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Útdráttur 

Í þessari ritgerð eru „blótsteinar“ sem fundist hafa hér á landi á síðustu tveimur öldum 

rannsakaðir með þjóðfræðilegri nálgun. Í íslenskum fornbókmenntum koma iðulega frásagnir af 

heiðnum mönnum sem stunduðu blót sem trúarlega iðkun. Í ritgerðinni er stuðst við 

frumheimildir sem fjalla um blót og aðrar heimildir fræðimanna og greinar sem fjalla um 

hugtakið. Gerð verður grein fyrir hvað felst í hugtakinu „blót“ og hvernig slíkar athafnir virðast 

hafa farið fram, með tilliti til íslenskra fornbókmennta og fornleifa. Saga svokallaða 

„blótsteinanna“ er því næst rakin og athugað hvernig og undir hvaða kringumstæðum þeir fengu 

slíka nafnbót. Að lokum eru niðurstöður lagðar fram um þjóðfræði sem tengist umræddum 

„blótsteinum“.  
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Formáli 

Fyrir nokkrum árum hóf ég nám í jarðfræði í Háskóla Íslands. Þar rannsakaði ég marga steina og 

kletta en stundum fylgdu þjóðsögur með steinunum. Áhugi minn beindist sífellt nær 

þjóðsagnaefninu sem gerði það að verkum að ég hóf nám í þjóðfræði við Háskóla Íslands. Með 

þessari BA-ritgerð lýk ég námi í þjóðfræði sem aðalgrein, og jarðfræði sem aukagrein og hér næ 

ég að einhverju leyti að blanda þessu tvennu saman, þó þessi ritgerð snúi fyrst og fremst að 

þjóðfræðilegri hlið steinanna.  

Á námsferli mínum hef ég lært margt áhugavert og kann kennurum bestu þakkir fyrir, en 

sérstakar þakkir fær leiðbeinandinn minn, Terry Gunnell fyrir góða hvatningu og hjálpsemi til að 

ljúka þessari ritgerð. Einnig vil ég þakka föður mínum og Vésteini Valgarðssyni fyrir yfirlestur á 

ritgerðinni.  
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1 Inngangur  

Íslendingar hafa ævinlega verið minntir á fortíð sína við lestur á íslenskum fornbókmenntum, sem 

í dag birtast okkur sem frosinn minnisvarði um okkar fornu tíma í hillum landsmanna. Sjálfur veitti 

ég þeim fyrst athygli þegar ég dró sex ára út Egils sögu úr hillu afa míns og las í gegnum fyrstu 

blaðsíðurnar sem ég skildi mismikið í. Síðar las ég þessar sögur í grunnskóla og í menntaskóla 

ásamt Eddukvæðum sem kveiktu áhuga minn verulega mikið á fornnorrænum trúarbrögðum og 

siðum. Ég sá glöggt við lestur á slíkum bókmenntum að íslenskt samfélag fyrr á öldum var 

samkvæmt þeim gjörólíkt því sem við þekkjum í dag, kannski að tungumálinu undanskildu. 

Samkvæmt fornbókmenntunum voru siðir, hefðir, trúarbrögð, tímatal og aðbúnaður af öðrum 

toga en við eigum að venjast í dag og sum atriði úr þessum bókmenntum þóttu mér sveipuð 

dulúð. Eitt þeirra er hugtakið „að blóta“ sem ég heyrði oft þegar menn töluðu um heiðna tíma á 

Íslandi. Í Íslendingasögunum las ég að menn hefðu til að mynda blótað í hofum, en eftir að kristni 

var lögtekin var mönnum aðeins leyft að „blóta á laun“ líkt og Kristni saga (sem rætt verður um í 

kafla 3.3) segir, en þó fékk ég aldrei greinargóð svör um hvað fólst nákvæmlega í hugtakinu. 

 Sögur um heiðna tíma lifa þó ennþá í dag, til dæmis í örnefnum og munnmælum, og þegar 

ég var unglingur heyrði ég staðkunnugt fólk segja frá slíkum sögum þegar ég ferðaðist og dvaldi í 

Goðdal í Bjarnafirði. Þar heyrði ég til dæmis talað um að í Goðdal væri „fornmannahaugur“ sem 

var „álagablettur“ og að þar hafi verið „blótað á laun“ og jafnvel að galdrar hefðu verið stundaðir 

þar. Nokkrum árum síðar ferðaðist ég þangað aftur og heyrði að þar hafi fundist „blótsteinn“ sem 

í dag er geymdur á Galdrasafninu á Hólmavík. Ég gerði mér grein fyrir að þessir „blótsteinar“ voru 

tengdir hugtakinu „að blóta“ sem tengjast trúarlegum tilgangi í fornbókmenntum á heiðnum 

tímum, en meira vissi ég ekki. 

Síðan hafa aðrir rætt við mig um forneskjuna í dalnum áfram og um þennan „blótstein“ 

sem þeir kölluðu öðru hvoru „hlautbolla“ líkt og ekkert væri sjálfsagðara. Ég hef í framhaldi af 

því heyrt minnst á aðra „blótsteina“ sem eiga að hafa fundist á Íslandi í bókum, tímaritum, 

sjónvarpi og jafnvel frá kunningum á öðrum stöðum. Forvitni mín ágerðist eftir því sem árin liðu 

og sérstaklega eftir að ég tók áfanga hjá leiðbeinanda mínum, Terry Gunnell um norræna trú í 

Háskóla Íslands. Þar lærði ég meira um forn trúarbrögð og siði fyrir kristnitöku á Íslandi og í 

Skandinavíu, en hvergi heyrði ég þar minnst þó á orðið „blótsteinn“, sem varð kveikjan að 
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þessari ritgerð. Ljóst var að menn voru ekki sammála um hvort steinarnir voru virkilega 

upphaflega tengdir við blótathafnir, þó sögurnar um þá lifi áfram. Hvað eru þessir „blótsteinar“ 

og hvernig hafa menn ákveðið hvort ákveðnir steinar séu „blótsteinar“ eða jafnvel „hlautbollar“ 

eða ekki? Voru slíkir steinar virkilega til á heiðnum tímum, ef svo er hvers konar steinar voru 

það og hvaða tilgangi þjónuðu þeir og hvernig urðu sögurnar um „blótsteinana“ á Íslandi til?  

 Í öðrum kafla mun ég skoða rannsóknarsögu fræðimenna um hugtökin „blót“ og 

„hlautbolla“ og fjalla um helstu tengdu blóthugtök með tilliti til orðsifjafræðarinnar.  

Í þriðja kafla fjalla ég um hvað íslenskar fornbókmenntir segja um „blót“ sem athöfn og 

reyna finna út hvað fara átti þar fram. Athugað verður einnig hvort „blót“ hafi verið haldin á 

ákveðnum tímum og hvaða tilgangi þau þjónuðu. Í framhaldi af því mun ég athuga hvort einhver 

tenging sé á milli „hlautbolla“ og „blótsteina“. 

Í fjórða kafla mun ég athuga hvað fornleifafræðin segir um áðurnefndar trúarlegar 

fórnarathafnir í Skandinavíu og á Íslandi og jafnvel hvort „blótsteinar“ eða „hlautbollar“ hafi 

fundist annars staðar. Skoðað verður hvaða leifar hafa fundist og samhengi þeirra og hvort 

athafnirnar hafi gerst á ákveðnum tímum ársins. Rætt verður svo um tvo nýlega íslenska 

fornleifafundi sem gefa ákveðna mynd af trúarlífi landsmanna fyrir kristnitöku. Síðast verður 

skoðað hvort niðurstöður fornleifafræðinga komi saman við hvað fornritin segja um „blót“ og 

hvort þeim finnst að „blótsteinar“ séu ekta leifar um blót. 

Í fimmta og síðasta kafla mun ég ræða forsögu þess að Íslendingar fóru að finna 

„blótsteina“ og „hlautbolla“ víða á landinu. Ég mun athuga hvar og hvenær þeir fundust og undir 

hvaða kringumstæðum og hvort þeir hafi einhver trúarleg einkenni. Að lokum mun ég bera þá 

saman og athuga hvort heimildir 2., 3., og 4. kafla gefi til kynna hvort þetta séu e.t.v. „blótsteinar“ 

eða hvort þetta sé „aðeins“ þjóðfræði sem tengist þekkingu landsmanna á fornsögunum. 
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2 Rannsóknarsaga blóta og blóthugtök 

2.1 Orðsifjafræði og blóthugtök 

Hugtökin „blót“ og „að blóta“ og önnur nátengd hugtök hafa lengi verið hugleikin fræðimönnum. 

Þó orðin hafi lifað í gegnum aldirnar með þjóðinni í gegnum fornsögurnar, hefur tíminn liðið og 

siðir sem voru upphaflega tengd hugtakinu horfið eða breyst. Orðsifjafræðingurinn Ásgeir Blöndal 

Magnússon segir í sinni orðsifjabók að sagnorðið „að blóta“ hafi haft margar merkingar til forna, 

líkt og „að dýrka heiðin goð“, „að bölva“, „að formæla“ „að fórnfæra“ og jafnvel „að halda 

fórnarveislu“. Þá nefnir hann tengsl orðsins við sagnorðin „að bleyta“, eða „að blotna“ sem hljóta 

að tengjast athöfnum tengdu blóði. Hann bendir á að orðið hefur einnig geymst sem tökuorð í 

finnsku þar sem það merkir „galdrasöngur“ og í lappnesku þar sem það merkir „að syngja“, sem 

gefur til kynna að orðið var ekki takmarkað við talað orð og dýrkun heldur einnig tónlist og 

athafnir.1 

Orðið „hlaut“ sem tengist orðinu „blót“ í fornritum (sjá kafla 3.2 og 3.3) hefur einnig 

svipaða nálgun, en samkvæmt Ásgeiri merkir það „blóð fórnardýrs“. Segir hann ennfremur að 

sagnorðið „að hljóta“ tengist blóði sem guðirnir hljóta á blótum, oft með svokölluðum 

„hlautbollum“ eða „hlautteinum“, sem tengist öðrum orðum eins og „hlautviði“ og 

„blótspánum“.2 „Hlautbolli“ er sagður vera skál sem fórnarblóði er safnað í, en slíkar skálar koma 

oft fyrir í öðrum trúarbrögðum þar sem tilgangurinn er að geta séð og/eða túlkað framtíðina í 

blóðinu.3 (Sjá einnig kafla 3.5.)  

 

                                                           
1 Ásgeir Blöndal Magnússon, Íslensk orðsifjabók, bls. 66. Ásgeir Blöndal Magnússon segir „að blóta“ hafi fengið 

neikvæða merkingu vegna kristinna áhrifa, sbr. bölv og ragn. 

2 Ásgeir Blöndal Magnússon, Íslensk orðsifjabók, bls. 338.  

3 Sjá til dæmis Jón Hnefill Aðalsteinsson, Blót í norrænum sið, bls. 190-192. Samskonar túlkun var áður sett fram af 

Guðbrandi Vigfússyni og Richard Cleasby á nítjándu öld þar sem þeir bentu á að þeim fannst orðið tengist „hlutr“. 

„Hlaut-teinn“ eða „hlaut-viðr“ er þannig einhverskonar vöndur sem dýft er í blóði til að hrista og lesa í hlautið 

(blóðið) spádóma: Sjá Guðbrandur Vigfússon og Cleasby, Icelandic – English Dictionary, bls. 269 þar sem orðið 

„hlaut“ (hvk) er skýrt sem blóð dýrafórna sem notaður er við helgiathafnir. Vísað er þar til Hymiskviðu (v. 1), þar 

sem guðirnir öfluðu sér vitneskju með þessari aðferð. 
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2.2 Rannsóknarsaga blóta  

Umræður um hvað átti sér stað í heiðnum blótum (sem oftast eru byggðar á þeim heimildum sem 

rætt verður um í kafla 3.2 og 3.3) hafa átt sér stað síðan á nítjándu öld og skilningur á hugtökunum 

hefur tekið breytingum eftir því sem árin líða. Gísli Brynjúlfsson (1827-1888) drap snemma á því 

málefni í ritinu Ný félagsrit árið 1853, þar sem hann segir að blót hafi oft verið embættisverk goða 

á heiðnum tímum. Hann tengir blót við árlega hátíð (samkvæmt Heimskringlu: sjá kafla 3.3) þar 

sem þrjú höfuðblót áttu sér stað: við upphaf ársins á veturnóttum (haustblót), fyrir miðjan vetur 

við komu Þorra; og svo að lokum friðar og gróðurblót að vori, til heilla Óðni (sigurblót).4 Árið 1924 

bendir danski trúarbragðafræðingurinn Wilhelm Grønbech (1873-1948) á að samfélagið hafi 

einnig tekið þátt með goðanum og að blót hafi verið fyrst og fremst árleg fórnarhátíð bænda, þar 

sem skyldmenni hittust árlega og höfðu gaman.5 

Dýpra í árinni tók Ólafur Briem (1909-1994) árið 1945 þegar hann sagði að blót af þessu 

tagi hafi haft langa forsögu og að mismunandi áherslur hafi verið eftir því sem tímanum leið. 

Samkvæmt Ólafi hafði dýrkun goðanna á bronsöld verið úti á víðavangi en færst smám saman inn 

í hof þegar leið á víkingaöldina. Þó nefndi hann að íslenskar fornbókmenntir (eins og 

Landnámabók) geti um að blót hafi einnig verið haldin utandyra, þar sem steinar, fossar og lundir 

voru blótaðir (sjá Landnámabók 1986, bls. 270, 273, 358). Til stuðnings bendir hann á örnefni sem 

geta til um slíka utandyra goðadýrkun, líkt og Goðafoss, Goðasteinn og Goðafjall. Þá bendir hann 

á að tilgangur blóta hafi verið að veita mönnum fréttir um framtíðina eða að vísa mönnum á 

ókunnar slóðir.6 

Um þetta leyti fór áhersla fræðimanna því að vera meira í kringum blóð og hvernig blótin 

snerust fyrst og fremst um að lesa framtíðarspár úr blóði til að fá vitneskju um komandi tíma. Um 

                                                           
4 Gísli Brynjúlfsson, „Um goðorð“, bls. 142. Gísli kallar þorrablótið einnig „jólablót“ og „sónarblót“ þar sem svíni var 

fórnað (samkvæmt fornaldarsögum). 

5 Grønbech, Nordiske myter og sagn, bls. 18. Grønbech segir að bændur hafi komið saman með hátíðlegum blæ í 

hofum, með allan sinn besta búnað, ólíkt því sem þeir eru vanir að gera í daglegu lífi.  

6 Ólafur Briem, Heiðinn siður á Íslandi, bls. 128-132. Eins og Grønbech bendir Ólafur á að algengustu helgistaðir 

blóta hafi verið í hofum og við hörga. Hann segir þó að hörgar hafi verið úti, og ekki verið ósvipaðir og steinaltari, 

en að hof hafi verið húskynni. 
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þetta ritar norska fræðikonan Anne Holtsmark (1896-1974) árið 1947, þar sem hún ræðir um 

athafnirnar sjálfar með hliðsjón af dróttkvæðum. Þar kemst hún að þeirri niðurstöðu að 

fórnarblóð var handleikið með „hlautteinum“ sem notaðir voru til að fá vitneskju um óorðna hluti 

með „hlutkesti“. Hún mælir einnig fyrir að blóð væri næringarríkur drykkur og með því að smyrja 

líkneski með blóði væru guðirnir þáttakendur í veislunni.7 

Í lykilriti sínu Blót í norrænum sið frá 1997 skrifaði Jón Hnefill Aðalsteinsson (1927-2010) 

ítarlega um mikilvægi blóðs í fornum siðum, sem hann rekur allt frá indóevrópskum heimildum 

til þjóðsagna Jóns Árnasonar sem og hjá öðrum þjóðflokkum fyrri alda.8 Eins og fræðimenn fyrir 

hans tíma, bendir Jón svo á hve oft blóthugtök koma fyrir í mismunandi bókmenntagreinum 

íslenskra fornrita, sem gefur í skyn að athöfnin hafi haft djúpan menningarlegan bakgrunn.9 Jón 

Hnefill undirstrikar meðal annars að blóðið hafi þótt sérstaklega nauðsynlegt á stórum 

samkomum eins og þingum þar sem eiðar þyrftu að vera svarðir á helgum baugi sem roðinn var 

blóði fórnardýrs svo guðlegar verur hafi einnig orðið vitni að atburðunum10 (hugmynd sem er 

byggð er á blótlýsingum í fornsögum: sjá kafla 3.3). Eins og Ólafur Briem leggur Jón Hnefill áherslu 

á hvernig orðtökin „að ganga til fréttar“ og „að gá til blóts“ koma oft upp í blótfrásögnum og tekur 

hann blót Vébjarnar Sygnakappa við landtöku í Hlöðuvík sem dæmi. Þar segir að Vébjörn hafi 

blótað en ekki gengið til fréttar að blóti loknu og því hafi hann ekki fengið vitneskju um áhættuna 

við landtökuna sem leiddi næstum til dauða hans (sjá kafla 3.2). Segir Jón Hnefill að orðalagið í 

frásögninni gefi hiklaust til kynna að það að leita fréttar og spádóms hafi verið fastur liður í blótum 

og að menn hafi trúað að ef eitthvað hefði verið brugðið út af vananum þá hafði það afleiðingar 

í för með sér. Þá segir hann:   

[...] er við hæfi að minna hér enn á hagnýtt gildi fórnarblóðsins í samfélagi norræns 

siðar. […] Slík trú hlaut að stuðla að því að menn óttuðust mjög að ganga á eiða 

                                                           
7 Holtsmark, „Myten om Idun og Tjatse i Tjodolvs Haustlöng“, bls. 47. Í þessu sambandi má nefna Hymiskviðu (v. 1), 

sem gefur til kynna að guðirnir „hristu teina“ til að fá vitneskju um hvar stóran ölketil mætti finna. 

8 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Blót í norrænum sið, bls. 205-211. 

9 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Blót í norrænum sið, bls. 205-216. 

10 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Under the Cloak, bls. 165. 
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sína, því að þá var ekki eingöngu veraldlegrar hefndir að vænta heldur einnig 

guðlegar.11 

Fræðimenn hafa því greinilega lagt mismunandi áherslur á hvað felst í hugtakinu „blót“ 

og ljóst er að eftir því sem árin líða hafa menn farið að leggja meiri áherslu á lykilhlutverk blóðs í 

blótum sem einhverskonar fréttamiðill síns tíma. Þeir hafi einnig bent á hvernig fórnarblóðið hafi 

verið mikilvægur liður þegar ákvarðanir voru teknar á þingum eða þegar eiðar voru svarðir, líkt 

og undirritun á samningum. Eftirtektarvert er samt að enginn segir neitt í þessu sambandi um þá 

„blótsteina“ sem eiga að hafa fundist á Íslandi, eins og minnst er á í innganginum. Í næsta kafla 

mun ég fara yfir hvað helstu frumheimildir segja okkur um blót og athöfnum tengdum þeim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Blót í norrænum sið, bls. 205-216. 
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3. Ritaðar heimildir um blót 

 

3.1 Bókmenntasaga 

Norrænir menn sem hér námu land um miðja níundu öld báru með sér frásagnarhefð sem þeir 

mæltu frá manni til manns, líkt og sögur um norræna goðafræði, heiðna siði og blót. Hvergi voru 

slíkar sögur skráðar hér á landi fyrr en eftir tólftu öld, en Gísli Sigurðsson prófessor bendir á að 

skráða sagnaefnið komi bæði úr munnlegri hefð og öðrum ritheimildum. Segir Gísli að þrettándu 

aldar sagnaefni okkar séu þannig ritaðar bókmenntir sem eru „undir áhrifum latínumennta og 

menningarstrauma frá meginlandinu,“ sem „útloka ekki, heldur lyfta undir innlendu [munnlegu] 

hefðina.“12 Báru landnámsmenn þó með sér ekki aðeins sögur heldur einnig tvenns konar 

skáldskap: dróttkvæðastíl og verk samin undir Eddukvæðastíl, og lifði sá skáldskapur góðu lífi á 

Íslandi lengi vel.13 Þótt Íslendingar hefðu tekið upp kristni árið 999 eða 1000, lifðu þessi kvæði, 

sagnir og norrænar goðsögur ágætu lífi meðal landsmanna þangað til þau rötuðu að lokum á 

skinnbækur höfðingja. Sem dæmi ritaði Snorri Sturluson (1179-1241) Eddu, sem var kennslubók 

í skáldskap, fulla af norrænum goðsögnum og þjóðfræðilegu efni um heiðna tíma. Að sumu leyti 

var Snorri undir áhrifum af kristnum latínulærdómi síns tíma, en á hinn bóginn hafði hann 

geysimikinn aðgang að áðurnefndu menningarlegu efni sem þreifst í munnlegri geymd í sínu 

samfélagi.14  

Íslendingasögurnar fjalla mest um atburði sem eiga að hafa gerst á níundu til elleftu öld, 

en flest handrit sem geyma sögurnar eru frá þrettándu til fimmtándu öld. Er því fátt vitað með 

vissu um sannleiksgildi Íslendingasagna og með hvaða hætti þær rötuðu á skinn. Þær sögur gætu 

verið tilbúningur hugmyndaríkrar klerkastéttar sem vildu koma kristnum boðskap á framfæri, en 

þær virðast þó hafa haft ákveðið sannleiksgildi byggða á áðurnefndri munnlegri hefð. En eins og 

Gísli bendir á, er ljóst er að þær eru ekki hrein arfleið munnlegrar hefðar, því munnleg hefð mótast 

                                                           
12 Gísli Sigurðsson, Túlkun Íslendingasagna í ljósi munnlegrar hefðar, bls. 331.  

13 Stefán Einarsson, Íslensk bókmenntasaga, bls. 1-12. Stefán segir að sum Eddukvæði tengist germönskum 

hetjukvæðum og eigi sér djúpar rætur allt til germönsku þjóðflutninganna. 

14 Gísli Sigurðsson, Túlkun Íslendingasagna í ljósi munnlegrar hefðar, bls. 5-7. 
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alltaf af frásagnalist sagnamannsins. Frásögnin er alltaf breytileg eftir flytjanda og áhorfenda, og 

við skrásetningu hefur ritarinn vald til að hnika við söguefninu eftir hentugleika.15 

Þetta á auðvitað einnig við um þær frásagnir um blót og tengdum hugtökum sem 

geymdar eru í fornbókmenntum Íslendinga. 

3.2  Blót og blótmenn í íslenskum fornritum 

Í öðrum kafla var fjallað um hvað fræðimenn hafa sagt um blót og tilgang þeirra. Þeir hafa fengið 

meginþorra frumheimilda frá áðurnefndum íslenskum fornritum sem segja meðal annars frá 

heiðnum mönnum fyrir kristnitöku, sem stunduðu blót og siði tengda þeim. Mun ég í þessum 

kafla fjalla um nokkrar helstu frumheimildir úr íslenskum fornbókmenntum sem segja frá slíkum 

mönnum og blótum þeirra, til að athuga hvort það sé eitthvað til í niðurstöðum áðurnefndra 

fræðimanna. 

Landnámabók er varðveitt í fimm gerðum, en mun ég aðeins vitna í tvær helstu gerðir 

Landnámu, Sturlubók [S] sem er skrifuð á árunum 1250-127016 og Hauksbók [H] um 1310.17 Báðar 

bækur fjalla nokkuð um blót, þar sem athöfnin er sett meðal annars í hlutverk leiðarvísis 

landnámsmanna þegar Ísland var numið, líkt og í frásögninni um Flóka Vilgerðarson sem segir: 

„Hann fekk at blóti miklu ok blótaði hrafna þrjá, þá er honum skyldu leið vísa, því at þá hǫfðu 

hafsiglingarmenn engir leiðarstein í þann tíma í Norðrlǫndum.“18 Í svipuðum dúr er áðurnefnd 

frásögn um blót sem Vébjörn Végeirsson hélt, þar sem hann fór ekki á brott til að nema 

blótfréttina í óþökk bræðra hans. Sama dag brutu þeir skip sitt í illviðri undir hömrum og 

björguðust naumlega19 (sjá kafla 2.2). Slíka hugsun um að fá vitneskju um framtíðina frá blóti, má 

                                                           
15 Gísli Sigurðsson, Túlkun Íslendingasagna í ljósi munnlegrar hefðar, bls. 326-327. 

16 Jakob Benediktsson, „Formáli: Landnámabók“, bls. 75.  

17 Jakob Benediktsson, „Formáli: Landnámabók“, bls. 82. Í þessu sambandi má nefna á að Jón Hnefill Aðalsteinsson 

bar saman blótfrásagnir Landnámu og Íslendingabókar við aðrar samtímasögur, líkt og Postula sögur, Stjórn, Maríu 

sögu og Heilagra manna sögur. Hann sá að viðhorfin til blóta er gerólík og skrásetjarar tala um „blót“ í Landnámu 

og Íslendingabók nær athugasemdalaust og jafnvel með jákvæðum hætti: sjá Jón Hnefill Aðalsteinsson, Blót í 

norrænum sið, bls. 54. 

18 Landnámabók [H 5], bls. 37. Landnáma nefnir að varða hafi verið hlaðin þar sem blótið var haldið og var sú varða 

kölluð Flókavarða.  

19 Landnámabók [S 149], bls. 188.  
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einnig sjá af frásögn Landnámu af hinum fræga Ingólfi Arnarsyni sem „fékk at blóti miklu“ til að 

leita heilla um forlög sín. Ingólfr fékk þá frétt úr blótinu að örlög hans beindust til Íslands, en 

Hjörleifr, fóstbróðir hans vildi ekki blóta og afleiðing þess skýrist í sjöunda kafla Landnámu og 

segir þar: 

Eptir þat fór Ingólfr vestr til Hjǫrleifshöfða, ok er hann sá Hjǫrleif 

dauðan, mælti hann: „Lítit lagðisk hér fyrir góðan dreng, er þrælar 

skyldu at bana verða, ok sé ek svá hverjum verða, ef eigi vill blóta.20 

 

 Frásagnir Landnámu gefa því til kynna að alvarlegar afleiðingar hljótist ef menn taka ekki þátt í 

blótathöfnum né gá til frétta af blótum. Þrátt fyrir þetta eru fáar lýsingar gefnar á blótum sem 

nefna hvað beinlínis felst í hugtakinu, en þó er hér gefið í skyn að hlýðendur á ritunartíma 

sagnanna viti hvað átt er við.  

Það sama á við þegar Íslendingasögurnar (líkt og Landnáma) nefna „blótmenn“ sem koma 

þar við sögu. Sem dæmi nefnir Eyrbyggja saga (rituð milli 1200-124521) að Þórólfr Mostraskegg 

hafi haldið „blót“ og „gengið til fréttar“ við Þór sem vísaði honum til Íslands, án þess að útskýra 

athöfnina.22 Aðrar sögur eru þó með fjölbreyttari lýsingar líkt og Kjalnesinga saga sem segir að 

Helgi bjóla hafi verið „blótmaðr lítill“ en síðar í sögunni er sagt frá Þorgrími goða (sem er einnig 

sagður „blótmaðr mikill“), sem reisti hof mikið í túni sínu23 (sjá nánari lýsingu í kafla 3.3). Sumir 

                                                           
20 Landnámabók [S,H 7-8], bls. 42-44. Jón Hnefill Aðalsteinson hefur bent á hve jákvæð (eða í það minnsta hlutlaus) 

Landnáma er gagnvart blótum og að í yngri Landnámugerðum hafa þessar frásagnir verið felldar niður. Hann nefnir 

að í Egils sögu má sjá ákveðna hliðstæða blótfrásögn þegar Þórólfr skal „blóta ok leita heilla þeim bræðrum“: sjá 

Jón Hnefill Aðalsteinsson, Blót í norrænum sið, bls. 37-41, 105.  

21 Matthías Þórðarson, „Formáli“, bls. 43.  

22 Eyrbyggja saga, bls. 6-7. Sagan segir einnig að Þórólfr hafi tekið hofmoldina úr hofi sínu í Noregi með sér til 

Íslands. Landnáma segir ennfremur hvernig sonur hans, Hallsteinn, blótaði einnig Þórr svo hann myndi senda 

honum öndvegissúlur: sjá Landnáma [S 123, H 95], bls. 163-164. Í þessari frásögn, líkt og hinum, er orðalagið „að 

ganga til fréttar“ ætíð í eintölu, svo ekki er annað að sjá að ein blótfrétt hefur verið numin í einu, en ekki margar. 

23 Kjalnesinga saga, bls. 3-7. 
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„blótmenn“ eru einnig bendlaðir við ákveðna guði, líkt og Hrafnkell Freysgoði sem „blótaði“ mikið 

Frey, reisti hof og gaf honum sína bestu gripi hálfa við sig.24 

Þá má finna í Íslendingasögunum aðrar frásagnir um að menn hafi borið virðingu fyrir 

slíkum hofum eða „blóthúsum“ og að slíkur staður og einnig stund hafi haft áhrif á trúarlega 

hegðun manna. Það þótti til dæmis alvarlegt brot „að vega í véum“ líkt og segir í Egils sögu (frá 

um 120025) þar sem talað er um „hofshelgi“.26 Slík „hofhelgi“ er einnig sögð hafa verið haldin dag 

einn í hofi Grímkells Bjarnasonar sem er einnig sagður vera „blótmaðr mikill“ í Harðar sögu27 (frá 

um 140028). Íslendingasögur gefa því til kynna að „blót“ voru trúarlegar athafnir hjá heiðnum 

mönnum sem markaðist af tíma29 og rúmi. Oftast fylgja fáar útskýringar, en til eru þó nokkrar 

ítarlegri lýsingar af „blótum“ og fylgihlutum þeirra sem nánar verður farið í næsta undirkafla. 

3.3 Ítarlegar lýsingar af blótum og hofum 

Í þessum kafla verður fjallað um fimm helstu lýsingar af blótathöfnum í Íslendingasögum. Tekin 

verða saman helstu lykilatriðin í frásögnunum og heimildirnar bornar saman í lokin.  

3.3.1 Úlfljótslög 

Í Sturlubók Landnámu [S] (rituð um 1250-127030) má finna Úlfljótslög sem hafa nokkur orð um 

helgan baug sem goði skyldi á hendi sér hafa til allra lögþinga við blót, eins og hér segir: 

 

Baugr, tvíeyringr eða meiri, skyldi liggja í hverju höfuðhofi á stalla. 

Þann baug skyldi hverr goði hafa á hendi sér til lögþinga allra, þeira 

                                                           
24 Hrafnkels saga Freysgoða, bls. 98-99.  

25 Sigurður Nordal, „Formáli“, bls. 5. 

26 Egils saga, bls. 125. Sagan segir að Eyvindr skreyja hafi drepið Þorvald ofsa á blóti Eiríks konungs. Fékk því 

Eyvindr viðurnefnið „vargr“, en Sigurður Nordal segir í skýringum á sömu blaðsíðu að þá hafi hann orðið sekur um 

brot, og því orðið skógarmaður (útlægur).  

27 Harðar saga, bls. 16. 

28 Þórhallur Vilmundarson, „Formáli: Harðar saga“, bls. 13.  

29 Hér má nefna þrjú höfuðblót sem Ynglinga saga segir að hafi verið á ákveðnum tímamótum á árinu: sjá Ynglinga 

saga, bls. 20. 

30 Jakob Benediktsson, „Formáli: Landnámabók“, bls. 75. 
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er hann skyldi sjálfr heyja, ok rjóða hann þar áðr í roðru nautsblóðs 

þess, er hann blótaði þar sjálfr. Hverr sá maðr, er þar þurfti lögskil 

af hendi at leysa at dómi, skyldi áðr eið vinna at þeim baugi ok nefna 

sér vátta tvá eða fleiri. „Nefni ek í þat vætti,“ skyldi hann segja, „at 

ek vinn eið at baugi, lögeið. Hjálpi mér svá Freyr ok Njörðr ok inn 

almáttki Áss“.31  

 

Í þessari lýsingu undirstrikar textinn tengsl blóts við blóð. Það sést einnig hvernig á blótinu 

venjulegur maður breytist í goða sem gegnir því hlutverki í blótinu að leysa lögskil. Til þess þurfti 

hann að bera baug á hendi sér sem roðinn hafði verið blóði. Goðinn biðlar svo næst til heiðinna 

guða svo bæði mennskir menn og guðlegar verur verða vitni að lögeiðum sem innsiglaðir eru með 

blóðuga baugnum og vottar nefndir til. Eitt af hlutverkum blóts eins og þarna er lýst er þannig að 

undirstrika vald goðans. 

 

3.3.2 Eyrbyggja saga 

Í Eyrbyggju (rituð milli 1200-124532) er að finna aðra áhugaverða lýsingu á „hofi“, en hlutverk 

eiðbaugsins er greinilega hinn sami og í Úlfljótslögum. Hér er einnig talað um „hlautbolla“ í fyrsta 

skipti, en einnig „hlauttein“, „reginnagla“, „stalla“, „blótveislur“, goð (líkneski) og „öndvegissúlur“ 

og náin tengsl þeirra við „blót“. Frásögnin af goðanum með blóðuga bauginn hefur augljós tengsl 

við texta Úlfljótslaga, en þó leggur Eyrbyggja hér meiri áherslu á hofið og eiginleika þess:  

                                                           
31 Landnámabók [S 307-309, H 270], bls. 313-315. Jón Hnefill Aðalsteinsson rannsakaði texta Úlfljótslaga og komst 

að því að þar kæmi glöggt fram „Nákvæmni íslensks lagamáls“ og þau ættu sér „enga hliðstæðu í norrænum 

ritum“: sjá Jón Hnefill Aðalsteinsson, Blót í norrænum sið, bls. 167. Úlfljótslög má einnig finna í Þórðar sögu hreðu 

(rituð um 1400), þar sem þessi frásögn er nánast orðrétt Sturlubók, bæði hvað varðar orðaval og frásagnarstíl um 

hof og blót. Fræðimaðurinn Jóhannes Halldórsson bendir á að Úlfljótslagakaflinn í Þórðar sögu hreðu hafi þó 

sjálfstætt gildi og sé runninn af glötuðu Landnámuhandriti: sjá Jóhanes Halldórsson, „Formáli: Þórðar saga hreðu“, 

bls. 48 og 56. 

32 Matthías Þórðarson, „Formáli“, bls. 43.  
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Þar lét hann reisa hof ok var þat mikit hús. Voru dyr á hliðvegginum 

ok nær ǫðrum endanum. Þar fyrir innan stóðu öndvegissúlurnar ok 

váru þar í naglar. Þeir hétu reginnaglar. Þar var allt friðarstaðr fyrir 

innan. Innar af hofinu var hús í þá líking sem nú er sǫnghús í kirkjum 

ok stóð þar stalli á miðju gólfinu sem altari ok lá þar á hringr einn 

mótlaus, tvítugeyringr, ok skyldi þar at sverja eiða alla. Þann hring 

skyldi hofgoði hafa á hendi sér til allra mannfunda. Á stallanum 

skyldi ok standa hlautbolli ok þar í hlautteinn sem stǫkkull væri ok 

skyldi þar stökkva með ór bollanum blóði því er hlaut var kallat. Þat 

var þess konar blóð er sæfð váru þau kvikindi er goðunum var 

fórnat. Umhverfis stallann var goðunum skipat í afhúsinu. Til 

hofsins skyldu allir menn tolla gjalda ok vera skyldir hofgoðanum til 

allra ferða sem nú eru þingmenn hǫfðingjum en goði skyldi hofi upp 

halda af sjálfs síns kostnaði, svo at eigi rénaði, ok hafa inni 

blótveizlur.33 

 

Vert er að hafa í huga að í frásögn Eyrbyggju er hofið borið ítrekað saman við kirkju og kirkjulega 

hluti, en að öðru leyti stiklar frásögnin á stóru með fortíðarsýn á hofinu og blótinu. 

 

3.3.3 Hákonar saga góða 

Hákonar saga góða er rituð af Snorra Sturlusyni upp úr 120034 og lýsir hann þar blótveislu 

Sigurðar Hlaðajarls sem hélt uppi slíkum veislum af hendi konungs þar í Þrændalögum. Segir þar: 

Þat var forn siðr, þá er blót skyldi vera, at allir bœndr skyldu þar 

koma sem hof var ok flytja þannug föng sín, þau er þeir skyldu hafa, 

meðan veizlan stóð. At veizlu þeirri skyldu allir menn ǫl eiga; þar 

                                                           
33 Eyrbyggja saga, bls. 8-9. Rannsókn Jón Hnefils Aðalsteinssonar á texta Eyrbyggju er á þann veg að höfundurinn 

sé að lýsa hlutum og atburðum sem hann þekkir ekki til, heldur hafi haft spurnir úr einhverjum fornum arfsögnum: 

sjá Jón Hnefill Aðalsteinsson, Blót í norrænum sið, bls. 167. 

34 Bjarni Aðalbjarnarson, „Formáli“, bls. 29. 
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var ok drepinn allskonar smali ok svá hross; en blóð þat alt, er þar 

kom af, þá var kallat hlaut, ok hlautbollar þat, er blóð þat stóð í, ok 

hlautteinar, þat var svá gert sem stöklar; með því skyldi rjóða 

stallana öllu saman, ok svá veggi hofsins utan ok innan, ok svá 

stökkva á mennina; en slátr skyldi sjóða til mannfagnaðar. Eldar 

skyldu vera á miðju gólfi í hofinu ok þar katlar yfir; ok skyldi full um 

eld bera. En sá er gerði veizluna ok hǫfðingi var, þá skyldi hann signa 

fullit ok allan blótmatinn.35 

Hér snýst blótveislan fyrst og fremst um samkomu bænda og gleðskap þeirra. Eldar eru hér 

nefndir en að öðru leyti er frásögnin nokkuð lík fyrri frásögnum. Hér má þó sjá eins og Gísli 

Brynjúlfsson benti á (sjá kafla 2.2) ítarlegri lýsingu á „blótveislu“, þar sem höfðinginn signar drykk 

og „blótmat“ eftir að „hlautteini“ hefur verið dýft í „hlautbolla“ og veggir og stallar bleyttir blóði.  

 

3.3.4 Kjalnesinga saga  

Kjalnesinga saga er skipuð sem ein af yngri Íslendingasögunum og ber ýmis ung málkenni og er 

talin rituð um 1310-1320.36 Engu að síður kemur þar fram áðurnefnd ítarleg lýsing af hofi 

Þorgríms goða og tengsl þess við blót í henni:  

Lét hann reisa hof mikit í túni sínu; þat var hundrað fóta langt, en 

sextugt á breidd; þar skyldu allir menn hoftoll til leggja. Þórr var þar 

mest tignaðr. Þar var gert af innar kringlótt svá sem húfa væri; þat 

var allt tjaldat ok gluggat. Þar stóð Þórr í miðju ok önnur goð á tvær 

hendr. Frammi fyrir Þór stóð stallr með miklum hagleik gerr ok 

þiljaðr ofan með járni; þar á skyldi vera eldr, sá er aldri skyldi 

slokkna; þat kölluðu þeir vígðan eld. Á þeim stalli skyldi liggja hringr 

mikill af silfri gerr; hann skyldi hofgoði hafa á hendi til allra 

mannfunda; þar at skyldu allir menn eiða sverja um kennslamál öll. 

                                                           
35 Snorri Sturluson, Hákonar saga góða, bls. 167-168.  

36 Jóhannes Halldórsson, „Formáli - Kjalnesinga saga“, bls. 18.  
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Á þeim stalli skyldi ok standa bolli af kopar mikill; þar skyldi láta 

blóð þat allt, er af því fé yrði, er Þór var gefit, eðr mönnum; þetta 

kölluðu þeir hlaut ok hlautbolla. Hlautinu skyldi dreifa yfir menn 

eða fé, en fé þat, sem þar var gefit til, skyldi hafa til mannfagnaðar, 

þá er blótveizlur eru hafðar.37 

Hér eru aftur nokkrir kunnugir hluti úr fyrri lýsingum, en einnig aðrir nýir. „Hlautbolli“ er nefndur, 

sem og „hringr“ (baugur), sem notaður er á mannfundum þegar menn sverja eiða. Einnig er 

„blótveizlan“ nokkuð í líkingu við lýsingu Snorra Sturlusonar í Hákonar sögu góða þar sem blóði 

er slett. Það sem hér er nýtt er að stærð og lögun hofsins er lýst sem að það sé „gert af innar 

kringlótt svá sem húfa væri“ sem minnir óneitanlega á kór innst í kirkju, þar sem altarið er 

staðsett. Þórr er fyrir miðju með tvö önnur líkneski sem standa sitt hvoru megin við hann, sem 

bleyttir eru með blóði sem er hér aftur kallað er „hlaut“. Þá er fyrir framan líkneskin svokallaður 

„stallr“ þiljaður járni og „vígðir eldar“ sem ekki skyldu slokkna, en áhrif kristni eru augljós í 

frásögninni. 

 

3.3.5 Víga-Glúms saga 

Víga-Glúms saga er talin vera rituð á milli 1200 og 1250,38 og má þar finna enn aðra frásögn af 

blóti í hofi sem endurtekur sömu hugtök. Segir þar:  

Sá maðr, er hofseið skyldi vinna, tók silfrbaug í hǫnd sér, þann er 

roðinn var í nauts blóði, þess er til blóta væri haft, ok skyldi eigi 

minna standa en þrjá aura. Þá kvað Glúmr svá at orði, at - „ek nefni 

Ásgrím í vætti, annan Gizur í þat vætti, at ek vinn hofseið at baugi, 

ok segi ek þat Æsi[...]“.39 

                                                           
37 Kjalnesinga saga, bls. 7.  

38 Jónas Kristjánsson, „Formáli - Víga-Glúms saga“, bls. 53.  

39 Víga-Glúms saga, bls. 86. 
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Hér er margt með sama sniði, þó þessi lýsing sé öllu fáorðari en hinar fjórar. Hér er þó minnst á 

að nauti sé fórnað og blóði þess notað til að sverja eið fyrir framan tvo votta.40 

3.3.6 Samantekt 

Allar frásagnirnar fimm eru merkilegar heimildir að sínu leytinu til, þó ekki séu gerð neins staðar 

greinagóð skil á því hvað fór fram á blótum og af hverju. Nauðsynlegt er einnig að hafa í huga að 

þetta eru ekki samtímasögur, heldur eru þær skrifaðar 200-300 árum eftir að atburðirnir áttu að 

hafa átt sér stað. Höfundar eru greinilega ekki aðeins að nota munnlegar heimildir heldur einnig 

ritaðar, en hve mikið kemur úr munnlegri heimild er óvitað. Til að mynda má sjá glöggt að margar 

blótfrásagnirnar eru keimlíkar og orðalag er oft með sama sniði, svo í mörgum tilvikum er 

hugsanlega verið að fá texta og hugtök að láni úr eldri ritheimildum. Helstu lykilatriði sem koma 

upp í heimildunum eru þó eftirfarandi: 

1. Samkvæmt þessum heimildum virðast blótin hafa þjónað mörgum hlutverkum. Menn 

virðast hafa blótað til að halda uppi lögum og reglum, sverja eiða á mannamótum og 

þingum sem og í tengslum við veislur á árshátíðum (Úlfljótslög, Þórðar saga hreðju, 

Eyrbyggja saga, Hákonar saga góða, Kjalnesinga saga, Víga-Glúms saga). 

2. Sérstök hús sem nefnast hof koma við sögu í öllum frásögnunum.  

3. Sérstakur blótstallur er nefndur í sambandi við þessu hús, sem Eyrbyggja líkir við altari í 

kirkjum (Úlfljótslög, Þórðar saga hreðu, Eyrbyggja saga, Kjalnesinga saga). 

4. Blóð eða „hlaut fórnardýrs“ (ýmist af nauti, sauðfé eða hrossum) kemur fram í öllum 

frásögnunum. 

5. Blóðið er sett í „hlautbolla“ (Eyrbyggja saga, Hákonar saga góða, Kjalnesinga saga). 

6. Blóðinu er slett á hús og fólk með svokölluðum „hlautteinum“ (Hákonar saga góða). 

7. Silfurhring eða armbaugi var dýft í blóð og eiðar voru svarðir á hringinn í kjölfarið. 

Valdamikill goði var sá eini sem bar þennan armbaug og hafði hann sýnilegan á hendi sér 

á mannfögnuðum (Úlfljótslög, Þórðar saga hreðu, Eyrbyggja saga, Kjalnesinga saga, Víga-

Glúms saga). Í Eyrbyggju og Kjalnesinga sögu er hringurinn geymdur á áðurnefndum 

                                                           
40 Egils saga Skallagrímssonar segir einnig frá „blótnauti“: sjá Egils saga Skallagrímssonar, bls. 209.  
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„stalli“ Eldar eru nefndir, sem Hákonar saga góða tengir við mat og drykk, en Kjalnesinga 

saga kallar „vígðan eld“ (Hákonar saga góða, Kjalnesinga saga).  

8. Guðalíkneski voru til staðar (Kjalnesinga saga og Eyrbyggja saga).  

Athöfnin „blót“ í þessum frásögum er greinilega ekki síst til þess fallin að undirstrika völd 

goðans og viðhalda forystu hans sýnilega í samfélaginu. Með eiðum sem þar eru unnir er hann 

meðal annars að viðhalda umboði sínu sem samfélagslegur höfðingi.  

Eins og glöggt má sjá, lýsa frásagnirnar fimm af blótunum og hofunum opinberum 

samkomum, þar sem menn sóru eiða og dæmdu eftir lögum. Slíkar samkomur liðu undir lok í 

aðdraganda kristnitökunnar þar sem Þorgeirr Ljósvetningagoði sagði samkvæmt Kristni sögu: „vér 

höfum allir ein lög ok einn sið, því at þat mun satt vera: Ef vér slítum lögin, þá slítum vér friðinn.“41 

Þorgeirr Ljósvetningagoði ítrekar þannig mikilvægi þess að landið allt haldi sömu lögum svo ekki 

komi til óeirða, en í blótlýsingunum fimm er verið að lýsa hvernig heiðnir menn virtu lögeiða. Þar 

virðast kristnir menn ekki hafa hlutverk. Persónuleg blót voru þó leyfð áfram eftir kristnitöku, eins 

og það sem Ingólfr tók þátt í áður en hann fór af stað til Íslands, því síðar í sögunni segir: „Menn 

skyldu blóta á laun, ef vildi, en varða fjörbaugsgarði, ef váttum kæmi við.“42 Athyglisvert er að 

ólíkt Landnámu er hvergi er vikið að slíkum launblótum eða einstaklingsblótum í blótlýsingunum 

fimm úr íslendingasögunum. Blótfrásagnir Landnámu í kafla 3.2 virðast því endurspegla gamla og 

rótgróna persónulega hefð um að „gá fréttar“ sem við kristnitöku þótti nauðsynlegt eða í það 

minnsta óhætt að halda við, í það minnsta fyrst um sinn.  

                                                           
41 Kristni saga, bls. 36. 

42 Kristni saga, bls. 36. Landnáma nefnir einnig að menn hafi blótað lund (bls. 270 [S 237]), steina (bls. 273 [S 241, H 

206]) og fossa og borið í hann blótleifar (bls. 358 [S 355, H 313]), en hvergi í þeim frásögnum er minnst á hof eða 

lögþing. Þá segir Konungsannáll að Úlfljótr hafi komið með sín lög (sjá kafla 3.3.1) til Íslands árið 927. Það gæti bent 

til þess að blótsiðir sem Landnáma lýsir tengist persónulegum hefðum, en blóthefðirnar sem lýst er í Úlfljótslögum 

og ítarlegu blótlýsingunnum fimm, tengist lagalegri hlið: sjá Konungsannáll, bls. 1. Þá bendir Jón Hnefill 

Aðalsteinsson á að frásögn Ara fróða á þessum atburðum í Íslendingabók (sem Jón segir elsta rit sem orðið „blót“ 

kemur fyrir) sé fullkomlega hlutlaus og að Ari fróði sé aðeins að lýsa staðreyndum. Segir Jón að í huga Ara fróða 

merkir þar sögnin „að blóta“, „að dýrka guði norrænnar trúar“: sjá Jón Hnefill Aðalsteinsson, Blót í norrænum sið, 

bls. 35. Um launblót er einnig getið í Hallfreðar sögu þegar Hallfreður vandræðaskáld „mun enn hafa vanða sinn, at 

blóta á laun ok hefir hann líkneski Þórs í pungi sínum“: sjá Hallfreðar saga, bls. 162.  
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Heimildirnar í þessum kafla gefa þannig til kynna að blótathafnir hafi verið með ýmsu móti 

eftir því hvert viðfangsefnið var og að blóthugtakið sé gamalt og víðfemt, en að það tengdist 

oftast blóðfórn þó að lítið sé minnst á „hlautbolla“, og ekkert á „blótsteina“. Blótlýsingar 

Landnámu í kafla 3.2 nefna svo að hluti af blóti fólst í því að „fara á brott“ og „ganga til fréttar“.43 

Það gefur í skyn að athafnir gætu einnig átt sér stað fjarri mannabyggðum, jafnvel uppi á heiðum44 

heldur en í hofum eða á þingum. 

3.4 Tímasetning blóta í fornritum 

Þegar þing, veislur og önnur mannamót voru haldin á forsögulegum tíma á Norðurlöndum er 

auðséð að samkoman hefur haft einhvern aðdraganda, jafnvel ágætan fyrirvara. Blót og 

blótveislur voru þar ekki undanskilin og má sjá dæmi um að í heiðni hafi slíkir viðburðir oft 

markast af tímamótum, ekki síst þegar margir tóku þátt. Snorri Sturluson segir í Ynglinga sögu að 

þrjú höfuðblót hafi verið haldin í Svíþjóð og að hvert blót fyrir sig hafi þjónað ákveðnum tilgangi: 

„Þá skyldi blóta í móti vetri til árs, en at miðjum vetri blóta til gróðrar, it þriðja at sumri, þat var 

sigrblót.“45 

Þegar blótað er í móti vetri til árs er átt við vetrarupphaf, sem einnig markaði upphaf ársins 

til forna46 (sem við þekkjum í dag sem fyrsta vetrardag) og hétu dagarnir á undan honum 

veturnætur.47 Vetrnáttablót sem stundum voru kölluð dísablót í vesturhluta Norðurlanda48 voru 

haldin á þessum tíma, og samanstóðu af veislu og gleðskap líkt og Gísla saga Súrssonar lýsir:  

                                                           
43 Eyrbyggja saga, bls. 6. 

44 Brennu-Njáls saga, bls. 259. Hér er vísað í Galdra-Héðinn, sem sagður er hafa eflt blót mikið uppá 

Arnarstakksheiði.  

45 Snorri Sturluson, Ynglinga saga, bls. 20. 

46 Gunnell, „Ritual Space, Ritual Year, Ritual Gender“, bls. 294.  

47 Árni Björnsson, Saga daganna, bls. 262. 

48 Dísablót er nefnt í Víga-Glúms sögu, bls. 17 og Egils sögu, bls. 107 sem dæmi. Terry Gunnell segir að dísirnar 

virðist hafa verið kvenkyns verndarvættir fjölskyldunnar sem þáðu fórnir (voru blótaðar) á veturnóttum, á þessum 

mikilvæga tíma sem mörkuðu upphaf ársins. Slík blót virðast hafa verið aðeins fyrir helstu fjölskyldumeðlimi, en 

ekki gesti og gangandi (líkt og kemur fram í Þiðranda þætti ok Þórhalls sem rætt verður um í 4.2): sjá Gunnell, 

„Ritual Space. Ritual Year. Ritual Gender“, bls. 294 og „The Seasons of the Dísir“, bls. 131-134. 
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Þat var þá margra manna siðr að fagna vetri í þann tíma ok hafa þá 

veizlur ok vetrnáttablót, en Gísli lét af blótum síðan hann var í 

Vébjǫrgum í Danmǫrku en hann hélt þó sem áður veizlum ok allri 

stórmennsku.49 

Þó sagan segi að Gísli hafi látið af öllum blótskap, virðast veislan og samkoman enn hafa gegnt 

mikilvægu hlutverki á þessum tímamótum.  

 Eins og Ynglinga saga gefur í skyn um jólaleytið („at miðjum vetri“) var einnig til siðs að 

blóta og halda drykkjur. Það sama kemur fram í Ágripi af Nóregskonunga sögum (frá um fyrri 

hluta þrettándu aldar50) sem segir við siðaskiptin í valdatíð Ólafs Tryggvasonar Noregskonungs 

þar sem hann „felldi blót ok blótdrykkjur ok lét í stað koma í vild við lýðinn hátíðadrykkjur jól ok 

páskar.“51 Slíkar samkomur áttu sér greinilega djúpar rætur því meira að segja eftir kristnitöku 

áttu bændur í Noregi hættu á að vera sektaðir ef þeir áttu ekki nægilegt magn af öli fyrir 

jólaleytið.52 Slík jóladrykkja hefur líklegast í heiðni verið tengd helgiathöfnum og ef til vill 

leikrænum atburðum, líkt og Haraldskvæði Þórbjarnar hornklofa gefur til kynna þar sem segir „úti 

vill jól drekka“ og „Freys leik heyja.“53 Um hið þriðja blót er fátt hægt að nefna, nema að Snorri 

Sturluson nefnir hér fyrir ofan í Ynglinga sögu að það hafi verið haldið að miðju sumri, mögulega 

á lögþingum eða slíkum samkomum.  

 

 

                                                           
49 Gísla saga Súrssonar, bls. 36. 

50 Bjarni Einarsson, „Formáli“, bls. 5. Norski málfræðingurinn Tor Ulset hefur bent á að aldur textans er þó mun 

eldri og komi úr Historia Norwegiæ sem hægt er að rekja til ársins 1155: sjá Ulset, Det genetiske forholdet mellom 

Ágrip, Historia Norwegiæ og Historia de antiquitate regum Norwagiensium, bls. 111. 

51 Ágrip af Nóregskonunga sögum, bls. 22. 

52 Gulaþingslög, bls. 36. 

53 Þórbjǫrn hornklofi, Haraldskvæði, vísa 6. Hér er Þorbjǫrn hornklofi eflaust að vísa til forns helgileiks: sjá Gunnell, 

„Skírnisleikur og Freysmál“, bls. 446.  
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3.5 Frásagnir af hlautbollum og blótsteinum 

Eins og hefur sést í blótfrásögnunum hér á undan í kafla 3.3 komu „hlautbollar“ nokkrum sinnum 

við sögu og eiga þeir að hafa haft þann tilgang fyrst og fremst að geyma fórnarblóð á 

blótathöfnum (sjá kafla 3.3), þó þeim sé aldrei lýst nákvæmlega. 

 Í Kormáks sögu kemur slíkur „hlautbolli“ einnig við sögu, en þó með öðru ívafi. Þar segir 

frá Þórdísi spákonu sem lætur blóð tveggja gæsa renna í „bolla“ til varnar að vopn bíti Þorvarð 

Eysteinsson sem berst á móti Kormáki í hólmgöngu. Þorvarðr særist ekki, en lemstrast nokkuð og 

segir Þórdís að Þorvarðr ætti að rjóða álfahól nokkurn nautablóði54 og gera álfunum veislu úr 

slátrinu til betrunar.55 Slíkar fórnir eiga sér einnig hliðstæðu í Hauksbók, þar sem segir frá konum 

sem færa landvættum matvæli og leggja hjá steinhellum eða stóru grjóti, svo að landvættirnar 

verði konunum hliðhollar.56 Hyndluljóð segir einnig frá slíkri grjóthrúgu eða hörg sem bleyttur hafi 

verið blóði:  

Hörg hann mér gerði 

hlaðinn steinum,  

- nú er grjót þat 

at gleri orðit; - 

rauð hann í nýju 

                                                           
54 Hér er vert að minna aftur á frásögn Egils sögu um blótnaut sem áður hefur verið nefnt: sjá Egils sögu, bls. 209 

55 Kormáks saga, bls. 282-289. Einar Ólafur Sveinsson segir í skýringum á sömu síðu að fyrra blót hennar hafi verið 

með blóði gæsanna í bollanum, en seinna blótið með nautablóði á hólinn eftir hólmgönguna. Eins og bent var á í 

kafla 2.2 benda fornar heimildir til þess að spáð hafi verið í fórnarblóð í Norður Evrópu. Á fyrstu öld segir gríski 

sagnfræðingurinn Strabo að þjóðflokkurinn Kimbrar hafi stundað slíkar spásagnir þegar stríðsfangar voru skornir á 

háls. Var þá spáð í blóðið sem rann úr hálsinum í fórnarbolla. Turville-Petre nefnir að mögulega sé svipuð hugmynd 

sýnd á Gundestrup skálinni frá fyrstu öld: sjá The Gundestrup Cauldron; og Turville-Petre, Gabriel, Myth and 

Religion of the North, bls. 252. Sjá einnig Strabo, Geography, bls. 171.  

56 Haukur Erlendsson, Hauksbók: Heimslýsing ok helgifræði, bls. 167. 
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nauta blóði57 (Hyndluljóð v. 10). 

 Landnáma [S] segir frá svipuðum átrúnaði, þar sem Auður djúpúðga bjó hjá Krosshólum, 

en „Þar höfðu frændr hennar síðan átrúnað mikinn á hólana. Var þá gerr hörgr, er blót tóku til. 

Trúðu þeir því, at þeir dæi í hólana.“58 Að slíkar fórnir hafa einnig átt sér hefð á Norðurlöndunum 

má sjá í Gulaþingslögum frá 13. öld, þar sem lagabálkur segir að bannað sé hvorki að blóta hauga, 

hörga né heiðin guð.59 Landnámabók nefnir svo að á þingi Þórólfs mostrarskeggs á Þórsnesi hafi 

menn verið hryggbrotnir við svokallaðan Þórsstein sem þar stendur enn.60 Aðrar sögur eru til um 

stóran stein norðan við Stóru-Giljá þar sem landvættur eða „ármaður“ á að hafa dvalið. Þessi 

steinn er enn til og á einnig að hafa verið blótaður, líkt og kemur fram í Kristni sögu.61 Aðra 

landvætti í steini sem blótuð var má finna í Harðar sögu þar sem segir:  

„[Indriði] steig þá af baki ok gekk ofan Indriðastíg hjá Þyrli ok beið 

þar unz Þorsteinn fór til blóthúss síns sem hann var vanr. En er 

Þorsteinn kom, gekk hann inn í blóthúsit ok fell fram fyrir stein 

þann, er hann blótaði ok þar stóð úti hjá húsinu ok mæltist þar 

fyrir.“  

Í kjölfarið kveður landvættur sem dvelur í steininum vísu.62 

Því er ljóst að hvergi eru „blótsteinar“ eða „blótsteinn“ nefndir með beinum hætti í 

fornsögunum. Heldur er rætt um að eitthvað sé blótað, líkt og steinar eða hörgar eins og kemur 

fram í kafla 3.3.6. Ljóst er að slíkar sögur standa á bak við sögusagnirnar sem til eru um 

                                                           
57 Hyndluljóð, bls. 461-462. Jónas Kristjánsson segir í skýringum á sömu blaðsíðu að hörgurinn samanstandi af 

steinhjalla sem roðinn hefur verið nautablóði í gegnum tíðina og hefur dreyrinn harðnað og myndað rauðan blæ 

yfir hörginn sem gler. 

58 Landnámabók [S 97, H 84], bls. 140.  

59 Gulaþingslög, bls. 52. Hvergi er vikið að blótum innanhúss í lagabálkinum. 

60 Landnámabók [S 85, H 73], bls. 126 og Eyrbyggja saga, bls. 18. Jón Hnefill Aðalsteinnson segir að sú blótfrásögnin 

sé heldur hlutlaus og er blótsteinninn nefndur fyrst og fremst til að auka sannleiksgildi frásagnarinnar: sjá Jón 

Hnefill Aðalsteinsson, Blót í norrænum sið, bls. 37. 

61 Kristni saga, bls. 7. 

62 Harðar saga, bls. 90-91. 
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„blótsteinana“ og blótbollana sem fundist hafa síðan, og greinilegt er að slíkar frásagnir sem 

tengdust vissum steinum voru strax til á þrettándu öld og líklega gekk þekking manna um slíka 

steina á undan ritunartíma í munnlegri geymd.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Steinninn að Stóru-Giljá sem blótaður var samkvæmt Kristni sögu, sem nú er kallaður 

Gullsteinn. Ljósmynd: Nat.is.  
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4. Fornleifar af blótum 

Við rannsóknir á fornum trúarbrögðum er fornleifafræðin auðvitað mikilvægur hlekkur í 

rannsóknarefninu. Oft eru til áþreifanleg ummerki um forna lifnaðarhætti og athafnir sem gefa 

fornleifafræðingum vísbendingar um hvað átti sér stað. Með nýlegum vísindalegum rannsóknum 

og aðferðum má stundum greina hvað virðist hafa átt sér stað á fornleifastöðum og ekki síst þegar 

fornleifarnar eru bornar saman við fornsögurnar í kafla 3. Þetta á meðal annars við sumar þær 

fornleifar sem virðast tengjast blótathöfnum, sem verða kannaðar næst.    

4.1 Erlendar blótleifar 

Þegar stórir viðburðir eiga sér stað, er oftar en ekki lagt í útlit og mikilfengleika. Eitthvað óvanalegt 

á sér stað sem undirstrikar viðburðinn og tilgang hans. Gott dæmi sem staðfestir notkun blóðs í 

athöfnum má finna við Gamla Uppsala í Svíþjóð, þar sem fornleifafræðingar fundu nýlega 

kílómetralangan beinan veg sem lá að staðnum, sem hafði 114 stoðholur fyrir staura, sem voru 

um 2 metrar í þvermál og metri á dýpt. Í stoðholunum fundust leifar af furutrjám, stórum steinum 

og dýrabeinum, sem fornleifafræðingarnir segja gefa til kynna að svæðið hafi haft trúarlega 

merkingu.63 Segja má að þetta staðfesti frásögur Adams af Brimum (rituð um 1076-108764) um 

blóðfórn dýra við Gamla Uppsala.65 

Í öðrum fornleifauppgröftum frá Svíþjóð eru fleiri dæmi sem sýna dýrafórnir eða ef til vill 

matarfórnir á helgum stöðum (sæ. kultplats). Má þar nefna fornleifauppgröft á Frösvi í Närken í 

Svíþjóð árið 1910, þar sem bæði eldamennska og fórnarsamkoma hefur verið til staðar, sem 

tímasett var frá 550-600 eftir Krist. Þar fundu fornleifafræðingar afmarkaðan reit, 15x7 metra 

grunn sem hafði að geyma brennda steina og brennd svínabein. Jarðlagið sem þetta hafði að 

geyma var þykkast 15 sentimetrar í miðju reitsins og varð æ þynnra til hliðanna að mörkum 

                                                           
63 The Local, „Uppsala Unearths Pagan Road of Old Kings“.  

64 Timothy Reuter, „Introduction“, bls. 28.    

65 Adam af Brimum, History of the Archbishops of Hamburg-Bremen, bls. 207-208. Þar lýsir Adam af Brimum 

fórnarhátíð Svía, þar sem blóð fórnardýranna var notað til að mýkja goðin. Einnig lýsir hann því hvernig Svíarnir 

hengdu menn, hesta og hunda upp í heilög tré og sungu ófagra söngva sem hann vill ekki ræða um. 
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reitsins.66 Á eyjunni Frösö, sem einnig tengist guðinum Frey, var gerður fornleifauppgröftur árið 

1984 og fannst ennþá betri staðfesting á frásögn Adams af Brimum um dýrafórnir á trjám. Þar 

fundust ýmis dýrabein sem lágu vítt og dreift fyrir neðan altari Frösö kirkju, þar sem 

fornleifafræðingar fundu fornan stubb af birkitré. Umhverfis tréð voru brennd lamba og 

geitabein, og í kringum eldsprengda steina sem gáfu til kynna að eldamennska og jafnvel 

fórnarathafnir hafi hér átt sér stað. Kolefnisgreiningar á beinunum sýndu að síendurtekinn 

atburður hafi átt sér stað hjá birkitrénu, á um fimmtíu ára tímabili, milli 980 til 1030 eftir Krist. 

Augljós merki voru um að athafnirnar áttu sér stað skipulega að hausti til, þ.e.a.s. fram í desember 

og frá apríl fram á mitt sumar, sem styður að sumu leyti frásagnir Snorra Sturlusonar í Ynglinga 

sögu og Ágrip af Nóregskonunga sögum: sjá kafla 3.4.67  

Ljóst er af þessu að fórnarathafnir hafi verið ekki eingöngu verið í „hofum“ eða stórum 

langhúsum, heldur að þær hafa líka átt sér stað í náttúrunni,68 á afmörkuðum stað, líkt og þeim 

sem fannst nýlega í fornleifauppgreftri í Götavi í Svíþjóð. Þar fannst afmörkuð girðing með fornum 

tréstólpum sem kolefnisgreining gaf til kynna að væri frá um 900 eftir Krist til 1050, þ.e.a.s. á 

heiðnum tímum. Réttarmeinarannsóknir gáfu til kynna að dýrafita, dýrabein og blóðleifar hefðu 

fundist á jörðinni innan marka girðingarinnar. Benda þeir á að sennilega hafi dýrum verið þar 

slátrað og jafnvel fórnað innan girðingarinnar, þ.e.a.s. á milli tveggja tréstólpa innan afmarkaða 

svæðisins.69 

 Það er því ljóst af erlendum fornleifum, að athafnir hafi átt sér stað utandyra. Blóð 

fórnardýra leikur þar stórt hlutverk, en einnig eru ummerki um matreiðslu og suðu á matvælum 

                                                           
66 Zachrisson, „De heliga platsernas arkeologi: Materiell kultur och miljöer i järnålders Mellansverige“, bls. 90.  

67 Magnel og Iregren, „Veitstu hvé blóta skal“, bls. 223-250. Sýnilegur munur var á fórnardýrum eftir árstíðum og 

jafnvel fundust leifar af birnum og elgum sem veidd voru. Þessir fornleifauppgreftir styðja einnig frásögn Guta 

sögu, sem er skrifuð í Svíþjóð á bilinu 1220-1330 (sjá: Peel, „Guta saga Introduction“, bls. 7), sem segir frá 

svipuðum atburðum á heiðnum tímum: „Firir þan tima ok lengi eptir siþan troþu menn a hult ok a hauga, vi ok 

stafgarþa ok a haiþin guþ. Blotaþu þeir synum ok dytrum sinum ok fileþi miþ mati ok mungati. Þet gierþu þair eptir 

vantro sinni. Land alt hafþi sir hoystu blotan miþ fulki. Ellar hafþi huer þriþiungr sir. Ens meri þing hafþu mindri 

blotan miþ fileþi, mati ok mungati, sum haita suþnautar, þy et þair suþu allir saman“: Guta saga, bls. 4. 

68 Adam af Brimum, History of the Archbishops of Hamburg-Bremen, bls. 208. 

69 Svensson, „Götavi - en vikingatida kultplats i Närke“, bls. 70-71.  
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(dýraafurðum) sem fórnað var á afmörkuðum svæðum sem bæði er staðfest af fornleifafræði og 

erlendum sagnariturum sem staðkunnir voru svæðinu. 

 

Mynd 2. Teikning sem sýnir endursköpun dýrafórnanna í Götavi. Teikning: Mats Vänehem. Úr „Lilla 

Ullevi - en kultplats“. 

 

4.2 Íslenskar blótleifar 

Áður en við höldum áfram að skoða íslensku „blótsteinana“, þá er einnig nauðsynlegt að skoða 

þær aðrar íslensku blótleifar sem fundist hafa á síðastliðnum árum. Má þar sérstaklega nefna bók 

sem fornleifafræðingurinn Bjarni F. Einarsson gaf út árið 2015 um fornleifauppgröft á Hólmi í 

Nesjum á Suðurlandi, sem hann hafði rannsakað í 12 sumur. Þar fann hann kuml og aðra 

áhugaverða muni, líkt og lítið jarðhýsi frá tíundu öld með óvenjulegu sniði sem var fimm metrum 

frá kumlunum.70 Jarðhýsinu, sem Bjarni segir að sé það minnsta sem fundist hefur hér á landi, var 

haldið uppi af tveimur ásum sem grafnir voru niður í stoðholur. Í jarðhýsinu, sem Bjarni kallar 

„blóthús“ mátti finna eldstæði, litla dyragætt og fjöldann allan af gripum og dýrabeinum sem 

höfðu komist í kynni við eld.71 Þá segir Bjarni að gripirnir hafa verið lagðir niður af ásetningi og að 

hvergi hafi fundist jafn fjölbreyttir gripir hér á landi á einum stað. 

                                                           
70 Bjarni F. Einarsson, Landnám og landnámsfólk, bls. 7-9. 

71 Bjarni F. Einarsson, Landnám og landnámsfólk, bls. 355-358. Þau dýrabein sem fundust voru úr hvölum, kindum, 

nautgripum, hestum og svínum. 
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Þá voru einnig fyrir utan húsið eldsteinar, eldstæði og soðholur sem hafa verið til suðu eða 

eldamennsku á svæðinu.72 Bjarni bendir á að mörg jarðhýsi hafa fundist á Íslandi og hafa þau 

fundist á bæjarstæðum, en það á ekki við um jarðhýsið frá Hólmi, sem þjónaði greinilega öðrum 

tilgangi.73 

Þá er vert að nefna nýlegan fornleifauppgröft á Hofstöðum á Mývatni, sem var þó með 

öðru sniði. Var þar grafinn upp forn skáli og fyrir utan hann fundust dýrabein sem höfðu 

óvanalega áverka og veðrun. Að minnsta kosti 23 hauskúpur af nautgripum fundust fyrir utan 

bygginguna og var veðrun sjáanleg á efri hluta hauskúpanna í kjölfar þess sem skinn og sinar 

höfðu rotnað af. Kjálkabein voru sýnilega síður veðruð, sem bendir til þess að kjálkinn hafi dottið 

á jörðina meðan efri hlutinn stóð enn. Kolefnisaldursgreining á höfuðkúpunum benti til þess að 

síðustu hauskúpurnar séu frá því um árið þúsund eftir Krist, en hinar voru um 50-100 árum eldri, 

sem gefur í skyn að síendurtekinn atburður hafi átt sér stað.74 Að auki höfðu hauskúpurnar enn 

horn, sem voru annars iðulega notuð í útskurð og annað handverk. Þetta bendir til að 

hauskúpurnar hafi hangið á veggjum og þjónað sjónrænum tilgangi til vitnisburðar um hvað hafði 

farið þarna fram.75 Þá tóku fornleifafræðingarnir glöggt eftir að hauskúpur skepnanna báru 

ummerki um óvenjulega áverka sem sýndi að þau höfðu verið aflífuð með þungu vopni eða öxi 

aftan á hálsinn. Fornleifafræðingarnir hafa ályktað að slík aflífun hafi haft það markmið að 

                                                           
72 Bjarni Einarsson, „Blót House in Viking Age Farmstead Cult Practices“, bls. 181. Fundur Bjarna kemur vel saman 

við frásögn Guta sögu af blóti: sjá kafla 4.1. 

73 Bjarni Einarsson, „Blót House in Viking Age Farmstead Cult Practices“, bls. 175. Bjarni segir ennfremur að þau 

jarðhýsi sem fundist hafa hér á landi hafa verið höfð til ýmissa nota, en þetta jarðhýsi sker sig úr frá hinum 

jarðhýsunum. 

74 Lucas, og McGovern, „Bloody Slaughter: Ritual Decapitation and Display at the Viking Settlement of Hofstaðir, 

Iceland“, bls. 14. 

75 Lucas, og McGovern, „Bloody Slaughter: Ritual Decapitation and Display at the Viking Settlement of Hofstaðir, 

Iceland“, bls. 8-11. 
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blóðsúthellingar hafi verið með mesta móti, svo auðveldlega gæti skvest á fólk eða hluti með 

tilheyrandi sjónarspili.76  

Það er því ljóst að fornleifafræðin gefur okkur ákveðnar en fjölbreyttar hugmyndir um 

hvernig blót og fórnarsiðir voru stundaðar á Norðurlöndunum á heiðnum tímum. Fornleifarnar 

staðfesta þá að trúarlegir atburðir áttu sér stað, þar sem dýrum var fórnað, og jafnvel aflífuð á 

óhefðbundinn máta áður en þau voru matreidd. Viðburðirnir voru sóttir af fólki og gátu verið 

íburðarmiklir en þó höfðu þeir mismunandi áherslu og uppsetningu. Ef til vill hafa hauskúpurnar 

sem fundust á Hofstöðum verið af svokölluðum „blótnautum“ líkt og Egils saga og Kormáks saga 

nefna (sjá í kafla 3.5). Sterk rök hníga að því að athöfnin hafi átt sér stað á merkum tímamótum, 

ef til vill þegar menn komu saman líkt og gerist í Þiðranda þætti ok Þórhalls (rituð milli 1382-

138777) þar sem 12 vetra nauti er blótað á veturnóttum.78 Öll eiga þessi blót það þó sameiginlegt 

að rennandi blóð hefur verið áberandi við slátrun dýranna. Kemur það vel saman við það sem 

fornritin segja okkur um hvað gerðist á blótum, sem leggja mikla áherslu á gildi fórnarblóðs í 

athöfnunum (sjá kafla 3).  

Hvergi er þó minnst hér á sérstaka „blótsteina“ líkt og rætt er í kafla 1. Þá eru hvergi 

fornleifaskýrslur til um steina sem voru blótaðir líkt og lýst er í Eyrbyggju, Kristni sögu og Harðar 

sögu í kafla 3, svo nú er kominn tími til að skoða hvernig umræða um slíka „blótsteina“ á Íslandi 

varð til.  

 

 

 

                                                           
76 Lucas, og McGovern, „Bloody Slaughter: Ritual Decapitation and Display at the Viking Settlement of Hofstaðir, 

Iceland“, bls. 7-23. Benda þeir á að aflífunaraðferðirnar geta auðveldlega skemmt áhöld og flísað kjötið og því ekki 

þótt hentugt til hefbundinnar slátrunar. 

77 Sigurður Nordal, „Formáli“, bls 11. 

78 Þáttr Þiðranda ok Þórhalls, bls. 466. 12 vetra naut er gríðarleg skepna á þeim tíma, þegar naut voru oftast ekki 

látin lifa nema 2-3 vetur, því eftir það urðu þau óviðráðanleg sökum stærðar og vitanlega hættuleg, því þau voru 

gjarnan mannýg. Sagnir eru til um það frá seinni öldum að of stór naut hafi verið hættuleg og jafnvel drepið fólk. 

Um þetta hefur afabróðir minn ritað sem varð vitni af slíkum atburði: sjá Helgi Kristjánsson, Í björtum Borgarfirði, 

bls. 52.  
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5. Íslenskir blótsteinar 

 

5.1 Norræn trú sem þjóðfræði 

Terry Gunnell hefur bent á, að norræn trú var eins og flest form af þjóðfræði, það er að segja að 

eitthvað sem lifði fyrst og fremst í munnlegri geymd.79 Í kaflanum á undan var rætt um 

fornleifafundi sem fornleifafræðingar nota í dag sem vitnisburð eða staðfestingu á blóðfórn á 

víkingatíma og athöfnum tengdum þeim. Hér verður svo rætt um bakgrunn og samhengi annarra 

leifa sem hafa fundist í gegnum árin sem menn hafa lengi tengt í munnlegri hefð við blót heiðinna 

manna, það er að segja ýmist „blótsteina“ og „hlautbolla“ (blótbolla), sem hafi fengið um sig 

munnlegar sögur meðal manna á Íslandi.  

5.2 Aðdragandi og nýrómantík 

Eins og sjá má í kafla 3.2 og 3.3, voru sögur um steina sem blótaðir voru til þegar á þrettándu og 

fjórtándu öld. Ljóst er að sögur um heiðin blót hafa verið aðgengileg fyrir landsmenn í gegnum 

aldirnar, og greinilega ennþá þegar Íslendingasögur voru prentaðar, bæði hér á landi og erlendis. 

Slíkar sögur urðu enn aðgengilegri þegar Hólar í Hjaltadal prentuðu út bækurnar Agiætar 

Fornmaña Søgur og Nockrer marg-frooder søgu-þætter Islendinga árið 1756, sem innihéldu 

samanlagt 14 Íslendingasögur, til dæmis Harðar sögu ok Hólmverja og Kjalnesinga sögu sem hafa 

að geyma hoflýsingarnar sem vitnað er í kafla 3.3.80   

Önnur vitundarvakning varð á nítjándu öld um gildi fortíðarinnar meðal fræðimanna í 

Evrópu, þegar áhugi kviknaði meðal þeirra á að endurmeta heimildir sem til voru. Árið 1807 var í 

Danmörku stofnuð nefnd til að varðveita fornleifar undir veldi Dana.81 Finnur Magnússon (1781-

1847) sem tók sæti í nefndinni um áramótin 1816-1817 gekk hart eftir því að friða einnig þær 

fornminjar sem voru til á Íslandi. Nefndin sendi svo frá sér friðunartilskipanir til amtmanna á 

Íslandi árið 1817, þar sem t.d. „dómhringir“, „rúnaáletranir“, og Snorralaug voru friðuð.82 Þá voru 

                                                           
79 Gunnell, „Folklore“, bls. 1. 

80 Haukur Már Haraldsson, Frá Hólum til Reykjavíkur: Fyrstu 300 árin í prentsögu Íslendinga, bls. 24.  

81 Sveinbjörn Rafnsson, Frásögur um fornaldarleifar 1817-1823, bls. 9-10. 

82 Sveinbjörn Rafnsson, Frásögur um fornaldarleifar 1817-1823, bls. 11-18. 
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spurningalistar um fornleifar sendir til presta og hátt settra manna hér á landi sama ár á íslensku. 

Spurningalistinn innihélt tíu spurningar um fornleifar. Þar af var spurning númer tvö um stóra 

steina eða kletta af mannavöldum, en „serílagi óskaz greinileg skírsla um þá svokölludu blótsteina 

á fornum hof- edr þíngstöðum – og um adrar heidindómsins leifar er enn þá kynnu meinast ad 

vera til.“83 Prestarnir svöruðu einir af öðrum, og nefna tveir prestar að „blótsteinar“ væru í sínu 

umdæmi, yfirleitt í og við forna „dómhringi“. Eiga þeir það sameiginlegt að vera stæðilegir steinar 

eða klettar og þóttust menn jafnvel sjá rauðleitan lit undir mosa sem óx á þeim (sjá mynd 3).84 

Aðrir prestar voru þó fámálir um „blótsteina“, og höfðu meiri áhuga á að nefna steina sem 

landvættir dvelja í, líkt og Narfi á Narfastöðum í Melasveit,85 eða Auðarsteinn í Hvammi í Dölum 

þar sem Auður Djúpúðga á að liggja undir.86 Oft voru prestarnir greinilega vel að sér í 

Íslendingasögunum og vitna gjarnan í þær í sóknalýsingum sínum.87,  

Áhugi Íslendinga á fornsögunum jókst á næstu árum, sem sjá má í áskriftatölum að 

fornsagnaútgáfum Hins norræna fornfræðifélags.88 Á þessum árum var einnig ljóst að margir 

íslenskir fornmunir höfðu verið keyptir af útlendingum eða fluttir á dönsk söfn. Þetta vakti gremju 

sumra Íslendinga, til að mynda Sigurðar Guðmundssonar málara (1833-1874),89 sem ritaði 

hugvekju um fornleifar til Íslendinga árið 1862 í Þjóðólfi. Þar benti hann á mikilvægi þess að slíkir 

                                                           
83 Spurningaskráin um fornaldaleifar frá 1817, Í Frásögur um fornaldarleifar 1817-1823, bls. 37-39. Líklega var verið 

að vísa til áðurnefndra frásagna um steina sem blótaðir voru í Íslendingasögunum (sjá kafla 3.5), og þaðan hafi 

hugtakið „blótsteinn“ hér orðið til.  

84 Sjá fornleifaskýrslu Gísla Ólafssonar (1777-1861) frá 1817, („Helgafell“, bls. 338) og skýrslur Boga Benediktssonar 

(1771-1849) („Staðabakkaþingsókn“, bls. 353-366). Bogi vitnar iðulega í Eyrbyggju sem segir frá „Þórsteini“ þar sem 

mönnum var blótað: sjá um Þórsteininn í kafla 3.5.  

85 Bjarni Arngrímsson (1768-1821), „Melar í Melasveit“, bls. 271-272. 

86 Jón Gíslason (1767-1854), „Hvammur í Dölum“, bls. 377. Þá nefnir Magnús Árnason (1772-1838) í sinni skýrslu á 

Þingeyri að „í Heidni hafi bóndinn á Gilá trúad á Steinbúann“, og vísar til sama steins sem Kristni saga fjallar um, 

sem fjallað er um í kafla 3.5: sjá Magnús Árnason, „Þingeyrar“, bls. 463.  

87 Sveinbjörn Rafnsson, Skýringar, Í Frásögur um fornaldarleifar 1817-1823, bls. 403.  

88 Sveinbjörn Rafnsson, Frásögur um fornaldarleifar 1817-1823, bls. 29. 

89 Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Edda Björnsdóttir. „Sigurður Guðmundsson og stofnun Forngripasafnsins“, bls. 

445.  
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gripir væru til á sérstöku forngripasafni til sýnis fyrir íslenska menningarsögu.90 Landsmenn tóku 

við sér og rituðu í framhaldi af því ýmsar skýrslur og greinar um sérstakar fornleifar sem höfðu 

fundist, meðal annars þá ýmsu „blótsteina“ og „hlautbolla“ sem rætt verður nánar í næsta 

undirkafla.91 

 

Mynd 3. „Blótsteinninn“ á Staðabakkaþingsókn sem Eyrbyggja saga kallar Þórsstein. Ljósmynd: Adolf 

Friðriksson. 

5.3 Blótsteinar og hlautbollar á Íslandi 

Víðsvegar um landið hafa menn fundið steina með bollalöguðum holum sem hafa verið tengdir 

við blót og heiðnar athafnir, ekki síst í framhaldi af hugvekju Sigurðar og útgáfu Íslendingasagna. 

Það sýnir líka vel hve mikil áhrif Íslendingasögur höfðu á þjóðtrú Íslendinga fyrr á öldum. Í næstu 

köflum mun ég fjalla um sjö helstu steina sem hafa verið kallaðir „blótsteinar“ og „hlautbollar“ 

og fundist frá lokum nítjándu aldar og fram á okkar daga, og sem skrifað hefur verið um af 

landsmönnum að eigin frumkvæði. Þeir verða skoðaðir í fundarröð. Fjallað verður um helstu 

sameiginleg einkenni þeirra í lokin. 

5.3.1 „Blótsteinar“ Rangæinga og Árnesinga   

Áhugi kviknaði hjá sumum að fjalla um „blótsteina“ eftir hugvekju Sigurðar málara (og jafnvel 

Finns Magnússonar sem sagt er frá í kafla 5.2), líkt og sjá má í umfjöllun Jóns Péturssonar (1812-

1896) í tímaritinu Tímarit árið 1870. Þar segir hann frá tveimur „blótsteinum“, öðrum í 

                                                           
90 Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Edda Björnsdóttir. „Sigurður Guðmundsson og stofnun Forngripasafnsins“, bls. 

456-457.  

91 Ekki munu allir slíkir steinar sem fundist hafa verða til umræðu. Um þá steina sem ekki er rætt um hér má finna í  
viðauka, bls. 56. 
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„vorþingstað Rangæinga“ sem svo var fluttur í bæjarvegg á bóndabæ skammt frá, en hinn 

„blótsteinninn“ var á vorþingstað Árnesinga áður en berghrun fór yfir hann. 92 Jón segir að gamlir 

menn sem hafi munað eftir þeim steini sögðu hann vera frá heiðnum tímum. Að öðru leyti lýsir 

Pétur ekkert „blótsteinunum“ en hann nefnir að þeir hafi verið við dómþing, við forna þingstaði.93 

Þessir „blótsteinar“ virðast minna mjög á „blótsteinana“ sem prestarnir nefna í sínum 

sóknalýsingum og steinana sem lýst er á Þórsnesi: sjá kafla 5.2 og 3.5.  

5.3.2 „Blótsteinn“ á Þyrli í Hvalfirði 

Árið 1880 lýsir Sigurður Vigfússon (1828-1892) fornleifafræðingur í Árbók hins íslenzka 

fornleifafélags að hann hafi grafið upp „blóthús“ á Þyrli í Hvalfirði.94 Þar sagðist hann hafa dregið 

„blótsteininn“ (sem minnst var á í Harðar sögu: sjá kafla 3.5) úr bæjarvegg eða fornri tóft með 

tveimur öðrum mönnum til frekari varðveislu, og er hann nú í dag geymdur á Þjóðminjasafninu.95 

Steinn þessi er nokkuð stór hellusteinn með skál/bolla fyrir miðju (sjá mynd 4 fyrir neðan).96 

Skammt frá hjá Neðri-Botnum fann Sigurður svo annan, nokkru minni „bollastein“ sem einnig var 

grafinn í vegg og segir hann að sá steinn sé einnig mögulega „blótsteinn“. Hann nefnir í þessu 

sambandi að hefð sé fyrir því að kalla slíka „bollasteina“ „blótsteina“, og ítrekar til að fá slíka 

nafnbót þurfi slíkir steinar að finnast í hoftóft, líkt og „blótsteinninn“ á Þyrli. Hann veltir fyrir sér 

hver tilgangur minni steinsins sé, en slær þó engu á föstu með hann.97 Greinilega var gatið í 

steininum talið hafa haft hlutverk sem „hlautbolli“ (eins og lýst var í kafla 3.3).  

                                                           
92 Jón Pétursson. „Um þriðjúngamót í Rangárþingi o.s.f.r.“, bls. 102. 

93 Jón Pétursson. „Um þriðjúngamót í Rangárþingi o.s.f.r.“, bls. 111. 

94 Sigurður Vigfússon. „Rannsókn á blóthúsinu að Þyrli og fleira í Hvalfirði og um Kjalarnes.“, bls. 74. Sigurður var 

einn af frumkvöðlum Fornleifafræðifélagsins á Íslandi: sjá til dæmis Árni Björnsson, Saga daganna, bls. 463. 

Augljóst er að Sigurður leitar að fornleifum sem fornsögurnar nefna að hafi verið til, og vitnar hann oft í Kjalnesinga 

sögu og Harðar sögu sem dæmi.  

95 Sjá: Blótsteinn: Sarpur.is. 

96 Sigurður Vigfússon. „Rannsókn á blóthúsinu að Þyrli og fleira í Hvalfirði og um Kjalarnes, bls. 74. 

97 Sigurður Vigfússon. „Rannsókn á blóthúsinu að Þyrli og fleira í Hvalfirði og um Kjalarnes, bls. 77.  
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Mynd 4. „Blótsteinninn frá Þyrli. Ljósmynd: Harðar saga, bls. 97.  

5.3.3 „Hlautbollinn“ í Fljótsdal í Fljótshlíð  

Árið 1904 lýsir Brynjúlfur Jónsson (1838-1914) frá Minna-Núpi í Árbók hins íslenzka fornleifafélags 

að árið 1902 hafi Úlfar Jónsson (1864-1932), bóndi í Fljótsdal í Fljótshlíð, fundið annan bollalaga 

stein er hann var að grafa fyrir nýrri hlöðu nálægt bæ sínum.98 Fannst bollasteinninn inni í gamalli 

hleðslu og virtist hann vera tilhöggvinn, kringlóttur steinn úr þursabergi (breksía) og var bollinn 

því heldur brothættur. Innar fann bóndinn breiða ljóskolu úr járni sem Brynjólfur segir að hafi 

verið „heldur breið til að vera ljóskola.“99 Brynjúlfur setur í grein sinni fram tvær tilgátur á þessum 

fundi: að tóftin sé frá landnámsöld og hafi verið gamalt hof með ljóskolu og „hlautbolla“, eða hér 

sé um gamla smiðjutóft að ræða sem hafði ljóskolu og „herzlubolla“ sem notaður var til að kæla 

járn við járnsmíðar. Þó finnst Bryjólfi ólíklegra að þetta hafi verið smiðjutóft því þá „hefði fundist 

meira en minna af sindrum.“100 Ljóst er að menn voru samt að vera aðeins meira efins um að hér 

sé „hlautbolli“ úr hofi, eflaust vegna þess að bollinn fannst ekki í eða við stað með hofs-örnefni. 

5.3.4 „Hlautbollinn“ á Hofi í Skagaströnd 

Árið 1934 birtist lítil fréttaklausa í Morgunblaðinu um að enn annar „hlautbolli“ hafi fundist að 

Hofi á Skagaströnd. Fréttin birtir ekki hver hafi fundið hann, undir hvaða kringumstæðum, né 

hvernig hann er í laginu, en þó er því haldið fram að hér sé slíkur bolli á ferð og að viðeigandi 

                                                           
98 Brynjúlfur Jónsson, „Fornleifafundur í Fljótsdal 1902“, bls. 21-22. 

99 Brynjúlfur Jónsson, „Fornleifafundur í Fljótsdal 1902“, bls. 22. 

100 Brynjúlfur Jónsson, „Fornleifafundur í Fljótsdal 1902“, bls. 22.  
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ráðstafanir hafa verið gerðar til að varðveita hann í Þjóðminjasafninu.101 Líklega tengja menn hér 

„hlautbollann“ við hofs-örnefni, líkt og kemur ítrekað fram í hoflýsingunum í kafla 3.3, og er 

mönnum þannig fyrirmunað að varðveita hann. Ekkert er þó um steininn í Þjóðminjasafninu 

þannig hann virðist vera týndur í dag. 

5.3.5 „Hlautbollinn“ í hofi Geirs goða 

Í tímaritinu Eimreiðinni árið 1963, veltir Ólafur Þorvaldsson (1884-1972) vöngum yfir rústum í 

Úthlíð í Biskupstungum, „eigi alllitlum og hefur sú sögn fylgt jörðinni frá ómunatíð, að hofrústir 

séu og munu fornleifafræðingar okkar allir hafa fallizt á, að rétt muni vera“, og tileinkar Ólafur 

þessum hofrústum Geir goða.102 Skammt frá, á bæjarstæðinu, er bollalaga djúpur steinn sem 

Ólafur veltir fyrir sér hvort hafi verið „hlautbolli“ úr hofinu eða „herzlusteinn“ eins og minnst er 

á í kafla 5.3.3, en að öðru leyti slær Ólafur engu á föstu varðandi tilgang steinsins.103  

 

Mynd 5. „Hlautbollinn” í Úthlíð. Ljósmynd: Gísli Sigurðsson.  

5.3.6 „Blótsteinninn“ í Selárdal 

Í Vísi árið 1973 var birt viðtal við bóndann og fyrrum stjórnmálamanninn Hannibal Valdimarsson 

(1903-1991) um staðarhætti og sögur Selárdals í Arnarfirði. Í þeirri grein bendir Hannibal á enn 

annan mögulegan „blótstein“ sem stendur fyrir framan Selárdalskirkju, ílangan stein með þremur 

                                                           
101 Morgunblaðið, Dagbók, 4. Spurði ég staðkunna menn á Skagaströnd um þennan „hlautbolla“, en enginn 

kannaðist við hann. 

102 Ólafur Þorvaldsson, „Að hofi Geirs goða“, bls. 247. Hér er verið að vitna í Geir goða sem kemur fram í Brennu-

Njáls sögu: sjá Brennu-Njáls saga, bls. 196. 

103 Ólafur Þorvaldsson. „Að hofi Geirs goða“, bls. 251.  
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bollum sem klappaðar hafa verið í steininn af nákvæmni.104 Nokkrum árum síðar (1981) tók Ómar 

Ragnarson viðtal við Hannibal um þennan stein í Stiklum, og leggur þá Hannibal fram þá tilgátu 

að hér séu þrír „hlautbollar“ sem hofgoði notaði til að sletta á blótgesti í heiðnu hofi með 

„hlautteini“.105 Steinninn stendur þar enn og tók ég mynd af honum sumarið 2018, sem birtist 

hér fyrir neðan.  

 

Mynd 6. „Blótsteinninn“ í Selárdal. Ljósmynd: Kári Pálsson.  

5.3.7 Blóðugi steinninn úr Goðdal í Bjarnafirði 

Flestir þeirra „blótsteina“ sem hafa fundist koma af söguslóðum þar sem þeir eru settir í sögulegt 

samhengi um heiðna tíma staðarins. Hvergi er fjallað um Goðdal í Bjarnafirði í fornsögunum, en 

elsta ritaða heimildin um Goðdal er þó frá 1446, og er hann skráður þar sem eign Guðmundar 

Arasonar.106 Hefur hann haft orð á sér fyrir forneskju og fjölkynngi.107 Enda hefur Ólafur Briem 

                                                           
104 Vísir, Úr Stjórnarráði í Selárdal, 8.  

105 Ómar Ragnarsson, Stiklur. Til er þjóðsaga um þennan stein, sem segir að þjóðsagnapersónan Árum-Kári, sem var 

prestur í Selárdal í árdaga kristninnar, hafi sótt steininn og borið hann í hempuvasa sínum fyrir mjaltakonur, svo 

þær gætu laugað hendur sínar fyrir og eftir mjaltir: sjá Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri, I, bls. 505-507. 

Þjóðsagan tengir steininn ekki við blót, en Hannibal byggir kenningar sínar á frásögninni í Hákonar sögu góða: sjá 

kafla 3.3. 

106 Diplomatarium Islandicum IV, bls. 686. 

107 Guðrún Níelsdóttir, „Sagnir úr Goðdal“, bls. 66-69. Segir Guðrún samkvæmt munnmælum að hof hafi staðið í 

Goðdal í heiðni, en síðar hafi hann breyst í „launblótsstað“ eftir að kristni var lögtekin. (Sbr. lögin um kristnitöku 

sem vitnað er í kafla 3.3). 



41 
 

(1933-2006) vakið athygli á hve mörg örnefni í Bjarnafirði eru heiðin, og tengjast hörgum108 og 

fossum.109 

 Á árunum 1960 til 1962 grófu hjónin Inga Ingibjörg Guðmundsdóttir og Gunnlaugur 

Pálsson upp undirstöður fyrir sumarhús í Goðdal í Bjarnafirði. Bæði var handgrafið og rutt með 

ýtu fyrir sökkla og var sú hefð þegar óvenjulegir og fallegir steinar fundust að þeim var safnað 

saman undir þakskeggi, en sumir steinar voru notaðir sem hellur fyrir göngustíga. Einn þessara 

steina, bollalaga steinn lenti þó undir palli sem smíðaður var 1983, og enduruppgötvaðist hann 

síðan árið 2002 og var honum þá haldið til haga.110 Vert er að hafa í huga að það var um sama 

leyti og Galdrasafnið á Hólmavík var stofnað, og vitundarvakning var þannig á meðal 

Strandamanna um gamlar galdrahefðir, ekki síst í ljósi þess að Goðdalur (eins og Selárdalur) hefur 

orð á sér fyrir fjölkynngi og „goðagremi“.111 Ásjón bollasteinsins þótti þeim hjónum forvitnileg og 

veltu þau fyrir sér hvort þetta væri „hlautbolli“ úr heiðnum sið þar sem hann var dökkur á 

botninum og nokkuð gljáandi.  Höfðu þau samband við fræðimenn sem gætu vitað eitthvað nánar 

um málið og endaði hann í tilraun réttarmeinafræðingana Þóru Stephensen og Ómars Pálssonar 

sem höfðu rannsakað með nýrri tækni hve lengi blóðleifar greinast í jörðu.112 Niðurstöður Þóru 

og Ómars birtust árið 2005 í American Academy of Forensic Science þar sem steininum 

(„bollanum“) er lýst sem haglega gerðum þríhyrndum steini með vel slípaða skál. Þau segjast hafa 

úðað steininn með Luminol lausn sem gaf þá svörun að í steininum væru fornar dýrablóðsleifar, 

bæði í botninum og á börmum hans. Svörunin var vissulega dauf en niðurstöður Þóru og Ómars 

voru afdráttalausar um að hann hafi verið notaður einhverntímann til að geyma blóð. Aðrar hliðar 

á steininum gáfu þó neikvæða svörun, nema undir steininum þar sem mátti greina leifar af sóti. 

Niðurstöður Þóru og Ómars sögðu þó ekki hve gamalt blóðið væri, og sögðu þau til að 

                                                           
108 Ólafur Briem, Heiðinn siður á Íslandi, bls. 150. Til að mynda eru örnefnin Hörsey og Hörsvík þar að finna. 

109 Ólafur Briem, Heiðinn siður á Íslandi, bls. 170. Tveir Goðafossar eru í Bjarnafirði. 

110 Inga Ingibjörg Guðmundsdóttir og Gunnlaugur Pálsson, „Blótsteinn frá Goðdal í Kaldrananeshrepppi“, bls. 39-40. 

Þá nefnir greinin að Kristján Sæmundsson jarðfræðingur telji „bollann“ vera slípaðan til af mannavöldum og úr 

nálægu umhverfi þar sem bergtegund hans svipar til nálægra bergtegunda. 

111 Jóhann Hjaltason, Goðdalur, bls. 102-103. Jóhann segir að um átjándu öld hafi búið þar Jón Arnljótsson, sem var 

„kyndugur karl, margfróður og talin göldróttur.“ Einnig er jarðhiti á svæðinu með tilheyrandi gufumyndun. 

112 Inga Ingibjörg Guðmundsdóttir og Gunnlaugur Pálsson, „Blótsteinninn frá Goðdal í Kaldrananeshreppi“, bls. 40. 
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aldursgreina steininn þyrfti að gera frekari fornleifarannsóknir á svæðinu, sem hafa ekki verið 

gerðar ennþá.113  

 

Mynd 7. Steinninn úr Goðdal. Fyrir framan er hringurinn minn til viðmiðunar. Ljósmynd: Kári Pálsson. 

5.3.8 Samantekt á „blótsteinunum“ sjö 

Eins og hefur komið fram í kaflanum á undan voru fyrstu „blótsteinarnir“ sem menn fundu 

stæðilegir klettar og jafnvel björg, eins og blótsteinarnir á Þórsnesi og Stóru-Giljá sem nefndir eru 

í kafla 3.5. Eftir því sem árin líða, og með hvatningu frá fræðimönnum og þekkingu af blótlýsingum 

frá Íslendingasögunum, er ljóst að menn fara að veita bollalaga formi á steinum í umhverfinu 

meiri athygli og fara kalla þá „hlautbolla“ (líkt og blótlýsingarnar nefna í kafla 3.3). Fyrstu dæmin 

sýna að oftar en ekki er því haldið fram blákalt að fundist hafi „blótsteinar“ eða „hlautbollar“ ef 

þeir hafa fundist í fornum hofum sem minnst er á í Íslendingasögunum, nálægt hof-tengdum 

örnefnum eða í svokölluðum „dómhringjum“ (eins og á Þyrli og á Skagaströnd). Fræðimenn hafa 

seinna endurskoðað þessa fornleifafundi og varpað á þá efasemdum. Í skýringum sínum í Harðar 

sögu til dæmis ritar Bjarni Vilhjálmsson um áðurnefndan fund Sigurðar Vigfússonar á „blóthúsinu“ 

á Þyrli, þar sem hann skoðaði yngri fornleifaskýrslur af tóftinni. Segist Bjarni ekki geta betur séð 

                                                           
113 Þóra Stephensen, Ómar Pálsson, „The Meeting of Old and New: Luminol Application to a Suspected Ritualistic 

Heathen Stone from Viking Age, bls. 287. Í persónulegum samtölum mínum við Ómar (30.11.18), spurði ég hvort 

steinninn gæti gefið blóðsvörun ef geymt hefði verið í honum eitthvað annað matarkyns, eins og tólg, eða kjöt. 

Ómar svaraði neitandi og ítrekaði að bollinn hefði komist í kynni við blóð í fljótandi formi fyrir margt löngu. 
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en að „blóthúsið“ hafi verið gamalt fjárhús.114 Þá nefnir Bjarni að bollalaga steinum, líkt og þeim 

sem fannst í „blóthúsinu“ á Þyrli, svipi reyndar til margra steina sem fundist hafa víðsvegar um 

landið, sem jafnvel hafa náttúrulega útskýringu. Hann segir að þessir „bollar“ hafi verið 

misjafnlega stórir og þar að leiðandi hafi tilgangur þeirra verið óviss. Hann nefnir einnig þær 

tilgátur að þeir gætu hafa verið notaðir sem mundlaugar, kvarnir eða kolur (fyrir ljós), þó hann 

neiti ekki beint möguleikanum á að þeir hafi verið blótsteinar.115 Gott dæmi um stein af því tagi 

sem Bjarni nefnir er Klaustursteininn á Flatey,116 sem hefur útlitsleg líkindi við „blótsteininn“ á 

Þyrli. Báðir steinarnir hafa hellulaga yfirborð með litla bollalögun á miðju yfirborðinu, líkt og sjá 

má á mynd 8. „Blótsteinninn“ í Selárdal með þremur bollunum á sér þó engan líkan hér á landi, 

og hefur einnig gamla galdra þjóðsögu á bakvið sig eins og bent var á í kafla 5.3.6. 

Einnig er eftirtektarvert hvernig umræðan um „blótsteinana“ færðist hægt og rólega yfir 

í að þeir gætu verið „hlautbollar“ ef þeir hefðu bollalaga form, ef til vegna aukins aðgengi 

landsmanna að Íslendingasögunum, sem fjalla reglulega um „hlautbolla“ (líkt og sjá má í kafla 3.3) 

á meðan orðið „blótsteinn“ finnst þar ekki. Eins og sést í dæmum 5.3.3 og 5.3.5 má einnig sjá að 

með tíð og tíma (og aukinni þekkingu á fornleifafræði) fara menn að líta gagnrýnni augum á hvort 

bollalaga steinar séu í raun og veru „blótsteinar“, „hlautbollar“ eða eitthvað annað ótengt 

trúariðkun. Til að mynda fékk steinninn í Goðdal ekki aukna athygli og viðurnefnið „hlautbolli“ 

fyrr en að blóðleifarnar fundust á honum. Samt sem áður þarf að hafa í huga að slíkir bollalaga 

steinar hafa hvergi fundist enn í þeim fornleifafræðiuppgröftum sem rætt var um í kafla 4, og eins 

og er hafa engir fornleifafræðingar á Íslandi enn staðfest að steinarnir sem hafa verið skoðaðir 

séu virkilega „hlautbollar“, eða jafnvel „blótsteinar“. 

                                                           
114 Bjarni Vilhjálmsson, Skýringar, í Harðar sögu, bls. 91-92.  

115 Bjarni Vilhjálmsson, í Harðar sögu, bls. 91-92. Bjarni nefnir þó að svokallaðir „bollasteinar“ væru blótaðir fyrr á 

öldum í Svíþjóð og í Bretlandi. Þar segir hann „Eru þeir þar nefndir álfakvarnir (Sæ. „älvkvarnar“), og smurði fólk þá 

um holuna, einkum til að leita börnum lækninga, sbr. að í Noregi hefur tíðkazt að hella mjólk eða öli yfir sérstaka 

heimilissteina.“ 

116 Eysteinn G. Gíslason. „Eyjar í Barðastrandasýslu“, bls. 144. Ekki má útiloka að bæði Klaustursteinninn á Flatey og 

„blótsteinninn“ á Þyrli gætu hafa verið fórnarhellur (álfakvarnir), líkt og Bjarni lýsir í skýringum sínum í Harðar sögu. 

Hafa verður í huga að Haukur Erlendsson (dáinn 1334) er að lýsa lifandi hefð í Hauksbók þegar hann segir frá 

hvernig konur færa landvættum matarleifar til steinhellna: sjá kafla 3.5. 
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Af þeim „blótsteinum“ eða „hlautbollum“ sem rætt hefur verið um hér, liggur blóðugi 

steinninn úr Goðdal án efa undir mestum grun um að hafa verið notaður undir trúarlega iðkun. 

Eins og sést í kafla 3, gefa fornsögurnar ítrekað til kynna að heiðin blót tengist blóði og að blóð 

hafi verið geymt eða því safnað í „hlautbolla“. Þá hefur fornleifafræðin staðfest (sjá kafla 4) að 

dýrum hafi verið slátrað á blótum með tilheyrandi blóðútshellingum á sumum stöðum sem voru 

nátengdir heiðnum athöfnum eins og Götavi og Gamla Uppsala. Sótið undir bollanum frá Goðdal 

gefur líka til kynna að hann hafi komist í kynni við eld, ef til vill vegna eldamennsku líkt og 

fornleifafræðin gefur til kynna að hafi verið algengt á blótum. Ýmis dæmi hafa einnig sýnt að 

raunverulegir fórnaratburðir geta stundum legið á bak við munnlegar sagnir, sérstaklega á 

stöðum sem umkringdir eru heiðnum örnefnum.117 Hafa verður þó hugfast að meðan 

fornleifarannsóknir á staðnum eru ekki til er ekki hægt að slá því á föstu hvort þetta tengist blóti 

eða ekki.  

 

Mynd 8. Klaustursteinninn í Flatey. Ljósmynd: Ragnar Sverrisson. Ljósmynd í vörslu höfundar. 

                                                           
117 Gunnell, „Nordic Folk Legends, Folk Traditions and Grave Mounds“, bls. 19-24. Í greininni ræðir Terry Gunnell 

um nokkrar nítjándu til tuttugustu aldar munnlegar sagnir um heiðna tíma sem fornleifafræðin hefur staðfest. Vert 

er að minnast þess í 3 kafla að Landnáma lýsir hvernig fossar voru blótaðir (og blótleifar bornar í fossinn) og 

hvernig að „ganga til fréttar“ gat verið hluti af blótathöfnum. Örnefnin í Goðdal geta bent til þess að heiðnar 

athafnir gætu hafa átt sér stað ekki langt frá fundarstað blóðuga steinsins, þar sem Goðafoss og hörgs örnefnin eru 

í sama firði. Miðað við niðurstöður Terry Gunnell í grein sinni („Nordic Folk Legends, Folk Traditions and Grave 

Mounds“, ) sem áður var nefnd, væri athyglisvert að sjá hvað fornleifarannsóknir á svæðinu gætu sýnt okkur.   
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Niðurstöður 

Skilningur fræðimanna á hugtakinu „blót" hefur tekið stakkaskiptum eftir því sem árin hafa liðið. 

Fyrst um sinn einblíndu fræðimenn á hvernig goðar héldu blót í hofum og á lögþingum en síðar 

meir fóru fræðimenn að horfa meira á hlutverk fórnarblóðsins í athöfnunum. Finna má í 

íslenskum fornbókmenntum sagnir um heiðna menn á Íslandi fyrir kristnitöku, sem stunduðu blót 

sem þeir notuðu við ákvörðunatöku, lögskil og jafnvel dýrkun guða. Borin var saman frásögn 

Landnámu við fimm blótlýsingar sem finna má í Íslendingasögunum, sem sýna að blótfrásagnir 

Landnámu snúast meira um persónuleg blót í náttúrunni, ólíkt Íslendingasögunum. Blótfrásagnir 

Íslendingasagna snerust heldur um samkomur manna þegar gera skyldi lögskil, oftast í hofum þar 

sem blóð leikur lykilhlutverk, geymt í „hlautbollum“. Þá fjalla fornsögurnar um blót hjá hörgum 

og steinum sem bleyttir hafa verið blóði og blótaðir, en hvergi eru slíkir steinar kallaðir 

„blótsteinar“ með beinum hætti. Blóðið í fornsögunum leika hlutverk fréttamiðils þar sem lesið 

var úr blóðslettum sem gáfu vissa blótfrétt. Þá kemur orðalagið að „ganga til fréttar“ nokkrum 

sinnum fyrir, sem gæti bent til þess að blótathafnir hafi jafnvel verið fjarri mannabyggðum. 

 Fornleifafræðin styður áherslu fornbókmenntanna á mikilvægi blóðs í athöfnum þar sem 

fundist hafa leifar af dýrum sem virðist hafa verið fórnað í trúarathöfnum með tilheyrandi 

blóðsúthellingum. Óvanalegar aflífunaraðferðir á Hofstöðum gefa til kynna að þátttakendur hafi 

vísvitandi látið blóðið ganga yfir sig þegar nautgripir voru aflífaðir. Fornleifafræðin bendir til þess 

að þessir atburðir hafi verið endurteknir og jafnvel hafi gerst á ákveðnum árstímum, sem kemur 

saman við frásagnir fornbókmenntana.  

 Nauðsynlegt var að skoða þessar fræðigreinar um hvað fólst í blóti, til að skoða 

„blótsteinana“ sem rætt er um í 5. Kafla, en orðið „blótsteinn“ var aldrei nefnt í fornsögunum. 

Snemma á nítjándu öld barst prestum á Íslandi spurningalisti um fornleifar og voru þeir þá spurðir 

um svokallaða „blótsteina“, og var það hugtak búið til af fræðimönnum. Þeir prestar sem sögðust 

hafa fundið slíka steina voru vel að sér í sumum fornsögum sem fjalla um blót hjá steinum á 

svæðinu. Aðrir prestar nefndu aftur á móti ákveðnar landvættir sem bjuggu í vissum steinum, 

sem virðist byggja á fornri munnlegri geymd sem líkist frásögn Kristni sögu, sem segir frá slíkri 

landvætti sem var blótuð. Vitundarvakning varð hjá Íslendingum seinna á nítjándu öld, um að 

varðveita fornleifar, ekki síst þær sem virðast nefndar í fornsögunum. Landið hafði ríkan 
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sagnabrunn en fátæklegar fornleifar, sem þörfnuðust útskýringar. Fræðimenn leituðust við að 

útskýra þessar leifar á söguslóðum, einkum á stöðum sem höfðu „hofs“ örnefni. 

Seint á nítjándu öld og langt frameftir þeirri tuttugustu fundu fræðimenn og annað áhugafólk 

steina í umhverfinu sem þeir kölluðu „blótsteina“, og var mikill áhugi fyrst að koma slíkum 

steinum á söfn. Athygli manna virðist hafa beinist einkum að bollalaga formi steinanna, og leit 

þeirra beinist að þeim „hlautbollum“ sem nefndir eru í fornsögunum. Eftir því sem árin liðu var 

þó farið að efast um að slíkir steinar væru virkilega „blótsteinar“ eða „hlautbollar“ þar sem slíkir 

steinar gátu verið kolur, mundlaugar, grýtur, kvarnir, eða eitthvað annað. 

 Af þeim steinum sem skoðaðir voru í ritgerðinni var ekki hægt að skera úr um með vissu 

hvort slíkir steinar væru virkilega „hlautbollar“ þó að blóðugi bollinn úr Goðdal liggi sterklega 

undir grun um að vera slíkur bolli. Sá bollalaga steinn geymdi greinilega eitt sinn blóð. 

Fundarstaður hans er einnig umlukinn heiðnum örnefnum og munnmælum sem gefa til kynna að 

heiðinn átrúnaður og siðir hafi verið stundaðir í dalnum, svo forvitnilegt væri að vita hvort frekari 

fornleifar væru á staðnum. 

 Þó er greinilegt að „blótsteinarnir“ og „hlautbollarnir“ bera vitni um viðhorf og heimssýn 

landsmanna sem lásu ummerki og fornleifar umhverfi síns með fornsögurnar í huga.  Oftar en 

ekki sáu landsmenn það sem þeir vildu sjá og fundu það sem þeir vildu finna, enda var þjóðin vel 

að sér í fornsögunum. En lengi lifir í gömlum glæðum og sagnir um „blótsteina“ og „hlautbolla“ 

lifa jafnvel ennþá í dag, í gegnum fréttamiðla, söfn eða jafnvel í munnmælum. 
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