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Möðruvellir  







Hvammur í Norðurárdal 





Morðið á Thomas Becket, Limoges-skrín ca. 118o-90. 
V&A, London 









Hin sjö sakramenti í kaþólskum sið 
 

Skírnin  
Altarisskaramentið  (Eucharistia, Communio) 
 
Sáttin / Friðþægingin 

Fermingin 

Giftingin  
Prestvígslan 

Smurning þeirra sjúku / hin hinsta smurning 









Ardagh, Írland  
9. öld 



Heinrichskelch,  Regensburg, 11. öld 



Adawardus peccator 
Skara, ca. 1064 



Kaleikur  heilags Ludgers 
biskups, Essen 



Kaleikur Eilberts biskups, Minden, ca. 1080 



Jalangur (Jelling) 



Wiltener kaleikurinn, 1160-70 



Klaustrið St. Trudpert nærri Freiburg/Breisgau 



Rathenow, Þýskaland 



Poorvo, Finnland 



Tau-kaleikurinn 

Rheims 



Sct. Alberti, 
Oldenburg 



British Museum 



Melstaður í Miðfirði 



Gröf Wickmanns  von Seeburg erkibiskups (d. 1192) 
Magdeburg. Gröfin var  rannsökuð árið 2010 



 
Theofilus  prestur   

De diversis artibus (ca. 1100-1120) 



Skiptið þá því sem eftir er af silfrinu í tvo hluta, eins 
og lýst var að hér að ofan, og tak sex nummi [1 
nummi er ca 25 gr. = 125 gr.] af einum hlutanum, og 
bætið við hinn og búið til úr því fótinn, en það efni 
sem síðar mun falla af eftir þjölun, tekur þú aftur og 
bætir við hinn hlutann. Steypið og hamrið fótinn 
eins og skálina… 
 
Með því að þynna fótinn með ávölum hamri, gefur 
þú honum dýpt, jafnt að utan sem innan, og getur nú 
byrjað að forma hnútinn með meðalstórum hamri á 
steðja, …  
 



Búðu einnig sérstaklega til hring, sem ætti að vera á 
milli hnútarins og skálarinnar fyrir ofan. Hann skal 
vera af sömu breidd og undir hnútinum, [gerður] --
úr bogadregnu (sívölu?) járni, og með óskörpu 
járn[verkfæri] rúllar þú hringnum á flötum steini, 
síðan á eikarfjöl, sem salli af viðarkolum hefur  
verið sáldrað yfir, og með því fægir þú einnig 
skálina að utan sem innan, sem og hnúðinn, fótinn 
og hringinn, og þú átt einnig að fægja hlutina með 
klæði og fínlegu kurli af kalksteini, þangað til 

verkið hefur verið gert alveg skínandi. 



hnúðurinn - nodus 

skálin- cuppa 

fóturinn - pes 

Kaleikur með rómönsku lagi 



Kaleikur með gotnesku lagi 





Grund í Eyjafirði 



Svalbarð á Svalbarðsströnd 



Kaleikur frá Svalbarði  



Ás í Holtum 



Ás í Holtum 



Kálfafell í 
Fljótshverfi 



Reynistaður í Skagafirði 



Vallanes (calix vialis) 



Skálholt (calix 
vialis) 



Metropolitan Museum, 
New York 



Kaleikur Pelage ábóta, Louvre 



Munkaklaustrið í 
Santiago de Peñalba 



Lincoln 



Grafkaleikur , upphaflega 
calix vialis Dómkirkjan í  
Lincoln  





Reynistaður í Skagafirði 





Myndmálið  
og 

Táknmálið 







































AM 637 a 40  I-II 

Brot úr Physiologus 



Reiner Musterburch 





Reiner Musterburch 
Byrjun 13. aldar 



















Lincoln dómkirkja, 12. öld 



 
Theofilus  prestur   

De diversis artibus (ca. 1100-1120) 
___ 

Viljir þú setja handföng á kaleikinn, þá er þú hefur 
hamrað hann og þjalað, og áður en þú setur meiri 

vinnu í hann, taktu vax og mótaðu handföng með því, 
og grafðu í það dreka, dýr, fugla, eða blöð,  

í þá veru er þig lystir 



Fiðrildrið 

papilio 



Patínan frá Fitjum  
Dextera Domini 
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