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Staðsetningar og einkenni kirkna og kirkjugarða er mikilvægt rannsóknarefni. Þekking á því 

hvernig minjar þeirra geta litið út í umhverfinu og hvar þeirra sé að leita er ekki síður 

mikilvægt tæki við fornleifaskráningar og minjavernd. Margt er á huldu varðandi upphaf 

kristni á Íslandi þar sem lítið er til af heimildum frá því tímabili og sá fjöldi 

fornleifarannsókna sem er til samanburðar takmarkaður. Engu að síður hafa ýmsar kenningar 

sprottið um umfjöllunarefnið, bæði byggðar á fornleifarannsóknum en yfirleitt eru þær 

byggðar á ritheimildum. 

 Hér verður gerð tilraun til að kanna hvort hægt sé að þekkja útlit og líklegar 

staðsetningar fornra kirkna og kirkjugarða, með því að notast við á staðfræðilegar heimildir. 

Þær heimildir eru m.a. fornleifafræðileg gögn (fornleifaskráningar og uppgreftir unnar af 

fagmönnum), lýsingar staðkunnugra (ábúenda og þeirra sem hafa látið sig málið varða) og svo 

loks loftmyndir. Einnig verða helstu atriði sem snúa að kirkjusögu skoðuð til að öðlast dýpri 

skilning á umfjöllunarefninu. Hvernig kirkjur og kirkjugarðar voru hér á landi í upphafi 

kristni og hvernig þróuðust þær? Hvernig hún náði að festa rætur og verða eins voldug eins og 

hún síðar varð? Hverjir reistu kirkjurnar og hvernig voru þær byggðar? Hver hafði umsjón 

með þeim og sá um rekstur þeirra? Með því að fara yfir þessi atriði, bæði með aðstoð 

ritheimilda og niðurstöður fornleifarannsókna, er vonandi hægt að öðlast betri skilning á 

hvernig finna megi leifar kirkna og kirkjugarða.
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Markmið

Markmið þessarar ritgerðar er að athuga hvernig megi finna leifar kirkna og kirkjugarða á 

yfirborði jarðar byggða á rýmisgreiningu. Í því felst að: 

1. Athuga hvort/hvað má sjá á yfirborði, t.d. stærð og lögun kirkjugarðs.

2. Hversu langt frá bæ kirkjan og/eða kirkjugarðurinn virðist hafa verið, 

3. þar sem einnig verður gerð tilraun til að staðsetja bæjarstæðið samtíma kirkjunni.

4. Hvernig landslagið er umhverfis, þ.e. hvað gæti hafa ráðið staðsetningu kirkjunnar. 

Var kirkjan byggð á, eða grafið í, eldri tóftir eða hefur verið byggt á kirkjunni 

sjálfri eftir að hún lagðist af.

5. Bera saman niðurstöðurnar við hinar ýmsu kenningar, sem þegar eru til, varðandi 

staðsetningu kirkna og kirkjugarða. 

Í lokin er vonandi hægt að sjá eitthvert munstur og hvort niðurstöðurnar nýtast sem 

vísbendingar um hvar megi finna fornar kirkjur og kirkjugarða.

Aðferðir

Farið var yfir helstu atriði í kirkjusögu Íslands til að veita betri innsýn í umfjöllunarefnið. 

Einnig voru skoðaðar nokkrar kenningar sem eru efst á baugi varðandi kirkjusögu og 

staðsetningu kirkna, bæði frá fornleifafræðilegu sagnfræðilegu sjónarmiði. 

 Í rannsókninni er stuðst er við þær 143 jarðir í Skagafirði sem heimildir eru um kirkju 

á tímabilinu 11. - 18. öld. Farið var yfir þær fornleifaskráningarskýrslur sem búið er að gefa út 

og athugað hvort tóftir kirkju og/eða kirkjugarði fundust á jörðunum. Sumarið 2008 var farið 

á vettvang á nokkra staði og niðurstöður þeirra kannana nýttar. Einnig fóru fram 

fornleifakannanir þar sem grafið var á nokkrum stöðum. Ýmsir aðrir uppgreftir og smærri 

fornleifakannanir sem hafa farið fram á kirkjujörðum í Skagafirði nýttust einnig í þessari 

ritgerð. Jafnframt var notast  við upplýsingar fengnar með jarðsjármælingum, eða svokallað 

GPR (Ground- penetrating radar), sem hefur gefist vel. 
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 Kannað var hvað Hjalti Pálsson sagnfræðingur hefur tekið saman í Byggðasögu 

Skagafjarðar, þar sem hann hefur komið víða við í Skagafirði í rannsókn sinni fyrir 

Byggðasöguna. Fyrstu niðurstöður voru settar upp í töfluformi og svo unnið úr þeim útfrá því. 

Loks voru skoðaðar loftmyndir, sem eru til af stórum hluta Skagafjarðar og athugað hvort 

eitthvað var sýnilegt á yfirborði umræddra jarða. Myndirnar gefa sjónræna afurð af 

rannsókninni þar sem hægt er að sjá hvernig kirkjugarðarnir litu út og hvar þeir voru.
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1. kafli

Kirkjusaga

Til að fá betri innsýn í málefni kirkjunnar á Íslandi er nauðsynlegt að skoða hugmyndir um 

uppruna hennar allt frá kristnitöku og þróun þeirra helstu atriða sem snúa að stjórnskipulagi 

hennar og rekstri í gegnum aldirnar. 

Upphaf kristni á Íslandi

Margt er á huldu varðandi kristni frá fyrstu tíð á Íslandi. Ekki er vitað hvenær eða hvar fyrstu 

kirkjurnar voru byggðar en sagnir eru af kristnum mönnum sem reistu bænhús á jörðum 

sínum fyrir kristnitöku. Ýmsar hugmyndir eru um að fólk hafi verið búið að komið sér upp 

föstum helgisstöðum til helgihalds og kristinnar bænagerðar áður en kirkjur voru reistar á 

viðkomandi stað. Jafnvel að heiðin hof hafi verið brotin niður og kirkja reist þar í staðinn 

(Hjalti Hugason, 2000, bls. 170-171, 173). Engar haldbærar vísbendingar um slíkt hafa 

fundist við fornleifarannsóknir á elstu kirkjum hér á landi.

 Dr. Orri Vésteinsson hefur lagt fram kenningu varðandi þær breytingar sem urðu á 

útfararsiðum við kristnitökuna. Fyrir kristnitöku er talið að menn hafi verið greftraðir heima 

fyrir en utan túngarðs og ræktaðs lands. Eftir kristnitökuna telur hann að greftrun hefur verið 

haldið áfram á sama stað eða nýir grafreitir gerðir með sama sniði og áður, utan túns og 

þjónuðu einu heimili. Jafnframt telur hann fyrstu kirkjurnar sem byggðar voru á Íslandi hafa 

verið reistar til að helga grafreiti. Þetta voru smáar graftarkirkjur og hlutverk þeirra tengdist 

fyrst og fremst greftrun og sálumessum (Orri Vésteinsson, 2000, bls. 48-49).1

 Hugmyndir eru um að kristnitökuferlið hafi tekið mun lengri tíma en áður hefur verið 

talið og hafa bæði dr. Steinunn Kristjánsdóttir fornleifafræðingur og dr. Hjalti Hugason 

sagnfræðingur lagt áherslu á þær. Þær byggjast á því að tvö öfl hafi verið hér á verki áður en 

skipulagning kirkjunnar sem stofnun hófst, þ.e. bæði á skipulögðu og tilviljanakenndu trúboði 

sem hófst þegar við landnám (Steinunn Kristjánsdóttir, 2007, bls. 113). Kristni var meðtekin á 

Bretlandseyjum allt frá upphafi 5. aldar til snemma á 7. öld en þar voru bæði írsk-skosk (áður 
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flækir málið er að þar fannst einnig höfuðkúpa úr hesti og skjöldur. Líklega á sama stað höfðu áður fundist fleiri grafir, sem 
taldar voru heiðnar þar sem þær lágu í norður-suður (Orri Vésteinsson, 2000, bls. 48) 



keltnesk) og engilsaxnesk kristni. Í sunnanverðri Skandinavíu gætir kristinna áhrifa þegar á 7. 

öld og hefur hún verið nefnd engilsaxnesk-skandinavísk kristni vegna blöndunar samnefndra 

áhrifa. Á vesturstönd Noregs eru áhrifin aftur á móti rakin til keltneskrar kristni (Steinunn 

Kristjánsdóttir, 2007, bls. 118-119). Ferli kristnitökunnar hafi þess vegna verið löngu hafið 

meðal þess fólks sem byggði Ísland og fyrir landnám þess hér. Ríkjandi hefur verið sú aðferð 

að skoða ritheimildir um landnámið og kristnina en í þeim er aðallega fjallað um hagrænar- 

eða pólitískar ákvarðanir og hvernig þær hafa áhrif á samfélagið. En með fornleifafræðilegum 

nálgunum, leggur Steinunn Kristjánsdóttir áherslu á að greina félags- og menningarlega þróun 

kristninnar út frá grasrótinni og áhrif þaðan út í samfélagið (2007, bls. 117). Næst verða 

skoðaðar nánar þær hagrænu- og pólitísku ákvarðanir, varðandi málefni kirkjunnar á Íslandi, 

sem ritheimildir hafa getað veitt upplýsingar um.

  

Skipulagning kirkju hefst 

Tíund var lögtekin á Íslandi á árunum 1096-97 og þar með var skipulagning kirkjunnar sem 

stofnun hafin. Almennt hefur verið talið að veraldlegir höfðingjar höfðu staðið að byggingu 

kirkna á 11. öld og þeir hingað til höfðu borið allan kostnað af prestþjónustu, rekstri og 

viðhaldi kirkjuhúsanna. Því til stuðnings hafa þau rök verið sett  fram að lögin hafa verið 

jafnmikið hagur höfðingja og þau voru kirkjunnar og auðveldaði það setningu laganna. 

Tíundir voru ekki lagðar á eignir kirkjunnar og þar sem veraldlegir höfðingjar og stórbændur 

réðu yfir mestum eignum hennar var það þeim mest til hagsbóta. Með tilkomu tíundarinnar 

var kirkjubændum tryggður fastur tekjustofn. Annað sem hefur verið notað því til stuðnings 

hverra hagsmunir voru í hávegum hafðir, er að goðorð voru einnig undanskilin tíund. 

Goðorðin töldust til eigna og gátu gengið kaupum og sölum (Magnús Stefánsson, 1975, bls. 

60-62). Jarðeignasöfnun á kirkjustöðunum og goðorð voru nátengd, sem bendir til sterkrar 

valdastöðu goðanna á 12. öld. Ríkustu staðirnir verða aðsetur voldugustu höfðingja landsins 

og kirkjan á þjóðveldisöld2  hefur verið nefnd goðakirkja (Magnús Stefánsson, 1975, bls. 

90-91).

 Staðarmálin kallast þau málaferli sem hófust þegar biskupar fóru að krefjast forræðis 

yfir kirkjustöðunum. Þegar bóndi gaf kirkjunni sem hann reisti, jörðina alla með gögnum og 

gæðum, kallaðist kirkjustaðurinn staður. Þetta átti einnig við um klaustrin og biskupssetrin, 
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enda átti kirkjan þær jarðir að öllu. Þegar leið á 12. og sérstaklega 13. öld lentu mjög margir 

staðir í höndum veraldlegra höfðingja, bæði við erfðir og á annan hátt. Yfirráð þeirra fóru 

meir að líkjast eignarráðum og gengið var á hlut  kirkjunnar (Magnús Stefánsson, 1975, bls. 

76-77). Af máldögum stærstu kirkna, þá sérstaklega á stöðunum, má sjá að þær hafa verið 

mjög arðvænleg fyrirtæki. Frekari tekjur hlutust af því ef umrædd kirkja fékk greftrunarleyfi 

frá biskupi, þá fékkst t.d. legkaup og smurning (Magnús Stefánsson, 1975, bls. 78). 

Staðarmálin skiptast í tvö tímabil, þ.e. staðarmálin hin fyrri voru þegar krafan um staðina var 

fyrst gerð árið 1179 og svo hin síðari þegar markmiðinu var náð árið 1297. Málalyktir voru að 

biskup myndi hafa forræði yfir stöðunum en þær kirkjujarðir sem bændur áttu hlut í myndu 

þeir halda. Þar með hafði forræði kirkna yfir stöðunum verið viðurkennt og ekki síður forræði 

bænda yfir öllum öðrum kirkjum og þeirra fé (Magnús Stefánsson, 1978, bls. 98, 223, 225).

Kirkjan fer í fastari skorður

Sóknir þróuðust á löngu tímabili en upphaf hennar má rekja til greiðslu tíundar og þ.a.l. festu 

á þjónustusvæði kirkna. Hugtakið sókn var fyrst tekið upp hér á landi á 14. öld. Sóknir vísa til 

tilgreindra svæða þar sem íbúarnir eru skyldugir til að greiða tíund og önnur gjöld til kirkju en 

þiggja í staðin guðsþjónustu. Þetta fólk myndar söfnuð. Allt bendir til þess að hreppar hafi 

snemma orðið undirstaða sókna, þ.e. skipting landsins sem líklega á rætur sínar að rekja til 

fátækraframfærslu frá því snemma á þjóðveldisöld (Hjalti Hugason, 2000, bls. 208-209, 212).

 Prests- og kirkjutíund fór til þess sem hélt kirkjuna. Preststíund átti að ganga upp í 

tíðakaup prests. Kirkjutíund átti að ganga upp í viðhaldi kirkjunnar, kaup á vaxljósum, 

reykelsi og öðrum sem þurfti til helgihalds. Það sem vantaði uppá átti kirkjueigandi að reiða 

fram af öðrum tekjum eða eignum kirkna. Hjalti Hugason segir að ekki megi ofmeta 

fjárhagslegan þátt tíundarinnar, þá sérstaklega með tilliti til smærri kirkna. Það voru í raun 

eignir sem kirkjueigendur reiddu sjálfir fram sem réðu úrslitum um fjárhagsstöðu kirknanna. 

Greinarmunur var gerður á þeim sem fengu greidda tíund og hinum sem gerðu það ekki, þær 

fyrrnefndu voru kallaðar kirkjur en hinar bænhús (2000, bls. 206-208).

 Kirkjubóndi átti alltaf að sjá til að kirkja hans væri embættisfær og að eignir hennar 

hvorki skertust, eyðilegðust eða yrðu notaðar til annars. Ef hann sinnti ekki þeim skyldum gat 

hann tapað yfirráðum sínum yfir kirkjunni. Dæmi um þetta kemur fram í bréfi Guðbrands 

biskups Þorlákssonar (f.1541 (?) - d.1627) þegar eigendur hálfkirkna misstu réttindi sín með 
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vanrækt á kirkju sinni. Þar segir hann með mikilli gremju: „Þui oss þikier þeirra halfkirkna 

forradamenn sinn riett og friheit med sinni vanbrukan og orækt fyrirgiort hafa. þui so seiger 

Gudz son sialfur mitt hws skal Bænahws kallast et cetera. enn ecki segir hann reidingahws. 

hesthws. hakallzhws eda fiarhus et cetera“ (Bréfabók Guðbrands biskups Þorlákssonar, 

1919-1942, bls. 506). Jafnframt því að bera vitni um óvinsældir þess að guðshúsin voru notuð 

fyrir annað en guðsþjónustur ber það einnig vitni um það að biskupi hafi borist fregnir um 

fólk sem braut reglurnar og að kirkjurnar öðluðust ný hlutverk. Hlutverk biskupsembættisins 

var að hafa eftirlit með kirkjum landsins. Mikilvægt var að halda kirkjunum sómasamlega við 

en niðurníddar og fallnar kirkjur ollu þeim sem sóttu þar þjónustu óþægindum og óöryggi. Þá 

gat verið erfitt að sækja þangað sáluhjálplega þjónustu, s.s. skírn eða greftrun en hætt  var við 

að grafir saurguðust er kirkjur lögðust af. Fallnar og hrörlegar kirkjur þóttu vanvirða við Guð 

og vitnuðu um vanrækt við trúna (Hjalti Hugason, 2000, bls. 192). 

Ýmis rekstarform kirkna

Þegar kirkjan varð skipulagðari sem stofnun urðu til fjórar megintegundir kirkna, þ.e. alkirkja, 

hálfkirkja, fjórðungskirkja eða bænhús. Sóknarkirkjur voru alkirkjur en ekki allar alkirkjur 

voru sóknarkirkjur. Meginmunurinn á sóknarkirkju og annarri alkirkju var helst það að við 

sóknarkirkjuna var prestssetur og grafreitur sóknarmanna og til hennar rann tíundin. Þetta var 

ekki algilt þar sem til eru dæmi um alkirkjur sem voru prestssetur með grafreiti þó 

sóknarkirkja héraðsmanna var önnur. Í alkirkjum skyldi prestur syngja messu hvern helgan 

dag og alla langaföstu, jólaföstu og imbrudaga (þ.e. miðvikudag, föstudag og laugardag við 

upphaf hvers fjórðungs kirkjuársins). Þessa daga átti prestur enn fremur að syngja tíðasöng 

fyrir dögun (óttusöng) og að kvöldi (aftansöng) (Gunnar F. Guðmundsson, 2000, bls. 

185-186). 

Rekstrarform kirkna á Íslandi

Alkirkja

Hálfkirkja

Fjórðungskirkja

Bænhús

Messuskylda
Heimanfylgja (stofnfé) 

kirkjunnar
Tíund Prestlaun

Sunnudaga og aðra 
helgidaga

(25-30 hundruð)
Allra (eða flestra 
sóknarmanna)

4 merkur (192 álnir)

Annan hvern helgan dag 15 hundruð
Heimamanna þar sem 

hálfkirkjan var
2 merkur (96 álnir)

24 messur á ári 7 hundruð
Helmingur af tíund 

heimamanna
1 mörk (48 álnir)

12 messur á ári 5 hundruð Engin tíund Hálf mörk (24 álnir)

(Gunnar F. Guðmundsson, 2000, bls. 186)
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Fyrst er minnst á hálfkirkjur í máldögum Auðunar Þorbergssonar biskups á Hólum í byrjun 

14. aldar en sögu þeirra má rekja aftur til 12. aldar. Þær voru í notkun allar miðaldir og höfðu 

sína kosti bæði fyrir klerka og leikmenn. Þar gátu önnur prestverkum verið sinnt, m.a. skírn, 

hjónavígsla og greftrun. Ef fólk bjó langt frá sóknarkirkju gat oft  reynst erfitt að sækja messu í 

sóknarkirkjur en langur og torsóttur vegur var oft  kvörtunarefni bænda. Hálfkirkjur leystu 

þennan vanda og jafnvel gat farið svo að hálfkirkju var breytt í alkirkju. Svo virðist sem 

aðeins efnaðir bændur gátu komið upp hálfkirkjum á jörð sinni þar sem það var mjög 

kostnaðarsamt. Þeir þurftu að leggja út heimafylgju, sem voru eignir ekki minna en 15 

hundruð í föstu og lausu. Auk þess þurfti hann að greiða sóknarkirkjunni nokkurt fé, yfirleitt 

fimm til tólf hundruð eftir samkomulagi, fyrir skaðann sem sóknarkirkjan verður fyrir þegar 

hálfkirkjan tekur frá henni þjónustu. Í hálfkirkjum skyldi messað annan hvern helgan dag og 

fékk prestur tvær álnir og eina máltíð fyrir í kaup. Einu tekjur hálfkirkna voru tíund og 

ljóstollur heimamanna. Það er kallað ljóstollur er þegar kirkjunni er séð fyrir ljósfærum og 

greiddi kirkjueigandinn hann sjálfur. Þegar best lét gat tíundin (kirkju- og preststíund) og 

ljóstollur ekki verið meiri en 70-80 álnir og því ekki dugað til að greiða presti tíðakaupið sem 

var 96 álnir (hálfa mörk), hvað þá að halda kirkjunni við. Hálfkirkjur hafa því verið mörgum 

bændum fjárhagslegur baggi (Gunnar F. Guðmundsson, 2000, bls. 186-187).

 Í fjórðungskirkjum voru sungnar 24 messur á ári eða um fjórðungur af því sem skylt 

var í alkirkjum. Laun prestsins voru í samræmi við það, ein mörk og mæltu máldagar 

kirknanna fyrir því að hann yrði sóttur til næstu alkirkju eða sóknarkirkju. Kirkjubóndinn hélt 

helming tíundarinnar og ljóstollsins sem heimafólkið greiddi en hinn helminginn fékk 

sóknarkirkjan (Gunnar F. Guðmundsson, 2000, bls. 187-188).

 Bænhúss er getið í elstu heimildum og telur Gunnar F. Guðmundsson að tilgangur 

þeirra hafi í fyrstu verið til að tryggja fólki kristinlega greftrun. Því hlutverki þeirra segir hann 

hafi verið lokið þegar sóknir höfðu myndast og flestir landsmenn eignast sína graftarkirkju. 

Þau héldu áfram velli því biskup leyfði að syngja í þeim tíðir og heilaga messu. Þegar þeim 

var breytt í kirkju, þó með takmörkuð réttindi, þurfti bóndinn að reiða fram nokkurt fé í 

heimafylgju, eða um þrjú hundruð. Í bænhúsum var messa aðeins sungin einu sinni í mánuði 

og tíðakaup  prests því hálf mörk (24 álnir) eða í mesta lagi 36 álnir á ári. Þar fengu 

kirkjubændur hvorki greidda kirkjutíund né ljóstolla, heldur fór það til sóknarkirkjunnar 
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(2000, bls. 188). Bænhús hafa því 

ekki síður verið þungur baggi á 

heimabændur en hálfkirkjur. 

Uppihald og aflögn kirkna

Í Kristinna laga þætti Grágásar 

kemur skýrt  fram í 11. grein að 

landeigandur voru skyldugir til að 

halda kirkjunni við og ef eitthvað 

kom fyrir hana, t.d. bruni eða aðrar 

skemmdir, varð hann að smíða 

aðra á eigin kostnað, innan tólf 

mánaða (Grágás, 1992, bls. 11). Sama ákvæði kemur fram í 4. grein Kristinrétts Árna 

Magnússonar frá 1275 (Járnsíða og Kristinréttur Árna Þorlákssonar, 2005, bls. 149-150). Ef 

bóndi stóð ekki við skuldbindingar sínar gagnvart kirkjunni átti hann á hættu að missa 

eignarhlut sinn í heimajörðinni. Þá var kirkjunni og heimalandinu breytt  í stað eða kirkjulén 

sem biskup einn mátti ráðstafa. Einnig eru dæmi um að eignarhluti bóndans hafi verið settur 

undir biskupsstólinn. Alltaf þurftu kirkjubændurnir að halda sig við skuldbindingar máldaga, 

jafnvel á tímum harðinda og drepsótta þegar tekjur fólks rýrnuðu enn frekar, jarðir lögðust í 

eyði og tíundir drógust saman. Máldagar frá 14. og 15. öld bera vitni um hve margar kirkjur 

voru þá komnar fótum fram og sífellt fleiri jarðir komust í eigu kirkju, klaustra og biskupa 

(Gunnar F. Guðmundsson, 2000, bls. 182-183). 
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Mynd 1.2: Håltdalen kirkjan í Þrændalögum. Fyrstu trékirkjurnar reistar á Íslandi voru ef til vill af svipaðri gerð 
(Myndir: Guðbjörg Kristjánsdóttir, 2000, bls. 178-179). 

Mynd 1.1: Tilgátuteikning af torfkirkjunni á Stöng í Þjórárdal, frá 11. öld. 
Að ofan eru vestur- og austurstafn en hlið oggrunnflötur neðar 

(Teikning: Hjörleifur Stefánsson). 



 Árið 1555, fljótlega eftir að siðaskipti gengu í gegn á Íslandi, barst  Danakonungi 

kvörtunarbréf þess efnis að á landinu væru margar litlar kapellur (hálfkirkjur og bænhús) sem 

væru smán við Guð vegna slæms ásigkomulags og óskað var eftir aflögn þeirra. Þar segir að 

þær væru ekki embættisfærar auk þess sem prestar sem þeim áttu að þjóna hafa ekki verið að 

fá tilskyldar greiðslur fyrir verk sín. Þá er konungur orðinn æðsti maður kirkjunnar og hefur 

því úrskurðarvald um hvort kirkjur megi afleggjast eður ei. Konungur samþykkir að þær 

kirkjur, utan við nauðsynlegar sóknarkirkjur, skuli afleggjast (Lovsamling for Island, 1853, 

bls. 70-71). Þó konungur hefur gefið leyfi fyrir aflögn margra þeirra batnaði ekki ástandið, 

heldur héldu kirkjurnar áfram að hrörna. Vísbendingar um það má sjá í bréfabókum þeirra 

biskupa sem voru eftir siðaskipti.  

Íslenskar kirkjubyggingar

Fornleifarannsóknir á víkingaaldarkirkjum í Norður-Evrópu (Noregi, Svíþjóð, Danmörku, 

Englandi, Þýskalandi og Íslandi) gefa til kynna að helsta einkenni fyrstu kynslóð kirkna eru 

niðurgrafnar hornstoðir (Steinunn Kristjánsdóttir, 2004, bls. 122). Rannsóknir benda til þess 

að elstu gerðir kirkna í Noregi hafi verið stafverkshús. Stafverkshús gengu í gegnum þrjú stig 

þróunar. Miðstig þeirra húsagerðar var algengt byggingarform kirkna í Noregi á 10. öld og 

virðast einnig hafa verið reistar hér á landi (Guðbjörg Kristjánsdóttir, 2000, bls. 176-177). Þau 

dæmi sem hafa fundist um þær hér á landi voru á Hofstöðum í Mývatnssveit, Hrísbrú í 

Mosfellsdal, Keldudal á Hegranesi og Þórarinsstöðum í Seyðisfirði. Samkvæmt norsku 

rannsóknunum var helsta einkenni þessara stafverkshúsa niðurgrafnar hornstoðir og 

svokallaðar syllur felldar í þá uppi og niðri þannig að sú neðri snerti ekki jörð. Kirkjugerðin er 

oft nefnd stólpahús vegna hornstafana. Í rauf á syllunum var tilhöggnum borðum raðað þannig 

að þau mynduðu þil. Kirkjurnar voru rómanskar að gerð þar sem rými þeirra skiptist í tvennt, 

þ.e. kirkjuskip og kór, sem er lægri og þrengri en framkirkjan (Guðbjörg Kristjánsdóttir, 2000, 

bls. 178-179). Önnur byggingargerð kirkna frá miðöldum á Íslandi voru torfkirkjur, þar sem 

ytra byrði þeirra var hlaðið úr torfi og grjóti. Veggirnir héldu uppi þakinu, andstætt í 

timburkirkjunum af stafverksgerð þar sem stoðirnar báru þakið. Torfkirkjur voru yfirleitt 

smágerðar og lengd þeirra yfirleitt innan tvöfaldri breidd þeirra. Veggirnir innandyra voru 

yfirleitt  viðarklæddar og í sumum tilfellum var vesturstafn þeirra einungis úr timbri (Steinunn 

Kristjánsdóttir, 2004, bls. 123-124). Í Noregi voru stafverkskirkjur áfram í notkun, en allt frá 
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12 öld en þá tóku annarskonar kirkjur við annarsstaðar í Evrópu, þ.e. steinkirkjur en á Íslandi 

héldu torfkirkjur velli (Steinunn Kristjánsdóttir, 2004, bls. 123).

Fornleifarannsóknir

Þeir fornleifauppgreftir sem hafa verið framkvæmdir hér á landi sýna fram á að torf- og 

timburkirkjur virðast hafa verið jafn algengar. Hingað til hafa allavega ellefu kirkjur frá 

miðöldum verið rannsakaðar á Íslandi, þ.e. Geirsstaðir í Hróarstungu, Hrísbrú í Mosfellsdal, 

Hofstaðir í Mývatnssveit, Keldudalur í Hegranesi, Kirkjuból í Skutulsfirði, Kross í 

Skarðströnd, Kúabót í Álftaveri, Neðri-Ás í Hjaltadal, Stöng í Þjórsárdal, Varmá í 

Mosfellssveit og Þórarinsstaðir í Seyðisfirði. 

 Fornleifauppgröftur á kirkjunni á Geirsstöðum fór fram árið 1997. Um er að ræða 

kirkju hlaðna úr torfi, með timburgafli og þaki úr torfi. Kirkjan var 3 x 6 m á lengd að 

innanmáli. Hún lá í austur-vestur og var með kór að austan. Kirkjan var frá til seinni hluta 10. 

aldar til fyrri hluta 11. aldar (Steinunn Kristjánsdóttir, 2004, bls. 128).

 Á Hofstöðum fannst timburkirkja af stafverksgerð árið 2001. Um var að ræða 

stólpahús með niðurgröfnum hornstoðum með kór á austurhliðinni. Kirkjan lá í austur-vestur 

og mældist 3.4 x 6 m að utanmáli. Grunnur kirkjunnar hafði verið hlaðinn flötum steinum og 

timburgrindin sat  sennilega þar ofan á (Hildur Gestsdóttir, 2003, bls. 29-31) 

Kolefnisaldursgreiningar gáfu til kynna að kirkjan væri frá fyrri hluta 11. aldar (Hildur 

Gestsdóttir, 2004, bls. 7). 

Forleifarannsóknir á íslenskum miðaldakirkjum

Kirkjustaðir

Geirsstaðir í 
Hróarstungu

Hofstaðir í Mývatnssveit

Hrísbrú í Mosfellsdal

Keldudalur í Hegranesi

Kirkjuból í Skutulsfirði

Kross í Skarðströnd

Kúabót í Álftaveri

Neðri-Ás í Hjaltadal,

Stöng í Þjórsárdal

Varmá í Mosfellssveit,

Þórarinsstaðir í 
Seyðisfirði

Byggingarefni
Stærð (metrar að 

innanmáli)
Áttahorf Kór Aldur

Torfi, með timburgafli 3 x 6 austur-vestur austan s.hl. 10. aldar - f.hl. 11. aldar

Timbri (stólpahús) 3.4 x 6. (að utanmáli) austur-vestur austan f.hl. 11. aldar

Timbri (stólpahús) - austur-vestur austan 10. - 11. öld

Timbri (stólpahús) 3 x 3-4 (án kórs) austur-vestur austan? f.hl. 11 aldar - fyrir 1300

- 3.5 x 5.7 austur-vestur austan 14. - 16. öld?

Torfi 2.5 x 5 austur-vestur - fyrir 14. öld? 

Torfi og grjóti, með 
timburgafli

3.2 x 5.3 austur-vestur austan fyrir s.hl. 15. aldar?

Timbri 3.8 x 5.6 austur-vestur - f.hl. 11. aldar

Torfklædd úr timbri 3.5 x 5.6 austur-vestur - s.hl. 11. aldar

Torfi og grjóti 3.2 x 5.6 austur-vestur - f.hl. 12. aldar - s.hl. 13. aldar

Torfi, grjóti og timbri 2.5 x 5 austur-vestur austan 10. - 11. öld

Torfi, grjóti og timbri 3 x 5 austur-vestur austan fyrir s.hl. 16. aldar

Timbri (stólpahús) 2.7 x 4.8 austur-vestur austan f.hl. 11. aldar

Timbri (stólpahús) 4 x 6 austur-vestur austan s.hl. 11. aldar
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 Kirkjan á Hrísbrú kom í ljós við fornleifauppgröft þar árið 1995. Hún var að hluta til 

rannsökuð á árunum 2001-2003, þ.e. kirkjukórinn sem var 2 x 2 m. Þarna er um að ræða 

timburkirkju með niðurgröfnum hornstoðum eða stólpahús. Þar var steinhlaðinn grunnur og 

veggirnir virðasta hafa verið reistir með því að setja lóðrétta stafi eða planka inn í lárétt 

fótstykki úr tré. Fótstykkin hvíldu á möl og grjót studdi við. Kirkjan lá í austur-vestur og 

kórinn var á austurgafli hennar. Hún hefur verið aldurgreind til 10. og 11. aldar með aðstoð 

kolefnisaldurgreiningar (Byock, Jesse o.fl., 2007, bls. 94-95).

 Árið 2002 kom í ljós timburkirkja við framkvæmdir í Keldudal. Kirkjan var stólpahús 

með niðurgrafnar hornstoðir. Grafa hafði eyðilagt hluta hennar en af því sem hafði varðveist 

var hægt að segja að hún hefur verið um 3 m á breidd og a.m.k 3-4 m á lengd að innanmáli. 

Kór var líklega á austurgafli hennar (Guðný  Zoëga, 2008, bls. 11-12). Engar ritheimildir eru 

til um kirkjuna. Kolefnisaldursgreining gefur til kynna að kirkjugarðurinn hafi í stærstum 

hluta verið í notkun á 11. öld (Guðný Zoëga, 2006, bls. 4, 7 - 8).

 Kirkjan á Kirkjubóli var fannst í björgunaruppgreftri árið 1984. Hún lá í austur-vestur, 

3.5 x 5.7 m á lengd og kór var á austurgafli hennar. Grunnur eldri kirkju kom í ljós þar undir, 

mögulega leifar timburkirkju af stafverksgerð með hornstoðum. Ekki var unnt að rannsaka 

hana frekar og liggja því ekki frekari upplýsingar um hana fyrir. Ritheimildir gefa til kynna að 

kirkja hafi verið reist á 14. öld en verið aflögð á þeirri 16. (Steinunn Kristjánsdóttir, 2004, bls. 

130).

 Fornleifarannsókn á kirkjunni á Krossi fór fram árið 1947. Kirkjan var lá í austur-

vestur og var einungis byggð úr torfi. Innanmál hennar 2.5 x 5 m á lengd. Samkvæmt rituðum 

heimildum var kirkja án greftrunarréttinda á Krossi á 14. öld (Kristján Eldjárn, 1974, bls. 

142-144).

 Á Kúabót kom í ljós kirkja við fornleifauppgröft þar á árunum 1972-76. Kirkjan lá í 

austur-vestur og var byggð úr torfi og grjóti. Vesturgafl hennar var úr timbri en hún var einnig 

viðarklædd að innan. Kór var á austurgafli hennar og var innanmál hennar 3.2 x 5.3 m á 

lengd. Gjóskulagagreiningar gefa til kynna að staðurinn hafi verið yfirgefinn á seinni hluta 15. 

aldar (Lilja Árnadóttir, 1987, bls. 56-62).

 Fornleifauppgröftur fór fram á Neðra-Ási á árunum 1998-1999, þar sem kom í ljós 

þrjú byggingarstig kirkju sem lá í austur-vestur. Fyrsta kirkjan hefur verið reist á fyrstu árum 

11. aldar. Þetta var timburkirkja sem var reist án hlífðarveggja úr torfi og grjóti. Hún virðist 
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hafa verið breiðari en þær sem seinna komu, eða 3.8 x 5.6 m. Síðar á 11. öld var reist  ný 

timburkirkja, í þetta sinn var hún torfklædd og var 3.5 x 5.6 m löng. Á byrjun 12. aldar var ný 

kirkja reist á grunni þeirra eldri. Hún var 3.2 x 5.6 m löng. Þessi kirkja er talin vera mjög lík 

þeirra sem var á undan. Stæðilegur torfveggur á steinfæti var reistur í kringum þessa kirkju. 

Þessi kirkja hefur staðið þar til fram undir lok 13. aldar þegar hún brann en vísbendingar eru 

um að hún hafi sennilega verið hrörleg á þeim tímapunkti (Orri Vésteinsson, 2000, bls. 22) 

 Fornleifarannsókn á kirkju sem fannst á Stöng fór fyrst  fram árið 1986 og svo aftur á 

árunum 1992-1993. Hún hafði fyrst verið rannsökuð árið 1939 en var þá túlkuð sem smiðja. 

Kirkjan var byggð úr torfi, grjóti og timbri. Innanmál hennar var 2.5 x 5 m á lengd. Kirkjan lá 

í austur-vestur og var með kór á austurendanum. Kirkjan er talin vera reist á 10. öld og 

niðurstöður kolefnisaldursgreininga gáfu til kynna að hún væri frá því snemma á 11. öld 

(Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, 1996, bls. 129-131).

 Kirkjan á Varmá var rannsökuð árið 1968. Hún var byggð úr torfi, grjóti og timbri og 

lá í austur-vestur. Innanmál hennar var 3 x 5 m á lengd og var með kór á austurgafli hennar. 

Ritheimildir gefa til kynna að hún hafi verið yfirgefin á árunum 1553-1584 (Sveinbjörn 

Rafnsson, 1971, bls. 31-49).

 Fornleifauppgröftur á Þórarinsstöðum leiddi í ljós kirkju með tvö byggingarstig, frá 

því snemma og svo seint á 11. öld. Kirkjan var byggð úr rekavið og var svokallað stólpahús, 

þ.e. með niðurgröfnum hornstoðum. Hún var byggð á tréramma sem lá á litlum flötum 

steinum svo ramminn yndi ekki snerta jörðina og verndaði hana þ.a.l. frá rotnun. Eldra 

byggingarstig kirkjunnar var 2.7 x 4.8 m að innanmáli en það yngra 4 x 6 m. Báðar kirkjurnar 

lágu í austur-vestur og voru með kór á austur gaflinum (Steinunn Kristjánsdóttir, 2004, bls. 

51-52, 131). 

Um kirkjurnar

Steinunn Kristjánsdóttir ræðir um þær tvær fyrrgreindu gerðir kirkna í upphafi kristni á 

Íslandi. Torf- og/eða steinkirkjurnar segir hún vera undir írsk-skoskum áhrifum en 

sambærilega kirkjur hafa fundist á Írlandi, Grænlandi, í Skotlandi, Færeyjum og Noregi. Þær 

telur hún vera svokallaðar einkakirkjur, sem hinir frjálsu bændur sem settust hér að á 

víkingaöld reistu á jörð sinni. Hin gerð kirkna, þ.e. timburkirkjurnar voru undir engilsaxnesk-

skandinavískum áhrifum telur hún vera svokallaðar trúboðskirkjur. Timburkirkjurnar teljast 
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einkennandi fyrir tímakeið skipulegs trúboðs í Norður-Evrópu og þar sem samskonar kirkjur 

hafa fundist í Noregi, Svíþjóð, Danmörku, Englandi og á meginlandi Evrópu (2007, bls. 127).

 Fyrsta skeið kirkjubygginga er talið hafa gengið hratt fyrir sig og að fjöldi kirkna hafi 

verið reistar þegar á 11. öld. Svo virðist sem bygging kirkna í upphafi hafi verið einkamál 

manna en lög voru síðar sett  til að tryggja hag kirkna. Kristinna laga þáttur Grágásar kveður á 

um að nýbyggingar kirkna voru aðeins leyfðar með undantekningum. Kristniréttur hinn forni, 

sem er efni Kristinna laga þáttar, var settur um 1122-1133, getur veitt einhverja innsýn í 

kristnihald fyrir 1150. En lögin lýsa þó aðeins fyrirmælum þeirra sem setja lögin en ekki 

atferli þeirra sem þeim eiga að lúta og er því aðeins hægt að líta á þau sem grófar útlínur 

(Hjalti Hugason, 2000, bls. 166-167, 172). Fornleifarannsóknir og beinafundir sýna fram á 

mun fleiri kirkjur voru til en birtast í kirkjuskjölum og öðrum ritheimildum. Það gæti bent til 

þess að fleiri kirkjur hafi verið byggðar en leyfi var veitt fyrir. Nokkur dæmi um slíkar hafa 

fundist í Skagafirði, þ.e. í Keldudal í Hegranesi, á Steinsstöðum í Tungusveit, Hofi í Hjaltadal 

og fleiri dæmi mætti nefna (sjá kafla 2). 

  Margir telja að kirkjur hafi í fyrstu staðið utan túns, í nokkurri fjarlægð frá bæ og að á 

12. og 13. öld hafi þær verið fluttar heim á hlað. Flutningur kirkna braut í bága við kristinrétt 

hinn forna nema brýn nauðsyn bæri til og þá átti að grafa upp  allan kirkjugarðinn og flytja þær 

líkamsleifar sem þar hvíldu með kirkjunni. Hjalti Hugason veltir upp þeirri hugmynd að 

ákvæðið hafi verið sett inn vegna tíðra flutninga kirkna á þeim tíma (2000, bls. 191). Til eru 

dæmi um hvort tveggja, þ.e. kirkjugarðar með óhreyfðum gröfum frá frumkristni hafa fundist 

þar sem kirkjurnar virðast hafa aflagst snemma, s.s. á Skíðastöðum í Laxárdal og 

Steinsstöðum í Tungusveit (sjá kafla 2). Einnig hafa kirkjugarðar verið rannsakaðir þar sem 

nokkrar grafir voru tómar, t.d. á Geirsstöðum í Hróarstungu (Steinunn Kristjánsdóttir, 2004, 

bls. 140), Stöng í Þjórsárdal (Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, 2004, bls. 122) og í Keldudal 

(Guðný  Zoëga, 2008, bls. 27). Annað sem styður sem styður það eru dæmi um fjöldagrafir 

sem hafa fundist við fornleifauppgrefti á kirkjugörðum, m.a. á Skálholti. Það eru talin vera 

bein sem hafa verið grafin upp og flutt úr kirkjugarði sem hefur lagst  af (Steinunn 

Kristjánsdóttir, 2004, bls. 140). 
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2. kafli

Kirkjujarðatal

Hér verða skoðaðar þær jarðir í Skagafirði sem heimildir eru um að kirkjur eða bænhús hafi 

staðið á. Stuðst var við lista yfir alls 143 kirkjujarðir sem Sigríður Sigurðardóttir 

sagnfræðingur, hjá Byggðasafni Skagfirðinga, tók saman eftir að hafa rýnt í helstu ritheimildir 

sem líklegar eru til að veita vísbendingar um kirkjur í Skagafirði. Það eru m.a. annálar, 

bréfabækur, fornbréfasöfn og ýmsar aðrar heimildir sem upplýsingar um kirkjur er að vænta. 

Uppgraftar- og fornleifaskráningarskýrslur voru einnig skoðaðar og farið yfir Byggðasögu 

Skagafjarðar sem Hjalti Pálsson sagnfræðingur hefur unnið. Þegar allt  kom til alls lágu fyrir 

upplýsingar um 83 jarðir og af þeim uppfylltu 48 skilyrði til úrvinnslu sem lögð eru til 

grundvallar í þessum kafla. Þau skilyrði felast annað hvort í greinagóðum lýsingum á tóftum 

kirkna eða kirkjugarða eða beinafundum sem geta bent á staðsetningu þeirra. Ástæðan fyrir 

notkun Byggðasögunnar er að þar eru að finna upplýsingar um staðhætti, s.s. staðsetning 

gamalla bæjar- og kirkjustæða, tóftalýsingar sem og upplýsingar um beinafundi. Einnig eru 

þar upplýsingar um bakgrunn og sögu og jarðanna sem hjálpa til við að skilja þróun þeirra í 

gegnum aldirnar. Fjögur bindi hafa komið út, þar sem ítarlega er greint frá jörðum í 

eftirfarandi hreppum: Skefilsstaðahreppi, Skarðshreppi, Staðarhreppi, Seyluhreppi, 

Lýtingsstaðahreppi og Akrahreppi. Enn hafa ekki komið út bækur um jarðir í Fljótahreppi, 

Hofshreppi, Hólahreppi, Viðvíkurhreppi og Rípurhreppi og þ.a.l. vantar upplýsingar um 

kirkjujarðir í þeim hreppum. Stuðst var við loftmyndir ef þær voru fyrir hendi samhliða 

fyrrgreindum gögnum. Það getur reynst erfitt  að notast  við loftmynd eina og sér ef ekki er 

vitað hvar á að leita, þar sem ýmisleg náttúrulega fyrirbrigði geta blekkt augað og líkst 

minjum. Kirkjujarðirnar eru settar fram í stafrófstöð innan þeirra hreppa sem þær tilheyra.
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Skefilsstaðahreppur

Hvammur í Laxárdal

Hvammur var kirkjustaður og er enn í ríkiseign. Kirkju þar er fyrst getið í Auðunarmáldaga 

árið 1318 (Hjalti Pálsson, 1999, bls. 18-19, 148).3

 Hvammskirkja var byggð árið 1892 og er enn uppistandandi. Hún stendur rétt 

norðaustan við gamla bæjarstæðið sem stóð rétt  norðan við núverandi íbúðarhús, ofarlega og 

sunnan til í túninu. (Hjalti Pálsson, 1999, bls. 148). Ekki er vitað til þess að kirkjan hafi staðið 

annarsstaðar en hún gerir nú. 

Keta á Skaga

Keta er kirkjustaður á utanverðum Skaga. Nafnið Keta kemur fyrst fram í Auðunarmáldaga 

árið 1318. Kirkjan á Ketu er enn uppistandandi og var byggð 1893-1895 (Hjalti Pálsson, 

1999, bls. 66).4

 Eins og fyrrgreind ritheimild gefur til kynna var kirkja á Ketu árið 1318 og hefur því 

væntanlega verið tilkomin fyrir það (Terminus post quem). Til vitnisburðar um langa byggð á 

Ketu fannst silfursjóður í bæjarhólnum á Ketu árið 1952 og telur Hjalti Pálsson telur það 

benda til að bæjarstæðið á Ketu hafi líklega alltaf verið á sömu slóðum. Sjóðurinn, sem talinn 

er vera frá því um 1000, fannst þegar var verið að grafa grunn fyrir nýju íbúðarhúsi á 

bæjarhólnum5. Þar komu einnig bein í ljós, þ.á.m. sennilega hauskúpa en þau voru mjög illa 

farin eftir jarðýtuna. Húsgrunnurinn var tekinn um 15 m norðan við kirkjugarðinn á eldra 

bæjarstæði (1999, bls. 70). Ekki eru upplýsingar um hvort  kirkjan hefur staðið á öðrum stað 

en hún gerir nú. Beinin voru ekki rannsökuð og því ekki ljóst hvort  þau voru úr heiðinni eða 

kristinni gröf. Þar sem silfursjóðurinn hefur sennilega verið frá því um 1000 og gripir teljast 

algengari í heiðnum gröfum, er líklegra að um heiðna gröf sé um að ræða. 
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3  Í Auðunarmáldaga frá 1318 segir að  kirkjan átti helming jarðarinnar á móti Atlastöðum. Hinn  helmingurinn er sagður 
kominn undir Hólastól árið  1388. Árið  1360 eru eignir kirkjunnar lýst í máldaga biskups  Jóns Eiríkssonar og  virðist hún vel 
efnuð. Hvammur er enn í  eign  Hólastóls árið 1550 og varð skömmu eftir það að kirkjuléni. Hún er talin meðal kirkjuléna árið 
1569  af Guðbrandi biskup. Heimildir frá 1737 og 1748 gefa til kynna að  Hvammur hafi verið  fátækt brauð  á seinni öldum 
(Hjalti Pálsson, 1999, bls. 18-19). 

4  Keta komst snemma í eign Hólastaðs. Í rekaskrá Hóla frá 1374 segir að Keta sé í eign biskupsstólsins með öllum gögnum 
og gæðum (Hjalti Pálsson, 1999, bls. 65- 66).

5  Jarðlaginu sem rutt  var í  burtu úr bæjarhólnum á Ketu lýsti sér svo: Efst voru veggjarústir, þarnæst  öskulag með miklum 
dýrabeinum, svo  þykkt svart moldarlag og gróf möl  undir. Silfursjóðurinn var á 2,5 m dýpi, á milli moldarinnar og malarinnar 
(Hjalti Pálsson, 1999, bls. 70).



Skíðastaðir í Laxárdal

S k íð a s t að i r v o r u s t ó r bý l i . 

Jarðarinnar er fyrst getið í 

Fornbréfasafni árið 1354. Bænhús 

eða fjórðungskirkja að kaþólskum 

sið var á jörðinni. Ekki er vitað 

hvenær kirkjan var aflögð (Hjalti 

Pálsson, 1999, bls. 159-160). Í 

Jarðabók Árna Magnússonar og 

Páls Vídalíns frá 1713 kemur fram 

að bænhúsið hafi verið lagt af fyrir manna minni en þó megi enn sjá kirkjugarðsleifar (1930, 

bls. 25). Í sóknarlýsingu frá 1840 er sagt frá munnmælum þess efnis að kirkjan hafi fyrst 

staðið á Skíðastöðum, þaðan flutt að Atlastöðum og svo loks að Hvammi (Hjalti Pálsson, 

1999, bls. 159-160).6  Núverandi íbúðarhús stendur á gamla bæjarstæðinu. Bænhúsið er sagt 

hafa staðið beint austan og ofan við bæinn. Mannabein komu upp þegar var verið að byggja 

þar fjárhús sem náði aðeins inn í kirkjugarðinn (Hjalti Pálsson, 1999, bls. 160).

 Sumarið 2008 fór þar fram fornleifarannsókn í tengslum við kirkjurannsóknir Guðnýjar 

Zoëga í Skagafirði. Meintur kirkjugarðsveggur og svæðið innan hans var rannsakað. 

Garðurinn er syðst á melbrún og sést greinilega að vestan, sunnan og austan og liggur í 

hálfhring. Hann var byggður 

eftir 1104 en efri aldursmörk 

var ekki hægt að ákvarða 

frekar. Í einum skurðinum kom 

í ljós útlínur grafar og þar 

grafið niður á bein. Gröfin var 

um 20 m norðan við meintan 

kirkjugarðsvegg og garðurinn 

því a.m.k. 20 m að þvermáli. 

N i ð u r s t ö ð u r r a n n s ó k n a 

23

6  Björn Brynjólfsson  frá Ökrum eignaðist  Skíðastaði árið  1388. Jörðin komst svo í eign Reynisstaðaklausturs þegar Barbara 
abbadís keypti jörðina. Frá árinu 1762 var jörðin eign Hvalnes- og Skíðastaðaættar (Hjalti Pálsson, 1999, bls. 159).

Mynd 2.1: Uppmæling á kirkjugarði á Skíðastöðum í Laxárdal. 
Horft til norðvesturs (mynd: GZ).

Mynd: 2.2



Guðnýjar Zoëga benda til þess að þarna sé sennilega um að ræða kirkjugarð frá 11.-12. öld 

(Guðný Zoëga, 2008, bls. 2-4).7

Skarðshreppur

Fagranes á Reykjaströnd

Fagranes var kirkjustaður og prestssetur til 1894 en kirkjan var aflögð árið 1892 (Hjalti 

Pálsson, 1999, bls. 228). Kirkjunnar á Fagranesi er fyrst getið í Sturlungu árið 1254. Elsti 

máldagi hennar er Auðunarmáldagi frá 1318 var eignum hennar lýst. Þá var jörðin þegar orðin 
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7 Gröfin lá í  austur-vestur og var í um 80 sm dýpi. Grafarfyllingin var gróf möl og innihélt mikið grjót. Rannsóknir á gjósku 
úr Heklugosinu frá 1104 leiddu í ljós að lítill jarðvegur var til staðar á melnum. Kirkjugarðurinn hefur þ.a.l. legið þar beint 
ofan á (Guðný Zoëga, 2008, bls. 3).

Mynd 2.3: Kirkjuminjar á Fagranesi. Garðlagið sést að norðan og vestan og tóftin fyrir miðju.
Gamla bæjarstæðið stóð vestan við kirkjuna (kort:BÞ).



að kirkjuléni. Eignum kirkjunnar er aftur lýst í Pétursmáldaga árið 1394 og Ólafsmáldaga 

Rögnvaldssonar árið 1470 (Hjalti Pálsson, 1999, bls. 187).8 

 Eldra íbúðarhúsið á Fagranesi er nokkru norðar en núverandi íbúðarhús. Gamli 

torfbærinn var ofan við eldra íbúðarhúsið en kirkjugarðurinn þar á milli. Garðurinn hefur 

verið sléttaður að mestu en kirkjutóftin sést þó enn vel fyrir miðju, aðeins norðar en á móti 

bæjardyrunum. Kirkjugarðurinn var sporöskjulaga og garðurinn sést enn vel að austan og 

norðan og náði niður við hornið á íbúðarhúsinu (sjá mynd 2.3). Vatnsleiðsla var eitt sinn 

grafin í gegnum garðinn en sáralítið af beinum komu upp, þar sem grafirnar liggja sennilega 

dýpra í jörðinni (Hjalti Pálsson, 1999, bls. 228-229).

Gil í Borgarsveit

Gil er getið í Fornbréfasafni á árunum 

1421 og 1439 (Hjalti Pálsson, 1999, bls. 

319).9  Á jörðinni var hálfkirkja að 

kaþólskum sið sem er getið í kirkjutali 

Péturs Nikulássonar biskups árið 1394. 

Óvíst er hve lengi hún stóð (Katrín 

Gunnarsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir, 

2003a, bls. 14). Jarðarinnar er einnig 

getið í máldaga Sjávarborgarkirkju frá 

árinu 1399. Þar kemur fram að lík skuli 

færast frá Gili og Sjávarborgarprestur jarðsyngja. Það þýðir að greftrun hefur verið hætt þar 

fram undir lok 14. aldar (Katrín Gunnarsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir, 2003a, bls. 25).10

 Gamla bæjarstæðið er 200-300 m ofar en núverandi íbúðarhús, á ávölum hól eða hæð 

efst í túninu (Katrín Gunnarsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir, 2003a, bls. 16). Bænhúsið hefur 
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8 Samkvæmt Sturlungu var Heinrekur biskup var á leið til kirkjuvígslu á Fagranesi þegar Oddur Þórarinsson gerði að  honum 
aðför og handtók hann. Í Auðunarmáldaga Fagraneskirkju frá 1318 kemur fram að hún átti alla heimajörðina. Þar átti  prestur 
að vera og fékk hann fjórar merkur í þjónustulaun. Kirkjan fékk hey- og ljóstoll frá 14 bæjum (Hjalti Pálsson, 1999, bls. 187).

9 Gil var í bændaeign og gekk tíðlega kaupum og sölum. Í Fornbréfasafni má sjá bréf frá árunum 1421 og  1439, þar sem fram 
kemur að erfðardeilur voru um jörðina. Þar kemur einnig fram að  jörðin var seld árið 1507. Árið  1533 fékk séra Gottskálk 
Jónsson, prestur í Glaumbæ, jörðina í makaskiptum (Hjalti Pálsson, 1999, bls. 319).

10  Í máldaga Sjávarborgarkirkju frá árinu 1399 kemur fram að  Sjávarborgarprestur átti  að framkvæma allar prestsskyldur á 
Gili  frá fardögum til Michaelsmessu, utan söng. Fyrir tímabilið frá Michaelsmessu til fardaga átti  að gjalda presti tólf aura 
fyrir messusöng annan hvern helgan dag (Katrín Gunnarsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir, 2003a, bls. 25).

Mynd 2.4: Kirkjutóftin á Gili. Horft til suðvesturs (mynd: KG).



líklegast staðið á svoköllum Burðarhól11  og tóft  þess má sjá efst á hólnum. Hóllinn er við 

skurð sem hlykkjast í austur-vestur, sunnan við bæjarstæðið. Mannabein sem fundust við 

jarðrask styrkja þá tilgátu. Þau fundust um 15 m norðvestan og neðan við hólinn um eða fyrir 

1960 (Katrín Gunnarsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir, 2003a, bls. 24-25).12 

Fornleifafræðingar sem starfa hjá Byggðasafni Skagfirðinga skoðuðu svæðið og mældu upp 

bænhústóftina sumarið 2008 (sjá mynd 2.4 og 2.5).
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11 Hóllinn er kallaður Burðarhóll  því  ær sóttu í að bera lömb sín þar á vorin (Katrín Gunnarsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir, 
2003a, bls. 25).

12 Bænhústóftin er 7 x 5-6 m og dyrnar á henni snúa í austur (Katrín Gunnarsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir, 2003a, bls. 25).

Mynd: 2.5: Kirkjan á Gili stóð sunnan við bæjarstæðið. Fornleifadeild Byggðasafns Skagfirðinga gerði uppmælingar á 
svæðinu. Svartar línur sýna útlínur tófta en þær gulu hugsanlegar útlínur tófta (kort:BÞ).



Reykir á Reykjastönd

Kirkja var á Reykjum samkvæmt Grettissögu, sem er jafnfram eina heimildin um hana. Þar 

kemur fram að líkami Grettis hafi verið grafinn í kirkjugarðinum. Sóknarlýsing frá 1840 

endurtekur söguna og vitnar í Grettissögu (Hjalti Pálsson, 1999, bls. 197). 13

 Enginn veit hvar kirkjan stóð en líklegasti staðurinn er sunnan við bæjarlækinn, suður 

frá bænum. Bærinn stóð skammt norðan við lækinn, á lágu barði austan undir Kvíahól. Til eru 

greinagóðar lýsingar frá ábúanda jarðarinnar, Gunnari Guðmundssyni, á mögulegri kirkjutóft 

og kirkjugarði þar sem stóðu lengi fjárhús á lítilli hólbungu með grjótrétt ofan við þau. 

Gunnar lýsti hringlaga garði norðan, austan og sunnan réttarinnar, áður en sléttað var vegna 

túnræktunnar (Hjalti Pálsson, 1999, 

Sauðá í Borgarsveit

Sauðá kemur fyrst við sögu í Sturlungu.14 Þar var hálfkirkja og til eru heimildir um skyldur 

hennar frá árinu 139115  (Hjalti Pálsson, 1999, bls. 291, 293). Árið 1713 er kirkjuhúsið 

uppistandandi en tíðir höfðu ekki verið veittar í manna minnum (Árni Magnússon og Páll 

Vídalín, 1930, bls. 50).

Talið er að kirkjan hafi staðið utan og neðan (norðaustan) við bæinn þar sem fjósið var síðast. 

Engin merki um garðlag sáust þar á fyrri hluta 20. aldar. Um aldamótin 1900 bjó Christian 

Hansen á Sauðá og á fyrstu búsetuárum hans á gróf hann brunn ofan við fjósið. Þar kom hann 

niður á mannabein þar sem kirkjugarðurinn hefur sennilega verið áður (Hjalti Pálsson, 1999, 

bls. 293). Engar byggingaleifar, hvorki af bænum, kirkjunni né kirkjugarðinum, sjást nú 

ofanjarðar og fjósstæðið er nú að hluta til komið undir veg (Guðmundur Stefán Sigurðarson 

o.fl., 2005, bls. 15). 

 Árið 2000 fundust fleiri mannabein við framkvæmdir í grennd við gamla bæjarstæðið 

á Sauðá. Þar fundust fimm grafir en einnig töluverðar mannvistarleifar, bæði móösku- og 

torflög sem voru hugsanlegar byggingaleifar, e.t.v. af kirkju. Niðurstaða fornleifa-
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13  Reykir voru í bændaeign fram á 16. öld og komst þá undir Reynisstaðaklaustur. Eftir það  fór hún í  konungseign, eins og 
aðrar klaustureignir eftir siðaskiptin (Hjalti Pálsson, 1999, bls. 196).

14  Í Sturlungu er Sauðár getið í tengslum við liðsafnað fyrir Hauganesbardaga árið 1246. Benedikt Brynjólfsson á Ökrum 
kaupir jörðina af Sumarliða Þorsteinssyni árið 1391. Viðskipti með  jörðina eiga sér aftur stað árin 1461 og 1495. Skömmu 
fyrir siðaskiptin 1550 eignaðist Reynisstaðaklaustur jörðina. Hún er ekki í  eigu klaustursins árið 1525 en 1556 er hún talin 
upp í eignaskrá klaustursins (Hjalti Pálsson, 1999, bls. 291).

15  Samkvæmt Sjávarborgarmáldaga Péturs  Nikulássonar Hólabiskups skyldi syngja þar tíðir annan hvern helgan dag, 
páskadag, krossamessu og Nikulásarmessu (Hjalti Pálsson, 1999, bls. 293).



rannsóknanna gáfu til kynna að byggð hafi hafist á staðnum seint á 9. öld eða snemma á 10. 

öld. Þar sem gjóska úr Heklugosinu 1104 lá óhreyfð yfir gröfunum teljast þær eldri en það 

(Sigurður Bergsteinsson, munnleg heimild, 15. október 2008).

Sjávarborg í Borgarsveit

Samkvæmt ritheimildum var Sjávarborg var orðin ein af höfuðbólum héraðsins á 14. öld þó 

jörðin kemur ekki við sögu í landnámi Skagafjarðar. Hún var jafnan í eigu höfðingja og 

efnamanna (Katrín Gunnarsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir, 2004, bls. 11).16 

 Núverandi íbúðarhús stendur austan til í stæði gamla torfbæjarins og kirkjan var rétt 

norðan við húshornið. Þegar íbúðarhúsið var byggt var kirkjan flutt austur fyrir húsið. Kirkjan 

á Sjávarborg var byggð árið 1853 og var hún sóknarkirkja til 1892 (Hjalti Pálsson, 1999, bls. 

323, 325). Kirkjugarðurinn var á svokölluðum Kirkjugarðshól, sunnan við gamla bæinn, um 

15 m sunnan við núverandi íbúðarhús. Kirkjugarðurinn var aflagður árið 1893. Í visitasíum 

segir að garðhleðslan umhverfis kirkjugarðinn hafi verið lélegur og var alltaf að hrynja. Hann 

var sporöskjulaga og mjókkaði lítið eitt til suðurs. Hvergi sást  móta fyrir garði áður en svæðið 

var sléttað og plægt um miðja 20. öldina, en leiði voru greinileg. Mannabein komu upp í 

norðvesturhorni garðsins þegar grafið var fyrir rafmagnsstaurum. Árið 1955 komu fleiri bein 

og kistur í ljós þegar lagður var rafmagnskapall yfir Kirkjugarðshólinn, frá íbúðarhúsinu til 

útihúsa (Katrín Gunnarsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir, 2004, bls. 21).

Staðarhreppur

Hafsteinsstaðir 

Á Hafsteinsstaði er fyrst minnst í Íslendingasögu Sturlu Þórðarsonar árið 1259 (Hjalti 

Pálsson, 2001, bls. 116).17 

 Gamli bærinn stóð á hól neðan við fjósið fram undir 1950. Mannabein komu í ljós við 

jarðrask syðst í bæjarhólnum árið 1987 sem vísaði á mögulegan kirkjugarð. Framkvæmdir 

voru stöðvaðar og svæðið ekki rannsakað frekar. Um eða fyrir miðja 20. öldina höfðu 

mannabein áður komið upp á svipuðum slóðum, þar sem hafði verið kartöflugarður, sunnan 
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16  Erfðardeilur um Sjávarborg voru eftir pláguna árið 1402. Málsaðilar voru ættmenn Benedikts Brynjólfssonar frá Ökrum, 
Björns  Þorleifssonar hirðstjóra og Lofts  Guttormssonar ríka, sem þar bjó. Björn Þorleifsson eignaðist  jörðina árið  1439 og átti 
hana til dauðadags, árið 1467. Jörðin var í eigu niðja hans í nær þrjár aldir, fram á 18. öld (Hjalti Pálsson, 1999, bls. 323).

17  Í Íslendingasögu Sturlu Þórðarsonar segir að ekkja Brands Kolbeinssonar, Jórunn Kálfsdóttir og synir hennar, Kálfur og 
Þorgeir, séu búsett á Hafsteinsstöðum. Jörðin var stofngjöf Reynisstaðaklausturs árið 1295 (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 116).



og austan við bæjarbrekkuna. Engar ritheimildir eru til um kirkju á jörðinni en ábúandinn, 

Skafti Steinbjörnsson, heyrði munnmæli þess efnis að þar hafi verið hálfkirkja eða bænhús að 

kaþólskum sið (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 119).18 Engar leifar sáust af kirkju né kirkjugarði við 

fornleifaskráningu á jörðinni sumarið 2008 og standa þar nú hesthús (Guðmundur Stefán 

Sigurðarson, munnleg heimild, 15. október 2008). Þessir beinafundir styrkja þann orðróm að á 

Hafsteinsstöðum hafi verið hálfkirkja eða bænhús í kaþólsku og hann líklega staðið rétt 

sunnan við bæinn.

Helgastaðir í Staðarfjöllum

Helgastaðir er fornbýli í Víðidal. Hjalti Pálsson telur að þar sem Víðidalur er afskekktur sé 

eðlilegt að ætla að kirkja hafi verið þar, a.m.k. hálfkirkja eða bænhús með heimild til 

greftrunar (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 168). Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 

1713 kemur fram að kirkja hafi verið á Gvendarstöðum (1930, bls. 74). Hjalti Pálsson telur að 

sú kirkja hafi í raun verið á Helgastöðum, þar sem allar heimildir benda þangað. Í 

sóknarlýsingu frá 1840 segir að kirkja hafi verið á Helgastöðum og að bygging hennar sé í 

slæmu ástandi. Margar sagnir eru um beinafundi á jörðinni, þar sem áin brýtur af bakkanum. 

Einnig eru sagnir um að fjalir hafa staðið þar út úr árbakkanum, einkum eftir leysingar (2001, 

bls. 168)

 Miklar mannvistaleifar eru á Helgastöðum. Víðidalsáin hefur brotið þarna burt mikið 

land og sennilega einhverja tóftir með því. Hjalti Pálsson telur bæjarstæðið hafi verið syðst á 

brekkubrúninni þar sem nú er glögg húsatóft og kirkjuna 10-15 m norðan við bæjarstæði, þar 

sem nú eru stórar þúfur. Ekki er vitað nákvæmlega hvar kirkjan stóð eða hvar beinin komu 

upp á bakkanum þar sem hann er nú gróinn. Síðan þá hefur áin sennilega brotið töluvert meira 

land og grunnur kirkjunnar því sennilega alveg horfinn fram af bakkanum (2001, bls.169).

Holtsmúli í Langholti 

Holtsmúla er fyrst getið árið 1295 þegar Jörundur biskup setur klaustur á Reynisstað (Bryndís 

Zoëga o.fl., 2006, bls. 168).19 
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18  Þegar grafið var á bæjarhólnum á Hafsteinsstöðum, var grafið þar til komið var niður á möl, á allt  að  1 m dýpi. Á skilum 
malar og moldar lágu þar nokkur bein (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 119).

19 Árið 1295 setur Jörundur Hólabiskup klaustur á Reynisstað. Í skjali  varðandi setningu klaustursins  segir hann heimajörðina 
á Holtsmúla vera í eigu kirkjunnar þar á bæ. Árið 1446 er Holtsmúli komin í eigu Reynisstaðaklausturs (Bryndís Zoëga o.fl. 
2006, bls. 168). Jörðin var ekki seld úr landssjóði fyrr en árið 1915 (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 175).



 Mannabein komu upp á Holtsmúla og gáfu vísbendingar um mögulegan kirkjugarð á 

jörðinni, þrátt fyrir að engar ritheimildir séu til um kirkju þar á bæ. Nokkrar hauskúpur og 

fleiri mannabein fundust fáeinum metrum sunnan við íbúðarhúsið, þegar grafið var fyrir 

afrennsli í votheysgryfju. Gamli torfbærinn stóð þar rétt vestan við. Þjóðminjavörður kannaði 

svæðið en engar frekari rannsóknir voru framkvæmdar (Bryndís Zoëga o.fl., 2006, bls. 172, 

175, 178). Hvorki leifar kirkjunnar né kirkjugarðs fundust við vettvangsskráningu sumarið 

2005 og heimilisgarður er nú þar sem grafreiturinn á að hafa verið (Bryndís Zoëga o.fl., 2006, 

bls. 173). Vegna beinafundsins verður að teljast  líklegt að kirkjan hafi staðið í eða við garðinn, 

á svipuðum stað og núverandi íbúðarhús.

Reynisstaður (Staður í Reynisnesi)

Reynisstaðir var eitt  af höfuðbólum Skagafjarðar og stórbýli um aldir. Þarna var þingstaður, 

klaustur og kirkjustaður (Guðmundur St. Sigurðarson o.fl., 2006, bls. 11).20 

 Kirkjugarðurinn er um 20 m suðvestur af gamla bænum og kirkja sunnan hans. Eldri 

torfkirkjur voru í miðjum kirkjugarðinum, vestan við baðstofu gamla bæjarins. Núverandi 

kirkja var reist árið 1868 í suðurhorni garðsins (Guðmundur Stefán Sigurðarson o.fl., 2006, 

bls. 20, 32). Þegar grafið var fyrir undirstöðum veggja við endurbyggingu gamla bæjarins árið 

2000 komu upp mannabein. Gamli bærinn var reistur norðaustan við kirkjugarðinn, sunnan 

við gamla bæjarstæðið en kirkjugarðurinn lá talvert austar en hann gerir nú (Hjalti Pálsson, 

2001, bls. 134).

 Samkvæmt niðurstöðum bandarísks rannsóknarhóps21 eru tveir bæjarhólar á Reynisstað. 

Sá stærri er enn í byggð og sá minni er á Langhúshól, 300 metra sunnan við þann stærri. Óvíst 

er hvort byggð hafi verið á þeim samtímis eða hvort byggð var færð frá Langhúshól yfir á 

stærri bæjarhólinn.22 Elsta byggð á stóra bæjarhólnum er a.m.k. frá því um 1300, jafnvel frá 

því fyrir 1104 . Elsta byggð á Langhúshól er frá því fyrir 1000 en varði ekki lengur en til 1300 

(Guðmundur Stefán Sigurðarson o.fl., 2006, bls. 30-31). Eldra kirkjustæði hefur því getað 

verið á Langhúshól áður en, og ef, byggð var færð yfir á núverandi bæjarhól. 

30

20 Í Sturlungu segir að Kolbeinn kaldaljós, eða Staðar-Kolbeinn, og sonur hans Brandur Kolbeinsson hafa búið á Reynisstað. 
Páll  Kolbeinsson seldi Gissuri Þorvaldssyni  jörðina um 1259 og bjó hann þar í jarldómi sínum. Árið 1259 var stofnað þar 
nunnuklaustur sem komst í eign konungs við siðaskiptin, eins og aðrar klaustureignir (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 125).

21 Rannsóknin kallast Skagafjordur Archealogical Settlement Survey.

22  Þvermál rúst- og sorphauga á stærri hólnum er 10.000 m2 en þeim minni  2.025 m2 (Guðmundur Stefán Sigurðarson o.fl. 
2006, bls. 30-31).



Sólheimar í Sæmundarhlíð

Á Sólheimum var kirkja að kaþólskum. Hennar er fyrst getið í ritheimildum árið 1378 en 

síðasta heimildin hana er frá árinu 1558. Ekki er vitað nákvæmlega hvenær kirkjan lagðist af 

en líklega hefur það verið nokkru eftir siðaskipti, fyrir eða um 1600 (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 

47). Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1713 kemur fram að munnmæli séu 

um bænhús til forna á jörðinni, án þess þó að geta nánar um hvenær það hefur verið. Þar segir 

jafnframt að staðsetning þess sé óviss, en talið er að tóft sem þá stóð á bæjarhlaðinu séu leifar 

bænhússins (1930, bls. 170).23

 Gamli bærinn stóð fyrir framan (austan) núverandi íbúðarhús og hefur líklega staðið á 

sama stað um aldir. Greinagóðar lýsingar eru til frá fyrri ábúanda, á tóftum kirkjunnar og 

kirkjugarðsins fyrir túnasléttun, sem vísar á staðsetningu þeirra. Kirkjan og kirkjugarðurinn er 

talinn hafa verið u.þ.b. 20 m ofar og utar (norðvestar) en heimagrafreiturinn, suðaustan við 

gamla bæinn. Þrátt  fyrir að ábúandinn, Þorleifur Bjarnason (d. 1910), hafði sléttað rústirnar 

vottaði áfram fyrir tóftum á þessum stað. Mikið grjót hefur komið þar síðar upp við ræktun en 

engin bein. Engar minjar sjást þar lengur (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 46-47).24

Seyluhreppur

Geldingaholt

Geldingaholt var fyrrum stórbýli, höfuðból og kirkjustaður. Jarðarinnar er getið í Sturlungu25 

og komst í eign Hólastóls einhvern tíma á seinni hluta 14. aldar (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 

326-327).26 

31

23  Í eignaskiptabréfi frá 1378 er tekið fram að syngja eigi messu á Sólheimum hvern helgan dag. Þar kemur einnig fram að 
prestskaupið skyldi vera fjórar merkur og bændur að  á næstu bæjum greiddu þangað ljóstolla. Í bréfi frá 1391 er tekið fram að 
mann og hest  átti  að leggja presti til um vetur. Í bréfum frá árunum 1430 og 1475 segir að sömu kirkjuskyldurnar eigi enn við 
en að Glaumbæjarprestur átti að syngja messuna (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 47). 

24 Sólheimar voru ávallt í bændaeign og þar voru mörg eignaskipti í gegnum tíðina. Í Fornbréfasafni verða fyrstu eignaskiptin 
árið 1378. Svo aftur árið 1391, þar sem Björn Brynjólfsson á Ökrum sem seldi hana Ásgeiri Árnasyni, sýslumanni í 
Húnaþingi. Árið 1400 eignaðist Brandur ríki  Halldórsson frá Barði jörðina en seldi  hana aftur árið 1424. Jörðin komst í eigu 
Jóns  biskups Arasonar sem seldi hana árið 1545. Árið  1558 eignaðist séra Gottskálk Jónsson í Glaumbæ jörðina (Hjalti 
Pálsson, 2001, bls. 44) 

25 Í Sturlungu segir að Ísleifur Hallsson hafi búið á Geldingaholti til ársins  1187 og líklega fram yfir 1200, hann dó árið 1227. 
Árið 1247 setti Þórður kakali bú á jörðinni ásamt frillu sinni, Kolfinnu Þorsteinsdóttur. Árið  1252 segir að Eyjólfur 
Þorsteinsson frá Hvammi í  Vatnsdal, bróðir Kolfinnu, hafi búið á jörðinni. Gissur Þorvaldsson flæmdi Eyjólf úr héraði ári 
síðar og bjó Kolfinna þar eftir það. Oddur Þórarinsson settist að á Geldingaholti. Þar var hann var veginn af Eyjólfi og Hrafni 
Oddsyni árið 1255 (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 326-327).

26  Geldingaholt var ekki  talið með í jarðaskránni árið  1388 en er getið í  ráðsmannsreikningi árið  1389. Jörðin hefur því 
komist undir stólinn einhvern tímann á millitíðinni. Jörðin var í eign kirkju- eða konungsvald fram til ársins 1802, þegar hún 
var seld (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 326-327). 



 Gamli bærinn stendur norðanlega og vestan á holti, sem liggur norðaustanvert við 

Vallhólminn. Hluti bæjarins stendur enn og náði lengra til austurs (Bryndís Zoëga o.fl., 2006, 

bls. 14-15). Kirkjunnar er fyrst getið í Sturlungu, í tengslum við víg Odds Þórarissonar, eftir 

áramótin 1255. Hennar er getið víða í heimildum eftir það en hún var aflögð að konungsboði 

árið 1765 (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 328-330).27

32

27  Kirkjubúnaði  kirkjunnar á Geldingaholti er lýst  í  máldaga árið 1318. Árið 1374 kemur fram í rekaskrá Hólastaðar að 
kirkjan eigi rekapart í  landi Mallands á Skaga. Í kirknatali Jóns  Vilhjálmssonar frá 1429 og  Ólafs Rögnvaldssonar 1461 
kemur fram að  prestur skuli vera í Holti. Eftir siðaskiptin varð  hún að  sóknarkirkju og þriðjungskirkju, til móts við  kirkjurnar 
á Reykjum í Tungusveit og í Víðmýri. Einn prestur þjónaði kirkjunum þremur (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 328-330). Í Jarðabók 
Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1713 kemur fram að tíðir séu þar veittar þriðja hvern helgan  dag af Glaumbæjarpresti 
(1930, bls. 100). Árið  1739 segir einnig að  kirkjan sé í slæmu ásigkomulagi. Héraðsprófastur skipaði heimabændum að gera 
hana upp, hvort það var svo gert er ekki vitað (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 330).

Mynd 2.6: Sporaskja kirkjugarðsins á Geldingaholti sést að norðan, austan og vestan. Heimagrafreitur er nú þar sem 
kirkjan stóð í miðju garðsins. Gamla bæjarstæðið er suðvestan við kirkjuna en hluti torfbæjarins stendur enn (kort:BÞ).



 Kirkjan stóð um 50 m norðaustan við bæinn (Bryndís Zoëga o.fl., 2006, bls. 9). Um og 

eftir aldamótin 1900 mundu menn vel eftir garðlagi, sáluhliðinu, kirkjutóftinni og leiðin sáust 

glögglega. Nú hefur þetta verið sléttað en enn má sjá móta fyrir sporöskjulaga kirkjugarði að 

ofan til (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 328-330). Leifar hans eru vel sýnilegar vestan 

heimagrafreitsins, sem nú stendur þar sem kirkjan stóð í miðju kirkjugarðsins (Bryndís Zoëga 

o.fl., 2006, bls. 15-16) (sjá mynd 2.6).28

Glaumbær á Langholti

Glaumbær var kirkjustaður og eitt af stórbýlum Skagafjarðar. Það var jafnframt aðsetur 

auðugra höfðingja. Í Íslendingasögunum segir að kirkja var reist á Glaumbæ um 1030-1040.29 

Kirkjunnar er aftur getið í heimildum árið 1399 þegar Pétur biskup Nikulásson lét  skrifa upp 

máldaga hennar30 (Sigríður Sigurðardóttir, 2003, bls. 7-8).31

 Gamli torfbærinn var byggður á árunum 1847-1939 og stendur á bæjarhól Glaumbæjar. 

Hóllinn nær all langt útfyrir bæinn sjálfan og á honum er öskuhaugur og leifar annarra húsa. 

(Sigríður Sigurðardóttir, 2003, bls. 15) Niðurstöður bandarísks rannsóknarhóps32 sem grófu 

holu í öskuhauginn benda til þess að hann hafi byrjað að myndast um 1100 (Sigríður 

Sigurðardóttir, 2003, bls. 17). Kirkjugarðurinn í Glaumbæ hefur sennilega ávallt staðið á sama 

stað og nú. Garðurinn var stækkaður til vesturs eftir að núverandi kirkja var reist þar árið 

1925. Líklegt þykir að eldri kirkjugarðar hafi náð lengra til norðurs og að eldri kirkjur hafi 

staðið innan hans (Sigríður Sigurðardóttir, 2003, bls. 16). 33
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28  Leifar kirkjugarðsins liggja í  boga fyrir ofan suðvesturhorn heimagrafreitsins, sjást vestan hans og um 10 m norður fyrir 
norðvestur hornið (Bryndís Zoëga o.fl., 2006, bls. 16).

29  Í Íslendingasögunum segir að Snorri, sonur Þorfinnar karlsefnis Þórðarsonar og Guðríðar Þorbjarnardóttur, hafi  látið reisa 
kirkju í  Glaumbæ. Það var um 1030-1040, þegar faðir hans andaðist  og móðir hans fór í pílagrímsferð til Rómar (Sigríður 
Sigurðardóttir, 2003, bls. 7).

30  Í máldaganum kemur fram að  Glaumbæjarkirkja var rík af munum og líkneskjum. Var þar áttu tveir prestar og djákni að 
vera (Sigríður Sigurðardóttir, 2003, bls. 8).

31 Árið 1540 komst Glaumbær í eigu Hólabiskupsstólsins. Árið 1550 gerði Jón biskup Arason jörðina að stað eða kirkjuléni. 
Glaumbær hefur verið prestssetur síðan (Sigríður Sigurðardóttir, 2003, bls. 8).

32 Rannsóknin heitir Skagafjordur Archaeological Settlement Survey. 

33  Síðasta torfkirkjan í Glaumbæ, sem var timburkirkja klædd torfi, var byggð  árið 1833. Árin 1870-76 var timburkirkja 
byggð sunnan kirkjugarðs. Núverandi kirkja var byggð úr steini árið 1925 (Sigríður Sigurðardóttir, 2003, bls. 10). 



Stóra-Seyla á Langholti

Seyla var stórbýli og höfuðból. Kirkjan á Seylu kemur fyrst við sögu í Sturlungu árið 1255.34 

Hennar er svo aftur getið í Auðunarmáldaga árið 131835 en árið 1406 var jörðin seld og er 

hvergi getið kirkju eða kirkjuskyldur í því kaupskjali. Þó eru þar öll venjuleg ákvæði talin og 

má því álykta að engin kirkja hafi verið um eða fyrir þann tíma (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 

305-306). Árið 1713 var bænhús Seylu og tíðir veittar af Glaumbæjarpresti þegar heimafólk 

34

34  Í Sturlungu kemur fram að eftir víg  Odds Þórarinssonar í Geldingaholti hafi lík  hans verið grafið  undir kirkjugarðinum á 
Seylu. Þó var enginn gröftur að þeirri kirkju (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 305).

35  Fram kemur í Auðunarmáldaga frá 1318 að prestur í Geldingaholti fái  fjórar merkur í þjónustulaun frá Seylu (Hjalti 
Pálsson, 2001, bls. 306).

Mynd 2.7: Kirkjutóft á Stóru-Seylu. Gamla bæjarstæðið var norðvestan við kirkjuna, 
við fjárhústófir sem sjást greinilega (kort:BÞ).



var til sakramentis (Árni Magnússon og Páll Vídalín, 1930, bls. 90). Leifar bænhússins mátti 

sjá rétt sunnan við bæinn árið 1842 (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 306).36

 Gamla bæjarstæðið á Stóru-Seylu var nyrst á hólhrygg, talsvert  utar og neðar 

(norðaustar) en núverandi íbúðarhús. Bærinn stóð á hólendanum sunnan við skemmu sem enn 

sjást veggjarbrot af en ummerki bæjarins eru nú alveg horfin (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 307). 

Enn má sjá kringlótta tóft þar sem kirkjan stóð sunnan við gamla bæinn (sjá mynd 2.7). Eftir 

aflögn hennar var hún að sögn notuð sem þinghús og svo síðar breytt í hesthús sem stóð 

talsvert fram á 20. öld. Hóllinn sem kirkjutóftin stendur á kallast Kirkjuhóll og sunnan og 

austan við hann er kirkjugarðurinn. Þar sást vel móta fyrir hringlaga garði og leiðum áður en 

þar var sléttað (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 307).37  Sumarið 2008 fannst hringlaga garðlagið 

umhverfis kirkjutóftina með jarðsjármælingum (sjá mynd 2.7) (Guðný Zoëga, 2008, bls. 11).

Vellir í Vallhólma 

Kirkja var á Völlum og er hennar fyrst getið í máldaga hennar frá 131838. Ekki er vitað 

hvenær hún var aflögð en talið er að það hafi sennilega verið skömmu eftir siðaskiptin 1550 
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36  Um 1400 átti séra Steinmóður Þorsteinsson prestur Seylu. Árið 1505 seldi Finnbogi Jónsson, lögmaður í Þingeyjarþingi, 
Gottskálki Nikulássyni Hólabiskupi jörðina. Árið  1508 var hún var meðal þeirra jarða sem Gottskálk lét í heimamund 
Kristínar, dóttur sinnar. Frá því stuttu eftir 1600 og fram yfir 1762 var jörðin í eign og ábúð svokallaðra Hrólfunga, þ.e. niðjar 
Hrólfs sterka frá Álfgeirsvöllum (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 305).

37  Kirkju- og síðar þinghústóftin, er opin til  vesturs, um 8 m að  þvermáli og hlaðin á þrjá vegu. Miðja tóftarinnar er frekar 
djúp en lágur þröskuldur skilur að svæðin innan og utan hennar(Bryndís Zoëga og Guðný Zoëga, 2004a, bls. 59).

38  Fram kemur í máldaga Vallarkirkju frá 1318 að þar skuli vera prestur. Hann tekur í  þjónustulaun frá heimakirkjunni fjóra 
merkur og fjóra merkur frá Ökrum. Lýsis- og heytollur fæst af sex bæjum (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 362).

Mynd 2.8: Kirkjugarðurinn umhverfis kirkjutóftina á Stóru-Seylu kom í ljós við jarðsjármælingar (mynd:SASS).



(Hjalti Pálsson, 2001, bls. 362) Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1713 segir 

að kirkja hafi verið á jörðinni til forna, án þess að tilgreina nánar um hvenær það hefur verið. 

Þá mátti enn sjá kirkjutóft og kirkjugarð (1930, bls. 103-104).39

 Kirkjan stóð um 50 m norðvestur frá fjárhúsunum. Á óverulegri hæð eða bungu og 

gengur drag, austur og vestur, sunnan við bunguna sem sveigir síðan í norðaustur. Á fyrri 

hluta 20. aldar sást  enn vel móta fyrir aflöngum þúfum sem snéru í austur-vestur og hringlaga 

garði. Í miðjum garðinum sást móta fyrir lítilli hústóft. Landið hefur síðan verið plægt upp en 

enn má greina hluta af kirkjugarðinum (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 362). Hluti gamla bæjarins 

stendur enn um 100-115 m suðaustan við þar sem kirkjan á að hafa staðið. Hvort bæjarstæðið 

hafi nokkurn tíma verið flutt  liggur ekki fyrir en fjarlægðin milli kirkjunnar og bæjarins 

verður að teljast  óvenju mikil og því spurning hvort bærinn hafi getað staðið norðar en hann 

gerir nú. Ekki verður úr því skorið á frekari rannsókna.

Víðimýri í Víðimýrarplássi 

Víðimýri var höfuðból og höfðingjasetur (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 408).40 Kirkjunnar er fyrst 

getið í Auðunarmáldaga frá 1318. Ekki er vitað hvar kirkjan stóð fyrir árið 1660 en frá þeim 

tíma þykir líklegt að hún hafi staðið á sama stað og hún gerir nú. Kirkjan er enn uppistandandi 

var byggð árið 1834. Hún stendur suðaustan við íbúðarhúsið og gamli bærinn stóð þar einnig 

á sama stað (Sólborg Una Pálsdóttir, 2005, bls. 8-9).41
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39 Samkvæmt skiptabréfi sem Björn Brynjólfsson, ríkismaður frá Ökrum, gerði milli  barna sinna, átti  hann jörðina Velli árið 
1392. Önnur eignaskipti fóru fram árið 1469 þegar Þorleifur Árnason í  Glaumbæ fær jörðina í skiptum við  Skúla 
Guttormsson. Vellir komust svo undir Hólastól á tímum Jóns Arasonar. Ólafur Hjaltason biskup ætlaði að skipta jörðinni fyrir 
Tungufell  í  Svarfaðardal árið  1560. Þau  kaup voru  dæmd ógild með dómi árið  1617 og gekk aftur til stólsins (Hjalti Pálsson, 
2001, bls. 361). 

40  Víðimýri var ávallt í  bændaeign. Þar bjó Kolbeinn Tumason (d. 1208) og  eftir hann Arnór bróðir hans. Sonur hans, 
Kolbeinn ungi Arnórsson (d. 1245) bjó þar svo og dóttir hans, Ingigerður Kolbeinsdóttir frá Reynisstað eftir hann. Síðasti 
Ásbirningur sem vitað  er um á Víðmýri var Kálfur Brandsson (f. 1240) sem er talinn hafa búið  þar allt til um 1300. Næst 
kemur Víðimýri til skjalanna árið 1540 þegar Jón Arason Hólabiskup gefur Birni syni sínum jörðina. Árið  1606 var jörðin í 
eigu Jóns Jónssonar lögmanns. Síðar áttu jörðina sýslumannsfeðgarnir, Sigurður Hrólfsson og Hrólfur. Árið  1660 seldi 
Hrólfur hana Hallgrími Halldórssyni, lögréttumanni í Vík, sem fluttist þangað  og bjó til dauðadags árið 1677. Árið  1710 
eignaðist Benedikt Þorsteinsson sýslumaður jörðina og átti hana til 1726 þegar hann seldi hana Magnúsi  Skaftasyni. Frá 
honum gekk jörðin til sonar hans, Sæmundar sem seldi hana Halldóri Vídalín á Reynisstað árið 1773 og var jörðin lengi í 
eigu hans og hans ættmanna (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 408-409).

41  Til  eru greinagóðar lýsingar á Víðimýrakirkju sem reist var á árunum 1661 til 1663. Hún var 8,7 m á lengd og 4,2 m á 
breidd. Fleiri ritheimildir eru til um aðrar kirkjur sem byggðar voru  þar „frá grunni“, þ.e. árið 1732, 1810 og 1834. Sú 
síðastnefnda stendur enn. Af þessum lýsingum að  dæma teljast  kirkjurnar hafa staðið  á sama stað frá 1660 (Sólborg Una 
Pálsdóttir, 2005, bls. 8-9) 



Lýtingsstaðahreppur

Álfgeirsvellir á Efribyggð

Álfgeirsvalla er talin vera landnámsjörð og er getið í Landnámu (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 

506)42 Bænhús var á Álfgeirsvöllum samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 

frá 1713, sem er jafnframt eina ritheimildin um bænhús á jörðinni (1930, bls. 111).

 Gamla bæjarstæðið á jörðinni er beint neðan við núverandi íbúðarhús, skammt upp frá 

ánni. (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 509). Bænhúsið átti að hafa staðið þar á hlaðinu og varð svo 

síðar að skemmu (Árni Magnússon og Páll Vídalín, 1930, bls. 111). Ábúandi jarðarinnar, 

Marínó Ástvaldur Sigurðsson, gat gefið góðar vísbendingar um staðsetningu bænhússins. 

37

42  Í Landnámu segir að Álfgeir hafi numið land á Álfgeirsstöðum. Hjalti  Pálsson segir frásögnina í knappasta lagi og 
höfundur hennar sýnilega ekki staðkunnugur (2004, bls. 506). 

Mynd 2.9: Örin vísar á mögulegan kirkjugarð norðvestan við gamla bæjarstæðið á Álfgeirsvöllum.
 Síðar stóð þar skemma (kort:BÞ).



Hann þekkti ekki til sögusagna um bænhús þar á bæ. Hann mundi þó eftir smágörðum á 

varpanum, út og austur frá bænum, sem gátu verið leifar af skemmu (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 

509).43 Þar má enn sjá hringlaga form úr lofti, rétt norðvestan við tóftir gamla bæjarins (sjá 

mynd 2.9). 

 

Gilhagi í Fremribyggð
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43 Árið 1385 handsalaði  Oddbjörg, abbadís á Reynisstað, hluta Álfgeirsvalla Steinmóði Þorsteinssyni presti. Árið 1453 keypti 
Skúli  Loftsson býlið af Sigmundi Einarssyni. Árið 1503 seldi Einar, ábóti á Munkaþverá, Guðmundi  Þorleifssyni jörðina. 
Árið 1528 seldi Jón Arason Hólabiskup Þorgrími Guðmundssyni jörðina. Hann gaf Tuma, syni sínum, hana í brúðkaupsgjöf 
árið 1550. Á seinni hluta 16. aldar eignaðist Hrólfur Bjarnason jörðina og settist þar að. Niðjar hans áttu jörðina allt  til  ársins 
1762 (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 506-507).

Mynd 2.10: Örin vísar á mögulegar kirkjugarðsleifar, þar sem síðar stóðu útihús, sunnan við gamla bæinn á Gilhaga. 
Mannabein hafa komið úr árbakkanum í gilinu norðan við kirkjugarðinn (kort:BÞ).



Gilhagi er nefndur í Landnámu. Elsta heimildin um jörðina úr Fornbréfasafni er frá árinu 1520 

og er jafnframt elsta heimildin um kirkju á jörðinni. Ekki er vitað hvenær hún var reist en 

samkvæmt heimild frá 1525 var um hálfkirkju að ræða (Hjalti Pálsson, bls. 420). Árið 1713 

var hún enn uppistandandi en tíðir höfðu ekki verið veittar í manna minni. Þá var jafnframt 

talið að þar hafi verið greftrunarstaður. Enn mátti sjá kirkjugarðsleifar og að mannabein höfðu 

fundist í bakkanum, sem áin hafði brotið (Árni Magnússon og Páll Vídalín, 1930, bls. 122).44

Gamla bæjarstæðið á Gilhaga stóð uppi á háum hól, um 150 m suðvestan við núverandi bæ. 

Þar var síðar fjós en nú stendur sumarbústaður þar skammt ofan við. Nákvæm staðsetning 

kirkjunnar liggur ekki fyrir. Hjalti Pálsson telur líklegasta staðinn vera á hól handan 

bæjarlæksins sem fellur þar í gili, beint suður af bænum. Þar stóð síðar fjárhús og hesthúskofi 

(2004, bls. 419-420). Þar má enn sjá votta fyrir hringlaga formi garðsins úr lofti og hvernig 

áin hefur brotið úr kirkjugarðinum (sjá mynd 2.10). 

Goðdalir í Vesturdal

Goðdalir var höfuðból og er kirkjustaður. Elsti máldagi Goðdalakirkju er frá 1318. Hún varð 

eina sóknarkirkjan og prestssetrið í Vesturdal, eftir að kirkjan að Hofi var lögð af, um eða fyrir 

1600 (Hjalti Pálsson, bls. 370).45

 Gamla bæjarstæði Goðdala stóð stutt  vestan við kirkjugarðinn, norðan við syðra 

íbúðarhúsið sem nú er. Bærinn snéri móti austri og kirkjugarðurinn rétt handan við 

bæjarhlaðið. Þar eru nú bílastæði (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 372).46 Hringlaga form má sjá 

innan garðsins sem eru líklega leifar eldri kirkjugarðs (sjá mynd 2.11). 
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44  Í Fornbréfasafni kemur fram að Gilhagi sé í eigu Hólastóls árið 1520, þá gaf biskup Gottskálk Nikulásson Hólastól 
Gilhaga. Árið  1525 selur biskup Jón Arason jörðina og í sölusamningnum var tekið  fram að  hálfkirkjuskylda var á jörðinni. 
Kaupandinn lofaði  að gera kirkjuna upp og biskupinn myndi skaffa honum rekavið til verksins. Síðar er hún komin í  eigu séra 
Gottskálks Jónssonar í Glaumbæ og gengur væntanlega til niðja hans. Árið 1713 er jörðin í eigu Jóns Guðbrandssonar 
lögréttumanns á Frostastöðum en hann eignaðist hana nokkrum árum áður af Jóni Eggertssyni frá Ökrum og Stefáni 
Sigurðssyni á Nautabúi. Jörðin var í eigu Jóns Guðbrandssonar í hátt í tvær aldir. (Hjalti Pálsson, bls. 417-419)

45  Samkvæmt Landnámu bjó á Goðdölum Hólmgöngu-Starri sonur Eiríks, landnámsmanns á Hofi. Jörðin  var kirkjulén, þar 
sem kirkjan átti allt heimalandið. Jörðin var ekki seld fyrr en á 20. öld (Hjalti Pálsson, bls. 370).

46 Núverandi kirkja var byggð árið 1904 en endurbætt 1994 og þá flutt inn í kirkjugarðinn (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 370).



Héraðsdalur í Dalsplássi

Héraðsdalur47  var höfuðból og er jarðarinnar getið í Sturlungu (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 

176).48 Kirkja var á jörðinni og kemur hún fyrst fram í heimildum árið 1318. Samkvæmt þeim 
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47 Jörðin hefur einnig verið kölluð Dalur eða Stóridalur (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 176).

48  Héraðsdalur hefur jafnan verið í bændaeign. Í Sturlungu kemur fram að nokkur Bergþór bóndi hafi búið á jörðinni. Árið 
1395  kemur nafn jarðarinnar upp þegar handsalað var um kaup á rekaparti. Elstu eignaskipti hennar, sem fram koma í 
heimildum, voru árið 1448. Það var þegar Bessi  Einarsson lögréttumaður kaupir jörðina af Einari Þorleifssyni jungkæra. Árið 
1542  bjó þar Ólafur Ormsson og var Héraðsdalur í eign  hans ættmanna allt til ársins 1793. Markús sýslumaður, sonur Ólafs, 
erfði jörðina en hann lést árið  1590. Kona hans var Ragnheiður Björnsdóttir (barnabarn Jóns Arasonar). Sonur þeirra, 
Sigurður Markússon bjó í Héraðsdal þar til  hann lést árið  1653. Hann hafði haft jarðaskipti  við Ólaf bróður sinn og fékk 
Héraðsdal árið  1606. Þóra dóttir hans erfði  jörðina og Steinunn dóttir hennar á eftir henni. Ólafur Þorláksson, lögréttumaður 
og  sonur Steinunnar, átti jörðina 1713 og bjó á henni þar til hann lést 1728. Sonur hans Gunnlaugur Ólafsson lögréttumaður 
átti Héraðsdal árið  1762 en lést árið  1772. Gunnlaugur, sonur hans seldi jörðina Ásmundi  Jónssyni á Silfrastöðum árið 1793. 
Eftir lát Ásmundar árið 1799 fluttist Kristín Tómasdóttir, ekkja hans, í Héraðsdal og bjó til ársins 1824 (Hjalti Pálsson, 2004, 
bls. 176). 

Mynd 2.11: Örin vísar á hringlaga form í kirkjugarðinum Goðdölum, sem eru líklega leifar eldri garðlags. 
Bæjarstæðið var vestan við kirkjugarðinn (Kort:BÞ).



og öðrum heimildum, allt  fram á 15. öld, var sennilega um alkirkju að ræða49 (Hjalti Pálsson, 

2004, bls. 179). 

Árið 1713 stóð hún enn en var orðin að hálfkirkju.50 Hún var aflögð um eða eftir miðja 18. öld 

en árið 1785 var hún enn uppistandandi, samkvæmt séra Jóni Konráðssyni (Hjalti Pálsson, 

2004, bls. 179-180). 

 Mannabein komu í ljós við framkvæmdir á jörðinni, sem er sterk heimild um 

staðsetningu kirkjunnar. Núverandi íbúðarhús stendur austan við gamla bæinn. Þá var 

bæjarhóllinn stærri en nú en hann var skafinn niður með jarðýtu, færður norðaustur og fyllt 

með honum drag á milli hóla. Veggjarbrot sem talið var úr kirkjunni og garðlag umhverfis, 

sem svaraði til kirkjugarðs, var sunnan og austan gamla bæjarins, skammt austan við fjósið. 

Þar var fundust beinin þegar grafið var fyrir votheysgryfju í suðvesturhorni garðsins. Hætt við 

framkvæmdirnar vegna beinafundarins. Ekkert  sést til kirkjunnar eða kirkjugarðs í dag og 

nákvæm staðsetning ekki fyrir hendi (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 178, 180). 

Hof í Vesturdal

Samkvæmt Landnámu er Hof landnámsjörð (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 356).51  Í 

Auðunarmáldaga frá 1318 kemur fram að alkirkja var á jörðinni, máldaginn er jafnframt elsta 

heimildin um kirkjuna. Engar jarðir framan við Jökulsá eru meðtaldar í lista yfir bæi í 

Goðdalakirkjusókn frá 1490. Af því má dæma var sóknarkirkja að Hofi fram yfir 1500. Um 

1570 virðast allir bæir í Vesturdal komnir undir Goðdalakirkjusókn, þá er þó enn kirkja að 

Hofi. Kirkjan hefur líklega staðið fram um 1600 en síðasta jarðsetningin verið um 1630 

(Hjalti Pálsson, 2004, bls. 357-358).52
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49 Fram kemur í  máldaga Reykjarkirkju árið  1318 að kirkjunni  í  Héraðsdal  var þjónað af Reykjarpresti á meðan hann sat þar. 
Þar segir jafnframt að presturinn fékk fjóra merkur fyrir. Sama segir í máldögum frá 1360, 1394 og 1461. Þetta er sama gjald 
og tekið var á Reykjum og bendir til að alkirkja hafi verið í Héraðsdal (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 179).

50  Héraðsdalskirkju var þjónað af Mælifellspresti og  tíðir veittar þrisvar á ári  þegar heimafólk var til sakramentis (Árni 
Magnússon og Páll Vídalín, 1930, bls. 138).

51  Í Landnámu segir að Eiríkur, sonur Hróalds Geirmundssonar, hafi komið frá Noregi og  búið að Hofi. Samkvæmt 
Auðunarmáldaga 1318 var Jón Þórisson eigandi Hofs. Árið 1377 keypti Benedikt Gissurarson jörðina af Sigurði Þorleifssyni. 
Árið 1522 átti Teitur Þorleifsson hinn ríki í Glaumbæ jörðina og hefur sennilega eignast hana um 1500. Hólabiskupar, fyrst 
Gottskálk Nikulásson svo Jón Arason, áttu í langvinnum deilum við Teit og náðu svo loks að  sölsa undir sig eignum hans  og 
flæma hann frá Glaumbæ, árið 1528. Þá var Hof komið undir Hólastól og var fram til ársins 1802 (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 
356).

52 Af lýsingum á eignum Hofskirkju að  dæma, sem kemur fram í máldaga hennar frá 1318, var hún vel auðug. Hún var með 
óvenju stóra kirkju með a.m.k. þremur altörum. Þar skyldi heimilisprestur vera og skyldi  hann fá í þjónustulaun frá 
heimakirkjunni fjóra merkur og þrjá af Bjarnastaðahlíð. Af þremur bæjum fékk kirkjan lýsis- og heytoll. Í kirknatali  árin 1429 
og 1461 segir að prestur skuli vera að Hofi (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 356).



Kirkjan stóð aðeins austar og neðar en torfbærinn. Þar sáust stórar þúfur sem minntu á leiði 

um miðja 20. öld og einnig mótaði fyrir hústóft. Mannabein komu upp  þegar grafið var fyrir 

sökkli á nýju steinhúsi sem var í byggingu austan við gamla bæinn árunum 1954-55. Aðeins 

mjótt sund var á milli bæjarins og þar sem steinhúsið átti að rísa en vegna beinafundarins var 

ákveðið færa húsgrunnin nokkra metra suður fyrir grafreitinn. Talsvert af beinum komu aftur í 

ljós þegar frárennsli var handgrafið norður frá íbúðarhúsinu í búskapartíð Gísla Eyþórssonar, 
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Mynd 2.12: Mögulegur kirkjugarður á Hofi í Vesturdal. Örin vísar á hringlaga form sem getur svarað til kirkjugarðs. 
Mikið af mannabeinum komu þar upp við byggingu íbúðarhússins, sem ákveðið var að færa aðeins sunnar. Gamli 

bærinn stóð sunnan við íbúðarhúsið (kort:BÞ).



frá 1976-1985 (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 358). 53  Á loftmynd má greina óljósan hringferil 

austan við núverandi íbúðarhús sem gæti verið leifar kirkjugarðsins (sjá mynd 2.12).

Mælifell í Fremribyggð

Mælifell er kirkjustaður og landnámsjörð eftir því sem kemur fram í Landnámabók (Hjalti 

Pálsson, 2004, bls. 449).54

Bæjarhúsin á Mælifelli hafa sennilega alltaf staðið á sama bæjarhól (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 

451). Núverandi íbúðarhús var byggt norðar og aðeins austar en gamli bærinn hafði staðið. 

Núverandi kirkja var reist vestan við kirkjugarðinn, aðeins vestar en grunnur eldri kirknanna 

sem höfðu staðið í miðjum kirkjugarðinum. Kirkjugarðurinn hefur verið stækkaður, fyrst til 

vesturs og svo til norðurs, á árunum 1960-1963 (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 36-37).55 Hluta af 

sporöskjulaga garðlagi má sjá úr lofti vestan við núverandi kirkju sem gæti verið leifar 

kirkjugarðsins. Hluta af öðru óljósu hringformi má einnig sjá þar norðvestan við, norðaustan 

við kirkjuna. En þar sem það síðarnefnda er óljósara, óvenju stórt og passar síður við 

staðsetningu eldri kirkna, verður fyrrnefnda garðlagið að teljast líklegri kirkjugarðsleifar (sjá 

mynd 2.13). 

Reykir í Tungusveit

Kirkju á Reykjum er fyrst getið í Sturlungu árið 123856 en fyrsti máldagi hennar, sem hefur 

varðveist, er Auðunarmáldagi frá 1318 (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 39).57
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53 Á Hofi fundust margar beinagrindur sem lágu þétt hlið við hlið og jafnvel hver ofan á annarri. Beinin virtust vel varðveitt, 
hauskúpurnar heilar og vel tenntar. Beinin voru  grafin á sama stað eftir að  þjóðminjavörður gaf leyfi til að  halda 
framkvæmdum áfram án þess að svæðið yrði rannsakað (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 358).

54  Í Landnámu segir að Vékell  hafi numið þar land en sömuleiðis er sagt að Þorviður nokkur hafi numið þar land. Hjalti 
Pálsson telur að Þorviður hljóti  að  hafa annað  hvort horfið þaðan á brott, látist eða um rugling höfundar Landnámu sé um að 
ræða og hann ekki staðkunnugur (2004, bls. 449). Mælifellskirkja átti alla heimajörðina með gögnum og gæðum samkvæmt 
elsta máldaga hennar, Auðunarmáldaga frá 1318. Hvernig kirkjan eignaðist Mælifell er ekki vitað  en jörðin er enn í eign 
hennar í dag. Í máldaganum frá 1318 segir jafnframt að þar áttu  að vera tveir prestar. Þá var kirkjan var orðin vellauðug og 
þar má sjá eignir hennar upptaldar. Auður og eignir kirkjunnar fóru stigvaxandi í gegnum aldirnar og jarðir hennar ekki seldar 
fyrr en á 20. öld (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 36).

55 Síðasta torfkirkjan  á Mælifelli  var reist árið 1858 og sumarið 1892 var þar reist  timburkirkja. Hún var reist nokkurn spöl frá 
garðinum, á hólbrún austan við bæinn. Bærinn og kirkjan brunnu árið 1921 og árið eftir var nýtt  íbúðarhús reist (Hjalti 
Pálsson, 2004, bls. 36-37).

56  Í Sturlungu segir að  Kolbeinn ungi hafi gengið  til skrifta við Þórð prest í  Reykjakirkju fyrir Örlygsstaðafund árið 1238 
(Hjalti Pálsson, 2004, bls. 39).

57  Í máldaga Reykjakirkju frá 1360 kemur fram að  þar var prestsskylda. Presturinn fékk þaðan fjórar merkur í  þjónustulaun 
og  aðrar fjórar merkur frá Héraðsdal. Ljós- og heytoll fékk kirkjan frá tíu bæjum. Í máldaga Ólafs Rögnvaldssonar frá 1461 
segir að þar átti  að  vera prestur, sem einnig átti að þjóna kirkjunni í Héraðsdal. Líklegt  þykir að Mælifellsprestar hafi farið að 
þjóna Reykjakirkju um eða uppúr aldarmótunum 1500 (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 39-40).



 Eldri kirkjur stóðu aðeins norðar en núverandi kirkja. Síðasta kirkja var byggð úr torfi 

og var var í notkun þar til núverandi timburkirkja var reist árið 1897. Hún stendur austan við 

núverandi íbúðarhús, en gamli bæinn hafði staðið á sama stað (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 40, 

125-126).58
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58  Ekkert er vitað um eignarhald Reykja fyrir miðja 15. öld. Jörðin kom fyrst til  skjalanna árið 1449 þegar Bessi  Einarsson 
sýslumaður keypti hana af Einari Þorleifssyni jungkæra. Árið 1519 lét Gottskálk  Nikulásson Hólabiskup dæma sér jörðina á 
þeim forsendum að Jón Sæmundsson hafi farið óvarlega með Reykjakirkju og eignir hennar. Biskup seldi  Magnúsi 
Björnssyni  jörðina ári  síðar eða árið 1520. Hann bjó þar í 45 ár og arfleiddi svo syni sínum, Gottskálki, hluta af jörðinni sem 
bjó þar a.m.k. til ársins 1574 eða lengur. Árið  1631 komst jörðin í eigu Eggerts Jónssonar lögréttumanns  og konu hans, 
Steinunni Þorvaldsdóttur frá Reykjum. Jörðin gekk til  niðja þeirra allt  til ársins  1845. Eggert Jónsson drukknaði í 
Héraðsvötum árið  1656. Þá erfði Jón Eggertsson klausturhaldari Reyki. Eggert Jónsson ríki  á Stóru-Ökrum eignaðist jörðina 
eftir hann árið 1698 og átti  hana til árisins 1713. Eiríkur sonur hans fékk jörðina árið  1764 og svo Hinrik Eiríksson, sonur 
hans, sem bjó þar frá 1796-1835. Eftir það eignaðist hana Eggert  Hinriksson sem lést 1841. Þá erfði Margrét Jónsdóttir 
jörðina árið 1845 og eftir það fór hún úr ættinni (Hjalti Palsson, 2004, bls. 125-126).

Mynd 2.13: Samkvæmt lýsingum stóðu eldri kirkjur á Mælifelli vestan við núverandi kirkju. Örin vísar á sporöskjulaga 
garðlag sem gæti verið leifar eldri kirkjugarðsins (sjá forsíðumynd) (kort:BÞ).



Skíðastaðir í Neðribyggð

Skíðastaða er getið í Sturlungu árið 123859 en árið 1311 kemur nafn Skíðastaða fyrst fram í 

Fornbréfasafni, í landamerkjabréfi Reykja (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 88-89).60  Í Jarðabók 

Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1713 segir að bænhús hafi verið á Skíðastöðum til 

forna, án þess að tilgreina nánar um aldur þess. Einnig kemur fram að kirkjan sé enn 

uppistandandi en tíðir ekki verið veittar í manna minni (1930, bls. 114).
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59  Í Sturlungu segir að Kolbeinn og Gissur koma við  í  Skíðastaðalaug daginn fyrir Örlygsstaðabardaga árið  1238 (Hjalti 
Pálsson, 2004, bls. 88).

60  Skíðastaðir voru ávallt  í bændaeign og gengu tíðlega kaupum og sölum eignamanna. Árið  1550 eignuðust Tumi 
Þorgrímsson og Sigríður Magnúsdóttir jörðina. Árið 1695 eignaðist hana Guðbrandur Þorláksson í Vallholti en seldi aftur 
sama ár Lauritz Gottrup lögmanni  á Þingeyrum, sem átti hann jörðina enn árið  1713. Dóttir hans, Magdalena og maður 
hennar, Jóhann Mauritzson, áttu hana árið 1739. Skúli  Magnússon sýslumaður átti Skíðastaði  síðar því árið 1747 selur hann 
jörðina Jóni Eggertssyni á Steinsstöðum, sem átti hana enn árið 1762 (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 88-89).

Mynd 2.14: Mögulegur kirkjugarður á Skíðastöðum í Neðribyggð. Örin vísar á óljóst hringlaga form sem getur svarað 
til kirkjugarðs. Mannabein komu þar upp við byggingu útihúss, sem enn sjást veggjabrot af. Tóftaleifar gamla bæjarins 

eru greinilegar suðvestan við íbúðarhúsið (kort:BÞ).



 Enginn býr nú á Skíðastöðum en enn stendur þar síðasta íbúðarhús sem er steinhús, 

byggt 1909-1911. Það var reist rétt framan (austan) við torfbæinn, sem stóð lengi eftir að 

steinhúsið var byggt (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 90). Staðsetning bænhússins er óþekkt. 

Mannabein sem komu upp á snemma á 20. öld þar sem kirkjugarðurinn hefur líklega staðið. 

Þar segir Hjalti Pálsson jafnframt að vera líklegustu staðsetningu bænhússins, þ.e. rétt utan og 

neðan við gamla bæinn, utan við húsatóft sem sést þar enn. Þar myndast dálítill flati og lítil 

brekka upp að honum. Beinin, eða öllu heldur höfuðkúpan, komu upp á búskaparárum Gísla 

Björnssonar (1904-15) þegar var verið að grafa fyrir fyrrgreindu útihúsi (2004, bls. 92). 

Skammt norðvestan við íbúðarhúsið má sjá óljóst hringlaga form sem gæti verið leifar 

kirkjugarðsins (sjá mynd 2.14).

Steinsstaðir í Tungusveit

Steinsstaðir er landnámsjörð samkvæmt Landnámabók. Jarðarinnar er fyrst  getið árið 1311 í 

Fornbréfasafni, þ.e. í landamerkjabréfi Reykja (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 144).61 

 Ekki er vitað hve lengi síðasta bæjarstæði hefur verið í notkun eða hvort  það hafi 

nokkurntíma verið flutt. Síðasti Steinsstaðabærinn var byggður um 1860, búið í honum til 

1943 og fór svo í eyði eftir það 

(Katrín Gunnarsdóttir, 2000c, 

bls. 5). Mannabein fundust á 

jörð inni við f ramkvæmdir 

rafveitunnar sumarið 1993. 

Beinin fundust beggja megin 

vegar, u.þ.b. 30 m út og niður 

(norðvestur) frá bæjartóftunum. 

Engar skráðar heimildir eru til 

um kirkju á Steinsstöðum (Hjalti 

Pá lsson , 2004, b ls . 150) . 
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61  Kráku-Hreiðar þáði  Steinsstaði  af Eiríki Hróaldssyni  á Hofi í Goðdölum, samkvæmt Landnámabók og bjó Tungu-Steinn 
þar í byrjun 11. aldar. Fyrstu eignaskiptin á Steinsstöðum áttu sér stað  árið  1449 þegar Einar Þorleifsson jungkeri lét Bessa 
Einarssyni Steinsstaði í makaskiptum. Ári  síðar er Ögmundur Skálholtsbiskup að  höndla með jörðina. Árið  1526 lét 
Ögmundur Pálsson Skálholtsbiskup Þormóð  Arason, síðar sýslumann í  Húnaþingi, fá Steinsstaði  í makaskiptum. Árið 1528 
seldi Jón biskup Arason Magnúsi Björnssyni á Reykjum jörðina. Hann gaf hana syni sínum Gottskálki Magnússyni, í  löggjöf 
sína árið 1565. Gottskálk var enn á lífi árið 1591. Á 17. öld hefur jörðin komist í eigu Eggerts Jónssonar lögréttumanns á 
Ökrum sem átti  Steinsstaði  þegar hann drukknaði árið 1656. Niðjar hans áttu jörðina allt  til 19. aldar (Hjalti Pálsson, 2004, 
bls. 144).

Mynd 2.15: Horft yfir túnið á Steinsstöðum árið 1945.
Uppgraftarsvæðið var vestan og neðan við bæinn (til vinstri), þar má sjá 

tóftaleifar (Mynd:HSk).



Jafnframt voru engar tóftir skráðar nálægt beinafundinum við fornleifaskráningu þar árið 2000 

og flestar þær tóftir sem fundust voru taldar vera frá seinni hluta 19. aldar og fyrri hluta 20. 

aldar (Katrín Gunnarsdóttir, 2000c, bls. 33). 

 Sumarið 2008 fór fram fornleifarannsókn á Steinsstöðum í tengslum við 

kirkjurannsóknir Guðnýjar Zoëga í Skagafirði. Í einum skurðinum sem tekinn var austan 

vegar, fundust tvær grafir sem innihéldu beinagrindur. Þær lágu undir óhreyfðri gjósku úr 

Heklu 1104 og höfðu báðar grafirnar verið grafnar í gegnum íveruhús. Í þeim var greinanlegt 

þak- og veggjatorf og þykk gólfskán. Sennilega er hér um að ræða leifar skála sem þarna 

hefur staðið á Landnámsöld (Guðný  Zoëga, 2008, bls. 5-7). Könnunarskurður var tekinn 
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Mynd 2.16: Óljóst hringlaga form vestan við bæinn á Steinsstöðum. Mannabein komu í ljós innan hringsins þegar 
grafið var fyrir spennistöð sem sjá má innan hringsins. Grafir fundust við fornleifakönnun vestan við spennistöðina 

(Kort:BÞ).



vestan vegar, þar sem bein voru sögð hafa fundist árið 1993. Þar komu í ljós örfá bein í 

rótuðum jarðvegi en engar grafir. Í könnunarskurði, sem var tekinn fast norðan við þann skurð 

sem grafirnar voru í, komu í ljós yngri byggingaleifar. Þarna voru leifar húss, mögulega 

útihúss frá Steinsstaðabænum þar fyrir ofan eða jafnvel eldra bæjarstæði Steinsstaða. Bærinn 

hefur getað staðið á upprunalegu bæjarstæðinu, samtíma kirkjugarðinum, allt frá landnámi. 

Eins og sjá má í meðfylgjandi ljósmynd af Steinsstöðum eru tóftaleifar á svipuðum slóðum og 

uppgröfturinn fór fram (mynd 2.15). Þær geta verið leifar af umræddu bæjarstæði, útihúsi eða 

jafnvel kirkjugarðsins sjálfs. Ekkert hlaðið garðlag fannst umhverfis kirkjugarðinn fannst við 

rannsóknina.62  Á loftmynd má greina mjög óljóst hringform umhverfis spennistöðina sem 

gætu verið leifar kirkjugarðsins. (sjá mynd 2.16) Mannabeinin og grafirnar virðast hafa komið 

í ljós innan hans, nema í tilfellinu sem var getið vestan vegar. Upplýsingar um upprunalegu 

fundaraðstæður beinanna eru hins vegar mjög óljósar og þegar fornleifarannsóknin fór fram 

fundust einungis bein í rótuðum jarðvegi þeim megin vegar.

Syðri-Mælifellsá á Efribyggð 

Upprunalega var aðeins ein Mælifellsá, sem í síðar var skipt í Syðri- og Ytri-Mælifellsá. Það 

er talið hafa gerst á 15. öld. Á Mælifellsá er fyrst  getið í fornbréfasafni árið 1391 í kaupbréfi 

um Nautabú (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 479-480).63 Samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar 

og Páls Vídalíns frá 1713 var þar bænhús fyrir manna minni og tóftarbrot þess á svokölluðum 

Kirkjuhól (1930, bls. 116-117).

 Bænhústóftirnar á Mælifellsá voru sýnilegar sunnan við gamla bæinn, hinu megin við 

bæjarlækinn sem rann þar í djúpu gili. Það var áður en tóftirnar voru sléttaðar og núverandi 

íbúðarhús byggt árið 1938. Íbúðarhúsið stendur á hlaði síðasta torfbæjar og var byggt fast 

sunnan við hann. Torfbærinn var reistur árið 1921 ofan á bænhústóftum Kirkjuhóls (Hjalti 

Pálsson, 2004, bls. 481).
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62  Teknir voru þrír könnunarskurðir á Steinsstöðum. Sá fyrsti var tekinn vestan heimreiðar, um 20 m vestan við  spennistöð 
sem liggur austan vegar. Þar var rótaður jarðvegur eftir að grafið hefði verið fyrir vatns- og rafleiðslum. Þar í rótinu fundust 
örfá mannabein. Annar skurður var tekinn austan vegar, 5-10 m norðvestur af spennistöðinni. Þar var jarðvegurinn óhreyfður 
að gráleytri  gjósku, sennilega úr Heklu 1300 og þar fyrir neðan var mannvistarlag með m.a. torfflekkjum, móösku og 
koladreif. Þarna var sennilega um rótaðan jarðveg í nágrenni mannabústaðar að ræða. Þarna fundust tvær grafir undir 
óhreyfðri gjósku úr Heklu 1104. Grafirnar lágu báðar austur-vestur og  á um 80 sm dýpi, önnur gröfin greinilega fullorðins 
einstaklings en hin ungbarns (Guðný Zoëga, 2008, bls. 6-7). Í þeim þriðja komu í ljós yngri  veggjahleðslur, ásamt 
dýrabeinum og ösku.

63  Til er byggingabréf frá 1467 þar sem Oddur Ásmundarson lögmaður byggir Eyjólfi Andréssyni hálfa Mælifellsá og lýsir 
þar landamerki jarðarinnar. Árið 1568 er Magnús Björnsson bóndi á Reykjum eigandi hálfrar jarðarinnar. Eftir þetta hverfur 
vitneskja um eignarhald á hennar allt fram á 18. öld (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 479-480).



Akrahreppur

Ábær í Austurdal

Ábær er kirkjustaður og eyðibýli. Jörðin en er talin hafa verið landnámsjörð, þar sem Önundur 

víss nam land samkvæmt Landnámu. Í Auðunarmáldaga frá 1318 segir að kirkja sé á jörðinni 

(Hjalti Pálsson, 2007, bls. 517-518).64

 Ábær fór í eyði árið 1941 en þar er enn uppistandandi kirkja, sem var steypt árið 1921. 

Kirkjan stendur í suðvesturhorni kirkjugarðsins, sunnan við gamla bæjarstæðið. Ekki er vitað 

hvort bæjarstæðið og kirkjan hafi verið flutt en vísbendingar um það eru tóftir fyrir austan og 

ofan við kirkjuna og síðasta bæjarstæði. Hólarnir upp af bæjarstæðinu heita Smiðjuhóll (sá 

ytri) og Fjóshóll (hinn syðri). Ofan við Smiðjutóft er stór og forn tóft sem gæti verið leifar 

eldra bæjarstæðis (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 517, 521).

Flugumýri í Blönduhlíð

Flugumýri er landnámsjörð og hefur ætíð verið stórbýli og höfuðból (Hjalti Pálsson, 2007, 

bls. 152).65 Flugumýrarkirkju er fyrst getið í Sturlungu, í tengslum við Flugumýrarbrennu árið 

1253. Í kirknatölum Jóns Vilhjálmssonar frá 1429 og Ólafs biskups frá 1461 segir að prestur 

skuli vera á Flugumýri. Þar hefur verið sóknarkirkja a.m.k. síðan eftir siðaskipti. Til eru 

visitasíur þar sem má finna lýsingar af Flugumýrarkirkju, sú elsta frá biskupi Jóni Vigfússyni 

1684 og svo aðrar frá 1693 og 1732 (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 36).

  Sturlungaaldarbærinn hafi líklega staðið neðan við svokallaðan Skraddarahól. Þegar 

teknar voru þar grafir, 10 m norðan við kirkjuna, kom talsvert upp af brunaleifum og gjalli. 

Það er mögulega eftir smiðjuna eða bruna bæjarins árið 1253 (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 

154-155). Torfkirkjurnar stóðu skammt sunnan og neðan við íbúðarhúsið. Timburkirkja var 

reist á nýjum stað, austan við kirkjugarðinn og svo steinkirkjan byggð á sama grunni. 

Kirkjugarðurinn var endurbættur árið 1926, garðurinn þá stækkaður um helming og gamli 

torfveggurinn rifinn (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 37).
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64 Í Landnámu segir að Önundur víss hafi verið á Ábæ. Elsta skjal um eignarhald á Ábæ er frá 1469 þegar Þorleifur Árnason í 
Glaumbæ fékk jörðina frá Skúla Loftssyni ríka. Árið 1499 fékk Hólastóll hana í sektarbætur frá Jóni  Jónssyni fyrir að eignast 
barn með Rögnu Finnbogadóttur, frænku sinni. Ábær var í eign biskupstólsins til ársins 1802 (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 518).

65 Flugumýri er getið í Landnámu þar sem Þórir dúfunef nam land. Á 13. öld er Flugumýri komin í eigu Ásbirninga en þar sat 
Kolbeinn ungi og  síðar Gissur Þorvaldsson. Hólastóll eignaðist  jörðina síðar, sennilega á fyrri hluta 14. aldar. Hólastóll virðist 
hafa selt hana, því árið 1360 kaupir Jón skalli Eiríksson Hólabiskup Flugumýri aftur af Brandi Ásgrímssyni  og Guðnýju 
Sölmundardóttur. Jörðin var í eign Hólastóls til ársins 1802 (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 152). 



Hjaltastaðahvammur í Blönduhlíð

Hjaltastaðahvammur er landnámsjörð og samkvæmt og er getið í Landnámabók. Hjalti 

Pálsson telur Hjaltastaðahvamm hafa verið upprunalegu landnámsjörðina og heitið Hvammur. 

Jörðin hefur orðið óbyggileg vegna skriðufalla á seinni hluta 11. aldar eða fyrri hluta 12. aldar. 

Bærinn hefur þá verið fluttur að Hjaltastöðum, þá nefndur Syðsti-Hvammur (2007, bls. 

122).66 

 Grafir komu í ljós þegar byggja átti hús þar árið 1956, en engar ritheimildir er til um 

kirkju á jörðinni. Þær fundust nokkrum metrum neðan og vestan við gamla bæinn. Fyrst komu 

í ljós veggjahleðslur úr grjóti þegar var verið að grafa fyrir kjallaragrunni. Hleðslan lá norðan 

frá inn í grunninn, myndaði þar vinkilhorn en lá síðan í vestur úr grunninum. Í horni þessa 

krika fundust grafirnar tvær með stuttu millibili. Þykkt lag af skriðumöl var yfir beinunum og 

skammt frá höfði karlsins fannst greinileg stoðarhola. Talið er að skriða hafi fallið úr fjallinu 

umhverfis stoðina sem svo hefur fúnað burt og stoðarholan orðið eftir. Skriðan hefur grandað 

bæði bæinn og kirkjuna. Af þessu má dæma að kirkjugarður sé norðan undir húsvegg í 

Hjaltastaðahvammi og suðausturhorn hans kemur inn í norðvesturhorn kjallarans (Hjalti 

Pálsson, 2007, bls. 122).67

Merkigil í Austurdal

Bænhús með grafreit var á Merkigili í kaþólskri tíð og nokkuð fram yfir siðaskipti og a.m.k. 

fram yfir 1600. Í vitnisburðarbréfi frá 1663 og 1673 kemur fram að Goðdalaprestur hafi 

embættað í Merkigili (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 507). Árið 1713 sást þar enn merki um 

kirkjugarð. Húsið var fyrir löngu affallið og bæjarlækurinn hafði grafið burt  helming 

grundvallarins (Árni Magnússon og Páll Vídalín, 1930, bls. 160).

 Af ofangreindum upplýsingum er hægt að staðsetja hvar kirkjan hefur staðið. Hún 

hefur verið fyrir sunnan gamla bæjarstæðið, náð upp í brekkurætur og suður að bæjarlæknum. 

Bæjarlækurinn hefur rifið burt hluta kirkjugarðsins og kirkjustæðisins, þegar hann hefur breytt 

um farveg í gilinu og slegið sér til norðurs. Talsvert af mannabeinum komu þar upp þegar 
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66 Hjaltastaðahvammur hét upphaflega Hvammur og síðar Mið-Hvammur. Í Landnámu kemur fram að Gunnólfur hafi  numið 
þar land. Jörðin var komin í eigu Hólastóls árið 1388, undir síðargreindu nafni. Hún var í  eigu stólsins til 1802 (Hjalti 
Pálsson, 2007, bls. 121).

67  Beinin frá Hjaltastaðahvammi voru  rannsakaðar og ljóst að þetta voru kristnar grafir. Þarna voru mjög vel  varðveitt  bein 
karlmanns og konu. Undir beinum hans var hellulögn en hún lögð til í kistu. Stoðarhola fannst skammt frá höfði  karlsins sem 
var í  gegnum skriðu sem lá yfir gröfunum. Hún var 6 feta (180 sm) djúp og 9 sm víð  og hallaði aðeins undan brekkunni 
(Hjalti Pálsson, 2007, bls. 122).



grafið var með jarðýtu fyrir fjóshlöðunni árið 1954. Beinin komu upp  austan í grunninum og í 

skurðinum sást að sneiddar höfðu verið í sundur fimm eða sex grafir (Hjalti Pálsson, 2007, 

bls. 507).68 

Mið-Grund í Blönduhlíð

Kirkja var í Mið-Grund að kaþólskum sið en engar samtímaheimildir finnast um hana (Hjalti 

Pálsson, 2007, bls. 177). Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1713 segir að 

bænhús hafi verið á jörðinni en fallið fyrir manna minni. Þá mátti enn mátti sjá tóftaleifar og 

kirkjugarð á svokallaðri Kirkjugrund (1930, bls. 184).69

 Bakvið íbúðarhúsið á Mið-Grund rís hár hóll sem heitir Gægir og er allt að 5 m hár 

öskuhóll. Sunnan við hann var gamli bærinn sem búið var í fram til ársins 1968. Mikið af 

mannabeinum komu í ljós þegar var verið að grafa fyrir undirstöðum nýs íbúðarhúss árið 

1956. Beinafundurinn var vestan undir Gægi, í núverandi skrúðgarði, út og niður frá 

bæjarhlaði torfbæjarins. Þá var grafið einni húsbreidd neðar en þar komu upp fleiri bein. Loks 

var grafið þar sem húsið stendur nú þar sem engin bein komu upp. Kirkjugarðurinn er enn 

greinilegur í trjágarði sunnan við íbúðarhúsið. Stórt hringlaga garðlagið nær inn í garðinn 

sunnan frá, fer út úr garðinum að suðvestan og tekur þar hálfhring til suðausturs. Þarna hefur 

kirkjugarðurinn staðið á varpa gamla torfbæjarins og verið aðeins út á móti bæjarhúsunum, 

u.þ.b. 10 m frá bæjardyrunum. Hægt er að greina hringferil hans allstaðar nema austurhliðina 

sem er máð. Hann hefur verið sporöskjulaga, rúmir 20 m á breidd, en lengd frá austri til 

vesturs hefur verið aðeins meiri. Ekki er hægt að greina kirkjutóft þar sem svæðið innan garðs 

er að mestu slétt vegna aðburðar og hækkunar jarðvegs framan við bæjarhlaðið (Hjalti 

Pálsson, 2007, bls. 177). 

Miklibær í Blönduhlíð 

Miklibær hefur verið höfuðból og kirkjustaður svo lengi sem sögur herma. Kirkju á jörðinni 

er getið í Sturlungu, fyrst árið 1234 og svo 1238. Í úttekt frá 1663 kemur fram að hún sé í 
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68  Elsta þekkta heimildin um eignarhald á Merkigili er frá árinu 1469 þegar Þorleifur Árnason bóndi  í Glaumbæ fékk 
Merkigil í  jarðaskiptum við  Skúla Loftsson. Þorleifur lést  um 1484 og hafði  þremur árum áður ráðstafað jörðinni til Þorgerðar 
Hallsdóttur. Síðan er eignarhald hennar óþekkt þar til hún var komin undir Hólastól árið 1550 og var í eign hans til ársins 
1802 (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 505).

69  Mið-Grund virðist  hafa verið í eigu Björns Brynjólfssonar á Ökrum árið 1392 en aftur á móti kemur jörðin einnig  fram á 
ráðsmannsreikningi Hóla 1388. Ekki er vitað af hverju þessi mótsögn stafar en Mið-Grund var þó eftir þetta í eign Hólastóls 
allt til ársins 1802 (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 176).



góðu ásigkomulagi. Árið 1971 var ný kirkja byggð, við gamla bæjarstæðið, sunnan við 

kirkjugarðinn og var þá garðurinn stækkaður til suðurs (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 38-40).70 

Eldri kirkjustæði hafa því verið norðan við gamla bæinn.

Silfrastaðir í Blönduhlíð

Silfrastaða er landnámsjörð og fyrst getið í Landnámabók. Silfrastaðir koma líka nokkrum 

sinnum fram í Sturlungu. Þar er m.a. minnst á kirkju á staðnum árið 1188 og Flosi Þóroddsson 

nefndur þar prestur (Guðmundur Stefán Sigurðarson og Bryndís Zoëga, 2007, bls. 10).71 

 Gamli bærinn stóð um 2 m suðvestan við núverandi íbúðarhús. Hann náði fram á planið 

sem nú er norðan við kirkjuna og suður að kirkjunni, um 3 m frá norðausturhorni hennar. 

Engar tóftir eru sýnilegar en það sést móta fyrir hleðslugrjóti í garðinum suðvestan við 

íbúðarhúsið og leifar skorsteins sem var í húsinu. Kirkjugarðurinn er norðvestan við 

íbúðarhúsið, norðan við kirkjuna. Enn er greftrað í kirkjugarðinn sem hefur verið stækkaður 

til suðausturs, í átt að núverandi kirkju. Leifar eldri útmarka kirkjugarðs sjást skammt norðan 

við suðurvegginn. Núverandi kirkja var byggð árið 1896 en á undan henni var þar torfkirkja, 

reist árið 1842, og stóð norðan við miðju í núverandi kirkjugarði. Þar er búið að gróðursetja 

tré á upphækkuðum fleti og leiði liggja fast upp  við, að norðan og vestan (Guðmundur Stefán 

Sigurðarson og Bryndís Zoëga, 2007, bls. 18-20, 22).
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70 Árið  1216 eða 1217 keypti  Kálfur Guttormsson frá Grund í Eyjafirði  Miklabæ. Hann bjó þar til 1234, eða þar til hann lést. 
Á 14. öld kemst jörðin í  eigu kirkjunnar. Í máldaga Miklabæjarkirkju frá 1464 segir frá Þorvarði Grímssyni, staðarprestur frá 
því fyrir 1340 til 1369 eða lengur, sem gaf kirkjunni heimaland Miklabæjar og staðurinn varð að kirkjuléni. Jörðin er enn í 
eigu kirkjunnar (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 308). 

71  Silfrastaðir hafa að því best er vitað ávallt verið í bændaeign og áttu hana fyrr á öldum ýmsir auðbændur og höfðingjar. Í 
Landnámu segir að Þorbrandur örrekur hafi numið  þar land. Þorvaldur Guðmundsson goðorðsmaður var bóndi á Silfrastöðum 
árið 1212. Geir „hinn auðgi“  Þorvaldsson erfði  jörðina og lifði til ársins 1288. Næsti eigandi  jarðarinnar var Árni 
Guðmundsson. Ekki er vitað hve lengi hann bjó þar en hann lést árið 1380. Sigurður lögmaður, bróðir Árna, bjó svo að 
Silfrastöðum. Þorgeir sonur hans á eftir honum og svo Jón, sonur Þorgeirs, á eftir honum. Árið 1428 voru erfðardeilur um 
jörðina en eignarhald er ekki vitað með  vissu eftir það. Árið 1448 seldi Bessi Einarsson sýslumaður, á Reykjum í Tungusveit, 
Einari Þorleifssyni hirðstjóra hálfa Silfrastaði. Skömmu síðar hafa Silfrastaðir komist í eigu Skúla, sonar Lofts ríka 
Guttormssonar. Hann seldi  jörðina árið  1453 Sigmundi Einarssyni, sem átti jörðina í 20 ár eða lengur. Eftir það komst  hún í 
eigu Páls Brandssonar sýslumanns árið 1494. Árið 1515 eignast  hana Grímur Pálsson, óskilgetinn sonur Páls  sýslumanns. 
Árið 1527 eignaðist jörðina sonur hans, Þorleifur Grímsson sýslumaður á Möðruvöllum. Dóttir hans, Hallótta Þorleifsdóttir 
erfði jörðina árið 1560. Ormur Sturluson  lögmaður var ósáttur við  þau skipti og var þá dæmdur hálfa Silfrastaði, til móts við 
Hallóttu. Hallótta bjó þar til 1580 eða lengur og seldi svo Gunnari Gíslasyni á Víðivöllum sinn hluta. Gunnar seldi  Jóni 
Jónssyni  hlutann strax. Árið áður, 1579, hafði Jón lögmaður tekið loforð  Gunnlaugs Ormssonar fyrir hinum helmingi 
Silfrastaða þegar hann vildi selja. Þegar Jón dó árið  1606 átti hann alla Silfrastaði. Kona hans, Guðrún Einarsdóttir, seldi  Ara 
í Ögri Magnússyni jörðina árið  1607. Ari  í  Ögri dó 1652 og erfði hann Halldóra dóttir hans. Þorkell  sonur hennar erfði 
jörðina og svo Ari Þorkelsson, sonur hans. Ari seldi Sólveigu, móður sinni  Silfrastaði árið 1680 og hún afhenti hana 
Guðmundi Þorkelssyni, syni sínum, sem lést  litlu síðar. Sólveig lést á Silfrastöðum árið  1710 og eignaðist Ari þá jörðina 
aftur. Hann dó 1730 og sonur hans, Teitur sýslumaður á Reykhólum, erfði  þá jörðina. Hann lést árið 1735 (Hjalti Pálsson, 
2007, bls. 402-403).



Stóru-Akrar í Blönduhlíð

Fyrstu heimildir um kirkju á Stóru-Ökrum er að finna í máldaga kirkjunnar á Völlum í Hólmi. 

Þar lítur út fyrir að hún hafi verið alkirkja en hennar er aftur getið í Miklabæjarmáldaga Péturs 

biskups frá 1395.72 Í visitasíu Jóns Vilhjálmssonar frá 1432 kemur fram að Akrakirkja sé orðin 

hálfkirkja. Í máldaga Miklabæjar frá 1461 segir að hún heyri undir Miklabæjarkirkju, með 

sömu skilmálum og var árið 1395. Kirkjunnar er aftur getið í máldaga Miklabæjar frá 1600.73 

Í visitasíu Jóns biskups Vigfússonar frá 1685 er Akrakirkju lýst  og virðist hún þá vera í 

hirðuleysi og að drabbast niður (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 233-235). Hálfkirkja var enn á 

jörðinni árið 1713 tíðir veittar þegar menn voru til sakramentis (Árni Magnússon og Páll 

Vídalín, 1930, bls. 179). 74 

Kirkjan stóð um 50-60 m norðan við bæinn. Litlu neðar í landinu en nokkru ofar en 

bæjarstæðið frá 11. öld, sem fannst við lagningu hitaveitunnar árið 2005. Svæðið hét 

Bænhúsvöllur og hefur suðurhluti kirkjugarðsstæðisins verið jafnaður með vélum og 

malarborinn fyrir sparkvöll. Fyrir það var búið að jafna út kirkjutóftina og kirkjugarðinn. Árið 
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72  Í máldaga Vallarkirkju kemur fram að Vallarprestur fékk fjórar merkur í þjónustulaun frá Ökrum. Þar lítur út fyrir að  hún 
hafi verið alkirkja. Í Miklabæjarmáldaga Péturs biskups frá 1395 segir að Akrakirkja heyri undir Miklabæ með tíundum og 
ljóstollum, utan bónda, húsfreyju og barna þeirra. Þar er sungið hvern helgan dag og tekið  fjórar merkur fyrir (Hjalti Pálsson, 
2007, bls. 233). 

73 Í máldaga Miklabæjar frá 1600 kemur m.a. fram að þar skal sungið hvern helgan dag en svo eru eignir kirkjunnar tíundaðar 
mjög ítarlega (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 233-234)

74 Samkvæmt Sturlungu bjó Vermundur Tumason á Ökrum á 13. öld. Brynjólfur Bjarnason hinn ríki átti jörðina áður en hann 
lést árið  1381. Björn  Brynjólfsson bjó þar eftir föður sinn en hann lést árið 1403. Afkomendur og venslafólk þeirra áttu 
jörðina mjög lengi og sumir bjuggu þar. Margir af valdamestu mönnum landsins á 15. og 16. öld voru af Akramönnum 
komnir (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 230).
 Björn arfleiddi Ólafi, syni sínum, Stóru-Akra en Ólafur er svo talin hafa látist úr Svartadauða. Sigríður Björnsdóttir 
virðist  vera eina dóttir Björns sem hefur komist til aldurs og erfði eignir hans. Sigríður var tvígift, fyrst Gunnlaugi 
Magnússyni  sýslumanni í  Reykholti, svo Þorsteini Ólafssyni, talin vera norrænn grænlendingur. Kristín Þorsteinsdóttir, 
kölluð  Akra-Kristín  (1410-1490), erfði Stóru-Akra og bjó þar alla tíð. Árið  1472 seldi Akra-Kristín Ingveldi  Helgadóttur 
jarðir, m.a. Stóru-Akra, þessi sala var staðfest 1490. Dætur hennar, Helga og Guðný  erfðu sinn hlut af Ökrum árið 1498 og 
árið 1530 var húsum þeirra formlega skipt upp. 
 Helga Þorleifsdóttir virðist hafa látið Ögmund Skálholtsbiskup hafa umboð sitt því árið 1533 lét Ögmundur Jón 
Arason hafa hálfa Akra í jarðaskiptum. Eftir lát Jóns biskups, lét  Helga Sigurðardóttir fylgikona hans, Guðrúnu 
Magnúsdóttur, sonardóttur sína fá hálfa Akra, það var árið  1553. Magnús og Þorleifur, synir Helgu Þorleifsdóttur stefndu 
Gunnari Gíslasyni (eiginmanni Guðrúnar Magnúsdóttur) fyrir að halda fyrir þeim móðurarfinum þar sem hún hafi  falið 
Ögmundi  umboð til umskipta á landskuldum en aldrei selt né gefið jörðina. Þeir fengu hálfa Akra dæmda til sín og seldu svo 
Gunnari Gíslasyni sem átti jörðina í fjóra áratugi (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 230-231).
 Þá snýr að  hlut Guðnýjar (dóttur Akra-Kristínar) í Ökrum. Grímur Jónsson og Guðný Þorleifsdóttir áttu hálfa Akra 
og  bjuggu þar og var Grímur enn á lífi 1542. Jón sonur þeirra tók við búinu og var síðar lögréttumaður. Grímur var tengdur 
Helgu Sigurðardóttur og þ.a.l. Jóni  Arasyni. Jón Grímsson var enn á lífi 1579 en Grímur sonur hans erfði  eftir hann jörðina. 
Árið 1606 Grímur seldi sinn hluta Arngrími lærða Jónssyni og bjó sonur hans, Jón  Arngrímsson þar á eftir honum. Árið  1630 
seldi Jón Eggerti Jónssyni, frá Sælingsdal í  Dölum, Stóru-Akra. Með Eggerti kom ný höfuðsætt að Ökrum, en hann bjó þar til 
hann drukknaði árið 1656. Jón Eggersson erfði föður sinn, og Eggert sonur hans eftir honum og bjó þar frá 1694 eða 1695 til 
1703. Ragnhildur Eggertssdóttir erfði þá jörðina, eftir lát  Ragnhildar móður hennar og bjó þar með  manni sínum, Sveini 
Bjarnasyni frá Holtastöðum, til ársins 1741. Jón Eggertsson, bróðir hennar hlaut  helmingin af jörðinni. Skúli Magnússon 
sýslumaður keypti af Jóni Eggertssyni hálfa Akra árið 1743 og hinn helmingin af Sveini 1746, og átti jörðina til dauðadags 
1794 (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 230-231).



1950 fannst mikið af mannabeinum á um 70-80 sm dýpi þegar grafin var ný  vatnsleiðsla 

nálægt kirkjustæðinu (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 235). 

Úlfsstaðir í Blönduhlíð

Úlfstaða er fyrst getið í Landnámabók og kemur einnig við sögu í Sturlungu, í tengslum við 

Örlygsstaðabardaga árið 1238 og aftur við kaup og sölu jarðarinnar árið 1259 (Guðmundur 

Stefán Sigurðarson og Bryndís Zoëga, 2008, bls. 10).75 Ýmsar heimildir gefa til kynna að á 
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75  Í Landnámabók kemur fram að Hjálmólfur hafi numið  þar land, en ekki er vitað nákvæmlega hvar hann settist að. Jón 
skalli Hólabiskup keypti jörðina um 1390 af Andrési „bagga“  Bergþórssyni og Ragnhildi Steinþórsdóttur. Hún var í eigu 
stólsins til ársins 1802 (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 369).

Mynd 2.17: Örin vísar á mögulegan kirkjugarð á Kirkjuhóli, suðvestan við þar sem gamli bærinn á Úlfsstöðum stóð. 
Sjá má steininn sem stóð fyrir framan bæjardyrnar sunnan við fjósið. Bein hafa komið upp í kartöflugarði sem var 

suðvestan til í hólnum (Kort:BÞ).



Úlfsstöðum hafi verið alkirkja76 en hins vegar kemur fram í heimildum frá 1432 að á jörðinni 

sé hálfkirkja (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 371). Árið 1713 var kirkjan var fallin og enn mátti sjá 

svokallaða Kirkjutóft og Kirkjuhól (Árni Magnússon og Páll Vídalín, 1930, bls. 168).

 Gamli bærinn stóð norðan við lækinn og sunnan við fjóshlöðuna, sem er austan við 

fjósið. Jafnframt var hann skammt austan við kartöflugeymsluna, sem er neðsta húsið neðan 

lækjar. Einn hóll kemur til greina sem Kirkjuhóll, þar sem kirkjan hefur staðið og er suður af 

fjósinu. Mannabein hafa fundist í kartöflugarði sem var suðvestan til í hólnum fyrir 1970, þar 

sem í dag er niðurgrafin kartöflugeymsla. Sumarið 2007 var gerð fornleifaskráning á jörðinni 

og sáust engar leifar kirkjunnar eða kirkjugarðsins þar á yfirborði (Guðmundur Stefán 

Sigurðarson og Bryndís Zoëga, 2008, bls. 17-18). Á loftmynd má greina hringlaga form sem 

getur svarað til kirkjugarðs og lýsingin á staðsetningunni á við á þessum stað (sjá mynd 2.17).

Þorleifsstaðir í Blönduhlíð

Þorleifsstaða er fyrst getið í Sturlungu á 13. öld en elsta heimildin um jörðina sem kemur fram 

í Fornbréfasafni er við eignaskipti árið 1392. Kirkja virðist  hafa verið reist þar um 1431 þegar 

biskup Jón Vilhjálmsson gaf Þorsteini Ólafssyni leyfi til að reisa hálfkirkju á jörðu sinni77 

(Hjalti Pálsson, 2007, bls. 278,281).78

 Mannabein hafa nokkrum sinnum komið upp í kartöflugarði og þess vegna líklegasti 

staðurinn fyrir kirkjuna. Kartöflugarðurinn var gilvanganum sunnan við gamla bæinn. Elsta 

íbúðarhúsið (byggt 1929), af þremur á jörðinni, var byggt á gamla bæjarstæðinu. Það stendur 

austast og efst  af húsunum. Kirkjan hefur því staðið suður undir lækjargilinu, sunnan og 

vestan við gamla íbúðarhúsið, þar sem nú er trjágarður (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 281).
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76  Í máldaga Auðuns biskups rauða fyrir Viðivallakirkju frá árinu 1318 segir að  Víðivallarkirkja taki fjórar merkur í  leigu af 
kirkjunni á Úlfsstöðum. Það  er jafn hátt og frá heimakirkjunni. Sama segir í máldaga Péturs  biskups frá árinu 1394 en þetta 
bendir til að kirkjan á Úlfsstöðum hafi verið alkirkja (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 371).

77 Þar skyldi prestur syngja annan hvern helgan dag og taka tvær merkur fyrir (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 281).

78  Í Sturlungu segir að Kálfur Guttormsson á Miklabæ hafi átt Þorleifsstaði þegar hann  var veginn  að frumkvæði  Kolbeins 
unga árið  1234. Fyrir það drap Brandur Kolbeinsson frá Reynisstað Þórólf Bjarnason, fylgdarmann Kolbeins, á Óslandi árið 
1240. Fyrir vígið á Þórólfi galt  Brandur Kolbeini  jörðina í  sáttargjöf. Þorleifsstaða er fyrst  getið  í Fornbréfasafni árið 1392 
þegar Sigríður erfði Þorleifsstaði frá föður sínum, Birni  Brynjólfssyni frá Ökrum. Jörðin var lengi í ætt hennar eftir það. 
Eiríkur Magnússon, sem bjó síðar í Djúpadal, átti  jörðina um 1600 en afkomendur hans áttu svo jörðina næstu 100 árin. Árið 
1713 var hún í eign Skafta Jósepssonar á jörðina (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 278-279).



Þverá í Blönduhlíð

Þverár er getið í Þórðarsögu hreðu og einnig í Sturlungu árið 1196 og svo aftur árið 1253 

(Hjalti Pálsson, 2007, bls. 90).79 Kirkja var þar í kaþólskri tíð. Hún var alkirkja, sóknarkirkja 

og prestssetur. Hennar er fyrst getið í Auðunarmáldaga frá 131880  og svo í visitasíu biskups 

Jóns Vilhjálmssonar árið 1432. Kirkjan er ekki talin með alkirkjum í eigu Hólakirkju árið 

1569 og því sennilega annað hvort  gerð að hálfkirkju eða bænhúsi um siðaskipti eða lögð af 
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79  Í Þórðarsögu hreðu kemur fram að  Össur Arngrímsson, höfðingi og goðorðsmaður átti að hafa búið að Þverá. Hann er 
reyndar einnig sagður búa á Grund, þ.e. Ystu-Grund. Þverár er getið í Sturlungu árið 1196 þar sem Dálkur Þorgeirsson átti að 
búa og svo aftur í tenglsum við  Flugumýrarbrennu árið 1253. Árið 1340 átti Hrafn Jónsson ríkisbóndi í Glaumbæ jörðina. 
Hún var komin í eigu Hólastóls árið 1388 og var í eigu hans til ársins 1802 (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 90).

80  Í Auðunarmáldaga frá 1318 kemur fram að til  kirkjunnar í Þverá var greiddur ljós- og heytollur frá þrettán bæjum. Fimm 
bænhús lágu undir kirkjuna. Í máldaganum eru einnig upptaldar eignir hennar (Hjalti Palsson, 2007, bls. 94).

Mynd 2.18: Mögulegur kirkjugarður á Þverá. Örin vísar á vesturhlið hans en suðurhluta hans má sjá neðan við 
girðinguna, þar sem áin hefur sópað burt hluta af garðinum og mikið af beinum (kort:BÞ).



(Hjalti Pálsson, 2007, bls. 94). Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1713 segir 

að hálfkirkja hafi verið á jörðinni. Þá mátti enn sjá merki um kirkjugarð, leiði og kirkjutóft. 

Húsið var fallið fyrir manna minni og stóð þar síðar skemma (1930, bls. 191).

 Nú standa tvö íbúðarhús á Þverá en gamli torfbærinn stóð aðeins norðar en húsið sem 

ofar stendur. Kirkjan stóð sunnan við gamla bæinn og efra íbúðarhúsið. Engin bein komu í 

ljós þegar grafið var fyrir undirstöðum þess. Um aldamótin 2000 sáust litlar sem engar leifar 

kirkjunnar og garðsins. Þveráin rann fast upp við bæjarásinn og kirkjugarðurinn var þar enda 

ássins, á háum bakka. Á síðustu öldum hefur áin brotið bakkann og hrifsað með sér 

suðurhluta kirkjugarðsins, þ.á.m. mikið af beinum og líklega hluta af kirkjustæðinu. Syðst á 

hólbrúninni má sjá upphækkun sem eru mögulega leifar af kirkjustæðinu og skammt utan við 

barðsbrún eru einnig hugsanlegar leifar af kirkjugarðinum. Varnargarður hefur verið reistur til 

að vernda kirkjugarðinn fyrir frekar áhlaupum Þverárinnar (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 92, 94). 

Á loftmynd má hins vegar sjá mjög óljósan hringferil kirkjugarðsins, sem er þó greinanlegur. 

Hluti af honum má sjá neðan við girðinguna, þó áin hafi skolað mestu burt (sjá mynd 2.18). 

Rípurhreppur

Ferjuhamar í Hegranesi

Ferjuhamar, nú í landi Kárastaða, kemur fyrst fram í Fornbréfasafni árið 1295 þar sem hún er 

ein af þeim jörðum sem Jörundur Þorsteinsston Hólabiskup gaf Reynisstaðaklaustri í stofngjöf 

(Dimplomatarium Islandicum, 1893, bls. 301).81 Hvergi er minnst á kirkju í Fornbréfasafni og 

ekki vitað hvenær jörðin fór í eyði samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 

frá 1713. Ekki er minnst á bænhúsi á jörðinni en fram kemur lýsing á því sem þeir segja 

líklega vera þrælsgerði, þ.e. fjárhús með girðingu umhverfis (1930, bls. 61). Kirkjugarður, 

ásamt tóft  fyrir miðju, er mjög greinilegur á yfirborði jarðar (sjá mynd 2.19). Lýsingin á 

þrælsgerðinu sem kom fram í Jarðabókinni 1713 gæti vel átt við viðkomandi tóftarleifar.

Garður á Hegranesi (Hegranesþingstaður)

Sumarið 2003 fór fram fornleifauppgröftur á Hegranesþingstað. Þar var m.a. rannsakaður 

líklegur kirkjugarður sem er hringlaga garðlag syðst  á minjasvæðinu. Garðlagið er um 30 m á 

57

81  Nafn Ferjuhamars kemur fram í jarðarkaupbréfi árið 1388, þ.e. í landamerkalýsingu á Arngrímsstöðum á Hegranesi 
(Dimplomatarium Islandicum, 1896, bls. 425). Jarðarinnar er talin með  byggðum jörðum í eign Reynisstaðaklausturs árið 
1525 (Dimplomatarium Islandicum, 1909-1913, bls. 321)



þvermál og er fast sunnan við stærra garðlag, sem nú er talið hafa verið túngarður. Ekki eru til 

ritaðar heimildir um hlutverk minjanna en ýmsir fræðimenn á 18. öld settu fram ýmsar 

kenningar um hlutverk þeirra, t.d. leifar dómhrings, sels eða býlis (Hildur Gestsdóttir o.fl., 

2004, bls. 45).

 Hringlaga garðurinn er að mestu byggður úr torfi. Samkvæmt gjóskulagagreiningu er 

hann byggður eftir 1104 og er eldri en stærri garðurinn. Notkun þeirra tveggja hefur verið hætt 

þó nokkru fyrir 1766, en hve löngu er ekki vitað (Hildur Gestsdóttir o.fl., 2004, bls. 48, 51) 

(sjá mynd 2.20).
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Mynd 2.19: Mjög greinilegar leifar kirkju innan kirkjugarðs á forna eyðibýlinu Ferjuhamri (Kort:BÞ).



Keldudalur í Hegranesi

Keldudals er fyrst getið í ritheimildum í 

stofnskrá Reynisstaðaklausturs árið 

1295, en þá komst jörðin í eign 

k l a u s t u r s i n s . Á k i r k j u n a e ð a 

kirkjugarðinn er hvergi minnst, né 

sögusagnir eða örnefni sem benda á 

tilvist þeirra (Guðný  Zoëga, 2008, bls. 

17). 
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Mynd 2.20: Mjög greinilegt hringlaga form í Garði (Hegranesþingstað). Garðlagið er með tóft fyrir miðju. Ýmsar 
túlkanir hafa verið á þessum minjum (t.d. dómhringur) en eftir að fornleifarannsóknir fóru þar fram er þetta almennt 

talið hafa verið kirkjugarður og túngarður þar fast norðan við (Kort:BÞ).

Mynd 2.21: Kirkjugarðurinn í Keldudal vr hlaðinn úr torfi og þarna 
má sjá greinilegan hringferil hans við fornleifauppgröft (Mynd:GZ).



Mannabein fundust þegar grafið var fyrir húsgrunn á bænum árið 2002. Grunnurinn var tekinn 

vestantil í aflíðandi brekku sem reyndist vera bæjarhóll Keldudalsbæjarins (Guðný  Zoëga, 

2006, bls. 3 - 5). Mjög greinilegur og vel afmarkaður hringlaga kirkjugarður kom í ljós við 

uppgröftinn sem var um 17 m á þvermál (sjá myndir 2.21 og 2.22). Samkvæmt 

gjóskulagagreiningu hefur garðurinn fyrst verið hlaðinn á fyrri hluta 11. aldar og endurbættur 

snemma á þeirri 12. (Guðný Zoëga, 2006, bls. 7). Kolefnisaldursgreiningar styrkja þá tilgátu 

að grafið hafi verið í kirkjugarðinum frá því um 1000 og eitthvað fram á 12. öld, þ.e. í um 100 

til 150 ár. Hann er þó líklega að stærstum hluta frá 11. öld (Guðný  Zoëga, 2006, bls. 21). 

Gjóskulag úr Heklugosinu 1104 lá yfir grafirnar og mjög greinilegt gjóskulag frá 1300 þekur 

allt svæðið. Undir því er nokkurra sentimetra þykkt lag af jarðvegi sem bendir til að notkun 

garðsins var hætt nokkru fyrir þann tíma (Guðný Zoëga, 2006, bls. 4, 7 - 8).82

 Við uppgröftinn árið 2002 kom í ljós kola- og gjalllag við suðurenda 

uppgraftarsvæðisins sem bendir til að þar hafi staðið smiðja. Undir smiðjuleifunum fundust 

vísbendingar um kirkju, þ.e. stoðarholur og við eina þeirra fundust einnig leifar tréverks. 
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82 Fjöldi  grafa í  kirkjugarðinum, auk árafjölda sem greftrun átti sér þar stað bendir til  að  hér sé um að ræða heimagrafreit eða 
afmarkaðan fjölskyldugrafreit. Líklega voru alls  um 60 grafir í  garðinum (Guðný  Zoëga, 2006, bls. 21). Kumlateigur fannst í 
túninu  við  jarðvinnslu, 500 m norðar við  kirkjugarðinn. Kolefnisaldursgreining á beinunum leiddi í  ljós að þau voru frá fyrri 
hluta 10. aldar (Guðný Zoëga,2008, bls. 7, 18).

Mynd 2.22: Teikning frá fornleifauppgreftrinum í Keldudal. Kirkjugarðurinn var hringlaga, 17 m á þvermál, 
með kirkju fyrir miðju. Víkingaaldarskáli fannst undir kirkjugarðinum (Teikning:GZ).



Grafan eyðilagði því miður aðrar mögulegar leifar kirkjunnar (Guðný Zoëga, 2008, bls. 

11-12).83 

 Skáli fannst óvænt vestast í kirkjugarðinum. Hann hefur annaðhvort verið fallin áður 

en garðurinn var gerður eða að skálanum var rutt burt  til að byggja garðinn (Guðný Zoëga, 

2006, bls. 8). Miðað við að kirkjugarðurinn og bæjarhóllinn liggja ofar í brekkunni austan 

skálans, gefur það til kynna að bæjarstæðið hafi verið fært snemma á 11. öld og líklega verið 

þar alla tíð síðan (Guðný Zoëga, 2008, bls. 18).  

Viðvíkurhreppur
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83 Með því að nota staðsetningu stoðarholanna og afmörkun grafnanna er hægt að áætla að kirkjan hafi  verið um 3 m á breidd 
og a.m.k. 3-4 m á lengd að innanmáli (Guðný Zoëga, 2008, bls. 12).

Mynd 2.23: Örin vísar á hringlaga form sem gæti verið eldri kirkjugarður í Viðvík (kort:BÞ).



Viðvík

Í Jarða- og búendatali Skagafjarðasýslu kemur fram kirkja að kaþólskum sið hefur verið í 

Viðvík frá fornu fari, án þess að tilgreina nánar um aldur hennar (Ragnheiður Traustadóttir 

o.fl., 2004, bls. 37).84

 Fornleifaskráning fór fram sumarið 2008 og Guðmundur Stefán Sigurðarson, 

starfsmaður Byggðasafns Skagfirðinga skráði (skýrsla enn í vinnslu). Hann segir núverandi 

kirkju standa norðan við gamla bæinn og kirkjugarðinn. Kirkjugarðurinn hefur verið 

stækkaður þar sem sá eldri stendur töluvert hærra en sá nýi og hefur því sennilega verið fylltur 

(Guðmundur Stefán Sigurðarson, munnleg heimild, 10. nóvember 2008). Hringlaga form eldri 

kirkjugarðs má sjá úr lofti innan núverandi kirkjugarðs (sjá mynd 2.23). Hvort bærinn hafi 

staðið á öðrum stað en hann gerir nú liggur ekki fyrir. Þó er óhætt að segja að núverandi 

íbúðarhús sé í óvenju mikilli fjarlægð frá kirkjunni og því möguleiki á því að bærinn hafi áður 

staðið norðar en hann gerir nú. 

 

Hólahreppur

Neðri-Ás í Hjaltadal

Að Neðra-Ási var snemma reist kirkja en hennar er getið í Kristni sögu og Þorvaldar þætti 

víðförla. Þar segir að kirkjan hafi verið reist sextán vetrum fyrir kristnitöku, þ.e. árið 984 

(Bryndís Zoëga og Guðný  Zoëga, 2004b, bls. 7). Kirkjunnar er hvergi getið í máldögum eða 

öðrum kirkjulegum skjölum. Jafnframt eru engar upplýsingar eru um hvenær jörðin fór undir 

Hólabiskupsstól, þ.e. engin jarðakaupabréf, en það virðist hafa gerst snemma (Orri 

Vésteinsson, 1998, bls. 6). Kirkjan kemur þó fram í helstu miðaldaannálum Íslands, í 

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1713 og sóknarlýsingum séra Benedikts 

Vigfússonar frá 1843. Kirkjustæðið hefur verið friðlýst frá árinu 1926 (Bryndís Zoëga og 

Guðný Zoëga, 2004b, bls. 7).

 Á 10. og 11. öld hefur verið stórbýli á Ási og bæjarstæðið líklega verið þar sem Neðri-

Ás er nú (Orri Vésteinsson, 2000, bls. 24-25). Efst í gamla túninu og austan við núverandi 

íbúðarhús eru gamlar tóftir fjárhúsa kallaðar Bænhúsið og garður utan um þær (Bryndís Zoëga 

og Guðný Zoëga, 2004b, bls. 7). Garðlagið má sjá á loftmynd (sjá mynd 2.24). Sumrin 
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84 Viðvík var í eign biskupstólsins á Hólum og sátu þar öðru hvoru ráðsmenn hans. Kirkjan  var lengi þjónað  af Rípurprestum, 
til 1829 (Ragnheiður Traustadóttir o.fl., 2004, bls. 37).



1998-1999 fór fram uppgröftur á þessum forna kirkjugarði. Samkvæmt gjóskulagareiningu 

var þorri grafanna í kirkjugarðinum teknar á 11. öld og fljótlega hætt að grafa í honum eftir 

1100 (Orri Vésteinsson, 2000, bls. 6-7).85

 Við uppgröftinn fundust leifar af kirkju. Niðurstöður rannsókna leiddu í ljós að hafði 

verið endurbyggð a.m.k. tvisvar og torfveggurinn hennar einu sinni (Orri Vésteinsson, 2000, 
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85  Í kirkjugarðinum á Neðra-Ási fundust um 83 grafir en óvissa ríkir um sex aðrar, í heildina eru þær taldar hafa verið  um 
hundrað. Grafirnar voru ekki teknar ofan  í hverja aðra heldur raðað þétt við hverja aðra. Það bendir til  að  staðsetning grafana 
hafi verið þekktar og kirkjugarðurinn því ekki lengi í notkun (Orri Vésteinsson, 2000, bls. 6-7). Jarðvegsgerðin hefur ekki 
ráðið staðsetningu grafanna. Langþéttast  var grafið austan kirkju, þétt við suðaustur hornið  og rétt  sunnan við kirkjuna, þar 
sem jarðvegurinn er grýttur. Sunnar í garðinum og vestan eru grafirnar mun gisnari þar sem moldin er fínlegri  (Orri 
Vésteinsson, 2000, bls. 10).

Mynd 2.24: Kirkjugarðurinn á Neðri-Ási og tóftaleifar útihúss sem stóð innan hans og stóð ofan á kirkjustæðinu 
(Kort:BÞ).



bls. 13-14).86 Tóft kirkjunnar hefur svo verið notuð til rauðablásturs og eftir svolítið hlé var 

byggt þarna fjárhús á 18. öld, sem stóð þarna til fornleifarannsókn fór þar fram árið 1998 

(Orri Vésteinsson, 2000, bls. 4). Móöskulag sem innihélt viðarkol, salla og brennd dýrabein 

fannst undir kirkjunni, sem og leifar af eldri torfvegg (Orri Vésteinsson, 2000, bls. 14).87 Þetta 

gætu verið vísbendingar um eldri byggingu eða mögulega skála. 

 Greftrun var skyndilega hætt eftir 1100. Þar sem Hólabiskupsstóll var stofnaður árið 

1106 hefur hnignun kirkjunnar á Neðra-Ási því hugsanlega gerst hraðar vegna nálægð hennar 

við biskupsstólinn (Orri Vésteinsson, 2000, bls. 26). 

 

Hof í Hjaltadal

Hof er talið vera landnámsbær Hjaltadals. Talið er að byggðin hafi verið flutt  frá Hofi til Hóla 

um miðja 10. öld og að Hof hafi verið eyðibýli öldum saman eftir það (Katrín Gunnarsdóttir, 

2000a, bls. 5).88 En minjar sem hafa fundist á jörðinni benda til annars.  

 Á bæjarhólnum á Hofi hafa mannabein fundist við framkvæmdir. Torfbær var byggður á 

Hofi um eða fyrir 1860 og stóð á brekkubrún. Nýtt steinhús var reist rétt  norðan við hann árið 

1938. Árið 1955 var verið að skafa gamla bæinn niður og minnka brekkuhallann með jarðýtu 

þegar beinin komu í ljós í brúninni. Jón Steffensen rannsakaði beinin og taldi grafirnar vera 

frá frumkristni (Guðmundur Ólafsson, 1984, bls. 123).89 

 Árið 1981 fundust fleiri bein þegar grafið var hitaveituskurð þvert yfir bæjarhólinn. 

Beinagrindurnar voru allar í skurðinum sem grafinn var 3-4 m sunnan við íbúðarhúsið 
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86  Fyrsta kirkjan hefur verið  reist á fyrstu árum 11. aldar. Þetta var timburkirkja sem var reist  án hlífðarveggja úr torfi og 
grjóti. Greftrað var þétt  upp við  kirkjuna en hún virðist hafa verið breiðari en þær sem seinna komu. Síðar á 11. öld var reist 
ný  timburkirkja sem var 5,6  m löng og 3,5 m breið. Umhverfis kirkjuna var reistur lítilfjörlegur torfveggur sem var 
hugsanlega endurbættur seinna. Á byrjun 12. aldar var ný  kirkja reist á grunni þeirra eldri. Hún var 5,6 m löng og 3,2 m 
breið. Þessi kirkja er talin vera mjög lík þeirra sem var á undan. Stæðilegur torfveggur á steinfæti  var reistur í kringum þessa 
kirkju. Þessi kirkja hefur staðið þar til fram undir lok 13. aldar, eða þar til hún brann. Vísbendingar eru  um að  hún hafi 
sennilega orðið hrörleg á þeim tímapunkti (Orri Vésteinsson, 2000, bls. 22). 

87  Móöskulagið var 10 sm fyrir neðan Heklugjóskuna frá 1104. Annarsstaðar í kirkjugarðinum er landnámslagið 10 sm fyrir 
neðan H-1104 sem gæti  gefið  hugmynd um aldur móöskulagsins með tilliti til jarðvegsþykknun (Orri Vésteinsson, 2000, bls. 
14).

88  Samkvæmt Landnámu, Sturlubók og Hauksbók bjó þar Hjalti Þórðarson, sem dalurinn er nefndur eftir. Hof er talið  með 
byggðum jörðum Hólastóls í Sigurðarregisteri árið 1550. Aftur á móti  kemur fram í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 
Vídalíns frá 1713 og Ferðabók Olivíusar frá 1775-1777 að Hof sé eyðibýli. Það  sama kemur fram í Ferðabók Ebenezer 
Hendersons (1814-1815) en þar segir að  þar hafi byggð  hafist  á ný árið 1827. Í Jarðabók Johnsen frá 1847 segir að  Hof sé 
nýbýli frá Hóla heimalandi (Katrín Gunnarsdóttir, 2000a, bls. 5).

89  Á Hofi fundust fimm beinagrindur, þar af ein í kistu. Öll beinin liggja nokkurn veginn  austur-vestur. Líkin virtust hafa 
verið grafin á innan við 1 m dýpi (Guðmundur Ólafsson, 1984, bls. 122).



(Guðmundur Ólafsson, 1984, bls. 123).90 Þar fannst einnig grjóthleðsla í skurðinum sem var 

sennilega grunnur undir byggingu91. Án frekari rannsókna er ekki er hægt að segja um hvort 

þetta séu leifar gamla bæjarins eða eldri byggingar (Guðmundur Ólafsson, 1984, bls. 
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90  Beinin voru úr a.m.k. tólf einstaklingum. Vísbendingar eru um að mun fleiri einstaklingar séu þarna greftraðir (Katrín 
Gunnarsdóttir, 2000a, bls. 7).

91 Grjóthleðslan í skurðinum var tæpur 1 m á breidd og 60-80 sm há og lá hún þvert á skurðinn (Guðmundur Ólafsson, 1984, 
bls. 126-127).

Mynd 2.25: Örin vísar á staðinn sem grafir hafa fundist á við framkvæmdir á bæjarhólnum á Hofi í Hjaltadal. Bein 
þaðan hefur verið aldursgreind til 13. aldar. Ekki er hægt að greina leifar kirkjugarðs þar á yfirborði. Greinilegt 

hringlaga garðlag svokallaðs Hjaltahaugs, með upphækkun fyrir miðju, má sjá austan við þar sem grafirnar fundust. 
Garðlagið minnir óneitanlega á aðra kirkjugarða og spurning hvort um sé að ræða eldra kirkjustæði (Kort:BÞ).



123-127).92 Árið 2001 var sýni úr tekið beini sent í kolefnisaldursgreiningu og reyndist það 

vera frá 13. öld (Guðný Zoëga, munnleg heimild, 2. janúar 2009)

 Áhugavert væri að rannsaka Hjaltahaug sem mögulegt kirkjustæði en munnmælasögur 

segja Hjalta landnámsmann þar grafinn. Hinn meinti haugur er grasigróin hringlaga bunga 

staðsettur um 40 m norður frá Hofi II. Umhverfis hann er hringlaga garðlag sem er um 2-7 m 

breitt og 30 m á þvermál (Katrín Gunnarsdóttir, 2000a, bls. 27). Stærð og lögun mannvirkisins 

gæti átt við lýsingar á kirkjugörðum (sjá mynd 2.25).

Hólar í Hjaltadal

Umdeilt er hvaða bær í Hjaltadal hafi verið fyrstur í byggð. Sturlubók og Hauksbók telja 

landnámsbæinn vera Hof, en Melabók nefnir Hóla (Katrín Gunnarsdóttir, 2000b, bls. 34).93 Í 

Jóns sögu helga segir að Oxi Hjaltason hafi látið reisa þar kirkju um miðja 11. öld (Katrín 

Gunnarsdóttir, 2000b, bls. 34). Biskupsstóllinn á Hólum var stofnaður árið 1106 og miðast 

stofnun hans við þegar Jón Ögmundsson settist þar að (Katrín Gunnarsdóttir, 2000b, bls. 4). 

 Alls voru reistar sex kirkjur á undan þeirri núverandi, þar af fjórar dómkirkjur. Þrjár 

kirkjur voru í kaþólskum sið en tvær í lútherskum. Þegar núverandi kirkja var byggð, var hún 

reist á gamla kirkjustæðinu en færð lítið eitt til suðurs. Þegar grafið var fyrir undirstöðum 
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92  Steinhúsið á bæjarhólnum var stækkað til suðurs  árið 1960. Grunnurinn var handgrafinn en við  einskis  beina né hleðslna 
var vart (Guðmundur Ólafsson, 1984, bls. 122).

93  Ein skýringin er sú að bærinn hafi verið fluttur mjög snemma frá Hofi að Hólum. Þannig að  þegar Melabók er rituð  um 
1300 veit höfundur hennar ekki betur en að höfuðbólið  hafi verið  Hólar allt frá upphafi landnáms í  Hjaltadal (Katrín 
Gunnarsdóttir, 2000b, bls. 34).

Mynd 2.26: Dómkirkjan og elsta bæjarstæðið á Hólum í Hjaltadal árið 1892. Horft til austurs (mynd:HSk).



norður veggjarins var raskað við nokkrum biskupargröfum (Katrín Gunnarsdóttir, 2000b, bls. 

35).94

 Kirkjugarður er umhverfis dómkirkjuna á Hólum. Áður var hann sporöskjulaga og 

teygði sig meira til norðurs. Komið var niður á kistu þegar grafið var fyrir leiðslum þar árið 

1961. Hún var innan sporöskjulaga kirkjugarðsins en norðan við núverandi kirkjugarðsvegg 

(Katrín Gunnarsdóttir, 2000b, bls. 36). Gamla bæjarstæðið stóð fyrir sunnan lækinn, suður og 

vestur frá núverandi dómkirkju (sjá mynd 2.26). Bæjarhúsin sjást ekki vegna túnasléttunar og 

þjóðvegarins sem fer þarna yfir (Katrín Gunnarsdóttir, 2000b, bls. 10). Fornleifarannsókn 

hófst á gamla bæjarstæðinu árið 2002 og stendur enn yfir.

Höfðahreppur

Höfði á Höfðaströnd

Höfði var höfuðból og landnámsjörð. Kirkju á jörðinni er fyrst getið árið 1318, í máldaga 

biskups Auðuns Þorbergssonar. Hún var lögð niður árið 1891 (Katrín Gunnarsdóttir og 

Sigríður Sigurðardóttir, 2003b, bls. 7).95

 Höfðakirkja stóð á hól ofan við eldra íbúðarhúsið en þar er nú heimagrafreitur. Þar er 

má sjá leifar kirkjugarðsins en best sést móta fyrir veggjum hans á suðurhlið garðsins, en 

einnig vestur- og austurhlið og hið sama gildir um ytri garðinn. Katrín Gunnarsdóttir sem 

framkvæmdi fornleifaskráningu á jörðinni, segir garðinn vera gamallegan án þess að geta 

nánar um mögulegan aldur hans (Katrín Gunnarsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir, 2003b, bls. 

11-12) Af teikningu Katrínar má greina að kirkjugarðurinn er hringlaga með ferhyrndum 

heimagrafreit fyrir miðju (sjá mynd 2.27). Þvermál hans er um 17 m en um 11 m að 

innanmáli. Grasi vaxinn bæjarhóll er norðvestan við grafreitinn. Þar stóð Höfðabærinn fram 

undir aldamótin 1900 en nú sést ekkert eftir af gömlu bæjarhúsunum (Katrín Gunnarsdóttir og 

Sigríður Sigurðardóttir, 2003b, bls. 11). 
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94 Fyrsta kirkjan á Hólum virðist hafa verið timburkirkja. Hún er sögð  hafa brunnið með  öllum skrúðinum. Önnur kirkja var 
reist og átti að  hafa stóð fram á tíð Jóns Ögmundssonar, fyrsta biskupsins á Hólum. Jón lét brjóta þá kirkju og reisa aðra 
timburkirkju, sem var að  sögn mikil og fögur. Hún stóð  fram á daga Jörundar biskups sem lét reisa aðra kirkju um 1300. Sú 
kirkja stóð til 1394 þegar hún fauk í óveðri. Þá lét Pétur biskup Nikulásson reisa nýja kirkju árið  1395. Sú kirkja var jafn stór 
þeirri á Skálholti  og stóð  til  ársins 1625. Talið er að kirkjan á undan henni hafi  verið  álíka stór (Katrín Gunnarsdóttir, 2000b, 
bls. 33-34).

95  Jörðin var í eigu biskupsstólsins á Hólum til 1802, þar til hún var seld (Katrín Gunnarsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir, 
2003b, bls. 7).



Fljótahreppur

Ystimór í Flókadal

S u m a r i ð 2 0 0 8 f ó r f r a m 

fornleifaskráning á Ystamó í 

F lókada l , í t engs lum v ið 

kirkjurannsóknir Guðný jar 

Zoëga í Skagafirði. Þar var enn 

að f inna mjög greinilegar 

hringlaga leifar kirkjugarðs en 

árið 1461 er sagt er að bænhúsið 
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Mynd 2.27: Greinilegar leifar hringlaga kirkjugarðs, umhverfis grafreit, á Höfða á Höfðaströnd (kort:BÞ)

Mynd 2.28: Uppmælingar á kirkjugarði á Ystamó í Flókadal (mynd:GZ).



sé að falli komið (Diplomatarium Islandicum, 1899-1902, bls. 355). Í Jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1713 segir að bænhús hafi verið á jörðinni en það fallið 

fyrir manna minni. Jafnframt er minnst á kirkjugarðsleifarnar sem eru sagðar sýnilegar (1930, 

bls. 288). Samkvæmt heimildarmanni á staðnum, Birni Hermannssyni, hafði kirkjunni síðar 

verið breytt í skemmu (Björn Hermannsson, munnleg heimild, 8. júlí 2008). Bæjarstæðið var 

norðvestan við kirkjugarðinn, rétt norðan við núverandi íbúðarhús. Kirkjugarðinn og tóft 

útihúss, sem stóð þar sem kirkjan stóð áður, má sjá mjög greinilega bæði á vettvangi og á 

loftmynd. Jafnvel má greina hvar hlið kirkjugarðsins hefur verið á vesturhliðinni, við inngang 

kirkjugarðsins (sjá myndir 2.28 og 2.29).
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Mynd 2.29: Kirkjugarðurinn á Ystamó sést mjög greinilega á loftmynd. Innan hans sjást leifar útihúss sem stóð á 
kirkjustæðinu. Gamli bærinn stóð norðan við íbúðarhúsið (kort:BÞ).



Niðurstöður

 
Tölfræði

Stuðst var við lista yfir alls 143 jarðir sem ritheimildir 

eru um kirkjur í Skagafirði. Þegar búið var að leita 

nánari upplýsinga voru eftir 83 jarðir (sjá heimildatöflu 

á meðfylgjandi geisladisk). 48 þeirra uppfylltu skilyrði 

til frekari úrvinnslu þar sem rökstuddur grunur var um 

staðsetningu kirkju eða kirkjugarðs á jörðinni. Notast 

var við lýsingar á mögulegum kirkjutóftum, loftmyndir 

og upplýsingar um beinafundi. 

 Í 27 tilvikum voru heimildir um sjáanleg merki 

á yfirborði (þar af búið að slétta tóftirnar á fimm jörðum) 

og á þrettán jörðum er kirkjan enn uppistandandi. Á einungis átta jörðum liggja ekki fyrir 

heimildir um sjáanlegar leifar á yfirborði. 

 Alls voru skoðaðar 41 loftmynd af kirkjujörðunum en ekki voru til myndir af sjö 

jörðum. Af þessari 41 jörð sáust ekki nægilega vel ummerki á 14 þeirra til að þær töldust 

hæfar til greiningar. Á átta jörðum voru kirkjur enn standandi en ekki sáust leifar eldri kirkna 

eða kirkjugarða á loftmynd. Greina mátti leifar 19 kirkna eða kirkjugarða. 

 Öruggasta vísbendingin um kirkjugarða eru upplýsingar um beinafundi. Þar gögnuðust 

upplýsingar um alls 29 beinafundi til leitarinnar en á átta jörðum hafa engin bein fundist, svo 

vitað sé. Á ellefu jörðum eru kirkjugarðarnir enn í notkun 

og þess vegna þætti ekki óvenjulegt ef mannabein kæmu 

þar upp. Helstu vísbendingar um kirkjugarða á yfirborði 

eru hringlaga eða sporöskjulaga tóftir á bilinu 15-30 m í 

þvermál en langoftast um 17-20 m. Þær virðast hafa verið 

hlaðnir úr torfi. Mismunandi er á milli jarða hvort leifar 

kirkna og kirkjugarða sjást á vettvangi. Vegna nálægðar 

kirkna við bæi eru minni líkur á að nokkuð sjáist eftir af 

tóftunum. Helstu ástæður fyrir eyðingu þeirra af yfirborði 

er túnasléttun sem var algeng á 20. öld og önnur ábúð 

70

10%

5%

5%

48%

29%

5%

Áætluð stærð kirkjugarða í Skagafirði

15 m 17 m 20 m
25 m 30 m 25-30 m

28%

72%

 Lögun kirkjugarða í Skagafirði

18 Hringlaga  7  Sporöskjulaga



(þ.e. framkvæmdir eða endurnýting tófta). Meiri líkur eru á að sjá leifar kirkna eða 

kirkjugarða ef bæjarstæðið hefur flutt  snemma og jarðrask vegna ábúðar þá verið í lágmarki, 

eins og t.d. á Gili, Stóru-Seylu, Ferjuhamri og Garði (Hegranesþingstað). 

Samantekt 
Lítið er vitað um kristni frá fyrstu tíð á Íslandi. Fyrirliggjandi ritheimildir eru skrifaðar 

töluvert eftir kristnitökuna og þær upplýsingar sem fornleifarannsóknir á kirkjum frá þessum 

tíma hafa getað veitt eru takmarkaðar. Engu að síður eru til ýmsar kenningar um þetta tímabil. 

Þar á meðal að kirkjur hafi í fyrstu verið reistar í töluverðri fjarlægð frá bæ og utan túns. 

Tilgangurinn hafi verið að helga þar grafreiti og að þær hafi fyrst og fremst átt að þjóna sem 

graftarkirkjur. Svo hafi þær verið fluttar heim á hlað á 12. og 13. öld til að auðvelda 

fjölþættari trúariðkun. Hins vegar hefur þessi þáttur ekki verið rannsakaður nægilega til að 

styðja þessa kenningu. Kirkjurnar sem voru teknar til athugunar í þessari ritgerð reyndust í 

yfirgnæfandi tilvikum hafa verið í nálægð við gamla bæjarstæðið, yfirleitt innan við 30 m og 

nánast alltaf innan við 50 m. Undantekningarnar eru tvær: Vellir þar sem kirkjan er rúma 100 

m frá bænum og Neðri-Ás þar sem kirkjan var um 60-70 m frá bæ. Þar sem fjarlægð reynist 

meiri getur skýringin legið í því að bæjarstæðið hafi verið flutt. Það getur þó reynst erfitt að 

fullvissa sig um það vegna skorts á heimildum. Til eru dæmi um að nýr bær sé byggður í 

grennd við gamla bæjarstæðið (t.d. Syðri-Mælifellsá) en sömuleiðis gat bærinn verið 

endurbyggður í töluverðri fjarlægð sem getur t.d. hafa gerst í tilfellum þar sem um 

náttúruhamfarir er að ræða (t.d. í Hjaltastaða-

hvammi). Oft rata þessar upplýsingar ekki í 

ritheimildir og því fyrr sem slíkar breytingar hafa átt 

sér stað því minni líkur eru á því. 

  Það má segja að rík hefð sé fyrir því að 

nota ritheimildir fyrst og fremst til að varpa ljósi á 

upphaf kristninnar en í þeim er aðallega fjallað um 

hagrænar- eða pólitískar ákvarðanir og hvernig þær 

hafa áhrif á samfélagið. Kristni og kirkjan var 

samkvæmt þessum heimildum notuð sem valdatæki    
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hér á landi, líkt og annarsstaðar. Eftir að tíundarlöggjöfinni var komið á 1096-97 hófst 

skipulagning kirkjunnar sem stofnunar og smá saman komst stjórnsýsla hennar í fastari 

skorður. Þeir sem höfðu valdatækið í höndum sínum, þ.e. biskupar og aðrir höfðingjar sem 

höfðu kirkjur á jörðum sínum, auðguðust af jarðeignum og öðrum eignum. Almennt hefur 

verið talið að höfðingjar hafa einir staðið að byggingu kirkna í upphafi kristni, eins og 

Íslendingasögurnar og aðrar ritheimildir gefa til kynna. Vel má vera að þeir hafi verið iðnir 

við að reisa kirkjur á jörðum sínum en það er ekki þar með sagt að þeir hafi verið einir um 

það. Upplýsingar um stórbýli og höfuðból eru hins vegar líklegri til þess að rata á blað en 

upplýsingar um smærri býli og kot, þar sem flestar heimildir um jarðir tengjast stjórnsýslu af 

ýmsu tagi. Af sömu ástæðu veita þessar heimildir tiltölulega einsleitar upplýsingar. Greinilegt 

er að mun fleiri kirkjur voru til en þær sem rötuðu í ritheimildir, s.s. kirkjurnar í Keldudal, 

Holtsmúla, Hjaltastaðahvammi, á Hafsteinsstöðum, Steinsstöðum, Mið-Grund, Ferjuhamri, 

Hofi í Hjaltadal og Garði (Hegranesþingstað). Þessar jarðir eru þess vegna mikilvægt 

rannsóknarefni sem fyllt getur í eyðurnar til móts við þær upplýsingar sem hafa fengist  úr 

ritheimildum. 

 Þegar kirkjan var komin í fastari skorður tóku sóknir að myndast. Fólkið í sókninni var 

söfnuður hennar og greiddu til hennar tíund og þáði guðsþjónustu í staðin. Þegar skipulag var 

komið á kirkjuna sem stofnun urðu til fjögur mismunandi rekstrarform kirkna með mismikil 

réttindi, það voru alkirkjur, hálfkirkjur, fjórðungskirkjur og bænhús. Að halda hálfkirkju gat 

verið mikið hagsmunamál fyrir samfélög ef sóknarkirkjur voru í mikilli fjarlægð. Þar sem fólk 

gat sótt messur og aðra guðþjónustu í hálfkirkjurnar. Sérstaklega hefur verið mikilvægt að 

geta greftrað þar fólk, í stað þess að flytja hina látnu um langan veg. Það var þó ekki á hvers 

manns færi að halda hálfkirkju, fjórðungskirkju eða bænhús. Mjög kostnaðarsamt var að 

koma þeim á laggirnar og sömuleiðis að halda þeim við. Þótt kirkjurnar fengju tíund og 

ljóstolla virðist  það ekki hafa dugað til reksturs þeirra. Fjölmörg dæmi eru um kirkjur sem 

lögðust af um og eftir siðaskiptum, þar sem hagur kirkjunnar rýrnaði til muna eftir að 

konungur varð æðsti maður hennar og heldur sú þróun áfram fram eftir 16. og 17. öld. 

 Ýmis lög og reglugerðir urðu til varðandi kirkjuna. Með fornleifarannsóknum hefur 

verið sýnt fram á að notkun lagabálka sem heimilda um hátterni fólks er varasamt og fjölmörg 

dæmi eru um að fólk virðist hafa virt  slík lög að vettugi. Kristinna laga þáttur Grágásar kveður 

á um að nýbyggingar kirkna væru aðeins leyfðar með undantekningum. Hér á landi virðast þó 
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hafa verið mun fleiri kirkjur en birtast í kirkjuskjölum og öðrum ritheimildum, sem gæti bent 

til þess að fleiri kirkjur hafi verið byggðar en leyfi var veitt fyrir. Nokkur dæmi virðast vera 

um það í Skagafirði eins og fram hefur komið.

 Flutningur kirkna braut í bága við kristinrétt hinn forna nema brýna nauðsyn bæri til 

og þá átti að grafa upp allan kirkjugarðinn og flytja allar líkamsleifar með kirkjunni. Þetta 

hefur augljóslega ekki verið gert í öllum tilfellum. Kirkjugarðar með óhreyfðum gröfum frá 

frumkristni hafa fundist þar sem kirkjurnar virðast hafa aflagst snemma, s.s. á Skíðastöðum í 

Laxárdal og Steinsstöðum í Tungusveit (sjá kafla 2). Einnig hafa kirkjugarðar verið 

rannsakaðir þar sem nokkrar grafir voru tómar, t.d. á Geirsstöðum í Hróarstungu (Steinunn 

Kristjánsdóttir, 2004, bls. 140), Stöng í Þjórsárdal (Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, 2004, bls. 

122) og í Keldudal (Guðný Zoëga, 2008, bls. 27). Annað sem styður það eru dæmi um 

fjöldagrafir sem hafa fundist við fornleifauppgrefti á kirkjugörðum, m.a. á Skálholti. Það eru 

talin vera bein sem hafa verið grafin upp  og flutt úr kirkjugarði sem hefur lagst af (Steinunn 

Kristjánsdóttir, 2004, bls. 140). 

 Kirkjubændur voru skyldugir til að halda við kirkjum sem voru á jörðum þeirra og gat 

það þýtt  mikil fjárútlát. En svo virðist  sem einhverjir hafi hundsað þær skyldur þau lög eins 

og má sjá í bréfabókum biskupana á Hólum eftir siðaskipti. Þar er í nokkrum tilfellum kvartað 

yfir kirkjum sem voru í niðurníðslu og að kirkjurnar voru jafnvel notaðar undir alls kyns 

annars konar starfsemi. Samkvæmt þeim athugunum sem gerðar voru í þessari ritgerð eru 

fjölmörg dæmi um að bænhúsin hafi fengið önnur 

hlutverk.96  Tóftir kirkna og kirkjugarða voru oft 

endurnýttar, jafnt  á meðvitaðan sem ómeðvitaðan hátt. 

Helsta skýringin á endurnýtingu liggur líklega í nálægð 

þeirra við bæi og eðlilegt er að ætla að ábúendur nýti 

nánasta umhverfi sitt. Tóftirnar fengu ýmist annað 

hlutverk eða byggingarefni þeirra var endurnýtt til 

nýbyggingar á sama stað, e.t.v. til að leggja ekki 

ræktarland undir að óþörfu. Algengustu dæmin um þetta 

eru ýmiskonar útihús, smiðjur og íbúðarhús, s.s. gamlir 

torfbæir eða núverandi íbúðarhús. Jafnvel eru dæmi um 
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heimagrafreiti og þinghús þar sem áður stóðu kirkjur (sjá töflu97). Dæmi um ómeðvitaða 

endurnýtingu getur verið þegar svæði hefur þótt aðlaðandi eða hentugt til hverskyns athafna 

eða ræktunnar. Svæðið er oft grænna en annað umhverfi þar sem moldin er næringarríkari og 

eru nokkur dæmi þess að mannabein hafi komið í ljós í kartöflugörðum og þannig vísað á 

kirkjugarða, t.d. á Hafsteinsstöðum, Úlfsstöðum og Þorleifsstöðum í Skagafirði (sjá kafla 2). 

Einnig eru til dæmi um að kirkjur og kirkjugarðar séu reistir á eldri tóftum, sbr. skálatóft undir 

kirkjugarðinum í Keldudal og mögulega einnig á Steinsstöðum og Neðra-Ási. 

 Steinunn Kristjánsdóttir hefur lagt áherslu á að skoða áhrif grasrótarinnar út í 

samfélagið með fornleifarannsóknum. Hún, ásamt Hjalta Hugasyni, telur að hér hafi verið á 

ferðinni tvenns konar öfl, þ.e. skipulegt og tilviljanakennt trúboð og að þau öfl hafi 

endurspeglast í tveimur byggingarformum kirkna sem risu á Íslandi. Timburkirkjur hafa 

þannig verið taldar leifar skipulegs trúboðs og kallast trúboðskirkjur en torfkirkjurnar verið 

taldar leifar tilviljanakennds trúboðs, þar sem aðilar sem þegar voru kristnir reistu 

einkakirkjur á bæjum sínum. Timburkirkjurnar voru svokölluð stólpahús af stafverksgerð, 

eins og nafn hússins gefur til kynna er helsta einkenni þeirra að hornstoðirnar eru reknar niður 

í jörðu. Þessi gerð kirkna á rætur sínar að rekja til sunnanverðrar Skandinavíu. Torfkirkjurnar 

sem héldu velli á Íslandi voru, að mati Steinunnar Kristjánsdóttur, undir írsk-skoskum áhrifum 

þar sem hún segir sambærilegar kirkjur hafa fundist  á Írlandi, Grænlandi, í Skotlandi, 

Færeyjum og Noregi. Fornleifauppgreftir hafa farið fram á allavega ellefu kirkjum frá 

miðöldum sem hafa varpað ljósi á hvernig kirkjur voru á Íslandi við upphaf kristni. Þessir 

kirkjustaðir eru Geirsstaðir í Hróarstungu, Hrísbrú í Mosfellsdal, Hofstaðir í Mývatnssveit, 

Keldudalur í Hegranesi, Kirkjuból í Skutulsfirði, Kross í Skarðströnd, Kúabót í Álftaveri, 

Neðri-Ás í Hjaltadal, Stöng í Þjórsárdal, Varmá í Mosfellssveit og Þórarinsstaðir í Seyðisfirði.

 Af þeim ellefu kirkjum sem hafa verið rannsakaðar hér á landi frá miðöldum voru 

fjórar af þeim timburkirkjur, þ.e. stólpahús og sex þeirra torfkirkjur. Í einu tilfelli er ekki ljóst 

um hvort var að ræða (þ.e. á Kirkjuhóli). Torfkirkjurnar voru ýmist hlaðnar úr torfi og grjóti, 

eða eingöngu úr torfi, vesturgaflinn stundum úr timbri en oftast voru þær með kór á 

austurgaflinum. Allar kirkjurnar lágu í austur-vestur og stærð þeirra virðist yfirleitt hafa verið 

á bilinu 3-3.5 x 5-6 m. Breiddin á þeim var allt frá 2.5 m (á Krossi á Skarðsströnd) til 3.8 m 
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97 Kirkjustæðið  fékk oft fleiri en eitt hlutverk, t.d. ef kirkja sem var notuð sem smiðja varð  svo síðar nýtt  sem útihús. Í töflu 
sem tekin var saman um endurnýtingu kirkjustæðisins er fyrsta þekkta hlutverkið eftir aflögn kirkjunnar látið ráða. 



(fyrsta byggingarstig kirkjunnar á Neðra-Ási). Lengdin á kirkjunum voru frá 4,8 (fyrsta 

byggingarstig kirkjunnar á Þórarinsstöðum) til 6 m (annað byggingarstig kirkjunnar á 

Þórarinsstöðum). Hæsta talan sem liggur fyrir á lengd kirkju frá þessum tíma er lengd annars 

byggingarstigs timburkirkjunnar á Þórarinsstöðum, sem er jafnframt eina lengdin sem liggur 

fyrir af því byggingarformi.98 Þar sem úrtakið til samanburðar er smátt er ekki hægt að draga 

neinar marktækar niðurstöður um hvernig timburkirkjurnar litu almennt út og þekking okkar á 

því byggingarformi hér á landi þess vegna takmörkuð.
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98  Grafa eyðilagði grafa hluta kirkjunnar í Keldudal, á Hofsstöðum liggur aðeins fyrir lengd að utanmáli og rannsóknin á 
kirkjunni á Hrísbrú er ekki lokið.



Lokaorð

Samkvæmt þessari rannsókn eru kirkjuminjar líklegastar til finnast í nánasta umhverfi gamla 

bæjarstæðisins. Yfirleitt voru þær innan við 30 m frá bæ, jafnvel allt að 50 m en ólíklega í 

meiri fjarlægð en það. Miklar líkur eru á því að það hefur verið byggt á kirkjuminjunum og 

kirkjustæði mögulega fengið fleira hlutverk en eitt. Í þeim tilvikum sem voru hér til athugunar 

virðist oftast um að ræða: útihús, íbúðarhús (gamlir torfbæir eða núverandi íbúarhús), 

kartöflugarða, heimagrafreiti, smiðju eða þinghús. Við fornleifauppgrefti á kirkjugörðum 

hefur komið í ljós að greftrað var í gegnum skálatóftir (í Keldudal, á Steinsstöðum og ef til 

vill á Neðri-Ási). Áhugavert væri að kanna nánar hvort  fornir kirkjugarðar gætu vísað á elstu 

bæjarstæðin. En þau atriði verða ekki rannsökuð nema með fornleifauppgreftri. Það sem er 

líklegast til sjást á yfirborði er einkennandi garðlag umhverfis kirkjugarðinn. Þau voru 

hringlaga eða sporöskjulaga, á bilinu 15 - 30 m á þvermál, en yfirleitt um 17-20 m. Oft má sjá 

kirkjutóftina, eða þeirra húsatóftar sem tók við af kirkjunni, fyrir miðju garðsins.

 Áhugavert væri að skoða fleiri atriði sem gætu mögulega varpað frekara ljósi á 

hvernig megi finna kirkjur og kirkjugarða. Það væri t.d. að skoða hvort örnefni gætu gefið 

vísbendingar um minjarnar. Þá gæti verið gagnlegt að kanna hvaða örnefni eru á þeim stöðum 

þar sem kirkjur eða kirkjugarðar hafa fundist og hvort örnefni í grennd við gamla bæjarstæðið 

gætu tengst  kirkjustarfsemi. Sömuleiðis væri hægt að skoða örnefni þar sem kirkjustæði 

öðlast nýtt hlutverk, t.d. þegar kirkjur hafa orðið að smiðjum. Smiðjuörnefni gætu því verið 

vísbending. Jafnvel væri áhugavert að kanna hvort álagablettir gætu verið vísbendingar um 

kirkjuminjar. 

 Það er ljóst að mikið er til af kirkjum sem engar ritheimildir eru um. En eins og sést af 

þessari rannsókn eru ýmis raunhæf úrræði til þess að hafa upp á þeim. Með því að leita 

upplýsinga um beinafundi, lýsinga á hringlaga tóftum í grennd við bæjarstæði og með hjálp 

loftmynda er hægt að færa rök fyrir tilvist þeirra og staðsetningu. Í sumum tilfellum fæst þó 

ekki endanlega úr því skorið nema með uppgrefti.
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