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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um fækkun kirkna á 17. öld en frá seinni hluta miðalda og til 18. 

aldar fækkaði útkirkjum og bænhúsum mikið. Fátt er vitað um hvernig þetta ferli gékk 

fyrir sig, hversu hratt það gerðist eða hvaða ástæður lágu að baki. Í þessari ritgerð 

verður gerð greining út frá Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns um bænhús 

og kirkjur sem voru í notkun eða vitað var um í byrjun 18. aldar. Á þeim grunni má 

setja fram tilgátur um þróunina á 17. öld, hversu hratt þessi guðshús voru að leggjast 

af og hvort fækkunin fylgdi einhverju tilteknu munstri. Sett er fram tilgáta um að 

meginástæðan fyrir því að hálfkirkjur og bænhús héldust áfram í notkun hafi verið að 

eigendur þeirra voru jafnframt ábúendur jarðarinnar. 
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1 Inngangur 

Í byrjun 11. aldar höfðu fjölmargar smákirkjur verið byggðar um allt land en engar 

heimildir eru til sem segja til um nákvæman fjölda þeirra og ritheimildir um kirkjur á 

12. öld eru mjög takmarkaðar. Það er ekki fyrr en á 14. öld sem ritheimildir verða 

nógu miklar til að hægt sé að bregða upp heildstæðri mynd af dreifingu og fjölda 

kirkna (Orri Vésteinsson 2000a, 37-45). Fornleifarannsóknir á kirkjum og bænhúsum 

hafa sýnt fram á annarsvegar að uppruna þeirra megi rekja aftur til 11. aldar (Orri 

Vésteinsson. 2000a, 45-57) og hinsvegar að um árið 1100 hafi kirkjum þegar verið 

farið að fækka (Guðný Zoëga 2010, 112). Ritheimildir 14. og 15. aldar ásamt 

fornleifarannsóknum hafa verið notaðar til að áætla fjölda kirkna og bænhúsa á 11. 

öld og hefur því verið haldið fram að þær hafi þá verið á bilinu 1.500-1.700 alls 

(Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson 2011, 56).1 Ljóst er að bænhúsum og 

hálfkirkjum var farið að fækka á 15. öld en óljóst er hversu hratt þeim fækkaði frá 

þeim tíma og fram í byrjun 18. aldar þegar Jarðabók Árna og Páls gefur færi á að 

greina nákvæmlega fjölda þeirra. Á 19. öld voru þau nær öll horfin. 

Kirkjur voru af mismunandi stærðum og gerðum og skyldur þeirra í samræmi 

við það. Almenn nálgun á þau hugtök sem skilgreina kirkjur, eftir að tíund var tekin 

upp, er sú að höfuðkirkjur hafi verið ríkustu sóknarkirkjurnar. Þar var kirkjulén, 

iðulega aðsetur prófasts, að minnsta kosti tveir prestar og einn djákni. Í þessum 

kirkjum voru messur sungnar mun oftar en lögskipað var fyrir sóknarkirkjur. Þar að 

auki átti höfuðkirkjan gjöld eða tolla frá mun stærra svæði en sókn hennar náði yfir. 

Klausturkirkjur voru til dæmis höfuðkirkjur ásamt dómkirkjum (Sigríður 

Sigurðardóttir 2011, 6).  

Sóknarkirkjur voru svokallaðar alkirkjur og í þeim var sungin messa alla 

sunnudaga og aðra helgidaga og fyrir það fengu prestar fjórar merkur (Gunnar F. 

Guðmundsson 2000, 186). Til að byrja með virðast sóknarkirkjurnar ýmist hafa verið 
                                                
1 Með þessari aðferð voru kirkjur og bænhús tengd við 1.492 býli á 13.-14. öld, þar af 
350 sóknarkirkjur, 300-400 útkirkjur og meira en 1.000 bænhús. Á seinni hluta 
miðalda voru kirkjur og bænhús á öðrum til þriðja hverjum bæ á Íslandi. Þessar tölur 
eru áætlaðar út frá fjölda bænhúsa og útkirkna samanborið við fjölda bæja í sókn í 
Auðunarmáldögum frá árinu 1318, Kirkna- og bænhúsatali Ólafs biskups 
Rögnvaldssonar frá 1486-87 og 14. aldar máldögum 59 kirkna í 
Skálholtsbiskupsdæmi (Orri Vésteinsson. 2000a, 288; 2002, 154). 
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hálf- eða alkirkjur en á 15. öld voru þær allar alkirkjur og sumsstaðar var annar 

prestur eða djákni ef margar hálfkirkjur heyrðu undir sóknarkirkjuna (Sigríður 

Sigurðardóttir 2011, 6).  

Hálfkirkjur voru annar flokkur kirkna. Þar skyldi messað annan hvern helgan 

dag og fyrir það fengu prestar tvær merkur og eigendur hálfkirknanna héldu alla jafna 

eftir tíund heimamanna sinna (Gunnar F. Guðmundsson 2000, 186). Þeim tilheyrðu 

vígðir kirkjugarðar en réttindum þessara guðshúsa virðist fækka eftir því sem fram 

liðu tímar þar sem mörgum hálfkirkjum og einstaka alkirkjum var breytt í bænhús 

(Sigríður Sigurðardóttir 2011, 6). 

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

skylt var í alkirkjum og tilheyra fjórðungskirkjur milliflokki milli kirkna og bænhúsa. 

Ekki var föst regla á því hvort eigendur þeirra innheimtu tíund (Gunnar F. 

Guðmundsson 2000, 187). 

Í bænhúsum var messa sungin einu sinni í mánuði eða sjaldnar og voru þau 

notuð til bæna og greftrunar. Eigendur bænhúsa innheimtu ekki tíund og báru því 

allan kostnað af viðhaldi og rekstri (Gunnar F. Guðmundsson 2000, 188). 

Við lok 11. aldar komst á laggirnar tíundarinnheimta með lögum sem auðveldaði 

mörgum kirkjueigendum að kaupa þjónustu presta eða jafnvel taka vígslu sjálfir og 

þar af leiðandi, að koma upp reglulegri guðsþjónustu. Margt bendir til þess að þróun 

sóknaskipulagsins á Íslandi hafi aðallega snúist um að kirkjueigendur kæmu sér upp 

presti með það markmið að stækka tíundarumdæmi sín á kostnað nágrannakirkna þar 

sem ekki væri prestur í fullu starfi en að smákirkjur þægju réttindi sín frá 

móðurkirkjum (Orri Vésteinsson 2002, 155-157). Til skýringar skal þess getið að 

jarðir undir 12 hdr. að dýrleika töldust smábýli, jarðir 12-24 hdr. að dýrleika lakari 

meðalbýli, jarðir 25-48 hdr. betri meðalbýli, jarðir 49-59 hdr. góðbýli og jarðir 60 hdr. 

eða meira voru höfuðból (Sigurður Líndal 2006, 37-8).  

Á 13. og 14. öld má búast við að sóknarkirkjugarðar hafi verið í aðalhlutverki 

sem legstaðir þeirra sem ekki áttu aðgengi að heimagrafreit (Sigríður Sigurðardóttir 

2011, 4).  

Hugtök sem þykir nauðsynlegt að útskýra áður en lengra er haldið er að embætta 

og veita tíðir. Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns lýsir Hreiðarsstöðum í 

Eyjarfirði svo; „Hálfkirkja eður bænhús er hjer, en ekki tíðir veittar í manna minni, 
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stendur húsið enn með afþiljuðum kór“ (JÁM 10, 62). Um Krosshól í Eyjarfirði segir; 

„Bænhús hefur hjer verið að fornu, og stendur eitt skemmuhús enn, sem að so kallast, 

en ekki hefur hjer embættað verið í manna minni“ (JÁM 10, 80). Þessi hugtök þýða 

það sama og vísa til opinberrar stöðu guðshússins. Meðan tíðir eru veittar er húsið 

partur af hinni kirkjulegu stofnun og er undir eftirliti biskups. Hins vegar var 

embættisgjörðin ekki það eina sem fór fram í guðshúsum, heldur flutti fólk þar bænir 

(einkum í kaþólskum sið) og ef greftrun fór fram taldist það ekki til embættisgerðar 

þó prestur hafi komið til að syngja yfir moldunum (Gunnar F. Guðmundsson 2000, 

184-5).    

Eftir siðaskiptin (1540-1550) beindist athygli stjórnvalda að því að fækka 

guðshúsum landsins. Þetta gilti einkum um hálfkirkjur og bænhús en staða slíkra 

guðshúsa var orðin óljósari en hafði verið í kaþólskum sið. Í hinni nýju skipan þjónaði 

einn sóknarprestur hverju prestakalli en væru tvær eða fleiri sóknarkirkjur í 

prestakallinu var talað um höfuðkirkju (í þrengri merkingu en getið er hér að ofan) 

eða aðalkirkju og útkirkju eða annexíu. Þegar komið var fram á þennan tíma var það 

sóknarkirkjan sem spilaði lykilhlutverk í lífi safnaðarins (Loftur Guttormsson 2000, 

222).   

Hvernig varð þessi breyting? Var hún bein afleiðing siðaskiptanna, breyttum 

hugmyndum um kirkjuskipan og mikilvægi guðþjónustunnar eða er hugsanlegt að 

aðrir þættir hafi skipt máli? Er hugsanlegt að sjálfeignarbændum hafi fækkað eftir því 

sem fleiri jarðir komust í hendur stórjarðeigenda og kirkjulegra stofnana eða að 

fækkað hafi í stétt bænda sem áttu stórbýlisjarðir sínar og vildu standa undir þeim 

kostnaði að halda við og reka bænhús eða kirkju? Skipti eignarhaldið máli, þ.e. voru 

þær jarðir þar sem enn voru hálfkirkjur eða bænhús um árið 1700 fremur einkaeign en 

eign konungs eða kirkjulegra stofnanna? Ef svo er, voru það fremur jarðir þar sem 

ábúendur bjuggu sjálfir?  

Áður en farið verður í úttektina sjálfa á Jarðabókinni og efni hennar þarf að líta 

stuttlega yfir þá vinnu sem Árni Magnússon og Páll Vídalín unnu á Íslandi þegar þeir 

tóku saman efniviðinn sem síðar varð eitt veigamesta heimildarrit okkar Íslendinga 

um efnahag og landbúnað fyrri alda. Athugun á fækkun kirkna og bænhúsa krefst 

greiningar á því hversu marga staði Jarðabókin tilgreinir sem sóknarkirkjur, 

hálfkirkjur og bænhús í notkun, standandi kirkjur þar sem embætti er ekki lengur 

veitt, fallnar kirkjur og vísbendingar eða munnmæli um kirkjur. Þar að auki eru 
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lýsingar á dýrleika og eignarhaldi jarða haft til hliðsjónar þar sem slíkar upplýsingar 

geta gefið vísbendingar um gatið sem þarf að brúa í ritheimildum frá 15. öld til 17. 

aldar. Með þessum hætti má varpa ljósi á heimildagildi Jarðabókarinnar.  
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2 Aðferðafræði 

Í upphafi 18. aldar fór fram víðtæk rannsókn á högum landsmanna en tildrögin voru 

þau að Íslendingar höfðu áður sent konungi bænarskrár og beðið um aðstoð vegna 

harðæris undanfarinna ára. Rannsóknin var jafnframt liður í þeirri viðleitni stjórnvalda 

að auka tekjur ríkisins. Á tímabilinu 1702-1714 voru þeir Árni Magnússon prófessor 

og Jón Vídalín varalögmaður fengnir til að fara til Íslands og safna upplýsingum 

(Gunnar F. Guðmundsson 1993, xi). Í meginatriðum fólst verklýsing þeirra í því að 

taka saman jarðabók fyrir allt landið, gera manntal, líta eftir framferði kaupmanna og 

sjá til þess að þeir færu eftir réttum verðtaxta. Þar að auki áttu þeir að taka við 

ákærum almúgans á hendur embættismönnum og rannsaka tiltekin aðfinnsluefni auk 

þess að kanna eignir konungs á Íslandi og leggja á ráðin um hvernig mætti auka tekjur 

hans (Gunnar F. Guðmundsson 1993, xxxv). 

Úttekt Árna og Páls á kirkjum og bænhúsum landsins beindist fyrst og fremst að 

eignum og tekjum konungs, tíundarinnheimtu og hvernig mætti auka tekjur konungs 

(Gunnar F. Guðmundsson 1993, xxi-xxii). Spurningarnar sem þeir spurðu virðast hafa 

verið mjög nákvæmar til að varpa ljósi á gæði hverrar jarðar. Það að spyrja eftir löngu 

aflögðum bænhúsum hefur átt að gefa vísbendingu um hvað jörðin gat borið og þar 

með hvers virði hún var og hvað væri hægt að heimta af henni mikinn skatt. Þar að 

auki var sögulegur áhugi og fróðleiksfýsn en Árni og Páll voru báðir miklir 

föðurlandsvinir og áhugasamir um sögu Íslands. Áhugi þeirra hefur örugglega átt þátt 

í að þeir söfnuðu upplýsingum um atriði af þessu tagi jafn skipulega og raun ber vitni. 

Þó er möguleiki að ekki hafi allsstaðar verið spurt jafnrækilega um fallin bænhús og 

verður það mál tekið til skoðunar seinna.  

Jarðabókin nýtist fræðimönnum á margan hátt en þó er nauðsynlegt að hafa í 

huga að stundum er nokkuð gert úr göllum jarða og dregið úr kostum þeirra því 

bændur óttuðust álögur. Árni og Páll réðu aðstoðarmenn til að safna fyrir sig efni í 

ýmsum sýslum, taka manntöl og skrá niður hagnýtar upplýsingar, þar að auki unnu 

þeir hvor í sínu lagi. Þetta gefur ástæðu til að ætla að ósamræmi geti verið milli staða, 

sveita eða sýslna hvað varðar nákvæmni og innihald skráningarinnar. Þess vegna er 

nauðsynlegt að nálgast upplýsingarnar í Jarðabókinni með gagnrýnum huga. 

Flett var í gegnum öll 11 bindi Jarðabókarinnar og skráðar upplýsingar um allar 

kirkjur, öll bænhús og öll örnefni og munnmæli um kirkjur og bænhús. Í Jarðabókinni 
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voru upphaflega 20 sýslur en bækurnar fyrir Múla- og Skaftafellssýslu glötuðust í 

brunanum 1728 í Kaupmannahöfn svo úttektin nær aðeins yfir þær 18 sýslur sem urðu 

ekki eldinum að bráð. Skráður var dýrleiki allra jarðanna og stuðst við jarðatalið frá 

árinu 1695 (Björn Lárusson1967) þegar dýrleikinn var ekki gefinn upp í jarðabókinni. 

Gísli Pálsson doktorsnemi í fornleifafræði við háksólann í Umeå hefur tekið saman 

lista yfir sjálfseignabændur í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns ásamt 

heildarfjölda jarða í Jarðabókinni. Hann veitti góðfúslegt leyfi til að þær upplýsingar 

væru notaðar í þessari rannsókn. Kirkjurnar voru síðan flokkaðar eftir því hvort þær 

væru í notkun, uppistandandi eða fallnar. Með því að hafa dýrleika (hdr.) jarðanna 

með í flokkuninni má athuga hvort einhver fylgni sé á milli verðgildis þeirra og 

fækkun hálfkirkna og bænhúsa, hvort eignarhald eða sjálfsábúð hafi átt þátt í þessum 

breytingum og þá hvort þær jarðir sem voru ódýrari hafi frekar glatað sínum kirkjum 

en aðrar. Annað sem þykir líka vert að kanna er hvar þessar jarðir eru sem héldu 

hálfkirkjum og bænhúsum lengst, hvort þær eru mjög langt frá sóknarkirkjunni eða 

fyrst og fremst á góðjörðum í einkaeigu? 
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3 Rannsóknin 

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns er getið um 735 staði á landinu þar 

sem kirkjur voru í notkun, kirkjur höfðu staðið, þar sem örnefni bentu til kirkjustaða 

og munnmæli eða sagnir voru um að kirkja hefði eitt sinn staðið. Þessum stöðum var 

skipt í 11 flokka til að greina í sundur þær kirkjur sem enn voru í notkun á ritunartíma 

Jarðabókarinnar og hinar sem voru aflagðar, og greina seinni flokkinn eftir því hversu 

langt var frá því að þær voru aflagðar eða hverskonar vísbendingu Jarðabókin gefur 

um þær. Flokkunin var sett upp á eftirfarandi hátt: 

1. Sóknarkirkjur í notkun: Í fyrsta flokknum eru allar sóknarkirkjur sem voru í 

notkun á Íslandi þegar Jarðabókin var rituð. Þar á meðal eru bæði prestsetur, 

beneficia (kirkjulén) og annexíur, alkirkjur. Þessi flokkur var stærstur eða 267 

staðir alls. 

2. Hálfkirkjur og bænhús í notkun: Í öðrum flokki eru hálfkirkjur og bænhús, eða 

kirkjur, sama hvaða nafni þær nefnast, þar sem tíðir voru veittar a.m.k. einu 

sinni á ári eða þegar heimilisfólk var til sacramentis. Líkt og fyrsti flokkurinn 

voru allar þessar kirkjur enn í notkun þegar Jarðabókin var skráð. Hér er það 

orðalagið sem skiptir máli, t.d. „hér er bænhús“ eða „hér er hálfkirkja“ líkt og 

með Hvaleyri í Gullbringusýslu en þar er ritað skýrt og greinilega; „ 

kirkjustaður, annectia til Garða á Álftanesi. Þar er ei nema hálfkirkja og 

embættað þrisvar á ári“, (JÁM 3, 168) og Kálfanes í Strandasýslu en þar er 

tekið fram að standi hálfkirkja þar sem þjónustugjörð hafi verið framin við og 

við (JÁM 9, 391). Alls voru 89 hálfkirkjur eða bænhús á Íslandi í byrjun 18. 

aldar. 

3. - 7.  Kirkjur í notkun til skamms tíma: Í þriðja til sjöunda flokki eru allar þær  

kirkjur eða bænhús sem höfðu verið í notkun til skamms tíma en embætti hafði 

verið lagt af þegar Jarðabókin var rituð. Þriðji flokkur nær yfir þær kirkjur þar 

sem innan við 10 ár voru frá því síðast var embættað, fjórði flokkur innan við 

20 ár, fimmti flokkur innan við 30 ár, sjötti flokkur innan við 40 ár og sjöundi 

flokkurinn nær yfir allar þær kirkjur þar sem meira en 40 ár voru liðin síðan 

tíðir voru veittar. Mjög sjaldan komu fram upplýsingar um hversu langt var frá 

því að kirkjur lögðust af. Alls var 31 staður sem féllu undir þessa flokka en þar 

af aðeins 18 staðir þar sem tekið er fram að kirkjan standi enn. 
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Flokkur Fjöldi kirkjustaða 

3.   Kirkja í notkun til skamms tíma (innan við 10 ár síðan hætt var að embætta) 6 

4.   Kirkja í notkun til skamms tíma (innan við 20 ár síðan hætt var að embætta) 7 

5.   Kirkja í notkun til skamms tíma (innan við 30 ár síðan hætt var að embætta) 5 

6.   Kirkja í notkun til skamms tíma (innan við 40 ár síðan hætt var að embætta) 4 

7.   Kirkja í notkun til skamms tíma (meira en 40 ár síðan hætt var að embætta) 9 

Samtals 31 

Tafla 1: Fjöldi hálfkirkna og bænhúsa í 3.-7. flokki. 

8. Húsið stendur en ekki embættað í manna minnum: Byggingin stendur en ekki 

er vitað hvenær tíðir voru síðast veittar. Húsið gegnir öðru hlutverki og er 

notað t.d. sem geymsluhús, skemma eða smiðja. Oftar en ekki kemur fram í 

Jarðabókinni að byggingin beri enn nafn sem bendi til fyrra hlutverks hennar, 

t.d. að skemma sé kölluð bænhús. Dæmi um slíkan stað er Bjarg í 

Húnavatnssýslu en þar segir; „Hjer halda menn og segja að bænhús hafi til 

forna verið, enginn sem á lífi er minnist að hjer hafi verið tíðir framdar, þó 

helst húsið ennú uppi og er kallað bænhús þann dag í dag er“ (JÁM 8, 81). 67 

staðir tilheyra þessum flokki. 

9. Einhverskonar ummerki eru til staðar en húsið fallið: Níundi flokkurinn nær 

yfir þá staði þar sem einhverskonar ummerki sjást eins og kirkjutóft, 

kirkjugarður, leiði, mannabein hafa fundist eða tekið er fram að húsið sé fallið 

eins og menn hafi vitað hvar húsið stóð. Í þessum flokki eru líka staðir þar sem 

hús standa enn í kirkjustæðinu eða við það, en ekki er tekið fram að það sé af 

kirkjunni eða bænhúsinu. Dæmi um það er Kelduland í Skagafirði þar sem 

segir; „Bænhús segja menn hjer hafi að fornu verið, vottar hjer enn fyrir 

kirkjugarði og stendur skemmuhús í garðinum“ (JÁM 9, 158). 

Kirkjugarðsleifarnar eru áreiðanleg vísbending og skemmuhúsið getur verið af 

kirkjunni en það getur líka hafa verið byggt á rústum hennar. Alls tilheyrðu 

134 staðir þessum flokki en þar af eru aðeins 10 staðir þar sem einhverskonar 

hús stóð enn.  

10. Örnefni: Tíundi flokkurinn nær yfir þá staði þar sem örnefni var eina 

vísbendingin um kirkjuna. 33 staðir eru af þessu tagi en þó voru staðirnir mun 

fleiri þar sem örnefni kom fyrir en þá voru aðrar vísbendingar sem þóttu 

áreiðanlegri og var farið eftir til að koma staðnum í flokk 8 eða 9. Dæmi um 

þetta eru Hallgilsstaðir í Þingeyjarsýslu. Þar er ritað; „Bænhús eður hálfkirkja 
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er sagt hjer hafi að fornu verið, og er það til líkinda haft, að hjer stendur 

skemma á hlaðinu með girðíng um, bygð í manna minni á fornri rúst sem 

kallaðist Kirkjutóft“ (JÁM 9, 369). Hér beinist flokkunin að rústinni sem er 

sjáanlegt ummerki auk skemmunnar sem byggð var í manna minni ofan á 

rústinni. Örnefnið Kirkjutóft er því ekki eina vísbendingin um kirkjuna og því 

fara Hallgilsstaðir ekki í þennan flokk heldur níunda flokkinn. Annað gildir um 

Ásgarð í Árnessýslu, þar stendur í Jarðabók; „Munnmæli eru, að hjer hafi til 

forna kirkja verið. Engin eru þess líkindi nema örnefni tvö í túninu, sem menn 

hyggja að taki sitt nafn af kirkjunni og eru kölluð Kirkjuhóll og Blasiusvöllur 

og liggja í þeim stað, sem kirkjan skyldi staðið hafa“ (JÁM 2, 354). Hér er 

skýrt að örnefnin eru helsta vísbendingin að kirkja eða bænhús hafi verið á 

jörðinni. 

11. Engin augljós vísbending önnur en munnmæli: Í þessum flokki eru staðir þar 

sem einungis munnmæli benda til kirkju eða engin sérstök ummerki eða rök 

virðast styðja frásagnirnar. Vísað er til munnmæla þar sem aðrar vísbendingar 

voru einnig eins og minjar eða örnefni. Í þennan flokk voru einungis settir 

staðir þar sem aðeins munnmæli eða sagnir áttu við líkt og Seljaland í 

Rangárvallasýslu en í Jarðabók segir; „Heyrt segjast menn hafa hjer hafi í 

gamaldaga bænhús verið, sem menn vita ei fyrir víst að segja og engin sjást þar 

líkindi til“ (JÁM 1, 86). Alls féllu 114 staðir undir munnmæli. 

 

Flokkur Fjöldi kirkjustaða 

1. Kirkjur í notkun (Kirkja, kirkjustaður, beneficia, alkirkja). 267 

2. Kirkjur í notkun (Hálfkirkja, bænhús). 89 

3. Kirkja í notkun til skamms tíma (innan við 10 ár síðan hætt var að embætta) 6 

4. Kirkja í notkun til skamms tíma (innan við 20 ár síðan hætt var að embætta) 7 

5. Kirkja í notkun til skamms tíma (innan við 30 ár síðan hætt var að embætta) 5 

6. Kirkja í notkun til skamms tíma (innan við 40 ár síðan hætt var að embætta) 4 

Kirkja í notkun til skamms tíma (meira en 40 ár síðan hætt var að embætta) 9 

Húsið stendur en ekki embættað í manna minnum. 67 

Einhverskonar ummerki sjást og- /eða húsið affallið.  134 

Örnefni. 33 

Aðeins munnmæli. 114 

Samtals: 735 

Tafla 2: Heildar niðurstaða kirkjustaða á Íslandi skv. Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 
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4 Samræmi Jarðabókarinnar 

Yfirleitt virðist gott samræmi í því hvernig sagt er frá kirkjum og bænhúsum í 

Jarðabókinni og ekki er greinilegur munur hvað það varðar milli sýslna eða árganga 

jarðabókarvinnunnar með einni undantekningu. Í þremur sýslum eru áberandi færri 

hálfkirkjur og bænhús og vaknar þá sú spurning hvort það endurspegli raunverulegan 

mun eða hvort skrifarar Jarðabókarinnar hafi á þeim slóðum ekki lagt sig jafn 

nákvæmlega eftir að safna upplýsingum um hálfkirkjur og bænhús?  

Þegar lytið er til hlutfallsins á milli sýslna í sambandi við standandi kirkjur og 

þær sem eru fallnar er útkoman sú að af þeim 735 stöðum á landinu þar sem getið er 

um kirkjur eða ummerki um kirkjur og bænhús eru 356 standandi kirkjur og bænhús í 

notkun. Flestar eru í Þingeyjarsýslu, Skagafjarðarsýslu og Eyjafirði.  

Þegar lytið er til flokka þrjú til sjö þar sem embætti var lagt af fyrir 10-40 árum 

eða meira eru alls 31 staður en þar af eru þó ekki nema 18 standandi kirkjur eftir, 

hinar eru fallnar.1 Í heildina eru 85 standandi kirkjur sem þó eru ekki lengur í notkun 

og byggingin jafnvel komin með annað hlutverk eins og skemma eða smiðja. Í 

Ísafjarðarsýslu er getið um 16 staði af þessu tagi og í Húnavatnssýslu um 15 staði. 

Vestmannaeyjar, Gullbringusýsla, Kjósarsýsla, Snæfellssýsla, Dalasýsla og 

Strandasýsla eiga það allar sameiginlegt að þar eru ekki nefndir neinir staðir af þessu 

tagi. 

Þá eru 294 staðir þar sem getið er um að húsið sé fallið, einhverskonar ummerki 

sjáist eða að eina vísbendingin sé örnefni og munnmæli. Skagafjarðarsýsla hefur 

hlutfallslega flesta staði í þessum flokkum eða 42 alls og Ísafjarðarsýsla 41 stað. 

Vestmannaeyjar og Dalasýsla með engan og aðeins er getið um einn stað í 

Gullbringusýslu. Það er þó rétt að geta þess að sýslurnar eru misstórar og því er 

kannski ekki að undra að Vestmannaeyjar séu ávallt með fæsta staði af sýslunum sem 

teknar eru fyrir. Það er hlutfallið af heildarfjölda lögbýla í sýslunni sem þarf að skoða, 

ekki rauntalan. Þar af leiðandi eru Gullbringu-, Dala- og Strandasýsla með lægsta 

hlutfallið af föllnum kirkjum, örnefnum og munnmælum en Rangárvallar- og 

                                                
1 Fallin bænhús sem tilheyra þessum flokkum eru Hof (JÁM 1, 247), Kýraugastaðir 
(JÁM 1, 307), Kalastaðir (JÁM 4, 37), Varmalækur (JÁM 4, 190), Arnarholt (JÁM 4, 
328), Ferjubakki (JÁM 4, 360), Syðri Rauðamelur (JÁM 5, 33), Hóll í Bíldudal (JÁM 
6, 376), Kirkjuból í Korpudal (JÁM 7, 115), Látur í Aðalvík (JÁM 7, 296), Ánastaðir 
(JÁM 8, 123), Haganes Efra (JÁM 9, 307) og Auðbrekka (JÁM 10,133).  



 11 

Árnessýsla koma þar á eftir þrátt fyrir að nefndir séu mun fleiri kirkjur og 

vísbendingar um kirkjustaði í Jarðabókinni.  

   

Sýsla Kirkjur 
í notkun 

Standandi 
kirkjur, 
ekki 
lengur í 
notkun 

Fallnar 
kirkjur, 
örnefni/ 
munn-
mæli 

Fjöldi 
lögbýla 
skv. 
Jarðabók 

Heildarfjöldi 
þekktra 
kirkna og 
bænhúsa á 
miðöldum1 

Hlutfall allra 
kirkna í JÁM 
af þekktum 
miðalda-
kirkjum 

Vestmannaeyjasýsla 1 0 0 18 3 33% 

Rangárvallarsýsla 33 2 20 259 115 45% 

Árnessýsla 34 3 26 345 137 45% 

Gullbringusýsla 13 0 1 128 34 41% 

Kjósarsýsla 11 0 8 94 27 70% 

Borgarfjarðarsýsla 12 10 11 209 50 66% 

Mýrasýsla 18 6 16 163 63 63% 

Hnappadalssýsla 6 1 9 65 22 72% 

Snæfellssýsla 12 0 13 180 48 52% 

Dalasýsla 20 0 0 176 59 34% 

Barðastrandarsýsla 20 1 21 173 55 76% 

Ísafjarðarsýsla 21 16 41 254 83 94% 

Strandasýsla 12 0 2 122 35 40% 

Húnavatnssýsla 30 15 30 369 127 59% 

Skagafjarðarsýsla 37 13 42 344 140 66% 

Eyjafjarðarsýsla 36 8 28 346 116 62% 

Þingeyjarsýsla 40 10 26 323 150 51% 

Samtals 356 85 294 3568 1264 58% 

Tafla 3: Yfirlit kirkjustaða skv. fjölda lögbýla í Jarðabók og miðaldaheimilda ásamt prósentuhlutfalli 
heildarfjölda lögbýla.  

 

4.1 Gullbringusýsla, Dalasýsla og Strandasýsla. 
Gullbringusýsla, Dalasýsla og Strandasýsla skáru sig frá öðrum sýslum þegar kom að 

fjölda kirkna og bænhúsa og þá sérstaklega að því leyti að aflagðar eða fallnar kirkjur 

eru ekki sérstaklega tilgreindar.  

Í Gullbringusýslu var alls getið um 14 jarðir með kirkjum og af þeim voru 11 

sóknarkirkjur, tvær hálfkirkjur og aðeins getið um einn stað þar sem munnmæli voru 

                                                
1 (Orri Vésteinsson 2016, óbirt rannsóknargögn). 
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um eyðikirkju. Eins og sést á töflu fjögur eru höfuðbólin alls níu í Gullbringusýslu en 

aðeins ein jörð, Kirkjuvogur, í sjálfsábúð. 

Kirkjustaður Dýrleiki Eignarhald  Kirkjur 

Krýsuvík 60 Skálholt Sóknarkirkja 

Staður 60 Skálholt Sóknarkirkja 

Kirkjuvogur 72 Sjálfsábúð Sóknarkirkja 

Innri Njarðvík 33 Konungur Sóknarkirkja 

Hvalsnes 60 Konungur Sóknarkirkja 

Útskálar 60 Kirkjan Sóknarkirkja 

Kálfatjörn 60 Kirkjan Sóknarkirkja 

Garðar 60 Kirkjan Sóknarkirkja 

Hvaleyri 20 Konungur Hálfkirkja 

Nes 120 Konungur Sóknarkirkja 

Reykjavík 100 Konungur Sóknarkirkja 

Laugarnes 40 Bændaeign Sóknarkirkja 

Engey 30 Bændaeign Hálfkirkja 

Hrauntún eyði - Munnmæli 

Tafla 4: Yfirlit kirkjustaða í Gullbringusýslu. 

 Í Dalasýslu var alls getið um 20 staði, þar af 13 sóknarkirkjur og sjö 

hálfkirkjur sem voru standandi og í notkun. Engin munnmæli, engin örnefni og ekkert 

um gamlar byggingar. Sjálfsábúðarjarðirnar í Dalasýslu eru alls níu, höfuðbólin eru 

níu talsins og 11 betri meðalbýli. 
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Kirkjustaður Dýrleiki Eignarhald og ábúð Kirkja 

Snóksdalur 60 Sjálfsábúð Sóknarkirkja 

Dunkur 40 Sjálfsábúð Hálfkirkja 

Sauðafell 60 Bændaeign Sóknarkirkja 

Kvennabrekka 60 Kirkjan Sóknarkirkja 

Vatnshorn 60 Sjálfsábúð Sóknarkirkja 

Jörfi 30 Sjálfsábúð Hálfkirkja 

Hjarðarholt 60 Kirkjan Sóknarkirkja 

Ásgarður 40 Sjálfsábúð Sóknarkirkja 

Sælingsdalstunga 44 Kirkjan Sóknarkirkja 

Hvammur 60 Kirkjan Sóknarkirkja 

Staðarfell 60 Sjálfsábúð Sóknarkirkja 

Galtardalstunga 40 Bændaeign Hálfkirkja 

Arnarbæli 30 Sjálfsábúð Hálfkirkja 

Skarð 60 Sjálfsábúð Sóknarkirkja 

Dagverðarnes 30 Bændaeign Hálfkirkja 

Búðardalur 50 Bændaeign Sóknarkirkja 

Innri Fagridalur 40 Bændaeign Hálfkirkja 

Staðarhóll 60 Sjálfsábúð Sóknarkirkja 

Hvoll 38 Bændaeign Sóknarkirkja 

Stórholt 40 Bændaeign Hálfkirkja 

Tafla 5: Yfirlit kirkjustaða í Dalasýslu. 

Í Strandasýslu var alls getið um 14 jarðir með kirkjum, þar af sex sóknarkirkjur, 

sjö bænhús eða hálfkirkjur í notkun, einn stað þar sem einhver sýnileg ummerki sáust 

af bænhúsi og aðeins einn stað sem skv. munnmælum var kominn var í eyði. 

Höfuðbólin eru alls þrjú, fjórar betri meðaljarðir og fimm lakari meðalbýli en þar fyrir 

utan er ein jörð í eyði og dýrleiki einnar jarðar er óviss. Þrjár jarðir voru í sjálfsábúð. 
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Kirkjustaður Dýrleiki Eignarhald og ábúð Kirkja 

Árnes 40 Kirkjan/Skálholt Sóknarkirkja 

Drangar 12 Kirkjan Bænhús 

Gautshamar 18 Sjálfsábúð Bænhús 

Óspakseyri/Eyri í Bitru 24 Bændaeign Hálfkirkja 

Guðlaugsvík 30 Bændaeign Bænhús 

Kaldrananes óviss Bændaeign Sóknarkirkja 

Feikishólar eyði Kirkjan Munnmæli 

Staður í Steingrímsfirði 60 Kirkjan Sóknarkirkja 

Kálfanes 40 Bændaeign Hálfkirkja 

Tröllatunga 60 Kirkjan Sóknarkirkja 

Þorpar 20 Bændaeign Bænhús 

Fell í Kollafirði 60 Sjálfsábúð Sóknarkirkja 

Prestbakki 30 Bændaeign/Kirkjan Sóknarkirkja 

Melar 30 Sjálfsábúð Bænhús 

Tafla 6: Yfirlit kirkjustaða í Strandasýslu. 

Miðaldaheimildir eru til um fleiri hálfkirkjur og bænhús en getið er um í 

Jarðabókinni.1 

Spurningin er hvort miklu færri aflagðra kirkna og bænhúsa sé getið í þessum 

sýslum af því að það var svo miklu lengra síðan að þau voru aflögð en í öðrum 

sýslum, að það hafi verið með öllu gleymt. Önnur hugsanleg skýring er að 

jarðabókarskrifarar hafi ekki spurt jafn nákvæmlega eftir því og annarsstaðar en 

Jarðabókin fyrir Gullbringusýslu og Dalasýslu var tekin saman árið 1703 og því er 

hugsanlegt að fyrsta árið hafi ekki verið komin festa á spurningarnar. Þessi skýring er 

þó ekki sennileg því fleiri svæði voru einnig skráð árið 1703 sem skáru sig ekki úr 

flokkuninni. Þar að auki var Jarðabókin fyrir Strandasýslu tekin saman árið 1706 og 

líkist hún Gullbringusýslu og Dalasýslu að gerð og þess vegna þykir þessi skýring 

afar ósennileg þar sem að þá hefur líklega verið komin góð festa á spurningarnar. 

Líklegasta skýringin hvað varðar Gullbringusýslu og Dalasýslu er að sýslurnar 

endurspegli hlutfallið í Jarðabókinni, þ.e. hlutfall kirkna og bænhúsa hafi verið 

óvenjulágt í þeim sýslum á miðöldum, en sú skýring gengur þó ekki upp fyrir 

Strandasýslu. 

                                                
1 Sbr. fjölda þekktra kirkna og bænhúsa á miðöldum í töflu þrjú.  
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Þessi dæmi sýna að það getur bæði hafa verið héraðamunur á fjölda kirkna og 

bænhúsa í öndverðu. Þegar reynt er að varpa ljósi á hvernig og hversu hratt þeim 

fækkaði er líka nauðsynlegt að gera ráð fyrir að ekki sé fullt innbyrðis samræmi í því 

hvernig upplýsingarnar eru settar fram í Jarðabókinni.   
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5 Þróun sóknaskipulags  

Það svæði sem prestur þjónaði gat verið sett saman úr nokkrum tíundardæmum og var 

á 12. og 13. öld kallað þing en á 14. öld breyttist það í sókn, líklegast að norskri 

fyrirmynd en þá hefur það merkinguna „svæði sem tilheyrir kirkju“. Á síðustu árum 

14. aldar og í byrjun 15. aldar bendir ýmislegt til þess að íslenskir sóknarprestar hafi 

ekki verið háðir sóknarbörnum sínum um atvinnu, heldur kirkjueiganda eða 

staðarhaldara. Þetta skipulag er öfugt við mörg önnur lönd eins og t.d. Noreg, en þar 

var eignum kirkna skipt í tvennt. Annar hlutinn fór til uppihalds prestsins og var á 

forræði hans en hinum hlutanum átti að verja til viðhalds kirkjubyggingarinnar (Orri 

Vésteinsson 2002, 158-159).  

Sóknarskipunin fylgdi þó ekki staðháttum og mörgum reyndist erfitt að sækja 

messu. Meginástæða þess var langur og torsóttur kirkjuvegur sem margir bændur 

kvörtuðu löngum undan. Þessu fylgdu þau áhyggjuefni að sóknarbörn ræktu ekki 

trúskyldu sína og færu á mis við sakramentin og heilnæm orð prestsins. Með stofnun 

hálfkirkna var m.a. verið að reyna að draga úr þeim vanda sem sumt fólk bjó við 

vegna fjarlægðar frá sóknarkirkju (Gunnar F. Guðmundsson 2000, 186). 

Rúmlega 600 stórbændur á Íslandi reistu sér kirkjur og tryggðu sér þannig 

tíundarumdæmi í kjölfar tíundarlaganna og breyttu þannig sambandi sínu við 

heimilismenn, landseta og nágranna því sóknarkerfið hefur án efa gefið þeim gott tak 

á öllu félagslífi og samskiptum við fólk innan tíundarumdæmi þeirra (Orri 

Vésteinsson 2002, 159). Tíundarumdæmið og þingin voru félagslegar einingar sem 

mótuðu hegðun fólks og stýrðu samskiptum þess auk þess að stuðla að miklu meira 

og reglulegra sambandi milli heimila en þekktist eftir siðaskiptin. Mikill samgangur 

og sameiginlegir hagsmunir fólksins hefur einnig stuðlað að því að sóknarmenn litu á 

sig sem einhverskonar afmarkaðan hóp, jafnvel mikilvæga pólítíska- og efnahagslega 

einingu (Orri Vésteinsson 2002, 162). Þetta sýnir að með sóknarkerfinu deildist landið 

í misstórar einingar en í staðinn fyrir að vera samfélag sjálfstæðra og einangraðra 

bænda var íslenskt miðaldasamfélag sett saman úr nokkur hundruð búgörðum og 

stórbýlum. Innan þeirra voru litlir hópar smábænda sem höfðu lítið sem ekkert 

pólítískt- og efnahagslegt sjálfstjórnarvald en þessir hópar lifðu samt sem áður öflugu 

og nánu félagslífi, hver hópur í sinni sókn (Orri Vésteinsson 2002, 166).  
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Þegar komið er fram á 18. öld höfðu sóknamörk víða verið leyst upp frá því fyrst 

var skipað sóknum, annars vegar af kirkjupólítískum ástæðum og hinsvegar til 

hagræðingar eða vegna náttúruhamfara (Sigríður Sigurðardóttir 2011, 5). 
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6 Sjálfsábúð og fækkun kirkna 

Áhugavert er að skoða fækkun kirkna og bænhúsa út frá eignarhaldi þeirra jarða sem 

héldu hálfkirkjum og bænhúsum og kanna hvort fækkunin snérist fremur um 

hagræðingu eða eignarhald. Ein leið til þess að takast á við þá spurningu er að skoða 

sjálfsábúðarbændur í Jarðabókinni og kanna hvert hlutfallið var á milli þeirra jarða 

sem báru kirkjur eða bænhús og þeirra sem ekki voru í sjálfsábúð. Það voru 3.568 

jarðir í sýslunum 18 sem Jarðabókin nær yfir og þar af voru 281 jarðir í sjálfsábúð eða 

7,9%. Á þessum sjálfsábúðarjörðum voru alls 71 kirkjustaður, 27 jarðir með 

hálfkirkju eða bænhús voru í sjálfsábúð og 44 jarðir með sóknarkirkjur. 16,5% 

sóknarkirkjujarða voru í sjálfsábúð en 30% af þeim jörðum sem höfðu hálfkirkju eða 

bænhús sem enn voru í notkun.  

Þegar litið er til hlutfalls jarða þar sem voru standandi hálfkirkjur sem ekki voru 

í notkun voru alls 85 staðir og fallnar kirkjur, örnefni og munnmæli 249 staðir skv. 

flokkuninni hér að ofan. Sjálfsábúðarjarðir með standandi hálfkirkju sem var ekki 

lengur í notkun voru aðeins þrír af 85 eða 3,5%. Fallnar kirkjur, örnefni og munnmæli 

um kirkjur voru á alls 30 sjálfsábúðarjörðum af 294 eða 10%. 

Þessar niðurstöður benda sterklega til að ein meginástæðan fyrir því að 

hálfkirkjur og bænhús héldust áfram í notkun hafi verið að eigendur þeirra voru 

jafnframt ábúendur jarðarinnar. 
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7 Rannsóknir á kirkjum 

Fornleifarannsóknir á kirkjum hafa oftar en ekki átt upptök sín í ritheimildum en þó 

hafa einnig fornir grafreitir komið óvænt í ljós. Gott dæmi um það er t.d. óvæntur 

fundur áður óþekkts kirkjugarðs og kumlateigs í Keldudal í Hegranesi, Skagafirði. 

Rannsóknir af þessu tagi hafa m.a. sýnt að helsti efniviður kirkjurannsókna þurfi ekki 

að vera kirkjan sjálf, heldur geta grafir og kirkjugarðar verið ágætis heimildir.   

Hér verður gerð grein fyrir sex rannsóknum á stöðum þar sem kirkjur og 

kirkjugarðar hafa verið rannsakaðir. Staðirnir eiga það allir sameiginlegt að vera 

nefndir í Jarðabókinni fyrir utan Varmá í Mosfellsdal. Með þessu yfirliti er ætlunin að 

athuga hvort það sé samræmi í Jarðabókinni við niðurstöður fornleifarannsókna og 

hvort þær geti varpað ljósi á vitnisburð Jarðabókarinnar um fækkun kirkna.  

7.1 Stóra-Seyla á Langholti. 
Seylu er getið í máldaga frá árinu 1318 þar sem segir að prestur frá Geldingaholti taki 

fjórar merkur í leigu frá Seylu (DI II, 467). Af þessu að dæma er hugsanlegt að 

alkirkja hafi verið á Seylu á 13. eða 14. öld þar sem fjórar merkur var sama gjald og 

tekið var fyrir að þjónusta á alkirkjum (Gunnar F. Guðmundsson 2000, 186). Í 

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir um Seylu; „Hér er bænhús og tíðir 

veittar af prestinum á Glaumbæ, þegar heimamenn eru til sacramentis“ og jörðin er 

metin 60 hundruð að dýrleika (JÁM 9, 90). Það er því ljóst að ef alkirkja hefur verið 

að Seylu er hún orðin að bænhúsi þegar Jarðabókin er rituð á 18. öld.  

Töluverð vitneskja hefur bæst við um byggðina á þessum stað í kjölfar 

fornleifarannsókna og má t.a.m. nefna fund áður óþekkts bæjarstæðis frá 10.-11. öld 

sem bendir til þess að þarna hafi verið stórbýli frá upphafi en byggingaleifarnar eru 

flestar frá því fyrir gjóskufall árið 1104. Jarðsjármælingar við yngra bæjarstæðið 

leiddu í ljós hringlaga garðlag með tóft fyrir miðju. Kirkjugarðsveggur sem var reistur 

eftir árið 1104 kom í ljós þegar tekinn var könnunarskurður og yfir garðinum lá óljóst 

gjóskulag, hugsanlega úr Heklugosinu um árið 1300 (Guðný Zoëga og Guðmundur 

St. Sigurðarson 2010, 104). 

Seinna fannst annar kirkjugarður um 80 metrum neðan við hinn garðinn og um 

fimm metrum sunnan skálatóftarinnar á elsta bæjarstæðinu. Kirkjugarðarnir voru 

nánast eins að gerð og stærð en sá efri hefur verið tekinn í notkun um eða eftir árið 

1104 en sá neðri var þakinn því gjóskulagi. Eldri kirkjugarðurinn með gröfum og 
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kirkju virðist vel afmarkaður í tíma og óhreyfður svo hann gefur góða vísbendu og 

heimild um staðsetningu og flutning kirkjugarða. Svo virðist sem garðarnir hafi ekki 

verið í notkun á sama tíma og þar af má álykta að efri garðurinn hafi tekið við þeim 

neðri, fremur en að um tvö býli sé að ræða. Þar sem garðurinn var fluttur á síðari hluta 

11. aldar, eða í byrjun þeirrar 12., bendir þetta til að menn hafi talið sér heimilt að 

grafa við eigin kirkjur frekar en að flytja lík að sóknarkirkjum (Guðný Zoëga og 

Guðmundur St. Sigurðarson 2010, 104). Niðurstöður rannsóknarinnar bentu hinsvegar 

til þess að kirkjugarðurinn hafi verið annarrar gerðar en upphaflega var haldið. 

Staðreyndin var sú að flestar grafirnar voru tæmdar á 11. öld. Garðurinn hafði verið 

stofnaður á fyrsta áratugi 11. aldar en aflagður fyrir aldamótin 1100. Kirkjan og 

kirkjugarðsveggur hafa verið reist skömmu eftir 1000 e.Kr. og aflögð á seinni hluta 

11. aldar og greinilegt að kirkjan hafði verið reist á eldri byggingum, t.d. útihúsi eða 

smiðju. Engar vísbendingar um greftranir fyrir 11. öld og ekki var hægt að skera úr 

um hvort byrjað hafi verið að grafa í garðinum áður en kirkjan var reist en miðað við 

notkunartíma garðsins og fjölda grafa var ljóst að þetta var heimiliskirkjugarður. Bein 

og lík höfðu verið flutt úr garðinum og er þetta elsti vitnisburður um flutning beina úr 

aflögðum kirkjugarði en ákvæði um beinaflutninga er að finna í lagasafni 

Þjóðveldisaldar, Grágás frá 12. öld (Guðný Zoëga og Douglas J. Bolender 2014, 63-

4). 

7.2 Neðri-Ás í Hjaltadal 
Fornleifarannsókn á Neðri-Ási í Hjaltadal fór fram 1998-1999. Markmið 

rannsóknarinnar var m.a. að kanna hvenær smákirkjurnar fóru að leggjast af og 

afhverju og því hentar rannsóknin sem gerð var að Ási einstaklega vel hér.  

Samkvæmt miðaldaritum var bærinn Ás aðeins ein jörð en á 14. öld hafa 

jarðirnar verið orðnar tvær, Efri-Ás og Neðri-Ás (Orri Vésteinsson 1998, 12). Í 

Jarðabók Árna og Páls segir; „Hjer hefur í gamla daga bænhús eður kirkja verið, og 

sjást þess enn nú merki, en þó er húsið fyrir löngu af fallið“. Samkvæmt þessari 

lýsingu var kirkjan að Neðri-Ási flokkuð í níunda flokkinn, þ.e. einhverskonar 

ummerki sjást, húsið fallið og fyrir vissu vitað hvar húsið stóð. Jarðabók Árna og Páls 

segir að jarðardýrleiki sé óviss þar sem um kirkjujörð var að ræða og þar af leiðandi 

ekki greidd tíund af henni. Hins vegar er sagt frá því í jarðaskrá frá árinu 1695 að 

dýrleiki jarðarinnar hafi verið 80 hundruð og því hefur þetta án efa verið stórbýli á 

sínum tíma, sér í lagi ef horft er til þess áður en jörðinni hefur verið skipt í tvennt en 
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skv. jarðaskránni 1695 var Efri-Ás talin 40 hundruð að dýrleika (Björn Lárusson 

1967, 258). Samanlagt hefur jörðin verið 120 hundruð og vel hægt að áætla að þar 

hafi búið höfðingi á seinni hluta 10. aldar sem hefur veitt nágrönnum sínum 

samkeppni á efnahagslegum forsendum um vald og stöðu í samfélaginu (Orri 

Vésteinsson 1998, 14). Loka niðurstöður rannsóknarinnar byggðust á 

aldursgreiningum sem hægt var að nota til að lýsa byggingarskeiði og þróun 

kirkjunnar að Neðri-Ási. Niðurstöðurnar voru þær að á fyrstu árum 11. aldar hafi 

verið byggð timburkirkja og síðar á 11. öld eða um árið 1075 hafi verið byggð ný 

kirkja. Í byrjun 12. aldar eða um árið 1125 var svo aftur reist ný kirkja á grunni hinnar 

eldri sem var svipuð að gerð. Í kringum nýju kirkjuna var reistur stæðilegur 

torfveggur á steinfæti og stóð þessi kirkja óbreytt fram undir lok 13. aldar en þá brann 

hún og hefur líklegast verið orðin hrörleg (Orri Vésteinsson 2000b, 22). 

Athyglisverðasta niðurstaða þessarar rannsóknar í sambandi við fækkun kirkna og 

bænhúsa verður þó að teljast sú niðurstaða að á Neðri Ási virðist greftrun hætta mjög 

fljótlega eftir aldamótin 1100. Þá er hnignun kirkjunnar og hraði hennar einkum rakin 

til nálægðar við biskupsstólinn á Hólum. Fyrst missti kirkjan greftrun yfir til Hóla og 

síðan virðist sem hún standi lengi án verulegs viðhalds þar til hún brennur um 

aldamótin 1300 og er ekki endurbyggð eftir brunann (Orri Vésteinsson 2000b, 24). 

Þessar niðurstöður gætu stutt hugmyndir um að hinar fjölmörgu smákirkjur sem voru 

á Íslandi hafi upphaflega fyrst og fremst verið byggðar sem heimiliskirkjur í tengslum 

við heimagrafreiti og að hætt hafi verið að nota slíka grafreiti þegar sóknarskipulagið 

festist í sessi á 13. og 14. öld (Orri Vésteinsson 1998, 39). 

7.3 Skíðastaðir í Laxárdal 
Í Jarðabók Árna og Páls segir; „Bænhús segja menn hjer hafi að fornu verið, stendur 

húsið enn. Ekki minnast menn hjer hafi tíðir fluttar verið“. Jörðin er metin 60 hundruð 

að dýrleika (JÁM 9, 25-26). Í íslensku fornbréfasafni frá árinu 1388 er að finna elstu 

heimildir um kirkju á Skíðastöðum en þá var þar fjórðungskirkja (DI III, 426). 

Heimildir frá árinu 1443 geta svo til þess að þar sé bænhús (DI IV, 643) og þar að 

auki er þess getið í sóknarlýsingu séra Björns Arnþórssonar frá árinu 1840 að fyrst 

hafi kirkja verið reist á Skíðastöðum en hún hafi svo verið flutt þaðan að Atlastöðum 

og þaðan í Hvamm (Björn Arnórsson 1954, 17). Auk þessara ritheimilda höfðu 

fundist bein við framkvæmdir í túni og ofan núverandi bæjarstæðis sást til hringlaga 

garðs (Guðný Zoëga og Guðmundur St. Sigurðarson 2009, 3).  
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Rannsóknir hófust árið 2008 og ákveðið var að taka skurð í gegnum garðbrot 

austan við núverandi bæjarhús þar sem bein höfðu fundist á þessu svæði við 

framkvæmdir skömmu áður. Garðlagið var talið tilheyra fjórðungskirkju eða bænhúsi 

sem getið er í ritheimildum. Í ljós komu leifar torfveggjar og í honum voru stórar 

linsur af hvítri gjósku, Heklugjóska frá árinu 1104. Þetta bendir til að torfið hafi verið 

tekið skömmu eftir að gjóskan féll. Dökkgráleit gjóska lá yfir garðinum, sitt hvorum 

megin garðs og virtist sem henni hallaði upp á við, hugsanlega eftir að garðurinn féll 

niður. Ekkert benti til þess að garðurinn hafi verið endurbyggður (Guðný Zoëga og 

Guðmundur St. Sigurðarson 2009, 5). 

Annar skurður var tekinn um 20m norður af skurðinum í kirkjugarðsvegginn og 

grafið í gegnum lag af torfi sem virtist vera rótuð uppfylling, hugsanlega til að slétta 

garðinn og auðvelda gröft í hann. Undir þessu umrædda lagi komu í ljós útlínur grafar 

sem lá í austur-vestur. Líkt og í kirkjugarðinum innihélt torflagið þykkar linsur af 

1104 gjóskunni og virtist sem gröfin væri tekin í gegn um það (Guðný Zoëga og 

Guðmundur St. Sigurðarson 2009, 6). Óhreyfð gjóska frá aldamótunum 1300 kom í 

ljós yfir hluta garðsins í könnunarskurði og því hugsanlegt að kirkjugarðurinn hafi 

verið aflagður þá þó svo að bænhús hafi staðið fram á 15. öld.  

Beinagrindin í gröfinni staðfesti að á Skíðastöðum hafi verið kristinn 

kirkjugarður og að grafið hafi verið við kirkjuna á a.m.k. 12. öld en vísbendingar gefa 

til kynna að kirkjugarðsveggurinn kunni að hafa verið hruninn þegar gjóskan féll um 

1300 (Guðný Zoëga og Guðmundur St. Sigurðarson 2009, 8). Samkvæmt 

ritheimildum hefur kirkjan verið fjórðungakirkja á 14. öld (DI III, 426) og á 15. öld er 

kirkjan orðin bænhús (DI IV, 643). Af þessum niðurstöðum má ætla að líklegur aldur 

garðsins sé 11.-13. öld og hugsanlega hafi kirkjugarðurinn verið hlaðinn löngu eftir að 

hann var tekinn í notkun, jafnvel stækkaður (Guðný Zoëga og Guðmundur St. 

Sigurðarson 2009, 8). 

7.4 Ósland í Óslandshlíð 
Jarðabók Árna og Páls segir um Ósland; „Hjer hefur að fornu hálfkirkja verið og 

stendur húsið enn, voru tíðir veittar þá heimamenn gengu til sacramentis inn til þess 

að fyrir xx árum, meira eður minna, vildu leiguliðar heldur kirkju sækja“ (JÁM 9, 

233). Þá er jörðin metin 80 hundruð að dýrleika. Ósland tilheyrir fimmta flokki og er 

því einn af sjö kirkjustöðum sem fundust þar sem kirkja var í notkun til skamms tíma 

eða innan við 20 ár voru frá því síðast var embættað þegar Jarðabókin er tekin saman 
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af Árna og Páli. Fyrst er getið um kirkju á Óslandi 1591 í bréfabók Guðbrands 

Þorlákssonar biskups (1919-42, 512-13) . 

Alls fundust sjö grafir í fyrsta skurðinum sem var tekinn. Ákveðið var að hreinsa 

upp úr einni gröfinni. Ekki var hægt að greina kistu en allt benti til þess að gröfin 

hefði verið tekin ofan í eldri gröf. Beinagrind barns lá í austur-vestur með höfuðið til 

vesturs og þegar barnið var lagt til grafar hefur það verið lagt á bakið með handleggi á 

ská yfir neðri hluta kviðar og fótleggi beina. Höfuðkúpan hefur snúið beint fram með 

hökuna fram á bringu (Guðný Zoëga 2012, 16).  

Ljóst er að komið hefur verið niður á yfirborð grafa sem teknar hafa verið eftir 

1104 en þar sem grasrót var mjög rótuð og jarðvegur þurr var ekki hægt að greina 

neina gjósku ofan allra minjanna sem voru rannsakaðar. Þar af leiðandi ekki hægt að 

fullyrða nánar hvenær hætt hefur verið að grafa í garðinum á Óslandi. Hins vegar 

liggur fyrir að gröftur er þegar hafinn á 11. öld og yngri grafirnar sem hafa verið 

teknar eftir árið 1104 eru með þykkum flekkjum af gjóskunni sem gæti réttilega bent 

til þess að þær hafi verið teknar ekki mjög löngu eftir að sú gjóska féll. Af lýsingum 

heimamanna var garðurinn hringlaga en ekki var hægt að staðfesta það með 

rannsókninni. Jarðvegi hefur verið bætt í garðinn og haldið áfram að grafa ofan í eldri 

grafir og hefur jarðvegsfyllingin verið lögð í garðinn áður en árið 1104 gjóskan féll. 

Þar af leiðandi er möguleiki á að það hafi verið grafið í eldri grafir þegar á 11. öld 

(Guðný Zoëga 2012, 17). 

7.5 Varmá í Mosfellssveit 
Sumarið 1969 fór fram rannsókn á hóli í túni Varmár í Mosfellssveit, Kjósarsýslu. 

Kunnugt var af Fornbréfasafni að kirkja var að Varmá á síðari hluta miðalda og þegar 

mannabein fannst í hólnum þóttu sterkar líkur á að þarna væri kirkjutóftin fundin 

(Sveinbjörn Rafnsson 1970, 31). Í Vilchinsbók frá árinu 1397 segir frá kirkju og 

kirkjumunum að Varmá (DI IV, 112)1. Skrá frá árinu 1395 segir að Varmá sé 30 

hundruða jörð sem hafi tilheyrt Viðeyjarklaustri síðan Páll ábóti kom til Viðeyjar (DI 

III, 598). Heimildir benda til þess að Varmárkirkja hafi staðið uppi og verið notuð árið 

1553 (Sveinbjörn Rafnsson 1979, 41). Þessar heimildir eru áhugaverðar í ljósi þess að 

í Jarðabókinni er ekki getið um að kirkja hafi verið að Varmá, ekki einu sinni 

munnmæli eða sögusagnir. 
                                                
1 Líkur máldagi er í Hítardalsbók (DI III, 220) og því er sennilegt að kirkjan hafi verið 
til árið 1367 og sennilega löngu fyrr. 
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Rannsóknin að Varmá sýndi fram á að byggt hafi verið ofan í tóftir eldri húsa. 

Elsta húsatóftin sem fannst er undan lítilli kirkju úr kaþólskum sið og hefur verið 

gröftur að henni. Þar er líkast til vallgróin tóft árið 1721 og skömmu eftir það er reist 

smiðja á staðnum en á 19. öld er smiðjan fallin (Sveinbjörn Rafnsson 1970, 47). 

7.6 Kirkjuból við Skutulsfjörð 
Rannsóknir fóru fram að Kirkjubóli við Skutulsfjörð sumarið 1985 en um var að ræða 

neyðaruppgröft og ritheimildarannsókn í tengslum við uppgröftinn. Kirkjuból var 

stórbýli í sinni sveit og heimildir geta um kirkju þar á 14. öld. Kirkjan varð síðar 

miðpunktur frægustu galdraþrætu 17. aldar en hvarf úr sögunni á 18. öld og talið er að 

hún hafi verið lögð niður um 1710 (Magnús Þorkelsson 2004, 11-14). Í Jarðabókinni 

er jörðin metin 30 hundruða jörð og að þar sé hálfkirkja (JÁM 7, 164). 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að kirkjan hafi fyrst verið byggð á 

miðöldum og voru greind þrjú til fjögur byggingarskeið. Allskýrar minjar fundust um 

gerðþróun kirkjunnar sem var hálfkirkja eða bænhús. Hún var rifin á fjórða áratugi 18. 

aldar og eftir það var rústin notuð sem skemma um tíma (Magnús Þorkelsson 2007, 

41). Ekki var fjöldi grafa mikill í kirkjugarðinum og vakti það áhuga 

fornleifafræðinga en samkvæmt máldögum var að Kirkjubóli heimamannagrafreitur 

og allra þeirra sem þar dóu (DI II, 699-700). Ef kirkjan lagðist af milli áranna 1710 og 

1735 var grafreitur þarna í minnst 400 ár og líklega mun lengur. Það þýðir að í mesta 

lagi hafi tíu manns verið jarðsettir þar á hverri öld (Magnús Þorkelsson 2007, 35). 

Þetta telst ekki mikið því að árið 1703 bjuggu 20 manns á Kirkjubóli og var þá 

fimmbýlt. Ritheimildir um Kirkjuból gefa góða yfirsýn yfir það að hnignun staðarins 

hafi mögulega verið mun flóknari en margir héldu. Kirkjan var miðpunktur deilna1 

sem kunna að hafa valdið togstreitu milli eigenda Kirkjubóls og Eyrarklerks frá 

upphafi. Örnefnið Kirkjuból er algengt þarna og bent hefur verið á að það sé eldra en 

elstu máldagar kirkjunnar (Ólafur Lárusson 1944, 319). Einhvers konar kirkjuhús 

hefur verið komið að Eyri árið 1286 en í máldaga Eyrarkirkju frá því ári segir að 

kirkjan hafi einungis hálfa tíund að Kirkjubóli (JÁM 7, 163-4). Önnur vísbending er 

að frá jörðinni leggist aðeins hálf tíund til Eyrar, sem metin var 60 hundruð að 

dýrleika, og er þess getið að bænhús hafi verið á Fossum, Engidal, Arnardal neðri og 

                                                
1 Deilurnar voru á milli Kirkjubólsbænda og Eyrarklerks í galdrafárinu en ekki verður 
farið nánar út í þau mál hér. 
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Tungu fram um árið 1710 svo líklega fór einhver tiltekt fram í Skutulsfirði á 18. öld 

(Jón Þ. Þór 1984, 31-2).  

Ný kirkja var að Kirkjubóli árið 1333 og í máldaga segir að þar megi jarðsetja, 

jafnframt er kvöð sett á ábúendur að halda kirkjudag að Eyri (Björn Þorsteinsson 

1991, 473). Kvaðarinnar er aftur getið árið 1363 en í máldögum frá árinu 1367 (DI 

IV, 139-40) og árinu 1397 (DI II, 700) er kvöðin afnumin. Þessi kvöð átti við íbúa að 

Kirkjubóli, Fossum og Engidal. Þeir sem áttu kirkjusókn að Kirkjubóli þurftu að 

sækja messu að Eyri með vissu millibili en þegar sú kvöð var afnumin þýddi það 

minni tekjur fyrir kirkjuna að Eyri (Magnús Þorkelsson 2007, 37).  

7.7 Samantekt  
Eftir rannsóknirnar á eldri kirkjugarðinum á Seylu í Skagafirði er ljóst að bein og lík 

höfðu verið flutt úr kirkjugarðinum eftir að hann var fluttur. Minjarnar á Neðri Ási 

virðast styðja þær hugmyndir að hinar fjölmörgu smákirkjur sem upphaflega voru á 

Íslandi hafi verið byggðar sem heimiliskirkjur og þar hafi verið heimagrafreitir en 

þegar sóknarskipulagið festist í sessi á 13. og 14. öld hafi verið hætt að nota þessa 

grafreiti. Kirkjugarðurinn á Skíðastöðum í Laxárdal hefur líklegast verið aflagður um 

eða fyrir 1300 þrátt fyrir að bænhús hafi staðið þar fram á 15. öld. Ekki var hægt að 

fullyrða hvenær hætt var að grafa í kirkjugarðinn á Óslandi en gröftur er hafinn á 11. 

öld og möguleiki á að grafið hafi verið í eldri grafir seinna á 11. öld. Rannsóknin á 

Varmá í Mosfellsdal er afar áhugaverð fyrir þær sakir að kirkjunnar er ekki getið í 

Jarðabókinni en aðrar ritheimildir veita okkur þá vitneskju að kirkjan hafi verið í 

notkun fram yfir siðaskipti. Hnignun Kirkjubóls í Skutulsfirði einkennist mjög af 

deilum og erjum sem áttu sér stað milli eigenda að Kirkjubóli og Eyri. Kvaðir um 

kirkjudaga að Eyri gerðu það að verkum að heimilisfólk á Kirkjubóli, Fossum og 

Engidal hefur þurft að sækja messu reglulega að Eyri en þegar kvöðin var afnumin 

missti kirkjan að Eyri talsverðar tekjur og Kirkjuból styrkist aftur. Þessi togstreita á 

milli kirkjustaðanna hefur án efa sett mark sitt á sóknarlífið. Lítill fjöldi grafa að 

Kirkjubóli hefur vakið áhuga fornleifafræðinga og þá er spurningin hvar var greftrað 

ef ekki á Kirkjubóli? Ef til vill var frekar greftrað að Eyri þar sem var sóknarkirkja og 

hugsanlega hefur það þótt fínna en að grafa sig við útkirkjuna að Kirkjubóli. 
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8 Niðurstöður 

Siðaskiptin hafa með vissu átt sinn þátt í fækkun kirkna og bænhúsa á Íslandi en þó er 

umfang þessara breytinga öðruvísi en fræðimenn hafa áttað sig á. Fækkunin var hafin 

löngu fyrir siðaskiptin en með siðaskiptunum markaðist sú stefna í kirkjumálum að 

leggja niður það sem talin voru óþarfa kirkjur og bænhús. 

Það er hugsanlegt að stofnun biskupsstólanna tengist því að hætt sé að greftra í 

kirkjugörðum um aldamótin 1100 en niðurstöður rannsókna á Seylu og Neðri Ási 

benda báðar til þess að þar hafi verið hætt að grafa í kirkjugarðana á 11. öld og jafnvel 

að grafir hafi verið tæmdar (á Seylu) en ákvæði voru um beinaflutninga í Grágás á 12. 

öld. Í tilfelli Neðra Áss er möguleiki að fólki hafi fundist fínna að láta grafa sig við 

dómkirkjuna eða, það sem verður að teljast líklegra, að tíundir og aðrar skyldur eins 

og t.d. legkaup og legsaungskaup, hafi verið teknar frá smákirkjum í nágrenni við 

kirkjustaðina til að styrkja nýjar kirkjumiðstöðvar eins og biskupsstólinn á Hólum. 

Dæmið um Neðri Ás gefur til kynna að margt hafi bent til þess að með stofnun 

biskupsstólsins á Hólum árið 1106 hafi greftrun verið hætt. Dæmið frá Seylu bendir 

til þess sama og miðað við þann tíma þegar hætt er að grafa í kirkjugarðinn er líklegt 

að heimilismenn hafi frekar flutt lík að sóknarkirkjunni en að grafa við eigin kirkju.  

Í heimildum er stórt gat frá 14. öld og þar til Jarðabókin kemur til sögunnar á 

árunum 1702-1714. Yfirleitt er gott samræmi í Jarðabókinni og ekki greinilegur 

munur á milli sýslna eða árganga hvað það varðar, þó með einni undantekningu. 

Gullbringu-, Dala- og Strandasýslur skera sig frá hinum sýslunum að því leyti að þar 

eru sóknarkirkjur, hálfkirkjur og bænhús í notkun nánast einu staðirnir sem greint er 

frá og flokkar 3-11 í flokkunarkerfinu koma nánast ekkert fram. Ekki tókst að varpa 

ljósi á hvað útskýrir þessa undantekningu en þó er líklegt að Gullbringusýsla og 

Dalasýsla endurspegli að hlutfall í Jarðabókinni að hlutfall bænhúsa og kirkna var lágt 

á miðöldum í þeim sýslum. 

Þá eru talsverðar líkur á að þær kirkjur og bænhús sem hafi einna fyrst lagst af 

hafi verið á þeim jörðum sem höfðu minnsta jarðadýrleikann, 13–24 hundraða jarðir. 

Heimiliskirkjugarðar hafa verið á flest öllum jörðum með kirkjur á 11. öld en 

með þróun sóknarskipulagsins hafa sóknarkirkjurnar farið að spila stærra hlutverk í 

lífi safnaðarins. Beinaflutningar úr kirkjugörðum styrkja þá hugmynd og þá er ekki 

ólíklegt að bænhús og litlar hálfkirkjur hafi misst mikilvægi sitt og lagst af. Á 
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miðöldum var íslenskt samfélag sett saman úr nokkur hundruð búgörðum og 

stórbýlum sem var samfélag sjálfstæðra en einangraðra bænda. Innan þeirra voru 

hópar smábænda sem höfðu lítið pólítískt- og efnahagslegt sjálfstjórnarvald en lifðu 

samt sem áður öflugu og nánu félagslífi, hver hópur í sinni sókn.  

Fækkun kirkna og bænhúsa á Íslandi var ferli sem byrjaði snemma á Íslandi og 

stóð lengi yfir. Strax um aldamótin 1100 fer kirkjum fækkandi og þessi þróun er enn í 

gangi eftir siðaskiptin. Dýrleiki jarða sýnir eignarhald þeirra og svo virðist vera sem 

þær jarðir sem hafi mestan dýrleika haldi frekar kirkjum og bænhúsum. Eignarhaldið 

skipti miklu máli og sjálfsábúð spilaði lykilhlutverk í því hvers vegna hálfkirkjur og 

bænhús héldust áfram í notkun fram á 18. öldina, vegna þess að þær jarðir sem héldu 

kirkjum og bænhúsum voru fremur í einkaeign en í eign stórjarðeigenda, konungs eða 

kirkjulegra stofnanna. Af þeim 3.568 jörðum sem voru í ábúð á Íslandi á 17. öld voru 

7,9% í sjálfsábúð, en af sóknarkirkjujörðum var hlutfallið 16,5% og af jörðum með 

hálfkirkju eða bænhús í notkun var það 30%. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 28 

9 Lokaorð 

Kirkjurannsóknir hafa færst í aukana undanfarin ár en það eru ekki einungis uppgreftir 

sem segja okkur sögu löngu liðinnar tíðar heldur eiga ritheimildir líka stóran þátt í að 

varpa ljósi á fortíðina. Þessi greining á Jarðabókinni er aðeins grunnurinn að þeirri 

vinnu sem hægt er að vinna út frá henni og þörf er á fleiri rannsóknum út frá 

greiningunni sem hér var unnin. Til dæmis mætti rýna betur í þá þætti sem valda 

frávikunum í Gullbringu-, Dala- og Strandasýslum. Mikilvægt er að skoða eignarhald 

og sjálfsábúð bænda á Íslandi betur, en með þeim hætti mætti kortleggja þróunina enn 

skýrar.  
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Viðauki 
 
Flokkunarkerfið 
 
1. Sóknarkirkjur í notkun. 
2. Hálfkirkjur og bænhús í notkun. 
3. Kirkja í notkun til skamms tíma, innan við 10 ár síðan hætt var að embætta. 
4. Kirkja í notkun til skamms tíma, innan við 20 ár síðan hætt var að embætta. 
5. Kirkja í notkun til skamms tíma, innan við 30 ár síðan hætt var að embætta. 
6. Kirkja í notkun til skamms tíma, innan við 40 ár síðan hætt var að embætta. 
7. Kirkja í notkun til skamms tíma, meira en 40 ár síðan hætt var að embætta. 
8. Húsið stendur en ekki embættað í manna minnum. 
9. Einhverskonar ummerki eru til staðar en húsið fallið. 
10. Örnefni 
11. Engin augljós vísbending önnur en munnmæli. 
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BT N'U18PBJ'( @* +
BT B10GG% ,* +
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!" #$%&'()&%* +, -
!" ./%&'01*$233 4, -
!" 5&3&6/&*1% 4, -
!" !""#$%&'()*# 7, -
!" ./%1'893:;% <, -
!" +,#-,# -=, -
!" 82>?26 +, -
!" 5@&3&%A&3;% =, -
!" ./$#0 7, -
!" B2*%&'()&%* -C -
!" 1/(,# 7, -
!" #>6/%&'(D3;?26 =, -
!" !23E6FG3/ 4, -
!" 8H$? 4, -
!" &2,""/3#$ C, -
!" I?A%1*&6/&*1% +, -
!" J%;?A =C -
!" J%@9/2>%1 < -
!" 4$56,# 4, -
!" 78# +, -
!" K&%:&3L);% 7, -
!" 826/;% 4, -
!" .*"9*# 7, -
!" #?E3&?A -7 -
!" J;33M2%&6/&*1% =4 -
!" :/3;<=(5 7, -
!" 8L33 =4 -
!" (/9%1'5%GNN;% 4, -
!" (/;%3;%2>)1% +, -
!" O213A&%/;?E& 7, -
0. &>?,@/(( 7, -
0. A,(),""?5*"B, +, -
0. P1/3&/;?E& 2>*1 -
0. +$(?C,;;$ 7, -
0. 8&;)&E13 =, -
0. (Q:66/&*1% 4, -
0. DE-*)>($ 7, -
0. R9%E&;/66/&*1% =4 -
0. F=#-5*"B, <, -
0. 8&:&% -7 -
0. 8H$*1 =4 -
0. &2,))*# 7, -
0. J31/6/&*1% +, -
0. ()&%*6F&:&% -7 -
0. 8&$S9%66/&*1% -7 -
0. 8T&66&$233 =4 -
0. &6,#-,#<=(5 <, -
0. 5&*&36/&*1% 4, -
0. D5,@<=(5 -=, -
0. U%?&%FG3/ +, -
0. (/9%&'J%H$ =4 -
0. J%V6&/;?E& -7 -
0. (T1E?&6)&%* 7, -
0. J&3/&%FG3/ <, -
0. #6)1FG3/ <, -
0. 8%2*&T&/? =4 -
0. 7=#B 7, -
0. W2%@;M&))1 4, -
0. !%2??16/&*1% 4, -
0. #1?&%6?26 +, -
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!" !"#$%&'( #$ %
!" &'()*+,-.. /$ %
!" &'01'.2'34+ 5$ %
!" 67,2*+8. 95 %
!" !"#$)*$+&,% /$ %
!" -./*('0 5$ %
!" 12*%* #$ %
!" :;<2<7.=> ?$ %
!" 3$%4%*5*%+& #$ %
!" -6$%*7%"+* #$ %
@: 8*9((59"$ #$ %
@: AB+,4 9$ %
@: -6$%*&'( #$ %
@: 89":';&(($%4;* ?$ %
@: "2+4)'+3'+ %# %
@: :28+'C+'<( ?9 %
@: DEE'.2'34+ %# %
@: :>3+4FG'<3'0=7<+ 5$ %
@: <$*;=>%+4%?'"+* 5$ %
@: @',,H'+3'+=> %# %
@: G'<3;-77..2'34+ %# %
@: @+-..C-72 %? %
@: @;2"%59"$ #$ %
@: I-+)'+C-72 ?9 %
@: J'7<+ 9# %
@: @-,.2'34+ 5$ %
:: 3$%4%*($%4+* %9$ %
:: K'<7 %9 %
:: @+'<(CB,( 9$ %
:: IL34+ 9$ %
:: M'2(.C-72 %# %
:: :>3+4)'+3'+ %# %
:: N4+;H<C877 %9 %
:: :>3+42<()' 5$ %
:: :742'(E'.2'34+ 8O4.. %
:: 8&/** 55 %
:: P+('+.2'Q4 %9 %
:: @+'<(7B(E ?$ %
:: A%+,%*:*'22% %9 %
:: R4('+.78( S$ %
:: B&,.%"7(5C"" 9$ %
:: :'T'CO-77 95 %
:: U(EO=+3'+(=. S %
:: D*C4) #$ %
:: !*O'C7V3 ?9 %
:: I+4047.O=774+ %% %
:: E&7F'*4%*'0*; #$ %
:: 3'$:'*, #$ %
:: -'",%#'"" %9$ %
:: G%*#'0*; #$ %
:: I+=43'187..2'3<+ %9 %
JP 3&C2(7%"+* #$ %
JP J<(;<+ 5$ %
JP 3%+4%#'"" #$ %
JP 8F'&&%:*'22% #$ %
JP H%$&(59*& #$ %
JP AB+,4 ?$ %
JP -.%*4%*59"$ #$ %
JP !(,%*4+* 5$ %
JP 3I";&,(7%"($+&,% 55 %
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!" !"#$$%& #$ %
!" '(#)#&*+,, #$ %
!" &'()'*+'(,)-./' 0$ %
!" "*.'*12(3 4$ %
!" '-#&) #$ %
!" !'/5'*6'*.7, 4$ %
!" ./)#&0#,%& 8$ %
!" 9..*3:;'/*3+'(-* 0$ %
!" '(#)#&12,, #$ %
!" !"3,, 4< %
!" =)>*?@() 0$ %
A" 4#&560#,%& #$ %
A" &'-),+'(-* 4$ %
A" B3.+'* 4$ %
A" C'D1-* E0 %
A" '(#)%& #$ %
A" F(G6 E0 %
A" 7+8-12,#& #$ %
A" 4%*%0#,%& #$ %
A" &*HI E0 %
A" F'((,)73.,.7, 4$ %
A" &-I-+'(-*:I*7D*3 0$ %
A" JK(3 E$ %
A" 9,#(+8 %$$ %
A" F5'((L)-* 0$ %
A" AM'*.7NM'* 0$ %
A" '-:,$#&;+6$/,< 0< %
A" C3*OM-1>( %E %
A" =5G.'.7, 4$ %
A" ;MH*6-* 4# %
A" .&=:;6,>-%& #$ %
A" !#?< %$$ %
A" '#%),#%?60#,%& 4$ %
A" '#%&@>& #$ %
A" =)'OO'* 0< %
A" A*736'5GO 4$ %
A" C3*OM-1>(:G:C@((,5GO E0 %
A" A@).:G:P')*7O,I3*63 E0 %
A" J7('.7, E$ %
A" &73*,7N*3 E$ %
A" A#%?#&0#,%& 4# %
A" A@).:G:BL(O.'I3*63 4$ %
A" =573.,7N*3 0< %
A" Q'D17N*3 %< %
A" C*@,,+'(-* 4$ %
A" '+,:&0#,%& #$ %
A" C3*OM-1>(:G:;73)3,+'( E0 %
A" R76*3:F57,)' 4# %
A" B(&#0#,%& #$ %
A" F>((:G:AG(+-+'( 4# %
A" !-I'.,+'(-* 0< %
A" S7NOM'IMH*6-* 4$ %
A" C*@,,7N*3 %E %
T= !&#*;6+8&< #$ %
T= C3*OM-1>(:G:J@,+'( E0 %
T= "-6OK(' 0< %
T= BM'(+'.7, E0 %
T= C,*(#$D&< #$ %
T= Q@O3.?'D*'* E0 %
T= !&#%; #$ %
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!" "#$%#&'$( )* +
!" ,(-$(-./0( 12 +
!" "#34-536(4 )* +
!" !"#$"% 72 +
!" 8$09$:$%0( 72 +
!" ";<=% 36>4 +
!" 8#$??0( 72 +
!" @3>$%:$%0( 17 +
!" A$994 +) +
!" A(399$ )* +
!" &'%"% B2 +
!" 8CD>4 12 +
!" EF(4GH$?<$:$%0( 72 +
!" I3>(4G8J$(>$(:$%0( 72 +
!" (#)*+% 72 +
!" ,%#4>($ KB +
!" ,(-$(-35 +B +
!" LJ$%%$59$'4 +) +
!" !,-./ 72 +
!" M%D$:$%0( 17 +
!" A(399$ *B +
!" 01/2 +22 +
!" N4(9J0<=%GOGN&(/0:$% +B +
!" N4(9J0<=%GOGAJ$(-$:$% 12 +
!" N4(9J0<=%GPG8#4%DF$(5F(C-: +) +
!" 8#4%DF )* +
!" Q3>($(PG4--(4 12 +
!" !2"3+%454!)6"#$"78%38 72 +
!" Q$F-$:$%0( )2 +
!" "0>0(36(4 )* +
!" 0.//45491/+#6"%:5; 72 +
!" <=%8454!;+2+/>78%38 72 +
!" R0-'$ )* +
!" N4(9J0<=%GOG"90F0%5D4(>4 12 +
!" ,(-$(:$%0(G-3>(4 )* +
!" <=%8454!?=38>78%38 17 +
!" "#$(DS=%% )* +
!" ".>$#O9 12 +
!" 835FDJC(>0( 36>4T7U +
!" @6+% )* +
!" 8J$%%$( )2 +
!" V3(-0#O9 )* +
!" H$0'$<=% +B +
!" A"2#>7BC%3+% 72 +
!" W369J$(DJC(>0( 12 +
!" "9P%$#O9 )* +
!" D8%;B+-./454E"#6"$"/ )* +
!" ,(-'3(>$(36(4 )2 +
!" R0-'$ +7 +
!" H$0'$%$-: +7 +
!" @3%'($536(4 12 +
!" H$0'$<=% 12 +
!" N4(9J0<=%GOG836:$% 36>4 +
!" !#,7BC// *2 +
!" A;4( )* +
!" X>36 72 +
!" Y$(>$(GOGX>36 36>4 +
!" (%+##":5; 72 +
!" A&%0-'$#O9 B +
!" Z6-J$-:4 +7 +
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!" #$%&'()*+,&-. /0 /
!" 12*$3$4,5--)637 /0 /
!" 85,5'9&,(5, /: /
!" "+2;-<='**+)(;, 0 /
!" !"#$%&' >? /
!" %2*+2@,; A> /
!" "BC<= /0 /
!" "=D++) /0 /
!" %&'-$3$%E,-637 : /
!" FG+,),$3$H()=637 A> /
!" I;,795C<=$3$J2@79),';,(; /? /
"K ()*+, >? /
"K L,)-M), /A /
"K 4)5+*N)O), /: /
"K -,.#',+/)012/)03&3405)6 A> /
"K 45(=)5M*637 P? /
"K I)=.,)-)-2* <6;** /
"K 82;7;*N<=), 2@(; /
"K 75#"6)3&375+0*8)&9,:0)"0 0? /
"K IG=')-2* >? /
"K ;)<$$#56*8# 0? /
"K QE,R), A? /
"K =+$$3&3>?$$#:0)"0 0? /
"K @)+,5A#''0 P? /
"K S2=), P? /
%T 75#"6)3&3B)C5#:0)"0 0? /
%T Q<,E..**+)(;, A> /
%T K)--*+)(;, P? /
%T D+$6) /A? /
%T U* 0? /
%T =)+9)03EC.6) 0? /
%T "R2-; /A /
%T "62,+;-M**+)(;, A> /
%T 75#"#)A#''0 0? /
%T V9),M >? /
%T KE,'5*+)(;, 0? /
%T J2@7;, 0? /
%T B%#996) >? /
%T #-)*+)(;, >? /
%T ;F<)* 0? /
%T ")5().)=*G P? /
%T W==5M)*+)(;, P? /
%T #*M),(5, 2@(; /
%T ")5,CB, /A /
%T T)=.)=B75, /0 /
%T G+,56)HI.,HI$#) 0? /
%T 4)+0"#AI$,,5#"6) /A? /
%T "+<,)CE,M :? /
%T V)77)7E+ 0 /
%T QE,72=*N<== 0? /
%T (,8+0),J 0? /
%T FB79),O<+ X? /
%T H5(5-),*+)(;, 0? /
%T Y&,'; 2@(; /
%T G&"0K#$,56*8# 0? /
%T L0*8+/)#) /A? /
%T "+2;--2* X? /
%T 4)+0"#AI$,,5#"6) >? /
%T M*K0):+$$ 0? /
%T N)&9,56*86) 0? /
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!" #$%&'()&*+)%,& -. /
!" 0)&%)&('1$& /.. /
!" 23&455*+$(6) 7. /
!" !"#$%&'(# 8. /
!" )*&++,# -. /
!" !49 -. /
!" )-&.%&/&00( :. /
!" ;4&9)<=>$& ?. /
!" @)<5)>,(( ?. /
!" A+3&)B#,<C)D ?. /
!" 1,'02.& -. /
!" !&)9()ECF&6 /. /
!" 3*45&*&%5 8. /
!" #$%<)$6**+)%,& 7. /
!" ;,(5)& ?. /
!" 6.758,8&.$9:.&# -. /
!" GHI,(5)&*+)%,& 7. /
!" 6;#<$$%&'(# 3I,** /
!" G,&J>**+)%,& :. /
!" A+K,(D 7. /
!" 6:.$%&'&#9.4' -. /
!" A>K66*+)%,& ?. /
!" 0C3,5)<$& 7. /
!" =,55$%;(5$$%&'(# -. /
!" )>.%&$%&'(# L. /
!" #K,+)*>)&% 8. /
!" 03EK&6 7. /
!" M$%3<9**+)%,& -. /
!" G(6,N<J% :. /
!" O&K,%)I)% :. /
!" )7$0,.8$$%&'(# -. /
!" @,&>C$E=& P. /
!" A>&)1)+$(6) ?. /
!" !)9**+)%,& :. /
!" GH -. /
!" ")+()NIK&9, P. /
!" 3?"0>5,@;.. -. /
!" ",(5N=<, 7. /
!" )>@ -. /
!" !)9(,& P. /
A@ A;%& P? /
A@ !I)<(K* P. /
A@ Q4** P? /
A@ )*&++,# -. /
A@ A>J%)*+)%,& ?- /
A@ A=I)&<)(5 P? /
A@ B&<#&5;$ :. /
A@ R(6IK<5)&*+)%,& :? /
A@ 3-"*&#/>#< 8. /
A@ A)$%D 7. /
A@ 3%&',#C4CD;E5($5;$( /P. /
A@ "J> 8. /
A@ !3<< 7. /
A@ #IK(5)&*+)%,& KH%, /
A@ =.&,+/F# -. /
A@ A3<NK,S)& -. /
A@ =;.8(5<&9>.% -. /
A@ AKH<) -. /
A@ G4'(+H#( 8. /
A@ A>)&%*D P. /
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!" #$%$&$%'( )* +
!" !"#$%& ,* +
!" -%./01(230%%1( 4* +
!" 56($72&$%'( ,* +
!" !897$2:$71( ,* +
!" '()%*")) ;* +
!" 5$./(9<22:$71( ,* +
!" 5$<($( =* +
!" >?:1@/22:$71( ;* +
!" AB%1.0%%2CD2E7(1 )* +
!" +,*-.-/"012&34) 4* +
!" FG$(@$2:$7$H%97 I* +
!" 5,634)%& ,* +
!" J1%H$/1 =* +
!" 78(& +) +
!" A0(81/1% =* +
!" 9)41412:;4 ,* +
!" "0%&'%$@& ,* +
!" <%)*&40146%& +** +
!" /.6%="))%& ,* +
!" K%.22:$71( 4= +
!" '%$)%8(& +)* +
!" !L%H01<$( ;* +
!" !:L('DM8($( +** +
!" #0%%1( I* +
!" #$%%HN%%:D2E7($ 4* +
!" 9)2;2>?&% +** +
!" A17/('@& ,* +
!" 5G$%:$2:$71( ;* +
!" OL7'/('@& I* +
!" PGQR1&$%'( ,* +
!" @="&A-.-B)C:32D).6 I= +
!" 70-.-+";&4:"0% ,* +
!" !.E-.-+";&4:"0% ,* +
!" +,*0146%& )= +
!" /%6=.$ ;* +
!" F$881 4* +
!" +F)4&-.-+G4)1434) +)* +
!" "C%.22:$71( ,* +
!" S07(1D-2 ;* +
!" !%01:'TG$(@$(2:$71( ,* +
!" '%$)%8(&-.-H0)4:30D).6 =* +
!" U2%$@& ;* +
!" +,*-A-+C*6401&C:3 +)* +
!" V($2:$(2:$71( =* +
!" F(Q$(%$@& ,* +
!" W@@1 I* +
!" J(X. ,* +
!" +C*6%-A-+C*6401&C:3 ,* +
!" A$@@28$7$HL%% 4* +
!" 'A)>"# =* +
!" 9"))-.-<)I112D).6 ,* +
!" M(@$(2:$71( I* +
!" F(B7($C I* +
!" !8C%$C =* +
!" B4&6-.-9)GF12> ,* +
!" O0E81( 4* +
!" !%6::$ =* +
!" Y2:1DAL( =* +
!" 5$/$@02D0.($ =* +
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!" #$%$&'()&'*+$ ,- .
!" /0'+1)2)3456789 :- .
!" #+$8&)2)3456789 ;- .
!" <'()2)3456789 :- .
!" !"#$%&%'#()$*+ ;- .
!" =$9>$&'( ?- .
!" #0$998+ ;- .
!" @+A&$(7$*B+ :- .
!" C'DE5$+F644 :- .
!" ,-.//00$.123 ;- .
!" G$87((7$*B+ ,- .
!" H8&%$ ;- .
IJ 425#*-60 ?- .
IJ K$4$>L+ ,- .
IJ #0$&&'D+B ,- .
IJ M2E)2)#N*B&(OB+*B ,- .
IJ ,7&.8699*3 ;- .
IJ G8&&64O(1 ,- .
IJ /6+PQQ((7$*B+ ;: .
IJ "14O(1 ,: .
IJ :;023 ;- .
IJ R2%B&QB 'D*B .
IJ <(=3- ;- .
IJ #P47)(D*+$ ?- .
IJ G+8&Q ?- .
IJ :3123 S- .
IJ #+'B*$+((7$*B+ ;- .
IJ !E'B* ,? .
IJ H8&%8O'44 :- .
IJ R1+(7$*B+ T- .
IJ >6##23 .,- .
IJ !7$O& 'D*B .
IJ "+P((F644 ,- .
IJ /0'+1)2)!E2*$Q$4 ,- .
IJ !3&06?)U)!D*+B>L+ ,- .
IJ 4$@332%A309)5*3 ;- .
IJ #198&Q$+(7$*B+ ?- .
IJ =B74B)V+(E6%8+ :- .
IJ @B+&8&'( .- .
IJ B=13*7.##.9#.*0$*3 .,- .
IJ K8&F$%B ?- .
IJ W+&>5$+%$+>+'EE$ T, .
IJ X( ?- .
IJ W+&$+&'( ,? .
IJ #0$998+ T- .
IJ #$%B)1)V+(E6%((7+Y&Q :- .
IJ C'B(7$+1)(D*+B :- .
IJ C*183699. S- .
IJ B?39D ;- .
IJ E.-5.F#&1 ZZ .
IJ GH-F)## T- .
IJ I.992 :- .
IJ /0'+>+'EE$ :- .
IJ IO(7$4$&Q :Z .
IJ I@520D ;- .
IJ @L%B(1)(D*+B ;- .
IJ MB&QF'B9$+ ;- .
IJ E.*5.#.-J ;- .
IJ K#@028@3 ;- .
IJ !$97[&B ;- .
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!" !"#$%&&'()*+ #$$ #
!" %&'(()*+(,-.&) /$ #
!" ,-%.&%#/) #$$ #
!" %&0(.*+( #$$ #
!" 1.2&),!-&)&3)*4 #$$ #
!" 012-(2)) #$$ #
!" 3-4&5 #5$ #
!" 678&9:+33 #$$ #
!" 6/7)/#%-+4- 5$ #
!" ;<)(():+33 5$ #
!" 89:;/5%)4- =$ #
!" 0%4-<=- #>$ #
!" ?933@&+AA) B$ #
!" ,2)%- C$ #
!" DEF9:+33 5$ #
!" G'&:9:+33 H$ #
!" 6"+-4>?))/- #5$ #
!" I(9(.)80& =$ #
!" 64&7%@>?-A-7)%4'14- #5$ #
!" J*K93((.)80& 5$ #
!" 1.2&0,;)L)& 5$ #
!" B%4;%&#4- 5$ #
!" ?)&8(M B$ #
!" 3-*$'?CDED6/+#%-+%- #= #
N1 0>%)<%-+ #$$ #
N1 10K39<OA 5$ #
N1 !%4.A' #$$ #
N1 N<+&M,O,P*Q2(A)4)3 5$ #
N1 D+( >$ #
N1 ,".+/D*D,".+%(>?-./ 5$ #
N1 3-F14<%77/ =$ #
N1 ?&+*0<OA H$ #
N1 G"&#)%<%77/ H$ #
N1 H)%1?CDAD079A).%&5% 5$ #
N1 ROA,O,P3).+-Q)&4)3 >$ #
N1 8-%.)%'1%+/- 5$ #
N1 RO80<+330& #H #
N1 I))4#%'1%+/- /$ #
N1 PQ2().9*K) 5$ #
N1 ,A)' #>$ #
N1 10K&O8)&(.)80& >$ #
N1 !92'%>%1& 5$ #
N1 JC9%-5%)'A H$ #
N1 !4&5%<-?77% /$ #
N1 1A&08) >H #
N1 G2-K55''1%+/- 5$ #
N1 ;233,O,%0** 5$ #
N1 P&+L(.):+33 /$ #
N1 L?'D*DM+%)5%) 5$ #
N1 6:)/ #>$ #
N1 ,?)#%'1%+/- 5$ #
N1 ;)3342&((.)80& B$ #
N1 ;7(A934((.)80& >H #
N1 J/&%-''1%+/- C$ #
N1 S&+08)LT&0 B$ #
N1 1.2&9,U)9K)& 5$ #
N1 07:14'1%+/- /$ #
N1 ?+0&)(.)80& #> #
N1 N?C79%()*+ 5$ #
N1 ?&V*)<).* /$ #
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!" #$%&'()*+ ,- .
!" !"#$%&'&()*%$+), ,- .
!" /(&'01(223+ 4- .
!" #56(+ 4- .
!" -$#./)0)$12)03$ .7- .
!" 89:;*+ 7- .
!" 451)"'6 7- .
!" ";<+) ,- .
!" #=)*>&0<%)* ,- .
!" ?(@(2A+* ,- .
!" "(6'1B; 4- .
!" ":)+*CD3>E( F- .
!" G&56%&&'()*+ 4- .
!" -)$03$&'&7#,+38"#$9: 7- .
!" HI<66 F4 .
!" JB;*>E(1('> F- .
!" ";K60$6' 9:)* .
!" ;1&'&7#,+38"#$9: ,- .
!" L9*)(1966*+ , .
!" <6:..)12)0:$ 7- .
!" M3&'(+(C?(>N .O .
!" P+B2&&'()*+ 7 .
!" /6*%&0(E* ,- .
!" =$,>63$ F- .
!" 4)9$)9#,,123.?) 4- .
!" @$#128A,)$ 7- .
!" J(6QI5%&&'()*+ .O .
!" M+>(+&'()*+ .O .
!" R%+*056(+ .O .
!" P+I5'>9& O .
!" "*E3+)(+&'()*+ .O .
!" S&23>N(+&'()*+ .O .
!" <"),B)$0 7- .
!" "19*>3>E&1B; .4 .
!" /$66(1B; .7 .
!" T'+(CS6(>N .- .
!" UVE*&&'()*+ 9:)* .
!" #(%3+&&'()*+ 9:)* .
!" <)30).#1 7- .
!" #(66E*6&&'()*+ .7 .
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