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Ágrip 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er altaristafla Ólafar ríku sem staðsett er í 

Skarðskirkju að Skarði á Skarðsströnd. Taflan er að öllum líkindum frá síðari hluta 

15. aldar og er saga hennar áhugaverð. Saga Ólafar er þó ekki síður áhugaverð og 

erfitt er að aðskilja þetta tvennt, altaristöfluna og skörunginn Ólöfu ríku.  

Á töflunni má sjá konumynd sem talin er sýna Ólöfu ríku Loftsdóttur. Því hefur 

verið haldið fram að hún hafi keypt altaristöfluna og gefið hana kirkjunni á Skarði til 

minningar um mann sinn Björn bónda Þorleifsson. Ólöf birtist því sem svokallaður 

gjafari á altaristöflunni. Viðfangsefni þessarar ritgerðar hverfist um þá spurningu 

hvort veraldlegt vald Ólafar endurspeglist í altaristöflunni.  

Þegar saga Ólafar er skoðuð út frá heimildum og munnmælasögum og aldur 

töflunar er metinn er niðurstaðan sú að líklegt megi telja að það sé mynd Ólafar sem 

sjá má á töflunni. Hlutverk gjafara er oft tengt völdum, auðlegð og tengslum við 

kirkju og trú. Niðurstaða ritgerðarinnar er sú að finna megi samsvörun með stöðu 

Ólafar í íslensku samfélagi 15. aldar og veru hennar og ásýnd í altaristöflunni að 

Skarði. 
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1. Inngangur 

Altaristafla Ólafar ríku á Skarði hefur löngum þótt mikill dýrgripur. Aldur töflunnar, 

yfirbragð og tengsl hennar við Ólöfu ríku Loftsdóttur hafa gefið henni aukið vægi. Sú 

saga hefur lengi fylgt töflunni að konumynd ein sem á henni má sjá sé mynd Ólafar. 

Matthías Þórðarson þjóðminjavörður skoðaði altaristöfluna árið 1911 og tekur hann 

undir þá sögu í umfjöllun sinni um töfluna.1 Þór Magnússon þjóðminjavörður skrifaði 

um töfluna í ritröðinni Kirkjur Íslands og tiltekur hann einnig þá skoðun þar.2 Taflan 

hefur helst verið skoðuð í samhengi við kirkjuna og muni þar, lítið hefur verið um 

hana ritað út frá listfræðilegu sjónarhorni. Heimildir um töfluna tengjast yfirleitt 

umfjöllun um Skarð, Skarðskirkju eða Ólöfu ríku Loftsdóttur. 

Heimildir um Ólöfu og líf hennar á síð-miðöldum má helst finna í samningum og 

öðru er varðar viðskipti og erfðamál.3 Munnmælasögur ýmis konar hafa haldið nafni 

hennar á lofti en frægust er hún fyrir ummæli sem hún lét falla eftir að hún frétti lát 

eiginmanns síns „Eigi skal gráta Björn bónda heldur safna liði.“4 Fyrstur til þess að 

skrifa um Ólöfu og lífsævintýri hennar var Jón lærði Guðmundsson en hann dvaldi á 

Skarði í nokkur ár.5 Sögurnar sem sagðar eru um Ólöfu ríku Loftsdóttur draga fram 

mynd af hugrakkri og sjálfstæðri konu sem hikaði ekki við að standa á sínu og hefna 

harma sinna.  

Helstu heimildir Íslendinga er varða listir, menningu og daglegt líf fyrr á tímum 

liggja í bókmenntaarfi þjóðarinnar. Í þeim textum má finna vísbendingar um líf og 

störf, gleði og sorg þeirra sem fyrrum byggðu landið, konur jafnt sem karlar. Þar má 

einnig finna vísbendingar um hvernig valdafólk þess tíma hagaði lífi sínu, hvernig það 

bjó og hvað því fannst skipta máli. Konur virðast ekki síður en karlmenn hafa haft 

áhuga á völdum, stjórnkænsku og því að hafa áhrif á það samfélag sem þær bjuggu.6  

 

                                                
1 Matthías Þórðarson 1911, 1 
2 Þór Magnússon 2010, 165 
3 Agnes S. Arnórsdóttir 2009, 24 
4 Jón Marinó Samsonarson 1982, 14 
5 Einar G. Pétursson 1998, 65 
6 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2016 
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Ólöf ríka var valdamikil kona sem vildi láta til sín taka á sinni tíð. 

Þar sem tilvist töflunnar er nátengd sögu Ólafar Loftsdóttur á Skarði verður fyrst farið 

yfir bakgrunn Ólafar og fjölskyldusögu. Skarð á Skarðsströnd og kirkjan þar verður 

einnig til umfjöllunar og síðan er taflan sjálf skoðuð og sett í listfræðilegt samhengi. 

Hlutverk gjafara á tímum síð-miðalda er áhugavert og tæpt verður á því í tengslum 

við töfluna.  

Sjaldgæft er að finna megi dæmi um svokallaða gjafara í íslenskri listasögu,7 hvað 

þá konu. Hvernig stendur á þessu sjálfsstæði? Endurspeglast hér veraldlegt vald 

Ólafar ríku? Veraldlegt vald sem enn þann dag í dag minnir á sig þegar horft er á 

altaristöfluna að Skarði. 

 

 

  

                                                
7 Selma Jónsdóttir 1964, 8 
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2.  Fjölskylda og bakgrunnur Ólafar ríku Loftsdóttur 

Ólöf ríka Loftsdóttir frá Skarði er talin fædd árið 1410 og hún lést árið 1479. 

Foreldrar hennar voru Loftur Guttormsson kallaður „ríki“ og Ingibjörg Pálsdóttir. 

Loftur var voldugur maður, en á miðöldum þýddi orðið „ríki“, voldugur maður en 

einnig auðugur.8 

Líklegt er að Loftur hafi dvalið erlendis árið 1403 þegar Svarti dauði geisaði á 

Íslandi. Hann missti fjölda ættmenna, en margir af frændum hans létust árið 1403. 

Loftur erfði þá og auðgaðist mjög í framhaldi af því.9 

Loftur var einnig eitt frægasta skáld Íslendinga á 15. öld. Hann orti Háttalykil, safn 

ástarljóða sem minna um margt á kveðskap sem tengja má við svokallaðar hirðlegar 

ástir eða courtly love.10 Skáldskapur af þessum toga tengdist oft hirðlífi, 

riddaramenningu og ást í meinum. Loftur orti Háttalykil til ástkonu sinnar og 

barnsmóður Kristínar Oddsdóttur en með henni átti hann þrjá syni. Loftur var um tíma 

í þjónustu Kalmar konungsins Eiríks af Pommern og var hann sleginn til riddara af 

Eiríki. Á skjaldarmerki Lofts var mynd af hvítum fálka á bláum grunni en í innsigli 

hans var höggormur.11 Loftur var því riddari sem lifði og hrærðist með erlendum 

hirðum og þar hefur hann  að öllum líkindum komist í kynni við strauma þá er sjá má 

í kveðskap hans og ekki laust við að um hann leiki nokkur ævintýrablær. Ólöf 

Loftsdóttir og systkyni hennar alast því að öllum líkindum upp á heimili þar sem 

tengsl eru við evrópska hirðsiði, menningu og listir.  

Um Ingibjörgu Pálsdóttur móður Ólafar er minna vitað. Loftur kveður ekki til 

hennar nein ástarljóð enda var það mjög sjaldgæft að menn kvæðu um konur sínar, og 

í riddarabókmenntum miðaldanna mun það ekki þekkjast.12  

Foreldrar Ingibjargar hétu Páll og Sesselja, en hún virðist hafa misst þau bæði í 

Svarta dauða árið 1403. Páll var mjög auðugur maður en haldið er að hann hafi 

                                                
8 Jóhann Sveinsson  1941, 6 
9 Sami 
10 Daisy L. Neijmann. 2006, 54 
11 Jóhann Sveinsson. 1941, 6 
12 Jóhann Sveinsson. 1941, 9  
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einkum efnast af útgerð og fisksölu til útlendinga.13 Talið er að Ingibjörg hafi gifst 

Lofti árið 1410 þá aðeins 14 ára gömul en heimildum ber þó ekki alltaf saman. 

Ingibjörg og Loftur eignuðust fjögur börn, þau Ólöfu, Þorvarð, Eirík og Soffíu. Ólöf 

og Þorvarður eru bæði sögð fædd um 1410 og gætu jafnvel hafa verið tvíburar. Ef rétt 

er að Ingibjörg hafi gifst Lofti 14 ára gömul árið 1410 þá virðist hún eignast þau 

Ólöfu og Þorvarð sama ár. Ingibjörg og Loftur dóu bæði í stórubólu árið 1432.14  

Fjögur af átta börnum Lofts ríka Guttormssonar voru gefin börnum Þorleifs 

Árnasonar og Kristínar Björnsdóttur, en hún var af svokallaðri Vatnsfjarðarætt. Sú 

fjölskylda var sú eina sem jafnaðist á við fjölskyldu Ólafar ríku að auði og áhrifum og 

eftir samruna þessarar tveggja fjölskyldna,Vatnsfjarðarfjölskyldunnar og Skarðverja 

má vera ljóst að mikil völd voru að færast á fáar hendur. Mægðirnar komu þó ekki í 

veg fyrir deilur sem stóðu á milli þessara fjölskyldna stóran hluta 15. aldar.15 

2.1 Ólöf ríka Loftsdóttir og Björn bóndi Þorleifsson 

Persóna Ólafar ríku frá Skarði hefur löngum vakið forvitni enda var hún ein auðugasta 

og valdamesta kona landsins á sinni tíð og um hana hafa spunnist margar sögur, 

flestar munnmælasögur. 

Helstu heimildir um hana liggja í skjölum sem tengjast viðskiptum, jarðakaupum 

og erfðamálum. Í þeim viðskiptum var Ólöf bæði sjálfstæð og ákveðin.16 

Staða kvenna á 15. öld var ólík eftir stétt og stöðu. Meðal valdastétta landsins var 

staða kvenna oft tengd völdum og því að tryggja völd. „Tilgangur hjónabands og 

sambúðar var vissulega ætíð fjölgun mannkyns en ljóst er að sambandsform hvers 

konar voru um leið grunnur að pólitísku og efnahagslegu tengslaneti. Samkvæmt 

Grágás máttu feður ráðstafa dætrum sínum að vild en einnig bræður þeirra eða synir 

þegar þeir höfðu náð 16 ára aldri.“17 

Ekki er vitað nákvæmlega hvenær þau Ólöf og Björn giftust en árið 1433 fær hann 

bændaeignina í Vatnsfirði að gjöf frá ömmu sinni Solveigu. Sama ár fær Ólöf mikinn 

                                                
13 Eiðavinir 2011, 2 
14 Sama 
15 Hans Jacob Orning 2013,  238 

    16 Agnes S. Arnórsdóttir 2009, 24  
17 Steinunn Kristjánsdóttir 2016, 24  
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arf og líklega tóku þau hjón við búi í Vatnsfirði þá um árið eða það næsta. Barnsöl 

Solveigar dóttur þeirra er að minnsta kosti drukkið þar í Breiðustofunni á 

laugardaginn eftir Jónsmessu 1433 eða 4. Einhver ár bjuggu þau til skiptis í Vatnsfirði 

og að Skarði en síðari árin voru þau mest að Skarði.18 

Ólöf stundaði viðskipti upp á sitt einsdæmi og í heimildum má sjá að hún keypti og 

seldi jarðir og handsalaði ýmsa samninga í nafni þeirra hjóna þegar Björn var 

fjarstaddur.19 Árið 1464 var Ólöf í Árbæ í Gufuneskirkjusókn og þar galt hún skuld til 

konungs fyrir jarðir þær og eignir sem hún og Björn höfðu keypt af konungi: „3 

gullnóbíl, 73 nóbíl og 20 í gróttasilfri og 8 merkur í smíðuðu silfri og fimm aurum 

betur.“20 Ólöf höndlaði því með fé og eignir ekki síður en bóndi hennar.  

Hún þótti sjálfstæð og var jafnvel kölluð Ólöf hirðstjóri þegar hún heyrði ekki til.21  

Ólöf var einnig mikil athafnakona og verslaði hún meðal annars við Dani og 

Grænlendinga. Hún seldi dún og fékk í staðinn hvalaafurðir, rostungstennur og 

hvítabjarnaskinn. Eins seldi hún fálka til útlanda og efnaðist vel.22 Talið er að 

fálkarnir sem Ólöf hafi verslað með hafi meðal annars verið veiddir á Grænlandi. Til 

eru heimildir um að hollenskir Hansakaupmenn hafi keypt fálka á Íslandi og selt í 

Evrópu og hagnast vel23 og hugsast gæti að Ólöf hafi þannig átt í viðskiptum við 

Hollendinga. 

Eftir dauða Björns hélt Ólöf áfram að stunda viðskipti sín. Hún átti þrjá syni og 

eina dóttur með Birni, þau Þorleif (1430-1486), Árna (1435-1471), Einar (1435-1494) 

og Solveigu (1450-1495) og þrátt fyrir að synir hennar væru komnir á fullorðinsár hélt 

Ólöf áfram að stjórna á Skarði en naut liðsinnis barna sinna og þá sérstaklega 

Þorleifs.24  

                                                
18 Agnes S. Arnórsdóttir 2009, 23 
19 Björn Th. Björnsson 1955, 19 
20 Sama 
21 Björn Th. Björnsson 1955, 16 
22 Guðni Einarsson og Ragnar Axelsson 2002, 10  
23 Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson 2013  
24 Agnes S. Arnórsdóttir 2009, 28  
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Fyrstur til þess að skrifa um æfi Ólafar var Jón lærði Guðmundsson (1574-1658). 

Jón bjó á Skarði í sex ár (líklega frá 1605-1611) og hefur þá sennilega heyrt margar 

sögur af Ólöfu og ævintýrum hennar.25  

Ólöf þótti skaphörð, mikilhæf og stórráð. Hún þótti einnig geðstór og hafa í hjarta 

sínu hrausta karlmannslund.26 Hún hélt 18 reiðsveina tygjaða líkt og Björn bóndi 

hennar „og reyndu þeir ætíð útafgöngur með sér nær þau hjón sátu heima um kyrrt, 

sem sjaldan var lengi.“27 „Ólöf fór ferða sinna, eins og henni bauðst við að horfa, jafnt 

innan lands sem utan. Hún var á sífelldum yfirreiðum um Vestur-, Norður- og 

Suðurland, sat á alþingi, sótti kaupstefnur, barðist við sjóræningja bæði á sjó og landi, 

og gisti Skotland og kóngsins Kaupmannahöfn.“28 Hún lenti með bónda sínum í 

hrakningum við Grænland á leið til Rómaborgar og í annað sinn var hún ein í forsvari 

og réði fyrir lífi skipverja í hafvillum og matarleysi í siglingu milli landa.29 Ólöf 

virðist því hafa verið nokkuð sjálfstæð kona á þess tíma mælikvarða. 

Ólöf lenti í fleiri ævintýrum samkvæmt sögunni. Hún og Björn voru tekin til fanga 

af skoskum sjóræningjum og voru í haldi þar til Kristján danakonungur borgaði 

lausnargjald og náði þeim úr prísundinni. Tengsl Ólafar við Skotland eru enn nokkuð 

á reiki en sagt hefur verið að hún hafi jafnan siglt þangað og haft vetursetu en dvalið á 

Íslandi á sumrin.30   

Ólöf þótti glæsileg á velli, hún var hávaxin og þrekin og þótti bera af sér góðan 

þokka.31 Danakanslari segir hana í bréfi til Frakkakonungs „mulier spectabilis“ (kona 

glæsileg ásýndum) en kanslarinn sá Ólöfu í hennar síðustu ferð til 

Kaupmannahafnar.32 Lífið á Skarði hefur að öllum líkindum einkennst af þeim lífsstíl 

sem valdafólk þess tíma tamdi sér. Á bænum hefur verið mannmargt eins og jafnan á 

                                                
25 Einar G. Pétursson 1998, 65  
26 Jón Marinó Samsonarson 1982, 47  
27 Sama 
28 Björn Þorsteinsson 1963, 10  
29 Sigrún Blöndal 1961, 6 
30 Guðni Einarsson og Ragnar Axelsson 2002, 10  
31 Sigrún Blöndal 1961, 6 
32 Björn Th. Björnsson 1955, 17 
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stórbýlum og glatt hefur verið á hjalla er hirðskáldið fór með kvæði sín en samkvæmt 

heimildum um hirðskáld Ólafar hét það Svartur og þótti skáld gott.33   

Ýmsum sögum fer af því hvernig dauða Björns Þorleifssonar bar að og ber 

heimildum ekki saman. Í annálum segir að Björn Þorleifsson hafi lent í deilum við 

Englendinga á Rifi, er hafi lyktað þannig, að hann hafi verið drepinn, nístur upp við 

klett einn.34 Í annálum Espólíns segir að Ólöf hafi verið með bónda sínum en komist 

nauðuglega undan. Jón Gissurarson segir,  að hún hafi verið stödd að Helgarfelli 

þegar Þorleifur sonur hennar og Björn voru teknir fastir af engelskum, Ólöf á að hafa 

leyst soninn út áður en hún hefndi bónda síns. Sumar sagnir segja að engelskir hafi 

skorið lík Bjarnar bónda í stykki og sent hústrú Ólöfu.35  

Viðbrögðum Ólafar var þó lýst á einn veg. Jón lærði segir að henni hafi ekki 

stokkið tár, hún hafi aðeins brosað kalt og grimmd hennar í hefndum á Englendingum 

hafi verið fáheyrð. Jón Gissurarson á Núpi leggur henni þau orð í munn sem haldið 

hafa nafni hennar á lofti: „Eigi skal gráta Björn bónda, heldur safna liði“ (á 15. öld er 

titillinn bóndi tignarheiti stórhöfðingja og umboðsmanna konungs).36 Jón segir hana 

svo hafa klæðst hringabrynju og þar yfir kvenmannsbúnaði áður en haldið var af stað í 

hefndarförina.37 Ólöf lét taka þrjár enskar duggur á Ísafirði og drepa margt manna þar. 

Tólf enska lét hún binda á streng og hálshöggva. Hún hélt 50 fanga á Skarði og hafði 

50 Íslendinga til að gæta þeirra.38  

Ólöf notaði skipverjana eins og þræla og sagt er að hún hafi látið þá leggja 

svokallaða „þrælastétt“ sem enn má sjá í kring um Skarð en á nóttunni voru þrælar 

þessir geymdir í hellisskúta við Mannheimstinda. Þegar þeir gögnuðust ekki lengur þá 

var farið með þá á Axarhól og þeir voru höggnir.39 Stétt þessi sést enn en eftir því sem 

Daði Bjarnason á Skarði (d. 1633) sagði þá er kirkjustétt sú stóra að Skarði brúlögð 

svo sem stræti utanlands í borgum.40 Talið er að stéttin hafi jafnvel verið um 7-8 

                                                
33 Pétur Blöndal 2011, 35 
34 Sigrún Blöndal 1961, 7 
35 Sama 
36 Björn Þorsteinsson 1970, 189 
37 Jón Marinó Samsonarson 1982, 14 
38 Árni Óla 1945, 515 
39 Guðni Einarsson og Ragnar Axelsson 2002, 10 
40 Árni Óla 1945, 515 
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kílómetrar að lengd.41 Ólöf sigldi til Kaupmannahafnar og kærði dráp manns síns fyrir 

Kristjáni konungi fyrsta og varð af þeim sökum 5 ára styrjöld milli Dana og 

Englendinga.42  

Eftir dauða Björns bónda bjó Ólöf áfram að Skarði og stóð fyrir hirðstjórn með 

syni sínum Þorleifi til ársins 1470. Hún var mikil trúkona og lét byggja Skarðskirkju, 

mjög vandaða að sögn, og stóð sú kirkja í 300 ár eða til ársins 1780.43 

Kaþólska kirkjan ásældist mjög hinar miklu eignir ekkjunnar og reyndi ýmis brögð 

til þess að nálgast auðinn. Sagan segir að meðal annars hafi þá verið rituð hin svo 

kölluðu „Skriptamál Ólafar Loptsdóttur.“ Þar eru upptaldar allar verstu syndir sem 

hægt er að hugsa sér, svo sem saurlifnaður, barnamorð og fleira. Þetta var allt 

uppspuni. „Tilgangur klerkavaldsins með sögum þessum var sá að afla hinni kaþólsku 

kirkju fjár með því að setja henni hörðustu „skriptir“. Það var þá algengur siður þeirra 

að fá auðuga menn til þess að játa sem flestar yfirsjónir því fjárútlát urðu að sama 

skapi hærri til kirkju og klerka. Með þessum rógburði átti að hræða Ólöfu til að gefa 

kirkjuvaldinu stórgjafir, en það mistókst algjörlega.“44 

Helga Kress hefur ritað um skriftamál Ólafar og efast hún einnig mjög um það að 

þessi skriftamál séu frá Ólöfu komin.45 

2.2 Skarð á Skarðsströnd og kirkjan þar 

Geirmundur heljarskinn er Landnáma taldi „hafa göfugastan verið allra 

landnámsmanna“46 bjó á Geirmundarstöðum undir Skarði en talið er líklegt að Skarð 

hafi byggst skömmu eftir lát Geirmundar og Geirmundarstaðir þá orðið hjáleiga en 

Skarð aðalbærinn47 líkt og verið hefur síðan. 

Á höfuðbólinu Skarði á Skarðsströnd hefur sama ættin búið frá því um árið 1100 

og hefur engin jörð á Íslandi verið lengur í eigu sömu ættar.48 

                                                
41 Kristján Már Unnarsson 2013 
42 Árni Óla 1945, 515 
43 Soffía Wathne1937, 43 
44 Sama 
45 Helga Kress 1999 
46 Árni Óla 1945, 514 
47 Ólafur Lárusson 1925, 228 
48 Guðni Einarsson og Ragnar Axelsson 2002, 10 
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Árið 1120 bjuggu Ingveldur Hauksdóttir og Húnbogi Þorgilsson að Skarði. Ætt 

Yngveldar er í Sturlungu rakin til Ingólfs Arnarssonar og Hallveigar Fróðadóttur í 

Reykjavík. Afkomendur þeirra Ingveldar og Húnboga bjuggu mann fram af manni á 

Skarði og var það fólk vel efnum búið. Leitt hefur verið líkum að því að einn þeirra, 

Þórður Narfason lögmaður sem bjó að Skarði um 1300 hafi sett saman bók þá sem 

nefnd er Sturlunga saga, en lengsta sagan í því safni er Íslendinga saga Sturlu 

Þórðarsonar. Einnig er talið víst að bróðursonur Þórðar, Ormur Snorrason hafi staðið 

fyrir því að skrifuð voru merkileg handrit, eru það handritin Skarðsbók postulasaga 

og Skarðsbók Jónsbókar.49 Ormur þessi Snorrason var langalangafi Ólafar ríku og 

ljóst að á hennar tíð var Skarð þegar orðið gamalt menningarsetur. 

Maríukirkja var komin að Skarði snemma á 12. öld, en sú kirkja var einnig helguð 

Jóni postula, Ólafi konungi og fleirum. Í máldaga frá 1274 má sjá að kirkjan á marga 

góða gripi, svo sem þrjá kaleika og messuföt á sjö presta. Hún á einnig eina 

dalmattiku, tvo smelta krossa, fjórar mundlaugar og Maríulíkneski sem sagt er gyllt. Í 

máldaga frá því um 1327 eru eignir kirkjunar þær sömu. Í viðbót eru þó nefndir 

kringlóttur „glergluggur“ og fimm aðrir.50 Þegar Jón lærði Guðmundsson bjó að 

Skarði frétti hann ýmislegt fleira sem hann skrifaði svo hjá sér. Á Skarði segir Jón að 

verið hafi múrhús sem á að hafa fallið niður um 1500, og er það eina heimildin sem til 

er um hús úr steini á Íslandi fyrir siðaskipti.51  Það hefur því verið steinhús á Skarði 

þegar Ólöf var þar og hét, en til hvers það var notað er ómögulegt að vita. 

Í máldaga frá því um 1400 er María Magdalena orðin dýrlingur kirkjunnar auk 

Péturs postula og þá hefur bæst í eignasafn kirkjunnar altarisbrík og dúkar. Í máldaga 

frá 1570 er svo nefnd „forkostuleg brík yfir altari“52  og er sú brík væntanlega 

altaristafla sú sem nú er tengd nafni Ólafar ríku. 

                                                                                                                                      
 
49 Árni Björnsson 2010, 145 
50 Árni Björnsson 2010, 147  
51 Einar G. Pétursson 1998, 64 
52 Árni Björnsson 2010, 147  
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3. Altaristaflan 

Altaristöflur komu fyrst fram um árið 1000 þegar altarið var gert að miðpunkti 

kirkjubygginga. Í fyrstu stóð altarið eitt og frístandandi og var miðpunktur kirkjunnar 

sem það stóð í. Altarið var bert og á því mátti ekkert hvíla nema biblían og gripir þeir 

er fylgdu trúarlegum athöfnum, kaleikur og annað slíkt. Síðar komu til sögunnar 

myndrænir helgigripir eða styttur sem settar voru á altarið eða stillt upp á súlu bak við 

það.53 Altaristaflan er skírskotun í þessa gripi, hún er ekki tengd veggnum á bak við 

altarið heldur ásýnd þessara gripa.  

Myndræn skreyting klæðis eða útskurðar sem kallað var antependium var framan á 

altarinu og er sú gerð altaristaflna þar sem röð mannsmynda sem snúa fram undir 

bogum og eru rammaðar inn í ílangan ferhyrning skýrskotun í það.54 

Altaristöflur eru til í ýmsum gerðum og úr ólíkum efnum. Töflur úr alabastri voru 

vinsælar á tímabili en þær voru framleiddar á árunum 1330-1550 í Englandi og  

óvenju margar þannig töflur má finna hér á landi.55 Steinn var mest notaður í Englandi 

og Frakklandi en viðartöflur, bæði útskornar og málaðar voru gerðar víðar. 

Útskornar töflur úr fílabeini og leir þekktust á Ítalíu á 15. öld og finna mátti töflur 

úr gulli og silfri en þær voru sjaldgæfar vegna þess hve efniviðurinn var dýr.56 

Altaristöflur skornar úr tré, málaðar og gylltar voru framleiddar víða um Evrópu.  

Til er áhugaverð handbók listamanna/handverksmanna sem skrifuð var í Flórens á  

15. öld, Il Libro dell´Arte, eftir  Cennino d´Andrea Cennini. Í þeirri bók má finna 

útskýringar á aðferðum, vinnubrögðum og meðhöndlun á ýmsum efnum sem tengjast 

gerð ólíkra myndverka og í henni má lesa um aðferðir er tengjast gerð á verkum sem 

líkjast altaristöflunni að Skarði.  

Mikil vinna fer í að undirbúa viðinn sem nota á svo hann standist tímans tönn. 

Viðarfígúrur sem skornar eru út, eru soðnar í vatni og síðan þurrkaðar til að koma í 

veg fyrir að viðurinn springi seinna meir. Bakgrunnur verksins, sléttar viðarplötur, eru 

vandlega undirbúnar, alla kvisti verður að losna við og svo þarf að fylla upp í allar 

                                                
53 Hourihane 2012, 44-48 
54 Sama 
55 Bera Nordal 1986, 85 
56 Hourihane 2012, 44-48 
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ójöfnur með blöndu af lími og sagi.57 Mikil áhersla er lögð á það að vinna rétt með 

efni og á þann hátt að allt endist sem lengst og sé sem best úr garði gert. Farið er yfir 

meðferð lita og sérstök áhersla lögð á gyllingu og meðferð á gulli. Gæði gullsins eru 

mikilvæg og varað er við því að notast við of ódýrt gull. Betra sé að slaka ekki á 

kröfum og vinna eingöngu með dýr efni og skila vönduðu verki, þannig tryggi maður 

sér ríkari viðskiptavini sem borgi jafnvel tvo dúkata fyrir eina gyllta figúru í stað eins 

dúkats sem minna fjáður viskiptavinur gæti borgað.58 Dúkat eða ducat var feneyskur 

gullpeningur, sterkasti gjaldmiðill þess tíma.59 Í einum gulldúkat var 3,5 grömm af 

gulli. Til samanburðar má geta þess að Leonardo da Vinci fékk á sínum tíma um 50-

100 dúkata í laun á ári fyrir eitt málverk.60 

Lagið á töflunum er ýmiskonar en heitið á þeim fer eftir því í hversu marga parta 

verkinu er skipt, þ.e. hvað það skiptist í marga fleka. Tveir flekar sem hægt er að 

leggja saman kallast diptych, tafla með þremur flekum eða þrískipt kallast triptych og 

ef flekar eru fleiri kallast það polyptych.61 

3.1 Hugmyndaheimur 

Að baki myndefnis altaristöflunnar að Skarði liggur gömul hefð kaþólsks trúarlífs, 

myndgerfing guðdómsins. Hugmyndir er varða ásýnd trúarbragða, hvernig 

hugmyndaheimurinn sem liggur að baki trúnni birtist í veraldlegum verkum var í gegn 

um aldirnar þrætuepli þeirra sem létu sig málið varða. Verk sem tengdust trú voru 

ekki endilega séð sem listaverk heldur myndgerfing eða staðfesting á helgisögunni og 

skiptar skoðanir voru á því hvernig hin rétta saga væri. Innan kaþólsku kirkjunnar  

varð þó með tímanum nokkur einhugur um það að mikilvægt væri að samræma 

hugmyndafræðilegan heim kirkjunnar og ásýnd.62 

Einsleit og sterk ásýnd þótti gefa til kynna sterka heild hinnar heilögu kirkju. 

Atburðir úr biblíunni, dýrlingar og annað sem tilheyrði hugmyndaheimi kristninnar 

var dregið með skýrum og einföldum hætti og varð að nokkurs konar auðþekkjanlegu 

                                                
57 Cennini 1954, 69 
58 Cennini 1954, 60 
59 Cowen 1999 
60 Abagond 2007 
61 Collins 2016  
62 Belting 1996, 2 



 12 

vörumerki sem birtist í myndverkum hans. Endurtekningin gaf til kynna staðfestu og 

óumbreytanleika þess er valdið hefur. 

Grundvöllur þess að geta dregið upp svo skýran myndrænan heim var veran og  

myndbirting hennar. Með því að einangra fígúrur, hvort sem þær voru einar eða í 

hópi, og skapa afmarkað rými í kring um þær varð áherslan skýr og einföld.63 Sköpuð 

var aukin helgi með því að stilla upp dýrlingum, trúarlegum táknum eða senum úr 

helgum sögum. Fyrir kristið fólk og þá sérstaklega kaþólskt hefur hið sjónræna skipt 

miklu máli þegar fanga þarf trúarlegar hugmyndir. Svipmót þessara hugmynda bjó oft 

í umgjörðinni, í kirkjunum sjálfum og ýmsum trúarlegum verkum. 

Þau verk sem endurspegla hið allra helgasta voru þannig þrungin merkingu sem 

stendur handan og ofan við hefðbundin listaverk, í þessum verkum og í þeirri 

myndrænu sem þar mátti sjá bjó guðdómurinn sjálfur í einhverri mynd. 

Gotnesk áhrif byrjuðu að setja svip sinn á kirkjur og kirkjulist strax á 13. öld. Ró 

og ljóðræna settu svip á atburði biblíunnar sem nú þóttu eftirsóknarverðir til 

sviðsetninga. María mey og atburðir henni tengdir voru oft sýndir og endurspeglaði 

það breyttar áherslur í trúarlífi fólks. Það sem áður var lokað í klaustrum var nú fært 

inn í kirkjur borga sem voru að taka á sig mynd í Evrópu. Gotneska dómkirkjan hefur 

verið kölluð biblía hinna fátæku því í henni var alfræðiorðabók hins trúaða meitluð í 

stein, skorin út í timbur og lögð í tindrandi litskrúðuga gluggana.64 

3.2 Altaristafla Ólafar ríku 

Kirkja sú sem nú stendur á Skarði umvafin iðjagrænni sveit er hefbundin íslensk 

sveitakirkja, lítil og hvítmáluð með rauðu þaki. Kirkjan var reist árið 1915 úr timbri úr 

eldri kirkju sem áður stóð á sama stað. Þegar inn er komið má sjá að fallega útskornar 

innréttingarnar eru eldri en kirkjan sjálf.65 Þegar litið er upp blasir við hvelft 

fagurblátt loft skreytt gylltum stjörnum. Í enda kirkjunnar, yfir altarinu hangir 

altarisbrík Ólafar ríku. Hún grípur augað enda slær á hana gullnum bjarma, hún er 

vegleg og sómir sér vel þótt stærri kirkja gæti vel veitt henni umgjörð við hæfi.  

Altaristaflan að Skarði á Skarðsströnd hefur löngum þótt mikill dýrgripur. 

                                                
63 Sekules 2001, 88 
64 Dillenberger 1988, 65 
65 Þór Magnússon 2010, 152 
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Hún er jafnan kölluð altaristafla eða altarisbrík Ólafar ríku og ekki er vitað um önnur 

heiti. Þetta er þrískipt altaristafla, þríkódex eða triptyckon. 

Taflan er trétafla með útskornum og máluðum viðarfígúrum, máluð með miklu 

gulli og ýmsum litum. 

Finna má lýsingu á töflunni frá árinu 1882, þar sem Sigurður Vigfússon 

fornfræðingur lýsir verkinu en Sigurður var einn af frumkvöðlunum í fornleifafræði á 

Íslandi. Lýsing hans hljómar svo: 

„Í kirkjunni á Skarði er margt gamalt. Altaristöfluna er sagt að Ólöf ríka hafi gefið, 

hún er mjög falleg; hún er meira en 2 álnir á hæð, og með tveim örmum til þess að 

loka saman. Myndirnar eru skornar úr smágervu tré, og gerðar af mikilli list; 

klæðafellingarnar eru mjög náttúrulegar; á hægri armi töflunnar er umskurnin, enn á 

hinum vinstri er verið að vígja saman Jósep og Maríu, og báðum megin upp yfir 

englamyndir. Á miðparti töflunnar sést ofan á turnana á Jerúsalem að baki til; svo 

sýnast vera hæðir, og eru margs konar dýr, og menn ríðandi; þar undir eru einhvers 

konar hvelfingar, og svo þar undir einhver fórnargerð, enn englamyndir uppi yfir.“66 

Í skjalasafni Þjóðminjasafns Íslands má finna lýsingu Matthíasar Þórðarsonar 

þjóðminjavarðar á töflunni en hann gerði nákvæma úttekt á gripum Skarðskirkju 

þegar hann kom að Skarði árið 1911. Í ritinu Kirkjur Íslands má einnig finna mjög 

góða lýsingu á altaristöflunni sem Þór Magnússon fyrrverandi þjóðminjavörður ritar. 

Stuðst verður við lýsingar þeirra Matthíasar og Þórs í eftirfarandi umfjöllun um 

töfluna.  

„Altarisbríkin er að hluta til forn og merk, það er útskornu myndirnar í henni. 

Bríkin er þrískipt, umgerð myndanna er djúpur skápur og miklum mun yngri en 

myndirnar sjálfar, sem greinilega eru frá síðari hluta miðalda. Þær eru skornar í tré, 

gylltar og málaðar og hafa líklegast ekki verið fleiri upphaflega, en skrautverk hefur 

vafalaust verið innan í umgerðinni að ofan og hugsanlega til hliðar einnig, en það er 

allt horfið nú utan þrjár litlar og stakar myndir, sem festar eru í skápinn yfir 

hópmyndunum. Hinn gamli skápur hefur líklegast verið svipaður þessum að stærð, þó 

ef til vill örlítið minni. Hafa myndirnar verið festar í þann sem nú er, þar sem hinn 

gamli hefur verið orðinn lélegur eða ónýtur. Þessi skápur er frá 18. öld, svo sem greint 

verður frá. 

                                                
66 Sigurður Vigfússon 1882, 61-2 
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Skápurinn um myndirnar er úr furu, miðhlutinn 124 cm á hæð og 85 á breidd og 15 

cm djúpur. Vængirnir eru 12,5 cm djúpir, jafnháir miðhlutanum og helmingur hans á 

breidd, hvor vængur. Brúnirnar eru strikaðar að innan sem og listinn, sem heldur 

spjöldunum í vængnum að utan. Alls er þykkt skápsins lokaðs 32 cm.“67  

Þjóðsaga sem til er um töfluna segir að þurft hafi að fara með töfluna erlendis til 

þess að deyfa hana því hún hafi verið svo ljómandi og skær að erfitt var að horfa á 

hana,68 og gæti það skírskotað til töflunar eins og hún var áður en allt skraut var 

fjarlægt. Mikil gylling er á klæðum persóna og ýmsu öðru í töflunni eins og hún er nú. 

Ef hinn upprunalegi skápur, bakgrunnur og skraut hefur allt verið gyllt þá hefur taflan 

verið afskaplega mikið gullin á að líta. Eins og komið hefur fram er taflan frá því fyrir 

siðaskipti. Líkt og Lilja Eysteins munks, sem allir vildu kveðið hafa, og var fólki svo 

hjartfólgin að hún lifði af siðaskiptin, er taflan enn til og með Maríu mey í miðju 

atburða eins og í Lilju Eysteins.69 Þrátt fyrir sterka tengingu við himnamóðurina var 

henni ekki fargað. Jafnvel getur hugsast að taflan hafi verið send út og gerð einfaldari 

eða lútherskari upp úr siðaskiptum. Allt skraut kann að hafa verið fjarlægt og aðeins 

fígúrur og það sem varð að standa skilið eftir. Svo getur einnig verið að taflan hafi 

einfaldlega verið falin í siðaskiptunum en síðan einfölduð, af henni tekið skraut og 

gull og hún svo dregin fram þegar um fór að hægjast. 

Matthías Þórðarson telur líklegt að sá skápur sem nú umlykur verkið sé síðan 

taflan var send á heimssýninguna í París en þangað fór hún árið 1900.70 

„Þegar töflunni er lokað má sjá ámálaðar myndir. „Utan á hvorum væng er allstór, 

um 84 cm há, máluð mynd af guðspjallarmanni, en nafn er við hvorugan þeirra. Þeir 

halda báðir á bók, sá á hægri væng (að töflunni séð, hér er ávallt miðað við 

áhorfandann) hefur alskegg, en sá á vinstri væng er skegglaus. Litirnir eru heldur fölir 

og hafa líklegast verið þannig í upphafi. Myndirnar innan í altarisbríkinni eru 

tvímælalaust með ágætustu íslenzkum kirkjugripum, þótt talsvert hafi látið á sjá, og 

því skal þeim líst nokkuð ítarlega, bæði gerð og litum. Þær eru helst í gotneskum stíl 

og að líkindum þýskar eða hollenskar að áliti Matthíasar Þórðarsonar. Gylling og 

                                                
67 Þór Magnússon 2010, 161 
68 Þorvaldur Thoroddsen 1891, 111 
69 Ármann Jakobsson 2015, 166 
70 Matthías Þórðarson 1911, 1 
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skrautlitir er að mestu upphaflegt, en víða hefur þó verið málað yfir gamla málningu, 

væntanlega með svipuðum litum og fyrir voru, en nýju litirnir skera sig þó vel úr.  

Bríkin var send til Kaupmannahafnar til viðgerðar árið 1787. Í vísitasíu á þriðja 

dag jóla árið 1788 segir: „Sú gamla altarisvængjabrík sem í fyrra sigldi til 

Kaupinhafnar til reparation, er nú aftur komin og uppsett, rétt prýðilega umvönduð. 

Árið 1844 voru „nýjar hjörur af messing… tillagðar á altarisbríkina,“ þær eru enn, og 

1848 segir, að taflan hafi verið lituð að nýju og endurbætt þar sem þörf var á. Má því 

sjá, að útlit hennar muni talsvert annað nú en var í öndverðu. Einnig segir í riti 

Daniels Bruun um heimssýninguna í París árið 1900, að frú Ingibjörg Magnusen á 

Skarði hafi lánað bríkina á sýninguna gegn  því að hún hlyti viðgerð, en ekki er ljóst í 

hverju sú viðgerð var fólgin.“71 

Taflan var send á heimssýninguna í París en ekki er á hana minnst í stórri og 

veglegri bók eða sýningskrá heimssýningarinnar sjálfrar sem finna má á í hirslum 

Þjóðminjasafns Íslands. Þar má hins vegar lesa eftirfarandi „This barren but volcanic 

island produces much that is of interest, especially in the matter of fauna- fish and 

fowl. An additional attraction to this Court will be found in the study of the natives at 

their work.“72 Ísland er nýlenda Dana á þessum tíma, skáli Íslendinga er hluti af skála 

Danmerkur ásamt öðrum nýlendum þeirra og fær því mjög litla umfjöllun í 

sýningarskránni og sú umfjöllun minnir helst á lýsingu á frumstæðum ættbálki. Ísland 

er einnig hluti af sýningu í Kaupmannahöfn árið 1905. Sú sýning hét Dansk 

Koloniudstilling (Grønland, og Dansk Vestindien samt udstilling frá Island og 
Færøerne). Þar má finna tengingu við Ólöfu ríku í skála Íslands því þar er sagt um 

merki það sem sett er yfir dyr skálans „den solvhvide Falk paa dybblaa Grund, leder 

forstaa, at her finds den islandske Hovedafdeling.“73 Hér er skjaldarmerki Ólafar ríku 

komið, skaldarmerki það er Loftur riddari Guttormsson faðir hennar fékk fyrir 

þjónustu við Eirík af Pommern.74 

                                                
71 Þór Magnússon 2010, 162-3 
72 Sýningarskrá 1900, 396 
73 Bruun 1908, 3 
74 Jóhann Sveinsson 1941, 6 
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Matthías Þórðarson segir töfluna forna og merkilega, þ.e. hinar útskornu myndir í 

henni. Hann telur þó að andlitin og margt annað virðist hafa verið málað upp síðar og 

allar myndir í vængjum og miðtöflunni hafi verið „endurbættar.“75 

„Myndskeiðið í altarisbríkinni hefst í hægri væng, en þar er sýnd trúlofun Jósefs og 

Maríu. Þau haldast í hendur og leggur biskupinn vinstri hönd sína yfir þær. Jósef er 

klæddur gylltum, skósíðum kyrtli með rauðu rósamunstri en yfir ber hann gylltan 

slopp með hettu aftur á hálsi og úr henni langt skott niður eftir baki. Skór þeirra Maríu 

eru gylltir, Jósef er sýndur dökkhærður og með gráleitt alskegg. María klæðist innst 

skósíðu pilsi og þar yfir gylltum kjól með rósamynstri og rykktum undir brjóstunum 

og nær upp í háls; hálsmálið er hvítmálað.* (Stjarna við liti hér á eftir merkir að þeir 

séu endurmálaðir). María ber ennisspöng, koffur, með ferhyrndum skrautstokkum 

með doppu, hárið er gyllt og fellur ofan á vinstri öxl en aftur eftir baki hægra megin. 

Að baki biskupsins eru tvær persónur með turban á höfði. Þessi mynd er mest 41 cm 

há og breidd 32 cm. 

Yfir eru festir tveir englar sem leika á hljóðfæri líkust mandolin, eru myndirnar 

algylltar nema andlitin, horfa englarnir nokkuð út til hægri, en vængina vantar nú. 

Hæð þessara mynda er um 17 cm.“76  

Það er augljóst þegar horft er á englanna bæði á hægri og vinstri væng töflunnar að 

eitthvað vantar í verkið. Það er erfitt að átta sig á því hvernig upprunalegur 

bakgrunnur hefur verið en englarnir svífa nú í svo miklu tómi að það er næstum 

hjartaskerandi. Hljóðfærin sem þeir spila á gætu verið mandolin en einnig lútur. 

„Í miðhlutanum er sýnd fæðing Jesú. María móðir hans krýpur vinstra megin, 

klædd gylltum, ermalöngum kjól og bláum* kyrtli, hefur slegið hár og falla lokkarnir 

niður um axlir. Hún mun hafa haldið á barni sínu Jesú í örmum sér, en það vantar nú. 

Á móti henni krýpur Jósef, er hann í gylltum, síðum kyrtli með rauðu rósamynstri, 

hann hefur strúthettu sem liggur aftur á hnakka og langt skott úr henni niður eftir baki, 

líkt og á mynd hans í hægra vængnum, einnig eins konar herðaslá niður yfir axlir. 

Hann heldur í hægri hendi á sívölum, rauðmáluðum*  hlut, sem mjókkar upp, 

líklegast kerti, en hvítum* dúk í hinni vinstri og hefur pyngju við belti sér.  

                                                
75 Matthías Þórðarson 1911, 1 
76 Þór Magnússon 2010, 162-5 
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Að baki honum stendur kona sem lyftir hægri hendi upp, hún er í gylltum, síðum 

kjól með rósamunstri, en fóður, uppslög á ermum og kragi er grænt.* Hún ber hvítan* 

klút á höfði er nær niður á axlir. 

Matthías Þórðarson gat þess til, að mynd þessi ætti að tákna gefanda töflunar, og 

að hér eigi að vera sýnd Ólöf ríka Loftsdóttir, en sú sögn hefur lengi verið, að Ólöf 

hafi lagt kirkjunni til töfluna. Alkunna er, að oft eru svonefndar „gjafaramyndir“ 

felldar inn í helgimyndir miðalda er eiga að sýna þann sem hlutinn gaf, oft og þá með 

hann í höndunum. 

Á bak við Maríu er sýndur unglingur sem les á bók, hann er í gylltum, síðum kjól 

og þar ofan við stinga fram höfði tvö dýr, asni og nautgripur, brúnmáluð bæði. Yfir 

þeim Maríu og Jósef svífur engill, allur gylltur nema andlitið, en yfir myndunum er 

húsþak, á greinilega að vera hálmþak, með tveimur ljórum, bakveggur er brúnmálaður 

með ljósu blómaskrauti. Ofan við þau Jósef og hina konuna svífur engill á móti 

hinum, en vængi vantar á báða.  

Yfir þessum myndum er gyllt hvelfing er gengur nær því saman líkt og hellir, með 

grænum brekkum yfir og sauðkindum þar á beit, þrjár eru hægra megin en fjórar 

vinstra megin. Þar ofar eru sex ríðandi menn eins og í fjallaskörðum, þetta eru 

vitringarnir þrír eða konungarnir frá Austurlöndum ásamt meðreiðarsveinum sínum. 

Reiðmennirnir bera gyllt klæði og gyllta vefjarhetti, hestarnir eru brúnir, beizli gyllt 

og brjóstgjarðir með skúfum, en hesturinn sem ber manninn lengst til vinstri sést þó 

ekki. Þar ofan við, efst á myndinni, blasa við fjórir gylltir kastalar með turnum á 

hornum og grænum* turnspírum upp af og er á hverjum turni miðjum há, gyllt spíra 

með knappi efst. Til hægri er gylltur, sívalur turn með lágu toppþaki og knappi. Munu 

þessir kastalar eiga að sýna borgina Betlehem. Hæð þessarar myndar er um 88 cm og 

breidd um 70 cm. Ofan við myndina er Kristsmynd sérstök, aðeins sýndur efri hluti 

líkamans er hefst upp úr ljósbláum* skýjabólstra. Kristur er í gylltum möttli, með 

dökkt hár og skegg, heldur hann á bláum* jarðhnetti í vinstri hendi en lyftir hinni 

hægri til hálfs eins og til að blessa, tveir yztu fingur eru krepptir inn í lófann. Hæð 

myndarinnar er um 88 cm.“77 

Miðhluti verksins er stærstur og þar er mest um að vera, flestar persónur og 

umhverfi allt áhugavert. Turnspírurnar sem rísa upp minna á gotneskar spírur sem 

finna má í verkum eftir listamenn eins og Veit Stoss en í altaristöflu hans Dauði og 

                                                
77 Þór Magnússon 2010, 165 
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upprisa Maríu mey má sjá svipaður turnspírur, þó heldur séu þær raunsærri í verki 

Stoss. Áberandi klæðafellingar gylltra klæða má einnig sjá í verki Veit Stoss78 hér má 

því sjá skýr gotnesk áhrif. Klæðaburður fólksins sem birtist í verkinu er einnig 

áhugaverður. Kyrtlar og kjólar virðast vera úr gylltu brókaði en kjóllinn sem kona sú 

sem talin er vera Ólöf ríka klæðist minnir á kjól sem Hertogaynjan af Búrgundí, 

Ísabella af Portúgal klæðist á portrettmynd eftir hollenska listamanninn Rogier van 

der Weyden (1399/1400-1464).79  

Svipaðan kjól má einnig sjá í verki Petrus Christus (1410-1472) sem var nær 

jafnaldri Ólafar Loftsdóttur. Verkið heitir Gullsmiður í verslun sinni, jafnvel heilagur 

Eligius og er frá árinu 1449.80 Þetta lag á kjól er kallað Burgúndískt lag eða snið81 og 

var í tísku í tíð Ólafar ríku. 

 Hvíta slæðan eða trafið sem konan á altaristöflu Ólafar ríku er með á höfðinu er 

mjög líkt trafi sem sjá má á höfði konu í Altaristöflu Heilags Jóns eftir van der 

Weyden frá árinu 1455.82 

„Í vinstri væng er sýnd umskurn Jesú. Stendur María vinstra megin klædd bláum* 

möttli en undir í skósíðum, bláum kyrtli og hefur bláan* vefjahött á höfði og hvítan* 

dúk yfir og niður á brjóst. Heldur hún á sveininum Jesú yfir gylltum stalli eða altari 

með dúki á og breiðari fótstalli, en á móti stendur biskup með mítur á höfði og 

borðum úr niður á axlir, klæddur gylltri kápu með svörtum jurtateinungum og hefur 

langa strúthettu á höfði. Heldur hann vinstri hendi um hægri fót Jesú en hefur borið 

hníf í hinni hægri, hann vantar nú. Þessi mynd minnir nokkuð á mynd á væng 

altarisbríkur í Aarby í Ars-Herred í Danmörku frá um árið 1500. 

Á bak við sjást fimm menn. Í miðju er prestur er les upp úr gullinni bók, hann er í 

gylltri hempu og hefur bláan* hatt eða klút á höfði. Vinstra megin við hann er kona 

með gylltan höfuðdúk og lengst til vinstri kona með hvítan* vefjarhött og hvítan* 

brjóstdúk og í hvítum möttli. Hægra megin við prestinn er maður með gylltan hatt og í 

gylltum kyrtli og lengst til hægri maður með svart alskegg og gylltan hatt sem víkkar 

upp, hann er í gylltum möttli. Hæð þessarar myndar er 42 cm og breidd 33,5 cm. 

                                                
78 Kleiner, Mamiya 2005, 567 
79 Schousboe 2015 
80 Kleiner, Mamiya 2005, 561 
81 Westover  2012  
82 Kelch, Grosshans 2001, 41 



 19 

Yfir eru tveir englar með hljóðfæri, sams konar og á hinum vængnum, en horfa 

nokkuð til vinstri, út úr vængnum, hljóðfærin eru einnig hin sömu, hæð myndarinnar 

er um 17 cm. bláleitur himinn með daufum, gráleitum skýjum er málaður á bakið.  

Myndirnar eru allar talsvert skemmdar og hafa greinilega verið svo lengi, gylling 

víða laus og fallin af sums staðar sem og málning, því að undirhvítan hefur bólgnað af 

raka og losnað, enda mjög viðkvæm fyrir rakabreytingum.“83 

Það er áhugavert að skoða persónurnar sem sjá má í bakgrunni á fyrsta væng og 

þeim þriðja. Þar standa tvær persónur sem eru viðstaddar bæði trúlofun Maríu og 

Jósefs og síðan umskurn Jesú. Önnur persónan er með bláan hatt á höfði og er í 

gylltum mynstruðum serk. Hin persónan er með hvítan hatt og við hann er fest stykki 

sem hægt er að hafa fyrir vitunum en einnig láta lafa laust niður á brjóstið. Þór 

Magnússon telur í lýsingu sinni á verkinu að persónan með bláa hattinn sé prestur og 

persónan með hvíta höfuðfatið sé kona, það getur vel verið að svo eigi að vera en það 

er áhugavert að velta fyrir sér þessu fóki og afhverju þau eru svo áberandi í verkinu. 

Það er spurning hvort þau líkist einhverjum sem tengdust Ólöfu Loftsdóttur.  

3.3 Uppruni, aldur og sambærileg verk 

Talið er að Ólöf ríka hafi staðið fyrir því að altaristaflan var keypt og færð 

Skarðskirkju að gjöf. Ýmsum sögum fer af því af hverju Ólöf keypti töfluna. 

Í sumum munnmælasögum er talið að hún hafi heitið því að hún myndi gefa 

altaristöflu til kirkjunnar á Skarði ef henni tækist að endurheimta son sinn heilan á 

húfi úr klóm Englendinga en eins og áður kemur fram þá var Þorleifur sonur hennar 

tekin höndum þegar faðir hans var drepinn árið 1467. Aðrir vilja meina að Ólöf hafi 

keypt töfluna til minningar um eiginmann sinn Björn Þorleifsson.84 Konan  á töflunni, 

sem Matthías Þórðarson telur jafnvel vera eftirmynd Ólafar sjálfrar, er frekar roskin 

en þegar Björn var drepinn þá var ekkjan um 57 ára gömul. Ólöf dó árið 1479.  Ef hún 

hefur pantað töfluna og verið lifandi þegar hún var tilbúin þá ætti taflan að hafa verið 

gerð á árunum milli 1467-79.  

Að áliti Matthíasar Þórðarsonar þá er bríkin annað hvort hollensk eða þýsk. Þegar 

verkið er skoðað vandlega má sjá að taflan hefur ýmis einkenni sem finna má í töflum 
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frá 15. öld. Altaristöflugerð stóð með miklum blóma á ýmiskonar verkstæðum sem 

finna mátti í Búrgundíveldinu. Holland var hluti þess og mikil tengsl milli landa í 

Norður-Evrópu á sviði viðskipta, lista og menningar.85 

Á árunum 1435-1444 sat hollenski biskupinn Gozewijn Comhaer í Skálholti. Um 

þær mundir sem Gozewijn varð Skálholtsbiskup tóku Hollendingar að sigla til 

Íslands.86 Það er ekki ólíklegt að myndast hafi einhver tengsl milli Hollendinga og  

þeirra hjóna Ólafar og Björns. Valdið og kirkjan hafa löngum myndað bandalag og 

þau hjón sennilega þekkt vel til í Skálholti. Eftir lát Gozewijin lagði Björn Skálholt 

undir sig í fjarveru nýs biskups, hins þýska Marcellus og ríkti þar og ráðskaði í tvö 

ár.87  Viðskipti Ólafar með fálka hafa jafnvel tryggt gott viðskiptasamband sem teygði 

anga sína  til Hollands og Norður-Evrópu.   

Líkt og Þór Magnússon minnist á í umfjöllun sinni um töfluna má finna altaristöflu 

sem þykir svipa til töflunnar á Skarði í Aarby kirkju í Danmörku. Sú tafla er ekki 

varðveitt í upprunalegri mynd því miðhluti verksins, gyllt Jesúmynd, er nýlegri og 

gylltur texti umhverfis er frá því um 1600.  Kirkjan í Aarby var upphaflega helguð 

Maríu mey og í miðju altaristöflunnar var Maríumynd.  

Í um kringum árið 1500 var sérstök Maríukapella byggð við kirkjunna en hún fékk  

ekki að standa lengi því árið 1536 var altaristaflan fjarlægð og kapellan var afhelguð 

og breytt í svokallað kalkrum. Haldið var upp á postulana á altaristöflunni en Maríu 

skipt út fyrir Jesú.88 Altaristaflan í Skarðskirkju hefur einnig sterka Maríutengingu og 

allir þrír hlutar hennar sýna Maríu. Í fyrsta hluta má sjá Maríu trúlofast Jósef. Í 

miðhlutanum hefur mátt sjá Maríu með Jesúbarnið nýfætt - nema að barnsfígúran 

hefur glatast og því ekkert Jesúbarn í faðmi hinnar helgu móður. Í þriðja hlutanum má 

svo sjá Maríu vera við umskurn Jesú. 

Undir töflunni í Aarby kirkju er 60 cm. breið skrautskrifuð predella eða trébrík, 

það er viðbót frá árunum 1964-67.89 Ekki er ólíklegt að svipuð brík hafi áður verið 

undir töflunni á Skarði. Altaristaflan í Aarby kirkju er talin vera frá því um 1500-1525 

og er hún því aðeins yngri en taflan í Skarðskirkju, þ.e. ef rétt er að taflan að Skarði sé 
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frá tímum Ólafar ríku eða í lok fimmtándu aldar. Útskornar tréfígúrur á töflunni í 

Aarbykirkju eru þó nokkuð líkar fígúrunum á töflunni á Skarði, klæðafellingar eru 

líkar og andlit og svipmót einnig. Þó ber svipmótið ekki endilega með sér að sami 

höfundur sé að þessum töflum. Litir eru einnig svipaðir en þeir eru þó ekki allir 

upprunalegir, hvorki á töflunni í Aarby né á þeirri sem finna má í Skarðskirkju og því 

erfitt að bera saman. Gyllta tréskrautið, sem sjá má innan í tréumgjörðinni að ofan á 

altaristöflunni í Danmörku, gefur góða mynd af hefðbundnu tréskrauti sem finna má á 

mörgum töflum frá því um 1500. Ekki er ólíklegt að svona skraut hafi verið á töflunni 

á Skarði þegar hún var enn í sínum upprunalega skáp og með upprunalegu lagi og 

skrauti.90 

Ekki er vitað nákvæmlega hvaðan taflan í Aarby er en mögulegt þykir að hún sé 

ættuð úr smiðju Claus Berg. Claus þessi var þýskur að uppruna, fæddur í Lübeck og 

jafnvel talið að hann hafi unnið á verkstæði listamannsins Veit Stoss í Nuremberg. 

Claus, sem þótti afskaplega fær listamaður var boðið að koma til Danmerkur og vinna 

fyrir Kristínu drottningu. Claus settist að í Óðinsvéum um árið 1500 og setti upp 

verkstæði þar. Hann var fljótlega komin í fremstu röð listamanna í Norður-Evrópu og 

gerði líklega  nokkur verk sem varðveitt eru í Danmörku. Eina verkið sem sannarlega 

er vitað að er eftir hann er stór altaristafla sem staðsett er í dómkirkjunni í 

Óðinsvéum. Sú tafla er afskaplega glæsileg og mjög gullin á að líta. Taflan er talin 

vera frá því um 1513 og líklega var hún pöntuð af drottningunni til þess að minnast 

Hans konungs eftir lát hans. Drottningin birtist sem gjafari á töflunni og er hún í 

sorgarklæðnaði.91 Stíll töflunnar í Óðinsvéum er örlítið líkur töflunni á Skarði en 

taflan í Danmörku er miklu stærri og veglegri. Tafla Ólafar ríku sver sig þó til þeirrar 

hefðar sem sjá má í verkum Claus Berg. Ef hún hefur líkst altaristöflum sem 

framleiddar voru í Nuremberg eða annarsstaðar í Norður-Evrópu í kring um 1500 sem 

telja verður líklegt út frá tísku og öðru sem birtist í verkinu, þá má ætla að eitthvað 

vanti í verkið. Bakgrunnur og umgjörð hefur þá verið með mun skrautlegri og 

veglegri. 
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3.4 Veraldlegt vald - vist á himnum, gjafarinn Ólöf 

Hertogadæmið Búrgundí var helsta miðstöð valds og áhrifa í Norður-Evrópu í tíð 

Ólafar ríku Loftsdóttur. Borgin Bruges var miðja þessa mikla veldis og þar 

blómstruðu viðskipti með ull og annan varning. Bankastarfsemi var öflug og Bruges 

var í miðpunkti bankaviðskipta í Norður-Evrópu.92 Blómlegt trúarlíf var órjúfanlegur 

hluti daglegs lífs og hertogar og aðrir valdhafar litu á kirkjuna sem nauðsynlegan 

bandamann. Líkt og Mediciættin í Flórens, sem sá hag sínum borgið með því að koma 

sér vel fyrir í páfagarði á 15. og 16. öld, sáu hertogar Búrgundíska hertogadæmisins 

sér hag í því að auka völd sín innan kirkjunnnar. Aukið veraldlegt vald innan 

kirkjunnar varð til þess að pólítísk áhrif og auknar veraldlegar áherslur ruddu sér til 

rúms. Pílagrímsferðir urðu vinsælar og Maríudýrkun óx fiskur um hrygg. Hið 

veraldlega vald stillti sér upp við hlið valdsmanna kirkjunnar og viðskipti og trúarlíf 

runnu saman í eitt. Valdastéttin fór í auknum mæli að panta verk sem endurspegluðu 

aukið vald þeirra og ítök innan kirkjunnar. Á Íslandi hafði Björn Þorleifsson, 

eiginmaður Ólafar ríku, sem fyrr greindi lagt undir sig Skálholt í fjarveru Marcelliusar 

birkups. Kirkjunnar menn í Noregi reyndu árið 1453 að fá hann bannfærðan og voru 

þeir mjög órólegir yfir þeim „leikmönnum, sem leggi undir sig staði og eignir 

heilagrar kirkju með afli og ofbeldi.“93 Það er því ljóst að Björn og Ólöf hafa talið sig  

jafn rétthá hinu kirkjulega valdi og sýnir það ágætlega sterka stöðu þeirra og vald á 

þessum tíma. 

Aukin eftirspurn leikra manna eftir trúarlegri list var með miklum blóma á 15. öld. 

Hér og þar um álfuna stunduðu menn viðskipti með þess konar list. Til eru heimildir 

frá árinu 1440 um sölumann á vegum flæmskra kaupmanna sem í ítölsku borginni 

Padúa býður til kaups 3.500 trúarlegar tréristur.94 Þrátt fyrir aukið framboð þá var það 

ekki allra að kaupa vönduð verk tengd helgidómnum. Það var dýrt að panta ný verk 

og aðeins á færi auðugra einstaklinga, stofnanna, borga og bæja að stunda þannig 

viðskipti. Í fornum skjalahirslum á Ítalíu má finna gamla samninga er varða kaup á 

altaristöflum. Í þeim má sjá að kaupandinn valdi sér listamann sem hann vildi láta 

vinna verkið og listamaðurinn kom svo með hugmynd og skissaði verkið upp eða 
                                                
92 Kleiner, Mamiya 2005, 548 
93 Björn Þorsteinsson 1970, 188 
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gerði af því módel. Þegar samkomulagi var náð var formlegur samningur undirritaður, 

kaupandi fékk eitt eintak, listamaðurinn annað og hið þriðja fór í opinbera 

skjalageymslu. Þessar heimildir eru í dag dýrmætur vitnisburður um hvernig þessi 

viðskipti fóru fram. Lagalega máttu aðeins fjárhagslega sjálfstæðir karlmenn undirrita 

samninginn og þegar konur áttu í hlut var hagsmuna þeirra yfirleitt gætt af karlmanni 

en þó var ekki alltaf svo. Í þessum samningum má sjá að efniskostnaður var mjög 

mikilvægt atriði. Samningar er vörðuðu altaristöflur voru nákvæmir þegar tiltaka átti 

blaðgull og dýra liti eins og últramarínu bláan. Myndefnið, stíll og annað var ekki jafn 

mikilvægt í þessum viðskiptasamningum. Rammi og umgjörð verksins var einnig stór 

hluti kostnaðar og oft mikið í þann hluta verksins lagt.95 Ekki er ólíklegt að svipað 

fyrirkomulag hafi verið við lýði þegar altarisibríkin að Skarði var keypt. Ef hún var 

keypt af erlendum listamanni sem framleiddi verkið á verkstæði sínu úti þá hafa ýmsir 

samningar verið gerðir auk þess sem koma þurfti mynd af gjafaranum Ólöfu ríku til 

skila. Velta má fyrir sér ýmsum möguleikum í sambandi við framkvæmd og viðskipti 

með svona verk á Íslandi á 15. öld. Ekki er vitað nákvæmlega hvaðan verkið er og því 

erfitt að gera sér grein fyrir því hvernig þetta fór fram í smáatriðum. 

Það var ekki aðeins af fagurfræðilegum ástæðum sem auðmenn síð-miðalda og 

endurreisnar sóttust eftir því að kaupa dýrmæt trúarleg verk. Með því að panta og 

kaupa verk, sem kannski voru framleidd í öðru landi af þekktum listamanni eða 

verkstæði, þá sýndu þeir mátt sinn og megin. Þau persónulegu tengsl sem kaupandinn 

hafði við verkið héldu nafni hans jafnvel á lofti um ókomna tíð.96 Hugsunin um 

persónulegan minnisvarða var því ekki fjarri þeim kaupendum er festu kaup á 

fjölskrúðugum verkum hæfra listamanna þess tíma. 

Altaristaflan í Skarðskirkju er fögur og hefur líklega verið mjög dýr á sínum tíma. 

Mikil gylling og fagrir litir setja svip á verkið. Taflan er ekki í sínum upprunalega 

kassa og á hana vantar sennilega mikið skraut, þrátt fyrir það hefur hún mjög gullið 

yfirbragð og ekki hefur verið til sparað í þeim efnum. Það sem gerir töfluna sérstaka í 

íslenskri listasögu er konumynd sú sem sjá má í miðhluta verksins. 

Þetta er eldri kona á logagylltum kjól með grænum uppbrotum á ermum, faldi og 

við háls. Á höfði ber hún hvíta slæðu, hún er rjóð í kinnum og nokkuð hýrleg á svip. 

Hún er hér í miðju atburða, stendur hjá heilagri guðsmóður, Maríu mey  og Jósef og 

                                                
95 Welch 2000, 108 
96 Kleiner, Mamiya 2005, 548 



 24 

lyftir hendi líkt og sá allra heilagasti sem svífur á bláu skýi hátt yfir höfði hennar. Hér 

birtist kona í miklum styrk og sjálfsstæði. Hún er ein og engum háð. Hún birtist sem 

sú sem valdið hefur.  

Þekkt er í listasögunni að gefendum trúarlegra listaverka bregði fyrir í verkinu og 

sýna þar með vald sitt um leið og þeir stilla sér upp með guðdómnum. Fá dæmi eru 

um slíkt í íslenskri listasögu. Talið er að Ólöf hafi verið ein valdamesta kona 

Íslandssögunnar. Hún fæddist inn í mikla auðlegð en lét það ekki þar við sitja. 

Heimildir sýna að hún vílaði ekki fyrir sér að stunda blómleg viðskipti og tilsvar 

það sem haldið hefur nafni hennar á lofti „Eigi skal gráta Björn bónda, heldur safna 

liði“ er í anda þeirrar manneskju sem tekur á sig mynd þegar saga hennar er skoðuð.  

Ólöf birtist sem svokallaður gjafari eða donator (lat. Donare = gefa) á þessu verki, 

en hún er ekki sú fyrsta af höfðingunum frá Skarði sem birtist í því hlutverki. Í grein 

Selmu Jónsdóttur listfræðings Gjafaramynd í íslenzku handriti97 leiðir hún líkum að 

því að tengja megi gjafaramynd sem finna má í Skarðsbók við fyrirrennara Ólafar, 

Orm Snorrason (1320-1402). Ormur er talinn hafa látið gera Skarðsbók Jónsbókar og 

Skarðsbók postulasagna auk þess sem stórt skinnhandrit, sem kennt var við Orm, 

barst til Svíþjóðar. Í því voru meðal annars Trojumannasögur og ýmsar riddarasögur. 

Selma telur að þessi handrit auk Teiknibókarinnar hafi verið lýst á sama stað og sum 

þeirra jafnvel af sama manni. Helgafellsklaustur var ekki langt frá Skarði og telur 

Selma að það styrki þá tilgátu að Ormur Snorrason hafi látið gera Skarðsbók. Hún 

telur einnig líklegt að Ormur hafi ekki ætlað að nota bókina til eigin afnota heldur 

gefa hana og þess vegna sé hann í hlutverki gjafara í bókinni.  

Ólöf hefur því jafnvel haft fordæmi fyrir hlutverki gjafarans í sínu nánasta 

umhverfi. 

Hlutverk gjafarans birtist með ýmsu móti. „Yfirleitt er gjafari sá sem látið hefur 

gera verk og síðan gefið, kirkju, handrit eða annan kjörgrip, guði föður, Kristi eða 

einhverjum öðrum heilögum til dýrðar. Gjafaramyndin sýnir afhendingu verksins og 

er um leið einskonar minnisvarði gjafarans. 

Gjafarmyndir voru oftast þannig að gjafarinn var sýndur standandi með mynd af 

því sem hann gaf eða hann krýpur á kné í bænastellingu frammi fyrir einhverri 

heilagri veru, oftast Kristi, og er þá venjulegast sýndur í smærra formi.“98 Því fer fjarri 
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að kona sú sem sjá má á altaristöflunni á Skarði sýni auðmýkt og lítillæti á nokkurn 

hátt. Öfugt við Maríu og Jósef er hún ekki krjúpandi heldur standandi, næstum bein í 

baki en aðeins kýtt í herðum. Handastelling hennar gæti þó bent til þess að hún hafi 

haldið á einhverjum grip, en hann hefur þá ekki verið stór. Kona þessi, sem talin er 

vera Ólöf Loftsdóttir,  er stærsta fígúran á myndinni, stærri en María, Jósef og sjálfur 

himnafaðirinn sem er frekar siginaxla og rýr upp á máluðum himnum töflunnar.  

Í gjafaranum birtist vald hans og mikilvægi. Gjafarinn hefur með auði sínum og 

samböndum komið sér upp að hlið guðdómsins auk þess sem hann hefur jafnvel keypt 

sér vist á himnum. Heimsmynd sú sem var við lýði á tímum Ólafar Loftsdóttur var 

ekkert grín og við bersyndugum blasti ekkert við nema vist í helvíti. Trúin á helvíti og 

hreinsunareldinn var alveg jafn heit og sterk og trúin á himnaríki og eilíft líf. 

Á tímum kaþólskunnar og miðalda lifði fólk í stöðugum ótta við hreinsunareldinn 

og allar þær kvalir sem honum fylgdu. Ýmis betrunarverk gátu þó liðkað fyrir og 

greitt leiðina upp á við. Bænalestur, sálumessur og annað í þeim dúr gátu hjálpað 

þeim synduga og linað kvalirnar í hreinsunareldinum.99 Loftur Guttormsson, faðir 

Ólafar, lét syngja yfir sér fjölmargar sálumessur í mismunandi kirkjum auk þess sem 

hann gaf jarðir til kirkjunnar og sá til þess að börn hans tækju að sér hreppsómaga í 

hans nafni. Kirkjunnar menn, Jón ábóti í Þykkvabæ og aðrir menn votta 

gjörninginn100 og kvitta þar með upp á yfirbótina. Hugmyndir hafa verið uppi um að 

Ólöf hafi pantað töfluna til þess að minnast Björns bónda. Líka gæti hugsast að hún 

hafi pantað verkið sjálfri sér til hjálpar og framdráttar á þeirri grýttu leið um 

handanheima sem beið hennar eftir dauðann. Þá er einnig hugsanlegt að börn hennar 

og tengdabörn hafi látið gera töfluna að henni látinni og þau jafnvel fengið að fljóta 

með, þ.e. parið sem sjá má á hliðarvængjunum tveimur, maðurinn með bláa hattinn og 

konan með hvíta höfuðbúnaðinn. 
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4. Eftirmáli 

Sagt hefur verið að Ólöf ríka hvíli undir gólfi kirkjunnar á Skarði, nánar til tekið undir 

altaristöflunni. Björn maður hennar á að hvíla undir kirkjutröppunum. 

Þegar kirkjan að Skarði var síðast endurnýjuð árið 1981 varð kirkjusmiðurinn var 

við kistur á þessum stöðum.101  

Þjóðminjasafnið sendi sérfræðinga sína að Skarði og kista sú sem fannst undir 

altarinu var skoðuð nákvæmlega. Engin bein fundust í henni en gullþræðir sem 

fundust vöktu nokkra athygli. Gullþræðirnir eru þeir fínustu sem fundist hafa í jörð 

hér á landi. Þetta voru útflattir, gylltir silfurþræðir sem snúnir hafa verið utan um 

ullarþráð, sem síðan var ofin í klæði.102 Gullþræðirnir lágu því í nokkurs konar spíral 

og myndaði þetta lótusblómamunstur. Hugsanlegt er að þetta hafi verið brydding á 

einhverju klæði, líklegast boðungur úr hálsmáli einhverskonar mussu.103  

Það er auðvelt að ímynda sér að þarna séu komnar leifar af kjólnum sem Ólöf ríka 

var grafin í veturinn 1479-80. Lýsingin á klæðinu hljómar kunnuglega, gullofið klæði, 

vandað og dýrt, þetta er næstum eins og lýsing á efnisbút úr kjólnum sem Ólöf ríka 

Loftsdóttir er klædd í á altaristöflunni góðu. Hér renna saman ævintýrið og 

veruleikinn. Sagan segir að finna megi kistu Ólafar undir altaristöflunni, þetta var eins 

og hver önnur munnmælasaga þar til kista finnst á staðnum 1981. Ekki er vitað hver 

lá í þessari kistu né hvað kistan er nákvæmlega gömul. Þarna takast á munnmælasaga 

og staðreyndir sem erfitt er að sannreyna með óyggjandi hætti. 

Altaristafla Ólafar ríku er dýrmæt eign í menningarsögu íslenskrar þjóðar. Í henni 

má sjá samspil ólíkra þátta. Kaþólsk trú og Maríudýrkun var sterk á Íslandi fyrir 

siðaskipti. Taflan sýnir þær áherslur sem finna mátti í þeim efnum, María og saga 

hennar er fyrirferðarmikil í altaristöflunni að Skarði. Ólöf Loftsdóttir var ein helsta 

valdakona síð-miðalda á Íslandi. Saga hennar er geymd í heimildum er varða viðskipti 

og dramatíska atburði sem komu af stað fimm ára stríði milli Englands og 

Danmerkur. Persónuleg saga Ólafar er þó að miklu leyti geymd í munnmælasögum 

meðal þjóðarinnar. Um hana hafa spunnist ævintýralegar sagnir sem stundum er erfitt 

að staðfesta með beinum sönnunum og heimildum. Altaristaflan í Skarðskirkju gæti 
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staðfest stöðu Ólafar og þær sögur sem segja hana hafa verið sterka, hugrakka og  

sjálfstæða konu. Ásýnd töflunnar, sambærileg verk, tíska og viðfangsefni gætu bent til 

þess að taflan sé frá tímum Ólafar. Það, að hún birtist í töflunni í hlutverki gjafarans, 

bendir til sterkrar stöðu og meðvitundar um vald og varðveislu valds. Í töflunni stillir 

Ólöf sér óhikað upp með guðdómnum, í verkinu birtist hún sem manneskja sem vön 

er að vera í innsta hring, hvort sem er í veraldlegu valdi eða vist á himnum. 
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Myndaskrá 

 
Myndir 1, 2, 3, 4 og 5. Altaristafla Ólafar ríku, seinni hluti 15. aldar, málaður og 

gylltur viður, 124x85x14 cm, Skarðskirkja, Skarðsströnd. 

 

Mynd 6. Altaristafla, Aarby Kirke, um 1500, málaður og gylltur viður, Aarby, 

Danmörk. 

 

Mynd 7. Altaristafla, Odense Domkirke, um 1521, málaður og gylltur viður, Odense, 

Danmörk. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Altaristafla Ólafar ríku á Skarði, sennilega frá síðari hluta 15. aldar. Hæð 124 

cm. Breidd 85 cm. Dýpt 15 cm. Ljósmynd fengin hjá Þjóðminjasafni Íslands. 
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2. Altaristafla, hægri hluti, trúlofun Maríu og Jósefs. Ljósmynd fengin hjá  

Þjóðminjasafni Íslands. 
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3. Altaristafla, miðhluti, María og Jósef með Jesúbarnið (Jesúbarnið er ekki lengur 

til staðar) Konan með hvítu slæðuna á hægri hönd er talin vera Ólöf ríka. Ljósmynd 

fengin hjá  Þjóðminjasafn Íslands. 
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4. Altaristafla, vinstri hluti, umskurðurinn. Ljósmynd fengin hjá  Þjóðminjasafni 

Íslands. 
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5. Altaristafla, framhlið skáps (frá árinu1788) Ljósmynd fengin hjá  Þjóðminjasafni 

Íslands. 
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6. Altaristafla, Aarby kirkju (ca.1500-1525). Ljósmynd af heimasíðu Aarby kirkju. 
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7. Altaristafla, 1514, Dómkirkjan í Óðinsvéum, Claus Berg (1475-1532) Ljósmynd 

fengin af heimasíðu Dómkirkjunnar í Óðinsvéum. 

 

 


