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Ágrip 

Hér á eftir verður fjallað um unnin dýrabein sem fundist hafa við Skriðuklaustursuppgröftinn. 

Fjallað verður um mögulega nýtingu beinanna og einnig hvað staðsetning þeirra getur sagt 

um notkunina. Í fyrstu verður fjallað um dýrabeinafornleifafræði í grófum dráttum og þróun 

hennar. Því næst er farið í sögu Skriðuklausturs í stuttu máli og uppgröftinn sjálfan. Eftir það 

er farið í meginefni ritgerðarinnar en það eru þau unnu dýrabein sem hafa fundist þar. Hver 

beintegund fær sinn kafla sem eru í senn flokkaðir í undirkafla eftir því hvort um er að ræða 

verkfæri, húsgagn eða grip til dægrastyttingar. Þau unnu bein sem mest hefur fundist af og 

hafa nokkuð augljós merki um verkun eru tekin fyrir í ritgerðinni. Þau bein sem lögð er 

áhersla á eru leggir úr sauðfé, herðablöð og höfuðkúpur úr stórgripum, auk fisk- og 

fuglsbeina.  

 

 

  



2 

EFNISYFIRLIT 

1 INNGANGUR ......................................................................................................................................... 3 

1.1 MARKMIÐ .................................................................................................................................................... 3 

1.2 AÐFERÐIR OG AFMARKANIR ............................................................................................................................. 3 

2 FORNLEIFAFRÆÐI ................................................................................................................................. 4 

2.1 DÝRABEINAFORNLEIFAFRÆÐI ............................................................................................................................ 4 

3 SKRIÐUKLAUSTUR ................................................................................................................................ 8 

3.1 SAGA KLAUSTURSINS ...................................................................................................................................... 8 

3.2 UPPGRÖFTURINN ........................................................................................................................................... 9 

4 DÝRABEIN .......................................................................................................................................... 12 

4.1 DÝRABEIN ÚR SKRIÐUKLAUSTURSUPPGREFTI ...................................................................................................... 12 

4.2 UNNIN DÝRABEIN ......................................................................................................................................... 13 

4.3 NÝTING BEINA TIL MATAR .............................................................................................................................. 14 

4.3.1 Leggjarbein .................................................................................................................................... 14 

4.4 NÝTING BEINA TIL ÁHALDAGERÐAR .................................................................................................................. 15 

4.4.1 Leggjarbein .................................................................................................................................... 15 

4.4.2 Herðablaðabein ............................................................................................................................. 17 

4.4.3 Fuglsbein ....................................................................................................................................... 19 

4.4.4 Hámerabein ................................................................................................................................... 21 

4.5 NÝTING BEINA TIL HÚSGAGNAGERÐAR .............................................................................................................. 22 

4.5.1 Höfuðkúpubein .............................................................................................................................. 22 

4.6 NÝTING BEINA TIL DÆGRADVALAR ................................................................................................................... 24 

4.6.1 Spil og leikföng úr beinum ............................................................................................................. 24 

4.6.2 Aðrir gripir úr beinum .................................................................................................................... 26 

5 UMRÆÐA ........................................................................................................................................... 28 

6 LOKAORÐ ........................................................................................................................................... 30 

7 HEIMILDASKRÁ ................................................................................................................................... 31 

8 MYNDASKRÁ ...................................................................................................................................... 34 

9 FYLGISKJAL I ....................................................................................................................................... 37 

10 FYLGISKJAL II ...................................................................................................................................... 38 

11 FYLGISKJAL III ..................................................................................................................................... 39 

  



3 

1 Inngangur 

Dýrabein og þá sérstaklega unnin dýrabein hafa í gegnum árin fengið mismikla athygli í 

rannsóknum innan fornleifafræðinnar. Áhersla hefur löngum verið lögð á magn fram yfir gæði 

og horft framhjá þeim möguleika að dýrabeinin hafi meiri upplýsingar að geyma en bara 

hvaða dýr voru á tilteknum stöðum, hversu mörg og hvað þau segja okkur um búskap og 

matarvenjur fyrri tíma. Síðasta áratug hafa þó orðið miklar framfarir á þessu sviði innan 

fornleifarannsókna á Íslandi og verður farið nánar í þessa þróun í ritgerðinni.  

Höfundur vann tvö uppgraftarsumur á Skriðuklaustri og hafði því alltaf hugsað sér að 

skrifa um efni sem tengdist uppgreftinum. Þá kom það upp að aldrei hafði verið skrifuð 

ritgerð um unnin dýrabein á Skriðuklaustri og varð það efni því fyrir valinu. 

 

1.1 Markmið 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða notkun dýrabeina til gripagerðar á Skriðuklaustri. 

Kannað verður hvers konar bein hafa verið nýtt í þessum tilgangi og hvaða áhöld og gripir 

voru helst gerð úr þeim. 

 

1.2 Aðferðir og afmarkanir 

Stuðst var fyrst og fremst við dýrabein fundin við uppgröft á Skriðuklaustri 2003-2007 en 

lokið var við greiningar á þeim þegar þessi ritgerð var skrifuð. Einnig voru fundaskrár frá 

upphafi og fram til ársins 2010 skoðaðar í þeim tilgangi að finna dýrabein sem notuð voru á 

hnífsköft eða til annarra áhalda sem ekki höfðu verið greind með dýrabeinunum sjálfum. Í 

ritgerðinni er farið yfir öll þessi bein frá Skriðuklaustri og þau skoðuð með tilliti til nýtingar. 

Beinin voru flokkuð eftir notkun til áhaldagerðar, húsgagnagerðar og til þess að búa til gripi til 

dægrastyttingar. Hverju beini fyrir sig er lýst, rýnt í dreifingu þeirra um rústasvæðið og hvað 

staðsetning þeirra segir okkur um nýtingu þeirra. Notast er við dýrabeinaskýrslur frá 

Skriðuklaustri sem meginheimild og þá aðallega skýrslu S. Hamilton-Dyer (2010). Farið er 

stuttlega í gegnum sögu Skriðuklausturs og samantekt gerð yfir sjálfan uppgröftinn. Einnig er 

farið yfir sögu dýrabeinafornleifafræði og þær breytingar sem hafa orðið á kennilegum og 

aðferðafræðilegum grunni hennar. 
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2 Fornleifafræði 

Mannskepnan hefur líklega ávallt verið forvitin um fortíðina og út frá þessari forvitni þróaðist 

fornleifafræðin sem fræðigrein á 18. öld. Síðan þá hefur fornleifafræðin haldið áfram að 

mótast og hefur breyst mikið frá því fyrstu fornleifarannsóknirnar fóru fram. Hún byrjaði 

meðal efnaðra aðila sem söfnuðu áhugaverðum og sjaldgæfum gripum en þróaðist fljótt í 

skipulagðar fornleifarannsóknir með tilheyrandi uppgröftum sem framkvæmdir voru af 

menntuðum einstaklingum. Innan greinarinnar komu svo fram mismunandi kennilegar 

nálganir og undirgreinar sem byggðu oft á sértækum nálgunum, líkt og kynja-, landslags-, 

mannabeina- og dýrabeinafornleifafræði. Efni þessarar ritgerðar fellur undir 

dýrabeinafornleifafræði og höfundur telur því mikilvægt að útskýra fyrir lesenda út á hvað 

dýrabeinafræði gengur, til þess að auðvelda skilning á efni ritgerðarinnar. Í þessum kafla 

verður því fjallað um sjálfa dýrabeinafornleifafræðina, sögu hennar og þær breytingar sem 

hafa orðið á kennilegum og aðferðafræðilegum grunni hennar í gegnum árin. Segja má samt 

að breytingar innan hennar fylgi sömu megin straumum og stefnum innan fræðilegra nálgana 

almennt. 

 

2.1 Dýrabeinafornleifafræði 

Ekki er hægt að horfa framhjá því hversu mikilvæg dýrin voru í samfélögum áður fyrr og eru 

enn. Dýrin búa í landslaginu og í hugum fólks sem hefur nýtt sér þau í gegnum aldanna rás til 

matar, sem verslunarvörur, sem hráefni og sem tákn (Sykes, 2009, bls. 347). Auðveldasta 

leiðin til að fræðast um dýrin, er að rannsaka það sem þau skilja eftir sig í jarðveginum, m.a. 

bein þeirra. Rannsóknir á dýrabeinum sem koma upp úr fornleifauppgröftum falla undir þann 

hluta innan fornleifafræðinnar sem kallast dýrabeinafornleifafræði (e. Zooarchaeology). 

Innan þeirra fræða eru sérmenntaðir einstaklingar kallaðir dýrabeinafornleifafræðingar. Í dag 

er markmiðið með rannsóknum þeirra einkum það að varpa ljósi á og reyna að skilja það 

samband sem er á milli manna og umhverfis þeirra og þá sérstaklega samband manna og 

annarra dýrategunda (Reitz og Wing, 2008, bls. 1). Þannig hefur það ekki alltaf verið. 

Dýrabeinafræði er margþáttuð fræðigrein sem sækir hugtök og aðferðir í rannsóknir á 

dýraleifum til ýmissa fræðigreina. Það var í kringum 1700 sem raunverulegar og skipulagðar 

rannsóknir á dýrabeinum hófust og síðan þá hafa dýrabeinafræðingar reitt sig á og nýtt 
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hugtök, aðferðir og útskýringar jafnt úr náttúru- og félagsvísindum sem og úr hugvísindum 

(Reitz og Wing, 2008, bls. 1). 

Margt er hægt að rannsaka með hjálp dýrabeina, líkt og þéttbýlismyndun, áhrif sem 

dýr hafa á jarðveg og setlög (e. bioturbation), næringarrannsóknir, sambönd milli rándýra og 

fórnarlamba þeirra, munstur í landnámi og búferlaflutningum, félagsleg mörk, skipti með 

kjöt, tamningu dýra (e. domestication), rannsóknir á trúarathöfnum, breytingar í vistkerfinu, 

dýrabúskap og áhrif manna á veðurfarsbreytingar (Reitz og Wing, 2008, bls. 5). En 

dýrabeinafornleifafræði á sér s.s. tvö skyld markmið, að skilja, í gegnum tíma og rúm, lífræði 

og vistfræði dýra og að skilja gerð og virkni hegðunar mannsins (Reitz og Wing, 2008, bls. 11). 

Í stuttu máli snýst þetta allt um samspilið milli manns og náttúru. 

Í upphafi gengu dýrabeinarannsóknir út á það að greina einungis tegundir og fjölda 

þeirra í uppgrefti. Magnmælingar sem þessar voru í upphafi gerðar til þess að greina 

mataræði og efnahag til forna, s.s. að skoða á hverju samfélög byggðu afkoma sína, eins og 

t.d. á nautgripum, sauðfé eða svínum (Sykes, 2009, bls. 348). Í kringum 1970 og 1980 fóru 

nýjar aðferðir að þróast sem gáfu svigrúm fyrir metnaðarfyllri greiningar á efnahagi og 

dýrabúskap fyrri tíma (Sykes, 2009, bls. 347).  

Það var ekki fyrr en á miðjum níunda áratug sem dýrabeinafræðingar byrjuðu að 

brjótast undan þeim stöðlum sem tíðkuðust áður fyrr. Gerðist það í kjölfar stórfelldra 

breytinga á kennilegum grunni vísinda og fræða almennt en þær urðu að veruleika vegna 

áhrifa frá póstmódernisma og póststrúktúralisma sem umbylti í raun nálgunum á viðfangsefni 

rannsókna hvers konar. Farið var að huga að því að annað og meira gæti verið hægt að greina 

og túlka með hjálp dýrabeina en bara mataræði og fyrirkomulag efnahags (Sykes, 2009, bls. 

347). Byrjað var að skoða hið sértæka, í stað þess að einblína á hið almenna. Einstök svæði 

eða jafnvel bein voru tekin til skoðunar ein og sér, óháð samanburði við hið almenna. Þannig 

var lögð áhersla á að greina lifnaðarhætti sem hluta af vitund (e. identity) eða jafnvel 

heimsmynd einstaklinga jafnt sem stærri þjóðfélagseininga. Einnig hættu dýrabeinafræðingar 

að einblína einungis á þær tegundir sem voru áberandi í fornleifunum og byrjuðu líka að veita 

óalgengari dýrategundum, sem fólk nýtti, meiri athygli, s.s. villtum dýrum eins og 

hreindýrum, hvölum, hnísum, höfrungum og stórum villtum fuglum (álftir, hegrar, trönur 

o.s.frv.). Var litið svo á sem að þessar tegundir gætu sagt jafn mikið um samfélagið og 

húsdýrin (Syke, 2009, bls. 349-350).  
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Með þessu koma einnig fyrst fram á sjónarsviðið hugmyndir um samband milli dýra og 

manna, sem minnst er á ofar, og fór sú nálgun jafnt að hafa meira vægi í 

dýrabeinarannsóknum sem og fornleifafræði almennt. Þá var einnig fyrst komið inn á 

greiningu á áhöldum og gripum unnum úr dýrabeinum en hún fellur innan ramma þessara 

áherslna innan dýrabeinafræðinnar, undir rannsóknir á sjálfsvitund. Áður fyrr voru áhöld 

unnin úr dýrabeinum send til gripafræðings og hann fenginn til þess að greina það í stað 

dýrabeinafræðings. Þetta hefur breyst og sífellt meira er litið á unnin dýrabein sem 

mikilvægan hluta af dýrabeinasöfnum úr uppgröftum og nauðsynleg gögn til þess að varpa 

ljósi á samfélög fortíðar (Sykes, 2009, bls. 357). 

Fram á sjöunda áratug var íslensk fornleifafræði ekki svo frábrugðin fornleifafræði í 

Evrópu. Hún var undir þeim sömu áhrifum þess sem kallast menningarsaga, en hún snýst um 

að rannsaka með gerðfræðilegum nálgunum menningu ákveðinna hópa og hvernig hún 

birtist í efnismenningu þeirra (Lucas, 2004, bls. 11-12). Það sem var frábrugðið á Íslandi var 

að verkefni voru umfangsminni og skortur var á forsögulegum heimildum sem þýddi að litið 

var á Íslendinga sem einn menningarhóp (Lucas, 2004, bls. 12).  

Með tilkomu Nýju fornleifafræðinnar á sjöunda áratugnum skildu leiðir milli 

fornleifafræði í Evrópu og á Íslandi. Ísland dróst aftur úr í þessari þróun sem átti sér stað og 

hélt áfram á sömu menningarsögulegu braut. Áhrif Nýju fornleifafræðinnar og ferlihyggju 

komu ekki fram fyrr en á tíunda áratugnum á Íslandi (Lucas, 2004, bls. 14). Gavin Lucas (2004, 

bls. 15-18) segir tvo þætti hafa haft áhrif á það að fornleifafræðin þróaðist á Íslandi á þann 

máta sem hún gerði og það sé vegna skorts á forsögu og umfangi fornleifarannsókna. Vegna 

forsöguleysis þá hafði íslenska fornleifafræðin aldrei verið í þeirri stöðu sem gerir ráð fyrir 

túlkun. Hún var s.s. söguleg fornleifafræði og þurfti ekki kenningar því hún hafði sagnfræðina. 

Svo var það umfang fornleifarannsóknanna á Íslandi en á þessum tíma voru svo fáir 

fornleifafræðingar sem störfuðu á Íslandi og hafði fámennið áhrif á fjölda rannsókna (Lucas, 

bls. 19). Þetta þýddi að rannsóknir eins og dýrabeinagreiningar, voru aðeins á könnu örfárra 

fræðimanna hérlendis lengst af. Það var ekki fyrr en eftir 1990 sem breytingar urðu á þessu 

með fjölgun fornleifafræðinga og þar með rannsóknum. Samhliða fóru kennilegar nálganir í 

greininni að líta dagsins ljós og meiri möguleiki og svigrúm var fyrir ólíkar túlkanir og nálganir 

á viðfangsefnið hverju sinni. 

Bakgrunnur Nýju fornleifafræðinnar var fenginn frá mannfræði og raunvísindum og 

þróaðist hún samfara byltingum í tækni og vísindum innan þeirra fræða. Allt gekk út á að ná 
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alhæfandi skýringum sem hægt væri að nýta til greininga á heilum samfélögum. Ef ekki tókst 

að sannreyna niðurstöður rannsókna með raunvísindalegum greiningum og megindlegum 

aðferðum þá þóttu þær ekki marktækar. Ekki var tekið til greina þær hugmyndir, trú og 

viðhorf sem manneskjan í fortíðinni hafði og hvernig það hafði áhrif á það sem hún bjó til og 

framkvæmdi (Hodder, 1986, bls. 1-6). Í dýrabeinafornleifafræðinni var gengið út frá sömu 

nálgunum. Notast var við tölfræði og samanburðarfræði, auk þess sem reynt var að ná fram 

altækum kenningum um nýtingu manna á dýrum. Allt gekk út á að greina hið almenna á 

kostnað hins sértæka. Í staðinn fyrir að rannsaka þau áhrif sem dýrin höfðu á manninn og 

öfugt,  voru einungis gerðar tölfræðilegar magnrannsóknir til að greina samsetningu 

mataræðis eða efnahags á ákveðnum svæðum og tímum. Þessar nálganir eru að nokkru leyti 

enn við lýði innan dýrabeinafræðinnar á Íslandi í dag en rannsóknirnar eru orðnar þó nokkuð 

nákvæmari og upplýsingarnar meiri. 

 Nú er hafinn annar áratugur 21. aldarinnar og fræðileg umræða og kenningar innan 

fornleifafræðinnar hafa aukist hérlendis til muna. En tækni- og vísindahyggjan og 

sagnahyggjan hafa enn áhrif á íslenska fornleifafræði. Vísindahyggjan leggur áherslu á 

hlutlausa túlkun, megindlega aðferðafræði og gagnaöflun og hefur valdið því að öll umfjöllun 

innan fornleifafræðinnar hefur snúist um kóðun og stöðlun aðferða. En hún ýtir þó undir og 

opnar fyrir nýjum túlkunarmöguleikum. Sagnahyggjan hefur andstæð áhrif og dregur úr 

mikilvægi fornleifafræðinnar og efnismenningarinnar (Kristján Mímisson, 2004, bls. 38 og 46). 

Vísindahyggjan, megindleg aðferðafræði og alhæfandi skýringar innan 

dýrabeinafornleifafræði á Íslandi gengur að miklu leyti út á það að rannsaka hvernig 

maðurinn hefur áhrif á dýrin og náttúruna. Hann velur dýrin, ræktar þau, slátrar o.s.frv. En 

eins og minnst er á ofar þá er viðfangsefnið miklu víðara en það. Þetta snýst um samspilið 

milli manns og náttúru og ekki bara hvernig maðurinn hefur áhrif á náttúruna og í þessu 

tilviki dýrin heldur einnig hvernig þau hafa áhrif á hann. Líf manna og dýra er samtvinnað og 

gætu þau vart verið án hvors annars, því eru rannsóknir á samskiptum manna og dýra mjög 

mikilvæg innan fornleifafræðinnar. 
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3 Skriðuklaustur 

Meginefni þessarar ritgerðar eru unnin dýrabein fundin í uppgreftinum á Skriðuklaustri. Af 

þeirri ástæðu er farið í sögu Skriðuklausturs í þessum kafla og fjallað um uppgröftinn sjálfan í 

stuttu máli. 

 

3.1 Saga klaustursins 

Gömul saga er til af kraftaverki sem ku hafa átt sér stað á þúfu fyrir neðan Skriðu í Fljótsdal. 

Þetta kraftaverk á að hafa hrundið af stað stofnun klaustursins á Skriðu. Svo segir sagan að 

sóknarpresturinn á Valþjófsstað hafi ætlað sér að þjónusta deyjandi sóknarbarn utar í 

sveitinni, á leið sinni þangað týndi hann kaleiknum og fleiru sem hann ætlaði sér að nota. 

Maður var sendur til að leita af gripunum og fann hann þá fyrir neðan Skriðu, var þá vín í 

kaleiknum, patínan ofan á honum og á henni brauð. Litið var á þetta sem kraftaverk og 

samkvæmt sögunni var kapella byggð á staðnum og altarið haft yfir þúfunni sem kaleikurinn 

fannst á. Seinna var svo klaustrið stofnað og einnig klausturkirkja sem var helguð Maríu mey 

og hinu heilaga blóði til að minnast kraftaverksins (Blanda I bls. 238-240).  

 Skriðuklaustur var stofnað árið 1493 samkvæmt staðhæfingum Finns Jónssonar 

biskups en Skarðsárannáll telur það stofnað 1494. Rök Finns eru þau að gjafir byrjuðu ekki að 

berast klaustrinu fyrr en 1494 en ólíklegt er að menn gefi óvígðum stöðum gjafir og einnig 

hafi Stefán biskup verið á ferð á Austurlandi 1493 og mjög líklega vígt klaustrið í þeirri ferð 

(Heimir Steinsson, 1965, bls. 17). Klaustrið var stofnað á jörðinni Skriðu í Fljótsdal og rekið 

samkvæmt reglu heilags Ágústínusar þar til ársins 1554 þegar það var lagt af ásamt  átta 

öðrum klaustrum um siðbreytinguna (Skúli Björn Gunnarsson, 2008, bls. 13-14; Steinunn 

Kristjánsdóttir, 2009a, bls. 8). Skriðukirkja var þó ekki vígð fyrr en 1512 (Steinunn 

Kristjánsdóttir og Margrét Valmundsdóttir, 2010, bls. 123). Greining mannabeina, 

uppgötvanir á ræktun innfluttra jurta til lyfjagerðar og fundir lækningaáhalda gefa til kynna 

að spítali hafi verið rekinn í klaustrinu (Steinunn Kristjánsdóttir, 2009a, bls. 10).  

Hjónin Cecilía Þorsteinsdóttir og Hallsteinn Þorsteinsson gáfu jörðina Skriðu til 

klausturhalds en fram kemur í heimildum að Hallsteinn hafi ekki átt jörðina (Margrét 

Gestsdóttir, 2008, bls. 34-35).  Fyrri eiginmaður Cecilíu, Einar Ormsson, átti jörðina 

samkvæmt heimildum og að öllum líkindum fylgdi jörðin Cecilíu inn í hjónaband hennar og 

Hallsteins. Cecilía og fyrrum eiginmaður hennar Einar voru fjórmenningar og var því ekki litið 
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á hjónaband þeirra sem löglegt fyrr en við siðaskipti (Margrét Gestsdóttir, 2008, bls. 34). Þau 

áttu saman mörg börn og eftir dauða Einars og vegna ólöglegs hjónabands þeirra var litið á 

börn þeirra sem óskilgetin og byrði fyrir Guð og annað fólk (Steinunn Kristjánsdóttir, 2008b, 

bls. 213). Cecilía hefur sennilega átt mestan hlut í því að á jörðinni var komið á stofn klaustri 

en hún gaf hana að lokum til klausturshalds eftir langa baráttu fyrir rétti barna sinna, bæði í 

lífi og dauða (Margrét Gestsdóttir, 2008, bls. 35).  

 

3.2 Uppgröfturinn 

Árið 2000 fór fram forkönnun á Skriðuklaustri sem hafði það hlutverk að staðsetja klaustrið 

og úrskurða um umfang og ástand minjanna (Steinunn Kristjánsdóttir, 2000, bls. 5-6). Að 

lokum forkönnunar hófst fornleifauppgröftur á Skriðuklaustri í Fljótsdal 18. júní 2002 

(Steinunn Kristjánsdóttir, 2003, bls. 4). Á síðasta ári lauk níunda sumri fornleifarannsókna þar 

og er áætlað að rannsóknum ljúki endanlega árið 2012. Um 1300 m² hafa verið grafnir og 197 

grafir (Steinunn Kristjánsdóttir munnleg heimild, 5. október 2010). Uppgreftinum er skipt í 

svæði sem eru greind með bókstöfum og hvert svæði er 5x7 m. Mynd 1 sýnir hvernig 

uppgreftinum er skipt í svæði. Grafið er eftir plani í uppgreftinum. Það þýðir að hvert svæði 

er grafið niður 5 sm í senn og svæðið alltaf haft í sömu hæð. Eftir hverja 5 sm er gerð 

heildarteikning af hverju svæði og er þá hægt að fylgjast með breytingum sem verða á 

fornleifunum meðan hvert svæði er grafið. 

Hver fundur, eins og stök  bein eða hrúga af dýrabeinum, fær sitt fundarnúmer og er 

staðsett með x og y hnitum með alstöð. Hverju uppgraftarári fyrir sig er bætt við 

fundarnúmer gripa á því ári þannig að úr verði fimm stafa tala, þessi nákvæma staðsetning og 

fundarnúmer eru skráð með í dýrabeinagagnagrunn og koma að miklum notum þegar kemur 

að því að gera rýmisgreiningu á fundnum dýrabeinum (Hamilton-Dyer, 2010, bls. 3). 
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Uppgröfturinn á Skriðuklaustri hefur leitt í ljós klausturbyggingu sem á ekkert líkt með 

miðalda bæjarhúsum á Íslandi en svipar til flestra miðalda klausturbygginga í Evrópu. 

Byggingin var stór og tröppur sem fundust í tveimur klefum gefa til kynna að byggingin hafi 

verið á tveimur hæðum að hluta eða ein hæð með kjallara (Steinunn Kristjánsdóttir, 2008b, 

bls. 212). 

Mynd 1. Teikning af uppgraftarsvæðum á Skriðuklaustri 

(mynd: Steinunn Kristjánsdóttir, 2010) 
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Gangur tengir kirkjuna (sjá mynd 2, nr. 1) við herbergi sem hefur verið túlkað sem kapítuli (nr. 

4). Mitt á milli af ganginum eru tveir klefar eða herbergi sem túlkuð eru sem svefnskáli (nr. 3) 

og ábótastofa (nr. 9). Herbergi út af kapítulanum hefur verið túlkað sem matsalur (nr. 5) og 

það næsta við hlið þess sem eldhús (nr. 6) (Steinunn Kristjánsdóttir, 2008b, bls. 212). 

 Af því sem grafið hefur verið á Skriðuklaustri eru s.s. matsalur, eldhús, svefnskáli, 

sjúkrasalur (nr. 8), skepnuhús-geymslur (nr. 7), kapítuli og kirkja (Steinunn Kristjánsdóttir, 

2009a, bls. 10). 

  

Mynd 2. Teikning af uppgrefti á Skriðuklaustri 

(mynd: Vala Gunnarsdóttir, 2010) 
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4 Dýrabein 

Kafli þessi fjallar um meginefni þessarar ritgerðar en  það er þau unnu dýrabein sem hafa 

fundist á Skriðuklaustri. Fyrst er almennt fjallað um dýrabein, svo unnin dýrabein úr 

uppgreftinum og loks farið í meginefni ritgerðarinnar sem er ítarleg umfjöllun um þau unnu 

dýrabein sem fundist hafa. Líkt og kemur fram í inngangskafla ritgerðarinnar þá er þessum 

köflum skipt eftir nýtingu beinanna, s.s til áhaldagerðar, húsgagnagerðar og dægrastyttingar. 

Fyrst er þó farið inn á nýtingu beinanna til matar þar sem mörg leggjarbein hafa fundist á 

Skriðuklaustri með gati á öðrum hvorum enda eða báðum, sem eru merki um beinmergssog, 

en þau bein falla einnig undir það að vera unnin. 

 

4.1 Dýrabein úr Skriðuklaustursuppgrefti 

Mikið af dýrabeinum hafa fundist í uppgreftinum á Skriðuklaustri í gegnum árin og hefur 

varðveisla þeirra yfirleitt verið nokkuð góð. Varðveisla beina getur þó verið misjöfn. Súr 

jarðvegur og breytingar hvað varðar frost og þiðnun ofarlega í jarðvegi hefur í flestum 

tilvikum ekki góð áhrif á varðveislu beina (Hamilton-Dyer, 2010, bls. 5). Fornleifarnar á 

Skriðuklaustri hafa verið nokkuð nálægt yfirborðinu og fundirnir ekki djúpt grafnir en 

varðveislan hefur þó verið breytileg. Dýrabeinin hafa bæði verið það illa farin að þau hafa 

verið óþekkjanleg og það vel varðveitt að yfirborð þeirra og innri gerð hafa verið að miklu 

leyti heil (Hamilton-Dyer, 2010, bls. 5). 

 Tvær dýrabeinaskýrslur hafa verið gefnar út í tengslum við Skriðuklaustursrannsóknir 

og spanna þær greiningar á dýrabeinum uppgraftarárin 2002-2007. Önnur er frá fyrsta 

uppgraftarsumrinu árið 2002 en hin gerir grein fyrir fundnum dýrabeinum frá árunum 2003-

2007. Dýrabein hafa ekki verið greind frá uppgraftarsumrunum 2008-2010.  

Ekki var sama aðferð notuð við greiningu dýrabeinanna. Við greiningu dýrabeinanna frá 

2002 var stuðst við svokallað NABONE kerfi, þar sem áhersla er lögð á magn frekar en hvert 

bein fyrir sig (Albína Hulda Pálsdóttir, 2006, bls. 5). Af þessum ástæðum eru gripir ekki 

sérstaklega greindir, heldur aðeins tegundir dýra og fjöldi þeirra og hvað það segir um 

matarvenjur og efnahag. Við greiningu beinanna frá 2003-2007 var hins vegar stuðst við aðra 

aðferð þar sem lögð er áhersla á það að rannsaka hvert bein fyrir sig og skrá niður 

upplýsingar sem þau hafa að geyma hvað varðar ummerki um slátrun, verkun, nagför, 
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brennslu, nýtingu í áhaldagerð og svo framvegis (Hamilton-Dyer, 2010, bls. 3). Af þessari 

ástæðu er dýrabeinaskýrsla S. Hamilton-Dyer sem spannar uppgraftarárin 2003-2007 

meginheimild þessarar ritgerðar þar sem aðferðafræðin er sú sem höfundur vill leggja 

áherslu á. 

Frá 2002 var heildarmagn fundinna dýrabeina 1.556 stk., bæði greinanleg og 

ógreinanleg (Albína Hulda Pálsdóttir, 2006, bls. 8). Frá árunum 2003-2007 var heildarmagn 

dýrabeina 9.868 stk. skráð, af því voru 7.707 af spendýrum, 70 af fuglum, 2090 af fiskum og 

ein kló af krabbadýri (Hamilton-Dyer, 2010, bls. 4). Í fylgiskjali I og II má sjá töflur sem sýna 

heildarfjölda hverrar tegundar og hlutfall þeirra af heildinni og hvers flokks fyrir sig frá árinu 

2002 og 2003-2007. 

 

4.2 Unnin dýrabein 

Öllum er kunnugt um að fólk á fyrri öldum naut ekki sömu lífsgæða og við gerum í dag. Ekki 

var rafmagn til staðar til að kynda heimili, engar verslanir eða aðrar stofnanir og enginn 

hátæknibúnaður til að auðvelda lífið í landinu. Allt það sem við teljum sjálfsagðan hlut í dag 

var auðvitað ekki til staðar áður fyrr. Fólk þurfti því að bjarga sér með því sem það hafði í 

kringum sig í umhverfinu, hvort sem það voru hráefni í náttúrunni sem nýttust í  húsagerð, til 

matar eða í verkfæragerð. Fólk stundaði vöruskipti við nágranna sína og aðra víðsvegar um 

landið til að komast yfir það sem þurfti til að komast af eða versluðu út fyrir landsteinana en 

það gat gengið upp og niður, einnig var velmegun landsmanna misjöfn. Torf, viður og grjót úr 

náttúrunni nýttist í húsagerð, gróður og aðrar afurðir náttúrunnar, með hafinu meðtöldu, 

dýrin og afurðir þeirra fæddu þjóðina og steinar, viður, bein o.s.frv. nýttust í húsa-, verkfæra- 

og áhaldagerð.  

 Þau unnu dýrabein sem helst fundust í uppgreftinum á Skriðuklaustri tímabilið 2002-

2007 eru framristarbein úr sauðfé, hér eftir kallaðir leggir. Eins og sjá má í fylgiskjali III, sem 

er tafla úr dýrabeinaskýrslu S. Hamilton-Dyer, hafa þau fundist á öllum svæðum uppgraftarins 

nema einu en þó í mismiklu magni. Mest hefur fundist í og við herbergin í kringum svæði Q 

sem túlkað hefur verið sem eldhús og flest inni í sjálfu eldhúsinu (svæði 6 á mynd 2). Einnig 

hefur þó nokkuð af unnum leggjum fundist á svæði N samkvæmt töflunni hér fyrir neðan, 

sem er inni í kirkjunni og þá í suðurhluta kirkjunnar sem er að öllum líkindum kirkjukórinn (sjá 

mynd 1). Ekki voru leggir einu unnu beinin sem hafa fundist í uppgreftinum, önnur sem 
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standa upp úr í fjölda eru unnir hryggjarliðir úr Hámeri (hákarlategund). Er þá nánast alla að 

finna inni í kirkjunni. Fleiri unnin dýrabein sem hafa fundist eru herðablaðabein úr hrossum 

og nautgripum, ásamt öðrum beinum úr þeim dýrum líkt og hauskúpur, einnig hafa fundist 

unnin fuglsbein, hvalbein o.s.frv. Ekki verður farið í hvert einasta unnið dýrabein sem fundist 

hefur heldur einungis þau sem mest hefur fundist af og þau sem á má sjá augljósa verkun og 

mótun eftir manninn. 

 

4.3 Nýting beina til matar 

4.3.1 Leggjarbein 

Sauðfjárbein og/eða geitabein eru 37,4% af öllum spendýrabeinum á Skriðuklaustri og 73,6% 

af öllum þeim beinum sem greind hafa verið í 

tegundir (Hamilton-Dyer, 2010, bls. 6). Þetta eru 

alls 2882 bein og eru 20% þeirra örugglega greind 

sem kindabein og afgangurinn greindur sem kinda-

/geitabein (l. Ovis/Capra) (Hamilton-Dyer, 2010, 

bls.6). Dreifing beinanna í þessum flokki er mjög 

jöfn og hafa þau fundist á öllum svæðum 

uppgraftarins, sum svæði eru þó með aðeins 

hærra hlutfall en önnur (Hamilton-Dyer, 2010, bls. 

9). Flest beinin er að finna á svæðum H, I, L, O og Q (sjá mynd 1 og 2), sem kemur ekki á óvart 

enda er þetta í, við og kringum matsalinn og eldhúsið. Það sem kemur hins vegar á óvart er 

hversu mikið magn hefur fundist á svæði N (sjá mynd 1 og 2), sem er inni í kirkjunni sjálfri. 

Ekki hefur tekist að útskýra það (Hamilton-Dyer, 2010, bls. 9-10). Í fylgiskjali III má sjá fjölda 

þeirra unnu dýrabeina sem fundist hafa og hvernig sá fjöldi dreifist á svæðin í uppgreftinum. 

Eins og fram kemur hér að ofan þá er meirihlutinn af öllum unnum dýrabeinum sem 

fundist hafa á Skriðuklaustri leggir úr sauðfé. Flest þeirra eru götuð og þá líklega vegna 

beinmergsins. Vanalega eru stungin göt í báða enda leggjanna og beinmergur soginn út. Bæði 

Albína Hulda Pálsdóttir (2006, bls. 18) og Hamilton-Dyer (2010, bls. 17) minnast á eitt atriði 

sem er sérstakt við þá leggi sem hafa fundist á Skriðuklaustri, en það er að margir þeirra eru 

einungis gataðir á öðrum enda, þeim fremri. Mögulegar útskýringar dýrabeinafræðinga á því 

Mynd 3. Fremri endi af framristarbeini úr 

sauðfé (mynd: Hamilton-Dyer, 2010) 
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hafa verið að ef beinið er einungis gatað öðru megin þá helst leggurinn frekar heill og getur 

þá nýst sem verkfæri (Hamilton-Dyer, 2010, bls. 17, 38). 

Leggirnir fundust á öllum svæðum nema U. Frá 2002-2007 hafa fundist 133 unnir 

leggir (sjá fylgiskjal III). Mesta magnið er að finna á svæði Q, O, N, L, I, og H (sjá mynd 1 og 2 

og fylgiskjal III), líkt og flest kindabeinin í heildina er að finna, flest fundust á svæði Q eða 25 

stk (Hamilton-Dyer, 2010, bls. 38). Höfundur leyfir sér að draga þá ályktun að flesta verkuðu 

leggina sé að finna á þessu svæði vegna beinmergssogsins enda um eldhúsið að ræða.  

 Beinmergssog tíðkaðist ekki á Íslandi fyrr enn á 12-13. öld og finnast dæmi um slíkt í 

flestum dýrabeinasöfnum frá miðöldum á Íslandi. En eins og kemur fram hér fyrir ofan þá er 

hefðin sú að gera gat ofan á fremri enda leggs og svo annað rétt fyrir ofan aftari enda þess. 

Götun einungis öðru megin hafði aldrei áður sést á CUNY rannsóknarstofunni þar sem Albína 

Hulda Pálsdóttir dýrabeinafræðingur vann sína greiningu (Albína Hulda Pálsdóttir, 2006, bls. 

18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4.4 Nýting beina til áhaldagerðar 

4.4.1 Leggjarbein 

Ekki voru allir leggir bara gataðir vegna beinmergssogs heldur hafa einnig nokkrir verið 

skafnir niður, að öllum líkindum til að fjarlægja skinn og himnu til matar, og þau svo pússuð 

eins og sést á mynd 5. Ekki er ljóst hvort notkun á beininu sem verkfæri hafi myndað þessa 

Mynd 4. Götuð leggjarbein frá Skriðuklaustri. Fyrstu fimm frá vinstri eru götuð 

á báðum endum en hin einungis á öðrum enda (mynd: Albína Hulda Pálsdóttir, 

2006) 
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slípun eða hvort hún hafi verið framkvæmd viljandi fyrir notkun (Hamilton-Dyer, 2010, bls. 

38-39).  

 Slípun líkt og sú sem sést á mynd 5 hér fyrir neðan gæti hafa myndast ef leggirnir hafa 

verið notaðir sem kefli vafðir þráðum, ull eða öðru efni.  

 

 

 

 

 

 

 

Einn illa farinn leggur (sjá mynd 6), sem er mótaður á annan máta en hinir leggirnir, fannst í 

uppgreftinum. Á honum má sjá fimm breið för skorin þvert á beinið fyrir framan skaftið 

(Hamilton-Dyer, 2010, bls. 39). Ekki hafa komið fram hugmyndir um ástæðu þessa skurða en 

þau gætu hafa verið til skrauts, merkingar eða talningar að einhverju tagi. 

 

 

 

 

 

 

 

Einnig fannst brot af skafti á svæði Q (sjá mynd 1), sem er mitt á milli eldhússins og 

matsalarins, talið er að það sé gert úr leggjarbeini úr kind vegna stærðar og lögunar (Sjá 

mynd 7 og 8). Þetta er einungis hluti af leggjarbeini, s.s annar hluti af skafti sem skorið hefur 

verið í tvennt og mótað þannig að það er ferkantað, vel slípað og tvö göt boruð í það á 

sitthvorum endanum (Hamilton-Dyer, 2010, bls. 40). Beinið var líklegast hluti af hnífskafti en 

kannski var eitthvað þrætt í gegnum götin til skrauts eða festinga. 

Mynd 5. Framristarbein úr sauðfé, slípað 

(mynd: Hamilton-Dyer, 2010) 

Mynd 6. Framristarbein úr sauðfé, með fimm 

skurðum (mynd: Hamilton-Dyer, 2010) 
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4.4.2 Herðablaðabein 

Herðablöð hafa fundist í uppgreftinum sem á má sjá manngerða mótun að einhverju tagi. Eitt 

unnið herðablað úr kind fannst. Allur fremri partur þess hafði verið rúnnaður viljandi eða 

hann slitnað vegna notkunar. Líklega hefur herðablaðið verið notað sem lítil ausa eða sleif 

(Hamilton-Dyer, 2010, bls. 41). 

 Bein úr nautgripum er næst stærsta safnið á eftir sauðfénu, 635 stk. Flest beinin 

finnast á svæðum Q, O, L, I, V og H líkt og beinin úr sauðfénu, sem enn og aftur kemur ekki á 

óvart enda matsalur og eldhús á þessum svæðum sem fram kemur ofar. Einnig finnast þó 

nokkur á svæði F, sem er næturtrappan (sjá mynd 1 og 2), og svo á svæði C, sem er kapítulinn 

(sjá mynd 1 og 2). Hann er næstur við matsalinn og getur það því útskýrt magn 

nautgripabeina (Hamilton-Dyer, 2010, bls. 19). Alls fundust þrír unnir 

nautgripaherðablaðaspaðar og voru þeir allir á sitthvoru svæðinu, F, L og Q (næturtrappan, 

útihús og geymslur, eldhús (sjá mynd 1 og 2 og töflu III).  

Mynd 7. Skaft úr beini, framhlið (mynd: 

Hamilton-Dyer, 2010) 

Mynd 8. Skaft úr beini, bakhlið (mynd: 

Hamilton-Dyer, 2010) 
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 Á mynd 9 hér fyrir neðan er herðablaðaspaði úr nautgrip. Hann fannst á svæði F sem 

er næturtrappan (sjá mynd 1 og 2). Ekki er augljóst af hverju spaðinn var á þessu svæði. Líkt 

og herðablaðið úr kindinni, sem minnst er ofar, hefur þessi spaði verið notaður sem ausa eða 

skófla. Hryggurinn hefur að mestu verið fjarlægður, fremri endi spaðans er slípaður eða 

slitinn vegna notkunar. Sjá má að hálsinn á spaðanum er einnig slípaður, sem getur verið 

vegna þess að þar hafði verið haldið utan um hann þegar hann var nýttur sem verkfæri. Á 

myndinni sést að fremri endi spaðans varð fyrir skemmdum sem gæti verið ástæðan fyrir því 

að honum var fleygt en þær gætu einnig hafa orðið eftir að hann lenti í jörðinni (Hamilton-

Dyer, 2010, bls. 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tveir herðablaðaspaðar úr hestum fundust einnig á sama stað og nautgripaspaðinn sem 

nefndur er hér fyrir ofan. Í byrjun var haldið að þeir hefðu verið notaðir sem ausur eða 

skóflur en við nákvæmari skoðun kom í ljós að engin ummerki um notkun voru sjáanleg á 

þeim. Samkvæmt dýrabeinafræðingi mátti sjá einhverja mótun á fremri endum spaðanna 

eftir hunda, á þeim voru nokkur sjáanleg tannaför. Talið er að þessi spaðar hafi verið valdir til 

notkunar sem verkfæri en hafi svo verið fleygt með nautgripaspaðanum áður en þeir hafi 

verið notaðir (Hamilton-Dyer, 2010, bls. 42).   

 Annar herðablaðaspaði úr nautgrip (sjá mynd 10) fannst en þó nokkuð verr farinn en 

spaðinn hér fyrir ofan. Hann fannst á svæði L sem er geymslur og útihús (sjá mynd 1 og 2). Ef 

spaðinn hefur nýst sem eldhúsáhald kemur ekki á óvart að hann hafi fundist á þessu svæði. 

Hryggurinn hefur einnig verið fjarlægður líkt og sá fyrir ofan, einnig er fremri endinn slípaður 

viljandi eða vegna notkunar sem verkfæri líkt og hinir spaðarnir. Aftari endi spaðans hefur 

annað hvort verið fjarlægður eða skemmst og því dottið af (Hamilton-Dyer, 2010, bls. 42). 

Mynd 9. Herðablaðaspaði úr nautgrip (mynd: 

Hamilton-Dyer,  2010) 
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 Í ritheimildum er minnst á notkun herðablaða úr hestum. Þau voru t.d. notuð sem 

físispjöld við hlóðir og notkunin tengd því að hross voru sögð eldhrædd (Þórður Tómasson, 

1994, bls. 184). Segja má að þetta sé dæmi um notkun dýrabeina í tengslum við hjátrú en 

það var ekki óalgengt. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Fuglsbein 

Fuglsbein eru lítill hluti af beinasafninu úr Skriðuklaustursuppgrefti, einungis 70 bein, sem er 

minna en 1% af öllu beinasafninu. Flest beinin eru úr álftum, 30 stk (Hamilton-Dyer, 2010, 

bls. 31).  

Samkvæmt töflu III fundust fjögur unnin fuglsbein en í dýrabeinaskýrslu Hamilton-

Dyer er einungis greint frá þremur unnum beinum. Taka skal fram að fleiri hafa bæst í safnið 

síðan 2007. Þessi þrjú unnu fuglsbein eru tvær sveifar (e. radii) og ein öln (e. ulna) úr álft eða 

álftum. Báðar sveifarnar hafa verið skornar á báðum endum og mynda þannig langa hola 

túpu (sjá myndir 11 og 12) og einnig hafa þær báðar verið slípaðar viljandi (Hamilton-Dyer, 

2010, bls. 46). Beinin fundust á svæðum H, O, U og V (sjá töflu III og mynd 1 og 2), sem eru 

matsalurinn, geymslur/útihús, kirkjugarðurinn og eldhúsið. Ekki kemur á óvart að unnin 

fuglsbein sem þessi hafi fundist á svæði H og V, ef þau hafa verið nýtt sem mataráhöld þá 

eiga þau augljóslega heima í eldhúsinu og matsalnum, jafnvel geymslunni sem er svæði O. 

Ekki er skýring á því beini sem fannst í kirkjugarðinum. En eins og fram kemur í skýrslunni 

fundust bara þrjú unnin fuglsbein frá árunum 2003-2007.  

 

 

Mynd 10. Herðablaðaspai úr nautgrip (mynd: 

Hamilton-Dyer,  2010) 
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Ekki hafa beinin verið notuð sem flautur þar sem engin göt eru sjáanleg (Hamilton-Dyer, 

2010, bls. 46). Hugsanlega hafa leggirnir verið notaðir sem rör og kannski til að hræra með. 

Segir svo frá í bók Jónas Jónassonar (1961, bls. 196), Íslenzkir Þjóðhættir, að álftir hafi verið 

veiddar til matar og fjaðrir þeirra t.d. nýttar sem verslunarvara og eggjum þeirra safnað. Því 

næst segir Jónas að fjaðrirnar hafi verið nýttar í penna og fjaðurstafi og leggir í drykkjarpípur 

handa börnum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölnin (e. ulna) átti líklega að nýtast á sama hátt og sveifarnar. Skorið er í kringum skaftið að 

hluta til á fremri enda þess, það er hægra megin á skaftinu (sjá mynd 13), þar sést móta fyrir 

skurði þvert á skaftið, einnig hefur það sama verið gert á fjarri enda þess en þar hefur það 

brotnað og líklega verið fleygt af þeirri ástæðu (Hamilton-Dyer, 2010, bls. 46). 

 

 

Mynd 12. Sveifarbein úr álft (mynd: 

Hamilton-Dyer,  2010) 

Mynd 11. Sveifarbein úr álft (mynd: 

Hamilton-Dyer,  2010) 
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4.4.4 Hámerabein 

Hámeri (Lamna nasus) er tegund af háfiski (hákarli) 

sem má finna við strendur Íslands, allt í kringum 

landið (Jón Már Halldórsson, 2001). Þó nokkuð af 

hryggjarliðum úr hámerum hafa fundist í 

uppgreftinum á Skriðuklaustri (sjá mynd 14). 

Heildarfjöldi sýna er 77 stk og á meira en helmingi 

þeirra, 46 stk, eru augljós merki þess að átt hafi verið 

við beinin. Á flestum hryggjarliðunum er búið að gera 

gat í gegn í miðju þeirra og á best varðveittu sýnunum 

má sjá að brúnir gatanna hafa verið mýktar, þá viljandi eða vegna mikillar notkunar, t.d. eftir 

streng sem þræddur hefur verið í gegnum götin. Fjöldi þessara unnu hámerabeina gæti verið 

meiri en varðveislan er misjöfn og hefur ekki verið hægt að greina verkun á þeim öllum 

(Hamilton-Dyer, 2010, bls. 48).  

 Aðferðafræði við skráningu á Skriðuklaustri gerir dýrabeinafræðingi kleift að greina 

hvert uppgraftarsvæði fyrir sig út frá fundum, s.s svæðin geta sagt okkur eitthvað um það 

hvað ákveðin unnin dýrabein voru notuð í, t.d. þar sem hámerabeinin finnast. Greiningar 

leiddu í ljós að nánast öll hámerabeinin fundust á einu svæði, inni í kirkjunni (sjá mynd 15). 

Flest beinin fundust í suðurhluta hennar sem er að öllum líkindum kirkjukórinn (Hamilton-

Dyer, 2010, bls. 50-51). Gæti verið að þessir hryggjaliðir hafi verið notaðir sem bænaperlur í 

talnabönd eða til skreytingar. Einnig hafa hálsmen úr fiskbeinum verið tengd við frjósemi og 

til að hrinda burt illu hér á Íslandi áður fyrr (Hamilton-Dyer, 2010, bls. 51). Það skýrir samt 

ekki staðsetningu þeirra flestra á afmörkuðu svæði innan kirkjunnar. 

Mynd 13. Alnarbein úr álft (mynd: Hamilton-Dyer, 

2010) 

Mynd 14. Hryggjaliður úr Hámera 

(mynd: Hamilton-Dyer, 2010) 
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Önnur hugmynd um notkun þessara hryggjarliða hefur því verið lögð fram. Hún er sú að þeir 

hafi haldið uppi tjöldum í kirkjunni en áður fyrr var það algengt að hengja tjöld og rekkjurefla 

upp á hringa sem gerðir voru úr hámerahryggjarliðum (Jónas Jónasson, 1961, bls. 10). Í 

úttektum á kirkjunni er getið um tjöld sem voru á milli kórs og miðskips en einnig yfir 

altörunum. Flestir hryggjarliðirnir fundust einmitt á milli kórs og miðskips í kirkjunni á 

Skriðuklaustri (Steinunn Kristjánsdóttir og Margrét Valmundsdóttir, 2010, bls. 129). 

 

4.5 Nýting beina til húsgagnagerðar 

4.5.1 Höfuðkúpubein 

Í dýrabeinskýrslunni frá 2003-2007 kemur fram að 

hrossabein séu einungis undir 3% af 

spendýrabeinunum, 209 sýni, en þau eru dreifð 

víðsvegar um rústasvæðið. Ekkert segir til um það 

að hrossakjöt hafi verið neytt til matar en fundist 

hafa skornir fótleggir og er því hægt að taka því 

sem gefnu að framristarbein hafi stundum verið 
Mynd 16. Höfuðkúpa úr hrossi (mynd: Albína 

Hulda Pálsdóttir, 2006) 

Mynd 15. Dreifing Hámerahryggjaliða á Skriðuklaustri 

(mynd: Margrét Valmundsdóttir) 
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nýtt í beinmergssog (Hamilton-Dyer, 2010, bls. 23). 

 Áður fyrr tíðkaðist að nota höfuðkúpur hrossa og nautgripa sem húsgögn og þá sem 

sæti (sjá mynd 16). „Sitja á hrosshaus tveir og tveir...‟  kemur fram í bókinni Rit eftir Jónas 

Hallgrímsson I-V (bls. 176) og einnig í ritinu Merkir Íslendingar I-VI (bls. 165) má finna þennan 

hluta af setningu „...að dóttir sín fengi ei so mikið sem hrosshaus til að sitja á hjá honum.‟  

Þessar tvær setningar eru einar af þeim mörgu heimildum sem má finna um notkun 

hrosshausa sem húsgagna. Ekki voru hrosshausar það eina sem var nýtt heldur einnig 

nautshausar og hryggjaliðir úr hvölum, sem til dæmis eru til sýnis í Árbæjarsafni og á Skógum, 

en þeir hafa ekki fundist á Skriðuklaustri (Steinunn Kristjánsdóttir munnleg heimild, 25. nóv. 

2010), en áður fyrr tíðkast að nota kýrhausa og litla hryggjaliði úr hvölum sem mjaltasæti 

(Þórður Tómasson, 1994, bls. 184).  

 Nokkrar höfuðkúpur úr hrossum hafa fundist í uppgreftinum á Skriðuklaustri og hafa 

þær allar verið frekar heillegar. Hamilton-Dyer minnist bara á eina höfuðkúpu í skýrslu sinni, 

þá í tengslum við aldursgreiningu og er engu öðru bætt við það. 

 Albína Hulda Pálsdóttir (2006, bls. 22) rannsakaði þrjár hauskúpur eftir 

uppgraftarsumarið 2002, eina úr fullorðnum hesti, eina úr fullorðinni meri og eina ekki 

fullgróna úr ungum hesti. Allar voru þær heillegar og hefðu getað nýst vel sem húsgagn á 

Skriðuklaustri. Tíu heilar hestshöfuðkúpur hafa fundist á Skriðuklaustri frá árunum 2002-

2010, fjórar af þeim eru frá árunum sem dýrabeinaskýrslurnar spanna, 2002-2007. Þetta er 

ekki heildarfjöldi en fundist hafa fleiri brot af hauskúpum, t.d. kjálkar. Tvær höfuðkúpur 

fundust í ábótastofunni (svæði D), þrjár í sjúkrasalnum (svæði Y og Z), þrjár í eldhúsinu (svæði 

V), ein í útihúsunum og geymslunum (svæði L) og að lokum ein í matsalnum (svæði H) (sjá 

mynd 1 og 2) (Steinunn Kristjánsdóttir, 2002, bls. 35 og 36, 2005, fundaskrá, 2006, fundaskrá, 

2008a, fundaskrá, 2009c, fundaskrá). Höfuðkúpurnar sem fundust í ábótastofunni, 

matsalnum og sjúkrasalnum geta gefið til kynna að þær hafi verið notaðar sem húsgagn og 

þá líklegast sem kollar, sama má segja um hin herbergin þó að höfuðkúpurnar í eldhúsinu 

gátu verið þar af annarri ástæðu. Brot af höfuðkúpum hafa fundist á fleiri stöðum í 

uppgreftinum, t.d. í kirkjugarðinum og í litlu herbergi við hliðina á ábótastofunni (Steinunn 

Kristjánsdóttir, 2004, fundaskrá). Höfuðkúpurnar nýttust vel sem búshlutur en not þeirra 

gætu líklega hafa tengst hjátrú einnig. Sem dæmi má nefna að hrosshausar voru geymdir á 

veggjapalli í fjósum til að tryggja góðan farnað innan húss og átti það að koma í veg fyrir 

húsbruna (Þórður Tómasson, 1994, bls. 184). 
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 Hvorki Albína né Hamilton-Dyer fara frekar í rannsóknir af þessu tagi á hrosshausum. 

En þetta er áhugavert rannsóknarefni, að skoða betur höfuðkúpur úr stærri spendýrum og 

rannsaka mögulega nýtingu þeirra, því eins og minnst er á ofar notaði fólk það sem það hafði 

til staðar í umhverfi sínu í áhöld, húsgögn og fleira. Heimildirnar eru margar þar sem minnst 

er á notkun hrosshausa sem sæti, skraut, vegna hjátrúar eða trúarathafna og því er ekki 

ólíklegt að höfuðkúpurnar á Skriðuklaustri hafi haft eitthvert hlutverk. 

 

4.6 Nýting beina til dægradvalar 

4.6.1 Spil og leikföng úr beinum 

Á veturna þegar kuldi og myrkur var ríkjandi og ekki viðraði til útiveru 

þá eyddu fullorðnir og börn þeirra mestum tíma sínum inni. Við 

þessar kringumstæður sat fullorðna fólkið saman og spjallaði, sagði 

sögur, kvað vísur og prjónaði. Börnin léku sér með leikföng eða 

barnagull eins og þau voru kölluð á fyrri tímum, sem á öldum áður 

voru leggjarbein, völur, kögglar og kjálkabein ásamt hinum ýmsu 

öðrum hlutum úr náttúrunni (Gyða Gunnarsdóttir, 2004, bls. 353). 

Kindavölur voru t.d. notaðar sem fé, kýrvölur sem kýr og leggir úr kindafótum sem hestar 

(Jónas Jónasson, 1961, bls. 271). Beinin nýttust jafnt sem inni- og útileikföng. Á vorin spruttu 

börnin út með alla sína leggi, kjálka, horn og skeljar og fengu að viðra sig eftir langa veru inni 

(Gyða Gunnarsdóttir, 2004, bls. 358). Einnig voru hin ýmsu borðspil spiluð líkt og teningaspil 

og tafl sem bæði fullorðnir og börn gátu dundað sér við. Spiluð var Kotra, Refskák, Mylla og 

Damm og nýttust dýrabeinin vel sem efniviður í spilatöflur og kúlur (Gyða Gunnarsdóttir, 

2004, bls. 359). Þá erum við komin að því sem þessi kafli fjallar um 

en það eru dýrabein sem skorin eru til og mótuð og nýtt  til 

dægradvalar. 

Teningar í spilum eiga sér mjög langa sögu, a.m.k. 5000 ára 

sögu, og jafn lengi hafa þeir verið gerðir úr beinum (Grunfeld, 

Frederic V., Vie, Léon., Williams, Gerald. og Bell, 1985, bls. 135). 

Elstu teningar sem fundist hafa í Norður-Evrópu ná alveg aftur til 

járnaldar (Frederic V.  o.fl., 1985, bls. 135), sem stóð í 

Norðurlöndum til upphafs víkingaaldar um miðja 8. öld f.kr. 

Mynd 17. Teningur 1 úr 

beini (mynd: Steinunn 

Kristjánsdóttir) 

Mynd 18. Tengingur 2 úr 

beini (mynd: Steinunn 

Kristjánsdóttir) 
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Líklegast bárust þeir fyrst með víkingum til Íslands þar sem teningur hefur t.d. fundist í kumli í 

Baldursheimi í Mývatnssveit (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 416). Teningar og önnur spil héldu 

áfram að nýtast fólki til dægrastyttingar í gegnum aldirnar og kemur það ekki á óvart að 

spilateningar úr dýrabeinum hafi fundist í klausturskirkjurústinni á Skriðuklaustri. Þrír 

teningar hafa fundist í uppgreftinum og eru þeir allir svipaðir að stærð, ca. 1x1x1 cm. Þeir 

fundust innan klausturkirkjunnar, á svæði T árið 2008 og svæði N 2006 (sjá mynd 1 og 2) og 

líta út eins og venjulegir teningar með rétt gildismörk grafin í og lituð með dökkum lit (sjá 

mynd 17 og 18) (Steinunn Kristjánsdóttir, 2008a, fundaskrá). Með teningunum fannst 

hámerabein (hryggjarliður) og hefur Sólrún Inga Traustadóttir (2009, bls. 33) skotið fram 

þeirri hugmynd að hann gæti hafa verið notaður sem kotra. Síðasta sumar, árið 2010, fannst 

þriðji teningurinn, einnig úr beini.  

Ein kotra fannst á Skriðuklaustri sumarið 2005 á svæði K (sjá mynd 1 og 2) sem 

tilheyrir klausturkirkjunni. Ekki er vitað hvort hún sé 

gerð úr viði eða beini en höfundi fannst vert að telja 

hana hér með (Steinunn Kristjánsdóttir, 2005, 

fundaskrá).   

Í Evrópu var skákin í fyrstu einungis á vegum 

hástéttanna og vegna þess að fé var oft lagt undir þá 

var kirkjan á móti henni. Breytingar urðu þó á því þar 

sem heimildir eru til staðar frá síðari hluta 13. aldar 

sem gefa til kynna að skák hafi verið iðkuð í klaustrum. 

Elstu heimildir um tafl á Íslandi er frá 6. öld e. Kr., sem 

er þekkt sem hnefatafl, en talið er að nútímaskák hafi komið hingað til lands með kirkjunnar 

mönnum á fyrstu öldum kristni (Jón Torfason, 1988, bls. 14). Árið 2008 fannst taflmaður á 

Skriðuklaustri, í úrgangsleifum í innganginum við hlið matsalarins, sem er svæði Q í 

uppgreftinum (sjá mynd 1 og 2) (Steinunn Kristjánsdóttir, 2009b, bls. 91, 2008a, fundaskrá). 

Hann er 2 cm á hæð og ca. 1 cm á breidd og er líklega gerður úr innsta efni beinsins 

(beinfrauði) en það er holótt eins og taflmaðurinn sjálfur (Sjá mynd 19) (Sólrún Inga 

Traustadóttir, 2009, bls. 28-29).  

 Mikla hæfni og þolinmæði hefur þurft til að skera út teningana og þennan taflmann af 

svona mikilli gaumgæfni. Þessir gripir líta út fyrir að vera mjög vandaðir miðað við að hafa 

legið í jörðu í nokkur hundruð ár og sennilega verið skornir út með ósköp látlausum hníf í 

Mynd 19. Taflmaður sem fannst á 

Skriðuklaustri 2008 (mynd: Steinunn 

Kristjánsdóttir) 
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staðin fyrir sérstakar vélar sem til staðar eru í dag til að búa til hluti sem þessa. Auðvitað 

getur verið að þessir gripir hafi ekki verið skornir út á staðnum heldur fluttir að frá 

einhverjum öðrum stað innan- eða utanlands, enda var Skriðuklaustur vel statt fjárhagslega. 

Vel gæti einnig verið að þeir hafi verið skornir á staðnum. Það er nú ákveðin dægrastytting út 

af fyrir sig. 

 

4.6.2 Aðrir gripir úr beinum 

Fram kemur í dýrabeinafornleifafræðikaflanum að gripir sem gerðir eru úr beinum, líkt og 

hnífar með beinsköft, hafa í gegnum tíðina farið beint til gripafræðings en ekki 

dýrabeinafræðings. Höfundur gerir ráð fyrir að breytingar séu á þessu í dag, að allir gripir 

með beini í fari á einhverjum tímapunkti til dýrabeinafræðings til rannsóknar enda eru þeir 

færastir til þess að greina hvort um sé að ræða dýrabein og hvaða dýrategund var nýtt. Af 

þessari ástæðu er þessi kafli hafður með þar sem gert er grein fyrir gripum sem fundist hafa á 

Skriðuklaustri og hafa bein sem eitt af efniviðum. Ekki er gert grein fyrir þessum gripum í 

dýrabeinaskýrslum uppgraftarins en Hamilton rannsakaði þó eitt skaft gert úr beini (sjá mynd 

7 og 8) en enginn málmur fannst með því og þar af leiðandi fór það beint til að 

dýrabeinafræðings. 

 Fundist hafa sjö hnífsblöð úr málmi með heilleg sköft eða einungis brot af þeim gerð 

úr beinum frá árunum 2003-2010 og þrjú hnífsköft úr beini með engan málm til staðar, eitt af 

þeim hefur þegar verið minnst á ofar undir nýtingu beina til áhaldagerðar í kaflanum um 

leggjarbein. Þessir tíu hnífar og 

hnífsköft fundust víðsvegar í 

uppgreftinum. Tveir fundust í 

kirkjunni (svæði P og T), einn í 

kirkjugarðinum (svæði G), þrír í 

eldhúsinu (tveir á svæði Q og einn á 

svæði V), tveir í sjúkrasalnum (svæði 

Y), einn í kapítulanum (svæði E) og að 

lokum einn í ábótastofunni (svæði D) 

(sjá mynd 1 og 2) (Steinunn 

Kristjánsdóttir, 2003, fundaskrá, 2004, 

Mynd 20: Hnífsblað með beinskafti utan um sem 

fannst 2008. (mynd: Giuseppe Venturini) 
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fundaskrá, 2005, fundaskrá, 2007, fundaskrá, 2008, fundaskrá). Miklu fleiri hnífar en þessir 

tíu hafa fundist á Skriðuklaustri en einungis í þessum hnífum er að finna bein sem einn af 

efniviðunum. Bein er gott efni í sköft, líkt og viður eru bein hörð og sterk en í senn mjúk og 

auðveld að tálga til. 

Hér fyrir ofan er mynd af hnífsblaði með skafti utan um gert úr beini (sjá mynd 20). Það 

fannst á svæði V sem er inni í eldhúsinu. Draga má þá ályktun að hnífur sem finnst í eldhúsi 

hafi það hlutverk að vera eldhúsáhald, hvort sem það er steikarhnífur, smurhnífur eða 

skurðarhnífur. Aldrei veit maður þó nákvæmlega hvaða hlutverk hvert aldagamalt áhald hefur 

haft en hnífar hafa alltaf það hlutverk að skera. Ekki er óeðlilegt að finna hnífa í flestum 

herbergjum því alltaf er verið að gera eitthvað þar sem beitt áhald eins og hnífur kemur að 

góðum notum.  
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5 Umræða 

Nú hefur verið farið í gegnum þau helstu unnu dýrabein sem fundist hafa á Skriðuklaustri. 

Ekki er þetta tæmandi listi.  Margt annað hefur fundist en varðveislan er misjöfn og nýting því 

ekki alltaf augljós. Ekki er markmiðið að svara ákveðnum spurningum í ritgerðinni en einungis 

að skoða mögulega nýtingu dýrabeina úr uppgreftinum til gripagerðar. Í þessum kafla er efni 

ritgerðarinnar dregið saman. 

 Eins og kemur fram í ritgerðinni þá nýtast dýrabeinin á ýmsan máta í matargerð, 

áhalda- og verkfæragerð, húsgagnagerð og til dægrastyttingar. Sauðaleggirnir eru þau bein 

sem hafa nýst best til gripagerðar. Þeir eru mátulegir að stærð og er því minni vinna að móta 

þá í áhöld sem eru meðalstór. Flest unnu beinin eru sauðaleggir en líklega er meirihlutinn af 

þeim einungis unnin eftir beinmergssog. Leggirnir nýtast einnig vel sem kefli, nokkrir af þeim 

hafa verið vel slípaðir niður þannig að þeir glansa, ekki er vitað hvort það hefur gerst fyrir eða 

eftir notkun sem áhald en líkt og minnst er á fyrr í ritgerðinni geta þræðir valdið þessari 

slípun. Sauðaleggirnir hafa líklega einnig verið notaðir og mótaðir sem sköft á hnífsblöð en 

leggir úr öðrum búdýrum hafa hugsanlega einnig nýst í það. Leggirnir eru líka algeng 

barnaleikföng, börnin ímynduðu sér að þeir væru hestar, kýr eða kindur og líktu eftir þeim 

fullorðnu og léku sér í bóndaleikjum. Fleiri leikir með bein voru stundaðir í gamla daga, t.d. 

leikir sem kallast beinaborgir og að stökkva yfir sauðalegg. Annar leikur gengur út að raða 

beinunum upp þannig að þeir mynduðu turn, svo er eitt bein tekið innan úr og því komið fyrir 

efst án þess að fella turninn og hinn gengur úr á að stökkva yfir bein jafnfætis haldandi um 

tærnar án þess að missa takið (Gyða Gunnarsdóttir, 2004, bls. 359). Vel getur verið að þessir 

leikir hafi verið til á tíma klaustursins eða einhver afbrigði af þeim en þessir sömu þrautaleikir 

eru til í dag en spilaðir án beina. 

 Ekki voru dýrabeinin einungis notuð til dægrastyttingar hjá börnum, því fullorðnir 

nýttu þau einnig. Spilakallar, teningar, taflmenn og kotrutöflur voru mótaðar úr dýrabeinum á 

öldum áður. Eins og kemur fram í ritgerðinni fundust mjög vandaðir og vel gerðir teningar og 

taflmaður úr dýrabeinum á Skriðuklaustri. Klausturbræðurnir hafa því fundið sér tíma til að 

skemmta sér í bland við daglegt amstur. Einnig hefur fjöldinn allur af hryggjaliðum úr hámeri 

fundist í klaustrinu og þá nánast allir inni í kirkjunni, flestir unnir, með götum í gegnum þá 

miðja. Líklegast hafa þeir verið notaðir til að halda uppi tjöldum eða öðrum klæðum en það 
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gæti vel verið að þeir hafi einnig nýst sem spilakallar eða kotrutöflur þar sem teningarnir 

fundust líka í kirkjunni. 

 Ásamt unnum sauðaleggjum og hámerahryggjarliðum fundust unnin herðablöð úr 

nautgripum. Herðablöðin hafa líklega nýst sem ausur eða skóflur eins og nefnt er fyrr í 

ritgerðinni enda eru þau nokkurn veginn í laginu eins og skóflur, með mjótt skaft sem líkist 

handfangi og passar vel inn í lófa og nógu stórt spjald sem er aðeins bogið við brúnirnar. 

Einnig fannst herðablað úr kind sem hefur nýst á sama máta en það er minna og gæti hafa 

nýst sem sleif í eldhúsi. Fleiri unnin bein sem hafa fundist og koma að notum við 

eldamennsku eru fuglsbeinin, fuglsleggir sem hafa verið sagaðir og slípaðir niður og líklega 

notaðir af börnum og jafnvel sjúklingum sem rör.  

 Beinin nýtast ekki bara sem áhöld, verkfæri og leikföng heldur einnig sem húsgögn. 

Höfuðkúpur stærri húsdýra voru á öldum áður nýtt sem sæti, ýmsar ritaðar heimildir sýna 

fram á það eins og kemur fram fyrr í ritgerðinni. Ekki hefur sú hugmynd verið rannsökuð 

sérstaklega og ekkert minnst á þann möguleika í þeim dýrabeinaskýrslum sem búið er að gefa 

út. Þó nokkrar hestshöfuðkúpur hafa fundist á Skriðuklaustri og víðsvegar um 

uppgraftarsvæði í mismunandi herbergjum og gæti vel verið að þær hafi verið nýttar sem 

kollar. 

 Ýmis önnur unnin dýrabein hafa fundist í uppgreftinum. Ekki er gert grein fyrir öllum 

þessum beinum í ritgerðinni því nýting er ekki alltaf augljós og í flestum tilvikum eru þetta 

einungis smá brot eða leifar af unnum beinum. Sem dæmi má nefna horn af sauðfé sem hafa 

verið skorin af höfuðkúpum, leggjarbein úr hrossum sem hafa verið skorin þvert á og einnig 

lítil brot af hvalbeinum sem hafa verið skorin til (Hamilton-Dyer, 2010, bls. 41, 43 og 45). 

 Í mörgum ritheimildum er minnst á nýtingu dýrabeina til áhalda-, verkfæra-, 

húsgagna- og leikfangagerðar. Því kemur á óvart að þetta viðfangsefni, unnin dýrabein, hafi 

hingað til ekki fengið meiri athygli. Augljóst er að dýrabeinin hafa verið nýtt á ýmsan máta í 

gegnum aldirnar. Af hverju er ekki lögð meiri áhersla á rannsóknir á nýtingu í íslenskum 

dýrabeinarannsóknum, líkt og rædd er í ritgerðinni? Það gæti verið að vegna þess að þessi 

nýting er ekki áberandi í fornleifunum þá er ekki litið á hana sem mikilvægan hluta af 

dýrabeinarannsóknum eða kannski er nýtingin minni en höfundi sýnist vera. Aftur á móti eru 

unnin dýrabein áhugavert viðfangsefni sem mætti rannsaka betur. 
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6 Lokaorð 

Áhersla á dýrabein í fornleifarannsóknum á Íslandi hefur verið misjöfn eins og minnst er á í 

inngangi þessarar ritgerðar. Áhersla á unnin dýrabein hefur verið enn minni, aðallega er 

einblínt á för á beinum eftir slátrun, brennslu og nagför eftir önnur dýr og hvað það segir um 

neyslumunstur. Sjaldan er sá möguleiki skoðaður að beinin sjálf hafi verið nýtt sem áhöld 

vegna lögunar þeirra eða notuð sem efniviður í önnur áhöld, verkfæri eða húsgögn en ef svo 

er þá eru þeir gripir sendir til gripafræðings í stað dýrabeinafræðings.  

Höfundur hefur farið í gegnum þó nokkuð af fornleifaskýrslum úr uppgröftum 

víðsvegar á Íslandi og er lítil sem engin áhersla lögð á rannsóknir á unnum beinum. Einungis 

er á þau minnst ef t.d. hnífsskaft er gert úr beini, beinprjónar eða nálar finnast eða 

beinmergssog hefur verið stundað á tilteknu svæði. Dýrabeinarannsóknirnar ganga flestar út 

á að telja beinin, greina fjölda dýra, finna út hvaða partar eru að finnast helst, greina aldur 

með ýmsum mælingum á beinunum, gera töflur og skoða hlutföll ákveðinna tegunda við 

aðrar tegundir og við heildarfjölda o.s.frv. Þessar rannsóknir eru einungis gerðar í þeim 

tilgangi að fræðast um matarvenjur, búskap og efnahag íbúa á tilteknu svæði frá mismunandi 

tímum. 

 Skriðuklaustur er gott dæmi um það hvernig menn nýttu sér dýrabeinin á öldum áður.  

Einnig eru rannsóknir á dýrabeinunum á Skriðuklaustri dæmi um það að ekki þarf að vera 

aðeins ein aðferðafræði. Rannsóknir á dýrabeinum er mikilvægur hluti af öllum 

fornleifarannsóknum því beinin hafa að geyma miklar upplýsingar um fortíðina. Af þeirri 

ástæðu mætti halda að rannsóknir á unnum dýrabeinum ættu að vera mikilvægur hluti af 

greiningu beina. Í raun eru unnin bein og nýting þeirra bara brot af þeim rannsóknum sem 

gerðar eru á dýrabeinum. En ávallt er sá möguleiki fyrir hendi að gripir úr dýrabeinum endi 

hjá gripafræðingi og verði þar með útundan í rannsóknum dýrabeinafornleifafræðinga.  

Höfundur vonar að með þessari ritgerð hafi tekist að varpa ljósi á unnin dýrabein úr 

Skriðuklaustursuppgrefti og nýtingu þeirra til gripagerðar. Einnig að sýnt hafi verið fram á það 

að rannsóknir á unnum dýrabeinum séu áhugaverðar, að þær ættu að vera hluti af 

dýrabeinarannsóknum og ávallt vera í höndum dýrabeinafræðinga. 
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71639 IMG_0458b. Myndina er að finna í skýrslu Hamilton-Dyer, bls. 46. 

Mynd: Hamilton-Dyer, S., 2010. 

Mynd 13: Olnbogabein úr álft. Vefslóð: http://www.shd-archzoo.co.uk/fzuploads/ Mynd: 

50213 IMG_0417b. Myndina er að finna í skýrslu Hamilton-Dyer, bls. 46. 

Mynd: Hamilton-Dyer, S., 2010. 

Mynd 14: Hryggjaliður úr Hámera. Vefslóð: http://www.shd-archzoo.co.uk/fzuploads/ 

Mynd: 60821 IMG_0280b. Myndina er að finna í skýrslu Hamilton-Dyer, bls. 

48. Mynd: Hamilton-Dyer, S., 2010. 

Mynd 15: Mynd sem sýnir dreifingu Hámerahryggjaliða í Skriðuklaustursuppgrefti. 

Myndina er að finna í skýrslu Hamilton-Dyer, bls. 51. Mynd: Hamilton-Dyer, S., 

2010. 

Mynd 16: Höfuðkúpa úr hrossi. Myndina er að finna í skýrslu Albínu Huldu Pálsdóttur, 

bls. 19. Mynd: Albína Hulda Pálsdóttir, 2006. 

Mynd 17: Teningur 1, gerður úr beini. Myndin er kroppuð úr mynd tekin úr bókinni 

Endurfundir, Fornleifarannsóknir styrktar af Kristnihátíðarsjóði 2001-2005, 

grein: Kanúkaklaustrið á Skriðu í Fljótsdal, heimsmynd kaþólskrar kirkju í 

íslenskum dal. Myndina í Endurfundir tók Jónas Hallgrímsson. 

Mynd 18: Teningur 2, gerður úr beini. Myndin er kroppuð úr mynd tekin úr bókinni 

Endurfundir, Fornleifarannsóknir styrktar af Kristnihátíðarsjóði 2001-2005, 

grein: Kanúkaklaustrið á Skriðu í Fljótsdal, heimsmynd kaþólskrar kirkju í 

íslenskum dal. Myndina í Endurfundir tók Jónas Hallgrímsson. 

Mynd 19: Taflmaður sem fannst á Skriðuklaustri 2008. Mynd: Steinunn Kristjánsdóttir 

Mynd 20: Hnífsblað með beinskafti utan um sem fannst árið 2008 á svæði V (eldhús). 

Mynd: Giuseppe Venturini. 

Fylgiskjal I: Tafla sem sýnir heildarfjölda hverrar tegundar og hlutfall þeirra af heildinni frá 

  árinu 2002. Taflan er tekin úr dýrabeinaskýrslu Albínu Huldu Pálsdóttur. 

http://www.shd-archzoo.co.uk/fzuploads/
http://www.shd-archzoo.co.uk/fzuploads/
http://www.shd-archzoo.co.uk/fzuploads/
http://www.shd-archzoo.co.uk/fzuploads/
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Fylgiskjal II: Tafla sem sýnir heildarfjölda hverrar tegundar og hlutfall þeirra af heildinni frá 

  árunum 2003-2007. Taflan er tekin úr dýrabeinaskýrslu S. Hamilton-Dyer. 

Fylgiskjal III: Tafla sem sýnir fjölda unninna beina sem fundist hafa á Skriðuklaustri, einnig 

úr hvaða dýrum þau koma og á hvaða svæði í uppgreftinum þau fundust, frá 

árunum 2003-2007. Taflan er tekin úr dýrabeinaskýrslu S. Hamilton-Dyer. 
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9 Fylgiskjal I 
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10 Fylgiskjal II 
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11 Fylgiskjal III 


