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Ágrip 
Í þessari ritgerð er tekið saman yfirlit yfir íslenska porfýrfundi en þeir eru sjö talsins; sex 

grænir og einn rauður porfýrsteinn. Porfýrgripirnir komu inn í íslenska efnismenningu þegar 

á 11. öld og eru í umferð hérlendis fram á fyrri hluta 20. aldar. Uppruna steinanna má rekja til 

Grikklands og Egyptalands en talið er að porfýrgripir sem fundist hafa í miðaldasamhengjum 

í Norðvestur-Evrópu hafi verið endurnýttur efniviður eða spolia úr rómverskum gólf- og 

veggskreytingum. Formgerðarfræði íslensku steinanna er skipt í tvo flokka: plötur og stauta 

en síðarnefndi flokkurinn virðist séríslenskur og á sér ekki þekktar hliðstæður erlendis. 

Fjallað er um ríkjandi kenningar um notkun porfýrsteina í Norðvestur-Evrópu en telja má að 

margir íslensku porfýrsteinanna hafi verið notaðir sem altarissteinar þó að hlutverk sumra 

þeirra sé í raun óljóst. Um er að ræða fyrstu heildstæðu samantekt sem gerð hefur verið í 

Norðvestur-Evrópu á porfýrgripum ákveðins lands.  
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1. Inngangur 

1.1 Markmið og aðferð 
Á síðustu áratugum hafa fundist nokkrir gripir úr bergtegundinni porfýr við 

fornleifarannsóknir á Íslandi. Þeir hafa bæst í hóp porfýrgripa á Þjóðminjasafni Íslands, sem 

borist hafa safninu sem kirkjugripir. Í þessari ritgerð verður lögð fram heildstæð skrá yfir 

varðveitta og jarðfundna porfýrgripi á Íslandi en hingað til hefur verið á reiki hvaða gripi 

megi flokka sem porfýr. Markmið ritgerðarinnar er því að gera yfirlit yfir íslenska 

fundasafnið sem hægt verður að byggja á við frekari rannsóknir. Til að taka af vafa um 

bergfræði gripanna voru þeir greindir undir leiðsögn jarðfornleifafræðingsins Sólveigar 

Guðmundsdóttur Beck. Leitast verður við að varpa ljósi á uppruna steinanna, dreifingu þeirra 

og notkun hérlendis með hliðsjón af ríkjandi kenningum um notkun porfýrs í Norðvestur-

Evrópu á miðöldum. Íslenska fundasafnið verður þá borið saman við norðvestur-evrópska 

fundasafnið, bæði hvað varðar formgerðarfræði gripanna og aldursgreiningar.  

Sérstakar þakkir fyrir aðstoð fá Sólveig Guðmundsdóttir Beck, starfsfólk 

Þjóðminjasafns Íslands á bæði munadeild og grunnsýningu auk starfsfólks Árbæjarsafns. Ég 

þakka einnig leiðbeinanda mínum Orra Vésteinssyni fyrir sérlega góða leiðsögn. 

 

1.2 Yfirlit 
Porfýr er storkuberg með feldsparkristöllum sem geta orðið 0,5–1 sm stórir og eru jafnan 

ljósari að lit en bergið sjálft (Lynn 1984: 19). Porfýr er að finna víða um heim en þekktustu 

gerðir hans eru rauði og græni porfýrinn sem koma upprunalega frá Egyptalandi og 

Grikklandi. Græni porfýrinn frá Grikklandi er sá porfýr sem flestir hinna íslensku gripa eru 

úr. Heiti steinsins hefur verið þýtt á íslensku á ýmsa vegu, svo sem purpurasteinn, porphyr, 

porfýri, porfýr, porfýrsteinn o.fl. Hér verður notast við heitið porfýr eða porfýrsteinn til 

einföldunar. Má ætla að porfýr hafi einfaldlega verið nefndur marmari á Íslandi á miðöldum, 

sbr. að í Tómas sögu postula er porhyreticis lapidibus þýtt sem marmarasteinn (Unger 1874: 

716). Rímar það við þekkt viðhorf til steinsins fyrr á tíð þegar litið var á hann sem tegund af 

marmara (Pliníus eldri, Naturalis Historia, bók XXXVI, kafli 11), en samkvæmt 

nútímaskilgreiningu er marmari myndbreytt berg sem er oftast samsett úr kalsít eða dólómít 

(Winter 2010: 472) og því alls ólíkt porfýr. Algengasta túlkunin á notkun þeirra porfýrsteina 

sem fundist hafa á Íslandi er sú að um altarissteina úr kaþólskum sið sé að ræða. 
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1.3 Íslenskir altarissteinar 
Hið kristna altari, helgasti staður kirkjunnar, á uppruna sinn að rekja til heiðinna fórnaraltara 

en í táknheimi miðaldakirkjunnar endurspeglaði altarið borðið sem síðasta kvöldmáltíðin fór 

fram við eins og lýst er í guðspjöllunum. Í upphafi kristni voru ölturu almennt úr tré og af 

einfaldri gerð en með tímanum þróaðist útlit þeirra og varð þá algengara að ölturu væru úr 

steini (Arnau 2009: 94–95). Samkvæmt kirkjulögum miðalda mátti aðeins syngja messu ef 

altari var úr steini eða altarissteinn var fyrir hendi ef altarið var úr tré (Magnús Már Lárusson 

1956: 114–115). Hefur þessi áhersla á steinaltari eða altarissteina verið túlkuð út frá notkun 

steinsins sem tákns Krists í guðspjöllunum (Bracker–Wester 1975: 125). Þar sem ölturu voru 

nær eingöngu úr tré hérlendis var á þeim hafður vígður altarissteinn í kaþólskum sið 

(Guðbjörg Kristjánsdóttir 2004: 251) en steinninn var vígður af biskup eða ábóta sem fengið 

höfðu til þess leyfi frá páfa (Magnús Már Lárusson 1956: 115).  

 Vígðra altarissteina, bæði lausra og fastra, er getið í skriftaboðum Þorláks biskups frá 

árinu 1178 en þar segir um messuhald: „ef prestr syngr messo suo ath hann hefir eige þessa 

reido til alla. ametto. ok messoserk stolo ok hokol. handlijn corporaal kalek ok patijno. vijn 

ok uatn. oblato. uijgdan alltaris stein fastan eda lausan. ok bækr suo hann biargist uith ok lios 

ok. ij. menn fastandi adra en hann sialfur. [...] þa skal biskup skript skepia.“ (Íslenskt 

fornbréfasafn I, 243–244). Ef prestur braut reglur um messuhald, þ.á m. með því að messa án 

þess að hafa vígðan altarisstein fastan eða lausan, þá átti biskup að taka á því á viðeigandi 

hátt. Í þeim kirkjumáldögum miðalda sem finna má í Íslensku fornbréfasafni frá tímabilinu 

1180–1570 eru nefndir u.þ.b. 370 altarissteinar. Fjöldi steina í hverri kirkju er sumsstaðar 

tekinn fram auk þess sem ýmsar lýsingar fylgja oft einnig, svo sem á stærð steinanna og hvort 

um sé að ræða lausan eða búinn altarisstein (Hildigunnur Skúladóttir 2011: 10, 48–54, 

Íslenskt fornbréfasafn I–XVI). 

 Talið er að altarissteinar hafi verið af tvennum toga: stórir steinar sem mynduðu efri 

hluta altarisins, þ.e.a.s. borðplötuna sjálfa, eða smærri steinar sem gátu ýmist verið lausir eða 

fastir. Prestar gátu lagt lausan altarisstein (altare portabile) á tréaltari meðan á messu stóð en 

fastir altarissteinar (altare fixus) voru hins vegar festir í tréramma eða í altarið sjálft (Magnús 

Már Lárusson 1956: 114). Íslensku altarissteinarnir eru taldir hafa verið í notkun frá 

kristnitöku, ef ekki fyrr, og haldist í notkun til siðaskipta (Kristján Eldjárn 1992: 136) en við 

siðaskipti minnkaði þörf fyrir sakramentisáhöld sökum breyttra áherslna, bæði vegna 

breyttrar hugmyndafræði og reglna (Guðrún Harðardóttir 2017: 195). Sumir altarissteinar 

virðast þó hafa verið áfram í notkun eftir siðaskipti (Kristján Eldjárn 1992: 136). Sú mynd 
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sem fæst af gripaflokknum er ófullkomin þar sem margir steinar hafa án efa glatast, enda 

ólíklegt að altarissteinar hafi verið endurnýjaðir eftir siðaskipti (Hildigunnur Skúladóttir 

2011: 13). 

 Talið hefur verið að altarissteinar hafi þurft að vera úr marmara eða þá fáðum steini 

(Lynn 1984: 25) en lýsingar á þeim venjum eru þó á reiki. Þeir altarissteinar sem fundist hafa 

hérlendis hafa bæði verið úr innlendum og erlendum steintegundum (Guðbjörg 

Kristjánsdóttir 2004: 251). Samantekt á íslenskum altarissteinum má finna í B.A.-ritgerð 

Hildigunnar Skúladóttur (2011), Helgigripir úr kaþólskri trú: varðveittir altarissteinar á 

Íslandi, og eru þar nefndir 36 altarissteinar sem varðveist hafa hérlendis. Íslenskir 

altarissteinar eru ólíkir að stærð og gerð. Þeir eru meðal annars gerðir úr bergtegundum sem 

til eru hér á landi á borð við grágrýti, blágrýti, rauðan jaspis, líparít og andesít. Aðrir eru úr 

innfluttu og fágætu efni, svo sem hvítum marmara og porfýrsteini. 

 

2. Porfýr 

2.1 Notkun porfýrsteinsins  
Porfýrsteinn var afar vinsæll í Rómaveldi og var fluttur þangað frá Egyptalandi og Grikklandi 

til að skreyta byggingar og gólf, jafnt sem súlur, styttur og steingrafir. Nafn steinsins er 

dregið af gríska orðinu porphura, purpuralitur, en hann er einkennandi litur rauða 

porfýrsteinsins (Lynn 1984: 19). Rauði porfýrsteinninn er egypskur að uppruna, frá Mons 

Porphyrites, og er talinn hafa verið sóttur þangað á fyrstu til fjórðu öld e.Kr. en ekki hafa 

fundist ummerki um vinnslu í námunum frá því eftir miðja 5. öld e.Kr. fram til u.þ.b. 1930 

(Del Bufalo 2012: 61, Peacock 1997: 712). 

Græni porfýrsteinninn var ýmist nefndur lapis 

lacedaemonius, krokeatis lithos, porfido verde 

antico eða jafnvel porfido serpentino verde 

sökum þess að útlit hans var talið minna á 

slönguskinn (Koutsovitis o.fl. 2016, Stylegar 

2010: 65). Pliníus eldri nefnir í umfjöllun sinni 

um tegundir marmara að græni marmarinn frá 

Lakóníu sé skærastur allra marmara að lit 

(Pliníus eldri, Naturalis Historia, bók XXXVI, 

kafli 11). Steinninn fyrirfinnst í Lakóníu í 
Mynd 1: Opus sectile mósaík úr Nemi, skipi Caligula. Hér má sjá græna 

og rauða porfýrsteininn notaða saman (Del Bufalo 2012: 16). 
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Grikklandi og var hafið að vinna hann þar á bronsöld en dæmi eru um að Mýkenumenn og 

Etrúskar hafi notað hann (Cormack 1989: 43). Talið er að vinnslu á græna porfýrsteininum 

hafi einnig verið hætt fyrir lok 5. aldar e.Kr. líkt og með rauða porfýrsteininn (Lynn 1984: 

19). Pliníus eldri lýsti porfýrnámunum í Grikklandi og Egyptalandi á þann veg að í Lakóníu 

hafi ekki þurft námugröft til að sækja græna porfýrsteininn heldur hafi steinarnir aðeins legið 

rétt undir yfirborði jarðar (Pliníus eldri, bók XXXVI, kafli 11). Á hinn bóginn nefnir hann að 

í porfýrnámunum í Egyptalandi sé hægt að vinna rauða porfýrsteininn í hvaða stærð af 

steinblokkum sem er (Pliníus eldri, bók XXXVI, kafli 11). Þar sem græni steinninn brotnaði í 

smærri stykki en sá rauði var hægt að nota rauða porfýrsteininn í stærri einingar, svo sem 

súlur, styttur o.fl. á meðan græni steinninn var fyrst og fremst notaður í opus sectile gólf- og 

veggskreytingar (Bracker–Wester 1989: 11). Opus sectile er mósaíkgerð þar sem hver steinn 

er tilskorinn sem hluti af skreytingunni (sjá mynd 1), ólíkt algengari gerð mósaíks þar sem 

mörg lítil brot eru sett saman (Encyclopaedia Britannica: Opus sectile). Grænir og rauðir 

porfýrsteinar voru þó einnig oft notaðir saman í skreytingum, svo sem í gólfum og veggjum 

en gólf gerð úr báðum porfýrsteinunum voru nefnd opus alexandrinum (Del Bufalo 2012: 

15).  

 Rauði porfýrsteinninn, porfido rosso antico, var einkar vinsæll 

í Rómaveldi enda var purpuralitur tákn efri stétta. Rauður porfýr 

var tekinn upp sem keisaralegt merki á tíma Hadríanusar á 1. öld 

e.Kr. en það var fyrst með Díókletíanusi um 300 e.Kr. sem rauði 

porfýrinn varð tákn algers valds eða einveldis (Del Bufalo 2012: 

26). Í kjölfar þess var rauði porfýrsteinninn nær eingöngu 

notaður sem merki keisaralegs valds bæði í skreytingum, 

steinþróm (sarcophagi) keisara og styttum þeirra (sjá mynd 2), 

þó að ekki hafi verið um að ræða keisaralega einokun (Del 

Bufalo 2012: 27–29). Merking egypska porfýrsteinsins hélst hin 

sama meðal býsönsku keisaranna en sem dæmi um táknrænt 

gildi porfýrsteinsins fengu börn keisarans titilinn 

porphyrogennetos, porfýrfæddur, ef þau voru getin innan 

valdatíðar keisarans (Tesch 2007: 52, Peacock 1997: 712). Á 

tímum Konstantínusar mikla (306–337 e.Kr.) var einnig farið að 

skreyta kirkjur með steininum á sama hátt og keisarahallir (Del 

Bufalo 2012: 33, Bracker–Wester 1975: 124).  

 

Mynd 2. Stytta úr rauðum porfýr frá Egyptalandi af 
tetrörkunum, að öllum líkindum keisurunum 

Díókletíanus, Maximíanus, Galeríus og 
Konstantínus I. Gerð á fyrri hluta 4. aldar e.Kr. 

Styttunni var rænt frá Kontantínópel og hún flutt til 
Feneyja árið 1204 og stendur hún nú á 

Markúsartorgi. Styttan er gott dæmi um notkun 
porfýrsteins sem merkis um keisaralegt vald 

(Yerasimos 2007: 64–65). 
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2.2 Spolia: Endurnýttir rómverskir porfýrsteinar 
Talið er að vinnslu hafi verið hætt í porfýrnámunum í Egyptalandi og Grikklandi fyrir lok 5. 

aldar og nýlegar vettvangsrannsóknir í námunum virðast staðfesta það (Del Bufalo 2012: 61, 

Brecker–Wester 1975: 124). Sá porfýr sem var notaður eftir þann tíma er því spolia, 

endurnýttur efniviður eða stuldur á efniviði (Stylegar 2010: 65). Slík endurnýting hefur verið 

túlkuð sem praktísk og hentug en einnig er talið að fagurfræðilegt og táknrænt gildi spolia 

hafi legið að baki endurnýtingunni (Saradi 1997: 397–401). Ákveðið gildi gæti því hafa verið 

gefið hlut til að mynda sökum þess að hann var endurnýttur úr rómversku samhengi. 

 Endurnýting á porfýr er þekkt frá síðfornöld en þó að námugrefti á porfýrnum hefði 

verið hætt hélt eftirspurnin eftir honum áfram (Del Bufalo 2012: 18). Býsönsku keisararnir 

kölluðu porfýr til að mynda rómverska steininn en það stafaði m.a. af því að steinninn var 

sóttur til Rómar sem spolia (Peacock 1997: 712). Hefðin fyrir notkun porfýrsteinsins sem 

keisaralegs valdatákns var síðar einnig tekin upp í Vestur-Evrópu en Karlamagnús lét m.a. 

flytja rauðar porfýrsúlur frá Róm og Ravenna til að nota í höll sinni í Aachen (Tesch 2007: 

53). Á miðöldum var bæði græni og rauði porfýrsteinninn tekinn úr niðurníddum byggingum 

frá fornöld og endurunninn, til að mynda með því að skera niður plötur og súlur í smærri 

einingar, við gerð opus sectile eða opus Alexandrinum gólf í kirkjum Rómar (Lynn 1984: 19). 

Gerð slíkra mósaíkgólfa stóð í blóma á 12. og 13. öld þegar Cosmati fjölskyldan skreytti 

kirkjur með mósaík, fyrst og fremst í Róm en einnig víðs vegar um Ítalíu auk Westminster 

Abbey á Englandi (Lynn 1984: 19, 24). 

 

2.3 Rannsóknir á porfýrgripum í Norðvestur-Evrópu 
Á síðustu áratugum hafa margir porfýrgripir fundist í Norðvestur-Evrópu í miðaldasamhengi 

og hefur því aukist áhugi á að rannsaka notkun þeirra. Jarðfundnir porfýrgripir í Svíþjóð eru 

allnokkrir en porfýrplata hefur fundist í Visby auk græns porfýrs á Ölandi og sjö grænna 

porfýrsteina frá Sigtuna (Tesch 2007: 45–46, 58). Auk þess eru varðveitir porfýrsteinar í 

Svíþjóð frá Vestur-Gotlandi og Borgholm (Tesch 2007: 55). Í Danmörku hafa fundist tveir 

grænir porfýrsteinar í Hedeby og tveir grænir porfýrsteinar í Roskilde, auk þess sem 14 

altarissteinar úr grænum porfýr eru geymdir á Þjóðminjasafninu í Kaupmannahöfn (Bracker–

Wester 1989: 9, Tesch 2007: 55, 58). Í Noregi hafa fundist fjórir grænir porfýrsteinar í 

Skævesland, Buskerud, Lom-kirkju og Bergen (Tesch 2007: 62, Stylegar 2010: 63–64). Í 

Þýskalandi hafa fundist sex grænir porfýrsteinar í Schleswig auk fleiri varðveittra 

porfýrgripa, m.a. í ferðaölturum (Bracker–Wester 1989: 9–10, Bracker–Wester 1975: 124). Á 
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Írlandi hafa fundist um þrettán porfýrsteinar, þar af sjö í Dublin, og í Skotlandi hafa fundist 

a.m.k. níu porfýrgripir, meðal annars í Orkneyjum, á Hjaltlandi og í Galloway (Cormack 

1989: 44). Lítið virðist hafa verið fjallað um porfýrfundi á Englandi en þó munu einhverjir 

steinar af því tagi vera varðveittir á söfnum þar í landi (Tesch 2007: 59, Lynn 1984: 23).  

 Græni porfýrsteinninn er mun algengari en hinn rauði meðal funda í Norðvestur-

Evrópu (Tesch 2007: 52, Bracker–Wester 1975: 124). Fundirnir sem fjallað er um í birtum 

ritum eru allir porfýrplötur og eru þær misstórar og ólíkar í laginu en hafa þó allar tvo 

samsíða skorna fleti. Ummerki sögunar eða slípunar sjást jafnan á þessum flötum (Lynn 

1984: 19). Þó að aldursgreining gripanna bendi til þess að þeir séu ekki allir frá sama tíma þá 

er talið að flestir porfýrgripir í Norðvestur-Evrópu séu úr fundarsamhengjum frá 11.–12. öld 

(Stylegar 2010: 64–65) og því hefur jafnvel verið haldið fram að innflutningur á 

porfýrsteinum á þessar slóðir hafi fyrst og fremst farið fram á þeim tíma (Regner 2016: 276, 

Karlsson 2015: 95). Þar sem talið er að vinnslu hafi verið hætt í porfýrnámunum á 5. öld eru 

þeir porfýrsteinar sem fundist hafa í Norðvestur-Evrópu að öllum líkindum efniviður sem 

hefur verið fjarlægður úr sínu upprunalega samhengi og endurnýttur, þ.e.a.s. spolia (Cormack 

1989: 43, Stylegar 2010: 65). Porfýrfundir í Norðvestur-Evrópu benda til þess að tvö 

fundarsamhengi porfýrsteina séu algengust: kirkjur og kaupstaðir (Stylegar 2010: 64–65). 

Tvær túlkanir eru helst á lofti um hlutverk porfýrsteinanna. Annars vegar hefur verið litið svo 

á að þeir hafi verið minjagripir pílagríma en sú túlkun hefur verið einkar algeng á Írlandi og 

jafnvel Skotlandi (Ó Floinn 1997: 264). Hin túlkunin, sem hefur verið almennt viðtekin á 

Norðurlöndum, er að porfýrgripirnir hafi verið notaðir sem ölturu og þá fyrst og fremst sem 

ferðaölturu (Ó Floinn 1997: 264).  

 Rannsókn Sten Tesch á porfýrsteinum sem fundust í Sigtuna í Svíþjóð hefur lagt 

grunninn að túlkunum á porfýrgripum á Norðurlöndunum. Tesch hefur meðal annars notast 

við kenningar Ursulu Bracker–Wester sem hefur rannsakað porfýrgripi í Þýskalandi. 

Brecker–Wester hefur kannað notkun porfýrsteina á miðöldum, til að mynda í ferðaölturu 

(Bracker–Wester 1975). Ferðaölturu höfðu vígðan altarisstein en þau voru gjarnan ferhyrnd 

og steinninn felldur í viðarfjöl, ramminn oft fagurlega skreyttur með verðmætum steinum auk 

þess sem þau höfðu hólf fyrir helga dóma (Lynn 1984: 25). Tilgangur slíkra ferðaaltara var 

að gera prestum kleift að halda messu utan kirkju (Lynn 1984: 25). Brecker–Wester telur að 

porfýrsteinar sem notaðir voru í ferðaölturu á miðöldum í Þýskalandi séu endurunnir úr 

rómverskum rústum í borgunum Köln eða Trier (Bracker–Wester 1975: 125). Sú kenning er 

byggð á því að í Neumarkt í Köln hefur fundist verkstæði sem var túlkað á þann veg að þar 

hafi porfýrsteinar verið unnir í síðfornöld (Bracker–Wester 1975: 125). Þess til stuðnings 
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hefur hún bent á að stærð og lögun porfýrsteinanna sem notaðir voru í ölturu beri þess merki 

að þeir hafi upprunalega komið úr rómverskum gólf- eða veggskreytingum (Bracker–Wester 

1989: 9). Sten Tesch vann út frá kenningum Brecker–Wester við rannsókn sína á 

porfýrsteinunum sem fundust í Sigtuna og telur hann að þeir hafi verið notaðir í ferðaölturu 

áður en fyrsta kirkjan reis í Sigtuna (Tesch 2007: 61). Telur hann einnig að porfýrsteinarnir 

séu endurnýttir úr rómverskum rústum á stöðum á borð við Köln eða Trier (Tesch 2007: 53–

54). Því hefur jafnvel verið haldið fram að uppruna fundarsafns porfýrsteina í Norðvestur-

Evrópu megi í heild sinni rekja til Kölnar (Stylegar 2010: 65). Talið er að Köln hafi verið 

mikilvægur viðkomustaður pílagríma á leiðinni til Rómar á miðöldum og hefur Frans-Arne 

Stylegar haldið því fram að flutningur porfýrsteinanna til Norðurlandanna gæti tengst þeim 

ferðalögum (Stylegar 2010: 65).  

 Porfýrfundir í Norðvestur-Evrópu hafa þó ekki aðeins verið túlkaðir sem altarissteinar 

eða ferðaölturu því að írska fundasafnið hefur eins og áður segir verið túlkað sem minjagripir 

pílagríma (Ó Floinn 1997: 264). C.J. Lynn, sem hefur m.a. rannsakað írsku porfýrsteinana, 

hefur bent á að flesta porfýrfundi í Dublin megi rekja aftur til 11. aldar og telur að hægt sé að 

tengja þá fundi við ferðir pílagríma í gegnum þá borg (Lynn 1984: 26). Lynn telur að óháð 

því hvort porfýrsteinarnir hafi verið notaðir í ferðaölturu eða verið minjagripir pílagríma þá 

hafi þeir sennilega borist til Írlands með pílagrímum eða tengst ferðum þeirra (Lynn 1984: 

27).  

 

3. Greining á íslenskum porfýrgripum 

3.1 Um greininguna  
Við gerð þessarar ritgerðar voru kannaðir þeir steinar á Íslandi sem taldir hafa verið úr porfýr 

og þeir greindir nánar til að ganga úr skugga um að raunverulega sé um porfýrsteina að ræða. 

Voru þar á meðal nokkrir gripir sem vafi lá á að væru úr porfýr, þ.e. altarissteinn frá 

Melakirkju og þrír ílangir rauðir steingripir úr Viðey og verður hér fjallað nánar um greiningu 

á þeim. Einnig var leitast við að kanna ógreinda steina með því að skoða lýsingar á 

steingripum í gagnagrunninum Sarpi sem gætu fallið að útlitslegri lýsingu á porfýr, en engir 

nýir porfýrgripir komu í leitirnar með þeim hætti. Sólveig Guðmundsdóttir Beck 

jarðfornleifafræðingur sá um greiningar á steinunum og verður hér byggt á niðurstöðum 

hennar á þeim steinum sem vafi lék á um að væru úr porfýr. 
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3.2 Altarissteinn úr Melakirkju  
Árið 1879 færði Helgi Sigurðsson prestur á Melum Forngripasafni Íslands altarisstein, 

hurðarhring og krossmark úr Melakirkju í Melasveit (Matthías Þórðarson 1912: 18). Aldur 

altarissteinsins, gripanúmer 1720/1879-29, er óþekktur en hann er nefndur í eignaskrám 

kirkjunnar frá 17. öld. Steinninn er ferhyrndur, af stærðinni 15,5 x 12,4 x 1,6 sm en brotnað 

hefur af einu horni hans. Steinninn er greyptur í ferhyrnda eikarumgjörð sem er 23,6 x 17,5 

sm að stærð og er 2,5–2,8 sm á þykkt. Smáhringir, 1,7 sm að þvermáli, eru grafnir í 

tréumgjörðina að neðan (Sarpur 2018, 1720/1879-29).   

 Greining á bergtegund steinsins virðist ekki hafa verið gerð til þessa (Sarpur 2018, 

1720/1879-29) en steinninn hefur þó verið talinn vera úr grænum porfýr (Hildigunnur 

Skúladóttir 2011: 23–24). Við greiningu Sólveigar Guðmundsdóttur Beck kom í ljós að 

steinninn er ekki úr grænum porfýr heldur 

líklega úr marmara þó að erfitt sé að segja 

nánar til um það þar sem steinninn er illa 

farinn. Gæti sú hugmynd að steinninn sé úr 

grænum porfýr tengst því að í sýningartexta 

sem fylgir gripnum á grunnsýningu 

Þjóðminjasafnsins er einnig minnst á gripi 

nr. 1895-32/4098 og 1912-92/6312, tvo 

altarissteina úr porfýr, en þessu gæti hafa 

verið slegið saman í umfjöllun.  

 

3.3 Þrír rauðir steingripir úr Viðey 
Við uppgröft í Viðey 1986–1995 komu í ljós minjar sem eru taldar tilheyra klaustrinu, þ.á m. 

bæjarhús, kirkja og grafreitur (Margrét Hallgrímsdóttir 1993: 19, Steinunn Kristjánsdóttir 

2017: 350). Fjórir ílangir steingripir fundust við uppgröftinn sem voru taldir vera úr porfýr: 

einn grænn, gripur nr. V87-6267, og þrír rauðir steinar, gripir nr. V87-6265, V87-45135, 

V87-57634 (Margrét Hallgrímsdóttir 1989: 73, Hildigunnur Skúladóttir 2011: 16). Steinarnir 

eru allir smáir og aflangir og voru upprunalega taldir hafa verið notaðir til þess að slétta vax 

eða jafnvel sem mortélstautar til lyfjagerðar sökum þess að þeir hafa máðan flöt á annan enda 

(Margrét Hallgrímsdóttir 1989: 73) en þeir hafa einnig verið túlkaðir sem altarissteinar 

(Steinunn Kristjánsdóttir 2004: 67). Við greiningu á steinunum á Árbæjarsafni kom í ljós að 

Mynd 3: Altarissteinn frá Melakirkju. 
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þó að græni steinninn sé vissulega úr porfýr þá bendir ekkert til þess að hinir rauðu séu það 

(Sólveig Guðmundsdóttir Beck 2018).  

 Gripur nr. V87-57634 er 5 x 0,8 x 0,6 sm að stærð og vegur 9 gr. Gripurinn er ílangur 

og slípaður á öllum hliðum og er líklega jaspis en ekki rauður porfýr. Gripur nr. V87-45135 

er ílangur og slípaður líkt og hinir en þykkari. Hann er af stærðinni 4,2 x 1,3 x 1,2 sm og 

vegur 21 gr. Hann er úr rauðum jaspis, brotinn 

í annan endann og mjög máður í hinn. Það er 

ólíklegt að um altarisstein sé að ræða heldur 

frekar áhald (Sólveig Guðmundsdóttir Beck 

2018). Gripur nr. V87-6265 vegur 14 gr og 

stærð hans er 6 x 1 x 1 sm. Steinninn er 

slípaður og ílangur eins og hinir en er brotinn í 

báða enda. Ólíklegt er að um rauðan porfýr sé 

að ræða heldur mögulega rauðan jaspis, 

sandstein eða rauðaberg. 

 

4. Varðveittir porfýrgripir á Íslandi 

4.1 Samantekt  
Sjö porfýrgripir eru þekktir hérlendis, sex grænir og einn rauður. Grænu porfýrgripirnir 

einkennast af dulkornóttu bergi með dökkgrænan grunnmassa og ljósgræna feldspat díla sem 

eru um 1–15 mm, á meðan rauði porfýrinn hefur dulkornóttan dökkrauðan grunnmassa með 

litlum bleikhvítum dílum af stærðinni 0,5–4 mm (Sólveig Guðmundsdóttir Beck 2018). 

Íslensku porfýrsteinarnir hafa aðeins fundist á þremur rannsóknarstöðum við 

fornleifauppgröft: einn grænn porfýrsteinn í Viðey (Margrét Hallgrímsdóttir 1989: 73), einn 

grænn porfýrsteinn á Þórarinsstöðum í Seyðisfirði (Steinunn Kristjánsdóttir 2003: 121–122) 

og einn rauður porfýrsteinn frá Reykholti í Borgarfirði (Guðrún Sveinbjarnardóttir 2002: 20–

21). Hinir fjórir porfýrsteinarnir fundust ekki við uppgröft heldur hafa borist Þjóðminjasafni 

Íslands til varðveislu, flestir frá kirkjustöðum. Þeir eru grænn porfýrsteinn úr Hrunakirkju í 

Hrunamannahreppi (Matthías Þórðarson 1914: 58), grænn porfýrsteinn frá Hvammi í 

Norðurárdal (Sarpur 2018, 10897/1930-307), grænn lausafundinn porfýrsteinn frá Stóru-Borg 

undir Eyjafjöllum (Sarpur 2018, 1975-616-3) og grænn porfýrsteinn nr. 4098 en fundarstaður 

Mynd 4: Rauðu steingripirnir úr Viðey, V87-45135 er efst til vinstri, V87-
57634 er fyrir miðju og V87-6265 er efst til hægri. 
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og samhengi hans er óþekkt. Sólveig Guðmundsdóttir Beck greindi steinana og er því staðfest 

að þeir séu allir úr porfýr. Nánari grein fyrir þessum steinum verður gerð hér að neðan.  

 

4.2 Viðey 
Uppgröftur í Viðey stóð yfir frá 1987–1995 

en við uppgröftinn voru minjar 

Viðeyjarklausturs rannsakaðar (Steinunn 

Kristjánsdóttir 2017: 350, Margrét 

Hallgrímsdóttir 1988: 1, Margrét 

Hallgrímsdóttir 1993: 19). Grænn 

porfýrgripur fannst árið 1987 en sama ár 

fundust fleiri steingripir sem áttu það allir 

sameiginlegt að vera smáir og aflangir líkt og 

er fjallað um hér að ofan (Margrét 

Hallgrímsdóttir 1989: 73, Hildigunnur 

Skúladóttir 2011: 16). Porfýrsteinninn fannst í mannvirki 10 en í því fundust vaxtöflur með 

skrift frá 15.–16. öld og er það aldursgreint til þess tíma, þ.e.a.s. frá því fyrir siðaskipti er 

klaustrið var enn í notkun (Margrét Hallgrímsdóttir 1988: 50, 55, Margrét Hallgrímsdóttir 

1989: 5).  

 Gripur nr. V87-6267 er 4,2 x 0,7 x 0,5 sm að stærð og vegur 7 gr. Hann er slípaður á 

öllum hliðum auk þess sem kantar hans eru slípaðir niður (e. bevelled edges). Eins og áður er 

getið voru ílöngu steinarnir sem fundust upprunalega taldir hafa verið notaðir til þess að slétta 

vax eða jafnvel sem mortélstautar til lyfjagerðar sökum þess að þeir hafa máðan flöt á enda 

(Margrét Hallgrímsdóttir 1989: 73). Gripur V87-6267 ber ekki jafn auðkennileg merki slíkrar 

notkunar og margir hinna steinanna úr Viðey en hefur þó smávægilega máðan flöt í annan 

endann. Ílöngu steingripirnir frá Viðey hafa einnig verið túlkaðir sem altarissteinar (Steinunn 

Kristjánsdóttir 2004: 67).  

 

4.3 Þórarinsstaðir 
Fornleifauppgröftur fór fram sumurin 1998 og 1999 á leifum kirkju og kirkjugarðs á 

Þórarinsstöðum í Seyðisfirði undir stjórn Steinunnar Kristjánsdóttur fornleifafræðings. Við 

uppgröftinn fundust um 60 grafir auk tveggja byggingarstiga timburkirkju en eldri kirkjan 

hafði brunnið til grunna og ný og stærri kirkja verið reist í hennar stað (Steinunn 

Mynd 5: Grænn porfýrgripur úr Viðey, V87-6267. 
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Kristjánsdóttir 2003: 113–115). Sökum aldursgreiningar á danskri silfurmynt sem fannst við 

uppgröftinn var aldur kirknanna túlkaður á þann veg að eldri kirkjan hafi verið byggð á fyrri 

hluta 11. aldar og sú yngri upp úr 1045 (Steinunn Kristjánsdóttir 2003: 119–120).  

 Í hvoru byggingarstigi timburkirkjunnar á Þórarinsstöðum fundust sex stoðarholur, 

hornstoðir byggingarinnar, fjórar í framkirkju og tvær í kór (Steinunn Kristjánsdóttir 2003: 

115–116). Nálægt nyrðri stoðarholu í kór yngri kirkjunnar fannst altarissteinn árið 1999,  

gripur nr. MA99/202/1999-25-202, úr grænum porfýr með ljósum dílum (Steinunn 

Kristjánsdóttir 2004: 66–68). Steinninn er 5,5 x 6,3 x 2,5 sm að stærð og vegur 210 gr.  

Ummerki um slit sjást á steininum en hann er með brúnleitri áferð. Steinninn er slípaður á  

fram- og bakhliðum, þar sem hann hefur langsum rendur sem hafa líklega myndast við  

slípingu, en er brotinn í hina endana og er því ekki heill. Ummerki slípunar sjást þó á endum 

tveggja brotnu hliðanna en þessar hliðar mynda hvasst slípað horn (sjá vinstra neðra horn á 

mynd 6, bakhlið þess sést niðri til hægri á mynd 7). Steinunn Kristjánsdóttir hefur sett fram 

þá tilgátu að tengja megi steininn frá Þórarinsstöðum starfsemi trúboða á Íslandi, senda af 

kaþólskum yfirvöldum (Steinunn Kristjánsdóttir 2004: 68). 

 

  

 

4.4 Reykholt 
Uppgröftur á gamla bæjarstæðinu í Reykholti fór fram frá 1997 til 2003 á vegum 

Þjóðminjasafns Íslands undir stjórn Guðrúnar Sveinbjarnardóttur en um var að ræða framhald 

Myndir 6 og 7: Báðar langhliðar altarissteinsins frá Þórarinsstöðum, nr. 
MA99/202/1999-25-202. 
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á uppgrefti sem stóð yfir árin 1987–1989 

(Guðrún Sveinbjarnardóttir 2012: 18–19). 

Kirkjan í Reykholti var síðan grafin upp á 

árunum 2002–2007 (Guðrún 

Sveinbjarnardóttir 2016: 27). 

Árið 2001 fannst gripur 2001-26-25 í 

mannvistarleifum austan við mannvirki 12  

 (Guðrún Sveinbjarnardóttir 2002: 15, 20). 

Gripurinn fannst í lagi sem einkenndist af 

steinahröngli í torfkenndu undirlagi 

(Guðrún Sveinbjarnardóttir 2002: 20). 

Gripurinn tilheyrir elstu búsetulögum í 

Reykholti en talið er út frá kolefnisaldursgreiningu á byggi að þau séu frá fyrri hluta 11. aldar 

og fram á 12. öld (Guðrún Sveinbjarnardóttir 2012: 52, 62). Í framvinduskýrslunni fyrir 

fundarárið var grip 2001-26-25 lýst sem aflöngum, ferköntuðum hlut úr slípuðum steini, 

líklega af erlendum uppruna. Á þeim tíma var ekki búið að greina steininn en það var gert 

síðar og hann greindur sem porfýr fyrir útgáfu bókarinnar Reykholt: Archaeological 

Investigations at a High Status Farm in Western Iceland (Guðrún Sveinbjarnardóttir 2002: 

20, Guðrún Sveinbjarnardóttir 2012: 156). Þar er þó um misskilning að ræða varðandi 

uppruna steinsins þegar Guðrún Sveinbjarnardóttir nefnir að svipaðir gripir hafi fundist á 

Írlandi og Skotlandi og séu taldir koma frá Lakóníu í Grikklandi (Guðrún Sveinbjarnardóttir 

2012: 156), en það á við um græna porfýrsteina en ekki rauða.  

 Gripurinn er úr egypskum rauðum porfýr og hefur dulkornóttan dökkrauðan 

grunnmassa með litlum ljós-bleikhvítum dílum sem eru frá 0,5 til 4 mm (Sólveig 

Guðmundsdóttir Beck 2018). Gripurinn er ílangur og jafnþykkur og hann er breiður, 3,5 x 0,9 

x 0,9 sm að stærð og vegur 9 gr. Þykkt og breidd steinsins minnkar í styttri endana og er við 

þá enda um 0,7 sm (Sarpur 2018, 2001-26-25). Hann er slípaður á öllum hliðum nema í báða 

stystu endana þar sem hann er tilhöggvinn en þar eru bríkur, líklega til festingar (Guðrún 

Sveinbjarnardóttir 2002: 20–21). Ummerki virðast vera um járnryð í annan endann. Bent 

hefur verið á sameiginleg einkenni þessa steins og steinanna úr Viðey (V87-6267, V87-6265, 

V87-57634, V87-45135) en hann er ílangur og af svipaðri stærð og þeir þó að þeir hafi ekki 

ummerki um festingar í báða enda líkt og gripurinn úr Reykholti (Guðrún Sveinbjarnardóttir 

2002: 20–21, Sarpur 2018, 2001-26-25). Reykholt er einn af elstu kirkjustöðum landsins og 

Mynd 8: Gripur nr. 2001-26-25 úr Reykholti í Borgarfirði. Um er að ræða 
eina greinda rauða porfýrgripinn sem hefur fundist hérlendis hingað til. 
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má rekja leifar Reykholtskirkju aftur til 11. aldar (Guðrún Sveinbjarnardóttir 2016: 27, 39–

44). Guðrún Sveinbjarnardóttir hefur bent á að kristilega merkingu megi leggja í gripinn: 

„The discovery of an object made of porphyry in the earliest  

occupation levels at the ecclesiastical centre at Reykholt is in keeping  

with the ecclesiastical connection of the material at other sites.“ 

(Guðrún Sveinbjarnardóttir 2012: 156). 

 

4.5 Hruni í Hrunamannahreppi 
Hrunakirkja er fyrst nefnd í rituðum heimildum í 

skrá Páls biskups Jónssonar frá því um 1200 en 

jörðin er bæði nefnd í Sturlungu og biskupasögum 

(Þór Magnússon og Guðmundur L. Hafsteinsson 

2001: 59). Porfýrsteinninn frá Hruna, gripanúmer 

6312/1912-92, var afhentur Þjóðminjasafni Íslands 

til varðveislu árið 1912 af séra Kjartani Helgasyni 

(Matthías Þórðarson 1914: 58). Steinninn fannst í 

Hruna en upplýsingar skortir um fundaraðstæður 

(Matthías Þórðarson 1914: 58). Í lýsingu sinni á 

steininum nefnir Matthías Þórðarson að ef um altarisstein sé að ræða þá hljóti hann að hafa 

verið í tréumgjörð eða greyptur í altarið sjálft en að steinninn sé þó helst til lítill til að þjóna 

því hlutverki (Matthías Þórðarson 1914: 58). Steinninn er úr 

dökkgrænum porfýr með ljósgrænum dröfnum og er 7,9 x 4,8 x 2 sm 

að stærð, flatur og slípaður á yfirborðinu en bakhlið hans er ávöl og 

nær óslípuð (Matthías Þórðarson 1914: 58). Steinninn er greinilega 

heill en brotnað hefur smávægilega upp úr honum. Hann hefur 

óljósar rákir samsíða langhliðum sem gætu hafa myndast við slípun 

(Sólveig Guðmundsdóttir Beck 2018).  

 

4.6 Hvammur í Norðurárdal 
Hvammskirkja í Norðurárdal er nefnd í skrá Páls biskups Jónssonar 

frá því um 1200 (Björk Ingimundardóttir 2009: 201). Altarissteinn 

nr. 10897/1930-307, frá Hvammi, var afhentur Þjóðminjasafni 

Íslands af Þjóðminjasafninu í Kaupmannahöfn árið 1930 en hann er 

Mynd 9: Grænn porfýrsteinn úr Hrunakirkju, nr. 6312/1912-92. 

Mynd 10: Altarissteinn frá Hvammi. 
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talinn hafa verið sendur danska safninu ásamt grip nr. 

10896/1930-308, skurðmynd af Guði föður og syni úr 

alabastri, árið 1870 (Sarpur 2018, 10897/1930-307; Sarpur 

2018, 10896/1930-308). Altarissteinninn frá Hvammi er úr 

grænum porfýr með ljósum dröfnum. Steinninn er 

sporöskjulaga með afgerandi hornum í báða enda og er 14 sm 

að lengd, 7,6 sm að breidd og 1,2 sm að þykkt. 

Altarissteinninn er felldur í ferhyrnda tréplötu, 18,4 x 12,1 x 

2,4 sm að stærð, sem er nú með smáum götum eftir 

veggjatítlu. Í umgjörð steinsins er dálítil gróp, 3 sm að lengd 

og 1 sm að breidd, sem er talin hafa verið gerð til að geyma 

helgan dóm (Sarpur 2018, 10897/1930-307). Altarissteinninn 

frá Hvammi hefur ákveðna sérstöðu innan gripasafnsins þar 

sem hann er eini varðveitti altarissteinninn með mögulegu 

hólfi fyrir helga dóma (Hildigunnur Skúladóttir 2011: 26). Helgir dómar voru jarðneskar 

leifar dýrlinga eða óbeinar leifar þeirra, svo sem efni sem höfðu komist í snertingu við 

dýrlinginn eða gröf hans, til að mynda klæði eða vatn (Porta 2014: 239–240). Helgir dómar 

þóttu eftirsóknarverðir í kirkjum þar sem nánd við dýrling var talin auka líkur á bænheyrslu 

(Guðbjörg Kristjánsdóttir 2004: 255). Undir altarissteinunum frá Hvammi eru einnig 

naglaholur í umgjörðinni, 7 mm að þvermáli, sem hafa haldið umgjörðinni saman eða jafnvel 

fest hana við altarið (Sarpur 2018, 10897/1930-307). Sten Tesch hefur greint grip nr. 

10897/1930-307 sem ferðaaltari en altarissteinninn hefur helstu einkenni ferðaaltaris þar sem 

hann er felldur í viðarfjöl og er talinn hafa geymt helga dóma (Tesch 2014, Lynn 1984: 25, 

Sarpur 2018, 10897/1930-307). Lögun 

porfýrplötunnar er einstök í íslenska fundarsafninu en 

hún er þó þekkt í ferðaölturum, sbr. ferðaaltari frá 

Friesoythe í Þýskalandi frá 11. öld sem er úr 

rostungstönn með grænum sporöskjulaga porfýrsteini 

(Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte 

Oldenburg; sjá mynd 11).  

 
4.7 Porfýrsteinn nr. 4098 
Porfýrsteinn 4098/1895-32 var afhentur Þjóðminjasafni Íslands af Birni M. Ólsen árið 1895 

en uppruni og aldur steinsins er óþekktur (Sarpur 2018, 4098/1895-32). Steinninn er 2,05 sm 

Mynd 12: 11. aldar ferðaaltari frá Friesoythe. 

Mynd 11: Gróp í umgjörð altarissteinsins frá 
Hvammi má sjá undir steininum. Talið er að um sé að 

ræða hólf fyrir helga dóma (Sarpur 2018, 
10897/1930-307).  
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að þykkt og u.þ.b. 7 sm á lengd og 5,5 sm á breidd. Hann er vel slípaður á efra borði en 

misvel á botni steinsins. Á yfirborði steinsins eru skorur sem eru varla hálfur mm að breidd 

og liggja skáhallt á langhliðina, um 40° á langás (Sólveig Guðmundsdóttir Beck 2018). Talið 

hefur verið að aðeins sé um að ræða brot úr altarissteini enda eru hliðar hans hrjúfar (Sarpur 

2018, 4098/1895-32). 

 

 

4.8 Stóra-Borg 
Porfýrsteinn nr. 1975-616-3 var færður Þjóðminjasafni Íslands árið 1975 af Þórði Tómassyni 

safnverði í Skógum en steinninn er frá Stóru-Borg undir Eyjafjöllum. Kirkjan í Stóru-Borg er 

fyrst nefnd í kirknaskrá Páls biskups Jónssonar frá því um 1200, þó undir öðru nafni en Stóra-

Borg heldur kallaðist þá Austasta-Arnarbæli. Bæjarheitið Borg kemur fyrst fram í rituðum 

heimildum á 14. öld (Þórður Tómasson í Skógum 2008: 95). 

 Allt frá árinu 1965 hafði Þórður 

Tómasson fært Þjóðminjasafninu gripi frá 

bæjarhólnum sem höfðu komið í ljós við 

sjávarrof (Mjöll Snæsdóttir 1988: 6). Árið 

1975 fann hann grip nr. 1975-616-3 í 

kirkjugarðinum en steinninn fannst eftir 

aftakabrim sem skall á kirkjugarðinum og 

kirkjustæðinu (Innri vefur Sarps 2018, 1975-

616-3). Gripurinn er úr grænum porfýr með 

ljósgrænum dröfnum (Sarpur 2018, 1975-616-

3). Á Sarpi er gripurinn flokkaður sem 

Myndir 13 og 14: Fram- og bakhlið gripar nr. 4098. 

Mynd 15: Grænn porfýrgripur, nr. 1975-616-3, frá Stóru-Borg. 
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altarissteinn (Sarpur 2018, 1975-616-3). Steinninn er fremur lítill, nánar tiltekið 3,45 x 1,9 x 

1,1 sm og vegur 20 gr (Sarpur 2018, 1975-616-3). Steinninn er ferhyrndur og slípaður á 

öllum hliðum en þó hefur brotnað lítillega upp úr honum á nokkrum stöðum. Steinninn er 

alveg sléttur á stærstu tveimur flötunum en svolítið kúptur á endunum og mjóhliðum. 

 

5. Umræða 

5.1 Merking porfýrs í miðaldasamhengi 
Velta má fyrir sér hvaða merking hafi verið lögð í porfýrsteina á miðöldum á Íslandi. Talsvert 

hefur verið skrifað um merkingu lita á Íslandi á miðöldum út frá lýsingum á litklæðum í 

Íslendingasögunum. Hefur rauður þá verið túlkaður sem ríkmannlegur litur, tákn um 

félagslega stöðu þess sem klæðist litnum (Roscoe 1992: 65–66, Ewing 2006: 2). Rímar það 

við fyrrnefnda konunglega tengingu við litinn. Dario Del Bufalo hefur bent á þá 

merkingartilfærslu sem átti sér stað á porfýrsteinunum frá síðfornöld til miðalda. Rauði 

purpuraliturinn er þá yfirfærður frá keisaranum yfir á páfadóm og varð hann að purpuralit 

kirkjunnar (Del Bufalo 2010: 173, Del Bufalo 2013: 126). Verður liturinn þá reglulega 

táknrænn fyrir Krist og Maríu mey auk þess sem purpuralitum klæðum var jafnan vafið utan 

um helga dóma (Woolgar 2006: 167-168). Græni liturinn öðlast á hinn bóginn hlutverk á 

miðöldum sem litur hinnar kristilegu vonar um eilíft líf (Del Bufalo 2013: 126).  

 Á miðöldum var litið svo á að hlutir endurköstuðu ekki ljósi heldur gæfu þeir sjálfir 

frá sér ljós (Woolgar 2006: 148, 150). Olli það því að skínandi hlutir á borð við ýmsa steina 

og málma voru upphafnir sökum tengingar á milli ljóss og sannleika og þóttu þeir því m.a. 

henta vel til að geyma helga dóma (Woolgar 2006: 150). Mætti líta svo á að það hafi verið 

ein af ástæðum þess að porfýrsteinninn hafi þótt ákjósanlegur sem altarissteinn. 

 

5.2 Gerð steinanna og notkun 
Íslensku porfýrsteinarnir eru ólíkir að lögun þó að þeir eigi það allir sameiginlegt að vera 

porfýrplötur með a.m.k. tveimur samsíða slípuðum hliðum. Ummerki um sögun platnanna 

eða slípun má sjá á sumum steinanna, svo sem á porfýrsteinunum frá Þórarinsstöðum, Hruna 

og steini nr. 4098. Sumir steinanna virðast vera heilir, þ.e.a.s. eru pússaðir á öllum hliðum, en 

aðrir eru brotnir, svo sem steinninn frá Þórarinsstöðum og porfýrsteinn nr. 4098. Sten Tesch 

hefur bent á að ýmsir altarissteinar úr porfýr í Svíþjóð hafi verið óslípaðir og hrjúfir í laginu 

en voru ekki slípaðir þrátt fyrir það heldur var altarið og/eða ferðaaltarið aðeins skorið til 

fyrir óslípað form steinsins (Tesch 2014). Það þarf því ekki að vera að hrjúfu steinarnir frá 
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Þórarinsstöðum og gripur nr. 4098 hafi brotnað hérlendis heldur gætu þeir hafa komið til 

landsins í núverandi mynd. Þarf því ekki að vera að um brotna altarissteina sé að ræða, 

þ.e.a.s. ef túlka má porfýrstein 4098 sem altarisstein. Þess utan eru flestir íslensku 

porfýrsteinanna ferhyrndir en þó er altarissteinninn frá Hvammi í Norðurárdal sporöskjulaga 

og einkar glæsilegur enda er talið að í rammanum undir steininum hafi verið geymdir helgir 

dómar (Sarpur 2018, 10897/1930-307).  

 Varðandi hlutverk steinanna þá virðist vera sem um tvo flokka sé að ræða; þá steina 

sem eru ótvíræðir altarissteinar, svo sem steinarnir frá Hvammi, Hruna og Þórarinsstöðum, og 

síðan eru þeir steinar sem hafa óljóst hlutverk, til að mynda steinarnir frá Viðey og Reykholti 

en skipta mætti þessum gripum í plötur og stauta. Þar sem steinninn frá Stóru-Borg fannst við 

sjávarrof er fundarsamhengi hans óljóst og þar af leiðandi erfitt að segja til um hvort hann 

hafi komið úr gröf í kirkjugarðinum, kirkjunni sjálfri, svo sem kirkjugólfi, eða jafnvel 

bæjarhólnum (Innri vefur Sarps 2018, 1975-616-3). Út frá kirkjulegu samhengi Stóru-Borgar 

– þ.e.a.s. þeirri staðreynd að þar var kirkjustaður á miðöldum – er þó ekki ólíklegt að um 

altarisstein sé að ræða. Lítið verður sagt um porfýrstein nr. 4098 sökum þess að 

fundarsamhengi hans er óþekkt. Varðandi porfýrsteinana frá Viðey og Reykholti þá hefur 

leikið vafi á hvort þeir séu altarissteinar sökum lögunar þeirra auk þess sem 

Viðeyjarsteinninn hefur verið tengdur öðrum ílöngum steingripum úr eyjunni sem eru máðir í 

annan endann (Margrét Hallgrímsdóttir 1989: 73), en það eru ummerki sem er ekki finna á 

öðrum altarissteinum. Harðgerðir steinar líkt og porfýr voru notaðir í ýmsum tilgangi, til að 

mynda sem mortél og mortélstautar (Del Bufalo 2012: 203–207, Stylegar 2010: 65) en ein af 

upprunalegu túlkununum á steinunum frá Viðey var að þeir hefðu verið notaðir sem 

mortélstautar til lyfjagerðar eða notaðir til að slétta vax (Margrét Hallgrímsdóttir 1989: 73). 

Bent hefur verið á sameiginleg einkenni steinanna frá Viðey og Reykholti (Guðrún 

Sveinbjarnardóttir 2002: 20–21) en gripur 2001-26-25 frá Reykholti ber þess merki að hafa 

verið festur í báða enda, ólíkt Viðeyjarsteininum, og er því ólíklegt að endar hans hafi verið 

notaðir til sléttunar. Festingarnar gætu þó einnig verið ummerki fyrri notkunar hans en bent 

hefur verið á að porfýrsteinar sem notaðir voru í Norðvestur-Evrópu á miðöldum hafi ekki 

endilega verið mótaðir til heldur hafi lögun þeirra haldist frá fyrri notkun þeirra, til að mynda 

sem vegg- eða gólfskreytingar (Tesch 2014). 

 Samkvæmt Bracker–Wester eru þýskir altarissteinar úr porfýr margbreytilegir að 

lögun, oftast kringlóttir eða ferhyrndir en geta líka verið ílangir og mjóir. Þó að hinir þýsku 

porfýrsteinar séu oft u.þ.b. 10–20 x 5–15 sm þá geta þeir einnig verið stærri eða minni. 

Bracker–Wester dregur þá ályktun af þessu að jafnvel afar smáir porfýrsteinar hafi dugað í 
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altari (Bracker–Wester 1975: 125). Í umfjöllun sinni um altarissteina nefnir Magnús Már 

Lárusson á hinn bóginn að steinarnir hafi þurft að vera nógu stórir til að setja kaleik og patínu 

ofan á (Magnús Már Lárusson 1956: 114-115). Það er því ólíklegt að svo smáir steinar líkt og 

stautarnir frá Viðey og Reykholti hafi þótt nógu stórir nema þá að rammi þeirra hafi verið 

þeim mun stærri. Í kirkjumáldögum er reglulega nefnt að kirkja eigi fleiri en einn altarisstein 

og er stundum getið um stærð þeirra (Hildigunnur Skúladóttir 2011: 10, 48–54). Má þar 

nefna upptalningu á altarissteinum frá Presthólakirkju frá 1461 en þar er tekið fram að kirkjan 

eigi einn stóran altarisstein og þrjá smærri (Íslenskt fornbréfasafn V, 278). Altarissteinar hafa 

því verið misstórir og þar af leiðandi er ekki hægt að útiloka að litlu steinarnir frá Stóru-Borg, 

Viðey og Reykholti hafi verið notaðir sem altarissteinar. 

Safnnúmer Fundarstaður Fundarsamhengi 
Stærð (lengd x 
breidd x þykkt 

í sm) 
Veðrun/slit Lögun Litur Heill/brotinn 

Þjms. 1895-
32/4098 Óþekktur Óþekkt 

2,5 að þykkt - 
sirka 7 á lengd og 

5,5 á breidd 
Nei 

Brotinn steinn með áberandi 
röndum á annarri hliðinni, slípaður 

á yfirborði og botni en með 
samsíða skorum á botni sem eru 

varla hálfur mm, skáhallt á 
langhlið, u.þ.b. 40° á langás. 
Steinninn hefur mjög ójafnar 

brúnir. 

Grænn 
porfýr Brotinn 

Þjms. 1999-
25-

202/MA99/202 
Þórarinsstaðir Jarðfundinn 5,5 x 6,3 x 2,5 

Já, er með 
brúnleitri 

áferð 

Hefur líklega verið ferhyrndur en er 
brotinn – með langsum röndum, 
líklega eftir slípun. Slípun sést á 
tveimur af grófari hliðunum sem 
mynda hvasst slípað horn. Brotið 

upp úr steininum. 

Grænn 
porfýr 

Slípaður á 
tveimur 

mótlægum 
hliðum en 

brotinn í hina 
endana 

Þjms. 1912-
92/6312 Hrunakirkja Kirkjugripur 7,9 x 4,8 x 2 Nei 

Ferhyrndur: flatur og slípaður á 
yfirborðinu en bakhliðin er ávöl og 

óslípuð – mjög vel slípaður, 
greinilega heill. Hefur brotnað 
lítillega upp úr honum. Óljós 

slípunarför eru samsíða langhlið. 

Grænn 
porfýr Heill 

Þjms. 1930-
307/10897 

Hvammur í 
Norðurárdal Kirkjugripur 14 x 7,6 x 1,2 Nei 

Sporöskjulaga og slípaður á öllum 
hliðum. Steinninn hefur ferhyrnda 

umgjörð (18,4 x 12,1 x 2,4 sm) 
með litlu hólfi fyrir helga dóma. 

Grænn 
porfýr Heill 

Þjms. 1975-
616-3 Stóra-Borg Lausafundur 3,45 x 1,9 x 1,1 Nei 

Ferhyrndur, slípaður á öllum 
hliðum. Hefur brotnað 

smávægilega upp úr honum á 
nokkrum stöðum. Alveg sléttur á 

stærstu tveimur flötunum en 
smávægilega kúptur á endunum og 

mjórri hliðunum. 

Grænn 
porfýr Heill 

Þjms 2001-26-
25 Reykholt Jarðfundinn 3,5 x 0,9 x 0,9 Nei 

Lítill ílangur steinn, slípaður á 
öllum hliðum. Tilhogginn í báða 

styttri endana, líklega fyrir festingu 
og virðist vera járnryð á öðrum 
enda. Steinninn er ílangur og 

jafnþykkur og hann er breiður. 

Rauður 
porfýr Heill 

V87-6267 Viðey Jarðfundinn 4,2 x 0,7 x 0,5  Nei 
Lítill ílangur steinn sem slípaður er 
á allar hliðar. Hornin eru slípuð af 

(bevelled edges). 

Grænn 
porfýr Heill 

Tafla 1: Yfirlit yfir íslenska porfýrfundi. 
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5.3 Uppruni íslensku porfýrsteinanna 
Þrátt fyrir að kenningar um notkun porfýrsteina í Norðvestur-

Evrópu séu með ólíku móti eru fræðimenn á einu máli um að 

uppruna steinanna megi rekja til rómverskra gólf- og 

veggskreytinga sökum stærðar þeirra og lögunar (Lynn 1984: 

27, Tesch 2007: 53–54, Bracker–Wester 1975: 125). Eins og 

áður segir eiga porfýrsteinarnir sem fundist hafa í Norðvestur-

Evrópu allir það sameiginlegt að koma úr porfýrplötum en 

sumir steinarnir bera ummerki sögunar eða slípunar á samsíða 

flötum sínum (Lynn 1984: 19). Pliníus eldri lýsti í verki sínu 

Naturalis Historia hvernig marmari var sagaður í plötur í 

fornöld en notast var við fíngerðan sand, oft innfluttan, sem 

auðveldar söginni að saga sig í gegnum steininn sem var síðan slípaður (Pliníus eldri, bók 

XXXVI, kafli 9). Má ætla að íslensku porfýrgripirnir hafi verið unnir á þann hátt. 

 Auðveldlega má tengja hin ólíku form íslensku porfýrsteinanna við gólf- og 

veggskreytingar úr porfýr en í ýmsum skreytingum má til að mynda finna form sporöskjulaga 

altarissteinsins frá Hvammi og ílangt form porfýrsteinanna frá Viðey og Reykholti sést í 

Cosmedin gólfum gerðum á miðöldum (sjá myndir 16 & 17) (Tesch 2014). Cosmedin gólf 

eru talin hafa verið gerð úr endurnýttum porfýrsteini, oft úr rómverskum opus sectile 

skreytingum, jafnvel án nokkurrar breytingar á lögun steinsins (Del Bufalo 2010: 168).  

 Sten Tesch hefur bent á svokallaða marmaraborða í rómverskum veggskreytingum í 

Köln til samanburðar við græna porfýrsteina frá Sigtuna og telur hann að sumir steinanna 

gætu hafa verið teknir úr slíkum veggskreytingum og 

notaðir án þess að þeir væru unnir frekar (Tesch 

2014). Telur hann að sumir íslensku altarissteinanna 

gætu hafa haft sama uppruna, svo sem altarissteinninn 

frá Þórarinsstöðum (Tesch 2014). Samkvæmt 

rannsókn Bracker–Wester á porfýrgripum getur þykkt 

steinanna gefið til kynna hvort þeir hafi komið úr 

gólf- eða veggskreytingum (Bracker–Wester 1989: 9–

11). Hún telur þannig að þeir porfýrgripir sem eru 

undir u.þ.b. 1 sm á þykkt komi úr veggskreytingu og 

þeir sem eru yfir 2 sm að þykkt komi úr gólfi 

Mynd 16: Cosmedin gólfskreyting í Santa Maria 
in Trastevere í Róm. Hér má sjá grænan porfýr í 

sporöskjulaga formi sem er líkt því sem 
altarissteinninn frá Hvammi hefur. 

Mynd 17: 13. aldar Cosmedin mósaík í Westminster Abbey. 
Ílangir porfýrsteinar voru algengt form í slíkum 

gólfskreytingum, en það er sama form og porfýrsteinarnir frá 
Viðey og Reykholti hafa.  
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(Bracker–Wester 1989: 9–11). Nefnir hún einn stein frá Slésvík sem er 1,5 sm að þykkt sem 

gæti þá annaðhvort verið úr gólfi eða vegg (Bracker–Wester 1989: 9). Út frá þessari kenningu 

Bracker–Wester væri því hægt að nota þykkt íslensku porfýrgripanna sem vísbendingu um 

það hvernig þeir voru áður notaðir. Samkvæmt því væru porfýrsteinarnir frá Viðey (0,5 sm að 

þykkt), Reykholti (0,9 sm að þykkt) og Stóru-Borg (1,1 sm að þykkt) komnir úr 

veggskreytingum en porfýrsteinarnir frá Þórarinsstöðum (2,5 sm að þykkt), Hruna (2 sm að 

þykkt), Hvammi (2,4 sm að þykkt) og gripur nr. 4098 (2,05 sm að þykkt) úr gólfskreytingum. 

 Ekki er hægt að rekja steinana með vissu til ákveðinna staða, hvorki í Norður-Evrópu 

né við Miðjarðarhaf. Líta má á Köln sem líklegan upprunastað efnisins þar sem mikið hefur 

verið til af porfýrsteinum þar í rómverskum rústum (Bracker–Wester 1975: 125) auk þess 

sem staðsetningin er nálæg Norðurlöndunum. Þó mætti einnig velta fyrir sér hvort 

efniviðurinn hafi verið aðgengilegur í rómverskum minjum á Englandi, en þar skortir 

rannsóknir um endurnýtingu á porfýr. Það er því aðeins hægt að rekja gripina með vissu 

þangað sem efniviðurinn hefur verið sóttur upphaflega, þ.e. að græni steinninn hafi verið 

fenginn frá Lakóníu í Grikklandi og sá rauði frá Egyptalandi (Peacock 1997: 712, Koutsovitis 

o.fl. 2016).  

 Dreifing porfýrs um Norðvestur-Evrópu er auk þess óljós en helsta kenningin sem 

skýrir hana er tengd ferðum pílagríma (Lynn 1984: 26–27), en hvorki er hægt að sanna né 

hrekja þá kenningu. Meðal annarra mögulegra ástæðna fyrir dreifingu porfýrs má nefna 

kenningu Steinunnar Kristjánsdóttur um tengsl porfýrsteinsins á Þórarinsstöðum við 

skipulagðar ferðir trúboða til landsins, sem sendir voru hingað af kaþólskum yfirvöldum í lok 

víkingaaldar (Steinunn Kristjánsdóttir 2004: 68, 143). Rökstyðja mætti þá kenningu með 

fyrrnefndri tengingu porfýrsteinanna við Þýskaland, samkvæmt kenningu Sten Tesch (Tesch 

2007: 53–54), en þekktir trúboðsbiskupar komu jafnan þaðan eða frá Englandi (Hjalti 

Hugason 2000: 135–147). Þar sem heimildir skortir um endurnýtingu á porfýr á Englandi er 

tenging porfýrsteinanna við enska trúboðsbiskupa þó óljós. Þriðja kenningin er einfaldlega sú 

að porfýrsteina hafi verið aflað sem verðmætra altarissteina fyrir ýmsar kirkjur, mögulega 

fyrir tilstilli biskupa (Hildigunnur Skúladóttir 2011: 30). 
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5.4 Formgerðarfræði íslensku porfýrsteinanna 
Ekki hefur enn verið gerð heildstæð samantekt yfir 

porfýrgripi erlendis heldur er aðeins um að ræða 

ítarlega umfjöllun tengda ákveðnum uppgröftum, 

svo sem frá Sigtuna, Hedeby og Schleswig. Hér 

verður íslenska fundarsafnið því borið saman við þá 

porfýrgripi sem fundist hafa í fyrrnefndum 

uppgröftum til að varpa frekara ljósi á 

formgerðarfræði porfýrsteinanna. Formgerð íslensku 

porfýrsteinanna má skipta í tvær gerðir, A: plötur og 

B: stauta, en síðan er hægt að skipta A-gerð 

porfýrsteina upp eftir lögun þeirra í ferhyrnda og 

sporöskjulaga steina (sjá myndir 20 og 21). Steinana 

frá Sigtuna (sjá mynd 18) mætti þá flokka í gerð A: 

plötur en ekki er þar að finna stauta svipaða þeim frá 

Viðey og Reykholti. Sömu sögu má segja um 

gripina frá Hedeby og Schleswig sem einkennast 

af brotnum porfýrplötum (sjá mynd 19). Því mætti velta 

fyrir sér hvort stautarnir sem fundust í Viðey og 

Reykholti, og minna á svipaða stauta úr rauðum jaspis frá 

Viðey (Margrét Hallgrímsdóttir 1989: 73) og 

Kirkjubæjarklaustri (Bjarni F. Einarsson og Kristján 

Mímisson 2009: 52), séu séríslenskt fyrirbæri. Þó er erfitt 

að sannreyna það þar sem upplýsingar um 

samanburðarsafnið í Norðvestur-Evrópu eru afar 

takmarkaðar og þyrfti þá að vera hægt að bera íslenska 

fundarsafnið saman við heildstæða lista frá 

nágrannalöndunum, en lista eins og birtist hér um 

íslensku porfýrfundina á enn eftir að gera í 

nágrannalöndunum.  

 

Mynd 18: Porfýrsteinar frá Sigtuna. Ljósmynd: Sten Tesch. 

Mynd 19: Porfýrgripir frá Hedeby og Schleswig. 
Ljósmynd: Ursula Bracker–Wester. 
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5.5 Íslenska fundarsafnið í samanburði við Norðvestur-Evrópu 
Fjölbreytt stærð og lögun íslensku porfýrgripanna torveldar túlkun á notkun þeirra hérlendis 

þar sem lögun þeirra og stærð hefur að öllum líkindum ráðist af fyrri notkun þeirra erlendis 

(Tesch 2014) en ekki af hlutverki þeirra hérlendis á miðöldum. Ríkjandi túlkun á steinunum á 

Íslandi hefur verið sú að þeir hafi verið notaðir sem altarissteinar (Hildigunnur Skúladóttir 

2011, Steinunn Kristjánsdóttir 2004: 66–68). Er það langsennilegasta túlkunin á mörgum 

steinum, svo sem þeim frá Hvammi sem er í umgjörð sinni og steinunum frá Þórarinsstöðum 

og Hruna. Samhengi þeirra allra er kirkjulegt þar sem þeir hafa verið afhentir 

Þjóðminjasafninu úr kirkjum eða hafa fundist á kirkjustöðum líkt og steinninn frá 

Þórarinsstöðum (Steinunn Kristjánsdóttir 2004: 66–68).  

 Þeir sem um málið hafa fjallað telja að á Norðurlöndunum hafi porfýrsteinarnir fyrst 

og fremst verið notaðir í ferðaölturu (Ó Floinn 1997: 264). Ákveðnir eiginleikar eru 

tileinkaðir ferðaölturum sem gætu myndað grunn að formgerðarfræði þeirra, m.a. að vígði 

altarissteininn var felldur í viðarfjöl sem var gjarnan ferhyrnd og hafði hólf fyrir helga dóma 

en stærð og lögun steinsins virðist hafa verið með ólíku móti (Lynn 1984: 25, Bracker–

Wester 1975: 125). Erfitt er að segja til um það hvort jarðfundinn porfýrgripur hafi eða hafi 

ekki komið úr ferðaaltari sem hefur glatað umgjörð sinni. Er fundarsamhengi gripanna því 

ítrekað notað til að skera úr um hvort um ferðaaltari hafi verið að ræða, líkt og var gert í 

Sigtuna þar sem porfýrsteinarnir fundust ekki í kirkjulegu samhengi (Tesch 2007: 61). Erfitt 

er að greina íslensku porfýrsteinanna sem ferðaölturu út frá formgerðarfræði ferðaaltara nema 

þá altarissteininn frá Hvammi. Hann hefur vissulega form hinna svokölluðu ferðaaltara, með 

Mynd 20 og 21: Formgerðarfræði íslenskra porfýrsteina. Gerð A nær yfir plötur og skiptist í I. ferhyrnda steina og II. 
sporöskjulaga steina. Gerð B inniheldur stauta, gripina frá Viðey og Reykholti. 
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ferhyrndri viðarumgjörð með hólfi fyrir helga dóma, en umgjörðin hefur þó naglaholur sem 

hafa m.a. verið túlkaðar sem festingar við altarið (Sarpur 2018, 10897/1930-307). Það er því 

ekki hægt að segja með vissu, þrátt fyrir að altarissteinninn frá Hvammi gæti hafa verið búinn 

til sem ferðaaltari, að hann hafi ávallt verið notaður á þann hátt og vel má vera að hann hafi 

fyrst og fremst verið notaður sem búinn altarissteinn.  

Ef fylgt væri því viðmiði Tesch (2007: 61) að porfýrsteinar hljóti að vera ferðaölturu 

ef þeir finnast ekki í kirkjulegu samhengi þá myndi enginn íslensku steinanna teljast vera 

ferðaaltari. Þetta er þó ekki einhlít skýring sem hægt er að nota sem almennt viðmið, þar sem 

ekki er hægt að gera ráð fyrir því að ef porfýrgripur finnst utan kirkjulegs samhengis sé um 

ferðaaltari að ræða né að ferðaölturu hafi aldrei verið geymd í kirkjum. Það reynist því erfitt 

að álykta um það hvort íslensku porfýrsteinarnir hafi verið notaðir sem ferðaölturu. Eins 

virðist óhentugt að beita írsku kenningunni, að porfýrsteinarnir hafi verið minjagripir 

pílagríma, á íslenska fundarsafnið, en hún ætti þá einna helst við gripina frá Viðey og 

Reykholti sem mestur vafi leikur á að séu altarissteinar. 

 Varðandi aldursgreiningu á íslenska fundarsafninu þá virðast gripirnir hafa verið í 

umferð frá lokum víkingaaldar fram á fyrri hluta 20. aldar. Elsta fundarsamhengi gripanna, 

gripanna frá Þórarinsstöðum (Steinunn Kristjánsdóttir 2003: 119–122) og frá Reykholti 

(Guðrún Sveinbjarnardóttir 2012: 156), sýnir að porfýrgripir voru komnir inn í íslenska 

efnismenningu þegar á 11. öld. Hluti porfýrsteinanna virðast þó aldrei hafa farið í jörðu, svo 

sem gripirnir frá Hvammi í Norðurárdal, Hruna í Hrunamannahreppi og líklega gripur nr. 

4098/1895-32, eða þó aðeins á seinni öldum, svo sem porfýrsteinninn frá Viðey (Margrét 

Hallgrímsdóttir 1988: 50, 55; Margrét Hallgrímsdóttir 1989: 5). Þar sem tímasetjanlegt 

samhengi hefur verið til staðar fyrir porfýrgripi í nágrannalöndunum hafa þeir reglulega verið 

tengdir við notkun á 11.–12. öld (Stylegar 2010: 64–65, Regner 2016: 276, Karlsson 2015: 

95). Virðist íslenska fundarsamhengið því vera frábrugðið varðandi jarðfundna porfýrgripinn 

frá Viðey sem er aldursgreindur til 15.–16. aldar (Margrét Hallgrímsdóttir 1989: 5). Þó mætti 

velta því fyrir sér hvort það sé í raun einstakt eða hvort þær rannsóknir sem gerðar hafa verið 

í nágrannalöndunum hafi einblínt um of á eldri minjar. Á Írlandi og Skotlandi hefur 

fundarsafnið verið aldursgreint frá 9. öld fram á 18. öld (Lynn 1984: 27) og er því ekki 

ósennilegt að porfýrsteinarnir hafi víðar verið í notkun fram eftir öldum. 
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6. Niðurlag 
Ef litið er til sögu hlutanna (e. biography of things) má velta fyrir sér þeim ólíku hlutverkum 

sem porfýrsteinar hafa gegnt (Kopytoff 1986: 66). Út frá ríkjandi kenningum má ætla að 

grænu steinarnir hafi verið unnir á 1.–5. öld e.Kr. í Grikklandi, og rauði porfýrsteinninn frá 

Reykholti í Egyptalandi, og hafi síðan verið fluttir til innan rómverska heimsveldisins (Tesch 

2007: 53–54; Peacock 1997: 712; Lynn 1984: 19). Á einhverju stigi málsins hafa þeir svo 

verið sagaðir í plötur, þó að þeir gætu hafa haft önnur form þar á undan (Lynn 1984: 19). Þeir 

hafa líklega verið notaðir til skreytingar, í opus sectile gólf eða veggi, sem hafa þá verið 

brotin upp síðar meir, líklega snemma á miðöldum (Bracker–Wester 1989: 9). Hafa þeir síðan 

ratað til Íslands þar sem margir þeirra hafa skreytt ölturu og gegnt trúarlegu hlutverki innan 

miðaldakirkjunnar. Ætla má að mismunandi merking hafi verið lögð í sömu porfýrsteinana 

eftir hlutverki þeirra. Sem gólf- eða veggskreytingar í rómversku samhengi hafa þeir verið 

hluti af stærri heild sem þjónaði fagurfræðilegu hlutverki, og gat jafnvel verið ákveðið 

valdatákn, en síðar hafa þeir öðlast trúarlega merkingu sem vígðir altarissteinar. 

 Hér hefur verið fjallað um þá porfýrgripi sem varðveittir eru á Íslandi. Þeir eru sjö 

talsins og þar af eru sex úr grænum og einn úr rauðum porfýr. Má ætla að fjöldi gripanna gæti 

aukist eftir því sem fornleifarannsóknum vindur fram, sérstaklega á kirkjustöðum frá 

miðöldum. Samhengi íslensku porfýrsteinanna er kirkjulegt og er hér talið að þá gripi, sem 

flokkast undir porfýrplötur (sjá mynd 20), megi túlka sem altarissteina. Hlutverk stautanna frá 

Viðey og Reykholti er óljósara en samhengi þeirra er þó einnig kirkjulegt. Það virðist því 

liggja beint við að tengja steinana frá Viðey og Reykholti við miðaldakirkjur þessara staða og 

að þeir hafi þá til að mynda verið notaðir sem kirkjulegar skreytingar í ölturum, altarisstöflum 

o.s.frv. 

 Ríkjandi kenningar um notkun porfýrs á miðöldum í Norðvestur-Evrópu eiga það 

sameiginlegt að líta til trúarlegs hlutverks steinsins. Viðskipti með trúarlega gripi í Evrópu, 

svo sem helgigripi frá Miðjarðarhafslöndum, eru þekkt snemma á miðöldum (McCormick 

2002, Smith 2010). Því mætti velta fyrir sér hvort porfýrsteinarnir, sem varðveitast afar vel í 

jörðu, séu hluti af stærra mengi trúarlegra gripa sem komið hafa til landsins frá 

Miðjarðarhafinu en hafa nú glatast. Ætla má að þeir porfýrsteinar sem hafa nú fundist í 

Norðvestur-Evrópu séu aðeins brot af þeim steinum sem voru í umferð um svæðið frá 

miðöldum og fram á síðari aldir.  

 Margt er enn óljóst í sambandi við þá porfýrgripi sem fundist hafa á Íslandi. 

Heildstæða mynd af porfýrgripum nágrannalandanna skortir því miður og þá sérstaklega á 
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lykilsvæðum líkt og í Englandi þar sem grunnrannsóknir á porfýrgripum hafa ekki farið fram. 

Íslenska porfýrsafnið virðist sérstætt bæði að því leyti hve lengi gripirnir voru í notkun 

hérlendis og hvað varðar einstakt form ílöngu porfýrstautanna, en frekari grunnrannsóknir í 

nágrannalöndunum gætu átt eftir að breyta þeirri mynd. Meðal þeirra spurninga sem eftir 

standa er hve lengi innflutningur á porfýr til Norðvestur-Evrópu stóð, hvort hann hafi 

afmarkast við 11.–12. öld, og þá að þeir gripir sem enn voru í notkun eftir þann tíma hafi 

aðeins verið leifar þess innflutnings, eða hvort innflutningurinn hafi haldið áfram fram undir 

siðaskipti. Hvers eðlis sá innflutningur var og hvaðan efniviðurinn var sóttur er önnur 

spurning sem ekki hefur verið svarað til hlítar. Því er enn margt órannsakað varðandi þennan 

forvitnilega gripaflokk og vonandi verður úr því bætt áður en langt um líður. 
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