

aðgengilega gagnagrunna. 

Við greiningu leirkersbrota sem og annarra gripa er nauðsynlegt að 

skrá vel og vandlega allar þær upplýsingar sem er að finna um þá, svo 

niðurstöðurnar verði sem nákvæmastar.  Því voru annars vegar skráðar 

leirker og lýsingar á hlutverki, það er að segja hvort um hafi verið að ræða t.d. 

jarðleir, steinleir, postulín og hins vegar um hvers konar gripir þetta voru, t.d. 

                                                
143 Hallgerður Gísladóttir. Íslensk matarhefð, bls. 13. 
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bolli, diskur, pottur.  Þá þótti einnig nauðsynlegt að styðjast við marktækar 

mælingar á fjölda áætlaðra leirkera.  Talning eða vigtun ein og sér er engan 

veginn marktæk mælingaraðferð þar sem sú aðferð segir eingöngu til um 

fjölda leirkersbrota og hver samanlögð þyngd þeirra er.  Aðferð á borð við eve 

(estimated vessel-equivalent) er hins vegar marktæk því að með henni er hægt 

að áætla hlutfall ólíkra gripa út frá brún eða botni.  Var því einna helst stuðst 

við eve gildi þó að fjöldi og þyngd leirkera sé einnig sýndur í rannsókninni.   

Skreytingar geta gefið margháttar upplýsingar t.d. um framleiðslutíma 

og því nauðsynlegt að skrá þær eins nákvæmlega og hægt er.  Skráð var 

hvernig leirkerin voru skreytt t.d. handmáluð eða myndþrykkt og hvernig 

skrautið leit út, t.d. blóm, landslagsmyndir o.s.frv.  Einnig voru skráðar hvort 

viðgerðarholur voru á leirkersbrotunum sem gefa vísbendingar um 

efnahagslega stöðu staðarins sem það finnst á.  Upplýsingar sem þessar geta 

því gefið vísbendingar um þá samfélagsgerð sem það finnst í. 

Leirkerin sem fundust í Aðalstræti og á Bessastöðum voru aðallega 

verksmiðjuunninn jarðleir (industrial earthenware), sem er í flestum tilfellum 

enskur að uppruna, og jarðleir (earthenware) sem erfiðara er að rekja.  Einnig 

fundust við rannsóknirnar leirker frá Þýskalandi, Norðurlöndum og 

Hollandi.  Breytingin sem á sér stað í þróun á notkun leirkera á Bessastöðum 

og Aðalstræti er lík því sem gerist í nágrannalöndum.  Um miðbik 19. aldar 

fer notkun jarðleirs minnkandi og verksmiðjuunninn jarðleir verður alls 

ráðandi.  Þessa breytingu má rekja til breytinga í framleiðsluháttum við 

leirkeragerð í Evrópu, stærri leirkeraverksmiðjur og útflutningur varð 

umfangsmeiri þáttur í veltunni. 

Þegar fjallað er almennt um notkun leirkera á Íslandi verður að hafa í 

huga að leirker voru innfluttur varningur og því sennilega reynt að gæta hans 

eins vel og kostur var.  Sést það einna helst á því að reynt var að spengja gripi 

saman ef þau brotnuðu.  Hins vegar er ekki mikið um viðgerðir á 

leirkersbrotunum frá Aðalstræti og Bessastöðum sem sennilega má annars 

vegar rekja til hárrar samfélagslegrar stöðu eða ríkidæmis en hins vegar til 

góðs aðgengis að verslun. 



 132 

Með því að skoða leirkerin frá Aðalstræti og Bessastöðum sést vel að 

staðirnir mótast töluvert af staðsetningu og stöðu sinni í samfélaginu.  Þannig 

má ætla að gott aðgengi hafi verið að munaðarvarningi vegna þeirrar 

starfsemi er var í húsunum, sérstaklega upp úr miðri 18. öld  og fram að 

aldamótum.  Á Bessastöðum var hins vegar æðsta höfðingjasetur landsins og 

því töluvert aðgengi að munaðarvarningi eins og postulíni.  Á báðum 

stöðunum er nokkuð mikill fjölbreytileiki á leirkersgerðum.  Aðgengi þessara 

staða að munaðarvarningi, umfram það sem almennt gerðist á Íslandi, gerir 

það að verkum að ekki er hægt að nýta gripasöfn þaðan til þess að draga upp 

heildræna mynd af efnismenningu á Íslandi.  Þar af leiðandi sýna 

niðurstöðurnar eingöngu hvernig notkun leirkera var á tveimur 

ofangreindum stöðum sem voru hátt skrifaðir í samfélaginu fyrr á tímum. 

Við rannsóknina kom bersýnilega í ljós mikilvægi þess að vinna með 

fullunnin gögn þar sem stór hluti rannsóknarvinnunnar felur í sér að greina 

og aldursgreina leirkerin eftir mannvistarlögum.  Í Aðalstræti var hægt að 

aldursgreina leirkersbrotin bæði gerðfræðilega og út frá uppröðun og aldri 

mannvistarlaga eða því samhengi sem þau fundust í.  Ekki hefur hins vegar 

verið unnið að fullu úr gögnum frá Bessastöðum og því var aldursgreining 

leirkersbrota þaðan algjörlega háð gerðfræðilegri greiningu.  Af þessum 

sökum rýrnar gildi gagnanna frá Bessastaða talsvert.  Öðru máli gegnir hins 

vegar um gögnin frá Aðalstræti, eins og áður sagði, og sést notagildi þeirra 

vel á dreifingu steinleirs eftir tímaskeiðum (tafla 6).  Þar kemur fram að tvær 

gerðir af steinleir er eingöngu að finna í eldri skeiðum (í tímaskeiðum 6 og 7) 

en ekki í yngri skeiðum (tímaskeiðum 8 og 9).  Þetta gefur til kynna að þessar 

tvær tegundir hafi ekki verið í notkun eftir miðja 18. öld, á meðan aðrar gerðir 

steinleirs eru í notkun eftir þann tíma.  Þó að skipting tímaskeiða hafi verið 

gerð nokkuð skilmerkilega í Aðalstræti þá eru samt sem áður ákveðnar 

takmarkanir á gagnasafninu.  Tímaskeið 8 spannar ein 100 ár (1800 – 1900) 

sem er fremur langur tími þegar kemur að gerðfræðilegri greiningu 

leirkersbrota þar sem talsverðar framfarir urðu í leirkeragerð í upphafi 19. 

aldar.  Því hefði hentað þessari rannsókn betur ef til dæmis hefði verið hægt 

að skipta tímaskeiði 8 í tvennt.  Þar myndi gerðfræðileg greining leirkeranna 
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hæglega nýtast til þess að skipta tímaskeiðinu en hins vegar er það viðamikið 

verkefni og ekki hluti af þeirri rannsókn sem gerð var hér. 

Með því að skrá leirkersbrotin sem fundust í Aðalstræti og á 

Bessastöðum eins og lýst hefur verið hér að framan hafa fengist töluverðar 

upplýsingar um þann heimilisbrag sem var á heimilum heldri manna frá 

miðri 18. öld og fram á 20. öld.  Án efa kemur það best í ljós með því að 

töluvert magn fannst af postulíni á báðum stöðunum sem bendir óneitanlega 

til þess að te- og kaffidrykkja hafi tíðkast þar.  Einnig sjást merki um 

matargerð á sumum leirkerum sem benda til þess að hefðbundin matargerð 

hafi átt sinn þátt í heimilishaldinu og á báðum stöðum fannst einnig töluvert 

af ódýrum leirkerum sem bendir til þess að ekki hafi eingöngu verið notaður 

fínni borðbúnaður.  Mætti til dæmis túlka það á þann hátt að ódýrari 

borðbúnaður hafi verið notaður fyrir vinnufólkið en ekki sjálft heimilisfólkið.  

Eins og komið hefur fram í kafla 5.2 þá minnkar verðgildi leirkera þegar nær 

dregur 20. öldinni og því er erfitt að segja til um hvort einhver efnislegur 

munur hafi verið á notkun leirkera milli almennings og heldra fólks.  Án efa 

benda leirkerin hins vegar til þess að bæði í Aðalstræti sem og á Bessastöðum 

hafi verið heldrimannastaðir þar sem brúkuð voru te og kaffistell við hátíðleg 

tækifæri. 

Ýmsir annmarka á gagnasöfnunum frá Aðalstræti en þó einkum frá 

Bessastöðum koma niður á notagildi gripasafna þaðan sem og til greininga af 

ýmsu tagi.  Ofangreind rannsókn leiddi til samanfelda aðgengilegra 

gagnagrunna um tvo stór leirkerasöfn á Íslandi, sem án efa munu nýtast við 

frekari rannsóknir úrvinnslu af þessu tagi. 
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7. Myndir 

Jarðleir frá Bessastöðum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 44: Jydepot (s.g. 2124) frá Bessastöðum. 
Mynd 45: Rauður jarðleir (s.g. 1635) frá 
Bessastöðum. 

Mynd 46: Paffrath (s.g. 2153) frá Bessastöðum. 
Mynd 47: Greyware (s.g. 2163) frá 
Bessastöðum. 

Mynd 48: Jarðleirsbrot (s.g. 1460) notað 
sem millilag frá Bessastöðum. – Hlið 1. 

 

Mynd 49: Jarðleirsbrot (s.g. 1460) notað 
sem millilag frá Bessastöðum. – Hlið 2. 



 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steinleir frá Bessastöðum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mynd 50: Hornmálaður jarðleir (s.g. 1191) 
frá Bessastöðum. Mynd 51: Jarðleirsskaft (s.g. 1331) frá 

Bessastöðum. 

Mynd 53: Westerwald brot (s.g. 1) frá 
Bessastöðum. Mynd 52: Brot (s.g. 91) úr Bartmann-könnu 

frá Bessastöðum. 

Mynd 54: Brot úr Schnellen-könnu (s.g. 
212) frá Bessastöðum. 

Mynd 55: Brot úr Schnellen-könnu (s.g. 
130) frá Bessastöðum. 
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Tinglerjaður jarðleir 

 
 

 

 

 

 

 

 
Postulín 

 
 
 

 

 

 

 

 

Mynd 56: Westerwald-flaska (s.g. 
227) frá Bessastöðum. Mynd 57: Westerwald brot (s.g. 12) frá 

Bessastöðum. 

Mynd 58: Smyrslbaukur (s.g. 1111) frá 
Bessastöðum. 

Mynd 59: Skrautdiskur (s.g. 1186) frá 
Bessastöðum. 

Mynd 61: Kínverskt postulín (s.g. 409 
og 2248) frá Bessastöðum. 

Mynd 60: Kínverskt handmálað 
postullín frá Bessastöðum. 



 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 63: Blue and white postulín (s.g. 252) frá 
Bessastöðum. Mynd 62: Kínverskt postulín (s.g. 424) frá 

Bessastöðum. 

Mynd 64: Evrópskt postulín (s.g. 430) frá 
Bessastöðum. 

Mynd 65: Postulíns brúðuandlit (s.g. 413) 
frá Bessastöðum. 

Mynd 66: Evrópskt postulín (s.g. 425) 
frá Bessastöðum. 

Mynd 67: Postulín diskur (s.g. 391) frá 
Bessastöðum. 
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Verksmiðjuunninn jarðleir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 68: Sponge skreyting (s.g. 441) 
frá Bessastöðum. 

Mynd 69: Myndþrykkt skreyting (s.g. 
469) frá Bessastöum. 

Mynd 70: Verksmiðjuunninn jarðleir (s.g. 
730) frá Bessastöðum. 

Mynd 71: Danska mynstrið (s.g. 565) frá 
Bessastöðum. 

Mynd 72: Bolli - myndþrykkt skreyting 
(s.g. 467) frá Bessastöðum. 

Mynd 73: Handmáluð skreyting (s.g. 
395) frá Bessastöðum. 
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Mynd 74: Sponge diskur (s.g. 431) frá 
Bessastöðum. 

Mynd 75: Myndþrykkt undirskál 
(s.g. 293) frá Bessastöðum. 

Mynd 76: Slip skreyting (s.g. 682) frá Bessastöðum. 



 147 

Stimplar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 77: Furnival stimpill (s.g. 567) frá 
Bessastöðum. 

Mynd 78: Framhlið af s.g. 567. Handmáluð 
skreyting frá Bessastöðum. 

Mynd 80: Stimpill (s.g. 875) frá Villeroy & 
Boch frá Bessastöðum. 

Mynd 79: Villeroy & Boch stimpill (s.g. 
960) frá Bessastöðum. 

Mynd 81: Framleiðslurstimpill frá George 
Jones & Sons (s.g. 800) frá Bessastöðum. 


