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Ágrip 
	
Í upphafi kristni á Íslandi voru flestir kirkjugarðar landsins hringlaga. Þegar leið á aldirnar fór 

hringlaga görðunum fækkandi og æ fleiri urðu ferhyrndir. Þrátt fyrir það hafa margir þeirra 

varðveist en leifar hringlaga kirkjugarða má sjá á nokkrum stöðum á landinu. Í nær öllum þeim 

tilvikum sem garðarnir hafa varðveist hafði viðkomandi kirkja lagst niður fyrir þann tíma er 

ferhyrndir garðar urðu vinsælir.  

Í ritgerð þessari er safnað saman upplýsingum um stærð fornra kirkjugarða sem hafa 

haft hringlaga lögun og reynt að varpa ljósi á hvaða þættir gætu hafa ráðið stærð garðanna. 

Þegar hringlaga kirkjugarðar eru skoðaðir sést fljótlega að þeir hafa verið misstórir. Í fyrstu 

gæti manni dottið í hug að stærð garðanna kæmi heim og saman við íbúafjölda á hverjum stað 

fyrir sig en þar sem manntalsupplýsingar við upphaf kristni á Íslandi eru af skornum skammti 

væri flókið að athuga það.  Stærð kirkju er annar þáttur sem ætti að hafa einhver áhrif á stærð 

garðsins en þar vaknar upp spurningin hversu stórar kirkjur frá þessum tíma hafa verið? Þá má 

einnig geta sér til um að dýrleiki jarðarinnar hafi haft áhrif. Í því tilfelli verður að svara 

spurningum á borð við hvort einhver tenging sé milli jarðardýrleika og stærð garðanna. 

Farið var yfir fyrri athuganir á hringlaga kirkjugörðum, bæði á Íslandi og í nágranna-

löndum. Þá var upplýsingum um dýrleika safnað ásamt aldursgreiningum garðanna og 

tegundum kirkna sem þeir tilheyrðu. Jarðadýrleiki virðist ekki hafa skipt máli þegar kom að 

stærð kirkjugarðanna. Þá var lítil sem engin tenging á milli kirkjutegunda og stærð garðanna 

sem umluktu þær. Aðrir þættir eins og íbúafjöldi á staðnum þegar garðurinn var í notkun og 

fjöldi grafa ættu að varpa betra ljósi á mismunandi stærð garðanna. Þessa þætti er flókið að 

skoða vegna skorts á heimildum og misgóðri varðveislu og voru því ekki athugaðir hér.  
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1. Inngangur 
 

Um aldamótin 1000 spruttu upp kirkjur víðsvegar um landið. Með kristinni trú komu 

nýjar hefðir og heiðin kuml viku fyrir annars konar greftrunarsiðum. Í stað kumla voru látnir 

einstaklingar grafnir í námunda við kirkju, yfirleitt innan svokallaðra kirkjugarða. Kirkjugarðar 

voru mjög víða og er talið að framan af öldum hafi þeir mótast af íslenskum aðstæðum, svo 

sem veðurfari og slæmum samgöngum, en nýjustu rannsóknir benda til þess að á 11. öld hafi 

mátt finna kirkjugarð á meira en öðrum hverjum bæ en þeim hafi síðar meir fækkað.1 Fyrst um 

sinn virðast flestir eða jafnvel allir íslenskir kirkjugarðar hafa verið hringlaga. Seinna urðu 

margir garðar ferhyrndir og voru fáir hringlaga garðar enn í notkun í byrjun 20. aldar.2 

Hringlaga garða má finna á ýmsum minjastöðum á Íslandi og hafa sumir orðið viðfangsefni 

rannsókna. Vegna lögunar sinnar skera þeir sig úr frá flestum öðrum mannvistarleifum og má 

vera að einhvers konar helgi hafi hvílt yfir þessum gömlu görðum þar sem margir þeirra hafa 

varðveist án mikils hnjasks. Þá er gjarnan minnst á kirkjur frá fornu fari í heimildum, s.s. 

máldögum og öðrum opinberum skjölum, sem gefur hugmynd um hvar sé líklegt að finna megi 

kirkjugarð frá fyrstu öldum kristni. Hringlaga garðar hafa löngum vakið áhuga fræðimanna 

enda er lögun þeirra ólík því sem við þekkjum í dag, sem vekur upp ýmsar spurningar. Hvað 

réði lögun garðanna? hversu stórir voru þeir? og hversu algengir? Þetta er einungis brot af þeim 

spurningum sem vert væri að leita svara við. Þeir garðar sem fundist hafa hér á landi eru mjög 

mismunandi að stærð en þeir hafa verið allt frá smáum görðum sem rétt umkringdu kirkjurnar 

í það að vera margir fermetrar á stærð. Hér verður sjónum beint að stærð garðanna og spurt 

hvort einhver augljós skýring sé á mismunandi stærðum. 

 

1.1. Fyrri nálganir 
	

Almennt hefur lítið verið skrifað um hringlaga garða, bæði hér á Íslandi og erlendis. 

Árið 1929 birti Guðbrandur Jónsson úttekt á þeim hringlaga kirkjugörðum sem hann þekkti. 

Guðbrandur útskýrði hringlögunina á þann hátt að hringur sé stysta lína sem dregin eru um 

ákveðinn flöt og því ættu hringlaga garðar að hafa verið tiltölulega kostnaðarlitlir. Á móti því 

nefndi hann að til þess að hlaða góðan kringlóttan garð þyrfti að vanda til verka en þeir væru 

þó traustari en ferhyrndu garðarnir. Guðbrandur taldi einnig að vegna lögunar sinnar hefði 

aldrei verið hægt að nýta hringlaga garðana til fulls og því hefðu ferhyrndu garðarnir tekið við.3 

																																																								
1 Guðný Zoëga, 2014: 55 
2 Guðbrandur Jónsson, 1929: 74 
3 Guðbrandur Jónsson, 1929: 75-76 
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Rannsókn Guðbrands byggðist fyrst á fremst á hugmyndum um hringalaga garða sem vígi. 

Hann tók kirkjugarð á Gásum í Eyjafirði sem dæmi. Í þeim kirkjugarði hafa ekki fundist neinar 

grafir4 og því er hugmynd hans um að hlutverk garðsins hafi verið annað en að vera grafreitur 

ekki fráleit. Guðbrandur benti á að vel sé þekkt að kirkjur hafi verið notaðar sem vígi.5 Hann 

taldi að hringlögunin hentaði betur sem vígi en sú ferhyrnda, einkum vegna þess að tiltölulega 

færri mönnum þarf að skipa til varnar á hringlaga garði en ferhyrndum.6  

Hringlaga kirkjugarðar þekkjast ekki aðeins á Íslandi en nokkrir slíkir garðar hafa 

fundist í nærliggjandi löndum. Árið 1989 gerði Christian Keller rannsókn á kirkjugörðunum á 

Grænlandi en þar hafa fundist nokkrir hringlaga garðar sambærilegir þeim íslensku. Hringlaga 

kirkjugarð má t.a.m. finna á Bröttuhlíð í Eystribyggð á Grænlandi.7 Rannsókn Kellers snerist 

að miklu leyti um að reyna að útskýra hvaðan hringlögunin hefði borist til Íslands og þaðan til 

Grænlands. Vegna þess hve fáir hringlaga garðar hafa fundist í Noregi taldi hann ólíklegt að 

hefðin væri þaðan. Hann vildi heldur meina að hringlögunin byggðist á keltneskum hefðum og 

benti á að marga hringlaga garða er að finna á Írlandi og 

Bretlandseyjum.8 Þrátt fyrir hugmyndir Kellers um að hringlögunin hafi 

átt upphaf sitt í keltneskum samfélögum þá bendir hann á að fundist hafa 

hringlaga garðar á nokkrum stöðum í Skandinavíu. Í Svíþjóð hafa m.a. 

fundist garðar á Gotlandi, Vesturgotlandi og á Skáni en einnig eru þekktir 

þrír hringlaga garðar á Álandseyjum.9  

Á 7. og 8. áratug síðustu aldar skrifaði Charles Thomas um 

hringlaga kirkjugarða á Írlandi og Bretlandseyjum. Hann taldi að 

hringlaga garðarnir hefðu upphaflega verið heiðnir grafreitir sem breytt 

hefði verið við kristnitöku. Thomas skipti görðunum í tvo hópa en það 

voru „developed” og „undeveloped” eða þróaðir og óþróaðir garðar. Með 

þessu átti hann við að á 7. og 8. öld á Bretlandi varð sú þróun að kirkju 

eða bænhúsi var komið fyrir innan hringlaga garðsins og þannig varð 

hann „þróaður”.10 „Óþróaður” garður var hinsvegar þannig að innan 

hans var annað hvort súla, steinhella þar sem kross var grafinn í steininn 

																																																								
4 Orri Vésteinsson, 2009: 161	
5 Guðbrandur Jónsson, 1929: 77 
6 Guðbrandur Jónsson, 1929: 78 
7 Keller, C., 1989: 188 
8	Keller, C., 1989: 191	
9 Keller, C., 1989: 196 
10 Thomas, C., 1971: 111 

Mynd 1: Hringlaga 
kirkjugarðar á 
Grænlandi. Teikning: 
Christian Keller 
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eða sérmerkt gröf í miðju hans.11 Þessir síðarnefnda gerð kemur hins vegar ekkert við sögu hér 

á landi en eins og Keller benti á eru garðarnir á Íslandi og Grænlandi allir dæmi um þróuðu 

gerðina.12 Óþróaðir garðar eru mjög sjaldgæfir og ekkert sem bendir til þess að þeir hafi verið 

eldri eða forstig að þróuðu görðunum. 

Hérlendis hafa verið gerðar fáar samanburðarrannsóknir á kirkjugörðum þrátt fyrir 

allnokkrar rannsóknir á einstökum görðum. Af síðari tíma rannsóknum má helst nefna 

Skagfirsku kirkjurannsóknina. Rannsóknin, sem er á vegum Byggðasafns Skagfirðinga, hefur 

staðið frá árinu 2008 og snýst fyrst og fremst um það að varpa ljósi á líklegan fjölda, dreifingu 

og gerð elstu kirkjugarða í héraðinu. Upphaf rannsóknarinnar má rekja til ársins 1999 en þá var 

heimildum safnað fyrir sýningu á kirkjum og kirkjustöðum í Skagafirði.13 Rannsókninni er ekki 

lokið og verður því fróðlegt að sjá hvað hún mun bera í skauti sér á komandi árum.  

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
11 Thomas, C., 1971: 51 
12 Keller, C., 1989: 195 
13 Guðný Zoëga og Guðmundur St. Sigurðarson, 2010: 95 
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2. Aðferðir 
 
Í upphafi rannsóknarvinnunnar var upplýsingum safnað um alla þá hringlaga kirkjugarða sem 

vitað er um, bæði þá sem hafa verið rannsakaðir og líka þá sem hafa ekkert verið rannsakaðir. 

Farið var yfir skýrslur, greinar og bækur þar sem fjallað er um kirkjugarða. Notast var við 

gagnagrunn Fornleifastofnunar Íslands ÍSLEIF við að finna þá garða sem skráðir hafa verið og 

ítarlegar upplýsingar um þær rannsóknir sem farið hafa fram í Skagafirði fengust frá Guðnýju 

Zoëga, fornleifafræðingi. Eftir því sem höfundur kemst næst fundust upplýsingar um alla þá 

garða sem mældir hafa verið á síðustu árum. Frekari heimildaleit gæti þó skilað upplýsingum 

um fleiri garða. Markmið rannsóknarinnar var ekki að reyna að taka saman alla hringlaga garða 

sem vitað er um heldur einungis að fá nógu stórt úrtak svo hægt væri að segja eitthvað um 

stærðardreifinguna.  

Verkefnið sjálft fólst í því að gera úttekt á stærð garða og því voru aðeins þeir garðar 

sem mældir hafa verið upp nákvæmlega hafðir með í úrtakinu. Þar af leiðandi urðu ekki aðeins 

garðar þar sem engin mæling hefur verið gerð útundan, heldur einnig þeir garðar þar sem 

mælingin taldist of ónákvæm til þess að hægt væri að áætla rétta stærð garðsins. Í þessu 

samhengi má nefna hringlaga garð á Saurbæ í Eyjafirði sem dæmi. Hann var mældur upp af 

Daniel Bruun í kringum aldamótin 1900 sem segir þvermál garðsins hafa verið 16-18 skref.14 

Sú mæling er afar óljós og þar sem ekki er gerlegt að færa hana yfir í metra var garðinum sleppt 

úr úrtakinu. Annað sem vert er að taka fram er að þrátt fyrir að mæling hafi verið til staðar þá 

er ekki sjálfsagt að allir þeir garðar séu listaðir hér. Því veldur að lögunin er þá ekki á hreinu. 

Dæmi um slíkt eru tveir kirkjugarðar í Þjórsárdal, þ.e. á Skeljastöðum og Stöng. Í báðum 

tilvikum höfðu hleðslurnar ekki varðveist þannig að lögunin var í raun aðeins áætluð af 

rannsakendum, þ.e. garðarnir voru taldir hafa hringlaga lögun án þess að hægt væri að staðfesta 

að svo hefði verið. Á Skeljastöðum hafa fundist ótal grafir og var lögun og stærð garðsins 

áætluð út frá dreifingu grafanna.15 Garðurinn á Stöng var einnig talinn hafa hringlaga lögun þó 

að raunverulega hafi ekkert sérstakt bent til þess.16 Vel má vera að þessir tveir garðar úr 

Þjórsárdalnum hafi verið hringlaga en þar sem lögunin hefur ekki verið staðfest eru þeir ekki 

teknir með hér. Auk þessa má nefna að hringlaga garður á Hólmi í Seltjarnarneshreppi er ekki 

í þessu úrtaki því þrátt fyrir að vera skráður sem kirkjugarður hefur engin kirkjurúst fundist 

innan hans né nokkuð sem bendir til að í hann hafi verið grafið. Þar sem nákvæmar mælingar 

																																																								
14 Bruun, D., 1987: 292 
15 Matthías Þórðarson, 1943: 122 
16 Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, 1996: 133 
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og augljós hringlaga lögun var til staðar var upplýsingum safnað og þær skráðar. Í sambandi 

við stærðir var ákveðið að notast við þvermál, þ.e. lengd línu frá einum punkti í hringferlinum 

að öðrum í gegnum miðjupunkt hringsins. Í nánast öllum tilvikum voru mælingar gefnar upp í 

þvermáli og virtist því sjálfgefið að halda sig við þá mælingu. Til þess að hægt væri að bera 

stærð garðanna ennþá betur saman var öllum teikningum af görðunum safnað og þær settar upp 

í sama mælikvarða, á sama hátt og teikningar Christians Keller af kirkjugörðum á Grænlandi.17 

 Dýrleiki var athugaður fyrir hverja jörð og var jarðabók Árna Magnússona og Páls 

Vídalíns lögð til grundvallar. Í þeim tilvikum þar sem dýrleikinn var óviss í jarðabókinni var 

stuðst við jarðatal frá 1695. Helstu vandamálin við þessar heimildir eru af tvennum toga. Í 

fyrsta lagi eru heimildirnar um dýrleikann töluvert yngri en flestir garðarnir sem hér er um að 

ræða. Garðarnir eru flestir frá 11. og 12. öld en jarðamatið frá um 1700. Af þessu leiðir að 

dýrleikinn gæti hafa breyst frá þeim tíma er garðarnir voru í notkun en sem dæmi má nefna að 

dýrleiki Merkihvols í Landsveit er 5 hundruð í jarðabókinni en átti að hafa verið 10 hundruð 

til forna.18 Vegna uppblásturs má geta þess til að hann hafi verið enn hærri í fyrndinni.  Í öðru 

lagi kemur upp það vandamál að sumar jarðir höfðu lagst í eyði fyrir tíma jarðatalanna, sbr. 

Ingiríðarstaði og Einarsstaði í Þegjandadal, en þar er ekki annað í stöðunni en að sleppa 

dýrleikanum. Þá eru dæmi um að kirkjugarður hafi verið innan landareignar en þó ekki tilheyrt 

þeim bæ sem þar stóð, rétt eins og kirkjugarður í Garði í Hegranesi. Í því tilviki var dýrleiki 

jarðarinnar skráður en tekið fram að garðurinn hefði í raun ekki tilheyrt jörðinni og því ætti 

dýrleikinn í sjálfu sér ekki við garðinn.  

 Aldur garðanna var einnig skráður niður þar sem upplýsingar um það lágu fyrir en í 

mörgum tilvikum hefur garðurinn ekki verið aldursgreindur annað hvort vegna þess að ekki 

hefur verið hægt að segja til um aldurinn eða það, sem algengara er, að ekki hefur verið grafið 

í hann.  

 
 
 
 
 

 

 

	

																																																								
17 Keller, C., 1989: 193 
18 JÁM I: 281 
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3. Hringlaga kirkjugarðar – skrá  
	

 Alls náði úrtakið yfir 30 hringlaga kirkjugarða sem höfðu verið mældir upp af 

nákvæmni og höfðu varðveist þannig að lögun þeirra var augljós. Þeir dreifast nokkuð ójafnt 

um landið en þeir eru einkum staðsettir á Suðvestur, Vestur- og Norðurlandi. Engir hringlaga 

garðar eru þekktir af Austurlandi. Eins og sést á kortinu hér fyrir ofan er langflesta hringlaga 

garða að finna á Norðurlandi, nánar tiltekið í Skagafirði og Suður-Þingeyjarsýslu, og er líklegt 

að það stafi að hluta til af meiri rannsóknarvirkni á þeim svæðum en flestum öðrum. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2: Kort af dreifingu hringlaga kirkjugarða á Íslandi. Hér eru aðeins þeir garðar sem úrtakið nær yfir 
en sleppt var þeim görðum sem ekki hafa verið mældir upp af nákvæmi.  
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Belgsholt í Melasveit  21m 

Belgsholt er lögbýli í Melasveit í Borgarfirði en þar var áður hálfkirkja. Hún virðist hafa verið 

lögð niður skömmu eftir 1600.19 Í jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns er minnst á 

hálfkirkjuna og að enn sjáist merki um kirkjugarð. Dýrleiki jarðarinnar er þar talinn 40 

hundruð.20 Nokkrar rannsóknir hafa farið fram í Belgsholti, þá helst vegna svokallaðs 

dómhrings sem stendur undir undir vesturhorni íbúðarhúss og er vel greinanlegur. Brynjúlfur 

Jónsson lýsti honum fyrstur árið 1907. Hann segir frá kringlóttum hring sem sé nær 8 faðmar í 

þvermál eða um 15 m og innan hans mátti sjá ferhyrnda smágirðingu.21 Hringurinn var 

rannsakaður aftur árið 1990 en þær rannsóknir staðfestu að hringurinn var í raun forn 

kirkjugarður en ekki dómhringur. Innan garðsins fannst gröf með illa farinni beinagrind sem 

hafði verið tekin eftir 1500.22 Garðurinn var jafnframt mældur upp og var um 21 m í þvermál, 

2 m breiður og 0,5 m hár.23  

 

Bjarnastaðir í Kolbeinsdal  17m 

Elsta heimild um jörðina Bjarnastaði í Kolbeinsdal er í eignaskrá Hólastóls frá 1388.24 Jörðin 

var ennþá í eigu Hólastóls þegar Árni og Páll skrifuðu jarðabókina en dýrleiki hennar er þá 

óviss.25 Dýrleikinn er 50 hundruð í jarðaskrá frá 1695.26 Engar heimildir eru um kirkju eða 

kirkjugarð á Bjarnastöðum og því kom fundur hringlaga garðlags við fornleifakönnun sumarið 

2008 á óvart. Hringlaga garðlagið lá sunnan og neðan bæjarstæðisins. Í kjölfar fundarins var 

áveðið að grafa í garðinn. Hann mældist 17 m í þvermál og fundust tvær grafir innan hans. 

Grafirnar höfðu báðar verið teknar á 11. öld en yfir þeim lá óhreyfð gjóska frá 1104. 

Kirkjugarðsveggurinn sjálfur hafði hins vegar verið hlaðinn eftir að gjóskan féll. Yfir veggnum 

lá gjóska frá 1300 og var það túlkað sem svo að garðurinn hafði verið fallinn fyrir þann tíma. 

Innan garðsins fannst dálítil upphækkun en ekki var hægt að staðfesta að þar væri um leifar 

kirkju að ræða.27  

 

 

 

																																																								
19 Sveinn Níelsson, 1950: 121 
20 JÁM IV: 146 
21 Brynjúlfur Jónsson, 1908: 17 
22 Aldolf Friðriksson og Orri Vésteinsson, 1992: 56 
23 Aldolf Friðriksson og Orri Vésteinsson, 1992: 54-55 
24 DI III, 1896: 410 
25 JÁM IX: 223 
26 Björn Lárusson, 1967: 258 
27 Guðný Zoëga, 2010: 18 
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Brettingsstaðir í Laxárdal  20m 

Brettingsstaðir eru lögbýli efst í Laxárdal í Suður-Þingeyjarsýslu. Jarðarinnar er fyrst getið í 

jarðasölubréfi frá 15. öld. Bærinn var um tíma í eyði á 16. öld en búseta hófst fljótlega aftur. 

Brettingsstaðir lögðust síðan algjörlega í eyði 1954.28 Í jarðabók Árna og Páls 1712 er jörðin 

sögð eign Hóladómstóls og dýrleikinn talinn 10 

hundruð.29 Engar ritaðar heimildir eru til um 

kirkju eða kirkjugarð á staðnum. Á 

Brettingsstöðum er að finna ótal rústir fornrar 

bygginga og þar á meðal hringlaga garðlag 

kringum Kirkjuhól. Garðurinn var mældur upp 

árið 1998 af Náttúrurannsóknastöðinni við 

Mývatn og er um 20 m í þvermál.30  

 

 

Einarsstaðir á Þegjandadal  19m 

Einarsstaðir eru fornt eyðibýli í vestanverðum Þegjandadal í Suður-Þingeyjarsýslu. Almennt 

er talið að Þegjandadalur hafi farið í eyði á 15. öld og þar með allir þeir bæir sem þar voru. Á 

Einarsstöðum er að finna mjög greinilega kirkjutóft innan hringlaga garðlags norðvestan við 

bæjarhólinn. Sigurður Þórarinsson gróf í tóftina árið 1974 og skráði þar snið.31 Sumarið 2011 

voru minjarnar á Einarsstöðum rannsakaðar. Grafnir voru prufuskurðir innan kirkjugarðsins og 

kom í ljós að garðurinn var farinn í eyði fyrir miðja 13.öld.32 Garðurinn hafði verið mældur 

upp áður og reyndist 19 m í þvermál og 0,3 m hár. Innan hans hafa ekki fundist neinar grafir 

en aðeins lítill hluti garðsins hefur verið rannsakaður.33  

 

Garður í Hegranesi  25m   

Garður er lögbýli á norðurhluta Hegraness í Skagafirði en elsta heimild um það er rekaskrá 

Hólastaðar frá 1374.34 Dýrleiki jarðarinnar var 40 hundruð til forna en 20 hundruð í 

jarðabókinni frá 1713.35 Í landi Garðs á að hafa verið hið forna Hegranesþing og er þar að finna 

																																																								
28 Hallgrímur Pétursson, 1991: 82 
29 JÁM XI: 206 
30 Náttúrurannsóknarstöðin við Mývatn, 1998 
31 Sigurður Þórarinsson, 1976: 467-68 
32 Adolf Friðriksson o.fl., 2007: 11-13 
33 Orri Vésteinsson, 2012: 61 
34 DI III:  408 
35 JÁM IX: 63 

Mynd 3: Kirkjugarðurinn á Brettingsstöðum. Byggt 
á mælingum Náttúrurannsóknarstöðvarinnar við 
Mývatn 1998.  
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meintan dómhring eða lögréttu ásamt fjölda þingbúða en allar þessar tóftir hafa verið 

friðlýstar.36 Kristian Kålund lýsti staðnum fyrstur árið 187937 en Sigurður Vigfússon kom 

þangað nokkrum árum síðar.38 Daniel Bruun gerði einnig uppdrátt af þingstaðnum 1896. Allir 

þrír töldu að minjarnar væru af þingstað og að þar hefði einnig verið býli eftir að þinghald 

lagðist af en túngarður um hluta svæðisins bendir til þess. Hringlaga gerðið sem þeir töldu 

dómhring er við hornið á þessum túngarði og töldu þeir Kristian, Daniel og Sigurður að 

túngarðurinn væri yngri en hringurinn. Seinni tíma rannsóknir hafa farið fram á Hegranesþingi 

en árið 1974 var ein þingbúðin grafin upp vegna vegaframkvæmda.39 Árið 2003 var grafið í 

hinn meinta dómhring. Fljótlega kom í ljós að hringurinn var að öllum líkindum forn 

kirkjugarður en engar heimildir höfðu bennt til kirkju eða kirkjugarðs á þingstaðnum eða býlinu 

sem gæti hafa risið þar eftir að þinghaldið lagðist af. Innan garðsins fundust niðurgreftir sem 

líktust einna helst gröfum.40 Sumarið 2009 fór fram rannsókn á Hegranesþingi sem staðfesti 

tilvist hringlaga kirkjugarðs, um 25 m í þvermál, sem hafði verið hlaðinn eftir 1104. Garðurinn 

var mestmegnis úr torfi en undirstaða hans var grjóthlaðin. Innan hans fundust a.m.k. fjórar 

grafir. Ekki var hægt að áætla nákvæmlega hvenær garðurinn lagðist af en líklegt er að það hafi 

verið einhvern tímann á 12. öld.41  

 

Gásir í Eyjafirði  30 x 28m 

Gásir í Eyjafirði er vel þekktur minjastaður en þar var verslunarstaður allt frá 12. öld fram um 

1400 en leifar þess forna kaupstaðar hafa verið friðlýstar sem og kirkjutóft og kirkjugarður.42 

Í jarðabók var dýleiki jarðarinnar 10 hundruð43 en kirkjan er ekki í tengslum við bæinn heldur 

verslunarstaðinn. Kirkjunnar er getið í annál frá 14. öld.44 Gásir hafa löngum vakið áhuga 

fræðimanna en bæði Ólafur Olavius45 og síðar Kristian Kålund46 gerðu lýsingu af staðnum. 

Grafið hefur verið nokkrum sinnum á Gásum en fyrstir voru Daniel Bruun og Finnur Jónson 

sem grófu árið 190747 m.a. í kirkjutóftina sem stendur innan kirkjugarðs í brekku ofan við 

búðasvæðið. Bjarni F. Einarsson og Margrét Hermanns-Auðardóttir grófu síðan árið 1986 

																																																								
36 Ágúst Ó. Georgsson, 1990: 36 
37 Kålund, K., 1879: 78-79 
38 Sigurður Vigfússon, 1894: 110-117 
39 Guðmundur Ólafsson og Mjöll Snæsdóttir, 1976: 78 
40 Adolf Friðriksson (ritstj.), 2004: 48. 
41 Guðný Zoëga og Guðmundur St. Sigurðarson, 2010: 100-101 
42 Ágúst Ó. Georgsson, 1990: 35 
43 JÁM X: 173 
44 IA: 225 
45 Ólafur Olavius, 1963: 56 
46 Kålund, K., 1986: 82 
47 Finnur Jónsson, 1907: 3-8 
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fjórar prufuholur, þar af eina í kirkjutóftina. Ítarlegustu rannsóknirnar fóru hinsvegar fram á 

árunum 2001-2006. Niðurstöður gáfu til kynna að garðurinn var hlaðinn rétt fyrir 1300 og er 

örlítið sporöskjulaga um 30x28 m í þvermál. Innan hans fundust þrjú byggingarstig kirkju sem 

er nokkurn vegin í miðju garðsins. Á eldri teikningum, m.a. frá Bruun, var endi kirkjunnar 

sýndur alveg upp við garðinn en seinni rannsóknir sýna að svo hefur ekki verið. Yngsta 

kirkjubyggingin hefur teygt sig í átt að garðinum en þó hefur bilið milli kirkju og garðs verið 

töluvert.48 Engar grafir hafa fundist innan garðsins. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröf á Höfðaströnd  15m 

Gröf er innsti bær á Höfðaströnd við austanverðan Skagafjörð. Á Gröf er minnst í 

Sigurðarregistri frá 1525 þar sem jörðin er eign Hólastóls.50 Dýrleiki jarðarinnar var 60 

hundruð samkvæmt Jarðabók en þar er einnig sagt að til forna hafi verið bænhús á Gröf.51 

Kirkja á Gröf á að hafa verið formlega lögð niður með konungsbréfi 176552 en byggingin var 

látin standa áfram. Kirkjan var endurvígð 1953 eftir miklar lagfæringar þar sem kirkju-

garðurinn var m.a. endurhlaðinn eftir hringlaga veggjaleifum sem enn mótaði fyrir. Kirkjan, 

sem talin er vera upphaflega byggð á 17. öld, stendur nú á sínum forna grunni sunnan við gamla 

																																																								
48 Orri Vésteinsson, 2009: 167 
49 Orri Vésteinsson, 2009: 161 
50 DI IX: 302 
51 JÁM IX: 237 
52 Lovs III: 526 

Mynd 4: Teikning Daniel Bruun af kirkjugarði á 
Gásum. Hér sést hvernig endi kirkjunnar var 
teiknaður alveg upp við garðinn. 

Mynd 5: Nýleg teikning af kirkjugarði á Gásum. 
Þar sjást tvö byggingastig kirkju en hún hefur 
ekki legið upp við garðinn 
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bæjarstæðið.53 Kristján Eldjárn gerði ítarlega lýsingu á kirkjunni og garðinum upp úr 1970, 

sem mældist 15 m í þvermál.54 Bænhús á Gröf hefur verið friðlýst.55 

 

Gunnsteinsstaðir í Langadal  19m 

Gunnsteinsstaðir eru lögbýli í Langadal, nú í eyði. Elsta heimild um jörðina eru frá um 120056 

en minnst er á kirkju í máldaga frá 1318 en þar segir að prestskyld sóknarkirkja sé á 

Gunnsteinsstöðum.57 Í sýslu- og sóknalýsingum frá 1839  segir að á Gunnsteinsstöðum hafi 

verið bænhús og en sjáist merki um kirkjugarð. Ekki er vitað með vissu hvenær kirkjan var 

lögð niður.58 Dýrleiki Gunnsteinsstaða var 60 hundruð í jarðabók Árna og Páls frá 1708 og er 

þá hálfkirkja á jörðinni. Þar segir enn fremur að vegna landbrots hafi kirkjan verið færð til í 

gamla daga.59 Guðbrandur Jónsson rannsakaði Gunnsteinsstaði árið 1929 en þá sást enn móta 

fyrir kirkjugarðinum á stöku stað. Kirkjan stóð í litlum hringlaga garði sem var um 30 álnir eða 

19 m í þvermál.60 

 

 

 

 

																																																								
53 Kristján Eldjárn, 1971: 8, 14, 19 
54 Kristján Eldjárn, 1971: 14 
55 Ágúst Ó. Georgsson, 1990: 37 
56 DI I: 305 
57 DI II: 485 
58 Jón Eyþórsson, 1950: 110 
59 JÁM VIII: 394 
60 Guðbrandur Jónsson, 1929: 171  

Mynd 6: Bænhús á Gröf á Höfðaströnd. Hér sést garðurinn endurhlaðinn. 
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Hofstaðir í Mývatnssveit  30m 

Hofstaða í Mývatnssveit er getið í jarðakaupabréfi frá 1477.61 Í jarðabók er minnst á orðróm 

um að á Hofstöðum hafi verið bænhús til forna. Þar er dýrleiki jarðarinnar talinn 40 hundruð.62 

Hofstaðir hafa lögum vakið áhuga fræðimanna en bæði Daniel Bruun og áður Brynjúlfur 

Jónson rannsökuðu staðinn í kringum aldamótin 1900. Síðan þá hafa verið gerðar ótal 

rannsóknir á minjunum sem þar er að finna, þar á meðal á kirkjugarðinum sem er sunnan við 

veisluskálann á Hofstöðum en austan við bæjarhólinn. Árið 1999 voru gerðar þar 

jarðsjármælingar sem gáfu til kynna 

hringlaga kirkjugarð um 30 m í þvermál og 

kirkjurúst innan hans.63 Kirkjugarðurinn var 

grafinn upp í heild sinni á árunum 2000-

2004 og 2010-2015. Varðveisla garðsins var 

misjöfn en hann var um 1 m á breidd og 0,1-

0,3 m hár. Samkvæmt gjóskulagagreiningu 

var kirkjugarðurinn farinn úr notkun fyrir 

1300. Innan garðsins fundust a.m.k. 170 

grafir sem voru rannsakaðar nánar.64  

 

Hofstaðir í Þorskafirði  20m 

Hofstaðir eru lögbýli við sunnanverðan Þorskafjörð en bærinn stendur norðan undir 

Hofstaðahálsi. Gamli bærinn á Hofstöðum stóð á um 2,5 m háum bæjarhóli en núverandi 

íbúðarhús er ofan við hólinn. Túnið var sléttað upp úr miðri 20. öld en búskapur hefur verið 

lagður niður. Elsta heimild um jörðina er í Landnámu.65 Engar heimildir eru um kirkju eða 

kirkjugarð á Hofstöðum. Í jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1710 var jörðin 

metin á 16 hundruð.66 Hofstaðir hafa löngum vakið áhuga fornleifafræðinga, þá aðallega vegna 

meintra hofminja sem þar eiga að vera. Kristian Kålund heimsótti Hofstaði á seinni hluta 19. 

aldar. Í lýsingu sinni á minjunum í túninu nefndi hann m.a. kringlóttan flatan hól, sem kallaður 

var Hofhóll, rétt fyrir neðan bæinn sem girðing virðist hafa umlukið. Innan hringsins var aflöng 

ferhyrnd tóft.67 Brynjúlfur Jónsson rannsakaði Hofstaði rétt fyrir aldamótin 1900. Hann taldi 

																																																								
61 DI VI: 108 
62 JÁM XI: 242 
63 Lucas, G. (ritstj.), 1999: 49 
64 Cook, G. T. o.fl., 2016: 2 
65 ÍF I: 154 
66 JÁM VI: 209 
67 Kålund, K., 1985: 136 

Mynd 7: Hluti kirkjugarðsveggjarins á Hofstöðum í 
Mývatnssveit. Horft til norðvesturs. 
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að uppúr hoftóftinni hefði verið reist bænhús með hringlaga kirkjugarði í kring.68 Matthías 

Þórðarson kom að Hofstöðum árið 1913 og rannsakaði minjarnar þar. Hann var sammála 

Brynjúlfi og taldi að hringlaga rústin væru leifar bænhús og kirkjugarðs.69 Árið 1930 friðlýsti 

síðan Matthías minjarnar á Hofstöðum þar á meðal hoftóftina. Síðan þá hafa Hofstaðir verið 

rannsakaðir nokkrum sinnum. Uppgröftur á Hofstöðum fór síðan fram sumarið 2006. Þá var 

grafið  í Bænhúshólinn og reyndist hann um 20m í þvermál. Um 30 cm undir yfirborði komu í 

ljós leifar vel varðveittrar kirkju auk grafa.70 

 

Hrafnagil í Eyjafirði  34m 

Hrafnagil var fornt höfuðból í Eyjafjarðarsveit en jarðarinnar er getið í Sturlungu.71 Í jarðabók 

frá 1712 segir að Hrafnagil sé kirkjustaður og beneficium. Dýrleiki var óviss en átti áður fyrr 

að hafa verið 20 hundruð.72 Kirkjan var flutt til Akureyrar 1863 en samkvæmt úrskurði 1860 

hafði verði ákveðið að um leið og ný kirkja yrði byggð á Akureyri skyldi Hrafnagilskirkjan 

vera lögð niður.73 Kirkjugarðurinn var þá hringlaga, um 34 m í þvermál og iðulega rákust menn 

á bein þar. Garðurinn stóð austan við bæinn en upp úr 1950 var hann sléttaður. Talið er að 

bærinn og kirkja á Hrafnagili hafi áður staðið ofar í túninu en á því svæði höfðu áður fyrr 

fundist mannabein, síðar hefur verið lagður vegur yfir það svæði. 74 

 

Höfði á Höfðaströnd  20m 

Höfði er ysti bær á Höfðaströnd í Skagafirði. Jörðin var landnámsjörð75 og þar var sóknarkirkja 

sem getið er í máldaga frá 1318.76 Í jarðabók var Höfði kirkjustaður og dýrleikinn metinn á 60 

hundruð.77 Kirkjan var lögð niður árið 1891.78 Minjar á Höfða voru rannsakaðar sumarið 2011. 

Kirkjugarðurinn stendur syðst á bæjarhólnum um 50 m norðan núverandi íbúðarhúss. Við 

rannsóknirnar kom í ljós greinilegt eldra og yngra byggingarstig garðsins. Eldri garðurinn sást 

á um 15m kafla og hefur líklega verið alveg hringlaga, um 20 m í þvermál. Hann var hlaðinn 

eftir 1104 en hefur verið færður að hluta til eftir 1300. Innan hans fundust nokkrar grafir og var 

																																																								
68 Brynjúlfur Jónsson, 1899: 17 
69 Matthías Þórðarson, 1924: 44 
70 Guðrún Alda Gísladóttir, 2008, 17-18. 
71 Sturlunga saga IV: 97 
72 JÁM X: 217 
73 Lovs XVIII: 64-66 
74 Orri Vésteinsson og Adolf Friðriksson, 1994: 96 
75 ÍF I: 229 
76 DI II: 459-60 
77 JÁM IX: 262 
78 Katrín Gunnarsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir, 2003: 7 
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ein þeirra rannsökuð nánar. Yngri garðurinn virtist hafa verið heldur sporöskjulagaðri en sá 

eldri og var að auki mjög óljós vegna túnasléttunnar. Innan hans er steyptur ferhyrndur 

heimagrafreitur frá 20. öld.79 

 

Ingiríðarstaðir á Þegjandadal  15m 

Ingiríðarstaðir er fornt eyðibýli í Þegjandadal. Þegjandadals er getið í Landnámu80 auk þess 

sem heimildir um byggð í dalnum er að finna í máldögum frá 1318 og 1394.81 Eins og fram 

hefur komið (sjá Einarsstaði) lagðist byggð af í dalnum líklegast á 15. öld. Árið 2005 skráði 

Fornleifastofnun Íslands fornminjar í Þegjandadal og þar með talið um 30 minjar á 

Ingiríðarstöðum. Hafist var handa við rannsóknir á staðnum nokkrum árum síðar. Sumarið 

2007 var grafinn skurður í hringlaga garðlag utan um meint bænhús sem stendur um 100m 

norðvestur við bæjarhólinn. Niðurstöður sýndu að garðurinn var eldri en gjóska frá 1300.82 

Hann var alveg hringlaga, um 15 m í þvermál og 0,3 m hár. 

  

Jörfi í Haukadal 15m 

Jörfi er lögbýli sunnanmegin í miðjum Haukadal. Staðurinn er vel þekktur vegna svokallaðrar 

Jörfagleði sem þar var haldin á Krossmessu ár hvert, frá 17. öld fram á þá 18. Elsta heimild um 

jörðina er jarðarkaupabréf frá 1477 en þar segir að á Jörfa sé hálfkirkjuskyld.83 Jörfa er getið í 

máldögum alls fjórum sinnum frá árinu 1523. Í 

jarðabók Árna og Páls var dýrleiki jarðarinnar 30 

hundruð.84 Kirkjan á Jörfa var lögð niður með 

konungsbréfi árið 1765.85 Árið 2009 voru 

kirkjugarðsleifarnar og aðrar minjar í túna Jörfa 

mældar upp.86 Kirkjugarðurinn er um 15 m í þvermál 

en rústir kirkjunnar um 3x6 m. Jörfi hefur þá sérstöðu 

að litlar sem engar jarðabætur hafa verið gerðar á 

heimtúninu og því má enn sjá augljósar útlínur fornra 

minja í túninu þ.á.m. kirkjugarðsleifarnar.  

																																																								
79 Guðný Zoëga, 2011: 7-9 
80 ÍF I: 278-279 
81 DI II: 431-435 og DI III: 576 - 578 
82 Adolf Friðriksson o.fl., 2007: 14-15 
83 DI VI: 108-109 
84 JÁM VI: 48 
85 Lovs III: 525 
86 Hildur Gestsdóttir og Oddgeir Isaksen, 2010 

Mynd 8: Þrívíð mynd af kirkjugarði á Jörfa. 
Byggt á uppmælingum frá 2009. 
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Keflavík í Hegranesi  18m 

Keflavík er lögbýli í Hegranesi í Skagafirði sem er fyrst getið um í rekaskrá Hólastaðar frá 

1374.87 Eina heimildin um bænhús eða kirkju í Keflavík er í máldaga frá 1394.88 Í jarðabók er 

dýrleiki jarðarinnar talinn 40 hundruð og er hún eign Hólastóls.89 Garðurinn fannst við 

framkvæmdir 2013 en hann er um 20 m vestur af yngra bæjarstæði Keflavíkur. Tún höfðu verið 

sléttuð og því voru engar fornar minjar sýnilegar á yfirborði. Árið 2015 hófst fyrsti áfangi af 

þremur af rannsóknum á staðnum. Niðurstöður hafa sýnt að garðurinn er hringlaga, um 18m í 

þvermál og var hann hlaðinn fyrir 1104. Innan garðsins fundust leifar kirkju sem og grafir en 

14 þeirra voru rannsakaðar 2015.90 

 

Keldudalur í Hegranesi            15m 

Keldudalur er lögbýli vestan til í Hegranesi. Engar ritaðar heimildir eru til um kirkju eða 

kirkjugarð í Keldudal. Í jarðabók er jörðin konungseign sem liggur undir Reynisstaðaklaustur, 

og dýrleikinn er 24 hundruð.91 Fornleifarannsóknir á Keldudal hófust árið 2002 í kjölfar þess 

að mannabein fundust við framkvæmdir. Grafið var í garðinn sumarið 2003 og leiddu þær 

rannsóknir í ljós hringlaga garð um 15 m í þvermál. Ofan á veggnum lá gjóska frá 1104 og var 

út frá því ályktað að garðurinn hefði verið í notkun kringum 1000-1150. Alls fundust 53 grafir 

innan garðsins.92  

 

Merkihvoll í Landsveit 30m 

Merkihvols í Landsveit er getið í heimildum frá 1475.93 Í 

jarðabók Árna og Páls er dýrleiki jarðarinnar talinn 5 hundruð 

en 10 hundruð til forna. Þar segir enn fremur að heyrst hefur að 

til forna hafi verið bænhús eða hálfkirkja á staðnum.94 Bærinn 

eyddist af sandfoki 1828.95 Í sóknarlýsingu 1841 er getið um 

að bænhús hafi verið á Merkihvoli.96 Brynjúlfur Jónsson 

heimsótti Merkihvoll 1868 og gerði þar lýsingu af rústunum. 

																																																								
87 DI III: 278 
88 Er líklega frá 1399 sbr. DI III: 509 
89 JÁM IX: 62  
90 Bolender, D. J. o.fl., 2015: 18 
91 JÁM IX: 59 
92 Guðný Zoëga, 2013: 11-19 
93 DI V: 794 
94 JÁM I: 281 
95 Brynjúlfur Jónsson,1898: 6 
96 Árni Böðvarsson,1968: 171 

Mynd 9: Kirkjugarður á 
Merkihvoli, staðsettur vinstra 
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Þar talar hann um kirkjurúst og kirkjugarð í kring. Minjarnar segir hann að séu töluvert 

uppblásnar og fann hann tvö brot af mannabeinum skammt frá garðinum.97 Árið 1929 voru 

rústirnar á Merkihvoli friðlýstar.98 Á loftmynd frá Landmælingum Íslands sést vel greinanlegur 

garður, rúmlega 30m í þvermál en vera má að vegna uppblástursins hafi mörk garðsins færst 

út.  

 

Mið-Grund í Blönduhlíð  22m 

Mið-Grund í Blönduhlíð var stórbýli til forna en dýrleiki þess var talinn 60 hundruð samkvæmt 

fornu mati, það var síðar fært niður í 30. Elsta heimild um jörðina er ráðsmannsreikningur 

Hólastóls frá síðari hluta 14. aldar.99 Heimildir um kirkju á Mið-Grund eru af skornum 

skammti. Í jarðabók frá 1713 segir að bænhús hafi verið þar til forna og sjáist enn leifar þess 

sem og kirkjugarðs.100 Þrátt fyrir að ummerki hringlaga kirkjugarðsins sjáist enn nokkuð vel 

þá virðist sem vitneskja um garðinn hafi glatast því þegar grunnur að nýju íbúðarhúsi var 

upphaflega gerður, á 6. áratug 20. aldar, komu leifar garðsins í ljós sem og mannabein. Við 

fundinn var framkvæmdunum hætt og grunnurinn færður um 70 m norðar. Suðaustan við 

íbúðarhúsið er gamli bæjarhóllinn en líklegt er að þar hafi staðið bær á þeim tíma sem 

kirkjugarðurinn var í notkun. Sumarið 2009 hófust rannsóknir á staðnum. Teknir voru tveir 

skurðir annars vegar í kirkjugarðsvegginn og hins vegar innan garðsins. Í ljós kom að garðurinn 

virtist hafa verið hlaðinn snemma á 11. öld og endurhlaðinn einhvern tíman fyrir árið 1104. 

Innan garðsins fundust 10 grafir sem lágu allar undir 1104 gjóskunni. Auk þess lá yfir garðinum 

óhreyfð Heklu gjóska frá 1300. Garðurinn er um 22m í þvermál en óljóst var hvort hann hefur 

verið alveg hringlaga eða eilítið sporöskjulaga.101  

 

Myrká í Myrkárdal  30m 

Myrká er lögbýli í Myrkárdal, nú í eyði. Myrká var áður kirkjustaður og prestssetur. Elsta 

heimild um kirkju á Myrká er máldagi frá 1318.102 Í jarðabók Árna og Páls er Myrká 

kirkjustaður og beneficium en dýrleikinn er óviss.103 Dýrleikinn er einnig óviss í jarðaskrá frá 

1695.104 Á túnakorti frá 1919 má sjá hringlaga kirkjugarð105 sem stendur örfáa metra norðan 

																																																								
97 Brynjúlfur Jónsson, 1911: 66-67 
98 Ágúst Ó. Georgsson, 1990: 58 
99 DI III: 408 
100 JÁM IX: 184 
101 Guðný Zoëga og Guðmundur St. Sigurðarson, 2010: 12-13  
102 DI II: 488 
103 JÁM X: 144 
104 Björn Lárusson, 1967: 275 
105 Túnakort, 1919 
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við bæinn. Hann hefur verið um 30m í þvermál en garðurinn hefur síðan þá verið sléttaður og 

er nú ferkantaður. 

 

Neðri-Ás í Hjaltadal  37m (25m frá túngarði) 

Neðri-Ás er fornt býli í Hjaltadal í Skagafirði. Gamla túnið er í brekku og stóð bærinn ofarlega 

í því miðju. Bænhús stóð enn ofar, í túnjaðrinum, um 50 m austan við bæjarhólinn. Kirkju á 

Neðra-Ási er hvergi getið í máldögum eða öðrum kirkjulegum skjölum heldur er hún 

viðfangsefni smásögu, sem fjallar um  trúboð Þorvalds víðförla á Íslandi í lok 10. aldar. Sagan 

hefur varðveist bæði í Kristni sögu og Þorvalds þætti víðförla. Kirkjubyggingarinnar er jafn 

framt getið í öllum annálum. Jarðarinnar er annars ekki getið fyrr en í ráðsmannsreikningi 

Hólastóls árið 1388. Í jarðaskrá frá 1695 var 

dýrleiki Neðra-Áss talinn 80 hundruð106 en í 

jarðabók Árna og Páls frá 1709 var hann óviss.107 

Dýrleikinn var síðar talinn 60 hundruð árið 1802 

en árið 1840 var hann kominn niður í 40 

hundruð.108 Árið 1926 friðlýsti Matthías 

Þórðarson þáverandi þjóðminjavörður meintar 

kirkju- og kirkjugarðsleifar á Neðra-Ási. Árið 

1984 gerði Þórður Magnússon könnun á meintu 

bænhúsi og hringlaga kirkjugarðsleifum. Þessar 

rannsóknir staðfestu að um kirkjugarð var að 

ræða þar sem kristnar grafir komu í ljós. Minjarnar voru aftur skoðaðar sumarið 1997. Með 

þeim rannsóknum var hægt að tímasetja garðinn sem eldri en 1104. Árið eftir var hann 

jafnframt mældur upp nákvæmlega en flatarmál hans er 600 m2. Hann er ólíkur öðrum fornum 

kirkjugörðum á þann hátt að hann liggur upp við túngarð og er hálfhringur en gengið var úr 

skugga um garðurinn hefði ekki náð norður fyrir túngarðinn sem hefði vel getað verið enda er 

hann yngri en túngarðurinn. Þvermál hans er því 37 m upp við túngarðinn en 25 m frá 

túngarðinum þangað sem garðurinn lá lengst til suðvesturs.109 Í kjölfar rannsóknanna var ráðist 

í heildarrannsókn á kirkjuleifunum sem lauk 1999 og voru þar skráðar yfir 100 grafir.110  

 

																																																								
106 Björn Lárusson, 1967: 258  
107 JÁM IX: 220-221 
108 JJ: 267 
109 Orri Vésteinsson, 1998: 17 
110 Orri Vésteinsson, 2000: 7 

Mynd 10: Kirkjugarðurinn á Neðri-Ási. Hér sést 
einkennileg lögun garðsins sést vel. Teikning: Hildur 
Gestsdóttir. 
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Nes í Aðaldal  21m 

Nes er lögbýli í Aðaldal í Suður-Þingeyjarsýslu. Elsta heimild um Nes og sóknarkirkjuna þar 

er máldagi frá 1318.111 Í jarðabók Árna og Páls er Nes kirkjustaður og beneficum en 

jarðardýrleiki er óviss.112 Í jarðaskrá frá 1695 er dýrleikinn 16 hundruð113 sem virðist fremur 

lágt fyrir kirkjustað en sama tala er nefnd í 19. aldar heimildum.114 Bærinn í Nesi stóð norðan 

við kirkjuna sem var umlukin kirkjugarði. Garðurinn hefur upphaflega verið alveg hringlaga 

en nú er aðeins nyrðri hluti hringsins sýnilegur. Hringlaga garðurinn var um 21 m í þvermál en 

hefur verið stækkaður og töluvert lagfærður.115  

 

Oddastaðir í Mývatnssveit  17m 

Oddastaðir var fornt býli nyrst í Sellöndum í Mývatnssveit. 

Elsta heimild um Oddastaði er frá 1712 en þar segir frá fornu 

bæjarstæði í landi Grænavatns.116 Árið 1839 er talað um 

yfirgefna jörð á Oddastöðum í Grænavatnslandi.117 Helgi 

Hallgrímsson heimsótti staðinn uppúr 1970 og gerði lýsingu 

af honum. Kannanir fóru fram á Oddastöðum 1998 þar sem 

gerður var uppdráttur af rústunum og þeim lýst. Í kjölfarið fór 

fram minniháttar rannsókn, árið 2002. Á meðal rústa í 

Oddastaðatúninu eru mjög óljósar leifar sporöskjulaga 

garðlags með tóft í miðju en ekki var grafið í garðinn. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til 

kynna að jörðin hafi verið byggð seint á 11. öld en komin í eyði fyrir 1300 þó svo að einhver 

ummerki um byggð hefðu fundist eftir þann tíma.118 Á GoogleEarth mynd frá 2012 sést 

garðurinn nokkuð vel  en hann er um 17m í þvermál. Innan hans er djúp tóft 4x3m.   

 

Ósland í Óslandshlíð  20m 

Ósland í Óslandshlíð var að fornu stórbýli í Skagafirði. Í jarðabók 1709 var jörðin talin 80 

hundruð119 en henni var síðar skipt upp en dýrleikinn var ekki nema 37,5 hundruð samkvæmt 

																																																								
111 DI II: 435 
112 JÁM XI: 167 
113 Björn Lárusson, 1967: 296 
114 JJ: 327 
115 Orri Vésteinsson, 2013: 38 
116 JÁM XI: 232 
117 Björn Hróarsson o.fl., 1994: 124 
118 Orri Vésteinsson (ritstj.), 2004: 61, 85 
119 JÁM IX: 233 

Mynd 11: Loftmynd af  
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Jarðatali Johnsens frá 1847.120 Kirkjubygging stóð enn 1709 þegar Árni og Páll rituðu jarðabók 

sína en þá hafði hún ekki verið í notkun í um 20 ár. Kirkjan stóð skammt frá gamla bænum en 

bæjarstæði Óslandsbæjar hefur verið fært til a.m.k. tvisvar. Ummerki um hringlaga kirkjugarð 

og kirkjurúst innan hans sáust fram um miðja 20. öld eða þar til tún voru sléttuð. 

Kirkjugarðsrústirnar á Óslandi voru rannsakaðar sumarið 2011. Alls fundust ummerki sjö grafa 

og var ein þeirra könnuð nánar. Grafirnar höfðu verið teknar eftir 1104. Elsta bæjarstæði 

Óslands var einnig kannað og voru niðurstöður þær að bær hafði verið reistur fyrir 1300 og var 

samtíma kirkjugarðinum.121 Vegna sléttunar voru veggir garðsins mjög raskaðir en áætlað 

þvermál garðsins er 20m.122 

 

Saltvík á Tjörnesi  30m 

Saltvík er lögbýli á Tjörnesi í Suður Þingeyjarsýslu. Jörðin var í eigu Hólastóls árið 1449.123 Í 

Jarðabók 1712 var dýrleikinn 20 hundruð og á staðnum var hálfkirkja eða bænhús.124 Árið 2002 

hófst fornleifaskráning í Reykjahreppi og þar sem m.a. minjar í Saltvík voru skráðar. Þar segir 

að um 30m sunnan við íbúðarhúsið sjáist greininlegt garðlag með rúst í miðju. Um sé að ræða 

hringlaga gerði um 30m í þvermál og hleðslur allt að 0,8 m háar.  Veggirnir eru töluvert farnir 

að gefa sig og eru mest 3m breiðir.125 Engar frekari rannsóknir hafa verið gerðar á kirkju eða 

kirkjugarði í Saltvík en sumarið 2003 voru grafnir prufuskurðir í áður óþekktar minjar 

suðvestur af bænum126 og einnig hafa fundist þar kuml.  

 

Skíðastaðir í Laxárdal  21m 

Skíðastaðir eru fornt lögbýli í Laxárdal í Skagafirði. Árið 1388 er fyrst getið um kirkju á 

Skíðastöðum en hún var þá fjórðungskirkja.127 Jörðin var komin undir Reynisstaðaklaustur árið 

1443. Dýrleiki hennar var þá 50 hundruð og einnig er getið um bænhús þar.128 Í jarðabók Árna 

og Páls segir að bænhús hafi verið á staðnum til forna og enn sjáist til kirkjuleifa. Í jarðabókinni 

var dýrleiki jarðarinnar talinn 36 hundruð.129 Við framkvæmdir á fyrri hluti 20. aldar, ofan 

núverandi bæjarstæðis komu í ljós mannabein. Fornleifarannsóknir á Skíðastöðum fóru fram 

																																																								
120 JJ: 269 
121 Guðný Zoëga, 2011: 12-14 
122 Guðný Zoëga, 2014: 39 
123 DI V: 39 
124 JÁM XI: 253 
125 Birna Lárusdóttir og Elín Ósk Hreiðarsdóttir, 2003: 9-10 
126 Adolf Friðriksson o.fl., 2005: 19 
127 DI III: 426 
128 DI IV: 643 
129 JÁM IX: 114 
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sumarið 2008. Þar voru teknir skurðir í meintan kirkjugarðsvegg og einnig innan garðsins. 

Niðurstöður sýndu að garðurinn var hlaðinn eftir 1104 en hætt var að nota hann fyrir 1300. 

Þvermál garðsins var 21m og var hann torfhlaðinn. Í skurði innan garðsins kom í ljós gröf sem 

innihélt illa varðveitta beinagrind ungrar konu.130 

 

Stóra-Seyla á Langholti (eldri)   16m 

Stóra-Seyla eða Seyla er gamalt höfuðból á Langholti í Skagafirði en þar var áður þingstaður 

Seyluhrepps. Bæjarins er fyrst getið í Sturlungu. Þar segir að Oddur Þórarinsson hafi verið 

færður til grafar í Seylu árið 1255 og grafinn undir kirkjugarðsveggnum af því að hann var 

bannfærður en líkið var síðar grafið upp.131 Einnig er minnst á Seylu í Auðunarmáldaga frá 

1318.132 Bæjarstæði Seylu hefur verið fært til nokkrum sinnum en elsta bæjarstæðið er frá 11. 

öld og lá í sléttlendi neðan nokkuð brattrar brekku. Við jarðsjármælingar 2009 fannst þar áður 

óþekktur kirkjugarður. Garðurinn var alveg hringlaga um 16 m í þvermál og fyrir miðju 

hringsins var lítil ferköntuð bygging. Yfir 

garðinum lá óhreyfð gjóska frá 1104. Innan 

hans komu í ljós ummerki nokkurra grafa 

og var ein vel varðveitt beinagrind grafinn 

upp.133 

 

Stóra-Seyla á Langholti (yngri) 16m 

Jörðin var í gegnum tíðina bændaeign og 

var dýrleiki hennar 60 hundruð í jarðabók 

Árna og Páls.134 Eins og áður sagði þá hafði 

bæjarstæði Stóru-Seylu verið fært til 

nokkrum sinnum. Um 50 m ofar en elsta 

bæjarstæðið var yngra bæjarstæði. Þar stóð Seylubær fram yfir miðja 20. öld.135 Leifar 

miðaldakirkjugarðs á yngra bæjarstæðinu voru vel þekktar en í honum miðjum var kirkja og 

stóð hún á hóli sem kallaður var Kirkjuhóll. Garðurinn var alveg hringlaga og sást vel móta 

fyrir honum sem og leiðum snemma á 20. öld en síðar hefur verið sléttað úr honum.136 Grafið 

																																																								
130 Guðný Zoëga og Guðmundur St. Sigurðarson, 2010: 107-108 
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133 Guðný Zoëga, 2013: 4 
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	 23	

hefur verið í garðinn og kom í ljós að hann hefur verið tekinn í notkun undir lok 11. aldar eða 

í upphafi 12. aldar. Innan garðsins fannst gröf með illa varðveittum beinum sem staðfesti 

greftrun í garðinum.137 Líkt og eldri kirkjugarðurinn var þessi garður alveg hringlaga um 16 m 

í þvermál. 

 

Sælingsdalstunga í Hvammssveit  20m 

Sælingsdalstunga er lögbýli í Hvammssveit í Dalasýslu. Jarðarinnar er getið í Laxdælu sem og 

Eyrbyggja sögu. Þar átti Snorri goði að hafa reist kirkju og verið jarðaður í kirkjugarðinum. 

Síðar er kirkjan var færð voru bein hans tekin úr garðinum og færð ofan til nýju kirkjunnar.138 

Kirkju á Sælingsdalstungu er getið í máldaga frá 1327.139 Í jarðabók Árna og Páls er 

Sælingsdalstunga kirkjustaður og kirkjan annexía frá Hvammi. Dýrleiki jarðarinnar er þá 44 

hundruð.140 Kirkja stóð í Sælingsdalstungu fram til 1853 þegar hún var lögð niður.141 Skömmu 

fyrir aldamótin 1900 heimsótti William G. Collingwood staðinn á ferð sinni um landið. Þar 

skoðaði hann gamla kirkjugarðinn og málaði vatnslitamyndir af staðnum.142 Árið 1931 voru 

fornar kirkju- og kirkjugarðsrústir fyrir austan hlaðið á neðri bænum friðlýstar.143 Rústirnar á 

Sælingsdalstungu hafa lítið sem ekkert verið rannsakaðar en á nýlegri loftmynd sést greinilegur 

hringlaga garður, um 20m í þvermál, með tóft í miðju. 

 

Vatnsfjörður við Ísafjarðardjúp  52m 

Vatnsfjörður var allt frá landnámsöld og fram yfir siðaskipti stórbýli og höfðingjasetur.144 Á 

tímum Sturlunga bjuggu þar frægir höfðingjar enda var Vatnsfjörður aðal valdamiðstöð 

Vatnsfirðinga, sem voru áberandi á 13.öld.145 Dýrleikinn er 30 hundruð í jarðaskrá frá 1695.146 

Í jarðbók frá 1710 er Vatnsfjörður kirkjustaður og beneficium en þar er dýrleikinn óviss.147 Á 

staðnum er enn kirkja en kirkja á að hafa verið vígð í Vatnsfirði þegar á 12. öld.148 Talið er að 

kirkjurnar hafi ávallt staðið norðaustan megin innan garðsins eða þar til núverandi kirkja, sem 

																																																								
137 Guðný Zoëga, 2009: 21 
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byggð var skömmu eftir aldamótin 1900, var færð út fyrir garðinn.149 Kirkjugarðurinn er einnig 

vel sýnilegur enda ekki langt síðan hann var endurhlaðinn. Nokkrar rannsóknir hafa verið 

gerðar í Vatnsfirði en fyrsta rannsóknin sem gerð var á kirkjugarðinum fór fram sumarið 1918. 

Hún var gerð af Guðbrandi Jónssyni og byggði fyrst og fremst á hugmyndum hans um 

hringlaga kirkjugarða sem vígi. Þar talar hann um að norðan við garðinn hafi bærinn staðið frá 

fornri tíð. Guðbrandur mældi upp garðinn og gerði 

uppdrátt af honum. Mælingar hans voru á þá leið að 

garðurinn væri um 140-150 fet og örlítið 

sporöskjulaga.150 Aftur var garðurinn rannsakaður í 

lok sumars 1997 þá vegna fornminja sem komu í ljós 

við endurhleðslu á gamla kirkjugarðs-veggnum. Þá 

var garðurinn endurmældur og var hann um 52 m í 

þvermál og 1,7 m á hæð. Garðurinn var enn sagður 

spor-öskjulaga en rannsóknir sýndu að hann hafði 

verið endurhlaðinn og stækkaður nokkrum 

sinnum.151  

 

Ysti Mór í Fljótum  20m 

Ysti Mór í Fljótum var fornt býli í Skagafirði. Jörðin er nefnd í Landnámu en þar segir af Flóka 

Vilgerðarsyni, betur þekktur sem Hrafna-Flóki, sem átti að hafa numið land í Flókadal og búið 

að Mói.152 Í heimildum frá 1401 er búið að skipta Mósjörðinni en þar er í fyrsta sinn talað um 

Ysta-Mó.153 Á Ysta-Mói var bænhús sem getið er um í kirknatali frá 1461.154 Í jarðabók frá 

1709 er bænhúsið hins vegar fallið en leifar kirkjugarðsins sagðar vel greinilegar. Í 

jarðabókinni er dýrleiki jarðarinnar talinn 30 hundruð.155 Garðurinn er um 40 m frá núverandi 

íbúðarhúsi og er alveg hringlaga, um 20m í þvermál. Í miðju hans er tóft. Samkvæmt 

rannsóknum sem hófust 2010 virðist grafreiturinn hafa verið aflagður fyrir 1104. Veggurinn 

sjálfur hefur hins vegar verið hlaðinn eftir þann tíma.156 Innan garðsins fannst a.m.k. ein gröf 

með illa farinni beinagrind en beinin voru nánast horfin.157 

																																																								
149 Guðrún Sveinbjarnardóttir og Sigurður Bergsteinsson, 1997: 10 
150 Guðbrandur Jónsson, 1919-1929: 79 
151 Guðrún Sveinbjarnardóttir og Sigurður Bergsteinsson, 1997: 10 
152 ÍF I: 151 
153 DI III: 671 
154 DI V: 355 
155 JÁM IX: 288 
156 Bryndís Zoëga o.fl., 2011: 15 
157 Guðný Zoëga, 2010: 22 

Mynd 13: Kirkjugarðurinn í Vatnsfirði. 
Teikning: Guðbrandur Jónsson.  
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4. Umræða 
 
 Úrtakið sem hér er um að ræða telur eins og áður hefur komið fram yfir 30 hringlaga 

kirkjugarða þar sem nákvæm mæling á stærð garðsins er til. Garðarnir hafa töluvert 

mismunandi stærð en þeir eru allt frá 15 m upp í 52 m í þvermál. Vert er að taka fram að dæmi 

eru um að garðar hafi verið endurhlaðnir eða jafnvel stækkaðir, sbr. Vatnsfjörð og Höfða158, 

og því gæti stærðin hafa breyst frá því að garðurinn var upphaflega hlaðinn. Á meðfylgjandi 

súluriti (mynd 14) mjá sjá dreifingu á stærð garðanna, þ.e. fjölda garða eftir þvermáli. 

Þar sem ekki getur talist 

að marktækur munur sé á því 

hvort garður sé einum metranum 

stærri eða minni en annar þá var 

þeim skipt í stærðarflokka. 

Garðar sem hafa óregulega lögun 

eins og Neðri-Ás, sem er hálf 

hringur, og Gásir, sem er 

sporöskjulaga, voru flokkaðir 

með tilliti til flatarmálsstærðar. 

Eins og sjá má hafa smærri garðar 

verið fleiri en þeir stærri. 

Algengast er að garðarnir hafi verið kringum 20 m í þvermál en níu garðar teljast meðal þeirra 

garða sem hafa verið 18-20 m í þvermál. Flokkur garða 15-17 m er einnig stór en honum 

tilheyra 8 garðar. Þá eru fjórir garðar sem tilheyra flokki garða 21-23 m í þvermál og einnig 

eru fjórir garðar innan flokks garða með þvermálið 30-32m. Þar er samt sem áður vert að taka 

fram að allir fjórir garðarnir hafa þvermálið 30 m og eru því í smærri kanntinum. Milli síðustu 

flokkanna má sjá ákveðið bil en því veldur að stærsti garðurinn, Vatnsfjörður við 

Ísafjarðardjúp, er heilir 52 m í þvermál sem er 18 m stærra en næststærsti garðurinn á Hrafnagili 

í Eyjafirði. 

																																																								
158 Sjá í skránni hér fyrir ofan 

Mynd 14: Fjöldi kirkjugarða eftir þvermáli. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fj
öl
di

Stærð	(m)



	 26	

Á mynd 15 sést betur munur á stærð og lögun garðanna. Þar má sjá hversu gríðarlega 

stór garðurinn í Vatnsfirði er miðað við hina garðana. Sérkennileg lögun kirkjugarðsins á 

Neðri-Ási birtist þar aftur og sést þá enn betur hversu frábrugðinn hann er hinum görðunum. 

Teikningin af garðinum á Höfða sýnir síðan bæði gömlu og nýju hleðsluna. Hér eru aðeins 

teikningar af 19 görðum en á myndina vantar garða á Bjarnastöðum, Brettingsstöðum, Gröf, 

Hrafnagili, Ingiríðastöðum, Merkihvoli, Myrká, Nesi, Oddastöðum, Óslandi og 

Sælingsdalstungu. Þessir garðar hafa ekki verið teiknaðir upp og eru því ekki með á myndinni. 

 

Þegar kemur að því að bera saman stærðir hringlaga garðanna verður að hafa í huga að 

aldur þeirra er mismunandi. Í raun er nauðsynlegt að skipta görðunum í tvo hópa. Fyrri 

hópurinn eru garðar sem hafa skýra tímasetningu til miðalda en síðari hópurinn eru seinni tíma 

garðar. Þessi skipting er óhjákvæmileg þar sem seinni tíma garðarnir gætu hafa verið 

endurhlaðnir eða færðir út, sbr. Vatnsfjörð,159 og eru því ekki sambærilegir við miðalda 

garðanna. Út frá því má segja að þrátt fyrir þann gríðarlega mun sem við sjáum þegar þessi 

																																																								
159 Guðrún Sveinbjarnardóttir og Sigurður Bergsteinsson, 1997: 10 

Mynd 15: Samanburður á stærðum hringlaga kirkjugarða á Íslandi. Hér eru garðarnir raðaðir eftir stærð en 
þetta eru aðeins þeir garðar sem hafa verið teiknaðir upp og hafa nákvæma mælingu. Byggt á teikningum 
fengnum úr skýrslum sem vísað er til í skránni að ofan. 
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stóri kirkjugarður á Vatnsfirði er borinn saman við aðra garða þá verður að hafa í huga að hann 

hefur að öllum líkindum verið stækkaður og því er líklegt að stærðarmunurinn hafi verið minni.   

Af þeim 30 görðum sem eru í úrtakinu er ljóst a.m.k. 18 garðar hafa tímasetningu til 

miðalda. Þeir garðar hafa nákvæmar aldursgreiningar og eru allir byggðir fyrir 1300. Tveir 

garðar hafa ekki verið nákvæmlega aldursgreindir, þ.e. Brettingsstaðir og Hofstaðir í 

Þorskafirði en í þeim tilvikum eru engar heimildir um kirkju í jarðabók frá um 1700 og því 

ættu garðarnir að vera eldri en það. Þeir eru þar af leiðandi flokkaðir sem eldri garðar. 8 garðar 

voru síðan í notkun fram yfir 1700 (og þar af 6 sem voru í notkun fram yfir 1850).  

 Dreifing hringlaga garðana á landinu kom nokkuð á óvart. Eins og sjá má á korti hér 

ofar (mynd 2) þá nær dreifingin í raun aðeins yfir Suðvestur-, Vestur- og Norðurland. Engir 

garðar eru á Austur- eða Suð-austurlandi og eins eru fáir garðar á Vestfjarðarkjálkanum. 

Langflestir garðarnir, 22 af 30, eru á Norðurlandi aðallega í Skagafirði og S-Þingeyjarsýslu. Á 

korti hér til hliðar má sjá betur dreifingu norðlensku garðana. Þessi mikli fjöldi garða á 

Norðurlandi skýrist að einhverju 

leyti af því að þar hafa flestar 

seinni tíma rannsóknir farið fram, 

sbr. Skagfirsku kirkjurannsóknina 

en heilir 13 kirkjugarðar úr þessu 

úrtaki voru rannsóknarefni þess 

verkefnis. Það virðist augljóst að 

þar sem skipulögð rannsókn hefur 

farið fram er líklegra að garðurinn 

hafi verið mældur upp 

nákvæmlega. Úrtakið nær eins og 

áður hefur komið fram ekki yfir 

alla hringlaga kirkjugarða sem þekktir eru heldur aðeins þá sem hafa verið mældir upp. Þannig 

má nefna að fleiri kirkjugarðar en eru í þessu úrtaki þekkjast annars staðar en á Norðurlandi 

sem dæmi má nefna að þekktur er hringlaga garður á Ú lfljótsvatni.160 Hann var þó aldrei 

mældur upp en hann hefur verið stækkaður og við það misst lögun sína. Því nýttist hann ekki 

til samanburðar hér. Ef litið er á dreifingu út frá aldri má sjá að aðeins þrír af þeim görðum sem 

hafa aldursgreiningu frá miðöldum eru ekki staðsettir á Norðurlandi. Yngri garðar dreifast 

jafnar um landið en 4 garðar eru á Norðurlandi á meðan síðari 4 má finna á öðrum landshlutum.  

																																																								
160 Guðbrandur Jónsson, 1929: 75 

Mynd 16: Dreifing hringlaga kirkjugarða á norðurlandi. 
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Af þeim 30 stöðum sem hér er fjallað um fundust nothæfar upplýsingar um dýrleika í 

26 tilfellum en eins og áður hefur komið fram þá fengust engar dýrleikatölur fyrir Ingiríðarstaði 

og Einarsstaði í Þegjandadal. Dýrleiki fyrir Myrká í Myrkárdal fékkst heldur ekki úr heimildum 

en bæði í jarðaskrá frá 1695 og í Jarðabók Árna og Páls var dýrleiki jarðarinnar óviss og þá eru 

engar dýrleikatölur til fyrir Oddastaði í Mývatnssveit. Eins og áður hefur komið fram þá er 

jarðamatið mun yngra en flestir garðarnir og í a.m.k. tveimur tilfellum hafa garðarnir ekki 

tilheyrt bænum sem á jörðinni stóð. Því ber að taka öllum dýrleikatölum með fyrirvara. Af 

þeim 20 görðum sem hafa tímasetningu til miðalda eru 13 sem hafa nothæft dýrleikamat. Þegar 

stærðir þessarra garða eru bornar saman við dýrleikamatið sést fljótlega að engin augljós 

tenging er þar á milli.  

Sú jörð sem hefur lægstan dýrleika (10 hundruð) er Merkihvoll í Landssveit. Þvermál 

kirkjugarðsins á Merkihvoli er hins vegar 30 m sem er helmingi stærra en þvermál minnsta 

garðsins á Keldudal í Hegranesi en dýrleiki Keldudals er 24 hundruð. Þrjár jarðir eru 40 

hundruð að dýrleika en þar er þvermál garðana mjög mismunandi. Kirkjugarðurinn á Belgsholti 

er 21 m í þvermál, garðurinn í Keflavík er 18 m í þvermál og garðurinn á Hofstöðum í 

Mývatnssveit er mun stærri eða 30 m í þvermál. Það sama má segja um garða sem tilheyra 

jörðum með dýrleikan 50 hundruð en þar eru tveir garðar mjög ólíkir að stærð. Merkilegt er að 

Mynd 17: Samanburður á þvermáli eldri garðana og dýrleika jarðanna. Stærð garðsins á Neðri-Ási er hér í 
samræmi við flatarmál.	
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stærri garðurinn, sem er á Skíðastöðum í Laxárdal, er 21 m í þvermál sem er jafnstórt og 

garðurinn á Belgsholti þar sem dýrleikinn var 40 hundruð. Þá eru einnig tvær jarðir sem hafa 

dýrleikann 60 hundruð en það eru Mið-Grund og Stóra-Seyla. Garðurinn á Mið-Grund er 22 m 

í þvermál og garðarnir tveir á Stóru-Seylu báðir 16 m í þvermál. Þær jarðir sem hafa mestan 

dýrleika eru Neðri-Ás í Hjaltadal og Ósland í Óslandshlíð en dýrleiki þeirra jarða mun hafa 

verið 80 hundruð. Garðurinn á Neðri-Ási er einnig stærstur þrátt fyrir óreglulega lögun (sjá 

mynd 10) en þvermál Óslands er aðeins 20 m. Samkvæmt þessu eru ekki bein tengsl milli 

dýrleika og stærðar eldri kirkjugarðan. Svipaða sögu er segja þar sem dýrleiki er borinn saman 

við stærðir seinni tíma garða. Þar er heldur engin skýr tenging milli stærðar garðanna og 

dýrleika jarðanna. Þar sést að minnstu garðarnir á Gröf á Höfðaströnd og Jörfa í Haukadal sem 

eru um 15 m í þvermál hafa tilheyrt jörðum með dýrleika 30 og 60 hundruð. Sú jörð sem hefur 

haft minnsta dýrleikann, eða ekki nema 16 hundruð, er Nes í Aðaldal. Á Nesi var sóknarkirkja 

og því er vert að setja fyrirvara við þessa tölu vegna þess hve lág hún er. Kirkjugarðurinn í Nesi 

er hinsvegar 21 m í þvermál. Garðurinn í Vatnsfirði er langstærstur eða 52 m í þvermál. 

Dýrleiki Vatnsfjarðar á hins vegar ekki að hafa verið nema 30 hundruð sem er jafn mikið og 

dýrleiki Jörfa. Við þessa tölu má einnig setja varnagla en hálf jörðin á Vatnsfirði var seld fyrir 

150 hundruð árið 1387161 sem er þó líklega ofmat og felur líklega í sér helming af 

kirkjujörðum.162 Samt sem áður sýnir það að jörðin hefur líklega verið dýrari en 17. Aldar 

heimildirnar greina. Dýrleiki virðist samkvæmt þessu ekki hafa skipt miklu máli þegar kom að 

stærð garðana en vafamál eru jafnframt mörg sbr. dýrleikamat. Líklegt er að stærra úrtak myndi 

hins vegar gefa nákvæmari niðurstöður. 

 Þegar stærðir kirkjugarðanna er bornar saman er vert að hafa í huga hverslags kirkjum 

þeir tilheyrðu. Hér er um að ræða sóknarkirkjur, útkirkjur eða bænhús. Langflestar kirkjur 

munu hafa verið litlar, um 25 m2 eða minni, og aðeins sóknarkirkjur sem gætu hafa verið stærri 

en það. Í þessu úrtaki tilheyrðu 7 garðar sóknarkirkjum. Bænhúsum tilheyrðu einnig 7 garðar 

og útkirkjum 8 garðar. Afgangurinn voru síðan 8 garðar þar sem engar heimildir um kirkju hafa 

fundist. Þegar litið var til aldursdreifingar sást að 6 tilheyrðu útkirkju og 6 bænhúsi. Í nær öllum 

þeim tilvikum þar sem engar heimildir hafa fundist um kirkju eða kirkjugarð þá eru 

aldursgreiningar á þá leið að garðarnir hafa verið komnir úr notkun á miðöldum. Skipting 

																																																								
161 DI III: 399-400 
162 Guðrún Ása Grímsdóttir, 2012: 153 
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kirkjutegunda var töluvert öðruvísi hjá yngri görðunum en þeim eldri. Af yngri görðum voru 7 

sem tilheyrðu sóknarkirkju, 2 sem tilheyrðu útkirkju og einn bænhúsi.   

 

Stærðir kirkjugarðanna voru einnig bornar saman við kirkjutegundir en þar sást að 

garðarnir sem tilheyrðu sóknarkirkju voru heldur stærri en aðrir garðar. Minnsti garðurinn sem 

tilheyrði sóknarkirkju var Gunnsteinsstaðir í Langadal en þvermál garðsins þar hefur verið 19 

m. Þeir garðar sem tilheyrðu bænhúsi eða útkirkju eru þar af leiðandi tiltölulega minni en þeir 

eru stærstir 30 m í þvermál, að undanskildum garðinum á Neðri-Ás en hann er þó minni að 

flatarmáli en 30 m garðarnir. Þeir garðar þar sem engar fyrri heimildir um kirkju voru til staðar 

voru tiltölulega litlir en stærð þeirra spannaði frá 15-20 m í þvermál og síðan var einn garður 

sem hafði örlítið meira þvermál eða 25 m. Þeir garðar sem eru 30 m eða stærri í þvermál hafa 

nær allir háan dýrleika eða hafa gegnt miðstöðvarhlutverki, sbr. Gásir. Tveir kirkjugarðar passa 

þó ekki þar inn í en það eru garðarnir í Saltvík og Merkihvoli sem hafa báðir töluvert lágan 

dýrleika. Eitt helsta vandamál sem kemur upp þegar stærðir kirkjugarða eru bornar saman við 

kirkjutegund er að stærðin á kirkjum er yfirleitt ekki þekkt nema í örfáum tilvikum sem veldur 

því að ekki er hægt að vita með vissu hvort að sóknarkirkjur hafi verið stærri en bænhús eða 

útkirkjur.  
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Mynd 18: Skipting eldri garðanna eftir tegund 
kirkjunnar sem þeir tilheyrðu. 

Mynd 19: Skipting yngri garðanna eftir tegund 
kirkjunnar sem þeir tilheyrðu. 
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5. Lokaorð 
	
Með kristnitöku á Íslandi byggðust kirkjur víðsvegar um landið og með þeim kirkjugarðar. 

Fyrst um sinn einkenndust þessir kirkjugarðar af hringlaga lögun og umkringdu þeir kirkjurnar 

sem þeir tilheyrðu. Með tíð og tíma fór hringlaga kirkjugörðum fækkandi og við tóku 

ferhyrndir garðar. Vegna góðrar varðveislu hafa hinir fornu hringlaga garðar lengi vakið áhuga 

fræðimanna og orðið hluti af rannsóknum. 

 Hér á landi hafa verið rannsakaðir þónokkrir fornir kirkjugarðar og stærð þeirra verið 

mæld. Stærð þeirra er misjöfn, allt frá 15 m upp í 52 m í þvermál. Nokkrir seinni tíma garðar 

höfðu verið endurhlaðnir og stækkaðir og er þeir því ósambærilegir við garða sem voru farnir 

í eyði á miðöldum. Langflestir hringlaga garðar hafa verið skráðir á norðurlandi en þar hafa 

einnig mestar rannsóknir farið fram. Jarðadýrleiki og stærð og tegundir kirkna virðist í fljótu 

bragði ekki hafa skipt neinu höfuðmáli við ákvörðun á stærð kirkjugarðanna. Enginn garður er 

minni en 15 m í þvermál og algengast að garðarnir séu frá 19-21 m í þvermál þó að garðar 30 

m í þvermál hafi einnig verið nokkuð algengir. Hér eru eins og áður hefur komið fram aðeins 

teknir fyrir garðar sem mældir hafa verið upp og eru greinilega hringlaga en þekktir eru mun 

fleiri slíkir garðar hérlendis. Með mælingum á þeim görðum væri hægt að fá stærra úrtak sem 

gæfi mögulega aðrar niðurstöður. Með ítarlegri rannsóknum verður vonandi hægt að finna 

skýringu á þessarri mismunandi stærð hringlaga kirkjugarða á Íslandi.  
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