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Útdráttur 

Í gegnum tíðina hefur íslenski hesturinn þjónað mikilvægu hlutverki sem vinnudýr 

og samgöngutæki þjóðarinnar. Á seinni árum hefur hann náð miklum vinsældum 

sem reiðhestur, þar sem heilu fjölskyldurnar sameinast oft í skemmtilegu 

áhugamáli og útivist. Sögu hestsins eru hér gerð nokkur skil. 

Hrosshárið var nýtt í reiðver og ýmis reipi sem nauðsynleg voru á hverjum bæ. 

Hrosshársvinnsla lagðist niður hér á landi upp úr seinni heimsstyrjöldinni með 

þeim breytingum sem þá urðu á öllum búskaparháttum í sveitum. Í dag kunna fáir 

þau handbrögð sem notuð voru við að bregða gjarðir eða flétta reiptögl. Í 

ritgerðinni er safnað saman heimildum um þessi gömlu vinnubrögð og þannig 

reynt að færa þau áfram til nýrra kynslóða. Leitað er svara við spurningum eins og 

hverjir unnu úr hrosshárinu, hvernig unnið var og hvenær hrosshársvinnsla af því 

tagi lagðist af.  

Í seinni hluta ritgerðarinnar er fjallað um nokkrar íslenskar veflistakonur sem 

hafa þróað sig áfam með notkun hrosshárs í list sinni, auk stuttrar umfjöllunar um 

nýtingu hrosshársins til annarra hluta s.s. í skartgripi eða skúlptúra. 
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Inngangur 

Þegar ég fór að velta fyrir mér ritgerðarefni fyrir B.ed. verkefnið mitt fannst mér 

strax spennandi að fjalla um hrosshársvinnslu. Ég er alin upp í sveit, í 

Borgarfirðinum, þar sem hross voru ræktuð og tamin, auk þess sem stundaður var 

hefðbundinn búskapur. Síðar hóf ég sjálf búskap og hrossarækt með anga úr 

ræktuninni að heiman. Ég hef einnig fengist við ýmiss konar handverk í gegnum 

tíðina, en aldrei unnið neitt úr hrosshári fyrr en ég prófaði það aðeins í 

kennaranáminu, á textílkjörsviði við HÍ. Hrosshárið heillaði mig svo ég ákvað að 

skoða hvað ég finndi af heimildum um hrosshársvinnslu. Ég var búin að spyrjast 

svolítið fyrir hvar hægt væri að læra gömlu aðferðirnar við að bregða gjarðir og 

flétta reipi/reiptögl en fann ekki marga sem kunnu til verka. Það er mjög slæmt ef 

þetta gamla handverk sem fylgt hefur þjóðinni í gegnum aldirnar er að glatast. 

Mér fannst því þarft verk að safna saman heimildum um hrosshársvinnslu og gera 

þær aðgengilegri fyrir áhugafólk um hestamennsku, handverk og sögu, jafnvel þó 

að þörfin fyrir gripina sem slíka sé ekki lengur fyrir hendi. Það er hlutverk okkar 

kynslóðar og þeirra sem á eftir koma að halda við hefðunum og jafnvel þróa 

handverkið áfram til annarra nota. Í ritgerðinni kemur fram talsvert af orðum og 

hugtökum sem tengd eru hrosshársvinnslu, gömlum vinnuháttum og 

hestamennsku. Ég leit svo á að orðskýringar hefðu orðið of umfangsmiklar fyrir 

svo stutta ritgerð, en ég reyni þó að skýra helstu atriði svo skilningur náist með 

lestrinum. 

Mér þótti spennandi að skoða aðeins hvort hrosshárið væri nýtt eitthvað í dag 

og þá hvernig. Ég kynnti mér hvernig nokkrir listamenn hafa í seinni tíð notað 

hrosshár í listsköpun sinni, s.s. í vefnað, skúlptúra og skartgripi. 

Ég leitaði heimilda í bókum um gamla þjóðhætti og um íslenska hestinn, en 

auk þess í ýmsum greinum um hrosshársvinnslu. Ég nota munnlegar heimildir; tók 

viðtöl, og nota svör fólks við spurningalistum Þjóðaháttadeildar Þjóðminjasafns 

Íslands. Auk þess nota ég heimildir af netinu. Myndir eru ýmist úr einkaeigu eða 

sóttar af internetinu, með leyfi höfundanna. 

Til að fá betri tilfinningu fyrir efninu heimsótti ég Sesselju Guðjónsdóttur 

textílkennara í Mosfellsbæ, sem kenndi mér meðal annars að spinna hrosshár.  
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Uppruni og þróun hestsins 

Þar sem aðal umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er hrosshár og notkun þess, fannst 

mér tilheyra að byrja ritgerðina á svolítilli umfjöllun um uppsprettu þess, hestinn 

sjálfan. Fyrst fjalla ég stuttlega um þróunarsögu hestsins allt aftur til frumdýrs, 

sem var harla ólíkt því dýri sem við köllum hest í dag. Síðan sný ég mér að 

íslenska hestinum, þróun hans hér á landi frá landnámi, einkennum hans og 

sérstöðu.  

Þróunarsagan 

Talið er að íslenski hesturinn sé kominn út af  skepnu sem kölluð var Eohippus. 

Þessi skepna var „klaufdýr og á stærð við ref eða kött“ (Gísli B. Björnsson; Hjalti 

Jón Sveinsson, 2004:11). 

Elstu heimildir um þessa skepnu eru um 50 milljón ára gamlir steingervingar 

sem fundist hafa í Norður-Ameríku. Þetta frumdýr var harla ólíkt hestinum eins 

og hann er í dag, en líktist meira skriðdýri; með bogið bak, langa rófu og lítinn 

haus. Dýrið er talið upprunnið í N-Ameríku en hafa breiðst út til Evrópu, Suður-

Ameríku, Asíu og Afríku. Dýrið lifði í fenjum og skógum og lifði aðallega á laufi. 

Með breyttu loftslagi á jörðinni urðu í kjölfarið miklar breytingar á gróðurfarinu. 

Veðurfarið varð þurrara og stórar gresjur mynduðust. Þessu fylgdu miklar 

breytingar á hestinum. Hann þróaðist í það að verða grasbítur, stækkaði og varð 

háfættari, tennurnar stækkuðu og hann fékk hófa í stað fjögurra táa á framfótum 

og þriggja á afturfótum eins og frumdýrið hafði. Meltingarfærin urðu öflugri með 

breyttri fæðu, hausinn lengdist og augun færðust út á hlið. Það sem helst er talið 

hafa stýrt þessari þróun er veður- og gróðurfarið, en auk þess þurfti hesturinn að 

vera fær um að bjarga sér undan villidýrum. Hann varð því að vera fljótur að 

hlaupa, hafa næma heyrn og gott lyktarskyn. Hesturinn er hópdýr og flóttadýr. 

Þróunin byggðist á náttúruvali, þar sem hæfustu einstaklingarnir lifa af (Ingimar 

Sveinsson, 2010:12-47). Þeir sem umgangast hesta verða einmitt að hafa þetta eðli 

hestanna í huga og haga allri sinni vinnu út frá því. Dýrin velja sér leiðtoga í 

hópnum sem þau treysta og fylgja. Við tamningu hrossa reynir maðurinn að koma 

sér í hlutverk leiðtogans. Ef hestur hræðist er lausn hans að leggja á flótta, því það 

var áður fyrr hans eina von um líf ef hann var eltur af villidýrum.  
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Hesturinn hefur þróast í mismunandi áttir í gegnum aldirnar, en í heiminum eru 

nú til um 200 hestakyn, allt frá litlum smáhestum til stórra dráttarhesta. Öll 

hestakynin eru komin út af frumhestinum í Asíu, Przewalskyhestinum, eina 

villihestinum sem til er í dag. Þau eru meira og minna blönduð innbyrðis. Lengst 

af mótuðust hestarnir af náttúrunni sjálfri, en allt frá því að maðurinn tók þá í 

þjónustu sína um 4500-2000 f.Kr hafa mennirnir ræktað fram ákveðna eiginleika 

hestanna eftir notagildi þeirra. Þeir voru ýmist notaðir til dráttar,  í hernað, sem 

reiðhestar eða burðardýr. Hestakynin í dag skiptast gróflega í þrjá flokka: Þung 

dráttarhestakyn, létt reiðhestakyn og smáhesta (ponies) (Ingimar Sveinsson, 

2010:12-47). Dráttarhestarnir voru ræktaðir til að sinna þörfum mannsins fyrir 

vinnuhesta, til að draga til timbur í skógunum, draga plógana og heyvinnutækin, 

vagnana sem ferðast var í og svo mætti lengi telja. Dæmi um þessa stóru og miklu 

dráttarhesta er belgíski hesturinn. Léttu reiðhestakynin eru t.d. veðreiðahestar eins 

og arabíski gæðingurinn eða Andalúsíuhesturinn sem m.a. er notaður í svokallaðar 

dressur æfingar í Spænska reiðskólanum í Vín. Smáhestarnir eru eins og nafnið 

bendir til flestir litlir, allt niður í að vera á stærð við stóra hunda.  

Þróun og sérkenni íslenska hestsins 

Íslenski hesturinn er sérstakur fyrir margra hluta sakir og hefur þróast hér við 

óblíð náttúruöfl án blöndunar við önnur hestakyn frá upphafi landnáms. Hárafar 

hans hefur mótast af veðurfarinu, hann fær þykkan og hlýjan feld á vetrum á 

meðan sumarfeldurinn er stutthærður og gljáandi.  

Íslenski hesturinn telst til smáhesta en líkist þó að mörgu leyti frekar léttu 

reiðhestakynjunum, ef frá er talin stærðin. Talið er að landnámsmenn hafi flutt 

hestinn með sér hingað til lands frá Norðurlöndunum og Bretlandseyjum. 

Rannsóknir sýna að hann er skyldastur Hjaltlandseyjahestinum, norska 

Norðlandshestinum og mongólska hestinum. Íslenska hestakynið er með þeim 

hreinræktuðustu í heimi þar sem það hefur ekki blandast öðrum hestakynjum 

síðan á 11. öld. Íslenski hesturinn var kallaður þarfasti þjónninn enda lengst af 

ræktaður hér sem vinnuhestur. Hann var mest notaður til dráttar en auk þess 

byggðust samgöngur alveg upp á notkun hesta, allt þar til dráttarvélar og bílar 

komu til sögunnar á síðustu  öld (Ingimar Sveinsson, 2010:49-71). Miðað við 

stóru dráttarhestakynin er íslenski hesturinn ekki líklegur til mikilla afreka í vinnu 
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ef fljótt er á litið. Hann er þó ótrúlega þolinn, enda margar sögur til af því hvernig 

hestar hafa bjargað bæði sjálfum sér og mönnum til byggða út úr svörtustu 

stórhríðum á fjöllum í gamla daga. Íslenski hesturinn hefur tekið þátt í þolreiðum 

og verið í toppbaráttu innan um fullt af erlendum hestakynjum sem þótt hafa 

sigurstranglegri í fyrstu. Vegna veðurfarsins hér á landi og aðbúnaðarins framan 

af öldum voru það aðeins þeir sterkustu sem lifðu af. Þannig hefur íslenski 

hesturinn þróast í þennan smáa en knáa hest sem er ratvís og duglegur að bjarga 

sér, oft á litlu öðru en sinunni á veturna. 

Eftir vélvæðinguna um miðja síðustu öld fóru menn að nota íslenska hestinn 

sem reiðhest og rækta hann til þeirra hluta. Síðan hefur hann breyst mikið og í dag 

er hann orðinn mjög vinsæll og eftirsóttur bæði hér á landi og víða erlendis fyrir 

reiðhestshæfileika sína, fótvissu, gott lundarfar og fjölbreytni í litum. Einkum er 

íslenski hesturinn vinsæll vegna töltsins og skeiðsins sem hann hefur fram yfir 

flest hestakyn og býr því yfir 5 gangtegundum: feti, brokki og stökki auk tölts og 

skeiðs. Til eru nokkur hestakyn sem tölta og önnur sem skeiða en mjög sjaldgæft 

er að þetta fari saman. Hvergi annars staðar hefur myndast svo mikil hefð fyrir 

keppni í skeiði eins og á Íslandi. Stofnað hefur verið Alþjóðasamband félaga 

Íslandshestaeigenda (FEIF) sem starfar nú í 19 aðildarlöndum. Sambandið vinnur 

að ræktun og keppni á íslenskum hestum, en á vegum þess er m.a. haldin 

heimsmeistarakeppni annað hvert ár. Talsverður hrossaútflutningur var héðan frá 

því um miðja 19. öld en jókst verulega eftir seinni heimsstyrjöldina. Nú eru fleiri 

hreinræktaðir íslenskir hestar til í FEIF löndunum en hér heima (Ingimar 

Sveinsson, 2010:54-63). Árlega kemur hingað til lands mikill fjöldi ferðamanna 

gagngert til að skoða og njóta íslenska hestsins. Margir kaupa sér hestaferðir um 

hálendið, aðrir koma á Landsmót hestamanna, sem nú eru haldin annað hvert ár 

og eru alltaf mikil veisla þar sem bestu hestar landsins koma fram. Enn aðrir koma 

og kaupa sér hest til að taka með sér heim. Vegna smithættu er innflutningur hesta 

til Íslands bannaður, þannig að íslenski hesturinn hefur haldist hreinræktaður hér á 

landi allt frá landnámi. Erlendis hafa hins vegar verið gerðar ýmsar tilraunir með 

blöndun hans við önnur hestakyn.  Ekki veit ég hvort hárafar íslenska hestsins 

hefur mikið breyst gegnum aldirnar en það getur verið nokkuð ólíkt milli hesta og 

stjórnast auk þess af ýmsum utanaðkomandi þáttum. Verður nú farið nánar í það. 
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Hárafar íslenska hestsins 

Í þessum kafla langar mig að draga fram eiginleika hrosshársins og helstu ástæður 

mismunandi hárafars hrossa.  

Til að geta lifað úti í hörðum vetrarveðrum hefur íslenski hesturinn fengið þétt 

og fitusmurt hárafar. Hárafar hans er þó breytilegt á milli hesta. Á meðan sum 

hross eru með þétt og fínt hárafar eru önnur með gróft og gisið hár. Hárið er 

einnig mjög mislangt. Fóðrun og líkamlegt ástand hefur heilmikið að segja um 

hárafar hestsins. Horaður hestur fær þurra og matta húð og hár. Próteinskortur í 

fóðri veldur einnig úfnu og ljótu hárafari. Sama á við um saltskort og A-

vítamínskort. Minni fita er þá í húð og hárum hestsins sem eykur aftur líkurnar á 

að hann fái lús eða holdhnjóska. Vel fóðraður hestur sem er í góðum holdum og 

fær öll þau næringarefni sem hann þarfnast í hæfilegu magni er hins vegar fallegur 

og glansandi í hárafari. Lýsi og olíur sem bætt er í fóður stuðla sérstaklega að 

gljáandi feldi en alltaf þarf að gæta samræmis einstakra næringarefna í fóðrun 

hrossa. Íslenski hesturinn gengur úr hárum að vori og hausti er hann skiptir um 

ham. Sumarhárin eru stutt og gljáandi en vetrarhárin þéttari. Í ysta lagi 

vetrarhamsins eru löng vindhár sem beina vætunni frá hestinum og verja hann 

fyrir illviðrum. Hestar sem ganga úti sjá sjálfir um að klóra hver öðrum og velta 

sér eða nudda upp við eitthvað til að örva blóðrás húðarinnar og hjálpa til við 

endurnýjun hennar. Ef hestar eru hafðir á húsi þurfa menn að kemba þeim 

reglulega með hæfilega stífum kömbum eða burstum. Á vetrarhárin þarf grófa 

kamba en fíngerðari kamba eða bursta þegar hesturinn hefur gengið úr hárum. 

Þegar kembt er verður að passa að fylgja stefnu háranna. Tagl og faxhár eru 

greidd með grófum burstum eða greiðum (Ingimar Sveinsson, 2010:87-140). 

Margir raka neðan af kvið hrossanna, undan faxi og neðan á hálsi til að 

auðvelda þrif og koma í veg fyrir útbreiðslu lúsar í hestunum. Ef lúsin nær 

fótfestu þarf að gefa lyf eða hreinsa hrossin með sérstöku lúsameðali til að losna 

við hana. Ef lús kemur upp í hesthúsi þarf að hreinsa öll hrossin samtímis til að 

bestur árangur náist, því hún berst auðveldlega á milli hrossa (Ingimar Sveinsson, 

162-163).  

Öll meðferð og umhirða hrossa hefur gjörbreyst á undanförnum árum og 

áratugum. Á sumum stærri hrossabúum eru komnar sundlaugar, hlaupabretti og 

þurrkklefar auk þess sem sturtur eru í flestum nýrri hesthúsum. Keppnistímabilið 
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hefur lengst, þannig að næstum allt árið eru einhverjar sýningar eða keppni í 

gangi. Það ýtir undir að hrossunum sé haldið hreinum og fínum. Í seinni tíð er 

meira lagt upp úr fínum hesthúsum, jafnvel svo að deilt er um hvort verið sé að 

smíða þau til þæginda fyrir manninn eða hvort hestinum eigi að líða þar vel. 

Oftast fer þetta þó saman, en meðal annars eru deildar meiningar um hvaða 

hitastig henti í hesthúsum. 

Hestalitir 

Íslenska hestakynið er eitt það fjölskrúðugasta varðandi fjölda lita og litaafbrigða. 

Í íslenska hrossastofninum finnast allir hrossalitir sem þekktir eru í heiminum utan 

þrír, sá doppótti, síðuskjótti og alhvíti. Til eru greinargóðar upplýsingar um 

hestalitina frá fornu fari (Ingimar Sveinsson, 2010:60). 

 

 

Mynd 1. Grá hross frá Hofsstöðum í Hálsasveit (úr einkasafni höf.). 

 

Landnámsmennirnir sem hingað sigldu á þröngum skipum eru taldir hafa vandað 

val sitt á þeim hrossum sem þeir tóku með sér hingað og aðeins tekið þá bestu. 

Þeir voru í ýmsum litum og lögðu sumir metnað sinn í að eiga hesta í samstæðum 

litum, án þess þó að það kæmi niður á gæðunum. Enn í dag eru margir 

hrossaræktendur sem leggja sig fram um að halda í sérstaka liti (Gísli B. 

Björnsson; Hjalti Jón Sveinsson, 2004:20-23). Afi minn, Höskuldur Eyjólfsson, 

sem var mikill hestamaður og frumkvöðull í ýmsu er snertir hestamennsku hafði 

mikið dálæti á leirljósa litnum og lagði sig fram um að rækta hann. Hann bjó 
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lengst af á Hofsstöðum í Hálsasveit í Borgarfirði og ræktaði þar hross og tamdi. 

Hann átti einnig talsvert af gráum hrossum sem síðan hafa verið ræktuð þar áfram 

af foreldrum mínum og síðar bróður mínum sem býr þar nú. Alltaf hefur verið 

passað upp á að liturinn haldi sér, flestar ræktunarhryssurnar gráar. Grái liturinn er 

þannig að hrossin fæðast í mismunandi litum, en grána svo fljótlega og verða 

mörg alhvít um miðjan aldur, missnemma þó.  

 

 

Mynd 2. Rauðblesóttur, sokkóttur og hringeygður stóðhestur,  

Glúmur frá Stóra-Ási (úr einkasafni höf.). 

 

Sjálf fékk ég afleggjara af hrossakyninu á Hofsstöðum þegar ég flutti að heiman, 

en sá afleggjari var þó rauðblesóttur. Í þeirri hrossarækt sem ég og mín fjölskylda 

höfum síðan stundað í Stóra-Ási í Borgarfirði er rauði liturinn mjög ríkjandi, með 

allskyns útgáfum af blesum, stjörnum og sokkum. Sjálfri finnst mér 

skemmtilegast að rækta og eiga sem flesta liti og stuðla þannig að því að viðhalda 

allri flórunni í litum íslenska hestsins. 

Með ræktun síðustu áratuga hefur náðst mikil framför í reiðhestskostum 

íslenska hestsins og sköpulagi. Samhliða hefur náðst að halda í fjölbreytileika 

litanna sem er svo óvenjulega mikill. Í bók Friðþjófs Þorkelssonar, Litir íslenska 

hestsins (2006) birtir hann myndir af öllum þeim fjölda lita og litaafbrigða sem 

finnast í íslenska hrossastofninum og lýsir hverjum lit. Folöld taka oft miklum 

litabreytingum fyrstu mánuðina áður en þau fá sinn endanlega lit. Fæðingarhár 
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folalda eru t.d oft annaðhvort ljósari eða dekkri en sá litur sem hesturinn fær eftir 

fyrstu háraskiptin. 

Samkvæmt Gísla B. Björnssyni og Hjalta Jóni Sveinssyni (2004:62-75) voru 

algengustu hestalitirnir árið 1998 brúnn, rauður og jarpur. Þar á eftir komu grár, 

bleikálóttur, móálóttur, vindóttur, leirljós, moldóttur og litföróttur. Litförótti 

liturinn er orðinn mjög sjaldgæfur en hann hefur þann eiginleika að hestarnir 

skipta litum eftir árstíma, en grunnliturinn getur verið mismunandi. Ofan í hvern 

lit getur hestur síðan verið allavega skjóttur, blesóttur eða stjörnóttur auk ótal 

litatóna sem til eru innan hvers grunnlitar. 

Samkvæmt opinberum ræktunarmarkmiðum í hrossarækt er stefnt að því að 

viðhalda öllum þeim fjölmörgu litaafbrigðum sem finna má í íslenska 

hrossastofninum (Bændasamtök Íslands, e.d.). Það hefur gengið nokkuð vel að 

viðhalda litunum, en litförótti liturinn er þó orðinn nokkuð sjaldgæfur og ekki 

komið fram litföróttir stóðhestar sem þótt hafa nógu spennandi til undaneldis hvað 

hæfileika varðar, til að öðlast vinsældir. Sá litur er því á nokkru undanhaldi, þó til 

séu einstaklingar sem leggja sérstaka rækt við að halda honum við. 

Litir hrossa ráðast af flókinni samsetningu erfðavísa. Hestar geta orðið 

arfhreinir á lit, þannig að öll afkvæmi þess einstaklings fá sama litinn, óháð lit 

hins foreldrisins. Hægt er að áætla lit á afkvæmi tveggja einstaklinga út frá þeirra 

eigin lit að nokkru marki, en þó er oftast um nokkra möguleika að ræða. En 

snúum okkur þá að hrosshárinu sjálfu sem efnivið í nytjahluti. 
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Efniviðurinn hrosshár 

Fyrr á öldum varð fólk að vera sjálfu sér nægt um flestar nauðsynjar. Allir hlutar 

sauðkindarinnar voru gjörnýttir. Ullin var nýtt í klæði og ekki voru þeir margir 

bitarnir af henni sem ekki voru étnir, enda hungursneyðin oft mikil. Þótt ótrúlegt 

megi virðast voru þeir hins vegar fáir sem átu hrossakjöt, en trúarástæður réðu 

því. Hins vegar var sjálfsagt mál að nýta allt hrosshár sem til féll á bæjunum. 

Hrossin voru þá klippt reglulega, eftir ákveðnum reglum.  

Hrosshárinu má skipta í þrennt: búkhár, fax og tagl. Búkhárið var einkum notað 

til þess að stoppa með því söðuldýnur. Einnig þekktist það að flókatryppi væru 

klippt að vori og flókinn nýttur í illeppa. Hann var þá unninn líkt og ull og síðan 

tvinnaður á móti togþræði. Þannig urðu lepparnir sterkir og mjúkir (Guðmundur 

Jósafatsson, 1968:4). Mikil vinna hlýtur að hafa verið að verka hár af 

flókatryppum, en svo voru kölluð tryppi sem voru orðin skítug og flókin. Hins 

vegar hefur flókinn eflaust verið mjög mjúkur og hlýr þegar búið var að verka 

hann og koma honum í leppa eða dýnu. 

Mjög misjafnt var hversu mikið hár fékkst af hverju hrossi þar sem þau voru 

mis stutthærð og háralagið ekki síður ólíkt milli hrossa (Jóhannes Jónsson, 

1982:12). Þar sem hárafarið ræðst mikið af atlæti og fóðri hrossa, hafa hross vísast 

til oft verið fremur strýhærð í þá daga, enda þurftu útigangshross oft að bjarga sér 

á sinunni einni yfir veturinn. Engu að síður ráða erfðir miklu um hárafar hrossa 

líkt og hjá mannfólkinu,  á sumum þykkt og gerðarlegt meðan aðrir eru hálf 

sköllóttir. 

Hrosshár var aðallega notað í það sem tengdist reiðverum, en svo kallast einu 

nafni hnakkar og söðlar, reiðingar, reipi, gjarðir, hnappheldur og annað sem notað 

var á hrossin. Það þótti þó ekki henta í tökin á klyfberum vegna þess að þau vildu 

höggvast í sundur. Í þau var notað leður. Í silann á bandreipum var notað taglhár, 

því mikið mæddi á honum. Hrosshár sem nota átti í fuglasnörur var skorið af 

hrossinu í smá lokkum sem náðu fullri lengd snörunnar. Dökkt, gróft og glansandi 

taglhár þótti henta best til þess brúks. Hárið af ljósum hestum þótti fíngerðara en 

það dökka (Guðmundur Jósafatsson, 1968:6). Leður var ekki auðfengið á þessum 

árum og hrosshárið því nýtt í allt sem hægt var en leðrið aðeins í litla búta þar sem 

álagið var meira. 
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Faxhárið var notað í hnappheldur og gjarðir, en taglhárið þar sem meira mæddi 

á t.d. í beisli (ÞÞ 4684 karl f. 1882). Þannig var allt hárið vel nýtt til viðeigandi 

brúks. En áður en vinnslan gat hafist varð að ná hárinu af hrossunum. 

Klipping 

Í gegnum aldirnar tíðkaðist það að raka af hrossum. Sjálfsagt þótti að nýta 

hrosshárið, ekki síður er ullina af sauðfénu.  Af reiðhestunum og öðrum hrossum 

sem voru höfð á gjöf var rakað á veturna. Karlmaður f. 1906 (Þjóðháttadeild 

Þjóðminjasafnsins 5306) segir hár reiðhesta aldrei hafa verið látið vaxa mjög 

mikið, heldur hafi það verið klippt jafnóðum. Þar sem mikið þurfti af hrosshári á 

hverju ári til endurnýjunar á þeim reipum, gjörðum og öðrum hrosshársmunum 

sem nauðsynleg voru, hefur það sennilega að einhverju leiti stafað af nauðsyn hve 

oft hestar voru klipptir. Það var þó ekki eina ástæðan, því það þótti fallegt að 

þverklippa neðan af faxi og tagli. Talað var um að hestarnir sæju ekki út úr 

augunum nema ennistoppurinn væri klipptur ofan við augu. Þessar hefðir hafa 

mikið breyst og nú er fax og tagl ekki klippt meira en nauðsynlegt er, en reynt að 

halda því  síðu, ræktarlegu og fallegu. 

Tamin hross voru oft burströkuð en sjaldan ótamin hross. Byrjað var á því að 

klippa undan faxinu, þ.e. að þynna það jafnt frá báðum hliðum. Síðan var  

„klippt ofan af faxinu þannig að yfirlína þess færi jafnhækkandi um 3/5 af lengd 

þess og þá miðað við línuna fram að eyrum, og þó að því tilskyldu, að snöggklippt 

væri belti gegnum faxið aftan við eyrun. Fremri hluti yfirlínunnar skyldi svo 

mynda mjúka boglínu. Valt á miklu um tíguleik faxins, að sá hluti tækist vel“.  

Til að klippa faxið var til verkfæri sem nefndust manklemmur. Þær  voru 

klemmdar utan um faxið framan frá og fest saman að aftanverðu. Síðan var klippt 

meðfram fjölunum til að fá fallega bogadregna línu. Þessar klemmur voru þó ekki 

algengar (Guðmundur Jósafatsson, 1968:4-5). Ýmsar útfærslur virðast hafa verið 

á þessum búnaði. Karlmaður fæddur 1899 (ÞÞ 4620) talar um áhald sem hann 

nefnir spjálk. Það virkaði eins og áðurnefndar manklemmur, hjöruliður annars 

vegar en bundið saman með snæri hins vegar og klippt ofan við. Einnig mátti 

notast við hrífuskaftsbrot í hallæri. Jóhanna Kristjánsdóttir frá Kirkjubóli 

(1976:28) minnist þess að notað hafi verið svona verkfæri og kallar það 

Húnverska aðferð sem móðir hennar hafi notað. Alltaf hafi verið skilinn eftir 

lokkur aftast á faxinu svo að börn næðu taki til að halda sér í. Hún telur það hafa 



16 

 

verið sérstakt að kona hafa unnið þessi störf því yfirleitt var hrosshársvinnan í 

höndum karlmanna.  

Stóðhross voru stundum rökuð í hálft. Þá var önnur hlið faxins klippt inn að 

miðju eitt árið, en næsta ár var hin hliðin klippt (Guðmundur Jósafatsson, 1968:4). 

Þannig hefur hárið náð að vaxa aðeins niður þeim megin sem það fékk frið. Þá 

hefur það náð að vera komið í sæmilega sídd þegar það var klippt næst og því 

notast betur í handverkið.  

Það virðist hafa farið mikið eftir smekk hvers hesteiganda hversu stutt var 

klippt en einnig eftir því hvaða not menn höfðu af hestunum. Á reiðhestunum 

segir kona ein fædd 1903 að tagl hafi verið klippt um hné (ÞÞ 4649) en annar talar 

um hæfilega lengd á tagli reiðhesta um miðjan legg (ÞÞ 4869, kona f. 1907). 

Guðmundur Jósafatsson frá Brandsstöðum (1968:5) talar um að hæfilegt væri að 

klippa tagl reiðhesta um þverhönd ofan við hælbein hestsins. Stundum hafi líka 

verið klipptur stallur í ystu hár taglsins rétt fyrir neðan taglrótina til fegurðarauka. 

Stóðhross voru hins vegar klippt mun styttra eða um konungsnef á tryppum og um 

miðjan legg á stóðhryssum. Á þessu sést að menn báru virðingu fyrir reiðhestum 

sínum, enda voru þeir kannski visst stöðutákn manna á þessum tíma, líkt og jeppi 

eða falleg jakkaföt eru nútímamönnum. 

Kona fædd 1905, [trúlega úr Skagafirði] segir:  

„Taglhár var tekið af í lokkum og varð að vera langt mjög ef nota átti í fuglasnörur 

fyrir Drangeyjarveiðina.  Rakað var og tekið af á vorin.  Lítið var tekið af 

reiðhestum og var það verk vandað“ (ÞÞ 4640). 

Ýmsar aðferðir hafa verið notaðar við klippingu hrossa og hver haft sínar 

sérviskur í því eins og hér sést: 

„Lokkur af faxi var tekinn í vinstri hendi og skorinn af með beittum hníf, gæruhníf, 

sem haldið var í hægri hendi. Reynt var að láta makkan[n] verða sem sléttastan og 

jafnvel að jafna með klippum á eftir. Þetta á við venjulega brúkunarhesta.  

Reiðmenn lögðu sig fram við snyrtingu reiðhesta sinna, en því getum við ekki lýst.  

Eitt dæmi vitum við þess að beðið var um taglhár af hesti sem átti að lóga og var 

taglhárið tekið af honum lifandi.  Eigandinn var lítið hrifinn af meðferðinni á 

hestinum“(ÞÞ 4852).  

Virðingin fyrir góðum reiðhesti skín enn í gegnum frásagnir þessa fólks, enda oft 

mjög sérstakt samband og vinátta sem myndast milli hests og knapa. 

„Sumir trúðu því að ef klippt væri í nárum hestsins fengi hesturinn síður heymæði“  

(ÞÞ 4640 kona f. 1905).  
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Í dag eru hestar oft rakaðir á þeim svæðum þar sem helst safnast óhreinindi eins 

og á kvið og lærum til að losna við að bleyta og óhreinindi liggi stöðugt á 

hestinum. Hvort menn hafa haft eitthvað slíkt í huga með því að raka hross í 

nárum skal ósagt látið.  

„Það var til siðs, frá miðöldum og fram eftir allri 19. öld, að hnýta upp (í hnút) tagl 

reiðhestsins til að verjast óhreinindum. Það var kallað að ríða sneypt ef það 

gleymdist og þótti ljótt. Tagl reiðhesta var haft óskert, en áburðarhestar voru alltaf 

taglskelltir, yfirleitt við konungsnef, enda nóg að gera með hrosshárið í reipi, 

tauma, gjarðir, hærupoka o.fl.“ (Gísli B. Björnsson; Hjalti Jón Sveinsson, 

2004:126).  

Þarna má glöggt sjá hvernig tískan hefur haft áhrif á taglskurðinn í gegnum tíðina. 

Hefðin hefur sem sagt myndast út frá því að menn voru að reyna að halda taglinu 

hreinu. Í dag þætti það ákaflega ljótt að ríða með tagl reiðhestanna bundið upp í 

hnút í reiðtúrum eins og tíðkast hefur.  

Samkvæmt Þórði Tómassyni (2002:199-200)  voru reiðhestar klipptir eftir 

settum reglum allt fram til aldamótanna 1900. Oftast voru þeir klipptir uppúr 

áramótum. „Þessi siður tengdist mjög mikið ólabúnaði reiðtygja í gömlum sið, 

söðulreiða, náraslettum, hnakkgjörð eða söðulgjörð, brjóstgjörð og beislisólum.“ 

Þung viðurlög voru við því að skera tögl úr reiðhestum annarra, sérstaklega 

sparihestunum sem riðið var á til þings eða brúðkaups. Þórður hefur eftir föður 

sínum sem mundi vel þessar reglur: 

„Ef maður sker tagl úr stóðhesti manns, það varðar skóggang. Ef maður sker tagl úr 

þinghesti manns eða þess manns er í brúðför er, þá varðar fjörbaugsgarð. Þá er 

þinghestur er hann er í þingförinni. Ef maður sker svo að bein nemur varðar 

fjörbaugsgarð. Nú sker hann tagl úr öðrum hesti og verður hann þá útlagur um það 

þremur mörkum.“   

Hann vitnar einnig í Jónsbók þar sem viðurlög eru við því að klippa af annarra 

manna reiðhestum. Sérstaklega stóðhestum, þinghestum eða brúðfararhestum.  

Enn eru það reiðhestarnir sem eru í aðalhlutverki, en aðrir hestar minna metnir. 

Stóðmerar og vinnuhesta mátti nauðraka, því þeir voru ekki hafðir til sýnis. Þeir 

voru hins vegar aðal uppspretta alls þess hrosshárs sem nota þurfti á bænum.  

Kona fædd 1911 (ÞÞ 4695) man eftir umtali um þjófnað á hrosshári. Þá gekk 

faraldur um Kaupangssveit að hross væru taglskellt alveg upp við stert mjög í 

óþökk eigendanna, því hárið var lengi að vaxa niður. Á þessum tíma var nýlega 
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búið að auglýsa eftir hrosshári til kaups gegn háu verði. Karl einn í sveitinni var 

grunaður um verknaðinn. Á þessu má ráða að hrosshárið hafi verið verslunarvara í 

einhverjum tilvikum, þó að það hafi verið fremur sjaldgæft. Algengara hefur 

trúlega verið að hrossaeign manna hafi verið í réttu hlutfalli við stærð búsins, og 

menn því þurft á öllu sínu hrosshári að halda sjálfir. Fæstir hafa sennilega haft ráð 

á að halda hesta umfram þá sem þurftu til vinnunnar, eins og að koma heim 

heyforðanum. 

Það mun hafa verið algengt að gefa þeim sem voru að hefja búskap muni úr 

hrosshári t.d. gjarðir eða reipi, enda munir sem alltaf komu að góðu gagni. Hátt 

verð fékkst fyrir hrosshársmuni enda verkið sem lá að baki „vandunnið og fylgdi 

gjarnan óhollt ryk“ (ÞÞ 5086 karl f. 1905). 

Í dag er nokkuð algengt að rakað sé af reiðhestum á húsi, en á allt öðrum 

forsendum en áður. Nú snýst afraksturinn um það að halda hestinum þurrum og 

hreinum og láta honum líða sem best. Oft er bara klippt undan faxi, stundum er 

líka klipptur kviðurinn og hálsinn og stöku sinnum er hesturinn heilklipptur. Þó er 

mælt með því að raka ekki af baki eða hnakksætinu á reiðhestum. Ekki er heldur 

mælt með heilrakstri fyrr en síðla vetrar þegar hlýna fer í veðri og minni hætta er á 

að það slái að hestinum. Notaðar eru rafmagnsklippur líkar þeim sem notaðar eru 

til að klippa kindur og kýr (Ingimar Sveinsson, 2010:140). Heilrakstur er nær 

eingöngu gerður á tryppum sem hýst eru, en sjaldgæfur á fullorðnum hrossum.  

Samkvæmt dómkvarða í kynbótadómum á íslenska hestinum er einn liðurinn 

prúðleiki á tagl og fax. Þar er dæmt hversu ræktarlegt og sítt fax og tagl hestsins 

er (Bændasamtök Íslands, e.d.).  Ræktarleiki fax og tagls erfist, ekki síður en aðrir 

eiginleikar hestsins. Sjaldan sjást hestar í dag þar sem fax eða tagl hafa verið stytt 

að nokkru ráði, en hesteigendur leggja í auknum mæli rækt við að halda hestum 

sínum hreinum og vel snyrtum. Mikið úrval er til af sjampói og allskyns 

hreinsiefnum fyrir hrossin. Reynt er að halda umhverfi þeirra hreinu og þurru. Í 

hesthúsum eru þau nú oftast látin standa á rimlum eða borinn undir þau spænir eða 

hálmur. 

Frágangur og geymsla 

Kassar eða litlir laupar (ÞÞ 4641 kona f. 1912) eða kláfar (ÞÞ 4649 kona f. 1903) 

voru notaðir undir hrosshárið, hvort sem var óunnið eða eftir að búið var að vinda 
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það í hnykla. Fax og taglhár voru geymd í sitt hvoru lagi og litirnir hafðir aðskildir 

(ÞÞ 4651 karl úr Dalasýslu f. 1902). Gæta þurfti þess að viðra hárið vel og þurrka 

áður en það var sett í geymslu, svo að það skemmdist ekki (Guðmundur 

Jósafatsson, 1968:5). Ílátin hafa greinilega verið af ýmsum toga, oftast kassar af 

einhverju tagi.  

Einhverjir munu hafa geymt hrosshárið í strigapokum sem hengdir voru upp í 

þurrum geymslum (ÞÞ 4869 kona f. 1907). Til var að hrosshárshnyklar hafi verið 

þræddir upp á band og hengdir þannig upp á nagla þar til farið var að vinna úr 

þeim (ÞÞ 4654 kona fædd 1904). Eins og sést á þessu hafa menn haft ýmsar 

útfærslur við það að geyma hrosshárið eftir að það er rakað af hrossunum, og 

sjálfsagt notað það sem til var og hendi var næst. Flestir virðast hafa lagt áherslu á 

að halda litunum aðskildum til að hægt væri að bregða gjarðirnar og reipin með 

mismunandi mynstrum. Það hefur því talsvert verið lagt upp úr útliti gripanna,  

ekki síður en notagildinu. 

Hverjir stunduðu hrosshársvinnsluna? 

Á meðan hrosshársvinnsla tíðkaðist var verkaskipting kynjanna í mjög föstum 

skorðum miðað við það sem nú þekkist. Karlmenn sáu um flest útistörf og grófari 

vinnu á meðan konurnar sáu um heimilisstörfin, barnauppeldi og fleira. Meðal 

þess sem karlarnir gerðu var að vinna hrosshárið. Hárið er gróft og gat sært 

hendur þar sem bregða/flétta þurfti fast til að gripurinn yrði fallegur og sterkur. 

Unnið var úr hrosshárinu óþvegnu og verkið var því oft sóðalegt. Hrossin hafa 

líkast til stundum verið óhrein, enda hýst í lélegum húskynnum. Konurnar sáu í 

staðinn um ullarvinnu og fínni hannyrðir samanber minningar Þórs Halldórssonar, 

skráðar af Árna Óskarssyni:  

”Ólafía amma mín var spunakona góð og spann á rokk. Hún var alltaf sívinnandi 

einhverja ullarvinnu í höndunum, prjónaði t.d. mikið á bandprjóna. Hún spann lopa 

á spunarokk og spann jafnvel band á snældu, en það var þó aðallega pabbi sem það 

gerði. Hann spann líka hrosshár og þá ævinlega á snældu. Úr hrosshárinu bjó hann 

til t.d. gjarðir sem voru notaðar í reiðfæri og beislistauma. Þetta var níðsterkt efni. 

Amma var sérstaklega góð að kemba ull, en það var forstigið að því að spinna band 

á rokk. Mamma var aftur á móti meira í saumaskap, útsaum og slíku, en hún átti 

einnig mjög góðan rokk” (Árni Óskarsson, e.d.). 
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Á hverjum bæ þar sem búskapur var stundaður þurfti að gera talsvert magn af 

hrosshársmunum ár hvert, því þessir munir gengu hratt úr sér við mikið álag. Af 

eftirfarandi kafla úr Brekkukotsannál má ráða að hrosshársvinna hafi ekki þótt 

sérlega skemmtileg eða eftirsóknarverð, enda jafnvel notuð sem hegning:  

„Og þó nú sé þar komið fyrir mér að ég spinn hrosshár í elli minni eftir því sem 

siður var til forna að refsa illþýði í Bláturni og á Brimarhólmi, þá tel ég mig ekki 

mann að minni fyrir því, og iðrast ekki þeirrar þjónustu sem ég veitti konúnginum 

og stríðsfólkinu þegar það fór með orlogsskipum á Breiðafirði. En á hitt ber að líta 

hvort það mundi ekki Danaveldi til enn meira hróss ef hans hátign vildi senda þjón 

sínum lítilfjörlega tortís af hrosshári úr Danmörku til viðbótar þeim rassareytíngi 

sem mér tekst með harmkvælum að herja útúr lítt stóðeigandi kotkörlum hér útá 

Íslandi........ Ja þá á ég nú í rauninni ekki annað eftir en spyrja ráðgjafann hvort 

hans hágöfgi sjálfur muni ekki sjá sér fært að mismuna mér lítilli hrosshársvisk 

undir vorið þegar kemur að því að konúngleg umboðshross verða taglskelt.“ 

(Halldór Laxness, 2007:63).  

Oftast fór hrosshársvinnan fram á kvöldvökunum á veturna. Stundum tóku gamlir 

menn í húsmennsku hrosshár frá öðrum til vinnslu, en yfirleitt var þeim ekki greitt 

mikið fyrir þá vinnu (ÞÞ 4651 karl úr Dalasýslu fæddur 1902). Þar sem þessir 

menn voru hættir útivinnu gátu þeir verið við hrosshársvinnuna líka á daginn (ÞÞ 

4654 kona fædd 1904). Sums staðar voru stálpuð börn og unglingar látin hjálpa til 

við vinnsluna t.d. að tæja hrosshárið og vinda það í hnykla (ÞÞ 4869 kona fædd 

1907). Kona fædd 1907 (ÞÞ 5675) rifjar upp vísu um hrosshársvinnslu sem gefur 

góða mynd af verkaskiptingunni í baðstofunni: 

„Hrosshár spinnur Helgi vinnumaður, 

Kveður Grímur geysihátt 

Grettisrímur fram á nátt. 

Litli Gestur lítinn hesthúskofa 

Byggir rétt við rúmstokkinn. 

Reiptagl fléttar húsbóndinn.“ 
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Hrosshársvinnslan 

Þó svo að neyðin hafi trúlega rekið menn til að fara að nýta hrosshárið, var það 

ekki svo að það væri sama hvernig það væri gert. Menn settu sér sérstakar reglur 

varðandi hrosshársvinnsluna, allt frá klippingu hestanna til þess hvernig gjarðirnar 

voru brugðnar. Þar fylgdu menn sjálfsagt tískustraumum að einhverju leiti, en 

mest hefur þó haft að segja handlægni og listamannsauga handverksmannsins. 

Fallega brugðin gjörð við sparisöðulinn var sannkallað stolt eigandans. Hér á eftir 

verður lýst helstu aðferðum sem notaðar voru við vinnslu hrosshársins um leið og 

kynntir eru helstu munir sem úr því voru unnir. 

Spunnið úr hrosshári 

Þegar kom fram á veturinn var oftast farið að huga að hrosshársvinnunni. Byrjað 

var á því að tæja hrosshárið niður á skinn eða aðra yfirbreiðslu sem lögð var á 

gólfið.  

 

Vinnuaðferð: 

Hárið var táið með höndunum og passað að það færi ekki í flækju því þá var erfitt 

að spinna úr því á eftir. Þegar komin var góð hrúga á gólfið var hárið vafið upp í 

þéttan vöndul (vindil) og öddhvössum síl úr járni, eða tréprjóni stungið í gegn. Oft 

var sílnum síðan stungið ofan í rúmstuðulinn á meðan ofið var úr vindlinum. Í 

gömlu baðstofunum voru þessir rúmstuðlar oft hafðir talsvert hærri en 

rúmstokkarnir og var það forsenda þess að hægt væri að nota þá til að festa sílinn í 

þá. Oft voru líka renndar kúlur til skrauts ofan á þeim. Þegar byrjað var að spinna 

var halasnælda tekin í  hægri hönd en sú vinstri notuð til að skammta hárið úr 

vindlinum. Smá visk var tekin út úr vindlinum í einu og toguð út til að mynda 

þráðinn. Snældunni var síðan snúið í hringi svo að snúningur kæmi á bandið. 

Reynt var að hafa snúninginn sem jafnastan og þráðinn jafn sveran. Þetta var mjög 

mikið nákvæmnis og vandaverk ef vel átti að takast. Litum var venjulega haldið 

aðskildum þegar ofið var  (Jóhannes Jónsson, 1982:15-16).  

Snælda var verkfærið kallað sem notað var til að spinna og tvinna hrosshárið 

með. Breiði endi hennar var kallaður snúður, teinninn sem gekk út úr honum hali 
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og krókurinn sem bandið var fest við snúðinn með var kallaður hnokki. Nokkrar 

útfærslur voru síðan til af snældum, eftir því til hvers þær voru ætlaðar.  

Oft voru notaðar sérstakar hrosshárssnældur (Jóhanna Kristjánsdóttir, 

1976:28). Þær voru nokkru stærri en venjulegar halasnældur, snúðurinn stundum 

útskorinn (ÞÞ 4649, kona f. 1903). Hjá Sesselju Guðjónsdóttur í Mosfellsbæ sá ég 

fallega útskorinn snúð af hrosshárssnældu. Hann hafði hún fengið hjá föður sínum 

sem vann mikið úr hrosshári, allt fram á fullorðinsár. 

 

 

Mynd 3. Hrosshárssnælda með útskorinn snúð  

(úr einkasafni höf.). 

 

Karl fæddur 1904 (ÞÞ 14749) talar um að notaðar hafi verið „venjulegar 

tvinningasnældur“ við hrosshársspunann. Kona ein fædd 1907 (ÞÞ 5675) talar um 

að snældan sem spunnið var á hafi verið snúðmeiri en sú sem tvinnað var á. Annar 

karl fæddur 1895 (ÞÞ 4691) talar um að nauðsynlegt hafi verið að 

spinningasnældur sem notaðar væru í hrosshárið væru með þungan snúð úr 

harðviði. Það hefur sennilega hjálpað til við ná góðri sveiflu á snælduna.  

Af þessum heimildum má ætla að hentugast í hrosshár hafi verið að nota stærri 

snældurnar sem kallaðar voru hrosshárssnældur. Ef þær voru ekki til hafa menn 

notað venjulegar ullarsnældur. Það var annars vegar snælda til að spinna á og hins 

vegar snælda sem hentaði betur til að tvinna þræðina saman með.  

Spuni var eins og áður sagði mikið nákvæmnisverk og kostaði mikla leikni. 

Sumir urðu þó mjög færir í þessari list. Nokkuð mismunandi aðferðir voru notaðar 

við spunann. Sumir notuðu þá tækni að rúlla snældunni niður eftir lærinu og láta 

hana skutlast út af því til að fá sem mestan snúð á bandið í hverju handtaki. Aðrir 

veltu snældunni í lófanum á sér. Það var þó óalgengari aðferð. Hún kostaði meiri 

færni, en var fljótlegri ef menn komust upp á gott lag með hana. Mesta leiknin við 
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spunann var að fá snúðinn á bandinu jafnan. Ef velt var í lófanum var vindlinum 

fest lægra en ef lærið var notað, vindillinn hafður nærri láréttur miðað við 

snælduna. Fyrir framan snælduna var vafið upp í hnykil, sem látinn var verða 

nokkru stærri en snúðurinn.   Þegar hann þótti  hæfilega stór var hann undinn upp 

á snælduhalann. Stundum var undið upp í „rjúpu“. Það var hnykill sem hægt var 

að rekja bæði utan af og innan úr, líkt og á hnotum sem keyptar eru í búðum í dag. 

Þegar byrjað var að tvinna var hægt að rekja sinn hvorn þráðinn innan úr og utan 

af sömu rjúpunni. Einnig var stundum undið upp á „læsta þráðarleggi“ sem 

virkuðu svipað og rjúpan. Hrosshár var stundum spunnið á rokk og voru þá 

gjarnan notaðir gamlir og útjaskaðir rokkar sem ekki hæfðu lengur til tóvinnunnar 

(Guðmundur Jósafatsson, 1968:5-6). Einnig var vafið upp í stóra hnykla eða 

rjúpur þegar búið var að tvinna, því þá var þægilegt að rekja innan úr þegar farið 

var að bregða eða flétta úr þræðinum (Guðmundur L. Friðfinnsson, 1991:149). 

Það hefur verið til nokkurra þæginda að geta rakið báða þræði úr sömu rjúpunni í 

stað þess að vera með tvo hnykla. Þegar snældunni var snúið til að fá snúning á 

þráðinn var talað um „halakings“ (ÞÞ 4691 karl f. 1895).  

Búkhár hrossa voru kembd í stólkömbum (Guðmundur L. Friðfinnsson, 

1991:148) eða í sérstökum hrosshárskömbum sem voru gróftenntir og orðnir 

ónýtir til brúks í ull (Guðmundur Jósafatsson, 1968:5). Kambar nefndust 

verkfærin sem notuð voru til að greiða úr ull eða hrosshári áður en það var 

spunnið. Gamlir ullarkambar sem farnir voru að gisna hafa verið heppilegir í 

hrosshársvinnsluna sökum þess hve hrosshárið er gróft.  

Eftir að hafa komið hrosshárinu í þráð hófst vinnan við að flétta og bregða úr 

því reiðtygi og aðra muni. 

Munir úr hrosshári 

Í gegnum aldirnar var hrosshárið aðallega notað til reiðtygjagerðar. Úr því voru 

t.d. fléttaðir og brugðnir taumar, höfuðleður og ýmiss konar gjarðir sem nota 

þurfti á hestana. Einnig þurfti að nota talsvert mikið af reipum, þar sem allt hey 

var bundið upp á hesta til að flytja það heim af túnunum.  

Ef lítið var til af hrosshári var stundum notuð togmikil úrgangsull í reipi og 

gjarðir (Jóhannes Jónsson, 1982:13). Öll ull var hirt og þótti verðmæt, hvort sem 

það voru sneplar sem duttu af skepnunum úti í haga og kölluðust hagalagðar, sú 
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ull sem kindurnar nudduðu af sér á jötuböndunum í fjárhúsunum og kölluð var 

garðaló eða besta ullin sem tekin var af kindunum með klippum. Ullin var síðan 

notuð til mismunandi hluta eftir gæðum hennar og oft skipt upp í tog og þel. Í 

hluti þar sem hrosshárið þótti of gróft eitt og sér, var það oft blandað með 

úrgangsull til að fá mýktina. Þar sem togið er sterkara hefur það frekar verið notað 

í hluti sem mæddi mikið á. 

Reiðtygi hafa tekið breytingum í gegnum árin og verið háð efnum og ástæðum 

fólks. Efnaða  fólkið reið í söðlum sem oft voru mjög fagurlega skreyttir á meðan 

almúginn notaðist við einfalda þófa eða reiðskinn sem strengt var utan um 

hestinn. Það var í höndum ýmissa hagleiksmanna að smíða reiðtygi, allt fram á 19. 

öld, er söðlasmíði gat farið að teljast iðngrein hér á landi. Beislisbúnaðurinn var 

þá höfuðleður með ennisól, kverkól, kinnólum og taumum sem ýmist voru úr 

þykku leðri eða  

„brugðin eða fléttuð úr hrosshári eða ull, togi eða loddabandi. Þess konar beisli 

voru fremur notuð við bandbeisli á áburðarhesta en reiðhesta. Viðhafnarbeisli voru 

skreytt fagurlega með laufum, doppum og skjöldum úr góðmálmum.“ (Gísli B. 

Björnsson; Hjalti Jón Sveinsson, 2004:118).  

Bandbeislin voru af einföldustu gerð og þurftu greinilega ekki að vera neitt fyrir 

augað. Öðru máli gilti um beislin sem notuð voru upp í reiðhestana og notuð voru 

spari. Man ég eftir að afi minn átti bæði beisli og svipu sem mér þóttu ákaflega 

falleg með áletruðum og skreyttum skjöldum úr málmi. 

Á árunum 1850-1950 voru til söðlasmiðir út um allt land, en eftir 

heimsstyrjöldina síðari var farið að flytja inn mikið af reiðtygjum. Þá fóru menn 

að ríða í svokölluðum spaðahnökkum sem síðar var farið að þróa sérstaklega til að 

þeir hentuðu íslenska hestinum og nútíma reiðmennsku sem best (Gísli B. 

Björnsson; Hjalti Jón Sveinsson, 2004:130-131). Á síðustu áratugum hefur mikil 

þróun orðið í hönnun hnakka fyrir íslenska hestinn og mikil framför orðið á því 

sviði. Stöðugt betri hráefni, og meiri vitneskja um hreyfingafræði hestsins stuðla 

að framþróun. Auk þess má nefna bættan efnahag fólks sem stundar 

hestamennsku, en hún er frekar dýrt áhugamál eða íþrótt. Höfuðbúnaðurinn hefur 

einnig gjörbreyst og endalaust er verið að prófa sig áfram með mismunandi 

beislisbúnað og nýjar tegundir méla. 
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Bandbeisli og taumar 

Beislin sem notuð voru til hversdagsbrúks á vinnuhestana voru kölluð bandbeisli 

og voru ákaflega einföld að gerð. Höfuðleður og taumur voru stundum hafður 

einn samliggjandi spotti sem festur var í hringamélin sitt hvoru megin og upp fyrir 

höfuð hestsins. 

 

Vinnuaðferð: 

Bandbeislin voru oftast fléttuð úr tagli og þurfti fléttan að vera um 3 metrar á 

lengd.  

„Fléttingunum var í byrjun verks brugðið um skoruna á beislistyppinu og 

beislishögld sett upp á taglið áður en fléttun var lokið. ....Við lok fléttunar var 

högldin vandlega fest á taglendann og kjaftamél síðan sett á sinn stað“.  

Bandbeislin voru þó stundum gerð úr ull og voru þá kölluð lopbandsbeisli. Til eru 

frásagnir úr Grímstaðaannál frá árinu 1742 af smalapilti sem hengdi sig í beisli 

sem er lýst svipað þessu. Af því má ráða að beisli af þessari gerð eiga sér langa 

sögu. Talað var um höfuðleður bæði á bandbeislunum og reiðbeislum og mun það 

hafa verið brugðið á svipaðan hátt og gjarðir, ýmist úr ull eða hrosshári. Einnig 

eru dæmi um að þau hafi verið gerð með spjaldvefnaði (Þórður Tómasson, 

2002:96). Það hefur þó trúlega verið sjaldgæft að bandbeisli væru svo vönduð, en 

frekar bundið við einstaka handverksmann eða konu.  

Við gerð tauma voru notaðar fjölbreyttari aðferðir. 

„Taumar voru með ýmsu móti: stungnir, stímaðir, fléttaðir og brugðnir úr ull, 

hrosshári eða leðri eða úr fínni járnkeðju með ól í miðju“ (Jónas Jónasson, 

1934:233).  

Þeir hafa þó líkt og beislin verið mis íburðarmiklir og vandaðir.  

Taumar úr ull voru mjúkir, en hrosshárstaumarnir harðir og óþjálir. Þeir voru 

mest notaðir á bandbeislin (Gísli B. Björnsson; Hjalti Jón Sveinsson, 2004:119).  

Hrosshárið hefur sökum grófleika ekki hentað vel í beislistauma en gert menn 

sárhenta. Á vinnuhestana hefur verið notast við ódýrustu gerð tauma og styrkur 

þeirra verið kostur. 

Gjarðir 

Gjarðir eru þeir hrosshársmunir sem hvað fallegastir eru, enda oft mjög vandað til 

þeirra. Vandaverk var að fá þær jafnt og fast brugðnar og skipti að sjálfsögðu 
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miklu hve jafnt og fallega hrosshársþráðurinn var spunninn. Þær voru hafðar 

mismunandi breiðar og langar eftir því í hvað þær voru ætlaðar; til að festa 

söðlum, þófum eða hnökkum á reiðhestana, eða til að festa klyfberum eða 

klyfsöðlum á vinnuhesta.  

Ýmsar útgáfur voru af þeim gjörðum sem unnar voru úr hrosshárinu, sumar 

listilega gerðar.  

 „Söðull var gyrtur á með tveimur gjörðum en hnakkur með einni. Aftari 

söðulgjörðin var kölluð kviðstaf. Gjarðir þessar voru yfirleitt úr hrosshári eða ull. 

Þær voru ýmist spjald- eða stólofnar eða brugðnar og hétu eftir útlitinu, tenntar, 

tíglóttar  eða oddabrugðnar. Leðurgjarðir voru fátíðari.“ (Gísli B. Björnsson; Hjalti 

Jón Sveinsson, 2004:123-124).  

Ullin sem notuð var í gjarðirnar var oft garðaló eða önnur úrgangsull. Hún var 

mest notuð í klyfberagjarðir og hnappheldur til mýkingar. 

 

 

Mynd 4. Fjórlit oddabrugðin gjörð, unnin af Jennýju Karlsdóttur  

(úr einkasafni höf.). 

 

Vinnuaðferð: 

Klyfberagjarðir voru oftast brugðnar í odda. Þær voru gjarnan hafðar tvílitar, 

dökkar og ljósar þannig að þræðirnir mynduðu fallega odda sem lágu inn að miðju 

á gjörðinni. Þegar gjörð var oddabrugðin var ystu þáttum gjarðarinnar brugðið inn 

að miðju, fyrst frá hægri en síðan frá vinstri. Þannig mynduðu jaðarþættirnir í 

senn ívafið í öðrum helmingi gjarðarinnar og fyrsta þáttinn í hinum helmingnum. 



27 

 

Með því að hafa gjörðina í fleiri en einum lit myndaðist einskonar oddamynstur í 

gjörðina, þannig að oddarnir vísuðu upp og inn að miðju. Upphaf gjarðarinnar var 

nefnt „auga“, miðbik hennar „bolur“ og endinn, sem gengið var frá í lokin, var 

kallaður „flétta“. Taglhársgjarðir þóttu bestu gjarðirnar, bæði endingargóðar og 

fallegar. Slíkar gjarðir voru notaðar  á fínustu reiðtygin, eins og söðla 

húsmæðranna en eins þótti það góð gjöf að láta fallega brugðna taglhársgjörð 

fylgja með reiðtygjum heimasætanna þegar þær giftu sig. Þar sem 

taglhársgjarðirnar voru mjög sterkar voru þær stundum notaðar sem dráttartaug 

t.d. þegar vír var strekktur. Þær voru þá gjarnan styrktar með því að hafa þær 

svolítið breiðari en venjulegar reiðgjarðir (Guðmundur Jósafatsson, 1968:7). 

Í greininni Að bregða gjörð (1971) er rakið nokkuð nákvæmlega hvernig 

reiðgjörð var brugðin með oddamynstri. Byrjað var á að mæla lengdir þáttanna, en 

það var 126 cm eða tvær danskar álnir. Þá var notuð fjöl í réttri lengd sem vafið 

var upp á, eða rakið á milli tveggja nagla sem negldir höfðu verið með réttu 

millibili. Þannig fékkst rétt lengd á alla þætti gjarðarinnar. Þættirnir gátu verið 12, 

14 eða 16 (alltaf jöfn tala) eftir því hvað gjörðin átti að verða breið og eftir 

grófleika þráðanna sem spunnir höfðu verið. Ef gjörðin átti að vera tvílit urðu 

þræðirnir að vera annaðhvort 12 eða 16 til að hlutföllin yrðu rétt. Þegar búið var 

að skera alla þættina mátulega langa voru þeir þræddir inn í hringjuna sem höfð 

var á endanum og hún bundin föst við eitthvað fast á meðan brugðið var. Það var 

nokkuð nákvæmnisverk að fá alla þræði jafna í byrjun. Litunum var raðað þannig 

í hringjuna að allir þættir annars litarins komu í miðjuna en þáttum hins litarins 

skipt í tvennt til jaðranna. Þegar byrjað var að bregða var öllum þáttum 

gjarðarinnar skipt í tvennt og teknir sinn í hvora hönd. Oftast var byrjað hægra 

megin.  

„Var þá innsta lykkjan í hægri hendi tekin og efri þætti hennar brugðið undir 

þumalfingur vinstri handar og þræðinum svo brugðið inn í krepptan lófann þannig, 

að hann léki aldrei laus. Þá er neðri þræði lykkjunnar brugðið yfir þumalfingurinn 

og hann falinn í kreppingnum eins og hinn fyrri. Þannig var hver einstakur þráður 

tekinn uns aðeins er eftir neðri þáttur yztu lykkjunnar. Honum er brugðið gegnum 

skilið. Sá hluti uppistöðunnar, sem myndaði skilið, var nú tekinn í hægri hendi, 

þræðinum, sem dreginn var í gegn brugðið yfir þumalfingur hægri handar og falinn 

í lófanum. Þá er fyrsta lykkja vinstri helmings tekin og eins og áður efri þræði 

brugðið undir þumalinn en þeim neðri yfir og þeir faldir í krepping hægri handar 



28 

 

uns komið er að yztu lykkju þeim megin. Þá er efri þræðinum brugðið undir 

fingurinn en hinum neðri brugðið í gegn. Er þá komin fullgerð ein umferð. Hefst 

svo sú næsta á því, að þeim þræði er brugðið yfir þumal vinstri handar eins og áður 

er lýst. Þessar umferðir eru svo endurteknar til enda gjarðarinnar.“  

Svolítill vandi var að rugla ekki röð þáttanna því þá fór allt úr skorðum og skilið 

skekktist. Þó nokkra leikni og æfingu þurfti til að fá gjarðinar þéttar og fallegar, 

en þá skipti mestu að halda þáttunum strekktum og misdraga þá ekki. Þræðina 

sem þræddir voru í gegn í hvert sinn þurfti að strekkja sérstaklega vel, en jafnt til 

beggja hliða. Í þessari grein var aðeins kennt að oddabregða, en einnig þekktust 

aðrar aðferðir við að bregða gjarðir. Einfaldast var að þverbregða, en það þótti 

ekki eins fínt og hefur sennilega sjaldnar verið notað. 

 

 

Mynd 5. Þverbrugðin reiðgjörð við söðul (úr einkasafni höf.). 

 

Þórður Tómasson (2002:85) talar um að ýmsar litasamsetningar hafi verið 

notaðar og minnist á „tenntar gjarðir“ í því sambandi. Ekki er nánari lýsing á 

þeim. Hann segir engan mun hafa verið á hnakkgjörðum og söðulgjörðum. Þær 

voru annað hvort brugðnar eins og áður er lýst eða ofnar. Ef gjarðir voru ofnar var 

ýmist notaður venjulegur vefstóll eða áhald sem kallað var „hrosshársgrind“ sem 

ekki er lýst frekar.   

Einhver dæmi hafa verið um að fótvefnaður hafi verið notaður á hrosshársgjarðir 

eftir því sem Guðmundur Jósafatsson (1968:7) greinir frá:  

„Reiðgjarðir voru oft, -sennilega oftar- ofnar. Var það oft gert á fæti líkt og þegar 

ofin voru sokkabönd. Aldrei vissi ég þó til að þær væru spjaldofnar.“  
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Ekki fylgir lýsing á þessum fótvefnaði, en af öðrum heimildum að dæma kannast 

ekki margir við þessa aðferð svo sennilega var hún ekki mjög útbreidd. Þórði 

Tómassyni (2002:85) finnst ólíklegt að fótvefnaður hafi verið notaður við gjarðir, 

þar sem sú aðferð henti einkum til að gera mjó bönd. 

Hringjurnar sem notaðar voru á reiðgjarðirnar voru oft mikil listasmíði. Þær 

voru oftast úr kopar en þornin úr eir. Til voru koparsmiðir sem sérhæfðu sig í 

þessari iðn (Þórður Tómasson, 2002:84). Svokallaðar hófhringjur voru 

bogadregnar, en þær sem notaðar voru á söðla voru kallaðar grindahringjur. 

Hringjur voru stundum smíðaðar úr járni eða horni (Gísli B. Björnsson; Hjalti Jón 

Sveinsson, 2004:124). Einnig er til heimild um  hringjur úr hvalbeini eða 

hvaltönnum (Þórður Tómasson, 2002:81). Til að styrkja gjarðirnar var saumað á 

þær leður upp við hringjurnar (Guðmundur L. Friðfinnsson, 1991:150). 

 

        

Myndir 6 og 7. T.v. þverbrugðin klyfberagjörð með högldum. T.h. oddabrugðin reiðgjörð með 

hringjum (úr einkasafni höf.).  

 

Klyfberagjarðir voru þrjár og yfirleitt hafðar grennri en reiðgjarðir. Þær voru 

kallaðar: „brjóstgjörð, miðgjörð og aftasta gjörð eða náragjörð“. Fremsta og 

aftasta gjörðin voru girtar í sömu átt, en miðgjörðin var girt í öfuga átt og kölluð 

gagntak. Á öðrum enda gjarðanna var brugðin eða fléttuð lykkja sem gagntakinu 

var fest í. Á hinum endanum var svokölluð sylgja, sem gerð var úr leðri eða sterku 

snæri, sem hnýtt var í klyfberahagldirnar. Miðgjörðin var yfirleitt fest fyrst, síðan 

brjóstgjörðin og endað á náragjörðinni. Á klyfsöðlum voru aftur á móti 2 gjarðir 

og á þeim voru hringjur eins og á reiðgjörðum (Guðmundur L. Friðfinnsson, 

1991:150). Á meðfylgjandi myndum má sjá mismunandi útfærslur á festingum. 
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Klyfberagjörð með högldum á öðrum enda annars vegar en reiðgjörð eða 

klyfsöðulsgjörð með hefðbundnum hringjum á báðum endum hins vegar.  

Svokölluð hornístöð og engjaístöð voru notuð með þófum og gæruskinnum 

þeim sem algengir voru sem reiðver almennings fram eftir 19. öldinni. Þessi ístöð 

voru tengd saman með stuttri og breiðri hrosshársgjörð. Ístöðin voru oft miklir 

listgripir. Á sinn hvorn enda gjarðarinnar voru bundnar ferhyrndar  tréplötur sem 

notaðar voru sem ístig. Plöturnar voru tálgaðar úr tré og oft skreyttar og útskornar 

með fangamarki eigandans rituðu með höfðaletri (Þórður Tómasson, 2002:107).  

Eftir þessu má ætla að talsvert hafi verið lagt upp úr handverkinu á gjörðinni 

sjálfri, þó að þófar og hornístöð hafi aðallega verið notuð af fátæku almúgafólki. 

Trúlega hafa þó reiðgjarðirnar sem notaðar voru með söðlum og hnökkum verið 

skrautlegri og íburðarmeiri en gjarðir hornístaða, klyfsöðla og klyfbera. 

Reiptögl 

Reiptögl voru sérstök fléttuð reipi sem notuð voru til að binda utan um 

heybaggana og festar þá upp á hestana. Þannig var heyið flutt heim af túnunum, 

tveir heybandsbaggar á hvern hest, sinn hvoru megin á hestinum.  

 

 

Mynd 8. Reiptögl fléttuð í mörgum litum 

(úr einkasafni höf.).  
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Vinnuaðferð: 

Reiptagl var búið til úr tveimur reipum. Hvort reipi var með auga á öðrum 

endanum. Síðan var fléttaður spotti sem var um 1 faðmur að lengd. Á hann miðjan 

var fest tveimur högldum með um þverhandar millibili. Millibilið var nefndur sili. 

(Einhverjir nefndu allan þennan spotta sila en hitt var algengara að það væri bili 

milli haglda sem bæri það nafn). Sinn hvor endi spottans var síðan bundinn í 

augun á reipunum og var þá orðinn eitt langt reipi sem hét þá reiptagl. Tveimur 

reiptöglum var síðan fest saman í kippu og voru þannig kölluð reipapar. Reiptögl 

voru fléttuð úr 5 þráðum. Best þótti að hafa þau sem fastast fléttuð og gátu menn 

því orðið mjög sárhentir af vinnunni. Byrjað var á að flétta auga á annan enda 

reipisins en gengið frá hinum endanum með því að sauma fyrir endann með segl- 

eða togþræði (Guðmundur L. Friðfinnsson, 1991:149). Karlmaður fæddur 1902 í 

Dalasýslu segir að á hans bæ hafi þurft um 30 reipapör til heyskapar og annarra 

starfa yfir sumarið og til þess hafi þurft að nota allt það hrosshár sem til féll af 

þeim 15 hrossum sem til voru á bænum (ÞÞ 4651). Það hefur að sjálfsögðu farið 

eftir því hversu búskapurinn var stór í sniðum hversu mörg reipapörin þurftu að 

vera á bæjum, en á þessu má sjá að talsvert hefur þurft af hrosshári og vinnan 

verið mikil við gerð þeirra. Silinn var það sem slitnaði mest á reiptöglunum því að 

hann nuddaðist stöðugt við klakkinn [krókinn sem hengt var á]. Silinn var því 

stundum styrktur með leðuról og í seinni tíð var hann stundum gerður úr kaðli. 

Hagldirnar voru oftast heimasmíðaðar, úr horni eða harðviði. Þær voru ýmist með 

einu aflöngu gati eða með tveimur götum. Bestar þóttu þær sem voru 

hringbeygðar t.d. úr hrútshorni (Guðmundur L. Friðfinnsson, 1991:149). Ekki veit 

ég fyrir víst hvers vegna silinn var fléttaður sér, en trúlegt er að það hafi verið svo 

hægt hafi verið að skipta honum út þegar hann var orðinn slitinn.  

Þegar  bundið var utan um sátu var silinn festur í annað gat hagldanna en reipið 

strekkt í hitt gatið (eða hinn enda aflanga gatsins). Reiptaglið var lagt á jörðina og 

sátan sett ofaná, upp við hagldirnar. Ýmist voru tveir við þetta verk, oftast karl og 

kona, eða einn karlmaður. Reiptöglin voru þrædd í gegnum hagldirnar og strekkt 

vel. Hagldirnar snéru nú beint upp. Þá voru reiptöglin strekkt út til hliðanna og 

þannig krossbundið um sátuna, henni velt við og bundið aftaná með reipahnút. 

Síðan voru sáturnar hengdar upp á silunum, á klakkana á klyfberanum, sín á hvora 

hlið hestsins (Kristfríður Björnsdóttir, munnleg heimild, febr. 2011). 
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Hnappheldur 

Hnappheldur voru fléttaðir spottar sem notaðir voru til þess að hefta hestana með 

ef það þurfti að skilja þá eftir eftirlitslausa einhverja stund úti á víðavangi, t.d. í 

leitum eða úti á túnum. Á annan endann var fest sauðarlegg, en á hinum endanum 

var höfð lykkja. Hnappheldunnni var brugðið utan um annan framfótinn, síðan var 

snúið upp á hana og síðan brugðið utan um hinn fótinn. Síðan var beinið þrætt inn 

í lykkjuna á hinum endanum til að læsa haftinu utan um fætur hestsins. Oft reyndu 

hestarnir að ganga eða hoppa af stað með haftið. Þeir vildu því særast á fótunum 

af hnappheldunum.  

 

 

Mynd 9. Hnapphelda (úr einkasafni höf.). 

 

Vinnuaðferð: 

Hnappheldurnar voru oft gerðar úr úrgangsull eða hampi en einnig úr hrosshári. 

Hrosshárið þótti þó fremur hart og gat sært hrossin, en þó var faxhár mun betra en 

taglhárið. Þegar hnapphelda var fléttuð var byrjað á því að festa sauðalegg með 

því að festa bandi við sinn hvorn enda hans og síðan í eitthvað fast í baðstofunni 

s.s. sperru eða rúmstaf. Þráðunum var síðað brugðið utanum legginn og endarnir 

jafnaðir. Fléttað var með 5 eða 7 þáttum eins og í reiptagli og lengd þeirra miðuð 

við að það styttist um þriðjung við fléttun. Augað sem leggurinn gengur í gegnum 

til að læsa haftinu var gert þannig að þegar hæfilegri lengd var náð var fléttunni 

skipt í tvennt og hvor helmingur fléttaður sér sem nam stærð augans, en síðan 

tengt saman aftur og fléttað smá spotta. Gengið frá endanum með því að vefja 

hann þétt með ullar- eða hrosshársþræði og festa með nál. Lengd fullbúinnar 
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hnappheldu var um 80-100 cm. Einhver dæmi eru um krílaðar hnappheldur og 

allskonar bönd úr hrosshári eða ull (Þórður Tómasson, 2002:146).  

Notkun hrosshársins til reiðtygja- og reipagerðar hefur nú vikið fyrir nýrri 

efnum. Leður og ýmis gerviefni eru nú notuð í reiðtygin. Kaðlar eru einnig gerðir 

úr gerviefnum í dag, þar sem þau þola betur bleytu og rotna ekki eins og 

náttúrulegu efnin   (Ísfell, e.d.). Gömlu hrosshársreipin þurfti að meðhöndla rétt til 

að þau entust. Þau þurfti að hengja upp á þurrum stöðum svo þau næðu ekki að 

fúna.  

Önnur nýting hrosshárs 

Þó svo að algengasta notkun hrosshársins hafi verið í reiðver, var það þó notað í 

fleira. Karl fæddur 1896 (ÞÞ 4706) segist hafa séð prjónaða hrosshársskó. Þeir 

voru notaðir innan í gúmmístígvélin fyrst þegar þau komu. Ekki kemur fram hvort 

notað var búkhár, fax eða tagl, en trúlegast er að það hafi verið búkhár þar sem 

það er mýkst. 

Kona fædd 1904 (ÞÞ 4682) segist muna eftir kynsystur sinni sem kembdi og 

spann búkhár af folaldi. Það hafi verið vandasamt að spinna úr svo stuttum hárum. 

Hún prjónaði síðan vettlinga úr því. Hún man líka eftir að prjónaðir hafi verið 

klútar úr taglhári, til að þvo með þeim mjólkurílátin. Einnig átti hún fatabursta 

sem faðir hennar gerði úr taglhári.  

Úr hrosshári voru unnar mottur sem ýmist voru ofnar eða brugðnar. Prjónaðar 

voru tátiljur sem þóttu mjög hlýjar og stundum hafðar innan í ullarsokkum. 

Taglhárið var oft notað í bursta og sópa, og entust þeir mjög vel (Jóhanna 

Kristjánsdóttir, 1976:29).  

Guðmundur Jósafatsson (1968:8) minnist einnig á mottugerð úr hrosshári. 

Hann talar um tvær gerðir af mottum. Önnur var hringlaga  líkt og skjöldur, undin 

upp úr gömlum reipum og höfð við baðstofudyr. Hin tegundin var hekluð úr 

hrosshári sem spunnið hafði verið upp í  a.m.k. 4 þræði. Þær voru hafðar undir 

fótum gamalmenna og trúlega verið mjög hlýjar. Einhverjar fleiri tegundir segist 

hann hafa séð en lýsir ekki. 

Og fleiri not þess hrosshárs eru nefnd. 

„Tengdamóðir mín átti skó úr hrosshári, þeir voru heklaðir með skinnbotni sem 

saumaður var í og fóðraðir innan með lambsskinni......Hrosshár var algengt að nota 

í hnakkdýnur“ (ÞÞ 4856 kona f. 1902).  
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Í dýnurnar var eflaust notað búkhár. 

Samkvæmt Guðmundi L. Friðfinnssyni frá Egilsá (1991:148) var hrosshár 

notað til að búa til fuglasnörur fyrir flekaveiðina við Drangey og var verslunarvara 

af þeim sökum í Skagafirði. Ekki hef ég séð heimildir um slíkar veiðar á fleiri 

stöðum á landinu.  

Hærusekkir voru gerðir úr hrosshári en hafa trúlega verið við það að hverfa á 

seinni hluta 19. aldarinnar.  

Þeir voru ofnir í vefstólum og voru mjög sterkir og endingargóðir. Hærusekkir 

munu hafa verið gerðir úr blöndu af hrosshári og togi og oft lista vel gerðir 

(Guðmundur Jósafatsson, 1968:8). Þjóðminjasafnið geymir a.m.k. einn slíkan, en 

synd er að ekki virðast margir hafa lært handbragðið við gerð þeirra.  

Karl f. 1895 (ÞÞ 4691) minnist þó að hafa kynnst gerð hærupokanna: 

„Efnið í hærupokana var ofið í venjulegum vefstólum úr fremur grófu 

hrosshársgarni (bandi) tvöföldu, vanalega tvinnuðu. Úr þessum voðum voru 

hærupokarnir saumaðir. Á börmunum voru hafðar litlar hornhagldir og 

stundum látnar sylgjur ef til voru. Síðan var leðurreim fest við til að draga 

pokann saman.“ 

Pokar úr boldangi, hrosshári eða ull voru notaðir undir varning með reiðtygjunum. 

Þeir voru með opi á miðri hlið og varningur settur í báða enda og gyrt fast um 

miðju með leðuról (Gísli B. Björnsson; Hjalti Jón Sveinsson, 2004:125). Þessir 

pokar hafa verið með nokkuð öðru sniði, en þó ofnir úr hrosshári eins og þeir 

fyrri. 

Lýsing karls sem fæddur var 1907 (ÞÞ 4610) svipar til hærupokans sem áður 

var lýst. Hann kannast ekki við að hafa séð þá gerða, en að heima hjá honum hafi 

verið til röndóttir hærusekkir sem hafi verið aðfengnir. Í opinu voru hornsylgjur 

og band dregið fyrir þá til að loka þeim. Ullin var flutt í kaupstað í þessum 

pokum. Eftir að hrosshársvinnsla lagðist af um 1940 segir hann hrosshárið sem til 

féll á hans bæ hafa verið selt Burstagerðinni í Reykjavík í nokkur ár. Um stærð 

pokanna er ekki getið, en þeir hljóta að hafa verið nokkuð stórir miðað við að vera 

notaðir til ullarflutninga.  

Hrosshár var notað til þess að búa til allskonar þvegla og bursta heima á 

bæjunum. Þeir entust oft mjög vel. Eftir stofnun Burstagerðarinnar í Reykjavík 

árið 1937 voru burstar og ýmsir penslar handgerðir úr hrosshári. Hrosshárið til 

vinnslunnar var þá keypt af bændum héðan og þaðan af landinu (Friðrik 
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Hróbjartsson, 2010). Í dag eru flestir burstar gerðir úr gerviefnum, plasti og tré, en 

þó eru enn búnir til einhverjir burstar úr hrosshári. 

Hrosshárið er einnig notað í boga fiðlunnar og hinna strengjahljóðfæranna; 

víólu, selló og kontrabassa. Hljóðið myndast þegar boganum er strokið eftir 

strengjum hljóðfærisins  (Hrafnhildur L. Runólfsdóttir og Eyja Margrét 

Brynjarsdóttir, 2001).   Hvort eða hvernig hárið er meðhöndlað áður en það er 

strengt á bogann skal ég ekki segja um. 

 

Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi orti:  

 

Hrosshár í strengjum og hol að innan tré 

-ekki átti fiðlingur meira fé 

Í kotinu söng hann og konan sem þar bjó 

-gaf honum nesti og nýja skó 

Fiðlingur þráði fegurð og söng 

-yfir honum vaggast eilífðin löng 

Hrosshár í strengjum og hol að innan tré 

-ekki átti fiðlungur meira fé. 

 

Að lokum má nefna að algengt er í dag að fluguhnýtingamenn noti hrosshár til að 

hnýta flugur sínar. Þá er hrosshárið litað í ýmsum skrautlegum litum til að 

fiskurinn bíti frekar á agnið (Fluguverslunin, e.d.). Ýmsar veiðarfæraverslanir 

selja litað hrosshár í litlum einingum fyrir veiðimenn sem vilja hnýta sínar eigin 

flugur.  

Við höfum nú farið yfir helstu afurðir hrosshársvinnslunnar. En hvenær skyldi 

þessi iðja hafa lagst af? 

Hvenær lagðist hrosshársiðnaður af á Íslandi? 

Ljóst er að hrosshársvinnslan hefur smátt og smátt fjarað út hér á landi með 

breyttum búskaparháttum og innflutningi nýrra efna. 

Halldóra Bjarnadóttir (1928) hvetur Íslendinga til að nýta betur hrosshárið, þar 

sem henni finnst of margir hættir að nýta það í reipi og gjarðir en farnir að nota 

innflutt efni í staðinn. Hún nefnir ýmis not fyrir það s.s. að flétta mottur, nota það 

í inniskó þar sem engir skór séu jafn hlýir og sterkir, í sópa og bursta. Hún segir 
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útlendinga nota hrosshárið til að vefa úr því áklæði á húsgögn sín og hvetur landa 

sína til að gera slíkt hið sama. Það bendir til þess að þegar þetta er skrifað, árið 

1928, hafi þegar verið farið að draga mjög úr notkun hrosshársins hér á landi. Í 

svörum við spurningalistum Þjóðaháttadeildar kemur fram að nokkuð misjafnt var 

milli bæja eða jafnvel landshluta hvenær hætt var að vinna úr hrosshári. Sumir tala 

um að því hafi verið hætt „snemma á þessari öld“ (ÞÞ 4684 kk f.1882) aðrir „um 

1925-1930“ (ÞÞ 4764 kk f. 1903). Hjá  karli fæddum 1902 í Dalasýslu kom fram 

að hann þekkti til hrosshársvinnslu allt til ársins 1940. (ÞÞ 4651). Eftir þann tíma 

fækkaði fólki á bæjunum. Einhver dæmi eru um að karlar sem kunnu til verka hafi 

þá farið á milli bæja til að vinna að hrosshárinu (ÞÞ 4640 kona f. 1905). Ljóst er 

að eftir heimsstyrjöldina síðari varð mikil breyting á allri vinnu í sveitum landsins. 

Með tilkomu véla og tækja til landbúnaðar varð minni þörf fyrir hestinn sem 

vinnudýr. Þar með minnkaði þörfin fyrir hrosshárið sem efnivið í reiðtygi. 

Innlendir söðlasmiðir fóru í auknum mæli að framleiða nútímaleg reiðtygi í 

takt við breytta notkun íslenska hestsins sem reiðhests (Gísli B. Björnsson; Hjalti 

Jón Sveinsson, 2004:118).  

Það var þó ekki fyrr en talsvert löngu seinna sem fólk fór að nýta sér hrosshárið 

til annarra nota, en þar fóru veflistakonur fremstar í flokki. 
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Hrosshár í listum og handverki 

Þó svo að hrosshársiðnaður hafi að mestu lagst niður fyrir miðja síðustu öld hafa 

ýmsir lista- og handverksmenn fundið hrosshárinu nýtt hlutverk. Það er þó ekkert 

nálægt því að vera nýtt í þeim mæli sem áður var enda yrði erfitt að nálgast slíkt 

magn af hrosshári í dag. 

Veflistakonur 

Upp úr miðri síðustu öld fóru vefarar að prófa sig áfram með notkun á hrosshári í 

list sinni. Ásgerður Búadóttir, Sigurlaug Jóhannesdóttir, Elísabet Þorsteinsdóttir, 

Ólöf Einarsdóttir og Þorbjörg Þórðardóttir eru allar listakonur sem hafa þróað sig 

áfram með notkun hrosshárs. Flestar kynntust þær hrosshárinu með því að læra  

gamla handverkið. Þær náðu því að kynnast fólki sem kunni til verka og gat 

miðlað reynslu sinni áfram til þeirra. Í framhaldinu fóru þær síðan sínar eigin og 

ólíku leiðir með nýtingu hrosshársins í listsköpun sinni. 

Ásgerður Búadóttir 

Segja má að Ásgerður Búadóttir hafi verið brautryðjandi í notkun hrosshárs í 

vefnað á Íslandi. Ásgerður er fædd 1920, í Borgarnesi, en flutti snemma með 

foreldrum sínum, þeim Ingibjörgu Teitsdóttur og Búa Ásgeirssyni til Reykjavíkur 

þar sem hún ólst upp. Hún stundaði nám við Handíða- og myndlistaskólann 1942-

1946, í þá nýstofnuðum skólanum. Hún þótti strax mjög efnilegur teiknari. 

Kennari hennar þar, Þjóðverjinn Kurt Zier, hvatti hana til að prófa vefjarlist. Zier 

var mikill eldhugi og barðist ötullega fyrir betri og nútímalegri kennslu í listum og 

handíðum hér á landi. Hann vildi efla veg vefjarlistarinnar sem honum fannst 

Íslendingar ekki hafa sinnt sem skyldi. Hann vildi að þeir nýttu ullina og þá 

aldagömlu hefð að lita með hana með jurtum. Ásgerður stundaði myndlistarnám 

við Konunglega listaakademíið í Kaupmannahöfn á árunum 1946-1949. Á þeim 

árum einbeitti hún sér að myndlistinni en fékk enga kennslu í vefnaði. Á 

eftirstríðsárunum ríkti óvissa um ríkjandi gildi í myndlistinni um alla Evrópu og 

margir myndlistarmenn voru að verða fráhverfir hinum hefðbundnu 

olíumálverkum. Ásgerður var eins og margir, leitandi, en upp úr þessu fór hún að 

kynna sér vefjarlistina. Eftir að hún kom heim úr náminu í Kaupmannahöfn sótti 
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hún námskeið hjá Guðrúnu Jónsdóttur vefnaðarkennara en fór upp úr því að prófa 

sig áfram af eigin rammleik og þróa sínar aðferðir. Veflistaverk Ásgerðar, eða 

veftir eins og Aðalsteinn Ingólfsson (2008) nefnir þau í samnefndri bók um 

Ásgerði, fengu strax mjög góða dóma og vann hún til gullverðlauna í München 

fyrir fyrstu veftina sína,  Stúlka með fugl. Hana vann  hún eftir þrykki frá 

námsárunum. Í fyrstu voru veftir hennar fígúratívar eins og sú fyrsta, en síðar fór 

hún að vinna abstrakt myndir. Hún vann allar sínar veftir út frá fullbúnum 

teikningum. 

 

 

Mynd 10. Bláin. Verk Ásgerðar frá 1981. Ull og hrosshár  

(Ásgerður Búadóttir, 1984). 

 

Það var þó ekki fyrr en árið 1967 að hún fór að nota hrosshárið í myndir sínar. Þá 

hafði hún um nokkurt skeið unnið með svokallaðri „röggvaðri áferð“. Þá er 

yfirborð myndarinnar ýft upp með því að hnýta í það löngum þráðum sem látnir 

eru liggja lausir út frá yfirborðinu. Endarnir voru þá ýmist klipptir allir jafn langir 

eða mislangir til að fá meiri dýpt í verkið. Ásgerður var þó ekki allskostar ánægð 

með þessa aðferð því henni fannst hún óskýra um of þau form sem hún vildi kalla 

fram í vefnum. Það var því stór áfangi hjá henni að uppgötva hrosshárið. 

Ásgerður kynntist gömlum bónda úr Skaftártungunum sem kunni að spinna 

hrosshár og vefa hærusekki eins og tíðkaðist áður fyrr. Aðferðin var þá nærri 

alveg gleymd. Hún fékk hjá honum dálítinn hrosshársvöndul til að prófa sig áfram 



39 

 

með og kom henni á sporið. Eftir þetta taka veftirnar hennar miklum 

stakkaskiptum, bæði vegna áferðarinnar á hrosshárinu, en einnig á formi þeirra. 

Hún fór að opna þær þannig að sást í vegginn á bak við og nota aukahluti eins og 

hangandi steina til að ná fram réttum áhrifum. Oft vísar hún til náttúrunnar og 

jafnvel hafa veftir hennar þótt erótískar. Hrosshárið hnýtir hún í vefinn ýmist gisið 

eða þétt og tekst þannig oft að mynda skemmtilega togstreitu í verkin. Hárin 

kembir hún síðan oftast þvert á uppistöðu vefjarins. Haft er eftir henni að 

hrosshárið hafi hún þurft að þvo „úr þúsund vötnum“, „lita það eftir þörfum og 

þræða það síðan inn í vefinn, hár fyrir hár, af ýtrustu þolinmæði“. Notkun 

hrosshársins tók því mikinn tíma og lengdi vinnuferlið til muna.  

Veftir Ásgerðar vöktu mikla athygli, ekki síst fyrir hrosshárið sem þá var 

nýlunda í vefnaði. Í veftirnar notaði hún jurtalitað ullarband. Bandið litaði hún 

iðulega sjálf og notaði m.a. til þess indígó til að ná fram allskonar bláum 

litatónum og krapprót og kaktuslús til að fá rauða liti. Í sum verk sinna notaði hún 

þó einungis sauðalitina. Verk Ásgerðar voru sýnd á mörgum norrænum 

samsýningum, var m.a. félagi í Koloristerne sem eru samtök norrænna 

myndlistarmanna (Aðalsteinn Ingólfsson, 2008:21-38).  

Þegar Ásgerður byrjar að nota hrosshár í verk sín virðist hún hafa fundið 

efnivið sem henni líkaði, því hún heldur sig við hann það sem eftir er 

listamannsferilsins. Mér finnst hún sérstaklega smekkvís á litanotkun, notaði 

mikið rauða og bláa og gráa liti og vísaði þannig til lands íss og elda. Með 

hrosshárinu nær hún fram andstæðum, einhverri dýpt og þrívíddaráhrifum sem eru 

svo skemmtileg. Hún lýsir því ekki nákvæmlega hvernig hún vinnur hrosshárið, 

en mikil aukavinna fylgdi notkun þess. 
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Sigurlaug Jóhannesdóttir 

Líkt og Ásgerður kynnist Sigurlaug Jóhannesdóttir hrosshárinu fyrst í gegnum 

handbragð liðinna alda. Hún lærir af sér eldri mönnum sem kunnu að meðhöndla 

hrosshárið og vinna úr því eins og gert hafði verið í gegnum aldirnar. Síðar fer 

hún að þróa sig áfram með notkun þess í vefnað. 

 Sigurlaug segist hafa lært gömlu aðferðirnar við að bregða gjarðir og flétta 

reipi hjá Sigurði á Sleggjulæk í Borgarfirði. Einnig lærði hún þar að spinna með 

svokallaðri „vitlausu snældu“. Þá var sú iðja nær alveg fallin í gleymsku. Hún 

segist hafa fengið kveikjuna að nýtingu hrosshársins til listsköpunar hjá Ásgerði 

Búadóttur sem hafi verið brautryðjandi á því sviði hér á landi. Aðspurð hvað 

henni finnist spennandi við hrosshárið segir Sigurlaug það vera: „ákaflega fallegt 

efni, stíft og glansandi og dettur aldrei dautt niður“. Erlendis viti hún um 

listamenn sem hafi prófað að nota hrosshár í verk sín, en hætt því fljótlega aftur. 

Hrosshársáklæði hafi verið unnin bæði á Englandi og í Danmörku. Sigurlaug 

segist fá hrosshárið saltað úr sláturhúsunum, en mikið verk og sóðalegt sé að þrífa 

það áður en hún geti unnið með það. Annars sé miklu magni af hrosshári hent, og 

gamlar hefðir að glatast, sem henni finnst miður. Hún segist nær eingöngu vinna 

listaverk úr hrosshárinu en ekki nytjahluti. Verkin hennar hafa verið sýnd víðs 

vegar um Norðurlöndin og í Bandaríkjunum, en rætt var við hana nokkru áður en 

hún flutti til Noregs („Hrosshárið er spennandi“, 1984:5) 

Sigurlaug talar um að henni þyki slæmt að gömlu aðferðirnar falli í gleymsku. 

Þar er ég henni mikið sammála. Mér finnst mjög nauðsynlegt að halda í 

kunnáttuna, því hrosshársvinnsla er stór hluti af menningu okkar Íslendinga. 
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Elísabet Þorsteinsdóttir 

Elísabet Þorsteinsdóttir er vefnaðarkona og hefur lært að spinna hrosshár á 

spólurokk. Hún segir hrosshárið gróft og sjálfstætt efni sem stundum sé erfitt að 

hafa reiður á. Það sé „dramatískt efni með mikla spennu, hált og glansandi“. 

Elísabet lærði að spinna hrosshár hjá Áslaugu Sverrisdóttur þáverandi kennara í 

MHÍ. Þar lærði hún einnig að vinna með efni eins og mannshár, fuglsfjaðrir og 

fleiri efni, jafnvel dagblöð hafi verið notuð í spunann. Einnig hafði hún kynnst 

Sigurlaugu Jóhannesdóttur og lært af henni að spinna á „vitlausu snældu“. Hún 

líkir þessu áhaldi við sleif með gati sem annarri sleif væri stungið inn í. Framan á 

þessu verkfæri er hnokki eða krókur líkt og á venjulegri snældu. Þessu var síðan 

snúið í hringi til að fá snúð á þráðinn. Þetta segir hún hafa verið mjög þreytandi 

aðferð, en það hafi spuni með halasnældu líka verið. Þess vegna fann hún sér 

þægilegri aðferð við spunann og fór að nota spólurokk sem hún breytti lítillega 

með því að festa hnokka framan á tein hans. Til að fá hrosshárið hreint og 

glansandi notaði hún sjóðandi heitt vatn og salmíak til að þvo það úr. Elísabet 

segir hrosshárstöglin vera misjafnlega slétt og glansandi. Lengstu töglin sem gátu 

verið um meter á lengd klippti hún niður til að hægara væri að vinna með þau. 

Faxhárið segir hún fíngerðara og þjálla en taglhárin. Hrosshárið hafi þann 

eiginleika að teygjast ekki neitt, ólíkt ullinni. Því verði að taka tillit til þess í 

vefnaðinum. Ef ofið er með ull og hrosshári myndist nokkur spenna milli þessara 

efna (Elísabet Þorsteinsdóttir, 1987:30-31). 

Víða í heimildum má lesa um spuna með „vitlausu snældu“ sem Elísabet talar 

um. Í svörum við spurningalistum Þjóðháttadeildar voru þó fleiri sem sögðu að 

notuð hefði verið snælda með hefðbundnu lagi en nokkuð stærri, svokölluð 

hrosshárssnælda. Ekki veit ég hvort þetta hefur verið eitthvað landshlutabundið. 

Sjálfsagt hefur hver fundið og notað þá aðferð sem honum fannst þægilegust.  

 



42 

 

Ólöf Einarsdóttir 

Ólöf Einarsdóttir, fædd 1959, er textíllistakona sem unnið hefur með ýmis efni í 

listaverk sín, þar á meðal hefur hún notað hrosshárið. Aðallega hefur hún unnið 

með spjaldvefnað, en honum kynntist hún í Myndlista- og handíðaskólanum, 

þaðan sem hún útskrifaðist árið 1985. Hún hélt m.a. sýningu á verkum sínum í 

Listasafni Kópavogs, Gerðarsafni, árið 1998.  

 

Mynd 11. Sæsniglar. Spjaldvefnaður.  

Efni: Línen, sisal og hrosshár (Ólöf Einarsdóttir, e.d.). 

 

Þar sýndi hún sjö þrívíð þráðlistaverk úr náttúrefnunum hör, snæri og hrosshári. 

Spjaldvefnað má rekja til Egypta allt aftur til um 2000 árum f. Kr. og hefur hann 

þekkst hér á landi allt frá landnámi. Spjaldvefnaður var aðallega notaður til að 

vefa nytjahluti en fáir hafa notað hann í myndverk. Í verkunum á þessari annarri 

einkasýningu Ólafar vann hún með „hræringar í náttúrunni og tilfinningum fólks“ 

og vísaði þar til tenglsanna milli náttúrunnar og mannsins. Einnig vísar hún til 

þess hve seinlegt er að vinna verk sem þessi, rétt eins og hræringar í jörðinni 

gerist á mjög löngum tíma („Hræringar í náttúrunni“, 1998:6)  

Ólöf hefur einnig unnið að listsköpun með systur sinni Sigrúnu Einarsdóttur 

glerlistakonu. Þær héldu sýningu á verkum sínum í Bókasafni Mosfellsbæjar í 
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ágúst 2006 sem þær nefndu „Gler og þræðir“. Nokkuð af glerlistaverkunum var 

líka eftir eiginmann Sigrúnar, Sören Larsen, sem þá var látinn. Á þessari sýningu 

blönduðu þær saman gleri og textílþráðum, ull, silfurþráðum, sísalþráðum og 

hrosshári. Áður höfðu þau öll þrjú unnið að  tveimur listaverkum sem gerð voru í 

tilefni af 20 ára afmæli Glers í Bergvík og sýnd voru í listasafni ASÍ og síðar 

einnig í Kaupmannahöfn. Markaði það upphaf samstarfs systranna. Verkin eru 

síbreytileg eftir birtuskilyrðum og því hvernig litið er á þau, en milli sýninga voru 

þau tekin í sundur svo alltaf varð til nýtt verk fyrir hverja sýningu. Hugmyndirnar 

að verkunum sóttu systurnar aðallega til náttúrunnar, en verkin hlutu mjög góða 

dóma í Evrópu (Auður Gestsdóttir, 2006). Á heimasíðu Ólafar má sjá nokkur 

listaverka hennar eins og hina frábæru Sæsnigla (Ólöf Einarsdóttir, e.d.). 

Verk Ólafar eru ákaflega falleg og nýstárleg. Hún notar náttúruna til 

innblásturs í verk sín líkt og fleiri listmenn. Hrosshárið gefur spjaldvefnaðinum 

skemmtilega áferð og eflir tenginguna við náttúruna.  
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Þorbjörg Þórðardóttir 

Þorbjörg Þórðardóttir er ein af þeim konum sem vinna með hrosshár í listsköpun 

sinni í dag. Hún er jafnframt textílkennari og hefur m.a. kynnt hrosshárið fyrir 

ungum nemendum sínum í grunnskólanum. Ég spjallaði við Þorbjörgu um starf 

hennar og tilraunir hennar með hrosshár. 

 

Mynd 12.. Glóandi II. 

Verk Þorbjargar frá 2008. Ull, sísal, hör, hampur og hrosshár 

  (SÍM, e.d.).  

 

Þorbjörg stundaði nám við Myndlista- og handíðaskólann í Reykjavík 1968-1972. 

Þaðan fór hún í Konstfack skólann í Stokkhólmi þaðan sem hún útskrifaðist árið 

1974. Eftir það lærði hún þrykk í Konstnärernas Kollektivverkstad, KKV í 

Svíþjóð í eitt ár. Hún hefur síðan unnið við kennslu, m.a. við Myndlista- og 

handíðaskólann, Kennaraháskólann og nú í Fossvogsskóla. Jafnframt hefur hún 

starfað sem listamaður, þar sem hún fékkst lengi við þrykk en síðan færði hún sig 

meira yfir í vefnað. Þorbjörg hefur haldið einkasýningar og tekið þátt í ótal 

samsýningum (SÍM, e.d.). 

Hjá Þorbjörgu urðu þáttaskil árið 1989 þegar hún var beðin um að vinna 

veflistaverk fyrir Bændaskólann á Hvanneyri. Henni var uppálagt að nýta hráefni 

af staðnum í verkið; ullina og/eða hrosshárið. Hún valdi að blanda þessu saman. Í 
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stað þess að hnýta hrosshárið í vefinn eins og Ásgerður Búadóttir gerði í sínum 

verkum, ákvað hún að spinna hrosshárið saman við ullina og nota það þannig í 

vefinn. Með þeim hætti fékk hún svolítið villta áferð, græna og ljósa tóna í bland. 

Upp frá þessu hélt hún áfram að þróa hrosshársvinnsluna og fór að prófa sig áfram 

með að lita hrosshárið með kemískum ullarlitum sem hún kynntist í námi sínu í 

Svíþjóð. Hún segir hrosshárið taka vel lit ólíkt því sem maður gæti haldið. 

Stundum notar hún hrosshárið ómeðhöndlað líkt og Ásgerður gerði og hnýtir því í 

vefinn með rýjahnút. Einnig hefur hún gert tilraunir með að  spinna hrosshárið 

saman við hör. Sísal notar hún stundum í vefinn, en þá óblandaðan. 

Þorbjörg segist upphaflega hafa fengið talsvert magn af hrosshári á Hvanneyri, 

þegar hún vann að verkefninu þar, sem hafi dugað sér lengi. Seinna samdi hún við 

Sláturfélag Suðurlands á Selfossi um að fá hrosshár af sláturhrossum, en stundum 

fylgdu því bein og blóð svo það var ekki árennilegt. Hárið þvoði hún úr klór en 

setti hárnæringu í síðasta skolvatnið til mýkingar. Hún segist þó ekki nota 

hárnæringu í hár sem hún ætli að lita. Þorbjörg segist geta nýtt hrosshárið vel ef 

hún liti það, t.d. svart hár sem farið sé að grána. Þegar búið sé að lita hárið komi 

skemmtilegir tónar í það sem geri það bara meira lifandi. Þorbjörg notar bæði 

taglhár og fax, en segir ekki gott að hárin séu of stutt, þau þurfi helst að ná um 25 

cm. 

Þorbjörg hefur gert ýmsar tilraunir með hrosshárið. Meðal annars hefur hún 

verið að prófa sig áfram með að stífa það með ýmsum hætti og nota það þannig í 

vefnaðinn. 

Þorbjörg starfar sem textílkennari við Fossvogsskóla í Reykjavík. Hún segist 

kynna yngstu börnunum ýmis textílefni við upphaf skólans; ull, ullarkembur og 

kanínufiðu, auk hrosshársins. Hún tæjar hrosshár niður í bing og vefur upp líkt og 

í gamla daga. Þannig vöndul sýnir hún börnunum, en einnig sýnir hún þeim litað 

hrosshár.  

Þorbjörg segist ekki hafa prófað gömlu aðferðirnar við hrosshársvinnslu, en 

hún fékk svolitla kynningu á þeim í Myndlista-og handíðaskólanum á sínum tíma 

(Þorbjörg Þórðardóttir, munnleg heimild, 30.3.2011).  
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Hrosshár í skart og skraut 

Auk notkunar hrosshárs í vefnað hafa ýmsir listamenn notað hárið í skartgripi, 

skúlptúra, myndverk o.fl. Rita og Páll í Grenigerði í Borgarfirði og Árnína á 

Hornafirði eru dæmi um það. Hjá þeim má sjá ólíka nálgun að vinnu með 

hrosshár.  

Rita og Páll 

Hjónin Rita og Páll, sem búa í Grenigerði, rétt ofan Borgarness framleiða 

skartgripi þar sem þau blanda saman hrosshári, hreindýrshornum og hrútshornum. 

M.a. gera þau nálarhús, hálsmen, armbönd og fleira. Þau sækja innblástur í 

íslenska náttúru og hafa þróað með sér mjög vandað handverk þar sem hráefnin fá 

að njóta sín. Þau starfa m.a. með handverkshópnum sem stendur að Ullarselinu á 

Hvanneyri (Handprjónasamband Íslands, e.d.).  

 

 

Mynd 13. Armband eftir Ritu og Pál,  

unnið úr kindahornum og hrosshári  

(Handprjónasamband Íslands, e.d.). 

 

Rita og Páll nýta hrosshárið þannig að þau flétta það með hefðbundinni fléttu og 

nota sem keðju í skartgripi sína. Eftir að þau hafa fullunnið hornin, bora þau í 

gegnum þau og þræða upp á hrosshársflétturnar. Hrosshárið er stíft og ber sig því 

vel þegar búið er að flétta það, sérstaklega dekkri hárin, sem eru mun stífari.   

Árnína H. Guðjónsdóttir 

Árnína H. Guðjónsdóttir býr til hesta  þar sem aðal hráefnið er sjávarslípað 

fjörugrjót, að mestu leyti blágrýti, og hrosshár. Grjótið hefur ýmsan lit og lögun. 
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Árnína er frá Höfn í Hornafirði og selur vörur sínar aðallega á netinu (Árnína H. 

Guðjónsdóttir, e.d.).  

Þetta er gott dæmi um þá grósku og markaðssetningu sem er í listsköpun á 

Íslandi í dag og hvernig hægt er að nýta hrosshárið á marga vegu. Þarna fá 

eiginleikar þess að njóta sín, stífleikinn og sjálfstæðið.  

 

 

Mynd 14. Öðruvísi hestar 

 (Árnína H. Guðjónsdóttir, e.d.). 

 

Eigin tilraunavinna 

Í áfanganum Inngangur að sjónlistum hér í HÍ prófaði ég aðeins að vinna með 

hrosshár. Ég vann út frá ljósmynd af hélu eða frostrós og blandaði hrosshárinu við 

önnur efni sem ég fann, bæði náttúruleg og manngerð: ull, hampsnæri, grisju,  

trjágreinar, rafgirðingarborða, gaddavír og fleira. Ég ýmist fléttaði hrosshárið, 

þræddi það í gegnum þæfða kúlu eða batt saman lokka sem ég skreytti síðan með 

öðrum efnum. Úr þessu vann ég óróa. Ég vann einnig stærra verk út frá sömu 

hugmynd þar sem gaddavír var í aðalhlutverki. 
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Mynd 15. Frostrós. Verk höfundar: gert úr gaddavír,  

ull og hrosshári (úr einkasafni höf.). 

 

Í heimsókn minni til Sesselju Guðjónsdóttur í Mosfellsbæinn kenndi hún mér 

svolítið af þeim gömlu vinnubrögðum sem viðhöfð voru við hrosshársiðnaðinn á 

árum áður. Hún hafði lært handtökin hjá vinkonu sinni Jennýju Karlsdóttur 

hannyrðakonu á Akureyri.  

 

Vinnuaðferð: 

Við byrjuðum á því að tæja hrosshárið og vefja upp í vindil líkt og gamlar 

lýsingar segja til um. Spunnum síðan úr vindlinum. Við notuðum venjulega 

ullarsnældu en ekki þessa stóru hrosshárssnældu sem oftast var notuð í hrosshárið. 

Snældunni er velt niður lærið, helst þannig að hún skutlist út af lærinu og góður 

snúður komi á bandið í hverju handtaki. Erfiðast er að ná jöfnum þræði út úr 

vindlinum og að hleypa ekki snúningnum af bandinu upp í vindilinn, því þá fer 

allt í flækju. Það er líka mjög mikið vandaverk að fá hárin til að liggja slétt í 

þræðinum. Þegar við höfðum spunnið talsverðan vöndul upp á snælduna slitum 

við frá og undum þráðinn sem kominn var upp í hnykil. Við endurtókum þetta, og 

unnum annan eins hnykil. Þá var komið að því að tvinna þræðina úr þessum 

tveimur hnyklum saman. Þegar tvinnað er, er snældunni snúið í öfuga átt við það 

sem áður var gert. Tvinnaði þráðurinn er síðan undinn upp í hnykil með sama 

hætti og áður. (Sesselja Guðjónsdóttir, munnleg heimild 17.1.2011).  
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Heimsóknin til Sesselju var mér lærdómsrík. Að fá tækifæri til að prófa sjálf að 

spinna hjálpaði mér við að skilja gamlar lýsingar fólks af þessari iðju, þar sem oft 

eru notuð orð og hugtök tengd vinnunni, sem eru fólki ekki töm í dag.  

 

                      

Myndir 16-17. Hrosshár spunnið og komið í hnykla (úr einkasafni höf.). 

 

Í þessari ritgerð hef ég leitast við að safna saman og skýra þær aðferðir sem 

notaðar voru við vinnslu hrosshárs á árum áður. Ástæða þess er að mér fannst 

vanta aðgengilegri upplýsingar um hrosshársvinnsluna. Gömlu handbrögðin eru 

óðum að týnast niður því fáir stunda þau í dag eða hafa lagt sig eftir að læra þau. 

Hrosshársiðnaður eins og hann var stundaður hér allt fram yfir seinni 

heimsstyrjöld er órjúfanlegur hluti af sögu þjóðarinnar og sögu íslenska hestsins. 

Áhugi fyrir íslenska hestinum hefur á síðustu árum farið stöðugt vaxandi bæði hér 

á landi og erlendis. Í tengslum við það væri gaman að gera sögu 

hrosshársvinnslunnar sýnilegri og endurvekja gömlu handbrögðin. Vona ég að 

þessi ritgerð geti orðið liður í því. 

Ég kannaði hvernig hrosshárið hefur verið notað á seinni árum til listsköpunar, 

ekki síst í vefnað. Ásgerður Búadóttir vakti fyrst íslenskra veflistamanna athygli 

fyrir notkun sína á hrosshári í vefnað á 7. áratug síðustu aldar. Í kjölfarið komu 

fleiri veflistakonur sem völdu að vinna með hrosshár og þróuðu þær hver sína 

aðferð við notkun þess.  

Til að sýna fram á hversu fjölbreyttir möguleikar eru við nýtingu hrosshárs tók 

ég dæmi um handverksfólk sem notar hrosshár í skartgripi og skúlptúra.  

Mínar tilraunir með hrosshár eru litlar enn sem komið er, en eftir að hafa 

kynnst mismunandi aðferðum við nýtingu hrosshársins, finnst mér það spennandi 

framtíðarverkefni að þróa eigin aðferðir við nýtingu þess í einhvers konar 

listsköpun en ekki síður að gera tilraunir með gömlu aðferðirnar. 
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Þjóðháttadeild Þjóðminjasafns Íslands. Óprentuð gögn. 

 

ÞÞ 4684 karl f. 1882 

ÞÞ 5306 karl f. 1906 

ÞÞ 4620 karl f. 1899 

ÞÞ 4649 kona f. 1903 

ÞÞ 4869 kona f. 1907 

ÞÞ 4640 kona f. 1905 

ÞÞ 4695 kona f. 1911 

ÞÞ 5086 karl f. 1905 

ÞÞ 4641 kona f. 1912 

ÞÞ 4651 karl úr Dalasýslu f. 1902 

ÞÞ 4654 kona f. 1904 

ÞÞ 5675 kona f. 1907 

ÞÞ 14749 karl f. 1904 

ÞÞ 4691 karl f. 1895 

ÞÞ 4706 karl f. 1896 

ÞÞ 4682 kona f. 1904 

ÞÞ 4610 karl f. 1907 

ÞÞ 4684 karl f. 1882 

ÞÞ 4764 karl f. 1903 

  

 


