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Þessi ritgerð fjallar um Þingeyraklausturskirkju, byggingasögu hennar og þá aðila 

sem að kirkjubyggingunni stóðu, þá Ásgeir Einarsson bónda á Þingeyrum og Sverri 

Runólfsson steinsmið. Í inngangi er varpað fram nokkrum vangaveltum og 

spurningum sem síðan er reynt að fylgja sem þræði í gegn um ritgerðina. Rakin er í 

stuttu máli aðdragandi að byggingu kirkjunnar, fjallað stuttlega um Þingeyrastað, 

klaustur og fyrri kirkjur á Þingeyrum. Í seinni hluta ritgerðarinnar er fjallað um 

hlutverk og tilgang kirkjunnar allt til dagsins í dag og það hlutverk sem hún hefur í 

því samfélagi sem á kirkjusókn að Þingeyrum. Sérstakur kafli er um svokallaða 

Klausturstofu sem hönnuð var af Guðrúnu Jónsdóttur arkitekt og byggð var fyrir 

nokkrum árum og hefur gefið kirkjunni og notkun hennar byr undir báða vængi og 

aukið enn á mikilvægi hennar í samfélaginu. Í lokaorðum er lagt út af því efni sem 

komið er inn á í ritgerðinni og komið með nokkra punkta frá eigin brjósti. 
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Í þessarri ritgerð verður fjallað um hina sögufrægu Þingeyraklausturskirkju í 

Húnaþingi. Fyrst og fremst verður fjallað um hönnun og byggingasögu kirkjunnar 

með áherslu á þá sérstöðu sem hún hefur sem voldugt og metnaðarfullt mannvirki 

með afar sérstæða og stórhuga byggingasögu. Segja má að kirkjan sé áhrifamikill 

útvörður jarðarinnar Þingeyra og alls Húnaþings. Eftir að hafa átt heima á Þingeyrum 

frá árinu 1995 þá er freistandi að velja það sem viðfangsefni þessarar ritgerðar að fá 

tækifæri til að kafa ofan í sögu þessarar merkilegu kirkju sem ég hef haft fyrir 

augunum mestan hluta æfinnar.  

 
1.Hér má sjá kirkjuna í ýmsum aðstæðum. Myndir: Helgi G Thoroddsen 

 
 

Þar sem Þingeyrar búa yfir langri og yfirgripsmikilli sögu sem fjallað er um í 

margvíslegum og fjölbreyttum heimildum var nokkuð erfitt að afmarka efni 

ritgerðarinnar en að lokum ákveðið að fjalla aðallega um byggingasögu kirkjunnar og 

þá menn sem voru helstu áhrifavaldar og drifkraftar við bygginguna þá Ásgeir 

Einarsson bónda á Þingeyrum frá 1809 – 1885 og Sverri Runólfsson steinsmið. Í 

seinni hluta ritgerðarinnar er síðan stutt umfjöllun um nýbyggða Klausturstofu sem nú 

stendur norðan við kirkjuna og setur nýjan og breyttan svip á kirkjustæðið. 

 

Nokkrar vangaveltur liggja til grundvallar þeirri umfjöllun sem hér verður sett fram 

þó svo að um fleiri þætti sé fjallað.  

 

Þær eru meðal annars: 



 

 

• Af hverju var kirkjan byggð úr grjóti á landsvæði þar sem varla er stein að 

finna en reki er til í miklum mæli? 

• Hvað liggur til grundvallar byggingarstæðinu? Eldri kirkjur á Þingeyrum 

höfðu ætíð staðið mun neðar í landinu og í skjóli frá náttúruöflunum. 

• Hverjir byggðu kirkjuna og hvaða þýðingu hafði hún fyrir þá sem hana 

byggðu og aðra í umhverfinu. 

• Hvað væru Þingeyrar án Þingeyraklausturskirkju? 

 

Um þessar vangaveltur verður meðal annars leitast við að svara í þessari ritgerð með 

hjálp margvíslegra heimilda þar sem byggingasaga kirkjunnar er rakin og getið er um 

í heimildalista. Nokkuð margar heimildir eru til þar sem Þingeyrakirkju er getið með 

einum eða öðrum hætti en fjalla þessar heimildir þó oft um aðra efnisþætti en einungis 

kirkjuna sjálfa. Engin heildstæð heimild er til um kirkjuna og hér því stuðst við 

margar og nokkuð brotakenndar heimildir og leitast við að tengja saman upplýsingar 

sem þar er að finna. Auk þess var leitað til aðila sem þekkja vel til og má þar nefna, 

Ingimund Sigfússon núverandi eiganda Þingeyra og Jón Torfason íslenskufræðing en 

hann hefur tekið saman handrit um Þingeyrar og sögu staðarins. Einnig var leitað til 

Guðrúnar Jónsdóttur arkitekts en móðir hennar Hulda Á. Stefánsdóttir var húsfreyja á 

Þingeyrum frá 1923 og er Guðrún arkitekt Klausturstofu sem byggð var við 

Þingeyrakirkju fyrir nokkrum árum og einnig sá Guðrún um miklar endurbætur á 

kirkjunni. 

 

Efnistök ritgerðarinnar eru með þeim hætti að í byrjun er fjallað í stuttu máli um 

Þingeyrar og þær kirkjur sem þar stóðu áður en núverandi kirkja var byggð. Síðan er 

fjallað um byggingasögu kirkjunnar og þá aðallega um framkvæmdaraðilana þá 

Ásgeir og Sverri eins og áður er getið. Í seinni hlutanum er komið stuttlega inn á 

hönnun og byggingu Klausturstofu og að lokum er samandregin umfjöllun um efni 

ritgerðarinnar og vangaveltur höfundar eftir að hafa kynnt sér byggingasögu 

Þingeyraklausturskirkju. 

 

 

Þingeyrar, klaustur og kirkjur. 



 

Þingeyrar í Austur-Húnavatnssýslu eru mikið og voldugt bæjarstæði og þarf ekki að 

dvelja þar lengi til þess að skynja hversu sögufrægur og merkilegur þessi staður er í 

raun og veru. Það ekki síst vegna þess að Þingeyrar hafa frá ómunatíð verið 

menningar og kirkjustaður og þar hafa verið klaustur og guðshús allt frá 12. öld. 

 
2.Tekið við kirkjuna til suðurs. Mynd: Helgi G Thoroddsen 

 
 

Í bók sinni Föðurtúnum lýsir Páll V.G. Kolka með eftirfarandi hætti því sem við 

honum blasir á Þingeyrahlaði: 

 
Þingið er unaðsleg sveit og svo mun flestum finnast, sem ferðast heilskyggnir 

milli Hnausa og Giljá að sumarlagi eða sjá yfir það frá Þingeyrum. Fyrir neðan 

fjallsræturnar liggur Eylendið, slétt eins og strokinn dúkur, breiddur á 

nægtaborð náttúrunnar. Á vorin um áveitutímann er mestur hluti þessa 10 

ferkílómetra engjaflæmis einn spegilflötur, er endurkastar mynd grösugrar 

fjallshlíðarinnar, krýndri hamraborginni á Axlaröxl. Um miðsumarsleytið 

hreyfist störin í breiðum bylgjum í golunni og á engjaslættinum er þarna sæti 

við sæti, mörg hundruð heybólstrar, sem bíða þess að fylla hlöður og tóftir 

bændabýlanna. En undraverðust eru þó marglit blæbrigði haustsins, þegar 

engjabreiðan er eins og gamalt gobelin, ofið upplituðum myndum af löngu 

liðnum atburðum. Græni liturinn er þá ekki lengur sá skæri farvi gróandans, 

sem teygaði þrótt heiðloftsins og safa úr rakri frjómold, heldur mjúk slikja, sem 

vekur í huganum tregablandna minningu horfinna vordaga. Hálfsölnaður 

gróðurinn ber á sumum stöðum blæ fornrar gyllingar, en á milli eru eirrauðir 

og ryðbrúnir flákar, eins og blettir storknaðs og upplitaðs blóðs á gömlum, 

gullroðnum skildi. Hver litur er mildaður og fölskvaður, eins og glóðin af 

ástríðufuna liðinnar kynslóðar, hver lína máð, eins og saga hennar, en þó er hér 

dásamleg fjölbreytni í blæ og formi, aukin af sólskinsblettum og 



 

skýjaskuggum. Dauðinn fer mjúkum höndum um þessa fögru og frjósömu 

sléttu, áður en hann breiðir yfir hana línblæju vetrarins.1     

 

Þessi einstaklega myndræna og fallega lýsing á Þingeyrum gefur til kynna þau hughrif 

sem staðurinn veldur á fögrum dögum og því ekki skrítið að forfeður okkar hafi valið 

þar stað guðshúsum og klaustrum. Það sem er heillandi við þennan texta og gerir það 

að verkum að hann er hér valinn sem tilvitnun er ekki síst það hversu mikið vald 

höfundurinn hefur á íslenskri tungu og því að lýsa með myndrænum og hjartnæmum 

hætti því sem við honum blasir. Undurfallegt, sérstaklega fyrir þann sem hefur 

margoft upplifað það sem Páll lýsir svo vel hér að ofan.  

  

Kirkjubyggingar á Þingeyrum hafa verið nokkrar í gegnum aldirnar, bæði torfkirkjur 

og timburkirkjur. Benediktaklaustur var einnig á Þingeyrum en því sér engan stað í 

dag og ekki nákvæmlega vitað hvar það stóð þó svo ýmsar getgátur séu uppi um það.  

Eftirfarandi ritar Björk Axelsdóttir meðal annars í samantekt sinni um 

Þingeyraklaustur í Húnavöku:  

 
... spölkorn í suðaustur frá núverandi kirkju er gamall kirkjugarður og 

allmiklir hólar þar nærri. Segja munnmæla-sögur að þar hafi klaustrið 

staðið. Aðrir segja þetta rústir af gömlum einsetumannakofum.2  

 

Einnig má lesa í minningum Huldu Á Stefánsdóttur, Húsfreyja í Húnaþingi, (Hulda 

bjó á Þingeyrum frá 1923) um það hvernig húsum og byggingum var háttað á 

Þingeyrum fyrr á tímum og ýta þær frásagnir undir það að klaustrið og kirkjurnar 

síðar meir hafi staðið við gamla kirkjugarðinn norður af íbúðarhúsum.3  Kirkjurnar 

hafa veðrast og horfið í aldanna rás og rústir þeirra týndar að mestu leyti. 

Fornleifafræðingar sem hafa heimsótt Þingeyrar og leitað þar uppi örnefni síðustu ár 

hafa haft á orði að jörðin þar geymi óhemjumagn fornleifa og upplýsinga um staðinn 

og sögu hans en að það mundi kosta mikla fjármuni að hefja þar fornleifauppgröft og 

því best að lofa sögunni að sofa í moldinni enn um sinn. Það verður því áfram 

                                                
1 Páll V.G. Kolka, Föðurtún, P.V.G. Kolka, Reykjavík, 1950. Bls. 227-228. 
2 Björk Axelsdóttir, ,,Þingeyraklaustur á miðöldum’’. Húnavaka, 24 árg. 1984. Bls 75. 
3 Hulda Á. Stefánsdóttir. Minningar Huldu Á Stenánsdóttur, húsfreyja í Húnaþingi. Örn og Örlygur 
H.F. 1987. Bls. 38-41. 
 



 

leyndarmál hvar klaustur og kirkjur á Þingeyrum stóðu fyrr á tímum þó svo getgátur 

og heimildir gefi vissar vísbendingar. 

 

Á sama tíma  og menn víða í Evrópu reistu stór hús úr steini byggðu Íslendingar yfir 

sig raka og lágreista torfkofa. En það er erfitt annað en að fyllast lotningu þegar horft 

er á fallega byggingu, og þar á meðal kirkjur, óháð því hvaða trú maður aðhyllist. Það 

sem er svo magnað við mörg guðshúsin er hversu mikil virðing og vinna var og er sett 

í byggingu og ímynd þeirra. En það sem vekur áhuga höfundar þessarar ritgerðar er 

einmitt staðarprýði Þingeyra, Þingeyraklausturskirkja. Kirkjan var byggð á árunum 

1864 - 1877 af Ásgeiri Einarssyni sem þá var bóndi og kirkjuhaldari á Þingeyrum og 

betur verður fjallað um síðar í ritgerðinni.  

 

Í bókinni Kirkjur á Íslandi er meðal annars sagt: 

 
Ætla má að bæjarhús á Þingeyrum hafi um langan aldur staðið, með ýmsu móti, 

á allstóru svæði milli gamla kirkjugarðsins og núverandi íbúðarhúss. Ef kirkjan 

hefur haft sama grundvöll allt frá því Jón biskup Ögmundarson markaði fyrir 

honum og fram til þess að Ásgeir Einarsson lét færa hana, má ætla að 

klausturhúsin sjálf hafi annaðhvort staðið sunnan eða norðan við kirkjuna.4  

 

Ef marka má heimildir þá höfðu gömlu kirkjurnar á Þingeyrum staðið lægra í landinu 

en núverandi kirkja og í skjóli, og því má velta fyrir sér hvað kom til að Ásgeir ákvað 

að byggja kirkjuna á svo áberandi og veðrasömum stað sem raun ber vitni.  

 

Flestar heimildir benda til að fyrsta klaustur á Íslandi hafi verið stofnað á Þingeyrum á 

árinu 1133 og hafi verið Benediktaklaustur. Þó eru nokkrar heimildir sem segja að 

hugmyndin um klaustur hafi komið til fyrr eða á fyrsta tug hinnar elleftu aldar, en 

stofnun þess dregist til ársins 1133.5 Heimildir um fyrstu búsetu á Þingeyrum eru 

óöruggar, en margt bendir til að fyrsta byggð á Þingeyrum hafi komið í kjölfar 

stofnunar klaustursins en einnig er áætlað út frá heimildum í Landnámu að byggð 

hefði verið komin þar um 1014.  Klaustrið var mjög valdamikið, átti mikil hlunnindi 
                                                
4 Guðmundur L. Hafsteinsson, Guðrún Jónsdóttir et.al.  Kirkjur Íslands 8. Bindi. Þjóðminjasafn Íslands 
et al. Reykjavík 2006. Bls. 268. 
5 Jón Eyþórsson Árbók 1964, Ferðafélag Íslands. Ísafoldarprentsmiðja H.F. Reykjavík, 1964. Bls. 
181-182. 
 



 

og hafði yfirgripsmikil ítök í sýslunni. Einnig er þess víða getið að Þingeyraklaustur 

hafi verið höfuðsetur bókmennta og ritverka hér á landi á sínum tíma. Talið er að 

fyrstu þýðingar á trúarlegum fræðum hafi farið þar fram og einnig skrif, samantektir 

og útgáfa á Íslendingasögum.6 Síðasti ábótinn í klaustrinu hét Helgi Höskuldsson og 

sagði hann af sér ábótadæmi árið 1550 þegar siðaskipti gengu í gegn. Breyttust þá 

mikið siðir klaustursins og eignir þess féllu í hendur Danakonungs. 

Talið er að fyrsta kirkjan hafi verið reist snemma á 12. öld á Þingeyrum og hafa verið 

kirkjur þar síðan.  Eftir siðaskipti og mikil umbrot innan klaustursins hvað varðar völd 

og hefðir, lét Páll Guðbrandsson reisa nýja torfkirkju á Þingeyrum árið 1619. Eftir 

siðaskiptin ríkti mikil upplausn á klaustur- og kirkjuhaldi í nokkurn tíma. En þegar 

leið á 16. öldina byrjuðu menn aftur að ná tökum á staðarhaldi á Þingeyrum og 

þangað kom Lauritz Gottrup fjársýslu og athafnamaður. Árið 1695 lét hann rífa 

veðurbarða  og nánast ónýta kirkju Páls og reisa þar nýja trékirkju frá grunni.7 Sú 

kirkja var reist á sama stað og sú fyrri, norðan við íbúðarhúsin sem þá voru á 

Þingeyrum.  

 

 
3.Gamla bæjarstæðið, sjá má glitta í Þingeyrakirku en fyrri kirkjur voru staðsettar fyrir aftan þetta hús, hoft er til 
norðurs. Mynd: Minningar Huldu Á. Stefánsdóttur. Bls.66. Tekin eftir 1900. 
 

 

 

                                                
6 Guðmundur L. Hafsteinsson, Guðrún Jónsdóttir et.al.  Kirkjur Íslands 8. Bindi. Bls. 264 – 265. 
7 Jón Torfason: „Samantekt um Þingeyrar“. Óútgefið handrit. Bls. 58-61. 
 



 

Nýja kirkjan var vegleg útbrotakirkja úr timbri sem Friðrik IV danakonungur gaf 

staðnum. Hún var 14 metra löng, með átthyrndum turni með spíru upp að miðjum 

mæni en það þótti sjaldséð hér á landi. Gottrup gerði margt gott á Þingeyrum þó svo 

hann hafi verið harður í viðskiptum og harðstjóri við hjú sín og heimafólk. Hann 

endurbyggði bæinn og gaf kirkjunni marga góða gripi og eru sumir enn í 

Þingeyrakirkju. Árið 1812 keypti Björn Ólafsson Ólsen bóndi jörðina og 

timburkirkjan var rifin enda illa farin. Björn lét reisa torfkirkju í hennar stað árið 

1819.8 Lítið er að finna um ástæður þess að aftur var byggð torfkirkja en kalla mætti 

það afturför eftir hina veglegu kirkju Gottrups. Ekki síst þegar hugað er að því hversu 

voldug og merkileg jörðin var.  

 
4.Hörður Ágústsson. Teikning af 

útbrotakirkju Lauritz. Kirkjur á Íslandi. 

8.bindi. Bls. 266. 

 

Heimildir benda til að tilraunir hafi verið gerðar til að byggja steinkirkjur hér á landi 

allt aftur til 1150. Þrír staðir eru þar nefndir, Breiðabólstaður í Vesturhópi, Hólar í 

Hjaltadal og svo í Hítardal. Engin af þeim náði þó að rísa að fullu.9 Þegar Björn reisir 

torfkirkjuna á Þingeyrum eru bæði Grænlendingar og Færeyingar búnir að byggja sér 

steinkirkjur og í því ljósi sérstakt að Íslendingar hafi ekki náð betri tökum á byggingu 

steinhúsa fyrr en raun ber vitni.  

                                                
8 Jón Torfason: „Samantekt um Þingeyrar. Bls 53-55.  
Guðmundur L. Hafsteinsson. Guðrún Jónsdóttir et al.  Kirkjur Íslands 8. Bindi. Bls. 266 – 268. 
9 Lilja Árnadóttir, Kirkja og kirkjuskrúð. ... Miðaldarkirkjan í Noregi og á Íslandi, samstæður og 
andstæður. Þjóðminjasafn Íslands. Reykjavík, 1997. Bls. 35-36. 
 



 

Þó var kirkja Björns alþiljuð og eflaust reisuleg á íslenskan mælikvarða. Kirkjan 

reyndist vel fram yfir miðja öldina en þá kemur nýr staðarhaldari að Þingeyrum 

Ásgeir Einarsson. Ásgeir var merkismaður afar duglegur og með háleit markmið. 

Hann réðst í það stórhuga verkefni að byggja nýja og veglega steinkirkju á 

Þingeyrum. Jafnframt færði hann kirkjustæðið sem hafði að öllum líkindum verið það 

sama í um 600 ár og verður vikið betur að í byggingarsögu hér á eftir.  

 

 

Byggingasaga Þingeyraklausturskirkju 

 

Bygging Þingeyrakirkju var stórt og mikið verk, tók langan tíma og kostaði mikla 

fjármuni sem stundum tók langan tíma að afla. Margir komu þar að þó svo að Ásgeir 

Einarsson sé sá aðili sem var driffjöðrin á bak við bygginguna og framvindu hennar. 

Margir hafa undrast þann stórhug og dirfsku er bygging kirkjunnar var á tímum þar 

sem fátækt og hröð lífsbarátta var ríkjandi á Íslandi en í dag er erfitt að ímynda sér 

Þingeyrar án kirkjunnar sem vaktar staðinn. Það er jafnframt merkilegt að hann skyldi 

ákveða að byggja hana úr íslensku blágrýti, byggingarefni sem ekki var til á 

Þingeyrastað heldur þurfti að flytja um langa leið (8 km.) með tilheyrandi kostnaði og 

erfiðismunum.  

 

Í bók sinni Sagnaþættir úr Húnaþingi ritar Theodór Arinbjörnsson:  

 
Er Ásgeir byggði kirkjuna, ók hann öllu grjótinu til hennar vestan úr 

Nesbjörgum. Ók hann því á ís yfir Hópið með hestum, en frá Hópinu heim að 

kirkju drógu uxar það10  
 

Og síðast en ekki síst sýnir það einnig óvenjulega hugsun og framsýni á þessum tíma 

að velja byggingaaðferð sem var á þeim tíma sjaldgæf og á henni lítil verkþekking hér 

á landi. Allt þetta sýnir að Ásgeir Einarsson var enginn venjulegur kotbóndi heldur 

hafði miklar og stórbrotnar hugmyndir um vöxt og viðgang Þingeyrastaðar. Þess má 

geta hér, þó það sé reyndar útúrdúr, að sonur Ásgeirs, Jón Ásgeirsson sem síðar varð 

                                                
10 Theodór Arnbjörnsson. Sagnaþættir úr Húnaþingi. Ísafoldarprentsmiðjan hf. Reykjavík. 1941.Bls. 2 
 



 

þekkur sem mikill og fær hestamaður sólundaði öllu því sem faðir hans byggði upp og 

missti jörðina frá sér snemma á 20 öld og komst hún þá í eigu Jóns Pálmasonar sem 

var eiginmaður Huldu Á. Stefánsdóttur en þau voru foreldrar Guðrúnar Jónsdóttur 

sem teiknaði Klausturstofuna sem nú stendur við kirkjuna. 

 

 

Ásgeir Einarsson  1809 - 1885 

 

Ásgeir kom til Þingeyra um 186111, og var þá kirkja Björns 

Ólafssonar farin að láta mikið á sjá, Ásgeir réðst í það 

verkefni að rífa hana og hugðist smíða nýja kirkju. Ásgeir var 

stórhuga maður og duglegur og hafði mikinn metnað fyrir 

hönd Þingeyra og er kirkjan ekki síst vitni um það enda prýði 

staðarins allt frá byggingu hennar og frábærlega viðhaldið af 

þeim sem um hana hafa hugsað síðustu ár. 

 
5. Ásgeir Einarsson, mynd fengin  
hjá Ingimundi Sigfússyni eiganda  
Þingeyra. 
 

Forsendur Ásgeirs fyrir byggingu nýrrar kirkju voru aðrar en áður höfðu þekkst og 

sagði hann meðal annars þetta um smíðina: 

 
Langaði mig til að gjöra kirkjuna svo vandaða og prýðilega, sem jeg átti 

kost á, til þess að hún sem bezt gæti samsvarað hinu háleita augnamiði. 

Þegar jeg nú fór að íhuga, hvernig þetta mætti bezt verða, þá festist það 

áform í huga mínum, að byggja kirkjuna úr íslenzku grjóti, þótt á því væru 

allmiklir erfiðleikar, þar sem hentugt grjót var hvergi að fá í landareigninni 

eða nokkurs staðar í nánd.12 

 

Ásgeir ákvað að byggja kirkjuna upp á bungu í landinu svokallaðri Þingeyrabungu, 

þar sem hún sæist víða að og var sá staður mun norðar og stóð hærra en fyrri kirkjur 

höfðu verið staðsettar áður. Jafnframt stóð kirkjan mun fjær frá bæjarstæðinu og er í 

raun mjög berskjölduð og sýnileg í umhverfinu, virkar sem dökkur útvörður nyrst í 
                                                
11 Theodór Arnbjörnsson. Sagnaþættir úr Húnaþingi. Bls. 2 
12 Sigm. Guðmundsson. Lýsing Þingeyrakirkju og ræður við vígslu hennar. Bls. 6. 



 

Húnaþingi. Þeir sem aka um Húnavatnssýslur sjá hana vel ef horft er til vinstri á 

norðurleið en hægri á suðurleið enda sést frá kirkjustæðinu í sjö sýslur.13  

 

6. Þingeyrakirkja sumarið 2008, Mynd: Helgi G Thoroddsen. 
 

Það er áhugavert að velta því fyrir sér hvort valið á byggingarstaðnum hafi haft 

eitthvað með það að gera að kirkjan sést mjög víða að og frá henni sést í 7 sýslur eins 

og áður er sagt sérstaklega þegar veður er bjart og gott skyggni. Einnig má velta því 

fyrir sér hvort það hafi haft áhrif að gamlar reiðleiðir og þjóðgötur frá norðri til suðurs 

(Biskupagötur) liggja þvert yfir Húnavatn, Þingeyrasand og Hóp norðan við Þingeyrar 

og auðvelt að halda áttum og fylgja réttum leiðum með kirkjuna sem vegvísi. Þess er 

getið í bókum Ásgeirs Jónssonar frá Gottrup, Horfnum góðhestum að á þokudögum 

og í vondu veðri hafi það verið venja Ásgeirs að láta hringja klukkum Þingeyrakirkju 

til að forða fólki frá því að lenda í villum á sandinum. (Ásgeir var sonur Jóns 

Ásgeirssonar og sonarsonur Ásgeirs Einarssonar). Það er því ýmislegt sem bendir til 

þess að það hafi ekki einungis verið trúarlegar eða mikilmannlegar ástæður fyrir 

staðarvali Þingeyrakirkju heldur einnig hagnýtar, jarðneskar og skynsamlegar ástæður 

út frá lifnaðarháttum og aðstæðum þess tíma sem kirkjan er byggð á. 

 

                                                
13 Jón Torfason: „Samantekt um Þingeyrar. Bls 10-12. 



 

 
7. Gamli kirkjugarðurinn, þar sem fyrri kirkjur stóðu, horft til norðurs. Mynd: Helgi G Thoroddsen. 

 

Eins og Ásgeir lýsir í ritgerð sinni um kirkjuna var langt í heppilegt byggingarefni og 

ráðist var í það verk í kringum 1864 að draga heim að bænum grjót úr 

Ásbjarnarnesbjörgum svokölluðum sem eru handan Hópsins til vesturs, grjótið var 

flutt á hestum yfir ís um 8 km leið og svo drógu uxar grjótið upp á hæðina að 

byggingarstaðnum eins og kemur fram í heimild Theodórs Arinbjörnssonar, 

Sagnaþættir úr Húnaþingi. Þó má finna heimildir sem geta þess að hluti grjótsins hafi 

verið sóttur í Vatnsdalsfjall og einnig hafa sveitungar verið með getgátur um að 

grjótið hafi komið úr Þingeyralandi. Þó mætti kalla þetta sögusagnir frekar en 

heimildir þar sem skrifuðum heimildum ber flestum saman um að grjótið hafi komið 

úr Nesbjörgum. Sverrir Runólfsson steinhöggvari  (sjá umfjöllun hér á eftir) og bróðir 

hans sáu um að safna grjótinu. En einnig voru margir vinnumenn hjá Ásgeiri og geta 

heimildir til um að allt að 30 manns hafi verið á Þingeyrum þegar kirkjusmíðin stóð 

sem hæst.14  
 

8. Hér má sjá líklega leið eftir grjótinu í Nesbjörg. 

Farið var vestur yfir Hópið. Mynd: Google earth. 

Útfærsla Helgi G. Thoroddsen. 
 

 

 

 

 

                                                
14 Jón Torfason: „Samantekt um Þingeyrar“. Óútgefið handrit. Bls 11. 
Theodór Arnbjörnsson. Sagnaþættir úr Húnaþingi. Ísafoldarprentsmiðjan hf. Reykjavík. 1941. Bls. 29-

32. 



 

 

Til rökstuðnings á því hvenær kirkjubyggingin hófst má nefna byggingarreikninga 

Þingeyrakirkju og er sá fyrsti skráður 15. október 1864. Árið 1868 var komið þak á 

kirkjuna og hún orðin sæmilega fokheld. Liðu þá 5 ár án mikilla framkvæmda en árið 

1874 hófst sú vinna sem eftir var. Þorgrímur Austmann frá Gilsárteigi sá um 

innréttingar og hvelfingu kirkjunnar og var vígsludagurinn þann 9. september 1877.15 

 

Svona er kirkjunni lýst: 

 
Kirkjan er í rómönskum stíl, með þriggja feta þykkum veggjum. Hún er að 

innanmáli um tólf og hálfur metri á lengd og tæpir sjö á breidd en fram af 

henni er ferhyrnd forkirkja. Austurgaflinn er bogadreginn. Framan til er loft 

yfir þvera kirkjuna. Fimm bogagluggar eru á hvorri hlið og 100 

smárúður í hverjum þeirra. Hvelfingin yfir kirkjuskipinu er blá með gylltum 

stjörnum og eru þær þúsund að tölu.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Mynd tekinn á sönglofti kirkjunnar. 1000 Stjörnur og kristur vakir yfir öllu saman. Mynd: Helgi G.  
Thoroddsen. 
 

Eftirfarandi lýsingu um byggingu kirkjunnar má lesa í heimild eftir Ásgeir sjálfan:  
 

                                                
15 Ásgeir Jónsson. Horfnir góðhestar, Ásgeir Jónsson frá Gottorp. Akureyri : Norðri, 1948. Bls. 34 – 
36. 
16Sigm. Guðmundsson. Lýsing Þingeyrakirkju og ræður við vígslu hennar. Bls. 3. 



 

Næst fekk ég steinhöggvara Sverri Runólfsson til að vinna að steinbyggingunni 

sem yfirsmið því þá vissi ég engan hér á landi sem gæti gjört það jafn vandað. 

En að grindinni var trésmiður Halldór Friðriksson yfirmaður. Þakskífuna lagði 

Guðmundur Jónsson trésmiður í Reykjavík. Til að smíða innan um kirkjuna 

fekk ég Þorgrím Austmann á Gilsárteigi í Breiðdal í Múlasýslu, sem í mörg ár 

hafði vanist smíðum í Kaupmannahöfn og orðlagður var fyrir kirkjusmíðar 

sínar á Austurlandi, en annar yfirsmiður var Friðrik Pétursson er jafnframt 

málaði kirkjuna17 

 

 
10. Grunnmynd, langskurður, þverskurður og stafnar í mkv. 1:125. Teiknað af Guðrtúnu Jónsdóttur 1974. 
 

Af þessu má sjá að Ásgeir kallaði til sín marga færa og þekkta fagmenn til að byggja 

kirkjuna sína og að metnaðurinn var mikill. 

 

 

Sverrir Runólfsson, steinsmiður 1831 – 1879 

 

Ásgeir var valdamikill og virtur maður á Íslandi en hann hefur eflaust ekki séð það 

fyrir í byrjun hversu gríðarleg vinna fór í að smíða fyrstu steinkirkjuna hér á landi. 

Hann vissi þó alltaf að hann ætlaði að vanda þessa smíð og víkur þá sögunni að Sverri 

Runólfssyni steinsmið. Ásgeir taldi sig ekki þekkja neinn mann færari og vandvirkari 

í steinsmíð en Sverri, og fékk hann því til liðs við sig í að smíða kirkjuna. Sverrir 

lærði steinsmíði, teikningu og múrverk í Kaupmannahöfn og hélt hann í það nám 25 

ára gamall. Eftir námið kom hann heim til Íslands og vann við ýmiss verk tengd 

steinsmíði. Hann gerði m.a. steinhús við Elliðavatn, gerði steinbrú yfir lækinn í 

Reykjavík sem þótti mikið verk. Hann stóð fyrir byggingu Skólavörðunnar sem þótti 

merkileg bygging á sínum tíma en var seinna rifin. Einnig vann hann við gerð 

                                                
17 Sigm. Guðmundsson. Lýsing Þingeyrakirkju og ræður við vígslu hennar. Bls. 4. 



 

legsteina og innleiddi nýstárlegar aðferðir við gatnagerð.18 Mikið á að hafa farið fyrir 

Sverri og var hann vel metinn. Þó svo að framantalin verk hafi öll verið vel gerð og 

vel metin verður smíði Þingeyrakirkju að teljast hans mesta afrek. Húsið hefur ekki 

haggast á sínum veðrasama stað og hefur þótt það veglegt og merkilegt að viðhaldi 

þess hefur ætíð verið vel sinnt og ekki hvarflað að nokkrum manni að breyta 

upprunarlegu formi eða innviðum þess. Fremur hefur verið ráðist í dýrari 

framkvæmdir einmitt til þess að viðhalda því upprunalega og er kirkjan afar merkileg 

heimild um byggingu steinhúsa og alfriðuð með það fyrir augum. Til marks um  

hversu mikið afrek bygging kirkjunnar var má nefna að það hefði mátt byggja 10 

hefðbundnar kirkjur fyrir sama fjármagn á sínum tíma.  

 

Talið er líklegt að Sverrir hafi teiknað kirkjuna og þar er meðal annars 

stuðst við bréf hans til Jóns Sigurðssonar þar sem hann kynnir 

fyrirmynd kirkjunnar fyrir Jóni og segir meðal annars: 
 

Teikningin á kirkjunni er lík og á kirkju í Hollenderby á 

Amager (ég var þar eitt sinn með Gunnlaugi Blöndal) nema 

hér eru engar útbyggingar.19 

 

Byrjað er að byggja kirkjuna árið 1866. Og segir í handriti Jóns 

Torfasonar um Þingeyrar að 6 menn hafi verið við vinnu í 2 mánuði við 

að gera grunninn, en árið eftir svo byrjað á vegghleðslunni. Árið 1868 var svo komið 

þak á húsið og lágu framkvæmdir niðri í um 5 ár, og loks haustið 1877 var kirkjan 

formlega tekin í gagnið. 

 

 

Klausturstofa 

 

Klausturstofan var formlega tekin í notkun vorið 2007 eftir um 2 ára smíði en hún 

stendur rétt norðan við kirkjuna. Ekki er hægt að nálgast miklar upplýsingar um þetta 

nýja hús í fljótu bragði. Tekið var viðtal við Guðrúnu Jónsdóttur arkitekt til þess að fá 

smá innsýn í hugmyndafræði og byggingu hússins. Guðrún teiknaði húsið og eins og 

                                                
18 Guðrún Jónsdóttir, ,,Ræða í Þingeyrakirkju 10. júní 1979’’. Húnvetningur IV árg, 1979. Bls 51 - 63. 
19 Jón Torfason: „Samantekt um Þingeyrar“. Óútgefið handrit. Bls 10. 

 
 
11.Hér má sjá Skólavörðuna 
sem Sverrir reisti. Mynd: 
Ljósmyndasafn Reykjavíkur.  
 



 

áður er um getið, bjó móðir hennar Hulda Á. Stefánsdóttir á Þingeyrum. Einnig hefur 

Guðrún gert endurbætur á kirkjunni, Þar var meðal annars hugað að hitun og lýsingu. 

Staðsetningu klausturstofunnar útskýrir Guðrún og segir meðal annars:  

 
Að mínu mati þurfti Klausturstofa að vera sér hús en ekki áfast kirkjunni, 

þar sem form hennar er knappt og leyfir ekki viðbyggingar. 

Annað sem þurfti að huga að var að Klausturstofan truflaði ekki núverandi 

mynd af kirkunni, þegar menn nálgast kirkjuna frá aðalaðkomu og bæ.20 

 

12. Hér má sjá aftari hlið klausturstofunnar og kirkjuna til suðurs. Mynd: Helgi G. Thoroddsen 

 

Sóknarnefndin var sammála Guðrúnu og kom það henni nokkuð á óvart þar sem 

húsið er frekar sérstakt, dýrt og flókið í smíði. Guðrún segir um þetta: 
 

Þarna var hópur framsýnna  bænda sem tók þessa að mörgu leyti djörfu 

ákvörðun, að leyfa mér að útfæra þetta hús, að mestu leyti eftir mínum 

hugmyndum og fylgdu því til enda með sóma. 21 

 
 
Hér má enn og aftur sjá hversu mikla virðingu sveitungar hafa borið fyrir þessum 

stað og áherslu á að halda honum fallegum og upprunalegum. Annars var helsta 

ástæða byggingarinnar sú að fjöldi gesta sótti staðinn árlega og enga aðstöðu var 

hægt að bjóða upp á í kirkjunni sjálfri. Í klausturstofunni er prýðileg aðstaða fyrir 

ferðafólk, aðstaða fyrir prest og samkomusalur. Grjótið í bygginguna var sótt í 

                                                
20 Viðtal höfundar við Guðrúnu Jónsdóttur arkitekt, 15.01.2011.  
21 Viðtal höfundar við Guðrúnu Jónsdóttur arkitekt, 15.01.2011.  



 

Uppsali sem er um 10 km leið. Mikil ánægja er með þetta nýja hús og það helsta sem 

kannski vantar er betri umfjöllun og auglýsing á húsinu.  

 

 

Varðveisla, viðhald og hlutverk kirkjunnar í dag   

 

Hvað væru Þingeyrar án Þingeyrakirkju? Það er erfitt að ímynda sér Þingeyrar án 

kirkjunnar enda setur hún mikinn svip á staðinn. Ávallt þegar ég segi fólki að ég sé frá 

Þingeyrum segir það eitthvað í þessa veru: ,,já þar sem svarta steinkirkjan er’’ og má 

af þessu ráða hversu stór hluti kirkjan er af ímynd þessa sögufræga staðar. 

Húnvetningar ættu eflaust erfitt með að sjá Húnaþing fyrir sér án Þingeyrakirkju og í 

dag heimsækja kirkjuna  um 10 þúsund manns árlega. Þetta má sjá í gestabókum og úr 

upplýsingum kirkjuvarða enda er kirkjan opin á sumrin og þangað stöðugur straumur 

ferðamanna með tilheyrandi ryki og bílaumferð sem stundum getur keyrt úr hófi 

allavega fyrir þá sem á staðnum búa. Kirkjan og það hlutverk sem hún hefur sem 

ímynd og fastur punktur í tilveru margra er kannski góður mælikvarði á það hversu 

mikilvægt það er að stórhuga, skapandi og duglegir einstaklingar láti drauma sína 

rætast þrátt fyrir úrtölur og/eða það að viðfangsefnin virðist yfirþyrmandi, dýr og erfið 

á meðan þau eru að verða til. Þegar upp er staðið gleymast erfiðleikarnir og eftir 

stendur eitthvað sem enginn vill vera án, margir geta lært af og hefur varanlegt gildi 

fyrir framtíðarkynslóðir. Þingeyrakirkja er í dag sóknarkirkja sem tilheyrir og þjónar 

Húnavatnshreppi. Það verður að segjast sóknarbörnum til sóma að viðhald og 

varðveisla kirkjunnar í dag er til fyrirmyndar og alls gætt til að hún megi halda sér 

sem best. Ég minnist þess þegar ég var unglingur að þá mátti sjá í nokkur sumur 

múrara og aðstoðarmenn hreinsa í burt allt gamla steinlímið og setja nýtt eftir 

fyrirmynd þess gamla með tilheyrandi fyrirhöfn, ryki og brasi.  

 

Kirkjan gegnir margvíslegu hlutverki í dag og er notuð fyrir hefðbundnar 

guðsþjónustur, jarðarfarir, skírnir, brúðkaup, tónleika og kóræfingar. Þangað koma 

þúsundir á sumrin og þeir skylduræknu í hreppnum þegar messað er nokkrum sinnum 

yfir árið. Þegar þessi orð eru skrifuð er verið að taka gröf í garðinum þar sem 

sveitungi verður jarðsettur á laugardag, móðir við hlið sonar síns sem var jarðsettur 

fyrir tveimur vikum. Pabbi minn tekur gröfina og þannig má segja að kirkjan og 

nærvera hennar kenni manni margt um lífið og dauðann og er trúariðkun þar kannski 



 

ekki aðalatriði. Í öllu falli má segja að hlutverk kirkjunnar í dag er mikið og mikilvægt 

og má færa fyrir því rök að það sé ekki síst vegna þess hversu vel var vandað til verka 

í upphafi og byggt til framtíðar. Kannski réttlæting á því hversu mikilvægt það er að 

skapandi og stórhuga einstaklingar fái tækifæri til að láta drauma sína rætast. 

 

Klausturstofan og bygging hennar er einnig staðfesting á skuldbindingu sóknarinnar 

gagnvart kirkjunni og þess að efla heldur stöðu Þingeyra sem kirkjustaðar og 

framtíðarvarðveislu og þeirra menningarverðmæta sem þar eru ekki síst 

Þingeyraklausturkirkju. 

   

 

Lokaumfjöllun 

 

Það er ákveðið tækifæri að grúska í gegn um heimildir sem tengjast svo sterkt 

einhverju sem fram til þessa hefur virst sjálfsagður hlutur í tilverunni og lítið verið 

spáð í. Maður kemst að ýmsu og verður forvitinn að vita meira. Það kom mér á óvart 

hversu mikið af heimildum er til um Þingeyrar en þó eru heimildirnar mjög 

brotakenndar og í raun skrítið að enginn skuli hafa skrifað heildstæða samantekt um 

sögu þessa merkilega staðar ekki síðst kirkjunnar. Handrit Jóns Torfasonar kemst næst 

því að taka saman sögu staðarins en það er óbirt því miður.  

 

Í handriti Jóns segir: 

 
Á þeim árum sem Ásgeir Einarsson byggði Þingeyrakirkju voru miklir kraftar 

að losna úr læðingi með þjóðinni. Árferði í upphafi 19. aldar var erfitt en þegar 

leið á öldina fór það batnandi og mátti teljast nokkuð gott þar til á 

harðindakaflanum eftir 1880. Þetta var skeið hægra en stöðugra framfara. 

Alþingi var endurreist 1845 og mikil gróska í menningarefnum. Verslun var 

gefin frjáls við allar þjóðir 1854 og víða um land voru stofnuð pöntunarfélög 

og síðar hófst félagsverslun með ýmsum hætti. Þá hófust umræður um stofnun 

margs konar skóla og menn fitjuðu upp á alls slags verklegum framkvæmdum. 

En allt gekk mjög hægt og því ekki að undra að ýmsum væri kappsmál að taka 

verulega á. Það viðhorf kann að hafa ráðið nokkru um að Ásgeir réðst í þetta 

stórvirki.22 

                                                
22 Jón Torfason: „Samantekt um Þingeyrar“. Óútgefið handrit. Bls 44-45. 



 

 

Af þessu má ráða að öfl og aðstæður í þjóðfélaginu hafa hugsanlega haft áhrif á og 

stuðlað að því að Ásgeir hóf byggingu Þingeyrakirkju af svo miklum metnaði sem 

raun ber vitni auk þess að vera öflugur bóndi á höfuðbóli sem í gegnum tíðina hafði 

brauðfætt marga og bjó yfir óvenjulegum hlunnindum s.s. reka, fugli, fiski og 

beitilandi fyrir skepnur og því auðveldara um vik en á mörgum öðrum stöðum að hafa 

marga í vinnu og koma fólki fyrir.  

 

Eftir að hafa lesið í gegnum bróðurpartinn af heimildum tengdum Þingeyrum, af 

staðarhaldi, klaustri og kirkjum hef ég orðið margs vísari og gerir þessi  litla ritgerð 

ekki mikið annað en að rétt að kíkja undir yfirborðið á yfirgripsmiklu efni og verður 

við  það að sitja. Eitt er víst að mikil ábyrgð hefur hvílt á Þingeyrajörðinni allt frá 

stofnun klaustursins og gerir enn allt til dagsins í dag. Þeir sem þar hafa búið hafa 

ætíð fengið mikla athygli og sveitungum ekki verið sama um hver réði þar ríkjum, 

enda mikil völd og áhrif tengd staðum frá fyrstu tíð.  

 

Í dag hefur trúarlegt gildi guðshúsa breyst og margir njóta þeirra án þess endilega að 

vera trúaðir t.d. til að hlusta á tónlist og/eða bara njóta þess að vera í fallegu umhverfi. 

Það á við um þann sem þessa ritgerð skrifar, þrátt fyrir að trúa ekki á guð í 

hefðbundum skilningi þess orðs þá er alltaf áhrifaríkt og auðgar andann að setjast inn í 

Þingeyrakirkju og dáðst að hinum þykku og voldugu veggjum og stjörnuhimninum í 

þakinu. Það í sjálfu sér veldur hughrifum sem geta ekki verið annað en góð. Og þrátt 

fyrir að vera einungis bygging úr grjóti og timbri þá er ekki laust við að það veki hjá 

manni öryggiskennd að vita af henni með sinn óhagganlega “prófíl” sumar, vetur, vor 

og haust í öllum veðrum hvort sem er norðanhríð þar sem snjófjúkið þyrlast upp af 

turninum eða í síbjartri júnínótt þegar sólin skín í gegnum gluggana og kirkjan 

myndar stóran skugga á austurtúnið á Þingeyrum. 

 

En kannski hefur eitt skemmtilegasta hlutverk kirkjunnar frá því að ég flutti á 

Þingeyrar verið þegar krummahjónin á bænum verptu 4 eggjum við klukkuturninn og 

vöktuðu þar hreiðrið sitt eitt vorið. Þá var hægt að læðast upp í turninn og horfa beint 

ofan í hreiðrið með öskureiða krummamömmu gargandi á kirkjuþakinu. 

 

 



 

 

 

 
13. Áhugavert er að nefna í samhengi við breytt hugarfar varðandi kirkjur og notagildi þeirra, er að 
sumir voru harðir á því að eyða þessu hreiðri úr kirkjuturninum en aðrir voru því mjög mótfallnir. Og 
voru þeir heldur íhaldsamir sem vildu hreiðrið burt, og fengu þeir sínu framgengt þrátt fyrir að ákveðið 
hafði verið að láta hrafnaparið í friði á hreppsfundi, með því að gata eggin og setja svo gadda í glugga 
turnsins. Höfundur var því mótfallinn. Þó er hægt að skilja að fuglagarg og skítur geti farið fyrir 
brjóstið á fólki. Myndir: Helga Thoroddsen, sumar 2009.  
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