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Ágrip 

 

Barnaleikföng eru margslungnir gripir. Þau hafa án efa verið mikilvægur þáttur í lífi barna hér 

áður fyrr rétt eins og í dag. Í þessari ritgerð verður fjallað um barnaleikföng sem fundist hafa í 

fornleifauppgröftum á Íslandi. Leikföngin eiga það öll sameiginlegt að vera frá tímum fyrir 

tilkomu fjöldaframleiðslunnar. Þau eru 18 talsins, fundin við uppgrefti á fimm mismunandi 

bæjarstæðum. Uppgröfturinn á Stóru-Borg er stórmerkilegur í þessu sambandi, því þar 

fundust merkilega mörg leikföng miðað við aðra uppgrefti. Leikföngin voru skoðuð og reynt 

að koma auga á það hvað þau hafa að segja um samfélagið fyrr á öldum. Niðurstaða 

ritgerðarinnar er sú að heimagerðu leikföngin frá því fyrir tíma fjöldaframleiðslu þeirra, 

endurspegli að miklu leyti sýn barna á líf fullorðinna. Þau eru persónulegri og yfirleitt 

einskonar eftirgerð af áhöldum úr heimi fullorðinna. Fjöldaframleidd leikföng dagsins í dag 

endurspegla hins vegar einna helst hvernig fullorðnir vilja að æska barna sé en ekkert 

endilega hvernig hún er í raun.  
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1.  Inngangur 

Börn eru mjög sýnileg í samfélagi nútímans. Við þurfum ekki að leita langt til þess að sjá 

einhver ummerki um þau, hvort sem það eru leikföng, leikvellir eða aðrir hlutir sem á þau 

minna. Þegar leitað er eftir upplýsingum um börn liðinna alda er annað upp á teningunum. 

Áhugi á börnum og barnauppeldi er lítt sjáanlegur í heimildum fyrir tíma Upplýsingarinnar en 

þá fyrst vaknaði áhugi á þeim efnum. Heimildir um börn eru þess vegna af mjög skornum 

skammti frá fornri tíð og leikföng sem minna á þau fá. En börn voru auðvitað til staðar í 

samfélaginu á árum áður, rétt eins og þau eru til staðar í samfélagi dagsins í dag. Ásamt því 

að endurspegla viðhorf og líf barna geta leikföngin einnig verið leið barnsins til þess að læra 

gildi samfélagsins, siði þess og venjur. Þau kunna einnig hafa verið leið fullorðna fólksins til 

þess að kenna barninu kynbundna hegðun og hver staða þeirra átti að vera í þjóðfélaginu. 

Barnaleikföng sem finnast við fornleifauppgrefti geta því veitt mikilvægar upplýsingar um 

samfélagið sem var við lýði á fyrri öldum rétt eins og aðrar leifar.  

 

1.2  Markmið  

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að kortleggja þá gripi sem fundist hafa við fornleifarannsóknir 

hér á landi og túlkaðir hafa verið sem leikföng, lýsa þeim og greina hvaða upplýsingar þeir 

hafa að geyma. Einnig verður reynt að varpa sýn á þær hugmyndir sem fólk áður fyrr hafði 

um líf og leiki barna. Leikföngin verða túlkuð sem tæki barnsins til þess að skilja gildi og 

viðmið samfélagsins sem það ólst upp í. Sömuleiðis verður litið á þau sem leið fullorðinna til 

að kenna börnum á samfélagið eða til að innræta í barnið rétta hegðun og hugsun. 

 

1.3 Aðferð og afmörkun  

Hér á eftir verður farið yfir barnafornleifafræði og rannsóknir sem gerðar hafa verið í Noregi, 

Litháen og hér á landi á þessu sviði á undanförnum árum til þess að varpa ljósi á stöðu 

greinarinnar. Rannsóknirnar fjalla um ólík efni, allt frá líkamsleifum barna að leikföngum. 

Síðan verður greint frá jarðfundnum barnaleikföngum hérlendis. Miðað er við handgerð 

leikföng en ekki verksmiðjuframleidd. Ekki er stuðst við aðra afmörkun, hvorki í tíma eða 

rúmi. Leikföngin eru 18 talsins, fundin við uppgrefti eða jarðrask á fimm mismunandi stöðum 

um allt land. Leikföngin eru varðveitt á Þjóðminjasafni Íslands, nema eitt. Það er varðveitt á 

Minjasafni Reykjavíkur. Voru leikföngin skoðuð, mæld, ljósmynduð og greind ef þess var 

kostur. Loks voru leikföngin túlkuð í samræmi við markmið ritgerðarinnar. Hér verður ekki rýnt 

í kynhlutverk sem kunna að koma fram í gegnum leikföngin, enda er það efni í aðra ritgerð. 
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2. Börn liðinna alda 

Fornleifarannsóknir sem snúa að börnum er tiltölulega ný grein innan fornleifafræðinnar. 

Hingað til hefur áherslan verið lögð á að rannsaka hvernig börnin sjálf eru túlkuð og  hvernig 

túlka skuli grafir þeirra. Tilhneiging hefur verið til að túlka minjar sem þykja á einhvern hátt 

furðulegar eða óútskýranlegar sem barnaleikföng, eins og hlutir sem finnast á skrítnum 

stöðum. Minjar sem fundist hafa um börn eru líka oftast túlkaðar á allt annan hátt en minjar 

fullorðinna. Almennt hefur verið talið að þær séu einfaldari í gerð og einfaldari hugsun á bak 

við þau. Hinsvegar ætti þetta ekki að vera túlkað á þennan hátt, því raunin er sú að veröld 

barna var og er alveg jafn „flókin“ og jafn mikil hugsun á bak við hana eins og veröld 

fullorðinna.1 Börn voru og eru mjög virk og ákveðin í því að skapa þeirra eigin efnismenningu. 

Fyrir vikið getur verið flókið að túlka barnaleikföng. Gott dæmi um þetta eru steinvöluhrúgur 

sem fundist hafa við veggi inní húsum í nokkrum fornleifauppgröftum hér á landi. Við 

uppgröfinn í Hvítárholti árið 1963 fundust einmitt ellefu steinvölur við veggjabrún skála.2 Ekki 

er hægt að fullyrða að þessar tilteknu steinvölur hafi verið barnaleikföng en þó er það líklegt 

miðað við staðsetningu. Þetta er gott dæmi um það hvernig börn og efnismenning þeirra 

hefur verið notuð til þess að útskýra undarlega hluti. Fornleifafræðingar hafa alla tíð verið 

með minjar barna í höndum sér. Það sem er að breytast nú er að þessum minjum er sýnd 

meiri athygli nú en áður.3 

Barnafornleifafræði á þess vegna langt í land hvað varðar kennilega og 

aðferðafræðilega nálgun á fornleifafræðilegum minjum. Fornleifafræðingar þurfa að þróa 

hana í þá átt að horft verði á barnið sem virkan einstakling sem átti þátt í að móta menningu 

fortíðarinnar, ekki sem einhvern hlut eða breytu sem hafði eingöngu áhrif á líf fullorðinna.4 

Þegar leikföng finnast í uppgreftri er ómögulegt að greina hvort þau voru notuð af barni og þá 

hvort þau voru notuð af stúlku eða pilti. Leikföng geta einnig tilheyrt fullorðnum einstaklingi. 

En hvar eru barnaleikföng helst að finnast? Erfitt er að túlka ákveðið bein sem leikfang frekar 

en einfaldlega matarleifar en sjálfsagt er að hafa möguleikann ávallt opinn.5  

Samhengið skiptir mestu máli þegar ákvarðanir um túlkun gripa eru annarsvegar. 

Meiri líkur eru á því að ummerki eftir börn finnist í íverustöðum heldur en utan þeirra. 

Leikföngin eru oftast að finnast upp við veggi eða í hornum frekar en út á miðju gólfinu eða 

jafnvel við eldstæði. Eins og sjá má á rituðum heimildum hafði hvert bein ákveðið hlutverk í 

                                                           
1
 Joanna Sofaer Derevenski, „Material culture shock: confronting expectaitons in the material culture of 

children”. Children and Material Culture. Ritstjóri: Joanna Sofaer Derevenski (London 2000). Bls 7. 
2
 Þór Magnússon, „Sögualdarbyggð í Hvítárholti” Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1972. Bls. 26 

3
 Jane Eva Baxter. The Archeology of Childhood. Children, gender, and material culture. (Oxford 2005). Bls. 40 

4
 Jane Eva Baxter. The Archeology of Childhood. Bls. 2 

5
 Ópr. Agens Stefánsdóttir. Det osynliga barnet – om spår efter barns lek i arkeologiskt material. Óprentuð 

ritgerð við Lunds Universitet. Lundi. 1996. Bls 21. 
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leikjum barna, leggirnir voru notaðir sem hestar og kjálkar voru kýr svo eitthvað sé nefnt.6 

Ákveðið skipulag er því á beinunum sem börn völdu sér sem leikföng. Samhengi milli 

beinanna sjálfra er ekki síður mikilvægt heldur en hvar þau finnast.7  

Hinsvegar er ómögulegt að gera sér grein fyrir því, án ritaðra frásagna, hvernig 

leikföng voru notuð eða hvað þau þýddu fyrir einstaklinginn sem átti hvert tiltekið leikfang. 

Trékarlar og kerlingar gátu alveg eins tilheyrt fullorðnum eins og börnum. Algengast er að 

finna leikföng sem gerð eru úr við. En þótt það sé algengara er ekki hægt að fullyrða að 

málmleikföng hafi ekki verið til. Málmur skemmist einfaldlega frekar í jörðu en viðurinn.8    

Á að túlka leikfang sem hlut búinn til af fullorðnum einstaklingi, og þá í leiðinni sem 

aðferð hans til þess að móta efnismenningu barnanna? Þótt að fullorðinn einstaklingur hafi 

búið til leikfangið handa barni vitum við ekki hvort barnið hafi leikið sér með það. Barnið gæti 

einnig breytt leikfanginu eftir sínu höfði og í leiðinni breytt merkingu þess.9 Ef þetta umrædda 

leikfang er búið til af fullorðnum en er síðan breytt að einhverju leiti af barni, er það þá ekki í 

rauninni orðin smíð barnsins? Eða er það búið til af barni og er þar af leiðandi vísbending um 

hvernig efnismenning barna var í raun og veru? 

Sem fyrr segir er svo lítið vitað með vissu um börn til forna. Af rituðum heimildum 

mætti jafnvel ætla að þau hafi hreinlega ekki verið til staðar í samfélaginu. Börn voru og eru 

hinsvegar virkir þátttakendur í því. Fyrr á öldum komust börn að öllum líkindum í snertingu 

við tól og tæki sem tengdust lífi og störfum fullorðinna í ríkari mæli en í dag, enda voru börnin 

ekki afmörkuð á sér stað einangruð frá heimi hinna fullorðnu eins og tíðkast á leikskólum 

nútímasamfélaga. Vissulega er hugtakið „barn“ búið að breyta þónokkuð um merkingu í 

gegnum aldirnar. Fyrr á tímum voru börn, í okkar skilningi, byrjuð að sinna fullorðinsverkum 

og skyldum mikið fyrr en gengur og gerist í dag og var litið á þau sem vinnukraft og þar af 

leiðandi voru þau mikið meira í kring um fullorðna og vinnu þeirra en gengur og gerist í dag.10 

Almennt er talið að börn áður fyrr hafi verið byrjuð að sinna fullorðinsverkum og skyldum um 

tíu ára aldur.11 Í Grágás kemur fram að börn voru tekin í fullorðinna manna tölu um 12-16 ára 

aldur og fengu þar af leiðandi að sinna ákveðnum ábyrgðarhlutverkum fullorðinna, til dæmis 

                                                           
6
 Gyða Gunnarsdóttir. „Barnagaman”. Hlutavelta tímans. Menningararfur á Þjóðminjasafni. Ritstjórar: Árni 

Björnsson og Hrefna Róbertsdóttir (Reykjavík 2004). Bls. 354 
7
 Ópr. Agnes Stefánsdóttir. Det osynliga barnet. Bls. 21 

8
 Nicholas Orme. Medieval children (London 2001). Bls. 167 

9
 Laurie Wilkie. „Not merely child´s play. Creating a historical archaeology of children and childhood” Children 

and material culture. Ritstjóri: Joanna Sofaer Derevenski (London 2000). Bls. 102 
10

 Sigrid Samset Mygland. „Beyond fragments and shards: children in medieval Bergen”. Socialisation. Recent 
Research on Childhood and Children in the Past. Proceedings from the 2nd International Conference of the 
Society for the Study of Childhood in the Past in Stavanger. Ritstjóri:  Grete Lillehammer (Stavanger 2010). Bls. 
90 
11

 Joanna Sofaer Derevenski, „Material culture shock: confronting expectaitons in the material culture of 
children”. Bls. 6 
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að vera vottar.12 Taka verður með í reikninginn að ekki er hægt að treysta á lögbækur sem 

góðar heimildir fyrir lífi barna fyrr á tímum, rétt eins og nútíma lögbækur gefa ekki sýn á það 

hvernig líf barna í nútíma samfélagi gengur sinn vanagang. Samt sem áður er greinilegt á 

Grágás að lagalegur skilningur á barnsaldri hefur almennt verið talinn  til 12-16 ára aldurs.  

Í gegnum tíðina hefur samt sem áður fjöldinn allur af fræðimönnum velt fyrir sér lífi 

barna fyrr á öldum. Heimildaskortur um þetta efni hefur leitt suma fræðimenn til þeirrar 

ályktunar að börn hafi einfaldlega ekki verið talin sem sérstakur hópur hér áður fyrr. Þetta 

viðhorf varð sérstaklega áberandi þegar kenningar sagnfræðingsins Philippe Ariés um að 

barnæska hafi ekki verið talin sérstakt stig ævinnar, komu fram á sjónarsviðið á sjöunda 

áratugnum. Eftir að hann birti sínar rannsóknir spruttu fram margir fræðimenn sem mótmæltu 

þessu. Þrátt fyrir að  bók Ariés, L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, hafi markað 

ákveðin tímamót í rannsóknarsögu barna var hann alls ekki sá fyrsti til þess að velta fyrir sér 

leikjum þeirra. 

Sagnfræðingurinn Johan Huizinga gaf út bók sína Homo Ludens. A study of the play 

element in culture árið 1944. Í henni velti hann meðal annars fyrir sér hvort að leikir barna 

þurfi endilega að þjóna æðri tilgangi – að undirbúa barnið fyrir komandi skyldur 

fullorðinsáranna eða að þjálfa upp tiltekna eiginleika svo dæmi séu tekin. Að hans mati eru 

þessar kenningar ekki fullnægjandi og svara aðeins hvað leikurinn sjálfur er en þær svara 

ekki hvað leikurinn þýðir fyrir barnið sjálft og af hverju því þykir skemmtilegt að leika sér.13  

Málarar og aðrir listamenn hafa um langt skeið haft mikinn áhuga á börnum og 

leikjum þeirra. Með fyrstu 

listaverkum sem gerð voru 

af börnum eru allt frá 14. öld 

og hafa meðal annars 

varðveist málverk og 

tréristur sem sýna börn í 

leik. Börn voru ofarlega í 

huga málarans Peter 

Bruegels sem málaði 

nokkrar myndir sem sýna 

sérstaklega líf og leiki barna. 

Málverk hans  Barnaleikir 

(mynd 1) er frá árinu 1559 

og þykir ákaflega góð 

                                                           
12

 Brynhildur Þórarinsdóttir. „Hirðin og hallærisplandið. Forgelgjur og unglingar í Eglu.“ Miðaldabörn, Ritstjórar: 
Ármann Jakobsson og Torfi H. Tulinius (Reykjavík 2005). Bls. 117 
13

 Johan Huizinga. Homo Ludens. A study of the play-element in culture (London 1949). Bls. 2 

Mynd 1: Málverkið Barnaleikir eftir Peter Bruegel. 
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heimild um leiki barna á 16. öld. Á því má sjá um 200 börn að leik en einnig um 75 leikföng.14 

Það er þó betri heimild um barnaleiki en barnaleikföng, því þau virðast vera í aukahlutverki. 

Myndin er mjög góð heimild þó hún sé ekki gallalaus. Málverkið er til dæmis alls ekki 

raunhæft því allir á myndinni virðast vera börn fyrir utan tvær konur í horni myndarinnar og 

má líta svo á að listamaðurinn sé að hylla æskuna og frjálsa leiki barnanna.15 

Á myndinni má sjá allskyns barnaleikföng. Til dæmis má sjá bolta, hringi og beinvölur. 

Að nota málverk sem heimildir getur þó verið varasamt því oft er erfitt að greina hvort um er 

að ræða börn eða litlar fullorðnar manneskjur. Börnin eru oft máluð eins og litlir fullorðnir, það 

er að segja þau eru hvorki máluð með barnslega andlitsdrætti eða líkamsbyggingu.16 Þetta er 

ástæðan fyrir þá kenningu Ariés að á miðöldum hafi barnæskan ekki verið neitt sérstakt 

tímabil ævinnar. Hann bendir á að á málverkum og öðrum listaverkum voru börn sýnd 

eingöngu sem smækkuð útgáfa á fullorðnum einstaklingum.17  

Ef borin eru saman leikföng sem sjást á málverkum og leikföng sem fundist hafa í 

fornleifarannsóknum kemur annað í ljós. Leikföngin sem finnast eru nánast 

undantekningalaust ólík leikföngunum sem sjá má á listaverkum. Meirihluti fornleifafræðilegra 

funda gefa vísbendingu um að leikföng hafi verið einföld smíð, gróf og greinilega búin til í 

flýti, hvort sem það var fullorðinn eða barn sem bjó það til.18 Þótt að leikföng fundin við 

fornleifarannsóknir gefi þessa vísbendingu er engin ástæða til að hafna öðrum heimildum. 

Málverk og ritaðar heimildir geta svo sannarlega gefið innsýn inn í líf barnanna, þótt hún sé 

ekki alltaf alveg í takt við fornleifarannsóknir og þyrfti með einhverjum hætti að reyna að 

sameina þessar heimildir til að fá viðunandi niðurstöðu. 

Þó svo að þróun barnafornleifafræðinnar sé ekki langt á veg komin, er hún samt sem 

áður mikilvæg fyrir skilning okkar á félagsmótun fólks og þá sérstaklega hvað varðar mótun 

kynhlutverka. Börn höfðu í rauninni tvenns konar hlutverk hvað varðar félagsmótun. Stúlka 

hafði meðal annars það hlutverk að vera barn og að verða “kona”. Þegar æska stúlkunnar 

var liðin og komið var að kynþroska var hlutverki hennar sem barni lokið en við tók hið 

kynbundna hlutverk hennar, að vera kona, sem varði alla æfi. Það er því auðséð að 

barnafornleifafræði og þróun hennar er einnig mikilvæg til að auka skilning á 

kynjafornleifafræði. Börnin verða á einhverjum tímapunkti fullorðin og gott væri að hafa 

góðan skilning á því hvernig það ferli fer fram.19 

                                                           
14

 Nicholas Orme. Medieval children. Bls. 166 
15

 Nicholas Orme. Medieval children. Bls. 167 
16

 ibid. 
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 Ariés, Philippe. Centuries of Childhood. A Social History of Family life (New York 1962).  Bls. 33 
18

 Povalis Blaževičus. „Children´s amusement in the 14th-17th centuries as reflected in archaeological data from 
Lithania”. Socialisation. Recent Research on Childhood and Children in the Past. Proceedings from the 2nd 
International Conference of the Society for the Study of Childhood in the Past in Stavanger. Ritstjóri:  Grete 
Lillehammer (Stavanger 2010). Bls. 96 
19

 Jane Eva Baxter. The Archeology of Childhood. Children, gender, and material culture. Bls 3 
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Félagsmótun er það ferli sem flytur menningarlega þekkingu á milli kynslóða; það ferli 

sem breytir nýfæddu barni í virkan einstakling í samfélaginu. Börn fæðast inní ákveðin 

samfélög og þar með er þeim kennt ákveðnir menningarlegir siðir, leikir og störf og ekki síst 

hegðun sem þykir viðeigandi í hverju samfélagi, og jafnvel innan hverrar stéttar 

samfélagsins, fyrir sig. Barnafornleifafræðin þyrfti að þróa með sér aðferðir og nálganir sem 

ráða fram úr því hvernig félagsmótunin fór fram fyrr á tímum og ekki síst hvernig 

menningarleg þekking fluttist á milli kynslóða.20  

Fornleifafræðin rannsakar meðal annars menningarlega uppbyggingu samfélaga, en 

einnig hvað veldur breytingum á þeirri menningu. Fornleifafræðingar koma oft auga á 

menningarlega stöðnun innan samfélaga og reyna að gera grein fyrir því hvers vegna 

stöðnunin á sér stað. Menning berst áfram á milli kynslóða með óteljandi “lærdómsgerðum”. 

Þessi lærdómur getur verið nánast óafvitandi, til dæmis með vinnu, og með mjög ákveðinni 

og hnitmiðaðri kennslu, til dæmis að fullorðinn býr til leikfang handa barni og miðlar þannig 

áfram ákveðnum samfélagslegum gildum.21 Það eru börnin sem taka við upplýsingum frá 

þeim sem eldri eru, það er því á þeirra valdi að breyta samfélagsvenjum og gildum.  

Leikföng voru án efa mikilvægur þáttur í lífi barna fyrr á tímum rétt eins og í dag. 

Skilningur á orðinu „barn“ er þó orðinn annar í dag en það var fyrr á tímum. Rannsóknir á 

rituðum heimildum hafa sýnt fram á að börn voru áður fyrr talin fullvaxta mikið fyrr á 

lífsferlinum heldur en þekkist í dag. Á miðöldum voru börnin látin hjálpa til og vinna ákveðin 

verk, til dæmis að gæta skepna eða hjálpa til við prjónaskap, um leið og þau gátu, um fimm 

eða sex ára aldur.22  Börn voru farin að sinna skyldum fullorðinna um tíu ára aldur, þrátt fyrir 

það er erfitt að fullyrða að þau hafi hætt að leika sér að leikföngum svo snemma. Reyndar 

benda rannsóknir til að svo hafi ekki verið raunin. Í dag eru börn á leikskólum á meðan 

foreldrar sinna námi eða starfi sínu utan heimilis. Þau verða því minna vör við störf 

foreldranna en áður þegar allir fjölskyldumeðlimir voru saman allan ársins hring. Börnin fá því 

ekki miklar upplýsingar um störf foreldra sinna, eins og raunin var fyrr á tímum. 

 Skoðanir fræðimanna á leikjum barna einkennast af stefnum og straumum 

þjóðfélagsins á hverjum tíma, sem dæmi má nefna að evrópskir fræðimenn á öld 

Upplýsingarinnar voru mjög hlynntir leikjum barna, jafnvel heillaðir af þeim. Einhverskonar 

breyting varð á viðhorfi gagnvart barnaleikjum hér á landi á þessum tíma. Menn fóru að átta 

sig á því að börn þyrftu á einhverskonar tilbreytingu að halda. Séra Björn Halldórsson var 

mikill talsmaður þess að börn væru ekki látin vinna of mikið á heimilunum, heldur fengju frían 

tíma til þess að skemmta sér við leiki. Í fræðsluritinu Arnbjörg sem séra Björn samdi, skrifar 

hann: 

                                                           
20

 ibid.  
21

 Jane Eva Baxter. The Archeology of Childhood. Children, gender, and material culture. Bls 10 
22

 Jónas Jónasson frá Hrafnagili. Íslenzkir þjóðhættir. Einar Ól. Sveinsson bjó undir prentun (Reykjavík 2010). Bls.  
272 
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Leikfang og skemmtun er börnum ómissandi því þarvið styrkjast bæði sinnisins 

kraftur og heilbrigði líkamans en skemmtan þeirra og leikur er í skorðum undir 

tilsjón móðurinnar, eftir barnanna aldri, kyni og standi. Þá skemmtan leyfir góð 

móðir helst börnum sem gefur holla og háskalausa hræring líkamanum. Ekki spillir 

hún skemmtan barna með nokkurri nauðung því þá er það ekki skemmtan lengur. 

Takmörk leikfangsins ná svo langt sem sæmilegt og syndlaust en aldrei þaryfir. 

Þeirra takmarka gætir móðirin allt um kring.
23

  

 

Í þessari tilvitnun kemur fram hversu mikil áhrif séra Björn taldi að mæðurnar ættu að hafa á 

leiki barna sinna. Hann tekur fram að leikirnir áttu að hæfa bæði aldri, kyni og standi. Með 

þessu er hann að gefa til kynna að með leik áttu mæður að kenna börnum aldurstengda 

hegðun, kynhlutverk og síðast en ekki síst stöðu þeirra í þjóðfélaginu. Þetta er gott dæmi um 

kennslu samfélagslegra gilda í gegnum leik og hvernig þau færast á milli kynslóða.  

Séra Björn Halldórsson var mjög litaður að hugsunarhætti Upplýsingarinnar. Velferð 

barna var honum ofarlega í huga og fannst honum mæður vera of strangar við börnin sín og 

þá sérstaklega við dætur sínar. Honum fannst mæður láta þær vinna of mikið við leiðinleg 

heimilisstörf og leyfa þeim of sjaldan að leika sér.24 Hann vildi þó að drengir hefðu aðeins 

meira frjálsræði heldur en stúlkur og sagði að menn ættu að lofa þeim „að vera úti í kuldum 

svo lengi sem þau vilja, helst sveinunum...”25 

Aðrir starfsmenn kirkjunnar voru ekki á sömu skoðun og séra Björn Halldórsson hvað 

varðar gagnsemi barnaleikja og fannst þeir hreinlega spilla börnunum. Til dæmis má þar 

nefna séra Þorstein Pétursson á Staðarbakka sem taldi að leikir barna væru skaðlegir og ætti 

að banna þá með öllu.26 Séra Guðmundur Jónsson prófastur í Árnessýslu lét sig 

barnauppeldi og hegðun barna einnig mikið varða. Hann gaf út bókina Sumargiøf hand 

børnum árið 1794. Bók þessi er nokkurskonar kennslurit í hegðun ætlað börnum. Í henni eru 

allskyns hryllingssögur um börn sem slasa sig og jafnvel deyja í hættulegum leikjum eða 

þegar þau óhlýðnast foreldrum sínum. Guðmundur gefur ekkert eftir í lýsingum sínum á 

slysum og dauða „óþekku” barnanna. 

 

Til allrar ólukku var grjót af hvössum eggjasteinum neðan undir. Hún vatt með 

höfuðið  rétt á snösina á einum, og --- æ börn! Ég get varla sagt frá því --- höfuðið 

klofnaði, og blóðið og heilinn slettist allt um kring
27

 

 

                                                           
23

 Björn Halldórsson „Arnbjörg”. Upplýsingaöldin. Úrval úr bókmenntum 18. aldar. Víkingur Kristjánsson og 
Þorfinnur Skúlason tóku saman (Reykjavík 2000). Bls. 192 
24

 ibid 
25

 Björn Halldórsson „Arnbjörg”. Bls. 188 
26

 Símon Jón Jóhansson. Bernskan: líf, leikir og störf íslenskra barna fyrr og nú. (Reykjavík 1990). Bls. 86 
27

 Guðmundur Jónsson. Sumargiøf hand børnum. (Leirárgörðum við Leirá 1795). Bls. 121-122 
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Í bókinni eru einnig taldir upp þeir leikir sem þóttu hættulegir, til dæmi að renna sér á 

leggjum, litlum skíðum eða ísklumpum á frosnum vötnum eða ám og að róla sér í reipi.28 

Þeytispjöld voru mjög vinsæl leikföng hér áður fyrr, hugsanlega vegna þess að börnin 

gátu hæglega gert þau sjálf. Þessi leikföng voru í raunninni spítuspjöld  með fjórum götum, 

eitt gat í hverju horni. Fjögur bönd voru þrædd í gegnum götin sem mynduðu síðan einskonar 

lykkjur. Þessi bönd voru til þess að halda í meðan spjaldinu var snúið þangað til böndin 

mynduðu upprúllaða snúða báðum megin við það. Þegar böndin voru orðin nógu strekt var 

kippt í þau og við það „þeyttist“ þeytispjaldið í hringi og myndaði suðandi hljóð.29 

 Ekki hafa fundist þeytispjöld við uppgröft hér á landi en erlendis hafa þau fundist í 

þónokkru magni. Þeytispjöld virðast hafa verið alþjóðleg leikföng og með nokkurn veginn 

sama laginu allsstaðar. Þau hafa meðal annars fundist í Ísrael og Libanon og eru þá með 

nokkurn veginn sama laginu og Jón Árnason og Ólafur Davíðsson lýsa í bók sinni Íslenzkar 

gátur, skemtanir, vikivakar og þulur frá árinu 1887.30 Þessi leikföng voru yfirleitt búin til úr 

steinum eða botni af stóru leirkersíláti.31 Börn leika sér með þeytispjöld enn þann dag í dag, 

en þá aðallega í fátækari löndum þar sem fjöldaframleidd leikföng eru ekki algeng og 

auglýsendur og framleiðendur hafa lítinn sem engan aðgang að hugum barna.32 

 Börn léku sér með það sem auðvelt var fyrir þau sjálf að nálgast. Bein eru þar á 

meðal. Þannig séð er það almenn vitneskja að börn fyrr á öldum höfðu kjálka og bein sem 

búdýr, kindavölur voru hafðar fyrir kindur, kýrvölur fyrir kýr, kindaleggir voru hross og kjálkar 

voru hestar svo eitthvað sé nefnt.33 Leggir voru ekki aðeins notaðir sem dýr. Þeir voru einnig 

mikið notaðir í vinsælan leik sem hét leggjalaupur. Þá var byggður turn úr leggjunum og reynt 

að labba með hann smá spöl. Leikurinn gekk út á það að turninn mátti ekki hrynja þegar 

labbað var með hann.34 Bein og kjálkar finnast nánast undantekningarlaust við 

fornleifauppgrefti hér á landi sem og annarsstaðar. Þrátt fyrir það er erfitt að segja til um 

hvort að ákveðið bein eða ákveðinn kjálki hafi verið notað sem barnaleikfang nema 

samhengið bendi sterklega til þess og ómögulegt er í raun að fullyrða um það jafnvel þótt að 

samhengi fundarins bendi til þess.  

Líknarbelgir úr dýrum voru einnig vinsælir en úr þeim var búin til einskonar blaðra; 

„bregða þau honum fyrir munninn á sér og anda svo að sér með munninum, svo 

líknabelgurinn fer upp í þau“.35 Einnig voru búin til allskyns dýr úr ýsu- og þorskbeinum, til 

                                                           
28

 Guðmundur Jónsson. Sumargiøf hand børnum. Bls. 123-124 
29

 Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur. Safnað hafa Jón Árnason og Ó. Davíðsson (Kaupmannahöfn 
1887). Bls. 343 
30

 Ibid 
31

 Gus W. Van Beek. „The Buzz: A Simple  Toy from Antiquity”.  Bulletin of the American Schools of Oriental 
Research. No. 275. (1989). Bls. 53 
32

 Gus W. Van Beek. „The Buzz: A Simple  Toy from Antiquity”. Bls.  57 
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 Jónas Jónasson frá Hrafnagili. Íslenzkir þjóðhættir. Bls. 271 
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 Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur. Bls. 355 
35

 Jónas Jónasson frá Hrafnagili. Íslenzkir þjóðhættir. Bls. 355 
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dæmis fuglar, hundar og kettir.36 Skeljar voru einnig meðal þeirra hluta sem auðvelt var fyrir 

börn sem ólust upp við sjávarsíðuna að verða sér út um og þar af leiðandi voru þær mikið 

notaðar af börnum sem leikföng.37 

3. Börn og fornleifarannsóknir 

Í Noregi var gerð fornleifafræðileg rannsókn á miðaldakaupstaðnum Bergen sem staðsettur 

er á vesturströnd landsins. Sú rannsókn leiddi ýmislegt merkilegt í ljós hvað varðar líf barna á 

miðöldum en við rannsókn staðarins fundust 2513 munir frá 27 uppgraftrarstöðum sem 

tengdust börnum á einn eða annan hátt. Lang stærsti hluti munanna voru skósólar og 

leikföng, en einnig fundust hlutir sem tengdust leikjum sem ekki voru leikföng í sjálfu sér, og 

svo föt. Þessir munir voru allir frá fyrri hluta tólftu aldar til sextándu aldar.38 Samt sem áður er 

vandamálið við flestar svona rannsóknir, hvar eigi að setja mörkin sem aðskilja börn frá 

fullorðnum. Í þessari rannsókn eru mörkin sett við tólf til fjórtán ára aldur.39 Af þeim 2513 

munum sem fundust og taldir voru tengjast börnum var hægt að flokka 425 hluti sem 

barnaleikföng.  

Leikföngin sem fundust voru svo flokkuð niður í undirflokka. Annarsvegar voru það 

flokkar eftir því hversu líklegt það var að þessir ákveðnu munir hafi verið leikföng og 

hinsvegar flokka eftir aldri og kyni barnsins sem líklegt var að hafi leikið sér með þau.40 

Undirflokkarnir voru eftirfarandi: Í fyrsta flokknum voru hljóðfæri eða leikföng sem bjuggu til 

hljóð. Þeytispjöld voru meðal annars í þessum flokki, en um þessa tegund leikfanga verður 

fjallað um síðar í ritgerðinni. Í öðrum flokknum voru leikföng sem á einhvern hátt tengdust 

hlutverkaleik, í þennan flokk fóru til dæmis brúður og leikfangavopn. Í þriðja og síðasta 

undirflokkinn voru sett leikföng sem tengdust spilum eða íþróttaleikjum, í þennan flokk fóru til 

dæmis boltar og hlutir sem tengdust spilum. Merkilegt var þó að við rannsókn staðarins 

fannst mikið magn af skósólum sem pössuðu börnum frá frumbernsku til tólf ára aldurs.41 

Þessir fundir áttu eftir að hafa mikla þýðingu fyrir rannsókn staðarins.   

Hvað rannsóknir innan barnafornleifafræðarinnar varðar þá verðskuldar hafnarsvæðið 

(n. bryggen) mikla athygli. Á því svæði er hægt að sjá ákveðið munstur hvað varðar gripi 

tengda börnum. Til að aldursgreina gripi í rannsókninni var notast við brunalög borgarinnar. Í 

rituðum samtímaheimildum er sagt frá því hvenær borgin brann og með því að styðjast við 

þessar heimildir er hægt að aldursgreina munina með þónokkurri nákvæmni. Við athugun á 

svæðinu kom í ljós að í jarðlögum frá tímabilinu 1332-1413 fundust fleiri gripir sem tengdust 

                                                           
36

 Jónas Jónasson frá Hrafnagili. Íslenzkir þjóðhættir. Bls. 271 
37

 Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur. Bls. 355 
38

 Sigrid Samset Mygland. „Beyond fragments and shards: children in medieval Bergen”. Bls. 83 
39

 Sigrid Samset Mygland. „Beyond fragments and shards: children in medieval Bergen”. Bls. 84 
40
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börnum. Í jarðlögum frá tímanum 1413-1702 fer þessum gripum að fækka mjög mikið. Þessi 

fækkun á samt sem áður varla við um barnaleikföngin sem fundust á þessu svæði. Langflest 

barnaleikfanganna fundust í jarðlögum aldursgreindum til áranna 1170-1198, en eftir það fer 

þeim hægt og sígandi fækkandi til tímabilsins 1413-1476 því þá finnast þau ekki lengur.42  

Þessi fækkun leikfanga gerast á sama tíma og meiri vinna hefst á hafnarsvæðinu og 

er þetta sérstaklega tengt við komu þýskra „kontora“.43 Hugsanlega má rekja þetta til þess að 

með aukinni fólksfjölgun og vinnu á svæðinu í byrjun 13. aldar hafi börnin einfaldlega farið 

eitthvert annað. Aftur á móti fundust margir skósólar í barnastærðum í lögum frá 1332-1413, 

að vísu aðallega af eldri börnum. Þetta gæti gefið í skyn að eldri börn hafi verið notuð sem 

vinnuafl eins og reyndar ritaðar heimildir frá þessum tíma gefa í skyn. Eftir 1410 fer 

barnaskósólum að fækka verulega á svæðinu sem gefur hugsanlega til kynna að börnum 

sem vinnuafli fer fækkandi á svæðinu.44 

En hvernig var líf miðaldabarna í vestur-norska bænum Bergen út frá fyrirliggjandi 

upplýsingum? Allt bendir til þess að börn hafi verið notuð sem vinnuafl mjög snemma, en 

þrátt fyrir mikla vinnu bendir allt til þess að þau hafi haldið áfram að leika sér. Fundir þessara 

leikfanga gefa það alla vega til kynna að leikur hafi spilað stórt hlutverk í lífi barna í Bergen á 

miðöldum.45 Hátt í helmingur leikfanganna sem fundust þarna á svæðinu tengist á einhvern 

hátt hlutverkaleikjum sem endurspegluðu líf fullorðinna.46  

Í Litháen var einnig gerð yfirgripsmikil samantektarrannsókn á barnaleikföngum sem 

fundist hafa  frá 14.-17. öld. Þar hafa fundist fjöldinn allur af leikföngum í gegnum tíðina og 

var þessi samantektarrannsókn því mjög þörf til þess að fá einhverskonar mynd á safnið. 

Saga Litháen einkennist af nánast stöðugum ófriði. Miklar heimilidir eru til um pólitíska og 

hagfræðilega sögu landsins, en þegar kemur að sögu litháenska hversdagslífsins þá eru 

upplýsingar mjög takmarkaðar, sérstaklega þar sem bókasöfn voru rænd á síðari hluta 17. 

aldar, aftur á 18. öld og svo í seinni stríðum sem geisuðu á svæðinu. Afleiðingarnar urðu þær 

að nánast einu upplýsingarnar sem til eru í Litháen um börn og daglegt líf er að finna í 

fornleifafræðilegum upplýsingum.47  

Langmestu upplýsingarnar um börn þeirra sem bjuggu í Litháen á 14.-17. öld er að 

finna í gröfum og grafreitum. Sömu sögu er að segja um önnur lönd. Aftur á móti var ekki 

hefð fyrir því að leggja leikföng í grafir barna á þessu tímabili. Langstærsti hluti þeirra barna 

voru þrettán til fjórtán ára og voru grafin samkvæmt greftrunarsiðum fullorðinna. Það má því 

alveg giska á að einstaklingar hafi verið teknir í fullorðinna manna tölu við þann aldur. Því 
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 Sigrid Samset Mygland. „Beyond fragments and shards: children in medieval Bergen”. Bls. 88 
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reyndist nauðsynlegt að líta á upplýsingar úr uppgröftrum frá bæjum og íverustöðum til þess 

að fá einhverja mynd á hversdagslíf fólksins og þá sérstaklega barna.48 

Leikföngin sem hafa fundust í Litháen voru flokkuð í nokkra flokka og svo undirflokka 

til þess að reyna að fá nokkurskonar formgerðarfræðilega yfirsýn yfir þau. Flokkarnir voru 

eftirfarandi; stríðs-, heimilis-, bú-, umönnunar-, tónlistar- og síðast íþróttaleikföng. Eftir að 

búið að var að færa leikföngin í alla þessa flokka kom í ljós að langstærsti hluti safnsins voru 

leikföng sem töldust til tónlistar- og íþróttaleikfanga. Þessi niðurstaða þarf ekki að þýða að 

tónlistar- og íþróttaleikföngin hafi verið vinsælust, heldur gæti einfaldlega þýtt að leikföngin 

sem tilheyrðu hinum flokkunum hafi verið gerð úr efni sem eyðist frekar í jörðinni og þess 

vegna séu ekki fleiri leikföng til staðar í þeim flokkum.49 

Ekki verður nákvæmlega farið í það hvaða leikföng flokkuðust í hvern flokk fyrir sig 

því það segir sig svona nokkurnvegin sjálft. Hinsvegar verður að taka fram að í Litháen 

fannst einn af þremur leikfanga „öxlum” sem fundist hafa í Evrópu. Öxullinn var 100 

millimetra langur og hefur sennilega verið á lítilli trékerru frá fyrri hluta 15. aldar.50 

Annar merkilegur litháenskur fundur sem nauðsynlegt er að gera grein fyrir er lítil 10 

sentimetra há vaxbrúða sem fannst í gröf þriggja ára stúlkubarns. Líklegt er að litla stúlkan 

sem sennilegast átti brúðuna hafi haldið mikið upp á hana þar sem hún var grafin með henni. 

Þetta er óvenjulegt vegna þess að fátt bendir til þess að það hafi verið venja að láta leikföng 

barna fylgja með í gröf þeirra. Röntkenmyndir voru teknar af brúðunni og kom þá í ljós að 

annar fóturinn hafði brotnað af, en hann síðan settur á aftur með nagla.51 Greinilegt er því að 

stúlkan hefur haldið upp á hana fyrst hún var bæði löguð eftir að hún brotnaði og síðan grafin 

með stúlkunni. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru ákaflega merkilegar. Vegna hás hlutfalls 

leikfanga sem fundist hafa bæði í gröfum og uppgröftum á íverustöðum bendir hún til þess að 

hlutverk barna á 14.-15. öld hafi orðið æ mikilvægara í samfélaginu og endurspeglar magn 

leikfanganna líklega aukna eftirspurn eftir þeim. Megnið af leikföngum sem fundist hafa í 

Litháen er einnig algengt að finna í öðrum löndum Evrópu. Þetta getur bent til þess að leikir 

barna kunni að hafa verið líkir í Evrópu. Þó svo að leikföngin sem fundust í Litháen hafi verið 

gerð þar voru sum án efa að erlendri fyrirmynd.52   
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 Eins og áður hefur verið vikið að hafa ekki verið gerðar margar fornleifafræðilegar 

rannsóknir um börn til forna  hér á landi. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hér snúa 

flestar að líkamsleifum þeirra frekar en einhverju öðru sem tengist börnum. Hér á landi, eins 

og annarsstaðar, er sjaldgjæft að finna beinagrindur barna. Þeir staðir sem standa uppúr hér 

á landi hvað varðar varðveislu barnabeina eru kirkjugarðarnir í Keldudal, Hofstöðum, 

Haffjarðarey og á Neðranesi.53 Rannsóknin á barnsgröfunum í Haffjarðarey er oft talin fyrsta 

rannsóknin sem snýr sérstaklega að börnum sem framkvæmd var hér á landi.54 Á 

Hafurbjarnastöðum var ein barnsgröf sem þótti merkileg. Í gröfinni lá ungabarn og í kring um 

það fundust kistuleifar. Þetta þótti merkilegt vegna þess að hinar fimm grafirnar sem fundust  

voru kistulausar. Auk þess snéri gröf ungabarnsins í aðra átt miðaða við legu hinna 

grafanna.55  

Rannsóknir á gröfum barna hér hefur leitt í ljós að aðrir siðir tíðkuðust við greftrun 

ungra barna en fullorðinna. Ungabörn voru til dæmis stundum lögð í sömu gröf með óskyldri 

manneskju eða fengu ekki eins ríkmannlegar grafir og tíðkaðist þegar grafa átti fullorðið fólk. 

Ef barnið var yfirhöfuð grafið í kistu virðist vera að það hafi tilheyrt ríkri fjölskyldu eða að 

foreldrar þess hafi verið búin að mynda mjög sterk tilfinningatengsl við það.56 Hugsanlega 

tengjast þessir „ópersónulegu” greftrunarsiðir ungabarna háum ungbarnadauða og foreldrar 

barnanna hafi gætt þess að mynda ekki of sterk tilfinningatengsl við þau fyrstu mánuði þeirra.  

 

4.  Barnaleikföng fundin við fornleifarannsóknir á Íslandi 

Barnaleikföng sem fundist hafa við fornleifarannsóknir á Íslandi eru ekki mörg, en þau sem 

hér eru tekin fyrir eiga það sameginlegt að vera heimatilbúin, sennilega gerð af 

heimilismönnum eða börnunum sjálfum. Almennt er talið að börn fyrr á öldum hafi leikið sér 

mikið að völum, skeljum, beinum og öllu því sem til féll. Þó hefur ekki fundist nema eitt 

útskorið dýr í uppgreftri hér á landi og ekkert gert úr ýsu eða þorskbeinum. Hinsvegar hafa 

fundist taflmenn og spilatöflur sem skornar hafa verið úr ýsubeinum. Geta má þess að Ísland 

sker sig úr að því leyti, því ekki hafa fundist merki um nýtingu ýsubeina í norrænum 

grannlöndum okkar.57 

Mikilvægt er að líta á samhengi gripa sem túlka á sem leikföng. Meiri líkur eru á því 

að ummerki eftir börn finnist í íverustöðum en utan þeirra. Agnes Stefánsdóttir telur í ritgerð 
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Mynd 2: Íslandskortið sýnir þau bæjarstæði þar sem leikföng ritgerðarinnar 

fundust 

sinni að barnaleikföng finnist oftast í húsum og þá upp við veggi eða í hornum frekar en út á 

miðju gólfinu eða við eldstæði.58  

Við túlkun gripa er gott að styðja sig við mannfræðilegar heimildir um börn sem gefa 

það til kynna að börn léku sér ekki aðeins með smá leikföng.59 Fornleifafræðilegar heimildir 

um gripi sem fundist hafa í gröfum barna geta einnig gefið ágætar hugmyndir um hvernig 

leikföng börn til forna léku sér með.60 Einnig er mikilvægt að huga að rituðum heimildum.  

Dýrabein sem börn notuði við leik höfðu ákveðnu hlutverki að gegna, leggirnir voru 

notaðir sem hestar og 

kjálkar voru kýr svo 

eitthvað sé nefnt. Skýrt 

samhengi er því á milli 

þessara beina sem 

börnin notuðu við leik og 

það tengir beinin saman. 

Þetta skýra samhengi 

milli beinanna er ekki 

síður mikilvægt, ef túlka 

á þau sem leikföng, en 

hvar í húsinu þau 

finnast.61   

Leikföng sem 

finnast við 

fornleifarannsóknir eru 

oft brotin og ber það hugsanlega vott um að ekki hafi verið eins vandað til verks með þau líkt 

og aðra gripi. Ástæðan fyrir því er hugsanlega sú að gert hafi verið ráð fyrir því að börnin 

myndu brjóta leikföngin við leik og því ekki vandað eins til verks og við smíði annarra gripa.62 

Einnig er vert að muna að börn léku sér ekki einungis með þartilgerð leikföng heldur léku þau 

sér með aðra hluti, til dæmis leirkersbrot eða ónýt búsáhöld, sem ekki voru til þess ætluð að 

vera barnaleikföng.63  

Leikföng ritgerðarinnar eru 18 talsins og koma frá fimm bæjarstæðum, Stóru-Borg 

undir Eyjafjöllum, Haga á Barðaströnd, Hólum í Hjaltadal, Reykjavík og Bessastöðum (mynd 

2). 
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4.1 Trékarlar og kerlingar 

 

4.1.1 Brúða frá Suðurgötu 3-5 (S-239) 

Gripur þessi (mynd 3) fannst við 

fornleifarannsókn á lóð Suðurgötu 3-5 í 

Reykjavík og hefur hann verið túlkaður sem 

brúða. Gripurinn hefur að öllum líkindum verið 

leikfang í mannsmynd, en ekki er hægt að túlka 

gripinn með meiri nákvæmni en það. Við fund 

gripsins var lengd hans 16 sentimetrar, en 

síðan þá hefur hann skroppið verulega saman 

og er nú um 12-13 sentimetrar. Höfuð gripsins er 

um það bil einn sentimetri. Gripurinn fannst í 

viðarspónslagi. Á honum sést móta fyrir höfði, 

háls og búk og á hann því greinilega að vera annaðhvort trékarl eða trékerling. Ekki sést 

móta fyrir andliti, höndum eða fótum. Háls trémanneskjunnar er mjög greinilegur og mikið 

mjórri heldur en höfuðið og búkurinn.64  

Litur gripsins er mestmegnis dökkur, en þó er neðri helmingur hans ljósari en sá efri. 

Gripurinn er alsettur sprungum, sem þó eru flestar mjög grunnar og engin sem er við það að 

kljúfa hann. Neðan á gripnum eru fleiri og breiðari sprungur en annars staðar. Viðurinn er 

mikið snúinn eftir misheppnaða forvörslu og myndar gripurinn nokkurskonar boga. Höfuðið 

og „fætur” beygjast upp frá hillunni þar sem gripurinn liggur. 

 

4.1.2 Alþingismaðurinn (Atr09 32:2465) 

Gripur þessi (mynd 4) er lítil manneskja, sennilegast karl, sem tálguð er úr tré. Gripurinn 

fannst við uppgröft á Alþingisreitnum árið 2009. Lengd hans eru 11 sentimetrar, breidd 4,5 

sentimetrar og þykkt 1,5 sentimetri. Hann fannst á svæði G sem er líklegast frá 16.-18. öld. 

Leifar af beinum, viði og gjalli fundust einnig á svæðinu. Sennilegt er að munir á svæði G hafi 

borist þangað frá öðrum stöðum með mýrinni.65 
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 Höfuð trékarlsins sést greinilega ennþá. Hann 

líklegast með hár sem stendur um það bil hálfum 

sentimetra út frá höfðinu báðum megin. Hárið er um 

það bil 1 sentimetri að lengd og myndar einskonar 

þríhyrning ofaná höfðinu. Höfuð hans er um það bil 

2,5 sentimeter að breidd þar sem það er breiðast, en 

að ofan er það um hálfur sentimetri að breidd. Þar 

sem mörk höfuðs og búks liggja er nokkuð djúp og 

breið lína.  

Andlit trékarlsins er afskaplega vel varðveitt 

og sjást ennþá tvö skáhallandi augu, tvær rendur 

ganga niður frá innanverðum augum í átt að munni. 

Um það bil eins millimeters bil er frá þessum röndum 

og að munni trékarlsins og með því myndast 

nokkurskonar nef á andliti hans. Munnur trékarlsins 

er lítill og opinn.  

Búkur trékarlsins er breiðasti hluti hans, eða 

um 4,5 sentimetrar að breidd. Á miðjum búknum eru sex hnappagöt sem ganga í beinni línu 

eftir honum miðjum. Trékarlinn er með tvær hendur sem eru mjög greinilegar. Hægri höndin 

er lengri en sú vinstri, ástæðan fyrir því er sú að smá hluti af vinstri hendinni hefur brotnað af. 

Hægri höndin eru 4 sentimetrar en sú vinstri um 3,5 sentimetrar. Báðir fætur trékarlsins eru 

ennþá til staðar og eru 2 sentimetrar að lengd. Hluti af hægri fætinum hefur sennilega verið 

sagaður af en sá vinstri hefur greinilega brotnað og myndar hann nú beittan brodd. 

Hugsanlega hefur vinstri fóturinn og vinstri höndin brotnað af á sama tíma af því að brotið 

liggur þannig í trénu. 

Afturhlið trékarlsins er verr farin en framhliðin. Bakhlið höfuðsins, vinstra megin, hefur 

brotnað. Trékarlinn hefur þornað og eru nokkrar sprungur á honum. Bakhlið hans er ekki eins 

slípuð og slétt eins og framhliðin.  

 

4.1.3 Trékarl frá Hólum í Hjaltadal (2005-37-8325 HL) 

Þessi gripur (mynd 5) er að öllum líkindum útskorinn trékarl. Hann fannst við 

fornleifarannsókn á Hólum í Hjaltadal árið 2005 í húsi 766. Hús 7 var líklega notað í 120-150 

ár og í því fór fram mikil og fjölbreytt vinna miðað við fjölda og fjölbreytileiki gripanna sem í 

því fundust.67 Trékarlinn er ógreinilegur og í raun sést varla að hann er trémanneskja nema 
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 Munnleg heimild: Ragnheiður Traustadóttir. 
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 Ópr. Vala Gunnarsdóttir. Heim að Hólum. Húsarúst númer 7 á Hólum í Hjaltadal. Óprentuð BA ritgerð við 
Háskóla Íslands (Reykjavík 2010). Bls 39 

Mynd 4:  Trékarlinn sem fannst við 

fornleifarannsókn á Alþingisreitnum. 

Sennilega  er hann frá 18. öld. 
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út af tveimur fótum sem ganga niður úr búknum. 

Breidd gripsins eru 3 sentimetrar, lengd 10 

sentimetrar og þykkt 2,5 sentimetrar.  

 Gripurinn hefur greinilega verið tálgaður til að 

ofanverðu, hugsanlega til þess að mynda höfuð en 

þetta er ekki nægilega skýrt til þess að hægt sé að 

fullyrða það. Á trékarlinum eru þrjár tálgaðar línur. 

Neðsta línan liggur rétt fyrir ofan fætur hans. Þessi 

lína er mikilvæg fyrir heildarmynd þar sem með henni 

myndast búkurinn og fæturnir verða meira áberandi. 

Frá þessari neðstu línu eru 2,5 sentimetrar í þá næstu 

fyrir ofan sem er nokkuð djúp. Efsta og síðasta línan 

er 1,5 sentimetra frá miðjulínunni, en hún er mjög óskýr og er aðeins greinileg öðru megin.  

Stór sprunga er á hægri hlið karlsins fyrir miðju, hún liggur frá miðju línunni og upp 

trékarlinn. Að aftanverðu eru fætur hans brotnir að mestu af og þar eru einnig miklar rákir og 

sprungur. Litur karlsins er ljósbrúnn að mestu og þó eru svartar skellur hér og þar. Gripur 

þessi er mjög vel varðveittur. 

 

4.1.4 Lítill beinkarl frá Bessastöðum (BES-1987-798) 

Karl úr beini (mynd 6) fannst við rannsóknina á Bessastöðum 

árið 1987. Hann er 2,1 sentimetrar á hæð, um það bil 1,5 

sentimeter að breidd neðst. Á höfðinu er hann um það bil 0,5 

sentimeter á breidd. Þvermál hans er um það bil 1 

sentimetri.68  Hann er geymdur í efstu hillu í fallegri 

sýningarhirslu á safni Bessastaða. 

Beinkarlinn er mjög vel varðveittur og andlit hans sést 

vel. Ennþá sjést greinilega í augun og munninn, en engin 

ummerki er að sjá um nef. Hann er greinilega með axlasítt hár 

og höfuðfat. Höfuðfatið liggur ofaná höfði hans og efst á því er 

eins og smá flatur dúskur. Karlinn er í síðri kápu sem hefur átt 

að ná langt niðrá fætur, en hún er opin að framan og er opið 

jafn breitt og andlit hans. Kápan fellur í sveig útfrá hliðunum. 

Kápan og höfuðfatið líkjast einna helst fatatískunni á 18. öld.69 
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 Guðmundur Ólafsson, Bessastaðarannsókn 1987. Aðdragandi og upphaf – uppgraftarsvæði 1-11 (Reykjavík 
2010). Bls. 212 
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 Ópr. Guðmundur Ólafsson.Byggingar konungsgarðs. Bessastaðir á 17. og 18. öld. Óprentuð MA ritgerð við 
Háskóla Íslands. Reykjavík. 2010. Bls 92 

Mynd 5: Trékarlinn frá Hólum.  

Mynd 6: Beinkarlinn sem 

fannst við fornleifarannsókn á 

Bessastöðum. Sennilega frá 

18. öld 
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 Kvarnast hefur örlítið úr beininu framan á höfuðfati karlsins og einnig neðst hægra 

megin úr kápu hans. Litur hans er gulhvítur með örlitlum brúnum blæ. Karlinn er greinilega 

gerður úr beini, en Guðmundur Ólafsson telur í MA ritgerð sinni, sem fjallar um 

fornleifarannsóknina á Bessastöðum, að beinkarlinn sé sennilegast gerður úr hvalbeini. Hann 

segir karlinn líkjast embættismanni frá 18. öld.70 Hafi hann verið leikfang þá endurspeglaði 

hann því líf fullorðinna á Bessastöðum. 

 

4.1.5 Spítukarl (Stb 1979:337) og kerla (Stb 1986:385) 

Þessi tvö tréleikföng fundust við fornleifarannsóknina á Stóru-

Borg sem fram fór á árunum 1978-1990. Ástæður 

uppgraftarins voru að undanfarin ár áður en uppgraftarvinnan 

hófst voru smáhlutir byrjaðir að blásast upp úr rústunum og 

finnast á víðavangi og því þurfti að bjarga því sem eftir var.71 

Gripir þessir fundust þó hvorki í sama húsi né sama ár. 

Spítukarlinn fannst árið 1979 í húsi 14 og er líklega frá 18. 

öld, en spítukerlingin fannst í húsi 40 og er líklegast að hún sé 

einnig frá 18. öld. Bæði þessi hús voru íverustaðir. Gripirnir 

eru báðir staðsettir í sýningarkassa á þriðju hæð 

Þjóðminjasafnsins.72 

Á karlinum (mynd 7) sést móta fyrir andliti, þ.e. augum 

og munni en nef er ekki sjánlegt. Hann heldur höndunum 

saman fyrir framan sig líkt og hann sé með hendur í skauti sér. 

Búkurinn sjálfur er nokkuð langur en það sést nokkurs konar 

skorin lína við síðu hans hægra megin og er það hugsanlega til 

þess að mynda nokkurs konar fellingu í fötum. Neðan úr 

búknum ganga tveir heilir fætur. Höfuð mannsins er mjög flatt 

ofaná kollinum og er litur mannsins hvítur og ljósbrúnn í 

heildina. Hæð mannsins er 8,9 sentimetrar og breidd hans er 

1,5 sentimetrar.73 

 Trékarlinn og trékerlingin eru mjög ólík í útliti. 

Trékarlinn hefur átt að vera frekar mjór og langur á meðan 

trékonan er styttri. Hæð trékerlingunnar (mynd 8) eru 8,5 
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Mynd 8: Spítukerling númer 
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sentimetrar og breidd hennar er 2 sentimetrar.74 Andlit hennar er ennþá vel sjáanlegt. Á því 

eru lítil skásett augu, nef og munnur. Á höfðinu virðist hún bera háan hatt sem gengur upp frá 

aftari hluta kollsins. Hún er vel varðveitt. Hendur hennar liggja alveg eins og hendur 

trékarlsins, það er eins og hún haldi þeim saman í skauti sér. Á hana er búið að tálga mitti og 

þar heldur hún saman höndum sínum. Kerlingin er í víðu og skósíðu pilsi eins og tíðkaðist 

fyrr á tímum, en aðeins er brotið af því á hægri hliðinni. Litur trékerlingarinnar er ljósbrúnn 

þegar á heildina er litið, en sjá má dökkbrúnar rákir hér og þar. Nokkrar sprungur eru í andliti 

hennar, en einnig á ofanverðu höfðinu og á pilsinu.  

 

4.1.6 Hálfur trékarl (Stb 1980:216)  

Hálfi trékarlinn (mynd 9) fannst einnig við fornleifarannsóknina á Stóru-Borg. Hann fannst í 

húsi 14+9 og er sennilega frá 17.öld. Ekki fannst meira en neðri helmingur hans. Trékarlinn 

er eins og lítill kubbur og á honum eru tveir litlir fætur.75 

Annar fóturinn er styttri, eða 4,2 sentimetrar en 

hinn er 4,5 sentimetrar. Önnur hlið trékarlsins er heilli en 

hin og er sennilegt að hún sé framhliðin. Á þeirri hlið 

mótast smá „klof“ á hann þar sem læri trékarlsins mæta 

búknum, en þetta gæti líka átt að vera misfella í buxum. 

Heldur stór sprunga er eftir miðjum trékarlinum að 

framan, frá klofi og upp að mitti, en sennilega hefur hún 

myndast á náttúrulegan hátt, sennilegast vegna þurrks. 

Á búknum milli fóta trékarlsins eru náttúrulegar sprungur 

sem líta út eins og nokkurskonar holur sem ganga inní 

hann. Á annarri hlið trékarlsins er stór sprunga en hún 

teygir sig frá neðri enda fótsins og endar um það bil 3 

millimetrum frá mitti.  

Mitti trékarlsins eða þar sem efri hluti hans hefði átti að byrja, hefur verið mótað. Á 

hægri fæti hans er eins og stykki hafi brotnað af, en fest á aftur. Þar sem brotnað hefur úr 

trékarlinum er rifa sem er um 1 millimetri í þvermál sem hægt er að sjá í gegnum. Sömu sögu 

er að segja um hinn fótinn að því leiti að það er eins og brotnað hafi stykki úr honum sem hafi 

síðan verið fest aftur á. Afturhlið trékarlsins er verulega illa farinn, sennilega hefur stykki 

brotnað af honum eða flísast verulega af því svæði. Þessi hlið er ljósari en framhliðin. 
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Mynd 9: Hálfi trékarlinn sem fannst á 

Stóru-Borg.  
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 Gripurinn hefur greinilega verið sagaður í sundur. Litur hans er ljósbrúnn en dekkri 

blettir eru á honum, sérstaklega á milli fóta trékarlsins og á efri helmingi þar sem hann var 

sagaður í sundur.  

 

 

 

4.2 Útskorið dýr  

Dýraleikföng eru mjög vinsæl í dag. Í búðum má sjá 

dýraleikföng allt frá útdauðum risaeðlum til vinalegra 

húsdýra. Sagnfræðilegar heimildir um alls kyns 

leikfangadýr benda til þess að algengara hafi verið að 

börn ættu frekar hest sem gerður var úr priki sem þau 

síðan höfðu á milli fóta sér og hlupu áfram heldur en 

útskorin dýr.76  

 Dýr þetta (mynd 10) fannst við 

fornleifarannsókn á Hólum í Hjaltadal. Það hefur 

sennilega átt að vera húsdýr, þó ekki sé hægt að sjá 

nákvæmlega hvaða dýr. Það fannst árið 2002 og er 

um 3,5 sentimetrar að lengd.77 Það er greinilega skorið úr beini.78 Á dýrinu virðast vera fjórir 

fætur þó ekki sé tálgað stórt bil á milli beggja afturfótanna tveggja né á milli framfótanna. 

Dýrið er með einhvers konar skott, en höfuðið virðist vanta. Dýrið er því aðeins með háls og 

er ekki hægt að segja með vissu um það hvor endi þess sé framparturinn og hvor telst sem 

afturparturinn. 
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Mynd 10: Útskorið dýr sem fannst við 

fornleifarannsókn á Hólum í Hjaltadal. 
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4.3 Leikföng tengd vinnu fullorðinna 

 

4.3.1 Bátur frá Haga á Barðaströnd (Þjms 2003-35) 

Leikfangabátur þessi (mynd 11) fannst þegar verið var að taka gröf í kirkjugarðinum á Haga á 

Barðaströnd fyrir nokkrum árum. Hann er ótrúlega vel með farinn. Hann er 15,8 sentimetrar á 

lengd, breidd hans eru 2,2 sentimetrar þar sem hann er breiðastur og hæð er 1,8 sentimetrar 

þar sem hann er þykkastur.79 Báturinn er 

nánast alveg heill fyrir utan smá brot neðan á 

kili hans sem er um það bil 2 sentimetrar að 

lengd og 0,6 millimetrar að breidd. Báturinn 

hefur verið tálgaður úr tré, en það sést vel á 

hnífsförum á kili hans sem ennþá sjást 

sérstaklega vel. Hann er sléttur viðkomu og 

með fallegt lag.  

 Þrjú hólf eru á bátnum, aðal rýmið er í 

miðjunni og er það 10,1 sentimetrar að lengd 

og 2,2 sentimetrar að breidd í miðju en 1,2 

sentimetrar við báða enda. Dýpt rýmisins er 1 sentimeter í miðju hólfsins. Barki og skutur eru 

við sitthvorn enda rýmisins og mynda tvo þríhyrninga. Brúnir bátsins hafa greinilega verið 

slípaðar, því á honum eru engin hvöss horn. Kjölur bátsins hefur einnig verið slípaður 

vandlega því hann er mjög sléttur og mjúkur viðkomu. 

 Smá rák er á annarri hlið bátsins og er hún um það bil 1 millimetri að breidd. Litur 

bátsins er ljósbrúnn í heildina, en kjölur bátsins er samt sem áður örlítið dekkri.  

 

4.3.2 Klyfberi (Stb 1986:531) 

Eitt af athyglisverðustu leikföngunum sem fundust við fornleifarannsóknina á Stóru-Borg er 

litli klyfberinn (mynd 12). Hann fannst árið 1986 í húsi 38. Í sama húsi fundust einnig lítill 

tréspaði (stb 1986:424), lítill spaði eða ár (Stb 1986:497), lítil öxi (Stb 1987:023) og lítið 

trésverð (1987:039). Allir þessir gripir eru aldursgreindir til 18. aldar.80  

Klyfberinn er mjög merkilegur vegna þess að hvergi á Íslandi, svo vitað sé til, hefur 

fundist svona lítill klyfberi. Hann er svo lítill að hann hefur ekki passað á stærra dýr en kött og 

hefur þess vegna að öllum líkindum verið barnaleikfang.81 Varasamt er þó að fullyrða að 

gripur sé leikfang aðeins vegna smæðar hans. Vestfirska orðatiltækið „þetta er varla upp á 
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hund“82 passar vel við hér, en skemmtileg afbökun af orðatiltækinu passar jafnvel ennþá 

betur; „þetta er varla upp á hálfan hund.“83 Því miður er þessi gripur svo illa farinn að erfitt er 

að greina hvað hann er nema maður viti nákvæmlega hvernig klyfberar litu út. Gripurinn er 

svo viðkvæmur að varla er hægt að meðhöndla hann án þess að smáir bitar molni úr honum.  

 Í heildina er gripurinn brotinn í tólf hluta. Sá stærsti er 8,1 sentimetrar á lengd en sá 

minnsti er ekki nema 1 sentimetri. Einnig 

má sjá fjögur örsmá brot sem greinilega 

eru hluti af klyfberanum, en ómögulegt er 

að gera sér grein fyrir því hvar þau hafi átt 

að vera, enda eru þrjú af þeim sennilega 

smáflísar úr honum en eitt er mjög líklega 

örsmár nagli miðað við útlit. Göt eru á 

fimm brotum sem sennilegast hafa verið 

boruð í. Á stykkinu sem liggja átti yfir bak 

dýrsins eru tveir af þremum trésnögum 

ennþá til staðar. Annar snaginn stendur 

ennþá óbrotinn á sínum stað og er hann 

4,5 sentimetrar að lengd, haus hans 1 

sentimetri á breidd og endi hans 0,5 sentimetrar. Hinn snaginn hefur brotnað af alveg uppvið 

bakstykkið og er 1,4 sentimetrar á lengd. Báðir naglarnir hafa greinilega verið slípaðir og 

sagaðir til að innanverðu, líklegast til þess að meiða ekki dýrið sem átti að bera klyfjarnar á 

baki sér.  

 Eins og komið er fram er þessi gripur gríðarlega illa farinn sem er mikil synd. Hann er 

því miður ekki heill því það vantar brot í hann, það væri því erfitt að raða honum saman til 

þess að ná góðri heildarmynd af honum.  

 

4.3.3 Útskorinn bátur frá Stóru-Borg (Stb 1987:301) 

Við fornleifarannsóknina á Stóru-Borg fannst gripur sem var að öllum líkindum leikfangabátur 

(mynd 13). Þessi gripur er sérstakur að því leiti að hann er eini gripurinn sem túlkaður var 

sem leikfang á svæðinu sem kallað var „hús 43”. Þrátt fyrir að svæðið sem hann fannst á hafi 

verið kallað „hús 43” var ekki um eiginlegt hús að ræða heldur að öllum líkindum gangur og 

er líkleg tímasetning lagsins sem báturinn fannst í 16. til 17. öld.84 
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Mynd 12: Klyfberinn sem fannst á Stóru-Borg. Hann 

er illa farinn og brotinn. 
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Báturinn (Stb 1987:301) er ekki 

eins í laginu og báturinn sem fannst á 

Haga á Barðaströnd. Stóru-Borgar 

báturinn er til dæmis með flatan botn og 

getur hæglega staðið sjálfur þar sem 

hann er til sýnis á Þjóðminjasafninu. Hann 

er örlítið kassalaga og mjór í laginu og 

brúnir ekki vel slípaðar. Innan í bátnum er 

búið að tálga eða saga til lítið og mjótt 

rými. Báturinn hefur ekki venjulegt 

sporöskjulaga bátslag, heldur mynda 

stefni og skut bátsins beina línu og á þeim eru sprungur sem teygja sig á milli stefnis og 

skuts og litla rýmisins í bátunum. Á annarri hlið bátsins eru tvær sprungur. 

 

4.3.4 Meis (Stb 1980:153) 

Gripur þessi (mynd 14) fannst við 

fornleifarannsókn á Stóru-Borg árið 

1890. Hann er ekki heill og eru aðeins 

brot af honum varðveitt. Ekki er hægt 

að fullyrða að hann hafi verið ætlaður 

sem leikfang, en þó er það líklegt. 

Hann fannst í húsi 14+9 og er líklega 

frá 18. öld. Í sama húsi fannst einnig 

hálfi trékarlinn sem á var minnst hér 

áður í ritgerðinni. Hann er einnig talinn 

vera frá 18. öld.85 

Meisið er afskaplega viðkvæmt 

og brothætt, mikið brothættari en 

klyfberinn sem lýst var hér að ofan. Meisið er brotið í fimmtán parta og við fyrstu sýn sést 

varla hverskonar hlutur þetta er við. Bútarnir eru mjög mismunandi að stærð. Þessi munur 

hefur verið mjög smækkuð útgáfa af meisi í venjulegri stærð. Hugsanlega hefur þetta verið 

ætlað smáu dýri, til dæmis ketti, eða tengst einhverjum leikjum á einn eða annan hátt. Miðað 

við alla örsmáu naglana og litlu söguðu bútana hefur verið mikið og vandasamt verk að búa 

hann til. Naglarnir eru fjórir talsins í öllum gripnum en einnig eru sjáanleg nokkur boruð göt. 

Öll brot gripsins eru með einhverskonar götum, tálguð til eða eru söguð á einhvern hátt.  
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Mynd 14: Meisið sem fannst á Stóru-Borg er mjög illa 

farið og viðkvæmt. 

Mynd 13:  Útskorinn bátur frá Stóru Borg. Gripur 

númer Stb 1987:301 
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Ástand gripsins er alls ekki gott en hann er mjög þurr og ef ekki er að gætt myndi 

hann hæglega brotna aðeins við létta meðhöndlun. Á sumum brotum hefur viðurinn klofnað 

verulega vegna þurrks eða annarra náttúrulegra ástæðna. Brotin sem ennþá eru samsett rétt 

hanga saman á litlum, viðkvæmum og fúnum trénöglum. Við meðhöndlun hreyfist þetta allt til 

svo hætt er við því að þetta hrökkvi allt í sundur ef ekki er farið eins varlega og hægt er.  

  

4.3.5 Árar (Stb 1980:007 og Stb 1980:523) 

Tveir gripir fundust við rannsóknina á 

Stóru-Borg sem túlkaðir voru sem 

leikfangaárar. Ár Stb 1980:007 fannst í 

húsi 15 og var sá eini sem fannst í því 

húsi sem var túlkaður sem leikfang. Hin 

árin, númer Stb 1980:523, fannst í húsi 

14+9. Báðar árarnar eru sennilega frá 

18.öld.86  

Lengd grips númer Stb 1980:007 

(mynd 15) er 18,8 sentimetrar, breidd 

skaptsins er 0,7 sentimetrar og breidd 

spaðans er 1,6 sentimetrar sem síðan 

fer mjókkandi og endar í 3 millimetrum.  

 Skaft árinnar byrjar að breikka við 10 sentimetra lengd, við 12,3 sentimetra lengd er 

spaði árinnar kominn í fulla breidd en hann mjókkar aftur við 16 sentimetra. Heildarlitur 

árinnar er brúnn en þó eru mikil litbrigði á henni. Önnur hlið spaða árinnar er algjörlega slétt 

en hin hlið hans er með smá bungu eftir miðjunni. Slétta hliðin er ljósari að lit en heildarlitur 

árarinnar, einnig sjást hvítar rendur hér og þar á þeirri hlið. Hliðin með bungunni er mikið 

dekkri að lit, nánst engar hvítar rendur, örlítill mýrarrauður litur hér og þar en einnig örfáar 

svartar skellur.  

 Skaft árinnar er mikið morkið og hefur líklega brennst eitthvað, það hefur sömu áferð 

og brunnið tré. Þessi brunaáferð er áberandi efst á skaftinu og líklegt er að það hafi verið 

lengra. Við brotið er skaptið klofið í tvennt og litur þess svartur. Örlítill kvistur er rétt fyrir 

neðan svæðið þar sem sprungan endar.  

 Lag gripsins er mjög óvenjulegt fyrir ár. Útlit spaðans er tiltölulega mjótt og oddhvasst 

og við fyrstu sýn líkist gripurinn meira spjóti eða ör, heldur en ár.  
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Mynd 15: Gripur Stb 1980:007. Sennilega ár. 
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Lengd seinni gripsins, númer 

Stb 1980:523 (mynd 16) eru 16,5 

sentimetrar, breidd skaftsins er 8 

millimetrar og breidd blaðsins er 1,2 

sentimetrar. Skaft gripsins, sem 

sennilega er ár, fer örlítið mjókkandi við 

5 sentimetra. Búið er að tálga gripinn til 

og gera hann mjórri fyrir miðju. Spaði 

árinnar dregst örlítið saman við enda 

hans en það er alls ekki mikið. Sá hluti 

gripsins sem á að vera spaði er lítið 

áberandi því lítill munur er á breidd 

spaða árinnar og breidd skaftsins.  Endi 

spaðans er 7 millimetrar á breidd. Mikil sveigja er á gripnum og er hann afskaplega ljós á lit. 

Ekki hefur verið lögð mikil vinna við gerð skaftsins.  

 Litur gripsins er mjög ljós en inn á milli eru dökkir flekkir, sérstaklega þar sem spaðinn 

mætir skaftinu. Á annarri hlið skaptsins (utanverðri sveigju) er litur gripsins rauðari en 

annarsstaðar. Gripur þessi er þannig í laginu að erfitt er að túlka hann, hvort sem það er sem 

leikfang eða eitthvað annað. Hann er þó greinilega unninn og hefur því þjónað einhverjum 

tilgangi en mjög óljóst er hver sá tilgangur hefur verið.  

 

4.3.6 Lítill tréspaði (Stb 1986:424)  

Gripurinn fannst einnig við fornleifarannsókn 

á Stóru-Borg. Hann fannst í húsi 38 og er 

hann líklega frá 18. öld rétt eins og aðrir gripir 

sem fundust í húsi þessu og túlkaðir voru sem 

barnaleikföng.87  

Gripur þessi (mynd 17) er sennilega 

spaði. Hann er afskaplega mjór og fíngerður. 

Lengd hans eru 7,2 sentimetrar, breidd 

skaptsins er 5 millimetrar og breidd spaðans 

sjálfs eru 2 sentimetrar. Við viðkomu finnst 

greinilega að spaðinn er gerður úr mjög 

hörðum við og líkist viðurinn einna helst við úr 

þunnri plötu. Útlínur og áferð spaðans gefa það til kynna að hann hefur verið sagaður út en 
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Mynd 16: Gripur Stb 1980:523. Sennilega ár. 

Mynd 17: Gripur 1986:424 sem 

sennilega er leikfangaár. 
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ekki tálgaður. Brúnir gripsins eru skarpar og oddhvassar. Skaft gripsins hefur greinilega verið 

lengra, það sést greinilega að endi þess hefur brotnað. Brúnir spaðans mynda bogadregnar 

línur sem mætast og mynda litlu totu.  

 

4.3.7 Spaði eða ár (Stb 1986:497) 

Gripur þessi (mynd 18) er annaðhvort spaði 

eða ár, ekki er hægt að túlka hann með meiri 

vissu en það. Hann fannst í húsi 38 og er 

líklegast frá 18. öld.88 Hann er líklegast 

leikfang en þó er varasamt að fullyrða það. 

Skaftið á gripnum er brotið í tvo hluta, 

en þrátt fyrir það er hann vel með farinn og 

tiltölulega heill þó hann sé brotinn i tvennt. 

Skaftið hefur verið slípað til að einhverju leiti en 

ekki er hægt að sjá að spaði gripsins hafi fengið sömu meðferð því brúnir hans eru frekar 

hvassar og harðar. Þessi tvö stykki passa vel saman í brotinu, svo vel að hægt væri að setja 

þau saman og brotið sjálft myndi nánast ekki sjást.  

 

4.4 Leikfangavopn 

 

4.4.1 Exi (Stb 1987:023) 

Þessi gripur (mynd 19) fannst einnig við 

fornleifarannsóknina á Stóru-Borg. Hún fannst í 

húsi 38 og er líklega frá 18. öld, eins og kom fram 

hér að framan.  Hún er mjög vel með farin en frekar 

lítil, eða um 5 sentimetrar. Exin er til sýnis í 

sýningarskáp á þriðju hæð Þjóðminjasafnsins.89 

Exin sjálf er ekki stór í sjálfu sér, en hún er 

með langt skaft miðað við stærð haussins. Blað og 

egg haussins er vel sjáanlegt og heilt en er 

afskaplega þunnt og fíngert. Eggið sjálft er örmjótt. Skaftið er alsett skásettum rákum sem 

ganga niður til hægri. Litur axarinnar er ljósbrúnn í heildina, en hjá rákunum á blaðinu er 

liturinn aðeins dekkri.  
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Mynd 18: Gripur Stb 1986:497. 

Mynd 19: Exi númer Stb 1987:023 frá 

Stóru Borg. 
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4.4.2 Tvö trésverð (Stb 1987:39 og Stb 1987:308) 

Trésverð númer Stb 1987:39 (mynd 20) var einn 

af þeim fimm gripum sem túlkaðir voru sem 

leikföng, sem fundust í húsi 38 við 

fornleifarannsóknina á Stóru-Borg Það er 

líklegast frá 18. öld rétt eins og hinir gripirnir 

sem túlkaðir voru sem leikföng sem fundust í 

sama húsi. Trésverð númer 1987:308 er þó 

eldra, eða líklega frá 16. eða 17. öld og fannst í 

húsi 41. Bæði þessi hús voru bústaðir fólks.90   

 Gripur Stb 1987:39 er greinilega 

sverðblað sem hefur brotnað hefur frá hjöltum. 

Efsti partur þeirra er þó ennþá eftir og sést 

greinilegt brot þar sem sverðið hefur brotnað í 

tvennt. Breidd sverðsins eru 2 sentimetrar og 

lengd eru 19 sentimetrar. Blaðið byrjar að 

mjókka örlítið fyrir miðju en á endanum þar sem 

broddur hefði átt að vera er það rúnað,  því það 

er enginn sjáanlegur broddur. Hugsanlegt er að 

það hafi brotnað og reynt hafi verið að laga það 

og því sé endi sverðsins svona rúnaður. Einnig 

getur verið að endi sverðsins hafi viljandi verið 

rúnaður niður svo börn að leik slasi sig ekki á 

sverðinu. Lítil og mjó tálguð lína er þar sem 

hjöltu sverðsins mæta blaðinu.  

Lengd grips númer 1987:308 (mynd 21) er 8,5 sentimetrar, breiddin er 1 sentimeter. 

Breidd sverðsins byrjar að minnka við 4 sentimetra lengd en þar byrjar oddur sverðbútarins 

að myndast. Önnur hlið gripsins er flöt en hin er hallandi, en á þeirri hlið er mjó lína þvert yfir 

blaðið. Á þeirri hlið er brot sem teigir sig að mjóu línunni. Blaðið hefur greinilega brotnað, en 

er að öllu öðru leiti mjög heilt. Það er mjög slétt viðkomu og ljóst á lit. Gripurinn lítur út fyrir að 

vera gerður úr sterkum og hörðum við þar sem hann er mjög harður og stífur viðkomu og 

ekkert byrjaður að morkna. Egg blaðsins er greinilega eitthvað slípuð, sérstaklega þar sem 
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Mynd 21: Gripur Stb 1987:308 er líklega 

einnig sverð eins og gripurinn á mynd 17. 
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blaðið byrjar að mjókka og mynda odd. Á flötu hliðinni klofnar endinn við oddinn lítillega. 

Þessi gripur hefur greinilega átt að vera einhverskonar eggvopn, en lag hans líkist þó meira 

hnífslagi en lagi sverðs.  

 

4.5 Gríman frá Stóru-Borg (Stb 1980:379) 

Við rannsóknina á Stóru-Borg fannst merkileg gríma (mynd 

22). Frá því hún fannst hefur hún valdið miklum heilabrotum. 

Hún er gerð úr fjöl og búið er að mynda áberandi andlit á hana. 

Hún fannst í húsi 14+9 og er líklega frá 17. eða 18. öld.91 Hún  

er afskaplega stór miðað við önnur hugsanleg leikföng sem 

fundust á Stóru-Borg. Hæð hennar er 35 sentimetrar, lengd 

19,5 sentimetrar og breidd 4 sentimetrar.92 Hún er höfð til sýnis 

á þriðju hæð Þjóðminjasafnsins. 

Gríman er mjög vel farin. Á henni eru fimm naglar, tveir 

eru negldir í enni hennar og fjórir á neðri helming andlitsins. 

Tvö boruð göt mynda augu, ofaná þeim er lína sem liggur á 

milli þeirra. Neðan úr þessari línu ganga tvær aðrar línur sem 

mynda nef. Það er grenilega aðeins búið að höggva viðinn í 

kring um nefið til þess að gera það meira áberandi og upphleipt. Á miðju enninu má sjá gat 

sem líklegast er borað frekar en neglt. Við hliðina á hægra auganu, rétt fyrir ofan stóran kvist, 

hefur sennilegast verið nagli en nú er þar aðeins gat. 

 Við nefbrodd nefsins hefur verið söguð eða slípuð lína sem liggur þvert. Fyrir neðan 

nefið er stór og gapandi munnur sem liggur skáhallt niðrá við til hægri.  

 Gríman sjálf hefur verið hoggin til að framan, sérstaklega við vinstri vanga. Bakhluti 

grímunnar er alls ekki eins unninn og framhluti hennar. Á bakhluta hennar má þó sjá “holu”  á 

þeim stað þar sem nefið er á framhliðinni, þar hefur andlit þess sem bar grímuna sennilegast 

átt að koma. Gríman er í heild sinni nokkuð heil en þó má sjá þrjár sprungur á henni að 

framan. Ein þeirra gengur niður alla grímuna frá hægra auga en hinar tvær ganga frá munni 

og niður.  

 

5. Hvað endurspegla leikföng barna?  

Margar hugmyndir eru til um hvernig túlka á barnaleikföng, hver hugsunin sé á bakvið þau og 

til hvers þau voru ætluð. Heimagerð leikföng sem finnast við fornleifarannsóknir geta gefið 
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margar vísbendingar um það samfélag sem verið er að rannsaka en geta þó aldrei upplýst 

að fullu líf barna fyrr á öldum. Leikföng eru vísbendingar um hvernig börnin sáu í raun líf 

fullorðinna. Með þeim voru börnin hugsanlega að æfa sig fyrir fullorðinsárin, en þau gætu 

einnig verið vísbendingar um aðferðir foreldranna við kennslu samfélagslegra gilda. Á 

Englandi hafa t.d. fundist margskonar munir sem hægt er að túlka sem barnaleikföng. Þar á 

meðal eru smávaxinn borðbúnaður og lítil eldjárn. Með þessum leikföngum hefur verið 

auðvelt fyrir börnin að æfa sig fyrir fullorðinslífið og herma eftir þeim fullorðnu án nokkurra 

afleiðinga.93 En smávaxinn borðbúnaður gæti líka hafa verið ætlaður af foreldrum eða 

kennurum til kennslu á æskilegum borðsiðum. Að túlka gripi sem minna á lítinn borðbúnað 

sem leikföng getur þó einnig verið varhugavert. Smáir gripir geta verið notaðir til skrauts og 

börnum því alls ekki leyft að leika sér með þá. Það er því ekki sjálfgefið að smávaxinn 

borðbúnaður, svo dæmi sé tekið, hafi endilega verið ætlaður fyrir leik barna. 

Brúður eru leikföng sem fullorðnir hafa notað mikið við félagsmótun barna. 

Hugmyndin var að brúður væru ætlaðar stúlkum til að æfa sig fyrir komandi móðurhlutverk.94 

Hinsvegar bendir margt til þess að stúlkur hafi ekki litið þannig á brúðurnar sínar og í rauninni 

hafi þær ekki verið þeirra uppáhalds leikföng.95 Leikföng hafa því margslungna þýðingu. 

Hægt er að túlka leikföng sem kennslutæki foreldra. Með leikföngunum kenndu þau börnum 

sínum rétt samfélagsgildi og komu vitneskju á framfæri til þeirra í gegnum leik, líkt og Björn 

Halldórsson gaf skýrt til kynna í Arnbjörgu. Hinsvegar notuðu börnin oft leikföngin í leiki sem 

ekki voru í samræmi við þær hugmyndir sem fullorðið fólk var búið að mynda sér um 

leikföngin, til dæmis með því að eyðileggja þau.96 Trékarl númer Stb 1980:216 sem fannst við 

rannsóknina á Stóru-Borg var sennilega sagaður í tvennt og vel má hugsa sér að hann hafi 

verið sagaður í tvennt af börnum við leik. 

Barnaleikföng gefa einnig ákveðnar vísbendingar um sambandið á milli fullorðinna og 

barna. Ef leikföng eru búin til af fullorðnum einstaklingi gefa þau einnig til kynna hvernig þau 

fullorðnu túlkuðu leiki barna en ekki má gleyma því að leikföngin eru einnig sköpuð til þess 

að skemmta, leikföng eiga að vera skemmtileg og þess vegna eru þau notuð.97 Barnleikföng 

sem finnast við fornleifarannsóknir geta samt sem áður gefið vísbendingar um margt 

varðandi viðkomandi samfélag. Þau geta til dæmis gefið vísbendingu um hvers konar 

samfélagsgildi fullorðið fólk reyndi að kenna börnum sínum. Leikföng gefa einnig vísbendingu 

um það hvernig börnin vinna úr samfélagsgildunum sem fullorðnir kenna þeim með 

leikföngunum, eða hvort börnin yfir höfuð samþykki þessi gildi.98 Börn dagsins í dag herma 

eftir athöfnum fullorðinna og sjálfsagt var það lítið öðruvísi hér áður fyrr, allavega ef marka 
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má orð séra Guðmundar Jónssonar í bók sinni Sumargiøf handa børnum: „börnin eru opt 

eins og apar, sem herma allt eptir, er þau siá”.99 Með leikjum og leikföngum eru börn 

hugsanlega að æfa sig fyrir líf og skyldur fullorðinsáranna.  Stór hluti leikfanganna sem 

fundist hafa við fornleifarannsóknir hér á landi tengjast t.d. lífi fullorðinna. Ef beinkarlinn sem 

fannst við fornleifarannsóknina á Bessastöðum er leikfang getur hann gefið mikilvægar 

upplýsingar um störf fullorðinna þar á bæ.  Við fornleifarannsóknina á Stóru-Borg fundust 

meðal annars spaðar, árar og bátar. Spaðarnir tengjast líklega matargerð og þá sennilega 

vinnu fullorðinna við eldhússtörf. En bátarnir og árarnar eru beintengd sjósókn og fisköflun og 

þar af leiðandi vinnu fullorðinna sjómanna. En hvort börnin voru að herma eftir þeim fullorðnu 

með því að leika sér með spaða, báta og árar, eða hinir fullorðnu að innræta mikilvægi 

sjávarútvegs eða réttra aðferða við matargerð, er áfram opin spurning því hvorki gripirnir 

sjálfir né það samhengi sem þeir fundust í gefa ekkert til kynna um það.       
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6. Lokaorð 

Börn eru lítt sjáanleg í fornleifafræðilegum rannsóknum og virðist vera að þau ummerki frá 

þeim sem sjáanleg eru týnist í upplýsingaflæði fornleifanna. Fornleifafræðingar þurfa stöðugt 

að vera opnir fyrir mögulegum ummerkjum barna og vera vakandi fyrir því hvar helst væri að 

koma auga á þau. Ef mannslíkneski finnst þarf það ekki að vera taflmaður eða brúða. Það 

getur allt eins verið barnaleikfang og að mínu mati er það raunhæfari túlkun heldur en 

líkneski ef samhengi gripsins gefur möguleika á því. Samhengið er mikilvægasta forsenda 

þess að túlka gripi sem barnaleikföng, því alltaf verður að líta á gipina út frá því samhengi 

sem þeir finnast í.  

 Leikföng gegna stóru hlutverki í því að endurspegla samfélagið og eru leikföngin sem 

við finnum í fornleifauppgröftum þar ekki undanskilin. Leikfangalistinn sem kemur fram í 

þessari ritgerð er líklegast ekki tæmandi, því það hafa ábyggilega fundist fleiri leikföng en 

erfitt er að finna þau í heimildum vegna þess hve lítt áberandi þau eru. Þegar litið er nánar 

yfir hann sést að flestöll leikföngin tengjast á einhvern hátt störfum fullorðinna. Þau leikföng 

sem ekki tengjast lífi fullorðinna eru einna helst gríman sem fannst á Stóru-Borg og litla 

tréfólkið. Hægt er þó að færa rök fyrir því að tréfólkið hafi einnig verið notað til þess að æfa 

sig fyrir fullorðinslífið með einhverskonar hlutverkaleikjum. 

 Ritaðar heimildir um sjálf barnaleikföngin eru frekar fáar og það er einna helst að á 

þau sé minnst í framhjáhlaupi þegar ritað er um barnaleiki. Heimildir frá upplýsingartímanum 

gefa aftur á móti góða sýn á líf barna, enda létu upplýsingamenn barnauppeldi sig mikið 

varða. Meðal nokkurra góðra dæma um það er ritið Sumargiøf hand børnum eftir séra 

Guðmund Jónsson sem gefin var út árið 1795. Rit þetta fjallar þó helst um það hvernig þæg 

og góð börn eiga að haga sér. Einn kafli í ritinu fjallar þó sérstaklega um leiki sem séra 

Guðmundi þótti hættulegir og börn ættu alls ekki að stunda. Þessi kafli er afskaplega góð 

heimild um barnaleiki og þar minnist séra Guðmundur á nokkur leikföng sem eiga þó 

greinilega að vera í aukahlutverki í frásögn hans.  

Fornleifarannsóknir sem tengjast börnum eru frekar nýjar af nálinni og bróðurpartur 

þeirra snýr að gröfum og líkamsleifum barna. Leikföng barnanna og sjáanleg ummerki barna 

hafa lítt verið rannsökuð og þyrfti að bæta úr því í framtíðinni. Með því að rannsaka leikföng 

barna væri hægt að varpa nýju ljósi á samfélagið hér á landi áður fyrr. Einnig væri möguleiki 

að koma auga á það hvaða vitneskja flyst áfram á milli kynslóða og hvernig hún gerir það. 

Leikföng barna eru því miklu mikilvægari í fornleifafræðilegu samhengi en lengi var talið. 
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