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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður fjallað um altarissteina en þeir voru helgigripir sem notaðir voru 

í kirkjulegum athöfnum í kaþólskri trú. Kaþólsk kirkjulög kröfðust þess að þegar messa 

væri sungin skyldu vera til staðar steinaltari í kirkjum. Ef þess gafst ekki kostur þá yrði 

að vera þar til gerður altarissteinn á altari sem væri ígildi steinaltaris og væri vígður af 

annað hvort biskup eða ábóta í umboði páfans. Frá því að kristni var lögtekin á Íslandi 

og fram að siðaskiptum árið 1550, sýna ritaðar heimildir fram á að allmargir kirkjustaðir 

hafi fylgt þessari reglu en með siðaskiptunum og þeim breytingum sem áttu sér stað 

hurfu altarissteinar úr kirkjum.  

 Í fornleifarannsóknum á fornum kirkjustöðum á Íslandi undanfarin ár og áratugi 

hafa fundist altarissteinar sem eru merkileg heimild um það trúarlíf sem viðgekkst á 

miðöldum. Hér á landi eru nú varðveittir ríflega 35 altarissteinar sem segja má að séu 

jafn ólíkir og þeir eru margir. Er hér fjallað um þá, fundarstaði þeirra og 

fundarsamhengi í fornleifafræðilegum skilningi. Eins er skoðaður uppruni altarissteina 

úr steintegundum sem ekki finnast hérlendis og það hvernig þeir hafa mögulega borist 

hingað frá námum sem er að finna við Miðjarðarhafið. 
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1. Inngangur 

Við löggildingu kristinnar trúar á Íslandi fyrir rúmlega 1000 árum varð breyting á því 

samfélagi sem verið hafði við lýði allt frá landnámi. Heiðnir siðir lögðust af, kirkjur risu 

og fábreytni kristinna grafa tók við af ríkulega búnum kumlum heiðninnar. En þó er 

ekki þar með sagt að efniviður til fornleifarannsókna hafi rýrnað heldur bættust við 

minjar í þá flóru gripa sem bæði rituðum heimildum og fornleifum ber saman um að 

hafi verið stór þáttur í trúarlífi fólks á miðöldum. 

 Kirkjugripir hafa jafnan verið taldir veglegir og úr verðmætum efniviði, enda var 

kirkjan sem stofnun venjulega í góðum efnum. Meðal þessara kirkjugripa voru 

svokallaðir altarissteinar. Altarissteinar hafa verið að finnast í fornleifarannsóknum víða 

um landið undanfarin ár og áratugi og einnig sem lausafundir en lítið hefur verið fjallað 

um þá. En hvað eru altarissteinar og hvaða tilgangi þjónuðu þeir við kristilegar afhafnir? 

Þeim spurningum verður meðal annars svarað með umfjöllun um fornleifarannsóknir 

þar sem altarissteinar hafa fundist og fundarsamhengi þeirra við mannvirki og 

byggingar fornra kirkjustaða.  

1.1.  Markmið 

Markmið þessarar ritgerðar er að sýna fram á hve algengir og þá einnig hversu 

mikilvægir altarissteinar hafa verið í kristnihaldi hér á landi fram að siðaskiptum árið 

1550. Altarissteinar sem hér hafa fundist virðast ekki vera eftir einhverri einni ákveðinni 

eða staðlaðri fyrirmynd heldur eru þeir margir hverjir ólíkir og verður fjallað um 

fjölbreytileika þeirra. Leitast verður við að svara þeirri einföldu spurningu hvað 

altarissteinar eru og setja tilurð þeirra í samhengi við altarið sjálft. Eins verður litið yfir 

sögu þeirra rannsókna þar sem steinarnir hafa verið að finnast og skýrt verður frá 

notkunargildi og hlutverki þeirra í kaþólsku helgihaldi. Síðan verður skoðaður 

jarðfræðilegur efniviður steinanna og sagt frá uppruna þeirra og hugmyndir um 

innflutning. Einnig verður leitast við að útskýra hvaða tilgangur var með altarissteinum 

og hvert samspil hins efnislega og táknræna var í trúarlegum skilningi. 

1.2.  Aðferðir og afmarkanir  

Rannsóknin hófst á að skoðaður var stafrænn gagnagrunnur sem kallast Sarpur. Hann 

geymir meðal annars menningarsögulegar upplýsingar lands og þjóðar í formi gripa, 
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mynda, fornleifa, húsa, þjóðhátta og örnefna. Í Sarpi er að finna upplýsingar um skráða 

altarissteina sem varðveittir eru í söfnum landsins sem og fundarstaður þeirra. Í 

framhaldi af því var farið yfir fornleifarannsóknir þar sem altarissteinar hafa fundist, 

áfanga- og fundarskýrslur uppgraftanna skoðaðar og annað útgefið efni um altarissteina 

þeirra rannsóknaraðila sem að málinu komu. Varðandi altarissteina sem fundust ekki í 

eiginlegum fornleifarannsóknum var skoðaður bakgrunnur þeirra staða sem þeir komu 

frá, í kirkjulegu samhengi. Ritaðar heimildir komu því mikið við sögu í rannsókninni 

ásamt hinum fornleifafræðilegu efnislegu heimildum, altarissteinunum sjálfum. 

 Altarissteinarnir, bæði þeir sem varðveittir eru í geymslum Þjóðminjasafns Íslands í 

Vesturvör sem og þeir steinar sem til sýnis eru á Suðurgötu, voru skoðaðir og allflestir 

mældir og ljósmyndaðir. Einnig var farið á Árbæjarsafn þar sem varðveittir eru 

altarissteinar frá uppgreftinum í Viðey. Í sumum tilfellum er að finna myndir af 

altarissteinum  í Sarpi, í framvinduskýrslum og greinum tengdum fornleifarannsóknum. 

Upplýsingar um altarisstein sem varðveittur er á Byggðasafninu á Höfn fengust með 

góðri aðstoð starfsmanna á þar. 

 

2.  Hvað eru altarissteinar ? 

Til að skilja hvað altarissteinar eru og hver tilgangurinn með þeim er, þarf  að gera grein 

fyrir hvað altarið sjálft sé í raun. Í frumkristni er altari sú táknmynd sem dregin er af  

borði hinnar síðustu kvöldmáltíðar Jesús og lærissveinanna að kvöldi skírdags en það 

borð var gert úr við. Vegna þess voru ölturu úr viðartegundum í upphafi kristnidóms 

(Guðmundur Óskar Ólafsson, 1968-1969, 16-17: Tesch S. 2007, 51). Kjarninn í 

kristinni trú er kvöldmáltíðin, þegar Jesú deilir brauði og víni til lærissveinanna til 

minningar um líkama sinn og blóð, hið heilaga sakramenti. Aðaltilgangur með því að 

söfnuður kom saman til messu var sá að ganga til altaris (Kristján Valur Ingólfsson, 

2006, 436). Á miðöldum hafði altarisganga almennings í kirkjum minnkað frá því sem 

hún var í  upphafi og altarið varð að einskonar fórnarstað þar sem fólk gat fært Guði 

fórn og þannig sýnt trúlyndi sitt og undirgefni. Þá táknaði altarið einnig einskonar 

landamæri á milli himins og jarðar og þar með nálægð Guðs. Fyrstu steinölturun komu 

svo til sögunnar þegar kirkjan barðist gegn ofsóknum gegn henni á 4. og 5. öld 

(Guðmundur Óskar Ólafsson, 1968-1969, 16-17). 

 Síðar þegar kristni varð útbreiddari urðu ölturu ávallt að vera úr steini en ef ekki var 

kostur á að hafa steinaltari, kröfðust kirkjulög kaþólsku kirkjunnar þess að þegar messa 
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væri sungin, skyldu vera til staðar þar til gerðir altarissteinar sem væru vígðir af annað 

hvort biskup eða ábóta í umboði páfans (Magnús Már Lárusson, 1956, 114-115). Um 

aldamótin 1000, við upphaf kristni á Íslandi, risu kirkjur víða um landið og voru ölturu 

þeirra nánast eingöngu úr tré enda var efniviður til vandaðra steinaltara, sem 

samræmdust hinni kaþólsku kirkju, af frekar skornum skammti (Guðbjörg 

Kristjánsdóttir, 2004, 251). Þannig héldu ölturu áfram að vera, allt að siðaskiptunum 

árið 1550 og eins fram á okkar daga. 

 Vígðir altarissteinar voru allir unnir á einhvern hátt, höfðu verið mótaðir og slípaðir 

til eftir því hvað best hentaði hverju sinni. Steintegund og lögun var oft mismunandi en 

þó var ætlast til að þeir væru annað hvort gerðir úr marmara eða dökkum steinum  

(Braun J. 1924, 421: Gustafsson N.B., 2008, 162). Ýmist voru altarissteinar greyptir 

fastir í altarið eða lágu í tréumgjörð á því og voru nefndir „fastir“ eða „búnir“. 

Altarissteinarnir voru sumir hverjir einnig „silfurbúnir“ líkt og kemur fram í máldaga 

Húsavíkurkirkju árið 1394 „[]...alltaressteinn. oc ij. lausir vm annan silfr...[].“ (Íslenskt 

fornbréfasafn, 1857-1972, b. III, 583).   

 Eitthvað var um að „búnir“ sem og „silfurbúnir“ steinar, sem greyptir voru í altari, 

höfðu lítið rými aftan við steinana fyrir cum reliquiis eða helga dóma (Íslenskt 

fornbréfasafn, 1857-1972, b. II, 687 og 439: Guðbjörg Kristjánsdóttir, 2004, 251). 

Helgir dómar voru jarðneskar leifar dýrlinga eða píslarvotta geymdar í þar til gerðum 

skrínum eða vönduðum hirslum. En átrúnaður á dýrlinga hefur alla tíð verið mikilvægur 

í kaþólskri trú þar sem helgir menn voru teknir í dýrlingatölu, þá oft fyrir guðrækni sína 

og fórnir (Ásdís Egilsdóttir, 2000, 39). 

 Bein biskupa Íslands sem uppi voru á 12. öld, þeirra Þorláks Þórhallssonar og Jóns 

Ögmundssonar voru tekin úr gröfum þeirra rétt fyrir aldamótin 1200 og í fyrstu fengu 

aðeins dómkirkjur landsins, Skálholt og Hólar, það hlutverk að varðveita jarðneskar 

leifar þeirra. Síðar dreifðust lítil bein eða beinflísar biskupanna, auk moldar úr gröfum 

þeirra og vatnið sem bein þeirra voru böðuð úr, til annarra kirkna landsins og gegndu 

allmikilvægu hlutverki í því trúarlífi sem tíðkaðist á miðöldum. Tilgangur með helgum 

dómum var að minna fólk á að hinn heilagi biskup væri enn nálægur fólki en myndi 

reynast þeim enn betur en áður vegna núverandi nálægðar við Guð (Ásdís Egilsdóttir, 

1997, 11: Gunnar F. Guðmundsson, 2000, 294-295). Til helgra dóma töldust einnig „flís 

úr krossinum helga, brot úr þyrnikórónunni, klæðisbútar og mjólk úr brjóstum Maríu 

meyjar“ (Ásdís Egilsdóttir, 1997, 11:). Höfundur hallast þó frekar að því að hinir 

íslensku helgu dómar hafi tilheyrt jarðneskum leifum dýrlinga. 
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 Önnur tegund altarissteina voru „lausir“ steinar. Þeir voru eins og orðið gefur til 

kynna ekki greyptir í ölturu heldur lágu lausir ofan á þeim og voru því færanlegir. Í því 

sambandi hafa verið settar fram hugmyndir um að 

lausir altarissteinar hafi verið notaðir í ferðaaltari 

þegar messað var utan kirkjubygginga. Þá eru 

ferðölturu einnig nefnd í tengslum við störf trúboða 

þegar stór hluti Norður Evrópu kristnaðist  (Tesch 

S., 2007, 51: Gustafsson B.N., 2008, 163). Þar var 

Ísland ekki undanskilið því til landsins komu 

trúboðar á þeim tímamótum er þjóðin hafnað 

heiðnum átrúnaði og tók kristna trú. Trúboðarnir,  

sem ferðuðust gríðarmikið, höfðu með sér allt það 

helsta sem þurfti til helgisiða, til að mynda 

messuskrúða, helgisiðabækur og ferðaölturu. Einfaldasta gerð ferðaaltara voru steinarnir 

sjálfir sem felldir voru í tréramma eða í málm, líkt og silfurbúnir altarissteinar sem áður 

var á minnst. Flóknari gerð ferðaaltara og töluvert íburðarmeiri voru eins konar 

smækkuð útgáfa kirkjualtara þar sem altarissteinn, oftast porphyr eða marmari, var 

greyptur í það. Leifar slíkra ferðaaltara hafa varðveist á Norðurlöndunum og víða 

annarsstaðar um Evrópu (Guðbjörg Kristjánsdóttir, 2000, 142: Tesch. S., 2007, 51).  

 Nú hefur efnislega þætti altarissteina verið lýst en hvert var svo hlutverk þeirra í 

helgihaldi kaþólsku kirkjunnar? Altarissteinarnir munu hafa gengt því hlutverki að vera 

einskonar greftrunar- eða legsteinar  á altarinu sem huldu jarðneskar leifar dýrlinganna, 

hina helgu dóma (Gustafsson B.N., 2008, 162). Steinaltari eða ímynd þeirra, 

altarissteinar, táknuðu jafnframt ákveðinn varanleika þar sem kaleikurinn ásamt lífsins 

brauði voru geymd og varð stærð altarissteina því að vera nægileg til að bera hið heilaga 

altarissakramenti (Sigurður Pálsson, 1949, 4).  

 

3. Rannsóknir á altarissteinum  

Lítið hefur verið ritað um altarissteina hér á landi þó svo að nokkur þekking um þá hafi 

verið til staðar. Á Þjóðminjasafni Íslands og öðrum söfnum landsins eru geymdir 

altarissteinar sem hafa verið að berast þeim til varðveislu. Nokkrir fundust í 

skipulögðum fornleifauppgrefti víða um landið en einnig hafa lausfundnir altarissteinar 

borist söfnum í gegnum tíðina. Þessir lausfundnu steinar hafa þá oft fundist í nágrenni 

Mynd 1. Ferðaaltari frá  miðöldum 

með grænum porfyrstein. Varðveitt í 

Musée National Moyen Age í París 

(mynd og texti: Tesch S. 2007). 
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kirkjustaða og finnendur ánefna söfnum þá, svona rétt eins og lög kveða til um með 

fornleifafundi. Einnig hafa varðveist altarissteinar sem hafa ílengst í kirkjum og borist 

söfnum þaðan, án þess að hafa í raun nokkurn tímann glatast. 

 Í bókum og greinum sem fjalla á einhvern hátt um kristni, kirkjur, helgigripi og sem 

einnig tengjast fornleifarannsóknum, má oft lesa um altarissteina þar sem fjallað er um 

að samkvæmt kaþólskum kirkjulögum átti að syngja messu við steinaltari eða að hafa 

altarisstein ofan á tréaltari. Stundum er minnst á efnislega tegund altarissteina og 

umbúnað en í færri tilfellum er fjallað um táknrænt hlutverk þeirra og tilgang í 

messuhaldi (Guðbjörg Kristjánsdóttir, 2004, 251: Steinunn Kristjánsdóttir, 2003,122: 

Gunnar F. Guðmundsson, 2000, 194, o.fl.). 

 Fornleifafræðingarnir Kristján Mímisson og Bjarni F. Einarsson hafa nú á seinni 

tímum fjallað einna ítarlegast um altarissteina hér á landi. Í grein sem þeirra „Ora et 

labora“ í bókinni Endurfundir (2009, 52-53), ræða þeir á meðal annars um altarissteina 

sem fundust í fornleifarannsóknum á nunnuklaustrinu á Kirkjubæjarklaustri á árunum 

2002 - 2006. Í samhengi við þann fornleifafund skoðuðu þeir mismuninn á því sem þeir 

nefna „kassaðir“ eða „fastir“ steinar gegn „lausum“ eða „ókössuðum“ steinum. Muninn 

segja þeir felast í að hinir lausu hafa verðir færanlegir og verið notaðir í ferðaaltari sem 

mögulegt var að hafa meðferðis ef messuhald var iðkað annarsstaðar en í kirkjum, til 

dæmis  yfir gröfum píslarvotta. Þegar þessir vígðu altarissteinar hafi ekki lengur verið á 

altari innan kirkju væru þeir samt sem áður táknmynd hins heilaga altaris (Kristján 

Mímisson og Bjarni F. Einarsson, 2009, 53).  

 Þessi hugmynd um ferðaaltari er þó ekki ný á nálinni því Matthías Þórðarson, 

fyrrum forstöðumaður Þjóðminjasafns Íslands, minnist á færanlegt altari í umfjöllun 

sinni á kirkjum og kirkjuinnviðum á miðöldum og vitnar þar til ferðaaltaris sem 

tilheyrði fornri stafkirkju í Hedared, Vesturgautlandi í Svíþjóð (1933, 292-293).  

3.1.  Ritaðar heimildir  

Í skriptaboðum Þorláks biskups um messuhald árið 1178 er tilgreint að „ef prestur 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...[].“ (Íslenskt fornbréfasafn, 1857-1972, 

b. I, 243).  
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 Þessi tilvitnun er á meðal elstu ritaðra heimilda um altarissteina á Íslandi og fleiri er 

að finna í fornum íslenskum kirkjumáldögum. Merking orðsins máldagi má segja að sé 

skrá eða yfirlit yfir þær eignir, réttindi og skyldur kirkna og annarra staða sem helgir 

þykja. Máldagarnir greina frá eignum kirkna sem eru bæði í formi jarðeigna og 

hlunninda þeirra jarða, bygginga og búfénaði sem og gripi geymda inni í kirkjum 

(Gunnar F. Guðmundsson, 1997, 61). Kirkjugripir sem hafðir voru innanstokks, eins og 

kemur fram í skriptaboði Þorláks biskups hér að framan, voru meðal annars altarisklæði, 

hökull og messuserkur, kaleikur og vígðir altarissteinar. Í þessum máldögum, sem og 

afhendingaskrám sem gerðar voru þegar prestaskipti áttu sér stað, er altarissteina alloft 

getið og er í raun ritaður vitnisburður um bæði tilvist þeirra og mikilvægi við 

trúariðkun.  

 Í Íslensku fornbréfasafni (1857-1972, b. I-XVI) eru geymdir áðurnefndir máldagar  

og má gróflega áætla að frá árinu 1180 – 1579 eða á tæplega 400 ára tímabili séu 

tilgreindir á milli 360 og 370 altarissteinar. Í langlestum tilfellum er þess ekki getið 

hverrar tegundar steinarnir voru, þá hvort þeir voru „búnir“ eða „lausir“. Einn steinn er 

sagður vera „stór kassaður“ og fimm eru „fastir“ eða greyptir í ölturun. „Búnir“ 

altarissteinar eru flestir þeirra steina sem lýst er eða 40 talsins, „lausir“ eru 32, þar af er 

einn „silfurbúinn og laus“ (1857-1972, bindi. III, 583). Tólf eru „silfurbúnir“ ef með-

talinn er fyrrnefndur altarissteinn, þrír steinar eru með helgum dómum eða cum 

reliquiis. Einungis eru nefndir tveir „vígðir“ altarissteinar en hugsanlega hefur ekki 

þurft að taka það fram í eignaskrá kirkna að steinarnir þyrftu að vera vígðir af biskup 

eða ábóta fyrir hönd páfa samkvæmt kaþólskum kirkjulögum. Fleiri lýsingar er einnig 

að finna, til dæmis er einn „nýr“ altarissteinn á Kirkjubóli í Valþjófsdal árið 1470 

(1857-1972, b. V, 580), einn er „stór“ og þrír „smáir“ í Presthólakirkju árið 1461 (1857-

1972, b. V, 278), einn altarissteinn mun vera „sæmilegur“ árið 1360 í kirkjunni að 

Spákonufelli (1857-1972, b. III, 172) og árið 1461 eru þrír steinar frá Núpufellskirkju 

einfaldlega taldir „vondir“ (1857-1972, b. V, 297).   

 Sömu kirkjustaðirnir eru nefndir nokkrum sinnum í máldögum Íslensks 

fornbréfasafn og má leiða líkum að því að í einhverjum tilfellum hafi sömu 

altarissteinarnir verið notaðir lengi við guðsþjónustu og séu því taldir upp oftar en einu 

sinni. Dæmi um það er silfurbúinn altarissteinn frá Bæ í Borgarfirði sem getið er í 

máldaga frá árinu 1358 (1857-1972, b. III, 124) og svo er aftur nefndur silfurbúinn 

altarissteinn árið 1570 (1857-1972, b. XV, 626) eða 212 árum síðar. Reyndar segir í 

máldaga Bæjarkirkju frá árinu 1463 að þar sé altarissteinn „búinn ok plentarium“, en til 
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gamans má geta að í eintaki á handbókasafni Landsbókasafns Íslands hefur verið 

handskrifuð athugasemd ónefnds grúskara um að þessi máldagi sé eldri en frá 1463 eða 

frá um 1200 (1857-1972, b. V, 402).  

 Annað dæmi er í máldögum Garðakirkju á Akranesi frá 1315 en þar er sagt frá 

tveimur altarissteinum lausum og einum vígðum (1857-1972, b. II, 404) og svo aftur 82 

árum síðar eru nefndir tveir lausir en þá er ekki minnst á þann þriðja (1857-1972, b. IV, 

196). Fleiri dæmi um þetta má sjá í Fylgiskjali II. 

4. Varðveittir altarissteinar á Íslandi 

 

 

 

 

 

Rannsóknir á fornum kirkjustöðum og klaustrum á Íslandi hafa aukist töluvert 

undanfarin ár. Aukninguna má meðal annars rekja til Kristnihátíðarsjóðs, þar sem 

ríkissjóður lagði til auknar fjárveitingar til fornleifarannsókna á mörgum helstu 

sögustöðum landsins vegna þeirra tímamóta að 1000 ár voru liðin frá því að kristni var 

lögtekin á Íslandi (Margrét Hallgrímsdóttir, 2009, 6). Með því opnuðust dyr að 

gríðarmiklum menningarverðmætum sem grafin voru í jörðu, bæði í formi gripa og 

menningarminja, svo sem byggingarstíla húsa. Þessháttar fornminjar bæta enn við þær 

Mynd 2. Yfirlitsmynd af Íslandi þar sem sýnd er staðsetning fundinna  altarissteina. Blár 

litur sýnir  hvar steinar fundust fornleifauppgrefti og rauður lausfundinna steina (kort frá 

LMÍ). 
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efnislegu heimildir sem fornleifafræðin hefur þegar lagt til menningarsögunnar auk 

þeirra sem til staðar eru í formi ritaðra heimilda.  

  Fornleifarannsóknirnar sem fóru fram á vegum Kristnihátíðarsjóðs voru á 

Kirkjubæjarklaustri, Skriðuklaustri, Skálholt, Hólum, Keldudal og Reykholti og er 

bókin Endurfundir einskonar uppskerurit þeirra rannsókna. Þessir staðir eiga það 

sameiginlegt að eiga sér langa sögu kristnidóms, til að mynda var á Kirkjubæjarklaustri 

starfandi nunnuklaustur og á Skriðuklaustri var munkaklaustur. Á Hólum í Hjaltadal og 

í Skálholti í Biskupstungum, nú Bláskógarbyggð, voru í margar aldir æðstu kirkjustaðir 

landsins þar sem biskupar Íslands sátu við völd og Reykholt í Borgarfirði hefur löngum 

verið tengt við Snorra Sturluson og fornsögur Íslands. Í Keldudal í Skagafirði fór fram 

björgunaruppgröftur á fornum kirkjugarði og heiðnum grafreitum. Þar deila 

einstaklingar tveggja trúarsiða með sér hinni hinnstu hvílu á litlu landssvæði og er 

merkileg heimild um þau tímamót þegar kristni var lögtekin á Íslandi.   

 Það sem aftur á móti greinir að þessa staði er að einungis á Kirkjubæjarklaustri, 

Skriðuklaustri og í Reykholti fundust altarissteinar grafnir í jörðu í fornleifa-

rannsóknunum en ekki á Hólum, Skálholti né í Keldudal, þrátt fyrir að vera fornir 

kirkjustaðir. Áður eða upp úr miðri 20. öld höfðu farið fram fornleifarannsóknir á 

gömlum kirkjurústum í Skálholti, þar fundust vissulega altarissteinar og verður þeim 

gerð ítarleg skil í eftirfarandi kafla. Eins verður farið yfir sögu fornleifarannsókna í 

Viðey og á Þórarinsstöðum í Seyðisfirði. Á þessum fornu kirkjustöðum hafa fundist 

altarissteinar sem eru merkileg heimild um kristnihald að kaþólskum sið sem lagðist af 

hér á landi við siðaskiptin árið 1550. 

4.1.   Skálholt  

Á árunum 1954-1958 fór fram fornleifauppgröftur í Skálholti undir stjórn Håkon 

Christie og Kristjáns Eldjárns. Fáeinum árum áður eða árið 1949 hafði verið stofnað 

svokallað Skálholtsfélag sem hafði það að markmiði sínu að endurreisa Skálholt sem 

glæstan kirkjustað og átti að byggja þar nýja kirkju í stað þeirrar sem þá var þar 

(Kristján Eldjárn, 1988, 15: Mjöll Snæsdóttir, Gavin Lucas og Orri Vésteinsson, 2006, 

678). Sú kirkja sem þá stóð í Skálholti hafði verið reist árið 1851. Var hún færð af 

byggingarstað sínum við upphaf rannsóknanna árið 1954 og loks rifin árið 1956. Eftir 

að kirkjan hafði verið fjarlægð af grunni sínum hófst fornleifauppgröftur og komu þá í 

ljós tveir eldri kirkjugrunnar sem staðið höfðu á sitt hvoru tímaskeiðinu.  



13 
 

 Eldri fornleifarnar eru taldar vera frá kirkju sem brann í kringum árið 1527, nefnd 

Miðaldakirkja (Håkon Christie, 1988, 21). Á grunni þeirrar kirkju var að öllum 

líkindum byggð önnur kirkja sem þó skildi ekki eftir neinar minjar. Síðari kirkju-

grunnurinn sem fannst og var af yngra byggingarstigi en Miðaldakirkjan var talinn vera 

Brynjólfskirkja sem reist var á árunum 1650–54 (Håkon Christie 1988, 22). Þar sem 

siðaskipti áttu sér stað á Íslandi árið 1550 mætti leyfa sér að ganga út frá því, miðað við 

þær heimildir sem hér eru notaðar, að í eldri kirkjunni eða Miðaldakirkjunni hafi 

kristnihald verið að kaþólskum sið og því tilheyri þeir altarissteinar sem fundust í 

fornleifauppgreftinum því tímabili. Ekki er þó hægt að ganga að því sem vísu vegna 

þess að altarissteinar virðast í einhverjum tilfellum hafa verið notaðir áfram sem 

helgigripir í messum eftir siðaskiptin (Kristján Eldjárn, 1992, 136).  

  Í fundarskrá bókarinnar Skálholt: Fornleifarannsóknir 1954-1958 (1988, 68-69) 

eru taldir þeir kirkjugripir sem fundust í rannsókninni. Eru þar tilgreindir átta 

altarissteinar og þrjú önnur steinbrot sem mögulega geta hafa verið úr altarissteinum.  

 Fyrst má telja brot af altarissteini (nr. Sk-153), með slípað yfirborð og hefur eitt 

horn 90°. Lengdin er 10,9 cm en er annað horn hans brotið af og tvær hliðar hans gefa 

til kynna að breiddin hefur verið 13,8 cm og þykkt hans 2,3 cm. Brot af altarissteini (nr. 

Sk-154) er af áþekkri gerð og áðurtalinn steinn og yfirborð hans er mjög vel slípað. 

Lengd hans er mest 8,9 cm en þykkt hans er minni eða 1,8 cm og vegna þykktarmunar 

steinanna tveggja er hægt að útiloka að brotin séu upphaflega af sama steininum. Bæði 

þessi brot fundust hjá háaltari, en háaltari Miðaldakirkju eða Brynjólfskirkju, er ekki 

tilgreint. Auk þess fundust hjá háaltarinu tvö lítil brot sem virðast vera úr sama 

altarissteininum (nr. Sk-155), eru brotin jafnþykk 1,5 cm og mesta lengd stærra brotsins 

2,8 cm. Eftirtekt vekur að báðar hliðar, sú efri og neðri, eru slípaðar en vanalega er 

aðeins yfirborðið slípað. Steinninn virðist hafa lent í eldi því yfirborð hans er rauðleitt 

og gljáandi og því spurning um hvort þeir hafi tilheyrt hinni brunnu Miðaldakirkju. 

  Þrír altarissteinar fundust við suðurstúku. Sá fyrsti (nr. Sk-156) er dökkur og er 

brot hans nokkuð stórt eða 10,1 cm á lengd, 6,7 cm á breidd og þykktin er frá 1,4 – 1,7 

cm. Slípun á yfirborði hans er góð, sem og á neðra borði, en feyrur eða það sem kalla 

mætti fúi eða galli er vel sýnilegt á honum. Annar steinn (nr. Sk-157) sem fannst við 

suðurstúkuna er grár á litinn og er í þremur brotum sem sögð eru falla saman. Mesta 

lengd hans er 17,9 cm og þykktin frá 1,8 – 2,5 cm. Þessi steinn er aðeins með slípað 

yfirborð en er hrjúfur að neðan eins og flestir altarissteinar munu hafa verið. Þriðji 

steinninn er brot úr (meintum) altarisstein (nr. Sk- 160) sem hefur lent í eldi og er áferð 
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hans hrjúf og litur hans rauðleitur. Brotið er smátt eða 4,5 cm að lengd og þykktin er 1,7 

cm. 

 Tveir altarissteinar til viðbótar fundust en 

fundarstaður þeirra er óljós. Annar (nr. Sk-158) er 

mjög áþekkur altarissteini nr. Sk-157, bæði hvað 

varðar lit og áferð og gæti hugsanlega verið brot af 

honum en þó er ekki hægt að skeyta þeim saman. 

Lengd hans er 9,2 cm, breidd 5,5 cm og þykkt 2,1 

cm. Altarissteinn (nr. Sk-159) er líklega hvað 

vandaðastur þeirra steina sem fundust í 

fornleifarannsókninni. Brot hans eru tvö og eru 

rauðfjólublá og flikrótt eða mislit. Steinninn er mjög 

vel slípaður, lengdin er 15,5 cm, breiddin 7,5 cm og 

þykktin 1,9 – 2,1 cm en útlit hans gefur ekki til 

kynna að hann hafi verið jafn reglulega ferkantaður og allir steinarnir sem hér hafa verið 

taldir upp.  

 Þrjú steinbrot, til viðbótar við steinana átta, fundust sem mögulega geta hafa verið 

altarissteinar og öll hafa þau ýmis einkenni altarissteina, sem er sléttur og slípaður flötur 

(Kristján Eldjárn, 1992, 68-69).  

 Gísli Gestsson fornfræðingur rannsakaði á sínum tíma flögur úr altarisstein nr. Sk-

157 og kom í ljós að hann var úr steintegundinni blágrýti. Samkvæmt þeirri greiningu 

var talið að allir steinarnir sem fundust í fornleifarannsóknunum í Skálholti árin 1954 -

1958 hafi verið úr blágrýti og hafi því ekki verið úr innfluttum steintegundum heldur 

verið gerðir hér á landi ( Kristján Eldjárn, 1992, 109). Basalt er storkuberg sem skiptist í 

blágrýti og grágrýti, er dökkleit og er algengasta bergtegund sem finnst á Íslandi, sem 

og í heiminum öllum (Sigríður Harðardóttir, 2005, 84). 

 Aðrar fornleifarannsóknir í Skálholti fóru fram á árunum 1984-1988 og svo aftur á 

árunum 2002-2006 að undirlagi Kristnihátíðarsjóðs en í þeim rannsóknum fundust ekki 

fleiri altarissteinar eins og kom fram í inngangi kaflans. Í þeim rannsóknum var efst á 

baugi að grafa upp bæi og staðarhús Skálholtsstaðar en athyglinni ekki beint að 

kirkjustaðnum sjálfum (Mjöll Snæsdóttir, Gavin Lucas og Orri Vésteinsson, 2006, 682). 

Mynd 3. Altarissteinn nr. Sk-159 frá 

Skáholti sem fannst í 

fornleifauppgrefti á árunum 1954-

1958 (ljósm. höf.). 
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4.2.  Viðey 

Þegar Reykjavík fagnaði 200 ára afmæli sínu árið 1986 afhenti íslenska ríkið borginni 

Viðeyjarstofu, kirkjuna í Viðey og svæðið þar í kring að gjöf. Áætlað var að gera upp 

hús eyjunnar og byggja þar jarðhýsi (Margrét Hallgrímsdóttir, 1987, 1). Saga Viðeyjar 

er mikil og spannar allt frá landnámi en þar stóð munkaklaustur af reglu Ágústínusar frá 

árinu 1226 og fram að siðaskiptum (Margrét Hallgrímsdóttir, 1987, 8). Vegna þessarar 

vitneskju í formi ritaðra heimilda um forna búsetu í eyjunni var ákveðið að framkvæma 

fornleifarannsókn áður en ráðist væri í byggingarframkvæmdirnar.  

 Könnunarskurðir voru teknir í desember árið 1986 norðan Viðeyjarstofu og 

kirkjunnar en þar höfðu innrauðar loftmyndir gefið til kynna að þar væru rústir að finna. 

Enda kom í ljós að um heilmiklar mannvistarleifar væri að ræða sem studdu niðurstöður 

loftmyndanna (Margrét Hallgrímsdóttir, 1987, 13). Vorið 1987 hófst síðan 

fornleifarannsókn undir stjórn Mjallar Snæsdóttur og Sigurðar Bergsteinssonar (Margrét 

Hallgrímsdóttir, 1987, 56).  

 Sá hluti sem var grafinn upp sumarið 1987 voru rústir byggingar sem taldar voru 

leifar miðaldakirkju (Margrét Hallgrímsdóttir, 1993, 143). Mannvirki 18 innan þess 

rannsóknarsvæðis og hafði geyma mikið af lífrænum leifum og járnútfellingum og var 

töluvert af stoðarholum í gólfinu sem líklega eru holur eftir uppistöðupinna frá 

kljásteinavefstað (Margrét  Hallgrímsdóttir, 1989, 5). Margir gripir fundust í gólfi 

mannvirkisins og má þar nefna nokkuð algenga gripi sem finnast í fornleifauppgrefti, 

eins og járnbrot, nagla, snældusnúða og 

brýni. En þar fannst einnig slípaður 

steinn, aflangur 3,8 cm að lengd og 0,4 

cm í þvermál. Steinninn (nr. V87-6267) 

var grænn með ljósum dröfnum eða 

dílum, úr þungri bergtegund og var annar 

endinn slitinn eins og eftir núning. Túlkun 

á steininum á þeim tímapunkti var sá að 

steinninn væri úr jaspis og hugsanlega 

hefði hann verið notaður sem eldfæri  (Margrét Hallgrímsdóttir, 1987, 33-35 og 43: 

Anna Lísa Guðmundsdóttir, munnleg heimild, apríl 2011).  

 Eftir fornleifauppgröftinn árið 1987 höfðu fundist þrír steinar til viðbótar. Steinarnir 

(nr. V87-6265, V87-45135, V87-57634) höfðu það allir sameiginlegt að vera slípaðir og 

Mynd 4. Þrír altarissteinanna sem fundist í 

fornleifauppgrefti árið 1987 í  Viðey (ljósm. 

Artúr Löve). 
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aflangir, voru rauðir og úr steintegundinni porfyr, líkt og græni altarissteinninn var síðar 

greindur og voru því af erlendum uppruna (Steinunn Kristjánsdóttir, 1995, 28). 

Altarissteinarnir eru allir frekar nettir, frá 3,9 - 5,5  cm og frá 0,6 – 1  cm í þvermál. 

Eðlismassi steinanna var mikill og á endum þeirra var flöturinn máður, eins og eftir 

núning. Hugmyndir voru settar fram um að þeir hafi jafnvel verið notaðir til að slétta 

vax en nokkrar fornar vaxtöflur fundust í uppgreftinum í Viðey (Margrét 

Hallgrímsdóttir, 1989, 73: Anna Lísa Guðmundsdóttir, munnleg heimild, apríl 2011). 

Árið 1990 fannst enn einn steinninn (nr. V90-5) sem líktist hinum mjög að lögun en var 

gráleitur, af mun léttari bergtegund og porfyrsteinarnir, líklega úr innlendum efnivið. 

Lengd hans var 6,9 cm og þvermál 0,9 cm (Anna Lísa Guðmundsdóttir, munnleg 

heimild, apríl 2011). 

 Síðari túlkun á hlutverki steinanna var sú að um hafi verið að ræða altarissteina sem 

líklega voru notaðir við kristilegt helgihald í munkaklaustrinu í Viðey (Steinunn 

Kristjánsdóttir, 2004, 67).  

4.3.  Þórarinsstaðir 

Á árunum 1998 og 1999 fór fram fornleifauppgröftur á jörðinni Þórarinsstöðum í 

Seyðisfirði undir stjórn Steinunnar Kristjánsdóttur. Við framkvæmdir á jörðinni árið 

1938, nánar tiltekið við gerð súrheysgryfju, komu minjar gamallar byggingar, sem og 

mannabein, í ljós við jarðraskið (Sigurður Magnússon, 1970, 75-78 : Steinunn 

Kristjánsdóttir, 2004, 41-42). Það var svo ekki fyrr en árið 1998 eða 60 árum eftir að 

minjarnar fundust að fornleifarannsókn var framkvæmd á grafreit og kirkju staðarins 

(Steinunn Kristjánsdóttir, 2000a, 3). 

 Ástæður fornleifarannsóknarinnar voru meðal annars til þess gerðar að reyna að 

varpa ljósi á upphaf og þróun kristnitöku á landinu á fyrstu árum kristni á landinu og þá 

mögulega að gera samanburð á þróun kirkjubygginga í Norður Evrópu (Steinunn 

Kristjánsdóttir, 2004a, 3). 

 Í uppgreftinum komu í ljós rústir tveggja stólpakirkna. Eldri kirkjan hafði brunnið 

til grunna því leifar brenndra stoða var að finna í stoðarholum sem staðfesti þá 

greiningu. Sú kirkja er talin hafa verið reist í kringum aldamótin 1000 eða í kringum 

lögleiðingu kristni á Íslandi og mun hafa brunnið fyrir miðja 11. öld.  Byggist sú tilgáta 

meðal annars á aldursgreiningu á danskri silfurmynt sem fannst í rústunum og með tilliti 

til staðsetningar hennar í þeim. 
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 Ofan á rústum eldri kirkjunnar hafði verið byggð önnur kirkja, heldur stærri en sú 

sem brann (Steinunn Kristjánsdóttir, 2004a, 46-48). Í syðri stoðarholu yngri kirkjunnar 

(Steinunn Kristjánsdóttir, munnleg heimild, mars 2011), nánar tiltekið í kórnum fannst 

altarissteinn (nr. MA 99/202) úr steintegundinni porfyr, grænn á litinn með ljósum 

dílum. Lengd hans er 6,3 cm, breiddin er 5,5 cm og er hann 2,5 cm þykkur. Stærri hliðar 

hans eru pússaðar en endarnir ekki og er það líklegt að endar steinsins hafa 

einhverntímann brotnað. Altarissteinar úr steintegundinni porfyr hafa fundist víðar á 

Íslandi en einnig á Norðurlöndunum og annarsstaðar í 

Evrópu en uppruna þeirra má rekja til Miðjarðarhafsins, 

nánar tiltekið til Grikklands (Steinunn Kristjánsdóttir, 

2004a, 66: Tesch S., 2007, 53). 

 Talið er að kirkjuhald hafi verið lagt niður í kringum 

aldamótin 1200 á Þórarinsstöðum (Steinunn 

Kristjánsdóttir, 2000a, 27). Á þeim tíma eru kaþólskir 

siðir allsráðandi í íslensku kristnihaldi og þar með gripir, 

eins og altarissteinar, stór þáttur í helgihaldinu. 

4.4.  Kirkjubæjarklaustur 

Á Kirkjubæjarklaustri var stofnað nunnuklaustur árið 1185 sem starfrækt var að 

siðaskiptun árið 1550 en þá lagðist starfsemi þess niður. Nunnuklaustrið fylgdi 

klaustursreglu hins heilaga Benedikts en sú regla sem var sú útbreiddasta á meðal 

klausturlifnaðar í Evrópu á miðöldum (Kristján Mímisson og Bjarni F. Einarsson, 2009, 

49).   

 Fornleifarannsókn, undir stjórn Bjarna F. Einarssonar, fór fram á klausturrústunum 

á Kirkjubæjarklaustri á árunum 2002 - 2006 þar sem Kristnihátíðarsjóður lagði styrk til 

verkefnisins. Árið 1995 höfðu farið fram jarðsjármælingar til þess að finna út 

hugsanlega staðsetningu klaustursins og síðar eða árið 2000 voru teknir könnunarskurðir 

sem í raun mörkuðu upphaf rannsóknanna. Markmiðið var að sýna fram gerð klaustra á 

Íslandi, hvort þau væru byggð eftir ákveðinni evrópskri fyrirmynd eða hvort að um 

íslenskan byggingarstíl væri að ræða (Kristján Mímisson og Bjarni F. Einarsson, 2009, 

44 og 47). Þá hafði einungis eitt klaustur verið rannsakað í fornleifafræðilegum 

skilningi, klaustrið í Viðey sem áður hefur verið sagt frá, en samhliða 

Mynd 5. Altarissteinn nr. MA 

99/202 frá Þórarinsstöðum sem 

fannst í fornleifauppgrefti árið 1999 

(ljósm. Steinunn Kristjánsdóttir). 
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fornleifarannsókninni á Kirkjubæjarklaustri fór fram rannsókn á klausturminjum á 

Skriðuklaustri sem fjallað verður um síðar.  

 Tveir altarissteinar fundust í uppgreftinum á nunnuklaustrinu á Kirkjubæjarklaustri 

meðan á rannsóknunum stóð. Sá fyrri fannst sumarið 2002 þar sem hann var staðsettur í 

gólflagi. Hefur aldursgreining sýnt fram á að gólflagið sé frá því um aldamótin 1600. 

Altarissteinninn (nr. 2007-44-148) er úr rauðum jaspis og gæti því verið úr innlendum 

efnivið, lengd hans er 4 cm og breidd og þykkt er jafnmikil eða 1 cm á hvora vegu og 

þykir útlit hans vera mjög áþekkt altarissteinunum sem fundust í Viðey. Steinninn er 

vandlega slípaður á alla kanta og mjög heillegur (Kristján Mímisson og Bjarni F. 

Einarsson, 2002, 20-23: 2009, 52). Síðari altarissteinninn (nr. 2007-44-652) fannst svo 

sumarið 2004 í hörðu gólflagi sem lá undir fyrrnefndu gólflagi þar sem hinn fyrri fannst 

tveimur árum áður. Sá altarissteinn er 

gjörólíkur hinum, bæði hvað varðar stærð og 

efnislega tegund, lengdin er 17 cm, breiddin 

5 cm og þykkt hans er 1,5 cm. Steinninn er 

vel slípaður á allar hliðar, ljósgrár með 

smáum hvítum dílum, harður og 

fínkornóttur og er það sem kalla má 

myndbreytt setberg og er að öllum líkindum  

úr innfluttri steintegund sem þó er ekki 

tilgreind (Kristján Mímisson og Bjarni F. 

Einarsson, 2009, 52-53: Kristján Mímisson, Bjarni F. Einarsson og Sandra Sif 

Einarsdóttir, 2004, 28).  

 Í fornleifarannsókninni á nunnuklaustrinu á Kirkjubæjarklaustri voru skoðaðar 

minjar sem náðu aftur til loka 14. aldar eða það sem myndu teljast til yngri hluta 

klaustursins. Þar er því hugsanlegt miðað við þá vitneskju að klaustrið hafi staðið frá 

árinu 1185 að ennþá séu minjar  geymdar í jörðu, bæði í formi mannvirkja sem og gripa 

en varðveisluskilyrði staðarins virðast ekki hafa verið fornleifafræðinni hliðholl að öllu 

leyti. (Kristján Mímisson og Bjarni F. Einarsson, 2009, 48). 

4.5.  Reykholt 

Elstu rituðu heimildir segja til um að í Reykholti í Borgarfirði  hafi staðið kirkja árið 

1185. Fjögurra altarissteina er getið í máldögum sem tilheyrðu Reykholtskirkju. Einn 

Mynd 6. Altarissteinn nr. 2007-44-652 sem 

fannst í fornleifauppgrefti á 

Kirkjubæjarklaustri árið 2004 (ljósm. höf.). 
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var „búinn“ árið 1392, eins var getið árið 1394 en ekki greint frá hverrar tegundar hann 

var  og sama má segja um tvo altarissteina í eigu kirkjunnar árið 1538 (Íslenskt 

fornbréfasafn, 1857-1972, b. I, 279-280: b. III, 482 og 503: b. X, 397). 

 Fornleifarannsókn, undir stjórn Guðrúnar Sveinbjarnardóttur, sem framkvæmd var 

á árunum 2002-2007 á vegum Kristnihátíðarsjóðs hefur sýnt fram á enn eldri minjar 

sem ná aftur til 11. aldar. Er því um að ræða nánast óslitna sögu kirkjubygginga fram til 

ársins 1886 þegar ný kirkja var reist í Reykholti. Nýja kirkjan var byggð eilítið norðar 

en eldri kirkjur staðarins höfðu staðið á, sem gaf gott tækifæri til fornleifarannsókna. 

Fornleifarannsóknir höfðu áður farið fram í Reykholti og þá á bæjarstæðunum á árunum 

1987-1989 og svo síðar 1998-2003 (Guðrún Sveinbjarnardóttir og Oscar Aldred, 2008, 

28: Guðrún Sveinbjarnardóttir, 2009, 58-60). 

 Uppgröftur eins viðamikill og sá í Reykholti skilar vissulega gríðarlegu magni af 

gripum sem þarf að greina og varðveita. Á meðal þessara gripa sem fundust árið 2004 

voru tveir mótaðir og slípaðir steinar sem mögulega geta talist vera altarissteinar en 

gætu einnig verið gólfflísar þó ekki hafi fundist fleiri í líkingu við þá. Sá fyrri (nr. 2004-

25-255) fannst í gólflagi, þöktu smásteinum og tilheyrði eldra gólfi kirkjubyggingar sem 

stóð á árunum 1835-1886. Tegund steinsins  er ekki tilgreind í framvinduskýrslu 

rannsóknarinnar en hann er dökkur, myndar eitt 90° horn, er sléttur á báðum hliðum og 

hefur þannig verið slípaður til. Lengd hans er 

8,6 cm, breidd 6,6 cm og þykktin 1,35 cm 

(Guðrún Sveinbjarnardóttir og Oscar Aldred, 

2005, 11 og 55: Sarpur, 2011, 2004-25-255). 

Síðari steinninn (nr. 2004-25-391) frá árinu 

2004 fannst í fyllingarlagi í gröf í miðri 

kirkjunni og tilheyrir eldri kirkjubyggingu 

eða frá 1781-1833. Sá steinn er rauðleitur og 

flatur flögubergssteinn, 8,15 cm á lengd, 5,45 

cm á breidd og 1,3-1,5 cm á þykkt, er 

ferhyrndur en hornin hafa verið skorin af honum (Guðrún Sveinbjarnardóttir og Oscar 

Aldred, 2005, 24 og 59: Sarpur, 2011, 2004-25-391).  

 Uppgröftur sumarið 2006 skilaði fjórum altarissteinum til viðbótar við þá tvo sem 

fundust árið 2004. Þrír þeirra fundust í mið- og austurhluta kirkjubyggingar og tilheyrðu 

ruslalagi sem var mjög ríkt af gripum og viðarkolum. Sýndi aldursgreining á gripum í 

ruslalaginu að þeir væru frá 13.-14. öld. Sá fjórði fannst í leirkenndu malarlagi í 

Mynd 7. Altarissteinn nr. 2004-25-255 sem 

fannst í fornleifauppgrefti í Reykholti árið 

2004 (ljósm. höf.). 
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kirkjuskipi sömu byggingar. Eins og með hina meintu altarissteina frá sumrinu 2004 var 

ekki hægt að fullyrða hvort um væri að ræða altarissteina eða gólfflísar en áferð þeirra 

og ólíkt útlit gáfu frekar til kynna að um altarissteina væri að ræða (Guðrún 

Sveinbjarnardóttir og Oscar Aldred, 2007, 25-26).  

 Stærsti altarissteinninn (nr. 2006-25-292) úr ruslalaginu er líklega úr líparíti, 

gulbrúnu að lit og vel mótaður, aflangur og með fremur hrjúfa áferð. Lengd hans er 15,8 

cm, breidd 6,8 cm og þykktin 1,8 cm (Guðrún Sveinbjarnardóttir og Oscar Aldred, 

2007, 59: Sarpur, 2011, 2006-25-292). Annar steinninn (nr. 2006-25-291) er heldur 

ferkantaðri eða 11, 5 cm á lengd, 8,2 cm á breidd og 1,5 cm þykkur. Hann er slípaður og 

mótaður úr grænleitum sandsteini og er eitt horn hans brotið af (Guðrún 

Sveinbjarnardóttir og Oscar Aldred, 2007, 67: Sarpur, 2011, 2006-25-291). Þriðji 

steinninn (nr. 2006-25-377) og sá minnsti sem fannst í ruslalaginu er ferkantaður, 

aflangur og úr rauðbrúnum steini og gæti mögulega verið frá Húsafelli þar sem að 

rauðgrýti er að finna. Steinninn er 8,3 cm að lengd, 6,1 cm breiður og 2,1 cm þykkur 

(Guðrún Sveinbjarnardóttir og Oscar Aldred, 2007, 26: Sarpur, 2011, 2006-25-377). 

 Altarissteinninn (nr. 2006-25-265) sem fannst í kirkjuskipinu er að öllum líkindum 

unninn úr grágrýti en hann er þó rauðleitur á annari hliðinni. Eins og hinir steinarnir er 

hann ferkantaður og flatur en er heldur þynnri,  lengdin er 14,1 cm, breidd 8,6 cm og 

þykkt 0,9 cm (Guðrún Sveinbjarnardóttir og Oscar Aldred, 2007, 58: Sarpur, 2011, 

2006-25-265). 

 Í rannsóknum á vettvangi þar sem staðið hafa kirkjubyggingar í margar aldir, 

mögulega frá fyrstu áratugum frá kristnitöku á landinu, er nokkuð líklegt að finnist 

einhverjir gripir sem segja til um þá siði sem þá voru við lýði. Sex altarissteinar frá  í 

Reykholti eru vissulega góð heimild um að þar hafi verið iðkað kaþólskt helgihald með 

þeim helgigripum sem kveðið var um í þeim sið. 

4.6.   Skriðuklaustur   

Á Skriðuklaustri í Fljótsdal var starfrækt munkaklaustur sem tilheyrði Ágústínusarreglu. 

Klaustrið mun ekki hafa verið starfandi lengi og hefur stutta sögu að segja í kristilegum 

skilningi en það reist árið 1493 og starfsemi var þar til siðaskipta (Steinunn 

Kristjánsdóttir, 2000b, 1: 2009a, 80). Þrátt fyrir þessa stuttu ábúð skildi það eftir sig 

miklar minjar sem með aðferðum fornleifafræðinnar hefur náðst að varpa heilmiklu ljósi 

á með rannsóknum undanfarinn áratug. 
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 Rannsóknin, sem fór fram undir stjórn Steinunnar Kristjánsdóttur, hófst með 

forkönnun árið 2000 sem var fólgin í því að finna nákvæma staðsetningu rústanna, eins 

umfang þeirra og ástand. Það var gert með könnunarskurðum, jarðsjámælingum og 

loftmyndum sem skilaði þeim niðurstöðum að klaustursrústirnar væru staðsettar á 

svokölluðu Kirkjutúni. Ástæður þessarar fornleifarannsóknar voru hvort greina mætti á 

byggingarlagi eða stíl húsanna, hvort að þau væru byggð eftir erlendri fyrirmynd eða 

hvort um séríslenskan byggingarstíl væri að ræða. Eins hver afstaða einstakra 

byggingaeininga klaustursins væru til hliðsjónar við kirkjubygginguna sjálfa, sem 

venjulega var hjarta klaustranna (Steinunn Kristjánsdóttir, 2000b, 14). 

Fornleifauppgröftur á Skriðuklaustri hófst svo sumarið 2002 og hefur verið grafið þar 

fáeinar vikur á hverju sumri síðan. Áætluð verklok verða í lok sumars 2011 og mun það 

verða vendipunktur rannsóknarverkefnisins (Steinunn Kristjánsdóttir, mars 2011, 

munnleg heimild). 

 Eftir því sem á rannsóknina leið, komu sífellt fleiri mannvirki í ljós sem sýndu 

ótvírætt fram á að klaustrið og öll umgerð þess var verulega áþekk byggingarlagi 

klaustra í Evrópu. Varpar það ljósi á að ákveðnu grunnformi hafði verið fylgt við 

hönnun og byggingu þess (Steinunn Kristjándóttir, 2009a, 84).  

  Á þriðja ári uppgraftarins eða sumarið 2004 fannst í rúst klausturskirkjunnar rauður 

altarissteinn (nr. 2004-36-288) sem greindur var úr íslensku bergtegundinni andesít 

(Steinunn Kristjánsdóttir, 2005a, 20: 2004b, 20). Andesít er dulkornótt storkuberg sem 

er venjulega dökkt og straumflögótt (Íslensk orðabók, 2007, 25). Steinninn fannst á 

uppgraftarsvæði 5 sem var torflag og í því voru öskulög Vv 1477 (Veiðivötn) og Ö 

1362 (Öræfajökull). Altarissteinninn var: 

[...] brotinn en í horni hans má greina tákn sem gert er úr fjórum hringjum 

sem skarast og mynda þannig fjögurra blaða rósettu. Samskonar skraut má 

sjá á Grundarstólnum fræga sem varðveittur er í Þjóðminjasafni Íslands. 

Gera má ráð fyrir að slíkt skraut hafi verið á hverju horni hans en steinninn 

var brotinn þegar hann fannst. (Steinunn Kristjánsdóttir, 2005a 20). 

 Sumarið 2005 fannst svo heill altarissteinn (nr. 2005-36-2270) á svæði P sem 

tilheyrði miðskipi klausturkirkjunnar (Steinunn Kristjánsdóttir, 2006, 18: 2005b, 166). 

Steinninn  var nokkuð stór um sig, slípaður öðru megin og á hliðunum, er 27 cm á 

lengd, 11,3 cm á breidd og 3 cm á þykkt. Tegund steinsins er ekki nefnd en hann er 

grænleitur á þeirri hlið sem er slípuð en rauðleitur að neðan. Brotnað hefur upp úr einu 

horni hans og er hann mjög rispaður. Auk heila altarissteinsins á svæði P, fundust sama 
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ár, fimm önnur steinbrot sem mögulega geta hafa verið af altarissteinum. Tvö þeirra 

fundust á uppgraftarsvæði N sem einnig tilheyrði miðskipi klausturkirkjunnar líkt og 

svæði P. Annar var svartur og rauður með 

tveimur sléttum hliðum (nr. 2005-36-858) 

og er stærð hans 4 cm á lengd og 4 cm á 

breidd (Steinunn Kristjánsdóttir, 2005b, 64).  

Hinn var eilítið stærri (nr. 2005-35-1875) 

eða 5 cm langur, 5 cm breiður og 1 cm 

þykkur, var önnur hlið hans slípuð og er 

líklega talinn vera úr innfluttri steintegund 

(Steinunn Kristjánsdóttir, 2005b, 138). Á 

svæði P fundust einnig tvö brot (nr. 2005-36-1905 : 2005-36-1093) sem bæði eru úr 

grænum steini og gætu hafa verið af altarissteinum (Steinunn Kristjánsdóttir, 2005b, 

81og 140) og rauð brot, mjög smá, (nr. 2005-36-1223) sem hugsanlega gæti hafa 

brotnað af þeim rauða sem fannst á svæði N (Steinunn Kristjánsdóttir, 2005b, 91).  

 Allir altarissteinarnir fundust í klausturkirkjunni sjálfri sem var vígð árið 1512. 

Kirkjan var ekki lögð af eins og klaustrið sjálft við siðaskiptin heldur var hún áfram 

notuð til messuiðkunar en var gerð að annexíu eða að kirkjustað sem ekki hefur 

prestssetur þar til hún var lögð niður árið 1793 (Steinunn Kristjánsdóttir og Margrét 

Valmundsdóttir, 2009b, 2).   

4.7.   Lausfundnir altarissteinar 

Nokkrir altarissteinar, sem ekki hafa fundist í eiginlegum fornleifarannsóknum, eru 

varðveittir á Þjóðminjasafni Íslands og einn á Byggðasafninu á Höfn í Hornafirði. 

Einhverjir steinanna bárust til safnanna sem lausafundir og hafa þá helst fundist í 

nágrenni kirkjustaða, fornra sem og enn starfandi. Einnig eru til altarissteinar sem hafa 

alla tíð verið í umsjá kirkna eða safna og því ekki glatast heldur hafa einungis skipt um 

aðsetur. Röð altarissteinanna sem hér á eftir koma ákvarðast af því hvenær þeir fundust 

og/eða bárust Þjóðminjasafninu sem áður hét Forngripasafn Íslands, til varðveislu. 

 

 

 

Mynd 8. Heill altarissteinn nr. 2005-36-2270 

sem fannst árið 2005 í fornleifauppgrefti á  

Skriðuklaustri (ljósm. höf.). 
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Skálholt í Biskupstungum (nr. 422) 

Árið 1867 bárust Forngripasafni Íslands gjafir frá Skálholtskirkju. Voru þar á meðal 

annars hökull úr plussi frá miðri 18. öld, altarisklæði úr gyllileðri með brún úr 

samskonar efni frá lokum 17. aldar og altarissteinn úr kaþólskri hefð frá því fyrir 

siðaskiptin árið 1550 (Kristján Eldjárn, 1992,134-136).  

 Altarissteinninn er nokkuð stór miðað við aðra steina sem áður hefur verið fjallað 

um, lengd hans eru 46,5 cm, breidd 28 og þykktin er 3-4 cm. Þar að auki er hann felldur 

inn í eikarumgerð, sem stækkar hann enn frekar þannig að heildarstærð hans er 50 cm x 

31,5 cm x 6 cm. Steinninn er úr hvítum marmara og er rennisléttur að ofanverðu en 

heldur grófari að neðan. Eikarumgjörðina á Brynjólfur biskup Sveinsson að hafa látið 

smíða þegar hann var ríkjandi biskup í Skálholti og í afhendingarskrá kirkjunnar er hann 

lét af störfum árið 1674 er minnst á hvítan altarisstein sem var innsettur í altarið 

(Kristján Eldjárn, 1992, 136: Guðrún Ása Grímsdóttir, 2006, 57). Það virðist líklega 

ekki vera rétt að hann hafi verið greyptur í altarið sjálft heldur muni hann hafa verið 

lagður ofan á það og trélistar settir í kringum hann til þess að skorða hann (Kristján 

Eldjárn, 1992, 136). Altarissteinninn er nú til sýnis á Þjóðminjasafni Íslands á 

Suðurgötu, þar sem hann stendur á altari í „kirkju“ í sýningunni Þjóð verður til. 

 Þó svo að miklar breytingar hafi átt sér stað innan kirkjusamfélagsins þegar 

siðaskiptin áttu sér stað þá hafa virðast ýmsar hefðir hinnar kaþólsku trúar ekki horfið 

samstundis. Altarissteinninn frá Skálholti var greinilega í notkun og sýnilegur löngu 

eftir siðaskiptin þó að mikilvægi hans í iðkun helgihaldsins hafi minnkað og að lokum 

horfið (Kristján Eldjárn, 1992, 136). 

Melakirkja (nr. 1720) 

Frá Melakirkju í Leirár- og Melahreppi í Borgarfirði er varðveittur altarissteinn sem 

ásamt öðrum kirkjugripum þaðan barst Forngripasafni Íslands árið 1879. Þáverandi 

prestur og jafnframt sá síðasti sem þjónaði í Melakirkju, séra Helgi Sigurðsson afhenti 

steininn (Matthías Þórðarson, 1912, 18). Helgi var einn þeirra einstaklinga sem gerði sér 

far um að safna forngripum í þeim tilgangi að stofna fornminjasafn hér á landi, sem 

síðan gekk eftir með stofnun Forngripasafnsins árið 1863 (Þjóðminjasafn Íslands, 

2011). 

 Altarissteinninn frá Melakirkju sem talinn er vera frá 14.-15. öld er felldur inn í 

ferhyrnda eikarfjöl, líkt og marmarasteinninn frá Skálholti. Stærð altarissteinsins í 
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eikarfjölinni er 23,6 cm á lengd, 17,5 cm á breidd og þykktin er frá 2,5-2,8 cm. 

Steinninn sjálfur sem er porfyr er einnig ferhyrndur 15,5 cm á lengd, 12,4 cm á breidd 

og 1,6 cm á þykkt. Hann er grængrár á litinn, yfirborðið er vel slípað og er brotið af einu 

horninu. Neðan á eikarumgjörðinni eru margir smáir hringir sem eru um 1,7 cm að 

þvermáli en hvort einhver kristilegur tilgangur sé með þeim skal ekki sagt (Sarpur, 

2011, A: 1720).  

Síðumúli í Hvítársíðu (nr. 2140) 

Kirkja að Síðumúla í Hvítársíðu er nefnd í kirkjutali í Borgarfjarðarsýslu frá árinu 1367 

(Íslenskt fornbréfasafn, 1857-1972, b. III, 224) en hvergi í máldögum Íslensks 

fornbréfasafns er minnst á altarisstein í eigu kirkjunnar. Árið 1882 afhenti Halldór 

Daníelsson gripi frá Síðumúlakirkju til Forngripasafns Íslands, þar á meðal voru: 

„Útskorin líkneski 6 úr altarístöflu í Síðumúlakirkju, 

o.fl (nr. 2134-2145).“ (Matthías Þórðarson, 1912, 22). 

Á meðal þessara kirkjugripa var altarissteinn sem er 

svartur að lit, ferhyrndur en eitt horn hans er brotið af 

sem virðist vera þriðjungur hans. Steinninn er mjög 

sléttur að ofan og hliðar hans eru beinar og hefur hann 

sennilega verið í tréumgjörð sem hefur ekki varðveist. 

Lengd steinsins er 18,6 cm, breidd 16,8 og þykktin er 

1,8 cm (Sarpur, 2011, A: 2140). 

 Altarissteinninn virðist hafa verið varðveittur í 

kirkjunni í Síðumúla þar til hann var afhentur Forngripasafni Íslands en hvort hann 

gegndi einhverju hlutverki í helgihaldi eftir siðaskiptin skal ekki sagt. Steinninn var 

brotinn en samkvæmt kaþólskum reglum missti altarissteinn gildi sitt og heilagleika ef 

hann brotnaði, þurfti því nýjan stein, vígðan af biskupi eða ábóta, til að fullkomna altari 

kirkjunnar (Magnús Már Lárusson, 1956, 114-115). 

Bær í Borgarfirði (nr. 4037) 

Varðveittur er altarissteinn frá Bæjarkirkju í Borgarfirði sem Forngripasafn Íslands 

keypti árið 1894 (Matthías Þórðarson, 1912, 32). Í kaflanum „Ritaðar heimildir“ hér 

framar í umfjölluninni eru tekin dæmi um forna altarissteina frá Bæjarkirkju, tveir þeirra 

eru silfurbúnir og einn „búinn ok plentarium“.  

Mynd 9. Altarissteinn nr. 2140  frá 

Síðumúlakirkju (ljósm. höf.). 
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 Altarissteinninn sem nú er á Þjóðminjasafni Íslands er líkt og hella, er grár á litinn 

og ekki af harðri steintegund. Hann er sléttur að ofan en heldur hrufóttur að neðan og 

virðast hornin vera lítillega hvelfd líkt og steinninn hafi verið í tréramma eða verið 

greyptur í altarið. Lengd hans er 17 cm, hann er 14 cm á breidd og 1 cm þykkur. 

Altarissteinn þessi er einnig sagður vera paxspjald (Sarpur, 2011, A: 4037) en það mætti 

útleggjast sem spjald með krossmarki og áletrun að kaþólskum sið til að kyssa á við 

guðsþjónustur (Íslensk orðabók, 2007, 749). 

Altarissteinn (nr. 4098)  

Á Þjóðminjasafni Íslands hefur verið varðveittur altarissteinn síðan árið 1895 en 

fundarstaður sem og fundarsamhengi steinsins eru óþekkt. Steinninn er eins og fleiri 

altarissteinar sem varðveittir eru, úr porfyr, hefur verið slípaður til og er lítillega undinn. 

Hliðar hans eru allar hrjúfar og líklega hefur steinninn brotnað. Þykkt hans er 2,05 cm 

en nákvæm stærð hans er óljós. Þar sem hann er geymdur til sýnis á Þjóðminjasafninu á 

Suðurgötu við hlið altarissteinsins frá Hruna sem hér verður fjallað um næst, má áætla 

að hann sé um 8 cm á lengd og 6 cm breiður (Sarpur, 2011, A: 4098).  

Hruni í Hrunamannahreppi (nr. 6312) 

Kirkjustaður er að Hruna í Hrunamannahreppi og nær kirkjusaga staðarins allt til tíma 

Sturlungaaldar en Þorvaldur Gissurarson er talinn hafa verið þar prestur á árunum 1182-

1225 eða þar til hann stofnaði Viðeyjarklaustur og gerðist príor þar. Hrunakirkju er 

getið í skrá Páls biskups Jónsonar frá því um árið 

1200 og eru elstu máldagar kirkjunnar frá árinu 1331  

(Margrét Hallgrímsdóttir, Þorsteinn Gunnarsson og 

Karl Sigurbjörnsson, 2001, 59-60).  

 Margir kannast við Hruna í gegnum þjóðsöguna 

um Dansinn í Hruna sem segir frá sóknarpresti 

staðarins sem þótt mikill gleði- og drykkjumaður. 

Fátt þótti honum skemmtilegra en að stíga dans og 

halda uppi ósæmilegri skemmtun í kirkjunni, sem þar 

stóð uppi á hæð sem kallast Hruninn. Svo gerðist það á jólanótt að þegar dansinn hafði 

dunað, að Kölski sjálfur sá sér hag í að refsa því syndaliði sem þar skemmti sér og 

sökkti kirkjunni ofan í jörðina með öllum innbyrðis. Hvarf kirkjan eins og hún lagði sig 

en menn vilja enn þann dag í dag meina að sjáist í rústir horfnu kirkjunnar uppi á 

Mynd 10. Altarissteinn nr. 6312 sem 

fannst við  Hrunakirkju árið 1912 

(mynd Sarpur). 
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hæðinni. Eftir þennan atburð mun kirkjan hafa verið reist neðan við ásinn sem enn er 

hennar staðsetning (Margrét Hallgrímsdóttir, Þorsteinn Gunnarsson og Karl 

Sigurbjörnsson, 2001, 61). 

 Altarissteinn fannst í Hruna á fyrri hluta 20. aldar og afhenti séra Kjartan Helgason 

þáverandi prestur í Hruna Þjóðminjasafni Íslands hann til varðveislu árið 1912. 

Steinninn er úr bergtegundinni porfyr og er dökkgrænn með ljósgrænum dröfnum. 

Steinninn er af samskonar tegund og altarissteinninn sem fannst að Þórarinsstöðum og 

er upprunninn frá Miðjarðarhafi. Steinninn er ferhyrndur, lengd hans er 7,9 cm, breidd 

4,8 cm og þykktin 2 cm. Önnur hlið hans er flöt og hún hefur verið slípuð en hin hliðin 

er ávalari og virðist vera óslípuð. Óvíst er hvort steinninn hafi verið laus, það er legið 

ofan á altari, verið í einhverskonar umgjörð eða jafnvel greyptur í altarið sjálft (Matthías 

Þórðarson, 1914, 58).  

Hvammur í Norðurárdal (nr. 10897) 

Sérstakur altarissteinn frá Hvammi í Norðurárdal er geymdur hjá Þjóðminjasafni Íslands 

en hann barst hingað til lands frá Nationalmuseet í Kaupmannahöfn árið 1930. 

Steinninn er sporöskjulaga en þó með horn á báðum endum og er felldur inn í tréramma 

sem hefur varðveist nokkur vel. Umbúnaður 

altarissteinsins gefur til kynna að hann hafi verið 

fastur eða búinn og því verið greyptur í altarið. 

Steinninn er talinn vera frá 14. öld (Guðbjörg 

Kristjánsdóttir, 2004, 249: Sarpur, 2011, A: 10897) og 

í tveimur máldögum frá Hvammskirkju í Norðurárdal, 

árin 1354 og 1377 er altarissteinn nefndur á meðal 

eigna kirkjunnar en þess er þó ekki getið hvort 

steinninn sé fastur eða búinn (Íslenskt fornbréfasafn, 

1857-1972, b. III, 78 og 304).  

   Steinninn sjálfur er 14 cm á lengdina, breiðastur er hann 7,6 cm og er hann 1,2 cm 

á þykkt. Tréramminn er ferhyrndur og er hann því heldur stærri en steinninn eða 18,4 

cm langur, 12,1 cm breiður og 2,4 cm þykkur. Í tréplötunni á bak við steininn er að 

finna lítið hólf fyrir helga dóma, hólfið er 3 cm á lengd og 1 cm á breidd (Guðbjörg 

Kristjánsdóttir, 2004, 249: Sarpur, 2011, A: 10897). Altarissteinninn eru úr stein-

tegundinni porfyr og hefur verið slípaður og mótaður á öllum hliðum. Að öllum 

líkindum er þetta eini varðveitti altarissteinninn sem hefur verið með helga dóma. 

Mynd 11. Altarissteinn nr. 10897 í 

tréramma frá Hvammi (ljósm. höf.). 
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Skarð í Meðallandi (nr. 1963-130) 

Sumarið 1963 fór hópur manna að rústum 

kirkjunnar á Skarði í Meðallandi í þeim 

tilgangi að finna út grunnstærð kirkjunnar sem 

byggð var árið 1704. Kirkjustaðurinn að 

Skarði var þannig staðsettur að mikið var um 

sandfok sem gerði kirkjuhald erfitt. Fór svo að 

lokum að ný kirkja var byggð í Hólmaseli í 

Meðallandi. Messuhald í Skarðskirkju var því 

lagt niður um miðja 18. öldina og í framhaldi 

huldust rústir hennar sandi (Ingimundur 

Ólafsson, 1985, 176 og 180).  

 Hafist var handa við að grafa í rústir fornu 

kirkjunnar en fljótlega fannst ferhyrnd og ílöng 

plata sem reyndist vera vel slípaður og nokkuð reglulegur steinn. Steinninn var grár og 

með glimmeráferð og líktist helst flögubergi, lengd hans var 19,2 cm, breiddin 14,8 cm 

og þykkt hans 1,1 cm. Eitt horn steinsins var brotið af en á hinum þremur hornunum 

sem og á miðju öðru megin voru krossar sem grafnir höfðu verið í hann. Þarna var 

fundinn altarissteinn hinnar fornu kirkju á Skarði en í  kirknaskrá Páls biskups 

Jónssonar er þess getið að á Skarði hafi verið prestsskylda og þar einnig staðið kirkja að 

minnsta kosti frá því fyrir árið 1400 (Ólafur Lárusson, 1925, 29-30). Altarissteinn mun 

hafa verið á meðal eigna kirkjunnar samkvæmt máldögum árið 1397 (Íslenskt 

fornbréfasafn, 1857-1972, b. IV, 63). Líklega má draga þá ályktun að altarissteinn þessi 

hafi tilheyrt eldri kirkjum staðarins allt frá kaþólskum tímum en einnig er sá möguleiki 

til staðar að  hann hafi verið nýttur áfram sem helgigripur í kirkjulegum athöfnum eftir 

siðaskiptin. Þáverandi biskup Íslands, herra Sigurbjörn Einarsson afhenti altarissteininn 

til vörslu Þjóðminjasafns Íslands (Ingimundur Ólafsson, 1985, 228-230: Kristján 

Eldjárn, 1965, 144). 

Horn á Nesjum (nr. 1086) 

Á Byggðasafni Austur-Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði er varðveittur altarissteinn. 

Samkvæmt aðfangabók safnsins mun maður að nafni Sigurður Eyjólfsson hafa fundið 

Mynd 12. Altarissteinn nr. 1963-130 frá 

Skarðskirkju. Sjá má krossa sem grafnir hafa 

verið í miðju og horn steinsins (ljósm. höf.). 
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steininn framan í Hálsinum í Litlahorni í bæjarrúst sem þar er. Steinninn var um tíma 

talinn vera ljósbrýnslusteinn, einnig nefndur hein sem er fremur mjúkur og olíukenndur 

steinn og var oft notað sem brýni (Íslensk orðabók, 2007, 380). Kirkja var á Horni til 17. 

maí 1765 er hún var lögð niður með konungsbréfi (Sveinn Níelsson, 1950, 38). 

 Altarissteinninn er 11,3 cm að lengd og er frá 5,6 – 8 cm breiður en hann er breiðari 

í öðrum endanum. Síðari greining á steininum er þó sú að hann er talinn vera úr 

marmara. Steinninn er slípaður á tveimur hliðum, þó ekki á öndverðum hliðum heldur 

samhliða. Björn G. Arnarson starfsmaður á 

Byggðasafninu á Höfn, hóf störf við safnið 

árið 1997 og taldi hann steininn ekki vera 

brýni og hefði verið ranglega greindur 

þegar hann barst safninu. Grunur Bjarna að 

um altarisstein væri að ræða jókst eftir að 

hann sá stein sem fannst á Skriðuklaustri 

sem líktist mjög altarissteininum frá 

Litlahorni (Björn G. Arnarson, 3. mars 

2011, munnleg heimild). 

5. Umfjöllun 

Hér hefur nú verið fjallað um varðveitta altarissteina á Íslandi, hverjar fundaraðstæður 

þeirra voru og útliti þeirra lýst. Steinarnir eru mismunandi að stærð og lögun og ekki má 

síður minnast á breytileika bergtegundanna.  

 Sumir hverjir virðast vera úr innlendum stein- og bergtegundum líkt og 

altarissteinarnir úr blágrýti frá Skálholti og rauði andesít steinninn frá Skriðuklaustri. 

Hefur þá oftast verið reynt að halda í þær hefðir að hafa altarissteinana úr dökkri 

steintegund en stundum virðist það ekki hafa verið virt. Helst má nefna altarissteinana 

úr Reykholti, sem þó er tekið fram að geti mögulega hafa verið gólfflísar, að þar eru þrír 

þeirra ljósir og eru sagðir úr líparíti, sandsteini og flögubergi. Flöguberg er þó venjulega 

grátt, með grænum eða purpurarauðum blæ (Sigríður Harðardóttir, 2005,85 og 88) sem 

þó er ekki sýnilegt á viðkomandi steini (nr. 2004-25-391). Líkist sá steinn þá frekar 

líparíti eða rhýólít sem er allur ljósari, líkt og (meintur) altarissteinn (nr. 2006-25-292) 

er.  

Mynd 13. Altarissteinn nr. 1086 sem fannst við 

Litlahorn á Nesjum og er varðveittur á Byggðasafni 

Austur-Skaftfellinga á Höfn (ljósm. Björn G. 

Arnarson). 
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 Í sumum tilfellum fylgir ekki sögunni úr hvers konar stein- eða bergtegund 

altarissteinn er úr og er líklegt að greining hafi ekki átt sér stað frekar en að hennar sé 

ekki getið í skýrslum viðkomandi fornleifarannsókna. 

 Altarissteinarnir fimm frá Viðey og einn frá Kirkjubæjarklaustri eru allir smáir og 

hafa ekki útlit plötu eins og allir aðrir altarissteinar. En líklegasta skýringin á því að þeir 

séu taldir vera altarissteinar er væntanlega út af græna porfyrsteininum sem fannst í 

Viðey árið 1987 en sú bergtegund var einna algengasta tegund altarissteina í upphafi 

kristni (Anna Lísa Guðmundsdóttir, 29. apríl 2011, munnleg heimild). Gerð ílöngu og 

smáu altarissteinanna gæti hafa verið af þeirrar sem notaðir voru til að leggja á 

ferðaaltari, léttir og meðfærilegir til að nota við messu utan kirkjubygginga. 

 Nokkrar bergtegundir finnast þó ekki hér á landi og eru því innfluttar. Altarissteinar 

úr grænum porfyr myndast úr storkubergi og kallast einnig lamprófýr á íslensku sem er 

komið úr grísku og merkir „glitrandi dílagrjót“ vegna ljósra kristallanna á dökkum 

grunnmassanum (Sigríður Harðardóttir, 2005, 84). Sagt hefur verið frá sex grænum 

porfyr altarissteinum sem varðveittir eru hér á landi. Þeir koma frá Þórarinsstöðum, 

Viðey, Hruna, Hvammi, Melakirkju og svo einn frá óþekktum fundarstað sem nefndur 

var í kaflanum um lausafundi. Þrír aðrir altarissteinar frá Viðey voru úr rauðum porfyr 

sem einnig er innfluttur og sama má segja um altarisstein úr marmara frá Skálholti.  

 Verður hér á eftir fjallað um líklegan uppruna steinanna og þær ástæður fyrir því að 

þeir enda hér á landi. 

5.1.  Uppruni altarissteina 

Hver er svo uppruni þessara verðmætu steina, grænna og rauðra porfyrsteina og hvernig 

enda þeir sem altarissteinar á landi lengst norður í höfum? Upphaf þess má líklega rekja 

til keisaraveldis Rómverja sem hafði höfuðstöðvar sínar í Róm en veldið sjálft teygði 

anga sína suður með Miðjarðarhafinu, til Afríku, Asíu og langt norður í Evrópu (Harris 

N., 2003, 123: Stevenson J., 2002, 80). Glæsibragur keisaraveldisins einkenndist af 

fögrum og verðmætum munum og tilkomumiklum byggingum sem voru meðal annars 

skreyttar úr hálfeðalsteinum á borð við marmara og porpyr (Harris N.,2003, 55 og 56). 

Þegar landvinningar Rómverja suður á bóginn áttu sér stað, fundu þeir námur í 

Egyptalandi sem þeir nefndu Mons Porphyrites, sem útleggst sem Porfyrfjall á íslensku. 

Þar finnst rauður porfyr sem mikið var notaður í skrautmuni í rómverska ríkinu. Grænn 

profyr kom hins vegar frá námum syðst á Pelopsskaga á Grikklandi, um 20 km sunnan 
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við borgina Spörtu og frá námum í norðurhluta Grikklands skammt frá borginni 

Þessalónikíu (Tesch S., 2007, 52-53). Marmari finnst aftur á Ítalíu sjálfri, til dæmis í 

námum í Carrara, en sá er auðvinnanlegur og var mikið nýttur í skrautmuni en einnig 

sem vegg- og gólfflísar í byggingum Rómverja (Sigríður Harðardóttir, 2005,87).  

 Konstantínus mikli, keisari Rómverja sem var uppi á árunum 272-337 e. Kr. var sá 

maður sem innleiddi kristna trú í rómverska keisaradæmið árið 313 eftir að fylgismenn 

Krists höfðu borið út boðskapinn um Guð í hartnær 300 ár (Harris N., 2003, 56-57: 

Tesch, S., 2007, 52). Með lögleiðingu kristinnar trúar í rómverska ríkinu risu kirkjur 

víða í Evrópu, þar á meðal í Köln sem var nokkurs konar stjórnstöð Rómverja í 

norðvestur hluta keisaradæmisins. Innviðir kirknanna, þá veggir og gólf voru víða 

skreyttar með marmara- og porfyrflísum. En kristin trú festi þó ekki rætur samstundis 

heldur tók trúboð margar aldir þar til Norðurlöndin kristnuðust síðust í Evrópu undir 

lok 10. aldar og á endanum á Íslandi árið 1000. Á þeim tímapunkti voru ferðaölturu 

með altarissteinum úr hinum gríska græna porfyr algeng í nágenni Kölnar og 

norðurhluta Evrópu (Tesch S., 2007, 52-57) .  

 Sænski fornleifafræðingurinn Stein Tesch, sem hér hefur áður verið vitnað í, fjallar 

um í grein sinni Tidigmedeltida sepulkralstenar i Sigtuna: Heliga stenar från Köln för 

såväl hallkult som mässa i stenkyrka, um ferðalag grískra porfyrsteina, allt frá námunum 

á Pelopsskaga, til gólfflísa í kirkjum Kölnar, þar sem þær voru endurunnar og gerðar að 

altarissteinum notaðir í hinni kaþólsku trú (2007, 53: Gustafson N.B., 2008, 163). 

Samkvæmt hlutarins eðli dreifast gripir jafnt og hugmyndir og altarissteinar berast í 

kirkjur á Íslandi, líklega bæði með trúboðum og eins fyrir atbeina biskupsstólanna á 

Íslandi. 

5.2. Efnisveruleiki gripa og táknrænt hlutverk þeirra 

Í nútímafornleifafræði er ekki eingöngu einblínt á fornleifar sem fólk hefur skilið eftir 

sig út frá í efnislegum og hlutlægum skilningi  þar sem ytri veruleiki gripa og annara 

minja er allsráðandi. Taka verður hinn huglæga og táknræna þátt þeirra jafnt með í 

túlkunina þar sem hugmyndir eru frumatriði ásamt því efnislega.  

 Með táknfræði er möguleiki að rannsaka efnismenningu út frá þeirri merkingu að 

hið efnislega, líkt og gripir, tákni eitthvað annað en það sem þeir eru í raun og séu því 

hálfgerð lygi (Woodward I., 2007, 57). Krossinn er til að mynda það helgitákn sem 

flestir ef ekki allir tengja við kristna trú en efnislega eru þetta einfaldlega oft tvær spýtur 

sem lagðar eru þvert á hvor aðra. En vegna þeirrar þekkingar sem mannkynið hefur 



31 
 

áunnið sér er táknræna gildi krossins mikilvægara en það efnislega. Sama gildir með 

kaleikinn í kirkjulegum athöfnum. Hann er venjulega gerður úr eðalmálmi og geymir 

messuvín sem fólk bergir á í altarisgöngu og með því gæðir það sér á oblátu, bragðlausu 

brauði sem gert úr ósýrðu hveitimjöli (Íslensk orðabók, 2007, 721). En kaleikurinn er 

ekki bara ílát heldur táknar hann heilagan bikar sem Jesú drakk úr við síðustu 

kvöldmáltíðina, messuvínið er blóð hans og oblátan líkami hans (Kristján Valur 

Ingólfsson, 2006, 436).  

 Líta verður á heildarmynd og samhengi efnisveruleikans, sem tilheyrir hinu 

áþreifanlega og þess táknræna og í hvaða meiningu samspili þeirra er háttað í tíma og 

rúmi. Svo enn verði minnst á krossinn, þá fjallar Ian Wooward (2007, 59) um að ef 

einstaklingur gengur með kross um hálsinn, er líklegt að gera ráð fyrir að um manneskju 

sé að ræða sem hefur helgað sig kristni. En ef einstaklingur sem gengur með kross er 

einnig klæddur í svartan leðurklæðnað, með svartlitað hár, mikinn augnfarða, skart og 

gataða líkamshluta er líklegt að túlkun samfélagsins verði fremur á þá leið að þar fari 

tískufyrirbærið goti (e. gothic). Ímynd gota er líklega sú að þeir myndu seint teljast 

boðberar kristinnar trúar þátt fyrir að ganga með helsta tákngervi hennar. 

 Efni altarissteinanna var mismunandi, eins fyrr hefur verið greint frá en það virðist 

ekki hafa verið það sem skipti höfuðmáli í sambandi við þá. Sameiginleg táknræn 

merking þeirra við trúariðkun var mikilvægari burtséð frá því efnislega. Efnið gæti 

frekar hafa skipt máli í landfræðilegu samhengi þar sem aðgangur að íslenskum berg- 

og steintegundum var væntanleg auðveldari en að hálfeðalsteinum frá sunnanverðri 

Evrópu. 

 Ef við setjum altarissteina og fornleifarannsóknir í annarskonar samhengi sem samt 

er háð áðurnefndu samspili, þá finnast altarissteinar iðulega í tengslum við 

kirkjubyggingar eða klaustur. Vegna þessa samhengis er útskýring rannsakenda oft á þá 

leið að um altarissteina sé að ræða, sem er vissulega góð og gild túlkun. En ef slípuð 

marmaraplata eða porfyrsteinn finnst í gólflagi kotbýlis eða fjárhúsa, er ekki víst að 

túlkun verði sú sama þegar kirkjulegt samhengi er ekki lengur til staðar. 

6. Lokaorð og samantekt 

Altarissteinar hafa lítið verið rannsakaðir hérlendis þó svo að nokkur þekking hafi verið 

til staðar um þá. Þeirra er víða getið í fornum rituðum heimildum enda mátti ekki syngja 

kaþólska messu nema að altarið væri úr steini eða á því væri altarissteinn, fastur eða 
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laus. En þrátt fyrir að kirkjur geti þeirra í eigum sínum í máldögum frá lokum 12. aldar 

og rétt fram yfir siðaskiptin, vekur það eftirtekt að fjölmargar kirkjur geta þess ekki að 

hafa átt altarisstein eða steina í fórum sínum. Þá vekur það upp spurningu hvort þessum 

kirkjulögum hafi í raun verið fylgt fyllilega eftir eða hvort altarissteinar teldust ekki það 

merkileg eign að ekki tækist að minnast á þá. Hlutverk altarissteina var í senn að vera 

einskonar „legsteinn“ helgra dóma og að geyma kaleikinn og oblátur við messuhald. 

 Hér á landi eru varðveittir ríflega 35 altarissteinar sem hafa ýmist fundist í 

sérstökum fornleifarannsóknum á fornum kirkjustöðum og klaustrum sem og 

lausfundnir steinar í nágrenni kirkjustaða. Það sem vekur verulega athygli er að allir 

þessir altarissteinar, mögulega líka sá sem á óþekktan fundarstað, finnast á svæðum sem 

tilheyrðu Skálholtsumdæmi. Í umdæmi biskupsstólsins á Hólum í Hjaltadal, sem náði 

frá Hrútafirði í vestri og allt að Langanesi í austri (Jón Þ. Þór, 2006, 260) hafa enn ekki 

fundist altarissteinar, samkvæmt bestu vitund höfundar, þrátt fyrir að 

fornleifarannsóknir hafi verið gerðar á að minnsta kosti fjórum miðaldakirkjustöðum á 

Norðurlandi, á Hólum, Gásum, Hofsstöðum og Keldudal. Vekur þessi staðreynd upp 

þær spurningar hvort strangari reglum um kaþólskt helgihald hafi verið fylgt í Skálholti 

en í Hólaumdæmi eða hvort um hreinar tilviljanir sé að ræða. Á þetta einnig við um 

altarissteina sem hafa með tímanum ílengst í kirkjum þar til þeir voru afhentir söfnum til 

varðveislu.  

 Vert er að minnast á að altarissteinarnir sem fundust í fornleifarannsóknum 

tilheyrðu ýmsum gerðum kirkna. Steinninn frá Þórarinsstöðum fannst í rústum 

stólpakirkju frá upphafi kristni á Íslandi. Biskupssetur og stórbýli var í Skálholti en þar 

og í Reykholti hafa staðið kirkjur nær óslitið frá 11.-12. öld. Allt voru þetta 

sóknarkirkjur sem almenningur sótti, sér og sínum til betrunar. Altarissteinar fundust 

líka í Viðeyjarklaustri, á Kirkjubæjarklaustri og Skriðuklaustri og þá í kirkjubyggingum 

sem líklega voru hjörtu klaustranna.  

 Efniviður altarissteinanna er mismunandi. Sumir eru taldir vera úr innlendum 

bergtegundum eins og blágrýti, sandsteini og jaspis en aðrir munu vera innfluttir. Þar 

má telja grænan porfyr frá Grikklandi, rauðan porfyr frá Egyptalandi og marmara frá 

Ítalíu. Að öllum líkindum má tengja altarissteinana við forna menningu Rómverja sem 

náði langt norður í Evrópu þar sem steinarnir höfðu áður verið notaðir sem vegg- og 

gólfflísar í kirkjum og öðrum byggingum Rómverja. Töluvert hefur fundist af 

samskonar grænum porfyr altarissteinum í fornleifarannsóknum í Svíþjóð og Noregi. Af 

því má draga þá ályktun að þeir steinar sem fundist hafa hér á landi hafi farið svipaða 
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leið og altarissteinar Norðurlandanna vegna verslunar og viðskipta Íslendinga við 

norræna frændur okkar. 

 Í upphafi rannsóknarinnar og við tilurð þessarar ritgerðar kom það verulega á óvart 

hversu miklar heimildir eru í raun til um altarissteina og einnig hversu lítið almenningur 

veit um þá. Greinilegt er að hlutverk þeirra sem helgigripir í kaþólskri trú þvarr með 

siðaskiptunum en með hjálp fornleifafræðinnar, er unnt að minna á forna tíma og það 

sem eitt sinn var. 
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  Þjóðminjasafns Íslands í Vesturvör 16-20 18.apríl 2011. Ljósmynd:  

  Hildigunnur Skúladóttir. 

Mynd: 9 Altarissteinn nr. 2140  frá Síðumúlakirkju. Myndin var tekin í Munasafni 

  Þjóðminjasafns Íslands í Vesturvör 16-20 18.apríl 2011. Ljósmynd:  

  Hildigunnur Skúladóttir. 

Mynd 10: Altarissteinn nr. 6312 úr porfyr sem fannst við  Hrunakirkju árið 1912.  

  Mynd fengin úr Sarpi, gagnagrunni Þjóðminjasafnsins í mars 2011. 

Mynd 11: Altarissteinn nr. 10897 úr porfyr sem felldur er í tréramma frá Hvammi í  

  Norðurárdal. Myndin var tekin í Munasafni Þjóðminjasafns Íslands í Vesturvör 

  16-20 þann 18.apríl 2011. Ljósmynd: Hildigunnur Skúladóttir. 

Mynd 12: Altarissteinn nr. 1963-130 frá Skarði í Meðallandi. Sjá má krossa sem hafa 

  verið grafnir í miðju hans og horn. Myndin var tekin í Munasafni   

  Þjóðminjasafns Íslands í Vesturvör 16-20 þann 18.apríl 2011. Ljósmynd:  

  Hildigunnur Skúladóttir. 

http://www.sigtunamuseum.se/
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Mynd 13: Altarissteinn nr. 1086 sem fannst við Litlahorn á Nesjum og talinn er hafa 

  tilheyrt fornri kirkju Horni. Ljósmynd: Björn G. Arnarson, 2011. 

Ljósmyndir í Fylgiskjali I: 

  Altarissteinar frá Skálholt nr. Sk-153 –  Sk- 160. Myndir voru teknar í  

  Munasafni Þjóðminjasafns Íslands í Vesturvör 16-20 þann 18. apríl 2011. 

  Ljósmyndir: Hildigunnur Skúladóttir. 

  Altarissteinn nr. V87-6267 frá Viðey. Ljósmynd: Hans U. Vollersen [án  

  ártals]. Birtist í Margrét Hallgrímsdóttir. (1987). Bls. 44. 

  Altarissteinar nr. V87-6265, V87-45135 og V87-57634 frá Viðey.  

  Ljósmynd: Artúr Löve [án ártals]. Birtist í Margrét Hallgrímsdóttir. (1989). 

  Bls. 73. 

  Altarissteinn nr. MA 99/202 frá Þórarinsstöðum. Mynd fengin frá Steinunni 

  Kristjánsdóttur í tölvupósti. 

  Altarissteinar nr. 2007-44-148 og 2007-44-652 frá Kirkjubæjarklaustri.  

  Myndir voru teknar í Munasafni Þjóðminjasafns Íslands í Vesturvör 16-20 

  þann 18. apríl 2011. Ljósmyndir: Hildigunnur Skúladóttir. 

  Altarissteinar nr. 2004-25-255, 2004-25-391, 2006-25-265, 2006-25-291, 

  2006-25-292 og 2006-25-377 frá Reykholti. Myndir voru teknar í Munasafni 

  Þjóðminjasafns Íslands í Vesturvör 16-20 þann 18. apríl 2011. Ljósmyndir: 

  Hildigunnur Skúladóttir. 

  Altarissteinn nr. 2004-36-288 fá Skriðuklaustri. Birtist í Steinunn   

  Kristjánsdóttir. (2005a). Bls. 20 

  Altarissteinar nr. 2005-36-585, 2005-36-1093, 2005-36-1875, 2005-36-1905 

  og 2005-36-2270 frá Skriðuklaustri. Myndir voru teknar í Munasafni  

  Þjóðminjasafns Íslands í Vesturvör 16-20 þann 18. apríl 2011. Ljósmyndir: 

  Hildigunnur Skúladóttir. 

  Altarissteinn nr. 422 frá Skálholti. Mynd fengin úr Sarpi, gagnagrunni  

  Þjóðminjasafnsins í mars 2011. 

  Altarissteinn nr. 1720 frá Melakirkju. Mynd fengin úr Sarpi, gagnagrunni 

  Þjóðminjasafnsins í mars 2011. 

  Altarissteinn nr. 2140 úr Síðumúlakirkju. Myndin var tekin í Munasafni  

  Þjóðminjasafns Íslands í Vesturvör 16-20 þann 18.apríl 2011. Ljósmynd:  

  Hildigunnur Skúladóttir. 

  Altarissteinn nr. 4037 frá Bæjarkirkju. Myndin var tekin í Munasafni  

  Þjóðminjasafns Íslands í Vesturvör 16-20 þann 18.apríl 2011. Ljósmynd:  

  Hildigunnur Skúladóttir. 
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  Altarissteinn nr. 4098 frá óþekktum fundarstað. Mynd fengin úr Sarpi,  

  gagnagrunni Þjóðminjasafnsins í mars 2011. 

  Altarissteinn nr. 6312 frá Hrunakirkju. Mynd fengin úr Sarpi,   

  gagnagrunni Þjóðminjasafnsins í mars 2011. 

  Altarissteinn nr. 10897 frá Hvammskirkju. Myndin var tekin í Munasafni 

  Þjóðminjasafns Íslands í Vesturvör 16-20 þann 18.apríl 2011. Ljósmynd:  

  Hildigunnur Skúladóttir. 

  Altarissteinn nr. 1963-130 frá Skarðskirkju. Myndin var tekin í Munasafni 

  Þjóðminjasafns Íslands í Vesturvör 16-20 þann 18.apríl 2011. Ljósmynd:  

  Hildigunnur Skúladóttir. 

  Altarissteinn nr. 1086 frá Horni. Ljósmynd: Björn G. Arnarson, 2011. 
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Fylgiskjal I 

Varðveittir altarissteinar á Íslandi. Stærð flestra steinanna er getið í umfjöllun hvers 

fundarstaðar þar sem vitnað er í heimild. 

1) Steinarnir mældir af höfundi. 

Kirkja/númer Fundarár Stærð (L x B x Þ) 

Mesta stærð er gefin upp 
Mynd 

 

 
Skálholt 

Sk-153 

 

 
 

1954-1958 

 

 
 

10,9 x 13,8 x 2,3 cm 

 

 

 

 

Skálholt 

Sk-154 

 

 

 

 

1954-1958 

 

 

 

 

8,9 (L) x 1,8 (Þ) cm 

 

 

 

Skálholt 

Sk-155 

 

 

 

1954-1958 

 

 

 

2,8 (L) x 1,5 (Þ) 

 

 

 

 

Skálholt 

Sk-156 

 

 

 

 

1954-1958 

 

 

 

 

10,1 x 6,7 x 1,7 cm 

 

 

 

Skálholt 

Sk-157 

 

 

 

1954-1958 

 

 

 

17,9 (L) x 2,5 (Þ) 
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Skálholt 

Sk-158 

 

 

 

 

 

1954-1958 

 

 

 

 

 

9,2 x 5,5 x 2,1 cm 

 

 

 

 

Skálholt 

Sk-159 

 

 

 

 

1954-1958 

 

 

 

 

15,5 x 7,5 x 2,1 cm 

 

 

 

 

Skálholt 

Sk-160 

 

 

 

 

1954-1958 

 

 

 

 

4,5 (L) x 1,7 (Þ) 

 

 

Viðeyjarklaustur 

V87-6267 
1)

 

 

 

1987 

 

 

3,8 x 0,4 x 0,4 cm 

 

 

Viðeyjarklaustur 

V87-6265 
1)

 

V87-45135 
1)

 

V87-57634 
1)

 

 

 

1987 

 

 

5,5 x 1 x 1 cm 

3,9 x 1 x 0,9 cm 

5 x 0,8 x 0,6 cm 

 

 

Viðeyjarklaustur 

V90-5 
1) 

 

 

1990 

 

6,9 x 0,9 x 0,8 cm 

 

Ekki til mynd 
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Þórarinsstaðir 

MA 99/202 

 

 

 

 

1999 

 

 

 

 

6,3 x 5,5 x 2,5 cm 

 

 

 

Kirkjubæjarklaustur 

2007-44-148 

 

 

 

2002 

 

 

 

4 x 1 x 1 cm 

 

 

 

 

Kirkjubæjarklaustur 

2007-44-652 

 

 

2004 

 

 

17 x 5 x 1,5 cm 

 

 

Reykholt 

2004-25-255 

 

 

2004 

 

 

8,6 x 6,6 x 1,35 cm 

 

 

 

 

Reykholt 

2004-25-391 

 

 

 

 

2004 

 

 

 

 

8,15 x 5,45 x 1,5 cm 

 

 

Reykholt 

2006-25-265 

 

 

2006 

 

 

14,1 x 8,6 x 0,9 cm 
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Reykholt 

2006-25-291 

 

 

 

2006 

 

 

 

11,5 x 8,2 x 1,5 cm 

 

 

 

Reykholt 

2006-25-292 

 

 

2006 

 

 

15,8 x 6,8 x 1,8 cm 

 

 

Reykholt 

2006-25-377 

 

 

2006 

 

 

8,3 x 6,1 x 2,1 cm 

 

 

Skriðuklaustur 

2004-36-288 

 

 

 

 

 

2004 

 

 

Stærðartölur ekki til 

staðar 

 

 

Skriðuklaustur 

2005-36-585 

 

 

2005 

 

 

4 (L) x 4 (B) cm 

 

 

 

Skriðuklaustur 

2005-36-1093 
1)

 

 

 

 

2005 

 

 

 

7,6 (L) x 6 (B) 

 

Skriðuklaustur 

2005-36-1223 

 

2005 Stærðatölur ekki til 

staðar 

Aðeins smá 

steinbrot, ekki til 

mynd. 
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Skriðuklaustur 

2005-36-1875 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

5 x 5 x 1 cm 

 

 

 

 

Skriðuklaustur 

2005-36-1905 
1)

 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

7,8 (L) x 7,5 (B) cm 

 

 

Skriðuklaustur 

2005-36-2270 

 

 

2005 

 

 

27 x 11,3 x 3 cm 

 

 

Skálholt 

422 

 

 

1867 

 

 

49,5 x 32 x 6 cm 

 

 

Melakirkja 

1720 

 

 

 

 

1879 

 

 

23,6 x 17,5 x 2,8 cm 

 

 

 

Síðumúlakirkja 

2140 

 

 

 

1882 

 

 

 

18,6 x 16,8 x 1,8 cm 
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Bæjarkirkja 

4037 

 

 

 

 

1894 

 

 

 

 

17 x 14 x 1 cm 

 

 

Fundarstaður 

óþekktur 

4098 

 

 

 

 

1895 

 

 

8 x 6 x 2,05 cm 

 

 

Hrunakirkja 

6312 

 

 

 

 

1912 

 

 

7,9 x 4,8 x 2 cm 

 

 

 

Hvammskirkja 

10897 

 

 

 

1930 

 

 

 

18,4 x 12,1 x 2,4 cm 

 

 

 

 

Skarðskirkja 

1963-130 

 

 

 

 

1963 

 

 

 

 

19,2 x 14,8 x 1,1 cm 

 

 

Horn á Nesjum 

1086 

 

 

Óljóst 

 

 

11,3 (L) x 8 (B) cm 
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Fylgiskjal II 

Altarissteinar skráðir í máldögum og afhendingarskrám kirkna í Íslensku fornbréfasafni 

(1857-1972, bindi I-XVI). 

1. bindi 834-1264 
Kirkja Fjöldi Frekari lýsing Ártal Bls. 

Ingunnarstaðir  i   1180 266 

Hraun  i Búinn 1185 278 

     2. bindi 1253-1350 
Kirkja Fjöldi   Ártal Bls. 

Vallaneskirkja j Búinn, með helgum dómum 1270 84 

Holt undir Eyjafjöllum iij   1270 85 

Helgafellsklaustur i Búinn 1274 116 

Garðakirkja á Akranesi iij ij lausir og einn vijgdann 1315 404 

Grenjastaðakirkja ij Laus 1318 433 

Þóroddsstaðir í Kinn i Laus 1318 436 

Háls í Fnjóskadal   i Með helgum dómum  1318 439 

Grímseyjarkirkja i Laus 1318 442 

Grundarkirkja i Silfurbúinn 1318 452 

Rafnagilskirkja vj   1318 453 

Blöndudalshólakirkja i Búinn 1318 473 

Breiðabólstaður í Vesturhópi i Góður 1318 480 

Haukadalskirkja  i Laus 1331 668 

Skógar ij Búinn 1332 677 

Miðbæli undir Eyjafjöllum  i Búinn 1332 679 

Steinar undir Eyjafjöllum i   1332 680 

Dalur undir Eyjafjöllum i Silfurbúinn 1332 683 

Ólafskirkja í Landeyjum i Búinn 1332 685 

Eyvindarmúli í Fljótshlíð i Búinn 1332 686 

Teigur í Fljótshlíð i Með helgum dómum:cum reliquiis 1332 687 

Breiðabólstaður í Fljótshlíð i Búinn 1332 688 

Ólafskirkja að Skúmastöðum i Búinn 1332 690 

Oddi á Rangárvöllum i Búinn 1332 691 

Ólafskirkja á Völlum ij Búinn/laus 1332 696 

Árbær í Holtum i   1332 698 

Ytri-Sólheimar Mýrdal i Laus 1341 743 

Hof í Öræfum j Silfurbúinn 1343 775 

Kálfafell í Fljótshverfi A i Búinn 1343 779 

Kálfafell í Fljótshverfi B i Búinn og textum 1343 780 
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     3. bindi 1269-1415 
Kirkja Fjöldi Frekari lýsing Ártal Bls. 

Bessastaðir i Altarisstein og skrín 1352 69 

Hvammur í Norðurárdal i   1354 78 

Hítárdalur  i Búinn 1354 84 

Álftatunga (Álptártunga) i   1354 85 

Hraun (Staðarhrauni) i   1354 85 

Ásgarður i Laus 1355 104 

Öndvarðareyri i Búinn 1355 107 

Setberg i Búinn 1355 108 

Bær í Borgarfirði i Silfurbúinn 1358 124 

Fitjar í Skorradal i Silfurbúinn 1358 124 

Blöndudalshólakirkja i Búinn 1360 159 

Svínavatnskirkja i   1360 160 

Ásgeirsárkirkja i   1360 163 

Spákonufellskirkja i Sæmilegur 1360 172 

Viðeyjarklaustur i Búinn 1367 214 

Bjarnarneskirkja i Búinn 1367 242 

Miðbæli undir Eyjafjöllum i Búinn 1371 260 

Steinar undir Eyjafjöllun i   1371 260 

Dalur undir Eyjafjöllum i Silfurbúinn 1371 262 

Fellsmúli á Landi i Búinn 1371 266 

Árbær á Rangárvöllum i   1371 267 

Hólakirkja Hjaltadal tuæir Búinn 1374 288 

Hvammur í Norðurárdal i   1375 304 

Hof í Öræfum iiij Altarissteinn silfurbúinn iiij 1387 401 

Teigur í Fljótshlið i Búinn, með helgum dómum 1387 403 

Eyvindarmúli í Fljótshlið i   1387 404 

Klofi á Landi i Búinn 1387 405 

Kálfafellskirkja í Fljótshverfi i Búinn 1390 450 

Reykholtskirkja i Búinn 1392 482 

Reykholtskirkja i   1394 503 

Glæsibær ij   1394 520 

Auðbrekkukirkja i Laus 1394 521 

Grundarkirkja i   1394 523 

Gnúpufellskirkja iij 2 lausir og 1 fastur 1394 528 

Svínavatnskirkja i   1394 534 

Gnúpskirkja í Miðfirði i   1394 537 

Blöndudalshólakirkja i Búinn 1394 543 

Ásgeirsárkirkja  i   1394 549 

Presthólakirkja iij Laus 1394 553 
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Hrafnagilskirkja iiij   1394 560 

Lundarbrekkukirkja   Laus 1394 560 

Knappstaðakirkja i   1394 561 

Fagraneskirkja ij   1394 562 

Goðdalskirkja ij   1394 563 

Laufáskirkja i   1394 567 

Hálskirkja í Fnjóskadal 

 

altarissteinar (ft) 1394 572 

Helgastaðakirkja ii 1 fastur og 1 laus 1394 574 

Staður í Kinn i Stór, kassaður 1394 575 

Múlastaður iij   1394 577 

Húsavíkurkirkja iii altarissteinn og ij lausir um annan silfur 1394 583 

Áskirkja tueýr 

 

1394 586 

Hólakirkja Hjaltadal ij Búnir gull v silki punkr.  1396 612 

Helgastaðakirkja i   1400 651 

     4. bindi 1265-1449 
Kirkja Fjöldi Frekari lýsing Ártal Bls. 

Stóranúpskirkja i   1397 47 

Skarðskirkja i   1397 63 

Fellsmúlakirkja i Búinn 1397 65 

Stóruvallakirkja ii Búinn/laus 1397 65 

Klofakirkja i Búinn 1397 67 

Klofakirkja i Búinn 1397 68 

Eyvindarmúli i   1397 77 

Skúmastaðakirkja i Búinn 1397 80 

Árbæjarkirkja i   1397 87 

Ingunnarstaðir i   1397 118 

Fitjakirkja i  Búinn 1397 119 

Kroppur i Vígður 1397 121 

Varmalækskirkja i Vígður 1397 121 

Galmannstunga  i   1397 124 

Grunnavíkurkirkja i   1397 139 

Helgafellsklaustur iiij   1397 170 

Setbergskirkja i   1397 173 

Öndurð Eyri i Búinn 1397 173 

Álftártungukirkja i   1397 185 

Hítárdalskirkja i Silfurbúinn 1397 185 

Álftaneskirkja i   1397 187 

Stafholtskirkja iiij  Lausir 1397 189 

Bær í Borgarfirði i Silfurbúinn 1397 191 

Garðakirkja á Akranesi ij  Lausir 1397 196 

Innri-Hómur i   1397 197 
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Valþjófsstaðakirkja i Stórann 1397 211 

Hofteigskirkja i   1397 214 

Refstaðakirkja i Búinn 1397 218 

Bjarnaneskirkja i Búinn 1397 233 

Einiholtskirkja i Laus 1397 234 

Kálfafellskirkja á Síðu i  Búinn 1397 235 

Vallaneskirkja iiij   1419 271 

Vallakirkja í Svarfaðardal v   1429 372 

Tjarnarkirkja iiij   1431 465 

Ásskógakirkja 

 

Altarestæine (1 eða fl?) 1431 466 

Staðarhraunskirkja i   1439 594 

     5. bindi 1330-1476 
Kirkja Fjöldi Frekari lýsing Ártal Bls. 

Hofskirkja á Höfðaströnd iiij   1461 250 

Upsakirkja i   1461 251 

Hnappstaðir i   1461 256 

Kvíabrekkukirkja iij   1461 256 

Vellir 

 

altarissteinar (ft) 1461 261 

Grýtubakkakirkja ij   1461 265 

Þönglabakkakirkja i   1461 265 

Laufáskirkja iij   1461 267 

Draflastaðakirkja ij   1461 270 

Staður í Kinn ij   1461 271 

Húsavíkurkirkja ii   1461 274 

Presthólakirkja iiij 1 stór og 3 smáir 1461 278 

Ásakirkja í Kelduhverfi ij   1461 279 

Grenjastaðakirkja    Altarissteinar (ft) 1461 282 

Múlakirkja vj   1461 284 

Öxnhólskirkja iij   1461 292 

Myrkárkirkja i   1461 293 

Bægisárkirkja ij   1461 294 

Núpufellskirkja iij 2 lausir, 1 fastur - vondir 1461 297 

Svalbarðskirkja ij   1461 300 

Illugastaðakirkja ii   1461 301 

Saurbæjarkirkja iij   1461 310 

Miklagarðskirkja ii   1461 313 

Grund i Eyjafirði i   1461 314 

Hrafnagilskirkja vj   1461 315 

Glæsibæjarkirkja iij   1461 318 

Ljósavatnskirkja iiii 3 altarissteinar og einn fastur 1461 323 

Goðdalskirkja iij   1461 326 
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Staðarbakkakirkja ij   1461 337 

Miklagarðskirkja ij   1461 350 

Kroppur í Reykholtsdal i Vígður 1463 400 

Bæjarkirkja í Borgarfirði   Búinn og ok plentarium  1463 402 

Hítardalur ij Annar brakadr. 1463 408 

Kirkjuból í Langadal iij   1469 548 

Kalmanntungukirkja i   1469 556 

Kirkjuból í Valþjófsdal i Nýjan 1470 580 

Valþjófsstaðakirkja ij   1471 633 

Hrepphólakirkja Hrunam. iiii 3 lausir, 1 fastur í altari 1474 774 

    
  

6. bindi 1245-1491 
Enginn altarissteinn nefndur         

     7. bindi 1170-1505 
Kirkja Fjöldi Frekari lýsing Ártal Bls. 

Hoffellskirkja í Hornafirði i   1491 36 

Skúmastaðakirkja í Landeyjum i   1491 40 

Kvennabrekkukirkja í Dölum i   1491 68 

Vatnshornkirkja í Haukadal i   1491 69 

Fagradalskirkja i jtem fyrir innann sig Altaris stein 1491 72 

Búðardalskirkja i   1491 73 

Þykkvaskógarkirkja i Lítill 1491 76 

Staðarhólskirkja í Saurbæ ij   1496 289 

Sauðafellskirkja í Dölum i   1500 459 

Snóksddalskirkja i   1500 460 

     8. bindi 1261-1521 
Kirkja Fjöldi Frekari lýsing Ártal Bls. 

Múlastaður í Skriðdal A ij   1520 770 

Múlastaður í Skriðdal B ij   1521 771 

     9. bindi 1262-1536 
Kirkja Fjöldi Frekari lýsing Ártal Bls. 

Þykkvabæjarklaustur iii   1523 191 

Holtskirkja í Saurbæ iii   1523 195 

Brekka í Saurbæ iii   1523 196 

Þingeyjarklaustur iiij   1525 312 

Möðrruvallarklaustur iiij   1525 317 

Reynisstaðaklaustur iij   1525 320 

Grenjastaðakirkja vj   1525 322 



53 
 

Múlakirkja vj   1525 328 

Saurbæjarkirkja iij   1525 328 

Laufáskirkja vj   1525 330 

Hrafnagilskirkja vj   1525 332 

Vallakirkja iiij   1525 333 

     10. bindi 1169-1542 
Kirkja Fjöldi Frekari lýsing Ártal Bls. 

Ásgarður í Hvammssveit i   1536 85 

Reykholtskirkja ii   1538 397 

Krossholtskirkja i   1540 500 

     11. bindi 1310-1544 
Kirkja Fjöldi Frekari lýsing Ártal Bls. 

Hjarðarholtskirkja i Laxárdal ij   1544 310 

Glaumbær ij   1544 358 

Hólar í Hjaltadal vi Lausir 1550 851 

     12. bindi 1200-1554 
Kirkja Fjöldi Frekari lýsing Ártal Bls. 

Tungufellskirkja Hrunam.hr. i   1553 660 

Desjarmýrarkirkja í Borgarfirði ii   1554 787 

Hólmastaðir í Reyðarfirði iij   1554 789 

     13. bindi 1555-1562 
Kirkja Fjöldi Frekari lýsing Ártal Bls. 

Einholt í Hornafirði iiii   1556 164 

Þverárkirkja í Laxárdal ij   1557 259 

Njarðvíkurkirkja i   1560 555 

     14. bindi 1551-1567 
Kirkja Fjöldi Frekari lýsing Ártal Bls. 

Heydalskirkja iij 2 lausir, sá þriðji í háaltarinu 1562 30 

Hofteigskirkja ij   1564 257 

Vatnsfjarðarkirkja iij   1565 399 

Refstaðakirkja í Vopnafirði iii   1566 491 

     
15. bindi 1567-1570 (og síðar) 

Kirkja Fjöldi Frekari lýsing Ártal Bls. 

Hólar í Hjaltdal iiij   1569 214 

Bær í Borgarfirði i Silfurbúinn 1570 626 



54 
 

Tungufellskirkja  i   1578 649 

Refsstaðakirkja i Silfurbúinn 1576 678 

Ásakirkja ij   1579 680 

Hofkirkja í Álftafirði ij   1579 695 

     16. bindi 1415-1589 
Enginn altarissteinn nefndur         

 

 

 

 


