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Ágrip 

Samfélög manna hafa í gegnum aldirnar heiðrað minningu látinna á ýmsan hátt og 

mismunandi hefðir hafa skapast í því samhengi í aldanna rás. Segja má að kirkjugarðar 

séu nokkurs konar listasöfn undir berum himni og í legsteini sameinist list og saga. 

Frá 18. og öndverðri  19. öld hafa, í flestum kirkjugörðum á Íslandi, varðveist 

innlendir legsteinar. Margir þeirra 19. aldar steina, aðallega í kirkjugörðum vestanlands, 

eru sérstakir vegna þess að þá má alla rekja til þeirra Húsafellsfeðga Jakobs Snorrasonar 

og sona hans Gísla á Augastöðum og Þorsteins á Húsafelli, sem voru þekktir 

hagleiksmenn og steinsmiðir. Markmið ritgerðarinnar er að draga saman á einn stað 

upplýsingar um legsteina þeirra Húsafellsfeðga og skoða einkenni þeirra; form, skraut og 

leturgerð. Í fyrri hluta ritgerðarinnar verður saga legsteina og minningarmarka á Íslandi 

reifuð sem og einnig saga steinsmíði á Íslandi. Þá verður vikið að þeim Húsafellsfeðgum 

og saga þeirra tengd íslenskri alþýðulist, því þeir legsteinar sem hér eru til umfjöllunar 

eru dæmi um slíka list. Í seinni hluta ritgerðarinnar eru legsteinarnir sjálfir í brennidepli. 

Þar kemur fram staðsetning þeirra og einkenni, auk nákvæmra lýsinga á gerð og 

grafskrift 28 þessara steina sem ekki hafa verið rannsakaðir áður.   
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1  Inngangur 

Hvar sem drepið er niður í mannkynssögunni hafa samfélög fundið leið til að heiðra hina 

látnu með ýmsum hætti. Í þúsundir ára hefur sá siður að merkja legstað sinna nánustu 

með einhverjum hætti fylgt mannkyninu og geta minningarmörkin verið allt frá 

gríðarlegum mannvirkjum eins og pýramídarnir í Egyptalandi til lágra steinhellna með 

einföldu fangamarki og allt þar á milli.
1
  

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er að rannsaka legsteina sem gerðir voru af 

þeim Húsafellsfeðgum Jakobi Snorrasyni (1756-1839) og sonum hans Gísla á 

Augastöðum (1805-1885) og Þorsteini á Húsafelli (1814-1868).  

Þótt Húsafellsfeðgar væru ekki lærðir steinsmiðir, þá náðu þeir þó svo langt að þeir 

eru taldir með fullfærustu steinsmiðum landsins á 19. öld.
2
 Ekkert heildaryfirlit er til yfir 

legsteinana sem þeir smíðuðu og aldrei hefur verið fjallað um þá á einum stað. Þess 

vegna er mikilvægt að kortleggja steinana, sýna hvar þeir eru staðsettir, og hvernig þeir 

líta út. Þór Magnússon, fyrrum þjóðminjavörður, gerði ítarlega greinargerð um 

Húsafellssteinana í Reykholtskirkjugarði og birti í Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 

árið 1963, og er þeim steinum sleppt í þessari ritgerð. Þá hefur Gunnar Bollason, 

sagnfræðingur, gert mörgum Húsafellssteinum góð skil og umfjöllun hans hefur birst í 

tímaritinu Bautasteinn og í bókinni Kirkjur Íslands og er þeim einnig sleppt hér og 

einblínt frekar á þá steina sem ekki hefur verið fjallað um áður. 

Markviss skráning á minningarmörkum á Íslandi hófst árið 2000 og í 

þjóðminjalögum nr. 107/2001 kemur fram að minningarmörk sem eru eldri en hundrað 

ára teljist til fornleifa. Í fimmta kafla laganna, sem fjallar sérstaklega um kirkjugripi og 

minningarmörk, kemur m.a. fram að Fornleifavernd ríkisins beri að halda nákvæma skrá 

yfir minningarmörk og að forstöðumaður stofnunarinnar friðlýsi þau minningarmörk eða 

legsteina sem hann telur að vernda eigi vegna sögulegs eða listræns gildis þeirra.
3
 Gunnar 

                                                 
1
 Gunnar Bollason. „Ágrip af sögu minningarmarka og steinsmíði á Íslandi frá öndverðu fram á 

20. öld“. Árbók hins íslenzka fornleifafélags, 2008-2009.  Reykjavík, 2009, bls. 5. 
2
 Þór Magnússon. „Legsteinasmíðar“. Hugur og hönd: rit Heimilisiðnaðarfélags Íslands. 

Reykjavík, Heimilisfélag Íslands, 2000, bls. 36. 
3
 Gunnar Bollason. „Milli Inn- og Útnesja“. Bautasteinn. Ritstjórn: Smári Sigurðsson, 

Guðmundur Rafn Sigurðsson og Sigurjón Jónasson. Reykjavík, Kirkjugarðasamband Íslands, 

2009, bls. 4. 
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Bollason sér um það verkefni. Eins og Gunnar greinir frá geta minningarmörk veitt okkur 

margvíslegar upplýsingar:  

Dánarár á gömlum legsteinum geta oft afmarkað ákveðið tímabil í sögunni og bætt 

upplýsingar um persónusögu og ættfræði. Þau geta varpað ljósi á búsetu- og 

héraðssögu. Þau lýsa listsköpun á ákveðnu svæði, sýna okkur strauma og stefnur í 

arkitektúr og listastefnum. Þá sýna þau oft siði og venjur áhverjum stað, benda til 

ákveðinna verslunartengsla og sýna erlend menningaráhrif. Margt fleira mætti til taka. 

Minningarmörk frá sama tímabili í mismunandi kirkjugörðum geta veitt okkur 

ábendingar um mismunandi veraldleg gæði frá einum stað til annars auk þess sem oft 

eru þau heimildir um trúarlíf þjóðarinnar.
4
 

Í upphafi ritgerðarinnar verður tæpt á sögu legsteina og minningarmarka sem og sögu 

steinsmíði á Íslandi. Síðan verður vikið að þeim Húsafellsfeðgum þar sem stutt æviágrip 

hvers þeirra er sett fram í þeim tilgangi að kynnast betur manneskjunni sem hélt á 

hamrinum og meitlinum. Ísland á ríkulega arfleifð í alþýðulist en steinsmíðin, sem 

nytjalist og alþýðulist, hefur fallið í skuggann og því verður varpað ljósi á hluta af þeirri 

sögu hér. Meginviðfangsefnið er þó legsteinarnir sjálfir og hér verður tekin saman skrá 

um alls 28 steina eftir þá Húsafellsfeðga. Þeir verða settir í sögulegt samhengi og 

einkenni þeirra rædd. Reynt verður að svara því hvort heildarsvipur sé með þeim öllum 

eða hvort hægt sé að greina á milli höfundareinkenna? Hvert er algengasta formið á 

steinunum og hvernig voru þeir skreyttir? Hvaða leturgerð var notuð? Var hún ávallt sú 

sama eða var fleiri leturgerðum beitt? 

Legsteinar eru mikilvægir í listsögulegu samhengi vegna þess að þeir endurspegla 

handverk og þróun þess í stílfræðilegu og efnislegu samhengi. Þeir endurspegla ný 

viðhorf (t.d. klassísk eða nýrómantísk), nýjar hugmyndir, nýjar aðferðir, og breytingar á 

smekk. Þeir legsteinar sem hér eru til umfjöllunar eru dæmi um íslenska alþýðulist, og 

sýna náin tengsl handverksins við athafnir tengdar lífi og dauða. 

Það hefur ekki mikið verið ritað um minningarmörk og legsteinasmíðar á Íslandi en 

heimildirnar sem liggja til grundvallar fyrir þessa ritgerð er bók Björns Th. Björnssonar, 

Minningarmörk í Hólavallagarði, þar sem hann m.a. gerir grein fyrir þróun og 

einkennum minningarmarka garðsins, m.a. í samanburði við evrópska listasögu. Grein 

Gunnars Bollasonar „Ágrip af sögu minningarmarka og steinsmíði á Íslandi frá öndverðu 

                                                 
4
 Gunnar Bollason. „Milli Inn- og Útnesja“, bls. 4. 
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fram á 20. öld“ sem var upphaflega rituð fyrir Kirkjugarðasamband Íslands og birtist í 

Árbók Hins íslenzka fornleifafélags er grundvallargrein því hún er ein sinnar tegundar á 

Íslandi. Síðast en ekki síst ber að nefna rannsóknir Þórs Magnússonar, það er grein hans 

„Legsteinasmíðar“ og greinargerð hans um legsteinana í Reykholtskirkjugarði.  
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2 Legsteinar 

2.1 Hvað er legsteinn? 

Í Íslenskri orðabók er orðið legsteinn útskýrt svona: „leg·steinn KK · (minningar-)steinn 

á gröf“.
5
 Snemma í sögunni hafa legstaðir verið merktir með endingargóðu efni eins og 

steini og seinna, með tilkomu leturs og tákna, hafa steinarnir borið táknmyndir og 

áletranir.
6
 Trú, siðir og hefðir hafa breyst í gegnum aldirnar og hafa áhrif á þennan þátt 

menningar sem snýr að því hvernig manneskjan skilur við látna manneskju. Legsteinar 

eru notaðir til að láta minninguna lifa um ókomna tíð því þörfin fyrir að heimsækja 

ástvini sína, þótt þeir séu látnir, og að geta veitt legstað þeirra fallegan aðbúnað ristir 

djúpt.
7
 „Legsteinar tala til vor um horfnar aldir, um forfeður vora, líf þeirra, trú og siðu.“

8
 

Enda þótt minningarmörk séu til minningar um látið fólk lýsa þau oft á tíðum 

eftirlifendunum betur en þeim. Það er þeirra mat, listrænt, trúarlegt og þjóðernislegt 

ásamt fjárhagslegri stöðu sem ákvarðar minnismerkinu gerð, tákn og áletrun og það gerir 

minningarmörk að áhugaverðum tímaspeglum.
9

 Minningarmörk geta einnig verið 

birtingarmynd ríkidæmis og stéttar, verið minnisvarði um félagslega stöðu 

manneskjunnar í lifandi lífi í þjóðfélaginu. Fyrr á tímum var fjarri því að allir fengju sinn 

legstein. Steinarnir voru dýrir, að baki þeim lá mikil vinna og slíkt var ekki á færi 

almúgafólks. Almúgafólk var grafið en leiði þess ef til vill ekki merkt og jafnvel ekki 

fært til bókar, til að mynda er talið að í Hólavallargarði séu um það bil 30.000 grafir en 

aðeins um 10.000 eru merktar. Nú til dags fá allir trékross með skilti þar sem nafn 

viðkomandi og fæðingar- og dánarár er sett á. Aðstandendur hins látna ákveða hins vegar 

hvort sett sé varanlegt merki eins og legsteinn á leiði viðkomandi.
10

  

                                                 
5
 Íslensk orðabók. Þriðja útgáfa, aukin og endurbætt A-L. Ritstjóri Mörður Árnason. Reykjavík, 

Edda, 2002, bls. 881. 
6
 Gunnar Bollason. „Ágrip af sögu minningarmarka og steinsmíði á Íslandi frá öndverðu fram á 

20. öld“, bls. 5. 
7
 Sama rit, bls. 5. 

8
 Björn Magnússon Olsen. „Smávegis“. Árbók Hins íslenzka fornleifafélags. Reykjavík, Hið 

íslenzka fornleifafélag, 1897, bls. 5.  
9
 Björn Th. Björnsson. Minningarmörk í Hólavallagarði.  Reykjavík, Mál og menning, 1988, bls. 

61. 
10

 Viðtal höfundar við Guðmund Rafn Sigurðsson þann 17. apríl. 2012. 
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Sú listgrein sem tekur til minningarmarka er á ensku kölluð sepulchral art, af 

latneska orðinu sepulcrum, gröf eða grafstúka. Björn Th. Björnsson segir um þessa grein 

í bók sinni Minningarmörk í Hólavallagarði: 

Þótt grein þessi sé nærri jafngömul manninum og risi hæst með Egyptum, þar sem 

kalla má að öll list helgaðist minningu dauðra, taka orð þessi í venjulegum skilningi 

aðeins til vestrænnar grafhefðar, klassískrar fornaldar Grikkja og Rómverja, og upp 

frá því kristinnar menningar. Um aldaraðir var nær einvörðungu um steinhöggsverk 

að ræða, legsteina, lágmyndir á grafhýsum, minningarsúlur og höggmyndir af hinum 

látnu eða til táknrænnar minningar þeirra.
11

 

Minningarmörk fylgja stílum og liststefnum eins og Björn Th. Björnsson rekur í 

fyrrnefndri bók sinni. Graflist miðalda, endurreisnar og barokkstíls eru til að mynda ólík hver 

annarri og á meðan graflist nýklassíska tímabilsins sótti í klassíska fornöld, efni, form og 

táknræn skreyti endurvekur nýgotíkin margbrotin gotnesk skreyti, spírur og flúr.
12

  

Ýmis tákn prýða oft minningarmörk og notkun þeirra er best skilin séu þau sett í 

samhengi við þann tíma þegar minningarmarkið var gert. Vestur-evrópsk graftákn eru flest af 

tvennum rótum runnin, annað hvort fornklassískrar listar eða af stofni kristinnar táknfræði.
13

  

2.2 Legsteinar á Íslandi 

Sú hefð skapaðist snemma á meðal germanskra þjóða að reisa látnum ástvini bautastein 

við slóðir sem voru fjölfarnar.
14

 Bautasteinn er hár, uppreistur steinn án áletrunar en 

slíkir steinar voru reistir víða í Evrópu á bronsöld og járnöld.
15

 Á Íslandi er þó ekki að 

finna neina bautasteina, hvorki frá heiðinni tíð, landnáms- né þjóðveldisöld.
16

 

Ástæðurnar fyrir því eru að annað hvort hafa ekki verið gerðir neinir steinar eða þá að 

þeir hafi eyðilagst.
17

  

                                                 
11

 Björn Th. Björnsson. Minningarmörk í Hólavallagarði, bls. 31. 
12

 Sama rit, bls. 31-32. 
13

 Sama rit, bls. 67. 
14

 Gunnar Bollason. „Ágrip af sögu minningarmarka og steinsmíði á Íslandi frá öndverðu fram á 

20. öld“, bls. 5. 
15

 Íslenska Alfræðiorðabókin A-G. Ritstjórar: Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir. 

Reykjavík, Örn og Örlygur, 1990, bls. 131. 
16

 Gunnar Bollason. „Ágrip af sögu minningarmarka og steinsmíði á Íslandi frá öndverðu fram á 

20. öld“, bls. 6. 
17

 Matthías Þórðarson. „Gamlir legsteinar í Görðum á Álftanesi“. Árbók Hins íslenzka 

fornleifafélags. Reykjavík, Hið íslenzka fornleifafélag, 1904, bls. 33. 
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Á 14. öld fóru menn að höggva rúnir á stuðlabergsdranga og leggja slíkan áletraðan 

drang á leiði manna. Þessum sið var haldið fram yfir siðaskipti, þegar flatir legsteinar 

fóru smám saman að komast í tísku.
18

 Elstu legsteinar sem varðveist hafa á Íslandi eru 

einmitt frá 14. öld og eru ritaðir með rúnum.
19

 Þetta eru tveir steinar, annar er frá 

Hjarðarholti í Dölum en hinn er í kirkjugarðinum á Höskuldsstöðum á Skagaströnd. 

Steinninn frá Hjarðarholti, sem er varðveittur á Þjóðminjasafni, er talinn elsti íslenski 

rúnasteinninn. Rúnasteinar þessir eru lítt eða ekki unnir heldur hefur stuðlaberg verið 

tekið úr náttúrunni og letur höggvið í einn eða fleiri fleti steinsins.
20

  

Að frátöldum rúnasteinum er í flestum kirkjugörðum á Íslandi að finna höggna 

íslenska legsteina. Steinarnir eru misjafnir að gerð og yfirbragði; sumir hverjir eru lítt 

unnir undir letur og hefur verið látið nægja að finna ágætlega slétta steinhellu og höggið í 

hana letur, nafn og ártöl hins látna. Stundum hefur steinninn þó verið sléttaður og letrið 

höggvið í flötinn, oft er skrautrönd umhverfis steininn eða myndir í hornum sem gerðar 

eru í líkingu merkja guðspjallamannanna, það er ljón Markúsar, engill Mattheusar, naut 

Lúkasar og örninn sem er tákn Jóhannesar. Fyrirmyndin af þessum myndum koma frá 

stóru erlendu steinhellunum sem voru fluttar hingað mest á 17. og 18. öld.
21

 Þessar 

erlendu grafarhellur með kristnum táknmyndum af ýmsu tagi og tilvitnunum í Biblíuna 

urðu algengar með endurreisninni í Evrópu og er að finna víða í kirkjugörðum landsins 

en flestar er þær að finna á einum stað í biskupsstólunum í Skálholti og á Hólum. Hátindi 

táknfræðinnar og skreytis var náð á barokktímanum og greina má áhrif rókókóstíls á 

yngri legsteinum hér á landi.
22

 Þessar stóru grafarhellur voru ekki allar meitlaðar af 

erlendum steinsmiðum og eitt nafn ber hæst á meðal íslenskra listamanna á 17. öld og 

það er Guðmundur Guðmundsson frá Bjarnastaðahlíð. Hann nam erlendis og er þekktur 

fyrir mörg hagleiksverk og eru til legsteinar eftir hann í hans dæmigerða barokkstíl.
23

 

Saga legsteinasmíði og steinsmíði á Íslandi helst hönd í hönd og á 19. öldinni urðu 

hvað örastar breytingar á þeim sviðum meðal annars vegna þess að til varð stétt lærðra 

                                                 
18

 Kristján Eldjárn. „Íslenskt steinsmíði“. Hugur og hönd: rit Heimilisiðnaðarfélags Íslands.  

Reykjavík, Heimilisfélag Íslands, 1976, bls. 6 og Björn Th. Björnsson. Minningarmörk í 

Hólavallagarði, bls. 241. 
19

 Þór Magnússon. „Legsteinasmíðar“, bls. 35 og Þórgunnur Snædal. „Rúnaristur á Íslandi“. 

Árbók hins íslenzka fornleifafélags, 2000-2001. Reykjavík, 2003, bls. 6. 
20

 Þór Magnússon. „Legsteinasmíðar“, bls. 35. 
21

 Sama rit bls. 35 og Gunnar Bollason. „Ágrip af sögu minningarmarka og steinsmíði á Íslandi 

frá öndverðu fram á 20. öld“, bls. 10. 
22

 Gunnar Bollason. „Ágrip af sögu minningarmarka og steinsmíði á Íslandi frá öndverðu fram á 

20. öld“, bls. 9-10. 
23

 Sama rit, bls. 12. 
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íslenskra steinsmiða. Alla öldina voru þó til áhugamenn sem höfðu ekki lokið formlegu 

iðnnámi og gáfu sig að legsteinasmíði og í þeim flokki eru Húsafellsfeðgar.
24

 Á sama 

tíma breyttist lag íslenskra legsteina vegna áhrifa nýklassíska stílsins og steinarnir, sem 

áður lágu flatir á leiðunum, urðu nú margir hverjir uppréttir.
25

 Sennilega var fyrsta reista 

steininum komið fyrir árið 1855 en það var steinn sem Fjölnismenn söfnuðu til og reistu 

yfir félaga sinn, séra Tómas Sæmundsson, á Breiðabólstað í Fljótshlíð.
26

 Legsteinar 

Húsafellsfeðga eru þó allir liggjandi, láréttir, og vísa þannig til eldri hefðar. 

Á 19. öldinni varð það móðins að setja járnsteypukrossa (pottjárnskrossa) á leiði. Í 

Danmörku varði þetta tímabil frá miðri 19. öld og rétt fram yfir aldamótin 1900 og 

Íslendingar tileinkuðu sér þessa tísku snemma og flestir ef ekki allir íslensku krossarnir 

eru upprunnir í Danmörku.
27

 Á svipuðum tíma voru líka fluttir inn frá Danmörku margir 

legsteinar úr sandsteini. Þeir eru allir svipaðir í laginu, eru kubbslegir með allar hliðar 

ójafnar. Oftast er hvít marmaraplata felld í framhlið þeirra og er áletrunin á henni. Steinar 

þessir eru kallaðir vínviðarsteinar á íslensku og er þar vísað í laufskreytið og jurtateina 

sem á steininum og sökklinum eru. Slíkir sandsteinar eru mjög algengir í gömlum 

kirkjugörðum landsins og má finna í öllum landsfjórðungum.
28

 Á seinni hluta 19. aldar 

hófst svo innflutningur á legsteinum úr graníti og þeir steinar kepptu við íslensku 

legsteinana sem stétt íslenskra steinsmiða meitlaði af miklum móð.
29

 Upp úr 

aldamótunum 1800-1900 skildust leiðir að nokkru með steinsmiðum og múrurum og 

þegar leið á 20. öldina var gerð legsteina ein helsta grein steinsmiða. Varð sú iðn eða 

listiðnaðargrein að sérhæfðu fagi sem tiltölulega fáir menn stunduðu þó að nokkrir gripu 

í slíkt verk.
30

 Vélvæðingin hélt síðan innreið sína í íslenska steinsmíði á fjórða og fimmta 

áratug 20. aldar sem gerði það að verkum að hamar og meitill urðu nær úrelt verkfæri í 

þessari iðn. Með nútíma véltækni hvarf að mestu leyti persónulegt handbragð og meitlað 

skreyti af íslenskum legsteinum.
31

 

                                                 
24

 Sama rit, bls. 26. 
25

 Sama rit, bls. 36. 
26

 Björn Th. Björnsson. Minningarmörk í Hólavallagarði, bls. 49. 
27

 Gunnar Bollason. „Ágrip af sögu minningarmarka og steinsmíði á Íslandi frá öndverðu fram á 

20. öld“, bls. 32. 
28

 Sama rit, bls. 33. 
29

 Sama rit, bls. 34. 
30

 Sama rit, bls. 35 og Björn Th. Björnsson. Minningarmörk í Hólavallagarði, bls. 249. 
31

 Gunnar Bollason. „Ágrip af sögu minningarmarka og steinsmíði á Íslandi frá öndverðu fram á 

20. öld“, bls. 36 og Björn Th. Björnsson. Minningarmörk í Hólavallagarði, bls. 251. 
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3 Steinsmíði á Íslandi 

Orðið legsteinn felur í sér að unnið sé með stein og vert er að huga að sögu steinsmíði á 

Íslandi í því samhengi auk þess að saga legsteinasmíði og steinsmíði tvinnast saman eins 

og komið hefur fram. 

Steinn er byggingar- og smíðaefni sem notað hefur verið hvarvetna til byggingar á 

húsum, við gerð og vinnslu á öðrum munum, ekki síst þeim sem hafa nytjagildi en eru 

skreyttir notandanum til yndisauka. Steinsmíði hefur ávallt verið stunduð á Íslandi þótt 

oft sé haft á orði að Íslendingar á fyrri tímum hafi ekki ráðið við þessa grein.
32

 Alla tíð 

hafa verið gerðir einfaldir hlutir eins og t.d. dálitlar skálar eða bollar þótt venjulega sé um 

steinsmíði af grófasta tagi að ræða. Svokallaðir snældusnúðar voru eitt af því sem 

Íslendingar gátu búið til úr innlendum steini og elstu merki um steinsmíði á Íslandi 

tengist þessum snældusnúðum sem eru jafnvel listilega skreyttir með rúnaletri.
33

 

Þegar horft er til steinsmíði gleyma menn gjarnan þessari steinsmíði landnámsmanna 

okkar og yfirleitt er vísað til þess að hér hafi ekki verið reist steinhús á miðöldum eins og 

tíðkaðist víða um lönd. Bent er á að Íslendingar voru t.a.m. eina Norðurlandaþjóðin sem 

reisti ekki dómkirkju úr steini á miðöldum.
34

 Fyrsta húsið sem reist var hér á landi úr 

steini er Viðeyjarstofa sem reist var árin 1752-1755. Viðeyjarstofa varð aðsetur Skúla 

Magnússonar landfógeta á Íslandi og var hún reist fyrir tilverknað erlendra stjórnvalda og 

gerð af erlendum steinsmiðum.
35

 En þótt fyrsta byggingin kæmi seint eru nokkrir hlutir 

íslenskir sem bera vitni um frjálsa steinlist frá miðöldum og eru nokkrir munir varðveittir 

á Þjóðminjasafninu. Fyrst ber að nefna steinmynd frá Síðumúla í Borgarfirði en hún er 

höggvin kvenmynd sem sýnir syrgjandi Maríu (Maria dolorosa). Sú mynd er einföld í 

sniðum og ekki talin verk fagmanns en er áhrifamikil í einfaldleika sínum. Þá er einnig 

varðveitt lágmynd frá Görðum á Akranesi sem sýnir einnig Maríu í sorgarstellingum. 

Hún er mun meira unnin, talin fagmannlega gerð, en er nú í brotum. Nokkrar steinmyndir 

                                                 
32

 Þór Magnússon. „Legsteinasmíðar“, bls. 35. 
33

 Kristján Eldjárn. „Íslenskt steinsmíði“, bls. 5. 
34

 Sama rit, bls. 6 og Þór Magnússon. „Legsteinasmíðar“, bls. 35. 
35

 Guðmundur Hannesson. „Húsagerð á Íslandi“. Iðnsaga Íslands I. Ritstjóri Guðmundur 

Finnbogason. Reykjavík, Iðnaðarmannafélagið, 1943, bls. 182 og Þór Magnússon. 

Legsteinasmíðar, bls. 35. 
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frá Hítardal eru á safninu en erfitt er að tímasetja þær. Eitt svið steinsmíði náði þó að 

dafna hér á landi og það er helgað legsteinasmíði.
36

 Steinkistu (sarkófag) Páls biskups 

Jónssonar (d.1211) verður að geta er rætt er um steinsmíði og forna legsteina á Íslandi. 

Sú kista, sem er meðal okkar merkari forngripa, kom upp í fornleifauppgreftri í Skálholti 

árið 1954. Steinkistan er höggvin út í heilu lagi og lokið, sem var brotið um þvert, er það 

einnig. Hún vegur 730 kg með lokinu og er talið að efnið í hana sé sótt í Vörðufell sem 

rís andspænis Skálholti hinum megin Hvítár.
37

 Einnig ber að nefna hina svokölluðu 

Garðasteina en um miðbik 17. aldar hófst merkilegt tímabil í íslenskri steinsmíðasögu 

þegar suður í Garðahreppi hinum forna eru höggnir legsteinar af þrótti. Ekki er vitað 

hverjir voru að verki en steinarnir bera sterkan heildarsvip. Ljóst er að smiðurinn hefur 

þekkt vel til í táknfræði, biblíutilvitnunum og leturgerð en ólíklegt er að um fullnuma 

einstakling í iðninni sé að ræða. Flestir eru þessir steinar á einum stað í Garðakirkjugarði 

á Álftanesi þaðan sem þeir draga nafn sitt af en þeir finnast þó víða.
38

  

Eins og komið hefur fram urðu á 19. öld miklar breytingar á legsteinasmíði og 

steinsmíði almennt hér á landi.
39

 Nokkuð á annan tug húsa úr steini risu á árunum 1860-

1880 en breyting varð á eftir byggingu Alþingishússins árið 1881 og fjölgaði 

steinsmiðum mjög eftir byggingu þess. Þá lærðu íslenskir steinsmiðir að vinna með þetta 

byggingarefni og námu af erlendum lærðum steinsmiðum og iðnaðarmönnum sem komu 

frá Danmörku og störfuðu við bygginguna. Í kjölfarið fylgdi mikil steinhúsaöld.
40

 Einnig 

fóru ungir Íslendingar erlendis upp úr miðri öldinni, námu steinsmíði og fluttu heim með 

sér nýja þekkingu og verkkunnáttu. Á tiltölulega stuttum tíma kom því fram á 

sjónarsviðið stétt lærðra íslenskra steinsmiða.
41

 Verkefni steinsmiða voru fjölbreytt eins 

og steinhögg, hleðsla kjallara undir timburhús, tröppugerð, smíði brúarsteina í gatnagerð, 

vinnsla við ræsi, vinna við hleðslur um glugga en einnig ýmis vandaðri verk, svo sem 

                                                 
36

 Kristján Eldjárn. „Íslenskt steinsmíði“, bls. 6. 
37

 Kristján Eldjárn. „Gröf Páls biskups Jónssonar“. Staðir og kirkjur I [Þjóðminjasafn Íslands] 

Skálholt. Fornleifarannsóknir 1954-1958. Reykjavík, Lögberg, 1988, bls. 147 og 151 og Gunnar 

Bollason. „Ágrip af sögu minningarmarka og steinsmíði á Íslandi frá öndverðu fram á 20. öld“, 

bls. 6-7. 
38

 Gunnar Bollason. „Ágrip af sögu minningarmarka og steinsmíði á Íslandi frá öndverðu fram á 

20. öld“, bls. 18. 
39

 Sama rit, bls. 26. 
40

 Lýður Björnsson. Steypa lögð og steinsmíð rís: sagt frá mannvirkjum úr steini og steypu. 

Ritstjóri Jón Böðvarsson. Ritröð: Safn til Iðnsögu Íslendinga, V. bindi. Reykjavík, Hið íslenska 

bókmenntafélag, 1990, bls. 43-44.  
41

 Gunnar Bollason. „Ágrip af sögu minningarmarka og steinsmíði á Íslandi frá öndverðu fram á 

20. öld“, bls. 26. 
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högg á súlum og vönduðum gluggaumbúnaði auk hleðslu á stöllum undir myndastyttur. 

Nokkrir af þessum steinhöggvurum lögðu síðan fyrir sig legsteinasmíði en fæstir íslensku 

steinsmiðanna eru þekktir þar sem lítið efni er til um þá og handverk þeirra.
42

  

                                                 
42

 Björn Th. Björnsson. Minningarmörk í Hólavallagarði, bls. 249. 
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4 Húsafellsfeðgar og alþýðulist 

4.1 Húsafellsfeðgar 

Í kirkjugörðum vestanlands, og þá sérstaklega í kirkjugörðum í Borgarfirði er að finna 

nokkuð marga 19. aldar legsteina sem eru sérstakir vegna þess að þá má alla rekja til 

þeirra Húsafellsfeðga Jakobs Snorrasonar og sona hans Gísla á Augastöðum og Þorsteins 

á Húsafelli.
43

 Þekkt er að „[l]egsteinagerð varð heimilislistiðja á Húsafelli í tvo ættliði og 

í Augastöðum í þrjá ef talinn er með ættfaðirinn á Húsafelli.“
44

 Nikulás, einn sonur Gísla, 

var síðasti legsteinasmiðurinn af ætt Húsfellinga.
45

 Gæti það komið til vegna þess að á 

þessum tíma voru flestir ef ekki allir hlutir gerðir heimafyrir, efniviðurinn var skammt frá 

og samkvæmt heimildum voru Húsafellsmenn miklir hagleiksmenn. Einnig hefur Þór 

Magnússon bent á að legsteinagerð úr Húsafellssteini sé að líkindum eldri en frá 

afkomendum sr. Snorra Björnssonar, því að í kirkjugarðinum á Húsafelli eru nokkrir 

slíkir steinar, sem sennilega eru frá 17. eða 18. öld.
46

 Steinarnir eru ekki einungis í 

Borgarfirði því einnig má finna fleiri legsteina eftir þá feðga í nágrannahéruðum og 

jafnvel fjær. Steinarnir hafa trúlega verið dregnir að vetrarlagi á sleðum norður 

Arnarvatnsheiði enda tíminn sem um ræðir fyrir þungaflutninga á bifreiðum. Hestur gæti 

þó mögulega borið smæstu steinana.
47

 

Húsafellsfeðgar voru afkomendur séra Snorra Björnssonar (1710-1803), hins 

nafnfræga Húsafellsklerks.
48

 Snorri fékk veitingu fyrir Húsafelli árið 1756 og kom frá 

Stað í Aðalvík. Hann var þjóðfrægur fyrir íþróttaiðkun sína svo sem skotfimi, glímur, 

sund, handahlaup og stökk. Hann var einnig hagleiksmaður mikill á allar smíðar og 

                                                 
43

 Gunnar Bollason. „Ágrip af sögu minningarmarka og steinsmíði á Íslandi frá öndverðu fram á 

20. öld“, bls. 22-23. 
44

 Húsafell: leiðsögn fyrir ferðamenn og gesti.  Aðalhöfundar efnis: Þorsteinn Þorsteinsson, 

Kristleifur Þorsteinsson á Stóra-Kroppi, Þórður Kristleifsson og Kristleifur Þorsteinsson á 

Húsafelli. Gylfi Ásmundsson tók saman.  Húsafell, Ferðaþjónustan Húsafelli, 1991, bls. 77. 
45

 Þórunn Valdimarsdóttir. Snorri á Húsafelli: saga frá 18. öld. Reykjavík, Mál og menning, 

1992, bls. 420.  
46

 Þór Magnússon. Á minjaslóð: safn ritgerða og ljósmynda gefið út í tilefni sjötugsafmælis 

höfundar 18.nóvember 2007. Reykjavík, Þjóðminjasafn Íslands, 2007, bls. 32. 
47

 Gunnar Bollason. „Ágrip af sögu minningarmarka og steinsmíði á Íslandi frá öndverðu fram á 

20. öld“, bls. 25 og Þór Magnússon. „Legsteinasmíðar“, bls. 37. 
48

 Þór Magnússon. „Legsteinasmíðar“, bls. 36. 
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kunnur fyrir listir sínar en engir legsteinar eru þó eignaðir honum, Snorri átti stóra 

fjölskyldu og náðu sjö barna hans fullorðinsaldri en sum dóu í æsku.
49

 Eitt af þessum 

börnum var Jakob Snorrason.  

Jakob fæddist á Stað í Aðalvík 21. janúar árið 1756 og lést á Húsafelli 21. júlí 

1839.
50

 Hann hefur jafnan verið talinn fremstur legsteinasmiður þeirra Húsafellsmanna.
51

 

Hann bjó hjá foreldrum sínum, Snorra Björnssyni og Hildi Jónsdóttur, á Húsafelli fram 

yfir þrítugsaldur en fluttist þá að Búrfelli í Hálsasveit þar sem hann bjó í 16 ár. Sú jörð 

hafði lagst í eyði í Móðuharðindunum en Jakob og kona hans reistu jörðina úr rústum og 

hófu búskap sinn þar.
52

 Jakob bjó á Stóra- Kroppi í Reykholtsdal frá 1808-1811 en snéri 

aftur að Húsafelli eftir að prestsetrið þar lagðist af við lát séra Jóns Grímssonar, sem tók 

við prestþjónustu eftir Snorra, og var búsettur þar til dauðadags. Jakob unni bæði jörð og 

kirkju á Húsafelli og vildi halda við kirkjunni og grafreitnum þótt prestsetrið legðist af. 

Honum varð ekki að ósk sinni og fór svo að kirkjan var seld til rifs árið 1811.
53

 Jakob 

kvæntist Kristínu Guðmundsdóttur frá Leirvogstungu og eignuðust þau fjórtán börn og af 

þeim komust tólf til fullorðins ára, átta synir og fjórar dætur. Auk þeirra tóku þau hjón að 

sér þrjú fósturbörn. Öll voru þau handlagin og verkmikil þegar þau komust á legg og 

heimilisiðnaðurinn á Húsafelli, sem var fjölbreyttur og listilegur, var jafnt í höndum 

kvenna og karla.
54

 Heimilið var glaðvært, fjölskyldan var hláturmild og gamansöm og 

fengu börnin að líta upp úr daglegum skyldum sínum meira en viðgekkst á þessum tíma 

hjá hinum ströngu búhöldum.
55

  Um Jakob segir í Borgfirzkum æviskrám að hann sé 

„smiður mikill á tré og málma og steinsmiður ágætur, og eru enn legsteinar eftir hann 

víðs vegar í kirkjugörðum í héraðinu.“
56

 Jakob var að upplagi mjög vel gefinn en heyrnin 

byrjaði að bila um tvítugsaldur. Það gerði það að verkum að hann naut sín minna á 

                                                 
49

 Húsafell: leiðsögn fyrir ferðamenn og gesti, bls.53-54 og  Þór Magnússon. „Legsteinasmíðar“, 

bls. 36. 
50

 Húsafell: leiðsögn fyrir ferðamenn og gesti, bls.53-54 og  Þór Magnússon. „Legsteinasmíðar“, 

bls. 64. 
51

 Þór Magnússon. „Legsteinasmíðar“, bls. 37.  
52

 Kristleifur Þorsteinsson. Úr byggðum Borgarfjarðar, III. bindi. Þórður Kristleifsson bjó til 

prentunar. Reykjavík, Ísalfoldarprentsmiðja, 1960, bls. 189. 
53

 Húsafell: leiðsögn fyrir ferðamenn og gesti, bls. 60-61. 
54

 Kristleifur Þorsteinsson. Úr byggðum Borgarfjarðar. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja, 1944, 

bls. 24. 
55

 Kristleifur Þorsteinsson. Úr byggðum Borgarfjarðar, III. bindi, bls. 190. 
56

 Borgfirzkar æviskrár, 5. bindi. Aðalsteinn Halldórsson, Ari Gíslason og Guðmundur Illugason 

söfnuðu og skráðu. Sögufélag Borgarfjarðar, 1978, bls. 133.  
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mannfundum. Hann var afbragðs skrifari og bókavinur og fyrir listir sínar í smíðum varð 

hann víðkunnur maður enda einstaklega fjölhæfur smiður.
57

   

Nokkrir steinar eru merktir Jakobi, sem er sjaldgæft. Þetta á t.d. við um steininn yfir 

Guðmundi Vigfússyni „ökonomus“ eða hegningarhússráðsmanni sem síðast var bóndi á 

Gullberastöðum. Á þann stein setur Jakob upphafsstaf sinn og föðurnafn neðst á steininn. 

Þá er það kunnugt að hann gerði steininn yfir Hallgrími Péturssyni í 

Saurbæjarkirkjugarði.
58

 Hann smíðaði einnig vandaðan stein á leiði föður síns og „allir, 

sem stein þennan sáu, dáðust að honum. Leið þá ekki á löngu að farið væri að panta 

legsteina af líkri gerð úr fjarlægum sveitum.“
59

 Þór Magnússon segir í greinargerð sinni 

að ISS sé fangamark Jakobs og er það að finna á einum stein í Reykholtskirkjugarði og á 

einum stein í Bæjarkirkju. 

Gísli á Augastöðum fæddist þann 10. desember 1805 og dó þann 3. nóvember árið 

1885. Hann var búsettur á Uppsölum í Hálsasveit á árunum 1837-49 en fluttist þá á 

Augastaði þar sem hann bjó til dauðadags. Gísli var fjölhæfur maður, vel greindur og 

hagmæltur. Hann er sagður hafa verið góð skytta og veiðimaður. Hann hefur verið 

einstaklega hagur smiður og ekki ráðist á eitt efni heldur var hann hagur á stein, tré og 

járn. Árið 1850 smíðaði hann sér t.d. mikið sverð og beitt sem hann hafði með sér í 

útilegum og fjallaferðum á Arnarvatnsheiði. Gísli var hraustmenni og glíminn en minna 

hneigður fyrir búsýslu. Hann er sagður hafa verið söngmaður mikill og var lengi 

forsöngvari í Stóraáskirkju. Gísli var tvíkvæntur. Fyrri kona hans var Guðríður Jónsdóttir 

og saman eignuðust þau þrjú börn. Sama ár og Guðríður dó giftist Gísli seinni konu sinni, 

Halldóru Hannesdóttur og eignuðust þau tólf börn saman þótt ekki hafi þau öll komist á 

legg.
60

 Gísli er sagður hafa gert steininn sem er yfir Guðnýju Snorradóttur og einhverjir 

steinar liggja merktir honum. 

Þorsteinn á Húsafelli (1814-1868) var yngsta barn Jakobs Snorrasonar og Kristínar 

Guðmundsdóttur. Nafngiftina hlýtur hann vegna þess að hann var búsettur á Húsafelli allt 

sitt líf. Þegar faðir hans andaðist, árið 1839, tók hann við búi á nokkrum hluta Húsafells 

og eftir lát móður sinnar tók hann við öllu búi. Hann var eins og Gísli bróðir sinn, 
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tvígiftur. Fyrri eiginkona hans hét Björg Einarsdóttir sem lést af barnsförum. Síðari kona 

Þorsteins var Ingibjörg Jónsdóttir og eignuðust þau tólf börn saman. Þorsteinn var 

hreppstjóri og þjóðhagasmiður, auk þess að smíða legsteina gerði hann malkvarnir, ljái, 

ístöð og fleira. Hann var einnig talinn góð skytta og veiðimaður.
61

 Þorsteini var margt til 

lista lagt og hlóð hann t.d. upp Snorralaug árið 1858 að frumkvæði Vernharðs prests 

Þorkelssonar þó hann fengi ekki að merkja sér verkið.
62

 Í endurminningum sínum segir 

Kristleifur Þorsteinsson frá því að síðan hann muni eftir sér hafi faðir hans staðið flesta 

daga að smíðum, annað hvort að járnsmíði eða legsteinagerð og fór það eftir veðri að 

hvorri smíðinni hann gekk hvern daginn. Hann segir föður sinn hafa stundað 

legsteinasmíðar frá unga aldri og að hann hafi fljótt orðið jafnoki Jakobs föður síns í 

greininni. „Smíðaði hann fleiri og færri legsteina á hverju ári og var á flesta þeirra letrað 

langt mál um þá, er undir leiðunum hvíldu. – Frá því að ég man fyrst til mín og til 

æviloka föður míns, stóð hann alla færa vetrardaga að legsteinasmíði, þegar hann var 

ekki að járnsmíði.“
63

  

4.2 Alþýðulist 

Legsteinarnir sem um ræðir eru handverk sem eru afsprengi heimilisiðju, sem 

framkvæmd var án allra tengsla við erlendar listastefnur eða skóla og flokkast því undir 

alþýðulist.
64

 Í Íslensku Alfræðiorðabókinni stendur þetta um alþýðulist: „Alþýðulist: list 

alþýðufólks, s.s. bænda, hirðingja, sjómanna og handverksmanna, yfirleitt byggð á 

þjóðlegum arfi.“
65

 Íslensk orðabók skilgreinir alþýðulist sem list sem sköpuð er af fólki 

sem ekki hefur hlotið listmenntun og alþýðulistamaður er þar af leiðandi ómenntaður 

alþýðumaður sem skapar eða túlkar list.
66

 Á Húsafelli voru alls kyns smíðar stundaðar á 

19. öld og kenndi heimilisfaðirinn Jakob sonum sínum handverkin þegar þeir höfðu aldur 

til. Synirnir smíðuðu rokka, hellusöðla, bundu inn bækur, smíðuðu úr gulli og silfri auk 

þess sem yngsta barn heimilisins, Þorsteinn, var með föður sínum við legsteinasmíði og 
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járnsmíði.
67

 Hver búshlutur var heimasmíðaður en ekki einungis gerður til notagilda 

heldur voru hlutirnir einnig prýddir skrauti. 

Legsteinar Húsafellsfeðga teljast til alþýðulistar þar sem þeir feðgar höfðu ekki formlega 

menntun í steinsmíði né hlutu listmenntun af einhverjum tagi. List þeirra er ekki lærð í skóla 

heldur gekk hún mann fram af manni. Legsteinarnir hafa notagildi og teljast því einnig til 

nytjalistar, en verk þeirra bera fagurt vitni um listfengi, þekkingu og hæfileika.
68
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5 Legsteinarnir 

Í greinargerð þessari verður hverjum og einum steini lýst fyrir sig og styðst ég við aðferð 

sem Þór Magnússon notar við að lýsa legsteinunum eftir Húsafellsfeðga í Reykholts-

kirkjugarði.
69

  

Um aðferðina er það að segja að reynt verður að draga saman allar helstu upplýsingar 

um hvern og einn stein. Legsteininum er lýst, getið er úr hvaða efni hann er og forminu 

lýst eins vel og kostur er. Við langflesta steina eru mælieiningar fyrir lengd, breidd og 

þykkt steinsins en þegar þær vantar er það vegna þess að ekki var hægt að mæla þá vegna 

þess að þeir hafa sigið í jörðu, og á það yfirleitt við um þykktina. Leturgerðin er tilgreind 

og oft læt ég hæð stafanna fylgja. Öllu skreyti er einnig lýst eins nákvæmlega og hægt er. 

Áletranirnar á steinunum eru skrifaðar stafrétt upp eins og þær eru á steinunum og þær 

ekki færðar til nútíma íslensku. Reynt verður að láta sérkenni áletranna á hverjum steini 

koma eins vel fram og kostur er. Á hverjum stað þar sem letrið er horfið eru hornklofar 

settir utan um það bil, er til þess svarar. Þeir stafir sem örugglega hefur mátt ráða í eru 

einnig innan hornklofa annars punktar.
70

 Punktarnir eru mismargir og er þá verið að 

reyna að áætla lengdina á þeim stað þar sem vantar letur. Á stökum stað hef ég tekið fram 

hvar steinninn er brotinn. Stundum hefur steinhöggvarinn gleymt staf og sett hann svo 

lítinn ofar eða neðar í línu og tek ég það fram eins og kostur er. Alloft eru tveir stafir 

bundnir saman eins og til dæmis AR eða TT og þeir eru leystir sundur. Mjög oft er 

stytting notuð með því að setja strik fyrir ofan stafinn, þetta er sérstaklega algengt þegar 

tvö n eru í orði og þá er stafurinn sem styttingin á við skáletraður. ∫ er tákn fyrir 

bókstafinn –s en það kemur víða fyrir eflaust til að nýta plássið. Ég dreg ekki inn línurnar 

né miðjujafna þær eins og þær birtast stundum á steinunum. Tölur innan hornklofa vísa 

til númers mynda í myndaskrá og myndirnar voru teknar af höfundi. 
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Legsteinasmíð er alls ekki fjarri höggmyndalistinni í því efni að þegar 

steinhöggvarinn hefur klofið stein verður hann að vita nákvæmlega hvað úr honum á að 

verða. Endanleg lögun verksins verður að vera fullmótuð og fyrirsjáanleg, og þegar hann 

heggur utan af, má hann á engan hátt ganga nær steininum heldur en þeirri hugmynd 

hlítir. Þannig verður steinsmiðurinn að þekkja hvernig í steininum liggur svo verkið 

klofni ekki og eyðileggist í hans höndum. Eldri steinsmiðir voru jafn glöggir á þetta og 

trésmiður á við, þótt óvant auga sjái þetta ekki.
71

 Kristleifur Þorsteinsson, sonur Þorsteins 

Jakobssonar, segir svo frá legsteinum föður síns og afa og gerð þeirra í endurminningum 

sínum: 

Fyrsta vinnan við þetta var að losa steininn úr námunni og höggva hann þannig til, að 

hann yrði viðráðanlegur til heimflutnings, þar sem hann var höggvinn, slípaður og 

fægður, unz hann var háll og gljáandi sem gler. Þannig urðu legsteinar að vera, að 

hvergi sæist á þeim blettur né hrukka, áður en byrjað væri að grafa á þá letrið. Var 

það seinlegt verk og köld iðja í útihúsi að skafa letur á grjót. – Nú munu þeir 

kirkjugarðar fáir í Borgarfjarðarhéraði, að ekki sé þar að finna legsteina eftir föður 

minn eða afa. Margir legsteinar frá þeirra hendi voru einnig fluttir í fjarlæg héruð. 

Þótt til legsteinanna væri hvað eina vandað svo sem framast var unnt, kom þó í ljós, 

er tímar liðu, að efni þeirra stóð ekki af sér þá eyðileggingu, sem regn og vetrarhörkur 

hafa í för með sér. Við þau veðrabrigði sprungu steinarnir með tíð og tíma, máðist svo 

smátt og smátt þeirra fyrri fegurð.
72

 

Úr Bæjargilinu, hinu víða gljúfragili, sem er lítinn spöl fyrir ofan bæinn á Húsafelli 

kemur flest allur efniviðurinn í legsteina þeirra Húsafellsmanna. Grjótið þaðan var ekki 

aðeins notað í legsteina heldur í marga fleiri smíðisgripi, ker sem höfð voru undir 

ljósmeti og nóstokka.
73

  

Úr því gili kemur rauðleita steintegundin sem flestir legsteinarnir eftir þá 

Húsafellsmenn eru gerðir úr. Þaðan kemur líka dökk blágrá steintegund sem þeir notuðu 

einnig en það grjót finnst á einum stað innst í gilinu. Þessir rauðu og bláleitu steinar 

líkjast sandsteini og hafa verið túlkaðir sem slíkir en eru það þó ekki. Þeir eru í sömu ætt 

og steinn sem jafnan er nefndur móberg. Ari Trausti Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur, 

ritar í bókinni Páll á Húsafelli um grjótið og kallar hann það ummyndað móberg. Með 

hugtakinu ummyndað er átt við áhrif þrýstings, hita og efnabreytinga á upphaflega 
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bergið.
74

 Rauða grjótið, sem finnst á tveimur stöðum í gilinu, er með eindæmum litfagurt 

þegar það er nýskafið eða nýhreinsað því þá slær bláum blæ á steininn.
75

 Úr Selgilinu, 

sem er nokkru framan við Húsafell og lengra frá bænum, kemur steintegund sem 

samkvæmt hefð mætti kalla líparít en er líklega rýólít að sögn Ara Trausta. Þetta er 

gráleit steintegund en getur verið með gulum lit í. Minna hefur verið notað af þessari 

tegund enda ekki jafn litfögur og erfiðara að eiga við í smíðum.
76

 Steintegundirnar eru 

mjúkar, veðrast mikið og steinarnir springa því auðveldlega enda eru margir þeirra nú illa 

farnir, brotnir og flísast hefur upp úr þeim. Steinarnir liggja flestir flatir á leiðunum og 

þegar rignir situr vatn í letri, smýgur í sprungur, frýs síðan og sprengir frá sér. Þetta gerir 

það að verkum að víða er brotið upp úr letri og á sumum stöðum hafa myndast djúpar 

holur í steinana þannig að áletrunin verður ekki lesin til fulls, þótt víðast megi lesa í 

málið. Misjafnt er hvernig varðveislu steinanna er gætt en með hverju árinu versnar 

ástand þeirra. Yfirleitt er legsteini ætlað að liggja eða standa á leiði þess sem hann er 

settur yfir, en mjög líklega hafa margir af þessum steinum færst til.
77

 Nú á síðari tímum 

hefur listamaðurinn Páll Guðmundsson á Húsafelli nýtt sér grjótið til listsköpunar.  

5.1 Steinarnir á Húsafelli, Borgarfirði 

Á Húsafelli eru fjórir Húsafellssteinar og eru þrír þeirra inni í kirkjunni og einn úti við 

kirkjudyrnar. 

1. Steinn Snorra Björnssonar, prests á Húsafelli (d.1803) [1] 

Steinninn, sem er úr rauðu ummynduðu móbergi, stóðst illa veðrun og er mjög 

skemmdur og vart læsilegur en einstaka orð má þó greina. Hann er brotinn og liggur inni 

í kirkjunni í tveimur hlutum en hann var brotinn í þrjá parta fyrir 1849.
78

 Nýr minnisvarði 

var gerður til heiðurs Snorra árið 1928 sem liggur nú flatur á leiði hans. Eftirrennari 

Snorra á Húsafelli, séra Jón Grímsson setti honum langa grafskrift þegar hann lést árið 

1803 og sést á henni hve mikils hann mat forvera sinn. Þessi grafskrift, sem er að mestu 

leyti letruð á grafminningartöflu eftir séra Snorra og liggur nú á Þjóðminjasafninu, birtist 

í ævisögu séra Snorra eftir Sighvat Borgfirðing. Einnig er hún að miklu leyti letruð á 
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legsteininn sem Jakob gerði á leiði föður síns en hún komst ekki öll fyrir þar sem hún er 

alllöng.
79

 Nafn Snorra er höggvið með latneskum upphafsstöfum en grafskriftin sjálf er 

með skrifletri sem er 2,3 sm að lengd. Flöturinn, sem er fylltur letri, stendur upp úr vegna 

þess að kantur er höggvinn umhverfis hann. Steinninn er u.þ.b. 107 sm á lengd, breiddin 

er 58 sm og þykktin er 11 sm.  

Hér er leiddur 

hærum prúðbúinn 

Húsafellsprestur 

Snorri Bjarnarson. 

Fæddur 3. október 1710. 

Dáinn 15. júlí 1803. 

Frægur 

að kenningu, mælsku og manndáð. 

Bar prestsembætti með elsku og æru 

árin sextíu og tvö betur. 

Fleirstum lærðari í föðurlands máli 

og Norrænnar tungu fornum fræðum. 

Átjándu aldar annað skáld besta, 

og hagorðasta í hverjum brag. 

Skipstjórnari besti, syndur sem selur. 

Með báðum þeim listum bjargaði mönnum 

úr dauðans háska drengilega. 

Kunni handahlaup, skipasmíðar. 

Huggóður, prúðu, hetjulíki. 

Rammur að afli, réttkallað mannval. 

Gestrisinn, blíður, glaðlyndur, skemmtinn. 

Hugljúfur hvers, er þekktu. 

Meður ástsælum ektamaka 

í friðarböndum fimmtíu og tvö ár,  

er nú eftir þreyr. 

Eignaðist tólf börn. 

Hverra fimm syrgja sígóðan föður. 

En varð afi nítján niðja, 

síns húss og ættar yndi, stoð og blóm. 

Lærum dyggðir, menntir og listir, meðan lifum. 

Lærum svo lifa oss og meðbræðrum gagns til og góðs. 

Að sál farsæl lifi og fullsælu nái í heimi farsælli. 

Mætt mannorð lifir hér þó mildir fúni. 

   Formanni sínum til minningar setti 

   Jón prestur Grímsson.
80
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Á að minnsta kosti tveim hliðum steinsins er áletrun, ∫inū og D á þeirri hlið sem vísar upp 

sé steinninn settur í upprétta stöðu.[2] Þess ber að geta að hægt er að lesa úr nokkrum 

orðum af steininum eins og hann er í dag og þar koma fyrir orð sem ekki eru í 

grafskriftinni að ofan. 

2. Steinn Jakobs Snorrasonar (d. 1839)81 [3] 

Steinninn er höggvinn af Þorsteini syni hans, sem bjó á Húsafelli eftir föður sinn.
82

  

3. Steinn Kristínar Guðmundsdóttur (d. 1851) [3] 

Nokkrum árum eftir lát Jakobs dó Kristín kona hans og hvíla þessir ástvinir, séra Snorri, 

Jakob og Kristín, hlið við hlið í skjóli við hina fornu kirkjutóft á Húsafelli.
83

 Steinn 

Kristínar er sagður bera handbragð Gísla á Augastöðum, sonar hennar, og er úr blágráu 

ummynduðu móbergi úr Bæjargilinu.
84

 Steinninn er 77 sm á lengd, 43 sm á breidd og 10 

sm á þykktina. Letrið á þessum steini er með latneskum upphafsstöfum sem mælast 2,5 

sm en eru 3 sm í nöfnum. Leturflöturinn er upphleyptur því tvöfaldur kantur er höggvinn 

í kringum hann þar sem kanturinn við jaðrana rís og dalar. Í báðum neðri hornum 

steinsins er skraut, hringur með línum í sem skiptir hringnum í 8 hluta, eins og í köku. 

Auk þess er lítið krossmark á undan grafskriftinni. 

+ HER HVILIR HIN 

HEIDURS. VERDA KONA 

KRISTIN GUÐMUN 

DS. DOTT.  FÆDD 17[..] 

GIPTIST. 17 93 SM (kannski á hér að standa smiður ef Jakob hefur verið titlaður sem smiður) 

JAKOB SNORRASINI 

ÁTTU 14 BÖRN 

... DÁINN [...]  

MININ [...]IN [...] HER 

LEI [...] BLESSUN 

OG. NA[.]. KR[...] TS . INA  

LIÓM [......] NI 

MED. L[..]RI. G[...] 

[...] [SETTI] OMU.  
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4. Steinn Guðnýjar Snorradóttur (d. 1852) [4] 

Fjórði steinninn sem er á Húsafelli og stendur uppréttur við hliðina á kirkjudyrunum er 

steinn sem sagður er í bókinni Húsafell: leiðsögn fyrir ferðamenn og gesti vera eftir Gísla 

á Augastöðum sem hann gerði yfir föðursystur sína Guðnýju Snorradóttur sem lést árið 

1852. Sá steinn er úr líparíti og er töluvert stór en látlaus að gerð. Steinninn mælist 107 

sm að lengd, 55 sm að breidd og 18,5 sm á þykkt sem gerir þetta að þykkasta 

Húsafellssteininum. Áletrunin á steininum er með latneskum upphafsstöfum og mælast 

þeir 5,5 sm að lengd. Á þessum steini, í 9. línu, sést hvar vitleysa hefur verið leiðrétt með 

því að höggva lengra inn í steininn og réttu orði bætt inn í. 

HER ER IÖRDUD 

IOMFRU GUDNI 

SNORA PR DOTTR 

FÆDD 1772 DO 1852 

HUN VAR GUDRÆKN. 

GAFUD VEL 

VARD MÆDUM METT 

MEDAN LIFDI 

LEID SAL SM LIOS 

TIL LIOSS BIGDA 

OG DRICK´AST ÞAR 

DIRDAR STRAUMI 

Grafskriftin gæti verið eftir Gísla sjálfan en fyrir því eru einungis munnlegar heimildir.
85

 

5.2 Steinarnir í Saurbæ, Hvalfirði 

5. Steinn séra Hallgríms Péturssonar (d. 1674) [5] 

Þegar Jakob hafði lokið við legsteininn sem er á gröf föður hans var séra Hallgrímur 

Pétursson, sálmaskáldið fræga, búinn að hvíla á annað hundrað ár í sinni gröf án þess að 

minnismerki væri á leiði hans. Þá ákváðu nokkrir fjársterkir menn í Reykjavík að panta 

legstein yfir séra Hallgrím hjá Jakobi á Húsafelli. Honum var send löng grafskrift til að 

letra á steininn og kom hann þessu svo vel frá sér, að orð var á gert.
86

 Á 

upplýsingaspjaldi sem er við steininn í kirkjugarðinum í Saurbæ stendur að Stephán 

Stephensen, amtmaður á Hvítárvöllum sé gefandi steinsins og að hann hafi verið búinn 

að panta hann á sinn kostnað áður en hann andaðist 20. desember 1820. Þar segir einnig 

að bróðir hans, Magnús Stephensen hafi verið sá sem samdi textann og að grafskriftin sé 
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 Sama rit, bls. 80.  
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 Kristleifur Þorsteinsson. Úr byggðum Borgarfjarðar, III. bindi, bls. 192. 
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ekki síður um Stephán en Hallgrím. Steinninn er úr rauðu ummynduðu móbergi og er 

lengd hans 119 sm og breiddin 48 sm. Þykktina er ekki hægt að mæla vegna þess að 

steinninn er grafinn í jörðu. Tannstafir eru á öllum jöðrum steinsins og þokkalega mikill 

kantur er gerður svo leturflöturinn er upphleyptur. Letrið, sem er illlæsilegt vegna 

veðrunar og mosa, er með latneskum upphafsstöfum og fyllir út í flötinn. Stærðin á 

stöfunum er 3,5 sm en nafn Hallgríms er meitlað með stærri stöfum eða 5 sm löngum. 

LIET STEIN ÞENA 

LANDSHÖFÐINGI 

SÁRAST SAKNAÐUR 

HVER SANNRI TRÚ 

AF ALÚÐ UNNI – 

ÆTTMENN RISTA 

EPTIR SIN DAG AÐ 

AULDNUM MOLDU 

HÁLEITS SÁLMA – 

SKÁLDS 

HALLGRÍMS 

FRÆGA 

SAURBJARPRESTS 

PETURSSONAR 

MDCCXXI 

LIFI BEGIA MINNING 

Í LANDI BLESSUÐ 

Þrír aðrir Húsafellssteinar eru í Saurbæjarkirkjugarði. Það er erfitt að lesa á þá alla enda 

þarfnast þeir hreinsunar. Einn er úr rauðu ummynduðu móbergi og er um það bil 116 sm 

á lengd og 54 sm á breidd. Á honum er enginn kantur en röð samtengdra hálfmána er 

umhverfis leturflötinn eða það sem Þór Magnússon kallar bárubekk í greinargerð sinni 

um legsteina eftir þá feðga sem eru í Reykholtskirkjugarði. Letrið er með skrifletri. Hinir 

tveir steinarnir eru úr líparíti úr Selgilinu og letrið á þeim báðum er með latneskum 

upphafsstöfum sem eru u.þ.b. 3,7 – 4 sm. Annar þeirra er bogadreginn að neðan og 

ferhyrndur að ofan með striki meitluðu allan hringinn sem myndar brún. Hann er 95 sm 

að lengd og um það bil 46 sm á breidd. Hægt er að greina að Jón Guðmundsson, 

sýsluskrifari blundi vært undir þeim steini. Seinni steinninn er 102 sm á lengd, 49 sm á 

breidd og 12 sm á þykkt. Röð samtengdra hálfmána er á öllum jöðrum hans.  
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5.3 Steinarnir í Bæjarkirkju í Bæjarsveit, Borgarfirði 

6. Steinn Guðrúnar Sigurðsdóttur (d. 1815) [6] 

Þessi steinn sem er úr rauðu ummynduðu móbergi hangir í Bæjarkirkju í Bæjarsveit. 

Hann er bogadreginn til beggja enda og fjórar axlir eru á honum. Í neðri boganum er 

skraut sem er einhvers konar laufteinungur sem er að finna á nokkrum 

Húsafellssteinum.[7] Steinninn er 96 sm á lengd frá hæsta til lægsta punkts, breiddin er 

43 sm en erfitt er að mæla þykktina því steinninn er múraður fastur í vegg. Letrið er 

skrifletur og er það frábrugðið því skrifletri sem vanalega hefur verið notast við. Letrið er 

með dálitlu flúri og er mismunandi halli á stöfunum. 

Hier hvilir 

Merkis Konan 

Guðrun Sigurðs.Dott. 

Fæddist [...] 1759 ~ Deiði [...] 1815 

Hun var 

Guðrækin og góð kona 

Ektamaka Indi [...] 

Barna sina be∫ta Módir 

Voladra aðstoð. van  

[æ]. Beina vegfarendum 

Sinar Stéttar og sina Somi 

og Söknuður. 

Lifir þú Móðir lof [...] 

lifi ættingjar […] 

gefnir. 

7. Steinn hjónanna Sæmundar (d. 1839) og Valgerðar Sæmundsdóttur (d. 1843) 

Þennan stein er að finna inni á klósetti bakvið hurðina í Bæjarkirkju. Hann er úr blágráu 

ummynduðu móbergi úr Bæjargilinu. Lengd steinsins er 81,5 sm, breiddin er 40 sm og 

hann er u.þ.b. 7,3 sm á þykkt. Röð samtengdra hálfmána, sem eru 2 sm langir, er á öllum 

jöðrum steinsins og lítill kantur er höggvinn svo leturflöturinn er upphleyptur. Steinninn 

er brotinn í allavegana tvo hluta en aðeins einn hluta er að finna í kirkjunni. Rauðar 

málningarslettur eru á steininum. Letrið á honum er skrifletur. 

Her hvila moldi 

Merkis hiona 

Sæmundr [Gisl]a ∫onar  

Valgerdr Sæmund 

han fæddr 1779 hun 1776 

giptust 1806. Áttu 9 Børn 

han deidi 1839 hun gipti∫t 
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aptr Joni Sveins∫yni 1841 

deidi 1843. h[…firri] mans  

Mørg drottins [hu.menir bar][     ]  
men[… hans] og margir 

[Sj]ukir þagu Hjalp hans 

[brot] ulum [heppna] [hu.] 

[brot] [……]d 

[brot] og dugnadi 

[brot] [... ∫iet] 

[brot] þenan  ISS 

 

ISS er fangamark steinhöggvarans Jakobs Snorrasonar.
87

 

5.4 Steinn í Staðarhraunskirkju á Mýrum 

8. Steinn Karítasar Þorbjörnsdóttur (d. 1829) 

Þessi steinn liggur á turnlofti í Staðarhraunskirkju og umfjöllun um hann er að finna í 

Kirkjur Íslands, 15. bindi. Þar kemur fram að þar sé einnig stakt brot úr sams konar 

legsteini en á það sé ekkert hægt að lesa, aðeins sjást stafabrot neðst.
88

 

5.5 Steinarnir í Stafholti, Borgarfirði 

Í kirkjugarðinum í Stafholti er að finna fjórtán Húsafellssteina. Sóknarnefndin er búin að 

drífa í gegn mikið verk á síðustu þremur árum við garðinn. Brynjólfur Guðmundsson í 

Hlöðutúni gekk um garðinn með tein og stakk varlega niður og fann steinana. Búið er að 

taka steinana upp úr jörðinni og stefnt er á að koma þeim inn í hús hið fyrsta. Hérna 

verða fimm steinar af þessum 14 teknir til umfjöllunar. 

9. Steinn Jóns Jónssonar (d. 1862) og Sezelju Guðmundsdóttur (d. 1869) frá 

Galtarholti  

Þessi steinn er úr líparíti sem kemur úr Selgilinu. Steinninn er 99 sm á lengd, breiddin 

mælist 54 sm og þykktin 10 sm. Röð samtengdra hálfmána er á öllum jöðrum steinsins. 

Erfitt er að lesa á steininn þar sem hann er mosavaxinn en grafskriftin er til og birtist í 

bókinni Kirkjur Íslands, 14. bindi um Stafholtskirkju og var fengin frá frú Sigríði 

Guðmundsdóttur frá Einarsnesi í Borgarhreppi. Áletrunin er með latneskum 

upphafsstöfum og mælist letrið stærst í nöfnum, 3,8 sm. Samkvæmt ártali er hægt að 

áætla að Gísli hafi gert þennan stein. 
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og Snæfellsness- og Dalaprófastsdæmi, 2010, bls.  272. 
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+ HÉR UNDIR GEYMAST LÍK 

MERKIS HJÓNANNA 

JÓNS JÓNSSONAR OG 

SEZELJU GUÐMUNDSDÓTTUR 

FRÁ GALTARHOLTI 

HANN DÓ 9DA APRÍL. 1862, 66 ÁRA 

HÚN EKKJA 15. JÚNÍ 1869, 67 ÁRA 

Í FARSÆLU 37 ÁRA HJÓNABANDI 

ÁTTU ÞAU SAMAN 5 BÖRN. 

GUÐRÆKNI OG MANNÁST 

DŸGÐ OG DUGNAÐUR 

PRŸDDU HIÐ FAGRA OG NŸT 

SAMA LÍF ÞEIRRA. 

TREGUÐ AF BÖRNUM OG MÖRGUM ELSKENDUM FÓRU 

ÞAU Í FRIÐI Á LAND FRIÐARINS 

MINNINGIN LIFIR EPTIR Í BLESSUN. 

DÓMKLUKKA ÞEGAR DROTTINS SLÆR 

DAUÐINN UKKAR EI HALDIÐ FÆR ... 

Hendingarnar neðst á steininum eru ekki komnar úr ritningunni en þær er að finna á 

nokkrum legsteinum í Borgarfjarðarprófastsdæmi og þá með ýmsum blæbrigðum, meðal 

annars á steini Jakobs Snorrasonar.
89

 

Á hlið steinsins er skrifað FORELDRUM SINUM TIL MININGAR SETTI [8] 

10. Steinn Thorbiørn Bjarnason (d. 1767) [9] 

Þessi steinn sker sig að nokkru leyti frá hinum þar sem hann er mun minni og mælist 

hann 57 sm að lengd. Misjöfn breidd er á steininum vegna formsins en mælist hún á 

bilinu 32-34 sm og þykktin er síðan 7,5 sm. Þetta er samt sem áður steinn úr rauðu 

ummynduðu móbergi úr Bæjargilinu þannig að leiða má líkur á að þetta sé steinn eftir 

Húsafellsfeðga. Á neðri hluta steinsins er krossmark með hring fyrir ofan og einfalt strik 

er meitlað allan hringinn. Leturgerðin er skrifletur og stafirnir eru stórir eða 5 sm langir. 

Her er lagdur 

∫á gudhræddi 

og gafum Gi[...] 

løgréttumadurin 

mr[mr er ofar] Thorbiørn 

Biarna∫on 

fæddur. 1668 

deidi 1763 
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 Kirkjur Íslands, 14. bindi. Reykjavík, Þjóðminjasafn Íslands, Húsafriðunarnefnd, Biskupsstofa 

og Borgarfjarðarprófastsdæmi, 2009, bls. 273. 
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11. Steinn Þóru Björnsdóttur (d. 1879) 

Þessi steinn er úr rauðu ummynduðu móbergi úr Bæjargilinu og mælist lengd hans 109 

sm. Formið á honum er þannig að hann er breiðari að ofan en neðan, s.s. niðurmjór. 

Breiddin mælist að ofan 43 sm en 34 sm að neðan. Hann er bogadreginn í báða enda og 

er skrautbogi meitlaður í efri bogann með djúpum holum beggja vegna í skrautið.[10] 

Steinninn er örlítið kúptur þannig að leturflöturinn er ekki alveg sléttur. Letrið er 

skrifletur. Gísli er sá eini sem er á lífi þegar þessi kona deyr þannig að leiða má sterkar 

líkur á að þetta sé steinn eftir hann. 

[......] 

okunreit [und] 

løgdum blund [...]n 

Su føgru [......] med f[..] K[væm] 

Lundar hrein bar [loks]. 

Þóra BjornsDottir ∫em  

Barni Guds h[æf..] langvin[...]  

Fátækir fengu [...]d 

[......... ga] 

Laungum þv [...] ed. 

Lidandi Brædra [...ig..] [tákn; einhvers konar viðbót] 

En be[∫tum] Maka og Mod 

Mun goldin þokk [.æ.i] 

Bigd    

Fædd 178[.] 

gift 18[..] 

Bod [......]∫yni 

Dáin 1879 

A[f......]  4 

Lifdu hana 9 

12. Steinn Guðrúnar Helgadóttur (d. 1842) 

Steinninn er úr rauðu ummynduðu móbergi úr Bæjargilinu eins og flest allir steinarnir 

sem eru í Stafholti. Hann er 107 sm langur, 51 sm að ofan og 39 sm að neðan. Hann er 

bogadreginn í báða enda og hálfmánar eru á hliðunum. Í efri boganum er meitlað skraut. 

Leturflöturinn er aðeins kúptur og letrið er skrifletur. Stafirnir eru 3 sm langir og 6 sm 

þeir lengstu eins og t.d. stafurinn f. Steinninn er töluvert brotinn en brotunum hefur verið 

lagt ofan á hann. 

Í Moldu her blundr 

MerkisKona 

Guðrun Helgadóttir 

Fædd 1787 
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gift Jóni bónda Jóns∫yni 1811 

Dáin [n....] 42 

god Modir [...] barna 

______ 

 

Her [......] [hreinskilin og] lund 

[......] 

gud þvi [...] nadi, 

med ha[......] 

h[.........] [∫adi] 

M [.........] 

ad [.........] 

∫ [.........] 

[.........] a 

Matth. 5 

13. Steinn Jóns bónda Jónssonar (d. 1845) [11] 

Þessi steinn er úr rauðu ummynduðu móbergi úr Bæjargilinu. Hann mælist 106 sm á 

lengd og 9 sm á þykkt. Hann er eins og fleiri steinar í þessum garði breiðari að ofan en 

neðan. Að ofan mælist steinninn 49 sm en að neðan 43 sm. Röð samtengdra hálfmána er 

á öllum jöðrum steinsins ásamt kanti. Í báðum efri hornunum er skraut.[12] Hringur með 

blómi innan í og er það u.þ.b. 6 sm á lengd og breidd. Áletrunin er með latneskum 

upphafsstöfum en með skrifletri er meitlað í 4 neðstu línurnar en illráðanlegt er að lesa úr 

þeim. 

HER UNDIR HVILA 

HOLDLEGAR LEIFAR 

JON [bonda] JONSSNR.   Nafnið er meitlað með skrifletri en með háum stöfum. 

HANN VAR TVIGIFTUR 

OG VARD ALLS FADIR 

14 BARNA 

HANN DEIDI 1845  

HAN BAR HUGPRIDI 

OG AP[......] DSKU 

[.........] 

[....S....] SNI 

HA [.....] OG HREISTI 

HA[......] I 

A[........] HN 

S [.........] 

GUD [....] S 

N [......] UM 

Þrjár línur koma síðan með skrifletri og önnur til með enn smærra skrifletri. 
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5.6 Steinarnir í Stóraási, Borgarfirði 

Í kirkjugarðinum er að finna þrjá Húsafellssteina sem áður voru sokknir en hefur verið 

komið smekklega fyrir vestarlega í garðinum. Umfjöllun um þessa steina er að finna í 

Kirkjur Íslands, 13. bindi. Einn steinninn sem er yfir Guðrúnu Árnadóttur er með 

skammstöfun sem rituð er með rúnaletri og stendur að öllum líkindum fyrir Gisli Iacobs 

Son eða Gísla Jakobsson á Augastöðum. Hefur hann merkt annan stein með þessum hætti 

og sá steinn er á Gilsbakka.
90

 Í útihúsi á staðnum eru varðveittir fjórir steinar, þrír í heilu 

lagi og einn í  mörgum brotum. Steinarnir eru allir úr rauðu ummynduðu móbergi. Hægt 

er að lesa nokkuð vel á þrjá þeirra en einn er það urinn að ofan að aðeins sjást tveir stafir. 

Sá steinn sem er í brotum er ótrúlega skýr sé brotunum raðað saman og á hann hefur 

Gísli Jakobsson rist nafnið sitt. Á honum er upphleypt krossmark með skrautvindingum 

til hliðar í efri boga og er þetta sama skraut að finna á tveimur öðrum Húsafellssteinum. 

Fjallað verður um einn stein hér.  

14. Steinn Bjargar Einarsdóttur (d. 1842) [12, 13] 

Björg Einarsdóttir var fyrri kona Þorsteins Jakobssonar og leiða má líkur að því að hann 

hafi gert steininn yfir konu sína. Steinninn er 120 sm að lengd frá hæsta til lægsta punkts, 

og þykktin mælist 8,9 sm. Hann er breiðari að ofan en að neðan og að ofan mælist hann 

50,5 sm en að neðan 42,5 sm. Steinninn er bogadreginn í báða enda með stærri boga efst.  

Bogarnir ná ekki út í hliðarnar svo fjórar axlir myndast, tvær að ofan og tvær að neðan. Í 

efri boganum er fallega hannað skraut. Lítill kantur er umhverfis. Letrið er skrifletur fyrir 

utan nafn Bjargar og er hægt að lesa á steininn fyrir utan hluta sem er urinn fyrir miðju 

og niður úr.  

Þena biggir Bed 

BIØRG EINARS DOTTIR 

Egtakvina 

Þor∫teins Jacobs ∫on 

hún bar ógipt zgipt 

ávøxtu guðræknin   r [-r minna og fyrir ofan]   

Trigd og hreinlindi 

Trúfe∫ti i allri hegdan 

giør hna [Ekiúmaninm] 

óg[.....]nlega 

á feig[......]fena∫t glad 
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þeir [......]nda∫t + 

óm[.........] hin 

æ [hv............] 

all þ[ar..........] 

þig i hæ[........][mna] ∫al 

hugur [......]in + 

Fæd[......] 18[..] 

G[.........]8[..] 

D[.........] 

5.7 Steinarnir á Gilsbakka, Borgarfirði 

Í Gilsbakkakirkjugarði er að finna átta Húsafellssteina og eru sjö þeirra sokknir í jörð. Í 

legsteinaskrá sem til er yfir kirkjugarðinn eru fimm legsteinar skráðir sem 

Húsafellssteinar og notast var við þá skrá til að finna steinana. Rist var ofan af þeim og 

þær upplýsingar teknar sem hægt var og torfið svo sett yfir þá aftur. Einn Húsafellssteinn 

er skráður í Kirkjur Íslands, 13. bindi og er hann yfir Jakobi Líndal Ólafssyni. Hér verða 

teknir þrír steinar til umfjöllunar. 

15. Steinn síra Jóns Jónssonar (d. 1796) 

Þessi steinn er úr rauðu ummynduðu móbergi úr Bæjargilinu. Þetta er lengsti steinninn 

sem fundist hefur en hann mælist 138 sm langur og 50 sm breiður. Hann er bogadreginn í 

báða enda. Áletrunarflöturinn sem er upphleyptur er bogadreginn efst en hverfist saman 

við lag steinsins neðst. Þar sem steinninn sveigist í boga neðst eru skrautvindingar. Letrið 

er með latneskum upphafsstöfum. 

HER HVILER 

[.....] 

ÆTTGØFUGE [.....] 

KENNEMAN 

SÍRA IÓN IÓNSSON 

PRESTR TIL GILS OG SID 

SAFNADA 

FÆDDR 26 AUG 1738 

VÍGDR 1765 GIFTIST 80 

DEIDI 22 AUG 1796 

______ 

NG [........]KUNI RE 

KLERKR BSTI J VERKI [KRISTS?] 

BJARGIR VEITI MØRGUM 

MIJKIA KLÆDA SjUKA [....] RDI 

NADI, SIG[... S SÆ[...] OG [...] 

ANTRU D[...] ÞVÍ GL[...] 
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KRÓN[...] DÝRD[ARRÍKI?] [VORU?] 

KRISTS J HØNDUM VISE[...] 

ØNDIN 

______ 

[...]EDIGDA[........] 

HANS 

[........] 

ÞIN 

16. Steinn Guðmundar „eldri“ Guðmundssonar (d.?) 

Þessi steinn er úr rauðu ummynduðu móbergi úr Bæjargilinu. Hann er 107 sm langur og 

46 sm breiður. Hann er ferhyrndur og á öllum jöðrum steinsins er upphleyptur ferskeyttur 

tannstafur. Steinninn er heill og óbrotinn að mestu en letrið er það illa farið að ekki verða 

lesnir nema örfáir stafir. Letrið er með latneskum upphafsstöfum og á efri og vinstri hlið 

steinsins er einnig meitlað letur.  

SINŪ ÆRUVERDA FØDR 

TIL MININGR LETU Steinin GUDMUNDR Z EIOLFR TS. 

17. Steinn Hjálmars Þorsteinssonar og Halldóru Jakobsdóttur [14] 

Þessi steinn er úr rauðu ummynduðu móbergi úr Bæjargilinu. Hann er 90 sm langur og 

breiddin mælist 46 sm. Steinninn er ferhyrndur og röð samtengdra hálfmána, sem eru 3 

sm að lengd, er á öllum jöðrum hans sem og kantur. Á steininn er meitlað með latneskum 

upphafsstöfum sem eru um 2,6 sm að lengd. Steinninn er töluvert skemmdur um miðjuna 

sem gerir það að verkum að ólæsilegt er á þann hluta. 

HÉR SOFA Í FAÐMI SINNAR 

[............] HEIDURS HIÓNIN 

HIALMAR ÞORSTEINSSON 

FÆDDR [1806?] GIPTUR 1837 

HALLDÓRU JAKOBSDÓTTIR [hérna er TTI skeytt saman] 

FÆDD 1807 ATtU 9? BØRN 

DÁIN[-fyrir ofan N] [............] 

HILUR [............] R BÁRU 

HRÓD [...............] ÓÐAN 

[..................] 

[..................] 

[..................] 

[............] STUNDA 

SVA [......] ÞEIRRA SÁLUM 

SÆL [.........] NDÆLA ...E..J.. 

_______ 

JESUS SAGDI. EG EM. UPPRISA  

OG LIFIÐ HVER SEM TRÚIR A 
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MIG HAN M[UN LIFA] ÞÓ HN DEII 

[rúnir] rúnir 

 

Neðst á steininn er rist með rúnum: [Rist]i Gísli Jakobsson...
91

 

5.8 Steinarnir í Hvammi, Norðurárdal 

Í Hvammi í Norðurárdal er að finna tvo Húsafellssteina. Lengi vel voru þeir í hrúgu við 

kirkjuhliðið ásamt 6-8 baulusteinum. Árið 2003 var hlaðið umhverfis garðinn og gert 

lítið svæði innan í garðinum þar sem þessum steinum var snyrtilega raðað niður. 

18. Steinn Einars Bjarnasonar (d. 1843) og Valgerðar B.dóttur. (d. 1843) [15] 

Þessi steinn er úr rauðu ummynduðu móbergi úr Bæjargilinu. Hann er 91 sm á lengd og 

þykktin er 7 sm. Formið á steininum er þannig að hann er breiðari að ofan en neðan. 

Breiddin mælist 42 sm að ofan og 36 sm að neðan. Hann er ferhyrndur að ofan en 

bogadreginn að neðan. Röð hálfmána er á hliðum steinsins og að ofan og eru þeir u.þ.b. 

1,8 sm að lengd. Steinninn er brotinn í tvo hluta og smá skemmdur. Letrið er skrifletur og 

sum staðar hefur letrið máðst út. Stafirnir mælast u.þ.b. 2,5 sm. 

Her blunda mold [u] brot 

Heidurs hiona 

Einar Bjarna ∫onu 

Valgerdar B[……] [brot] 

Han var fæd[d] 1764 hun 178[4] 

Ekta 

Dain 1843. 

Þau [v]oru G[ud]rækin 

og g[… …] dagi 

Áttu 15 [börn] en lifdu 9. 

S[langt s]ynir [3] og 6 dætur 

á [∫aran] […]a ∫öknud. 

[… …]. 

Min[∼ fyrir ofan n]ing […] vakir medal 

lifendra […] I Guds 

hönd […] ∫igri hró∫a 

svo d[…]legur ábati 

er daudi réttlátra. 
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 Gunnar Bollason. Óútgefið handrit. Fornleifavernd ríkisins. 
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19.  Steinn Ara Jónssonar (d. 1818)  

Þessi steinn er einnig úr rauðu ummynduðu móbergi úr Bæjargilinu en hérna sést vel hvað 

steinninn hefur mörg litbrigði. Hann er bláfjólublár að lit en sé aðeins klórað í yfirborðið 

kemur rauði liturinn í ljós. Hann er 80 sm langur, 36 sm breiður og 10 sm þykkur. Hann er 

ferhyrndur og strik er meitlað í kringum leturflötinn sem stendur ekki upp úr þar sem enginn 

kantur er höggvinn í steininn. Brotið er úr öllum hornum steinsins. Letrið er skrifletur og 

mælast stafirnir 3 sm en stóru stafirnir sem eru skrautmeiri mælast 4 sm. 

Hier er 

Leiddur 

Dánumadrin 

Ari [eða e] Jón∫ ∫on 

Fæddr 6 Ma[rti] 1766 

Gifti 30 octo[br] 1789 

5 barna be∫ti Fadir 

Deidi 19 Nóv 1818 

______ 

 

Salir Riettlatra eru 

I Guds hendi og 

eingin pina ∫nertir 

þær.   Spek : 3.1 

______ 

Á steininn er krotað á neðri vinstri hlið ASI en það verður að taka með fyrirvara þar sem 

það er einstaklega illa gert og mjög ólíklegt að þetta sé eftir steinhöggvarann sem gerði 

steininn. 

5.9 Steinarnir í Síðumúla í Hvítársíðu, Borgarfirði 

Hér er eflaust fleiri Húsafellssteina að finna en fara verður með tein yfir garðinn og rista 

ofan af þeim. Það sést í fjóra steina og eru tveir þeirra teknir til umfjöllunar hér.  

20.  Steinn Jóns Ólafssonar (d. 1809) [16] 

Þessi steinn er úr rauðu ummynduðu móbergi úr Bæjargilinu. Hann er 108 sm að lengd, 

41 sm að breidd og þykktin er um 9 sm. Steinninn er ferhyrndur en bogar, með snúð á 

endanum og tvöfaldri línu, eru meitlaðir á báða enda sem mynda kant og gera leturflötinn 

upphleyptan. Letrið er með latneskum upphafsstöfum og mælast þeir 4 sm langir. 

Neðarlega á steininum hefur letrið máðst út en einstaka stafi er hægt að ráða í. 
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HER ER LAGDR 

GULLSMIDR 

JON OLAFSSON 

FÆDDUR 1744 

GIPTIST 

MAD HELGU GUD 

MUNDSDOTTIR [hérna er t.d. T og I sameinað] 

17[..] 

DEIDI [..]09 

GODR S[…]DR 

GØFUGMENI 

[..]IN […… UDÚ] VEL 

[..S ….. A.ND] 

LIOS KRISTS SÆLU 

MINING BLESSA 

[…] 

21. Steinn Halldórs Pálssonar (d. 1863) og Þórdísar Einarsdóttur (d. 1856) [17] 

Þessi steinn er úr blágráu ummynduðu móbergi úr Bæjargilinu. Hann er 114 sm að lengd, 

53 sm að breidd og þykktin er 9 sm. Röð samtengdra hálfmána, sem eru 4 sm að lengd 

hver, er á öllum jöðrum steinsins og kantur út frá þeim þannig að leturflöturinn, sem 

mælist 49,5 sm að breidd, verður upphleyptur. Skraut er meitlað í öll horn steinsins, 

hringur sem er 7,5 sm x 7,5 sm með blómi innan í og einnig er meitlaður kross fyrir 

miðju efst í steininn.[18] Letrið er með latneskum upphafsstöfum. 

HER ER ÖLDUNGUR ÆRU VERDUR 

LAGÐUR TIL HVILDAR HINSTA 

SINNI AÐ KVÖLDI [LÍF]DAGSINS 

LÁNGA OG MERKA ENN ANDIN 

LIFIR HJÁ LIFANDA GUÐI 

ÞAÐ ER HEIÐURS BÓNDINN 

HALDOR PÁLS SON 

HANN VAR FÆDDR 22 APRÍL 1773 

GIPTR […]ÚL 1800 INGISSTÚLKU 

ÞÓRDÍS EINARS DÓTTUR 

HÚN VAR FÆDD […] 1779 

ANDAÐIST [..] JÚNÍ 1856 

OG NÚ HVÍLIR HER HANS VIÐ 

SÍÐU ER HÚN SÆLLRI SAMBÚÐ 

GLADDI Í 6 ÁR OG 50 

HANN DEI[.. ..] JÚLÍ 1863 

ÁSTKÆR FAÐIR AFI OG 

LÁNGAFI 22 AFKOMENDA 

HVURRA 47 EPTIRLIFANDI 

FAGNA HANS FRELSIS STUND 

EN […] SAMGLEÐJAST 
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HONUM [Á] SÆLUNAR LAND 

SÆLIR ERU ÞEIR SEM 

I DROTTNI DE[..A]  ECE. 

5.10 Steinarnir í Hjarðarholti, Borgarfirði 

Í skemmu sem stendur við bæinn Hjarðarholt í Stafholtstungum í Borgarfirði er að finna 

þrjá Húsafellslegsteina. Þrír aðrir legsteinar standa hjá þeim en þeir eru augljóslega ekki 

eftir þá Húsafellsfeðga, formið, grjóttegundin og letrið er ekki það sama. Steinarnir eru 

þaktir mold og óhreinindum svo erfitt er að sjá litinn en þetta eru allt steinar úr rauðu 

ummynduðu móbergi úr Bæjargilinu. 

22. Steinn Helga Jónssonar (d. ?) og Margrétar Árnadóttur (d. 1800) [18] 

Þessi steinn mælist 94 sm að lengd og formið er þannig að hann er breiðari að ofan 

heldur en að neðan. Hann mælist 44 sm að ofan og 29 sm að neðan. Þykktin á steininum 

er 9,5 sm. Steinninn er lítillega bogadreginn að ofan en neðri hlutinn er ferkantaður. 

Einfalt strik er meitlað allan hringinn sem myndar smá bekk á milli sem er þannig gerður 

að hann rís og dalar.[19] Letrið er með latneskum upphafsstöfum og er grafskriftin 

læsileg fyrir utan þá hluta þar sem brotnað hefur uppúr steininum og eilítið hefur letrið 

máðst út. Letrið fyllir ekki alveg upp í flötinn og er skraut fyrir neðan áletrunina. 

HIER HVILIR 

LIK […] 

ÞESS RAD[V…] 

ÞIODSMID 

HELGA JONSSO[N] 

FÆDD [… 17..] 

DEIDI [….] 

OG [… …] 

DIGD U[……] 

EGTAG[…..] 

MARGRETA[AR] 

ARNADOTTUR 

FÆDD [7.. 173.] 

DEIDI 1800 

23. Steinn Sæm[undar Helgasonar] (d. ?)  

Þessi steinn mælist 76 sm að lengd, 32 sm að breidd og þykktin er 8,5 sm. Hann er 

bogadreginn að ofan og ferkantaður að neðan. Tvöfalt strik er meitlað allan hringinn og 

myndast kantur á milli strikanna. Lítilsháttar frostskemmd er rétt fyrir neðan miðju hægra 

megin á leturfletinum. Letrið er með latneskum upphafsstöfum. 
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HER ER LAGT 

LIK [….]ANA 

SÆM[….. HELGA]SON 

SEM FÆDD[…] 1781 

ENN [D…. 182]9. 

HANN VAR [.AD] z [-z er ofar] 

MANKOST [……] 

SEM VAR […...D]. 

VE[..EN….]NDI 

TIL GAGN […]ER 

VETNA. OG. GODS 

EPTIRDÆMIS 

______ 

24. Steinn Ragnheiðar Ólafsdóttur (d. 1818) 

Þetta er steinn sem er lítill miðað við hina, en svona stein er líka að finna í Stafholti sem 

er yfir Thorbiørn Bjarnason. Steinarnir eru eins að öllu leyti. Sömu mál eru á þeim eða 57 

sm að lengd og 32 að breidd og 7,5 sm að þykkt. Einnig er sama leturgerðin í sömu stærð, 

5,5 sm. Einfalt strik er meitlað allan hringinn og sama skrautið er sett neðst, krossmark 

með hring fyrir ofan. 

Her er logd 

Gud hrædd 

Kona. 

Ragnheidur. [hérna er t.d. –u og –r skeytt saman] 

Olaf∫.dottir 

fædd . 1738 

deidi . 1818 

5.11 Steinn á Fitjum í Skorradal í Borgarfirði 

25.  Steinn Björns Jakobssonar (d. 1844) 

Þessi steinn er yfir Birni Jakobssyni, syni Jakobs á Húsafelli og hefur annar hvor bræðra 

hans, Þorsteinn eða Gísli, gert steininn. Umfjöllun um steininn má finna í grein Gunnars 

Bollasonar í tímaritinu Bautasteinn.
92

 

5.12 Steinn á Lundi í Lundarreykjadal, Borgarfirði 

26. Steinn Sveinbjörns Árnasonar (d. 1860) 

Þessi steinn liggur í gamla kirkjugarðinum sem er staðsettur fyrir ofan núverandi kirkju. 

Hann er úr rauðu ummynduðu móbergi úr Bæjargilinu. Hann mælist 95,5 sm á lengd, 
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 Gunnar Bollason. „Þegar dómklukka Drottins slær“, bls. 6. 
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51,5 sm á breidd og þykkt steinsins er 10,5 sm. Steinninn er ferhyrndur og á öllum 

jöðrum hans er röð samtengdra hálfmána. Leturflöturinn er 90 sm á lengd og 47 sm á 

breidd. Letrið er með latneskum upphafsstöfum og er afar heillegt. Lengd stafanna er alls 

staðar um 4 sm en línubil oftast um 2 sm. 

HÉR BLUNDr VÆRT 

BLÍÐUR MAN VINUR 

SVEINBJÖRn ÁRNASON  

FÆÐÐUR 1811 

KVÆNTUR 1839 

GUÐLG KRISTJÁNS D 

ÁTTU 11 BÖRN 

VAR HREPPSt 19 ÁR 

ANDAÐIST 1860 

______ 

HAN VAR GÁFAÐUR 

GUÐRÆKIN STILTR 

TRÚFASTUR VINUR 

ÞOLGÓÐUR I ÞRAUT 

TIL MININGr SINUM FÖÐr 

LIETU Sti JÓN ÁRNI. 

5.13 Steinn á Borg, Borgarfirði 

27. Steinn Ingvars Eiríkssonar (d. 1832) [20] 

Þessi steinn er úr rauðu ummynduðu móbergi úr Bæjargilinu. Steinninn er 61 sm að 

lengd, 37 sm að breidd og þykktin er frá 8-9 sm en tvöfaldur kantur sem er umhverfis 

telur 1 sm. Annar kanturinn rís og dalar og síðan kemur beinn kantur við jaðra steinsins. 

Steinninn er ferhyrndur og einfalt strik er meitlað umhverfis. Skraut er í öllum hornum 

steinsins, eins konar þríhyrningur með blómi ofan á í efri hornum [21] og síðan einhvers 

konar lauf sem snúa hvort að öðru í neðri hornunum. Letrið er skrifletur sem er misstórt, 

allt frá 2,6 sm til 3,4 sm í nöfnum.   

Her er [le]g∫tadr 

Ingvars Eiriks 

∫onar 

Sverriis ∫onar 

Sem andadi∫t 

a 5 aldurs ári 

hn 13 Decembr 

1832 
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5.14 Steinar á Kolbeinsstöðum, Borgarbyggð 

Í Kolbeinsstaðakirkjugarði er að finna tvo Húsafellssteina. 

28. Steinn Hannesar [D]sonar (d. 1820) 

Þessi steinn er úr rauðu ummynduðu móbergi úr Bæjargilinu. Hann er 96,5 sm á lengd, 

45,5 sm á breidd og þykktin mælist 9,15 sm. Hann er ferhyrndur með tvöföldum kanti á 

öllum jöðrum. Neðra vinstra horn steinsins er brotið og eilítið af því hægra en annars er 

steinninn heill. Letrið er skrifletur og er misstórt, allt frá 2 sm upp í 3,5 sm. 

Þágu [...] Hvild þ[reitt......] 

H[annes] bondi D[...]∫on 

Dain 23 octobr 1820 [...] gamall 

Olof Kona han∫ Þor[…]Dott 

Dain 12 Marti 1825 [...] gomul 

______ 

Þetta voru [K......]a∫tandi 

Man e[∫][Kumu][...]ir en 

ad∫[............] og 

veg [...d. brot in...]ga 

Be[............] 

3 [...] þr[......indi] 

______ 

[......... an ∫tad] 

[.......r.......] 

[...............] 

[...............] 

29. Steinn séra Sigurðar Thors Bjørnssonar (d. 1807) 

Þessi steinn er úr rauðu ummynduðu móbergi úr Bæjargilinu. Hann er 57 sm að lengd og 

30-32,5 sm að breidd. Hann er ferhyrndur en rúnnaður á hornunum. Einfalt strik er allan 

hringinn. Letrið er skrifletur sem er misstórt, frá 4 sm til 7 sm. Þetta er svipaður steinn og 

er yfir Thorbiørn Bjarnason í Stafholti og Ragnheiði Ólafsdóttur í Hjarðarholti, 

Borgarfirði. 

Her er lagdur. 

Prestur. inn. 

Sra[ra uppi og – fyrir neðan] Sigurdur. 

Thor bjørns∫: [hér er T og h tengt saman í tengiskrift] 

fæddur. 15 Aug. 

1775. 

dei[ei fyrir ofan]di. 24. da [da fyrir ofan og – fyrir neðan] mai 

.1807. 



43 

5.15 Steinn í Görðum á Akranesi 

30. Steinn Þuríðar Árnadóttur (d. 1855) 

Þessi steinn er úr rauðu ummynduðu móbergi úr Bæjargilinu. Hann er 94 sm á lengd, 

48,5 á breidd og þykkt steinsins er meira en 13 sm. Röð samtengdra hálfmána er á öllum 

jöðrum steinsins. Brotið er úr norðvesturhorni steinsins og er hann afar skófum vaxinn. 

Letrið er með latneskum upphafsstöfum og er um 3 sm á lengd.
93

 

HÉR SEFUR 

SÓMAKONAN 

ÞURIDUR ÁRNADOTTIR 

FÆDD 27 MARS 1814 

GIPT 28 JUNI 1848 

[.............] 

[.........] LIFS SKILIN 

[............] 

[......] 1853 OG DEYÐI 

[1855 30.] AUGUST 

______ 

KONA GUÐHRÆDD 

GÓÐ [...] FRAMSYN 

[.........]LYND 

GÁFUÐ [MENTA?]FRÓÐ 

[............] 

[...]EKTA MAKA 

BARNA SINNA VELFERÐ 

MEÐ VA  OG MENTUN ÓL 

SORGMÆDDUR MAKI SETTI 

MAGNÚS EINARS SON. 

5.16 Steinar í Reynivallakirkjugarði að Reynivöllum í Kjós 

Í Reynivallakirkjugarði er að finna þrjá Húsafellssteina. Þeir eru allir illa farnir en tveir 

þó sérstaklega. Fjallað er um þá í grein eftir Gunnar Bollason í tímaritinu Bautasteinn og 

verður ekki nánar fjallað um þá hér.
94

  

5.17 Steinn í Hjarðarholti í Dölunum  

31. Steinn Ingveldar Bogadóttur (d. 1843) [24] 

Á vegg í anddyri þjónustuhúss er þessi steinn festur. Umfjöllun um hann má finna í 

Kirkjur Íslands, 16. bindi.
95
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 Gunnar Bollason. Óútgefið handrit. Fornleifavernd ríkisins. 
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 Gunnar Bollason. „Milli Inn- og Útnesja“, bls. 8. 
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Næstu fimm steinar eru þeir steinar sem vitað er til að hafi ferðast hvað lengst frá 

smíðastað sínum á Húsafelli.  

5.18 Steinn í Útskálum, Garði  

32. Steinn Guðmundar Auðunssonar (d. 1877) 

Þessi steinn er úr rauðu ummynduðu móbergi. Hann er brotinn í tvennt neðarlega auk 

þess sem mikið vantar á hann og mjög er kvarnað úr brúnum. Steinninn er ávalur að ofan 

en meðfram jöðrum hans er meitlaður lágur bekkur með upphleyptum tannstaf. Letrið er 

með latneskum upphafsstöfum en grafskriftin er svo sundurslitin að hún er nánast 

samhengislaus en hægt er ráða í einhvern hluta. 

HER HVILIR VÆRT 

HEIDURSVERDUR 

BONDI GUÐMUND[…] 

[AU]DUNNS SON 

[FÆD?]DU[R?] 1825 KVÆNT 

[UR] [E]KKJU KRIST[ÍNU?] 

[MAN?]NUS DOTTIR 

[DÁIN?]NN 1877 

[…]IR EKKIAN 

[…]IA SKREITTA FASTAN 

[…] ÞRA […] 

GVVD RÆKIN[…] 

[…]ASTAD Þ[…]ADI[…] 

[…] 

Fyrir neðan eru meitlaðir fínir skrifstafir, ef til vill Biblíutilvitnun, en þeir eru 

ólæsilegir.
96

 

5.19 Steinn á Möðruvöllum, Hörgárdal 

33. Steinn síra Jóns Jónssonar lærða (d. 1846) 

Hann er settur síra Jóni Jónssyni lærða, presti á Möðruvöllum. Síra Jón fékk Jakob 

Snorrason á Húsafelli til að meitla í steininn eftirmæli sín og steinninn ætti að vera við 

                                                                                                                                                 

95
 Kirkjur Íslands, 16. bindi. Reykjavík, Þjóðminjasafn Íslands, Húsafriðunarnefnd, Biskupsstofa 

og Snæfellsness- og Dalaprófastsdæmi, 2010, bls. 69-70. 
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 Gunnar Bollason. Óútgefið handrit. Fornleifavernd ríkisins. 
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kirkjudyr svo allir mættu lesa.
97

 Umfjöllun um þennan stein má finna í grein eftir Gunnar 

Bollason í tímaritinu Bautasteinn og í Kirkjur Íslands, 9. bindi.
98

  

5.20 Steinn nr. 34 í Mosfellsdal yfir Magnúsi Grímssyni (d. 1860) 

Umfjöllun um steininn má finna í grein Gunnars Bollasonar í tímaritinu Bautasteinn.
99

 

5.21 Steinn nr. 35 í Bólstaðarhlíð yfir síra Birni Jónssyni (d. 1825) 

Umfjöllun um steininn má finna í Kirkjur Íslands, 8. bindi.
100

 

5.22 Steinn nr. 36 á Höskuldsstöðum á Skagaströnd yfir Stefáni 

Ólafssyni 

Í grein Þórs Magnússonar „Legsteinasmíðar“ kemur fram að steinninn yfir séra Stefáni 

Ólafssyni á Höskuldsstöðum, forföður Stephensensættarinnar, sé Húsafellssteinn. Gunnar 

Bollason staðfesti að steinninn væri í kirkjunni.
101

 

5.23 Steinarnir í Þjóðminjasafninu 

Í Þjóðminjasafni Íslands eru tveir legsteinar sem bera handbragð þeirra feðga (safnnúmer 

Þjms. 1979-90 og Þjms. 2010-65). Í skráningu er þó hvergi staðhæft að þeir séu eftir 

Húsafellsfeðga og eiginleg rannsókn á þeim hefur ekki verið gerð. Annar er í raun 11 

brot sem gætu verið úr sama legsteini. Hinn er heillegri, þó það vanti reyndar á hann 

neðst og kemur hann úr kirkjugarðinum á Melum í Melasveit en aðrar upplýsingar er því 

miður ekki að hafa í skráningu.
102

 

Annan stein er að finna í kirkjugarðinum í Snóksdal og umfjöllun um hann má finna í 

Kirkjur Íslands, 16. bindi.
103
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Gera má ráð fyrir að fleiri Húsafellssteinar liggi í jörðu, það sást klárlega í Stafholti 

þar sem vitað var um einn stein en upp komu fjórtán þegar farið var yfir garðinn. Í 

Norðtungu, sem er tiltölulega nálægt Húsafelli, var gamli kirkjugarðurinn aflagður árið 

1895. Í þeim kirkjugarði er hægt að leiða líkur að því að Húsafellssteinar hafi legið en 

Þverá flæddi yfir garðinn og hefur tekið legsteina með sér. Magnús Skúlason, bóndi í 

Norðtungu 1, segir að enn standi bein út úr árfarveginum. 
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6 Niðurstöður 

Í upphafi verkefnisins vissi ég um 10-12 legsteina eftir þá Húsafellsfeðga. Núna þegar 

safnað hefur verið saman upplýsingum og leitað hefur verið að þeim hafa alls 83 

legsteinar fundist.  Þeir eru allir prýðisvel gerðir og einkenni steinanna koma betur í ljós 

þegar hægt er að bera saman fleiri steina.  

     Helsta sérkenni Húsafellssteinanna er efnið það er, náttúrulega steintegundin, rauða 

og blágráa ummyndaða móbergið og líparítið, sem þeir eru unnir úr.  

Þá hafa steinarnir verið unnir á svipaðan hátt; höggnir jafnir á hliðar og skafnir sléttir.
104

 

Mikil natni og nákvæmni hefur farið í þetta verk því steinarnir eru einstaklega sléttir á 

hliðum og að ofan. 

Höfundarmörk er að finna á fáum Húsafellssteinum. Því má fullyrða að um er að 

ræða handverkskunnáttu sem erfðist frá föður til sona og hefur ekki breyst mikið 

stílfræðilega við það. Þór Magnússon telur líklegt að hver steinsmiður hafi haft sín 

séreinkenni eða hann smíðað eina gerð frekar en aðra.
105

 Hægt væri að þræða sig í 

gegnum alla steinana og reyna að lesa í handbragð steinhöggvaranna, finna líkindi með 

þeim steinum sem höfundarmörk eru á eða greina þá út frá dánarári manneskjunnar en 

varasamt er að áætla með fullri festu hver gerði hvaða stein.  

Stærð Húsafellsteinanna er nokkuð mismunandi en þeir eru oft í kringum 100 sm að 

lengd, 35-50 sm að breidd og u.þ.b. 9 sm á þykktina. Þeir eru þó aldrei svo stórir að þeir 

nái grafarstærð eins og tíðkaðist áður fyrr.
106

 Lengsti steinninn sem í ljós hefur komið er 

138 sm langur og 50 sm breiður en eilítið breiðari steina er þó að finna. 

Steinarnir eru einfaldir að forminu til. Margir steinanna eru ferhyrndir en einnig er 

algengt að þeir séu bogadregnir annað hvort í báða eða annan endann. Oft ná bogarnir 

ekki út í hliðar steinsins og myndast þá stuttar axlir. Stundum eru steinarnir breiðari að 

ofan en neðan sem gætu verið eldri stíláhrif frá legsteini sem er á Húsafelli og er frá 

1654. 
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Eitt algengt sérkenni á Húsafellssteinunum er röð samtengdra hálfmána (bárubekkur) 

sem oftast er meitluð á allar brúnir steinsins en líka stundum einungis á hliðarnar. 

Hálfmánarnir eða bárurnar eru misstórar en alltaf nákvæmar og jafnlangar á hverjum 

steini fyrir sig. Á nokkrum steinum raðast litlir ferningar kringum umgjörðina með bili á 

milli hvers og eins bita. Við þetta verður áletrunarflöturinn upphækkaður. Þetta er 

svokallaður „tannstafur“ sem alþekktur er í skreytilist 19. aldar.
107

 Algengt er líka að 

kantur, einfaldur eða tvöfaldur, sé meitlaður allan hringinn sem gerir það einnig að 

verkum að leturflöturinn verður upphækkaður. Strik eru jafnan meðfram brúnum, einföld 

eða tvöföld og hafa verið gerð með þar til gerðu strikjárni. Þá kemur fyrir að slétt strik 

eru meitluð innan við, umhverfis leturflötinn. 

Letrið er oftast með tvennu móti, annars vegar með latneskum upphafsstöfum eða 

hástöfum (antiqua, majuscule) og hins vegar er skrifletur eða settletur en á sumum 

steinunum eru báðar leturgerðirnar notaðar á sama steininn. Á þeim steinum sem vitað er 

að Jakob Snorrason gerði er að finna báðar leturgerðirnar og hefur hann því notað þær 

sitt á hvað. Það hefur ekki verið fyrirstaða að nota skrifletur sem er þó erfiðara til höggs. 

Aldrei er notað gotneskt letur (fraktur), eins og var algengt á legsteinum áður fyrr, enda 

komið fram á 19. öld þegar steinarnir eru gerðir.
108

  

Tvær gerðir af skrifletri eru í gangi þó önnur þeirra ráði algerlega ríkjum. Á 

algengara skrifletrinu getur þó verið blæbrigðamunur frá steini til steins en það letur er 

hreinlátt, situr vel og hallinn á stöfunum er sá sami. Stafirnir eru einnig líkir. Stafir eins 

og a, g og d eru í raun eins nema bætt er við strikum til að gera g og d. Með þetta í huga 

sér maður að letrið er áferðarfagurt og fastmótað, stafirnir eru hafðir jafnstórir og eins í 

laginu, eða eins og hægt er. Á þremur steinum er að finna annað skrifletur, það er svipað 

en er stærra og því teygist meira á stöfunum. Þriðju leturgerðina af skrifletri er þó að 

finna á einum steini í Bæjarkirkju í Bæjarsveit. Það letur virðist hafa verið meitlað beint á 

steininn því leturlínan er ekki bein. Einnig eru stafirnir misstórir, hallinn mismikill og 

höfundur hefur leikið sér með flúr.[22,23,24]  

Báðar leturgerðirnar, algengasta skrifletrið og latnesku upphafsstafirnir eru jafnar og 

fastar og virðast vera gerðar eftir nákvæmri forskrift. Greinilega hefur letrið verið teiknað 

nákvæmlega á steininn og höggvið síðan og skafið upp úr stöfunum til að gera þá 
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jafnari.
109

 Einnig sést víða að strikað hefur verið fyrir leturlínunum í steininn enda eru 

leturlínurnar jafnar. Steinninn er mjúkur og lætur vel undan eggjárni sérstaklega ef 

steinninn er blautur sem hjálpar til við að gera letrið fallegra, erfiðara hefur verið að 

höggva í líparítið. 

 Í letri með latneskum upphafsstöfum er bilið á milli orða mismunandi og er það gert 

svo að samfelld heild náist og á þessu hafa Húsafellsfeðgar áttað sig. Til dæmis verða 

stafir í orði eins og HINN að fá meira bil heldur en tvö samhliða OO. Augað sér um að 

jafna orðin og skera úr um millibil stafanna, en ekki útreikningur.
110

 Á slíku letri eru 

endarnir meitlaðir sérstaklega sem lokar stafnum. Stundum hafa stafir gleymst eða orðin 

höggvist skakkt eða vitlaust á leturflötinn. Þá hefur annað hvort smærra letri verið bætt 

við línuna að ofan eða að höggvið hefur verið upp úr steininum og orðin höggvin á nýjan 

leik. Þá hefur líka stöfum verið slegið saman í einn, t.d. A og R, eða að orðabil eða heilt 

orð hefur verið minnkað í hlutföllum svo að línan komist fyrir á steininum..
111

 Höfundar 

steinanna hafa verið öruggir í skriftinni því hvergi sér maður að brotnað hafa upp úr 

grjótinu út frá staf. Það skiptist frekar jafnt hvor leturgerðin er notuð þó aðeins oftar sé 

meitlað með latneskum upphafsstöfum. 

Steinarnir eru einfaldir að gerð og aldrei ofhlaðnir að nokkru leyti enda eru steinarnir 

oft þaktir letri. Fyrir kemur að einfaldir lauf- eða skrautteinungar, laufblöð eða rósir séu 

sett til skrauts, en allt er notað í hófi og geldur heildarsvipur steinsins þess ekki.
112

 

Rósirnar í hornum steinanna eru áhrif frá hinum stóru, erlendu steinhellum sem vikið var 

að fyrr í ritgerðinni. Þá eru krossmörk einstaka sinnum notuð en haglega sett eins og allt 

annað skraut á steinunum. 

Aðeins er hægt að álykta hvernig vinnubrögð voru og hvaða tæki þeir hafa notað við 

gerð legsteinanna. Björn Th. Björnsson segir í Minningarmörk í Hólavallagarði að furðu 

lítið sé „hægt að vita hvort og með hvaða hætti íslenskir steinhöggvarar teiknuðu fyrir 

þeim verkum sem þeir hjuggu. Þrátt fyrir mikla eftirgrennslan meðal afkomenda 

steinsmiða, sem og á söfnum, hefur höfundi þessara orða varla tekizt að finna nokkur slík 
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plögg.“
113

 Það er þó hægt að gera sér í hugarlund að við leturgerð hafi þeir haft letrið við 

hlið sér, mælt hvar endarnir komu niður og merkt það inn á leturlínuna áður en þeir 

teiknuðu letrið á með viðarkoli. Sama hvaða aðferð þeir notuðu þá hefur Gunnar 

Bollason bent á hversu góðum tökum Húsafellsfeðgar hafa náð á iðninni. „Eru steinar 

þeirra og handbragð afar merkur hluti af iðnsögunni og um leið listasögu Íslands.“
114

 Svo 

þessi menningararfur glatist ekki hefur Þór Magnússon og fleiri bent á að réttast væri að 

koma þessum steinum undir þak og verja þá þannig gegn algerri eyðileggingu, eins og 

vafalaust hafa orðið afdrif merkra legsteina í nokkrum tilvikum.
115

 

Legsteinn hefur ákveðna og oft mjög takmarkaða tilætlun og í slíkum tilvikum er 

yfirleitt þrengra um möguleikana til persónulegrar stílmótunar.
116

 Húsafellsfeðgar sem 

voru listrænir handverksmenn fundu leið til að mynda sinn stíl og sín einkenni. Eftir að 

hafa skoðað fjölda steina eftir þá sé ég að það er heildarsvipur með steinunum og myndi 

ég þekkja Húsafellsstein rækist ég á einn slíkan. Það eru auðvitað til mismunandi útgáfur 

af þeim en efnið og handbragðið þekkist strax sé maður orðinn kunnur því. Legsteinarnir, 

sem standa hver og einn sem sjálfstætt listaverk, eru allir gerðir af miklum hagleik, unnir 

af alúð og skín í gegn virðingin sem steinsmiðirnir hafa haft fyrir handverkinu.  
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Myndaskrá 

Mynd 1 Steinn Snorra Björnssonar, prests á Húsafelli (d.1803) 

Mynd 2 Steinn Snorra Björnssonar, prests á Húsafelli (d.1803) 

Mynd 3 Steinn Jakobs Snorrasonar (d. 1839) og Kristínar Guðmundsdóttur (d. 1851) 
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                                   Mynd 4 Steinn Guðnýjar Snorradóttur (d. 1852) 

 

 

 

 

  

Mynd 5 Steinn séra Hallgríms 

Péturssonar (d. 1674) 
Mynd 6 Steinn Guðrúnar 

Sigurðsdóttur (d. 1815) 
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Mynd 7 Steinn Guðrúnar Sigurðsdóttur (d. 1815) 

Mynd 8 Steinn Jóns Jónssonar (d. 1862) og Sezelju Guðmundsdóttur (d. 1869) frá 

Galtarholti 
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Mynd 9 Steinn Thorbiørn Bjarnason (d. 1767) 

Mynd 10 Steinn Þóru Björnsdóttur (d. 1879) 
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Mynd 11 Steinn Jóns bónda Jónssonar (d. 1845) 

 

                

Mynd 12 og 13 Steinn Bjargar Einarsdóttur (d. 1842) 
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Mynd 14 Steinn Hjálmars Þorsteins- 

sonar og Halldóru 

Jakobsdóttur 

Mynd 15 Steinn Einars Bjarnasonar (d. 1843) 

og Valgerðar B.dóttur. (d. 1843) 

Mynd 16 Steinn Jóns Ólafssonar (d. 1809) 
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Mynd 17 Steinn Halldórs Pálssonar (d. 1863) og Þórdísar Einarsdóttur (d. 1856) 

Mynd 18 Steinn Helga Jónssonar (d. ?) og Margrétar Árnadóttur (d. 1800) 
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Mynd 19 Steinn Helga Jónssonar (d. ?) og Margrétar Árnadóttur (d. 1800) 

Mynd 20 Steinn Ingvars Eiríkssonar (d. 1832) 

Mynd 21 Steinn Ingvars Eiríkssonar (d. 1832) 
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Mynd 22 Skrifletur 

Mynd 23 Skrifletur 

Mynd 24 Skrifletur 
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Viðauki - Staðsetningar og fjöldi 

Húsafell, Borgarfjörður – 4 steinar 

Saurbær, Hvalfjörður – 4 steinar 

Bæjarkirkja, Borgarfjörður – 2 steinar 

Staðarhraunskirkja á Mýrum – 1 steinn 

Stafholt, Borgarfjörður – 14 steinar 

Stóriás, Borgarfjörður – 7 steinar 

Gilsbakki, Borgarfjörður – 8 steinar 

Hvammur, Norðurárdalur – 2 steinar 

Síðumúli, Borgarfjörður – 4 steinar 

Hjarðarholt, Borgarfjörður – 3 steinar 

Fitjar, Borgarfjörður – 1 steinn 

Lundur, Borgarfjörður – 1 steinn 

Borg, Borgarfjörður – 1 steinn 

Kolbeinsstaðir, Borgarbyggð – 2 steinar 

Garðar, Akranes – 1 steinn 

Reynivallakirkjugarður að Reynivöllum, Kjós – 3 steinar 

Hjarðarholt, Dalabyggð – 1 steinn 

Útskálar, Garði – 1 steinn 

Möðruvellir, Hörgárdal – 1 steinn 

Mosfellsdalur – 1 steinn  

Bólstaðarhlíð – 1 steinn 

Höskuldsstaðir, Skagaströnd – 1 steinn 

Snóksdalur – 1 steinn 

Þjóðminjasafnið – 2 steinar 

Reykholt, Borgarfjörður – 16 steinar 

Samtals: 83 steinar 


