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Ágrip 

Í ritgerð þessari er fjallað um fornleifarannsóknir við Skutulsfjörð.  

Kirkjuból við Skutulsfjörð, uppgröftur kirkju og kirkjugarðs sumarið 1985, fjallar um 

neyðaruppgröft sem gerður var að Kirkjubóli og ritheimildarannsókn í tengslum við 

uppgröftinn. Kirkjuból var blómlegur bóndabær og stærsta jörð Skutulsfjarðar á 

miðöldum. Þar var stofnsett kirkja á 14. öld sem varð síðar miðpunktur frægustu 

galdraþrætu 17. aldar. Kirkjan hvarf úr sögunni á 18. öld og hefur verið talið að hún 

hefði verið lögð niður um 1710. 

Í ritgerðinni eru rústirnar aldursgreindar, fjallað um kirkjuna og byggingarsögu 

hennar, rannsakaðar minjar í kirkjugarðinum, ritheimildir er tengjast kirkjunni 

skilgreindar og metnar og þannig skýrt hvernig, hvenær og hversvegna kirkjan var 

lögð af. Í ritgerðinni er sagt frá skjölum sem skýra vinnulag kirkjunnar á 18. öld og 

samskipti hennar við konungsvaldið.  

Í rannsókninni er lögð áhersla á að tengja saman þekkingu frá öðrum rannsóknum og 

tengja vinnubrögð sagnfræðinnar og fornleifafræðinnar. 

Í ritgerðinni eru 15 myndir og teikningar, en að auki fylgja henni fjölmargar litmyndir 

á sérstökum geisladiski. 

 

 

 

 

 

Þessi ritgerð var unnin í Corbridge í Englandi veturinn 2003-2004. Hún er tileinkuð 
öllum þeim sem studdu mig á óeigingjarnan hátt og hvöttu mig áfram, sem og 
Tynedalnum sem var óendanleg uppspretta jákvæðra hugsana í allri sinni fegurð. 
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Inngangur1 
Þessi greinargerð fjallar um fornleifarannsóknir að Kirkjubóli við Skutulsfjörð sem 

unnar voru sumarið 1985. Kirkjuból er frægur staður í sögu landsins þó ekki sé það af 

góðu. Þetta var stór jörð og stóð hátt í mynni Engidals í Skutulsfirði. Nú er þessi jörð 

horfin, orðin grjótnámi að bráð.  

Í ritgerðinni verður reynt að tengja saman fræði sögunnar og fornleifanna. Rannsóknin 

skiptist í tvo þætti.  

∇ Fornleifarannsókn að Kirkjubóli við Skutulsfjörð 

∇ Ritheimildarannsókn að Kirkjubóli við Skutulsfjörð 

Í raun eru þetta tvær rannsóknir og verða settar þannig fram að í hvorri um sig tengist 

fornleifarnar þeim sögulegu ritheimildum sem til staðar eru. Vissulega er aldrei hægt 

að fara alla leið og það er ýmislegt sem ekki fellur undir þessa rannsókn.  

Úrvinnslan er einföld úttekt ritheimilda sem eru stopular og víðáttufjarri að þær lýsi 

mikið þeim vettvangi sem grafinn var.2 Að auki verður ekki gerð tilraun til að gera 

myndir af minjunum aðrar en grunnmyndir. Einungis er til ein lýsing á 

Kirkjubólskirkju innanverðri frá árinu 1700. Allar tilraunir til að gera teikningar eru 

því hrein tilgáta.  

Kirkjuból var stofnsett á fjórtándu öld og hvarf úr sögunni á átjándu öld. Um þetta 

hefur verið nokkuð sammæli. Í þessari rannsókn er leitað nánari upplýsinga og 

sérstaklega hvernig og hversvegna kirkjan var lögð niður, ásamt fjölda kirkna í Djúpi 

á þessum tíma? Þetta er megininntak ritheimildarannsóknarinnar að Kirkjubóli. 

Fyrir utan fornleifarannsóknir og mikilvægar heimildaleitir á lykilsöfnum á Íslandi var 

sótt eftir ritheimildum til Danmerkur og lagst í víking til Englands til að fá næði til að 

                                                 
1 Mynd 1 - loftmyndin á forsíðu er af Kirkjubóli við Skutulsfjörð, tekin árið 1956 og sýnir garðinn rétt 
ofan við bæjarhúsin. Raunar virðast fleiri minjar þar ofan við. Landmælingar Íslands 1956 birt skv. 
leyfi L04010022. 
2 Sjá t.d. Contemporary Archaeology , 1996; Interpreting Archaeology ,1995; Johnson, 2000; Hodder 
2001. 
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setja þessa ritgerð saman. Lexían af útlegðinni er sú að aldrei er hægt að taka nógu 

mikið af ljósritum og bókum með sér og þegar unnið er á tölvur þá þarf að afrita og 

afrita og afrita.  

Alls var unnið á Kirkjubóli í ríflega 22 mannvikur. Unnið var frá 1.6. til 30.6. 1985 og 

aftur frá 19.8 til 22.8 sama sumar. Nokkrar atrennur voru gerðar að verkefninu í kappi 

við aðra vinnu eftir það, en það varð loks úr að ég réðst í að ljúka því þegar ég fékk 

orlof frá kennslu og stjórnun við Flensborgarskólann.  

 Jörðin fór í eyði 1984 vegna malarþarfar sveitarfélagsins. Sótt var um leyfi 

Þjóðminjasafninsins og fór Guðmundur Ólafsson fornleifafræðingur safnsins vestur 

6.-8. maí 1985. Hann hafði svo samband við mig og gerði tillögu í bréfi 15. maí um 

hvernig meðhöndla ætti málið.3 Ég var sendur til að grafa upp kirkjuna á eins stuttum 

tíma og hægt væri. Ísafjarðarkaupstaður greiddi kostnað við rannsóknina á staðnum, 

hluta ferðakostnaðar og styrkti lokavinnsluna. Vil ég þakka samstarfið við 

Ísafjarðarkaupstað sumarið 1985 og síðar. Þeim sem komu að málinu á 

Þjóðminjasafninu þakka ég andlegan stuðning. 

Þeir sem styrktu verkefnin voru Biskupsstofa, Ísafjarðarbær, Menntamálaráðuneytið, 

Vísindasjóður, Þjóðhátíðarsjóður, Letterstedski sjóðurinn og Hagþenkir. Þeir tveir 

síðustu styrktu beinlínis heimildaleit í Kaupmannahöfn. Er þessum öllum þakkað. 

Margsinnis var leitað til opinberra aðila og sérstaklega Þjóðminjasafns eftir frekari 

stuðningi en hann var ekki að hafa. Fór svo að ég gekk frá því sem fannst og pakkaði 

niður í geymslur safnins. Nú þegar ég hóf verkið að nýju komst ég að því að ýmislegt 

hafði verið krukkað í þessi gögn án samráðs við mig, sérstaklega beinaleifarnar.  

Þarna voru, er mest var, 4 starfsmenn, - undirritaður, Ingimar F. Jóhannsson, Atli Geir 

Jóhannesson og Sigurjón Kjartansson. Var þar Ingimar heilladrýgstur, án lasts á hina 

                                                 
3 Guðmundur Ólafsson, 15. maí 1985. 
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og sá að mestu um rannsóknina á garðinum sjálfum með stakri prýði. Margir lögðu 

okkur lið og er rétt að þakka öllum þeim stóra hópi hjálpina, en sérstaklega Bjarna 

Jenssyni, Eyjólfi Bjarnasyni, Þorbirni Jóhannessyni, Þorbjörgu Bjarnadóttur og Jóni 

Sigurpálssyni, þó seint sé. 

Prófessor Sveinbjörn Rafnsson las handrit og benti mér á fjölmargt sem betur mátti 

fara. Ég þakka honum innilega alla hans leiðsögn og þolinmæði og biðst forláts á því 

að hafa kannski ekki alltaf tekið tilsögn. 

Mestar þakkir fær þó fjölskylda mín. Gunnlaugur sonur minn býr í Svíþjóð með frú 

sinni og hvatti mig símleiðis og um tölvunet. Yngri börnin, Ásta Sigrún og Þorkell 

máttu þola flutning milli landa og mikið álag en voru líka mikilvægir haukar í horni 

þegar ég mátti hafa mig allan við að halda mér að verki. Efst stendur þó konan mín, 

Sigríður Ólöf Gunnlaugsdóttir, að öllum ólöstuðum. Hún hefur lesið allt með mér, 

þoldi fjarvistir meðan ég var fyrir vestan og tók sig upp með fjölskyldunni í orlofi 

okkar 2003-2004 sem gerði mér kleyft að klára þetta. Betri bakhjarla getur enginn átt 

en þau. 

 

Um aðstæður 

Þess skal getið, þó ekki til að afsaka neitt í sambandi við vinnubrögð, að rannsóknir 

þessar eru orðnar áratuga gamlar og verða því vart metnar út frá tækni og möguleikum 

samtímans.  

Um frágang tilvitnana skal þess getið að tilvitnanir úr prentuðum ritheimildum eru 

eins stafréttar og framast er kostur en þegar unnið er úr óprentuðum gömlum skjölum 

eða stafréttum útgáfum þeirra þá er textinn færður að nútímamáli eftir mínum smekk 

og þekkingu. Ég biðst þó forláts ef mér fróðari menn sjá mislestur úr óprentuðum 
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skjölum en lestur rithanda fyrri alda er ekki mín sterkasta hlið. Það skrifast vitaskuld 

einvörðungu á mig, sem og annað, sem rangt kann að vera í þessum texta. 

 

Markmið og skipulag. 

Þessi rannsókn flokkaðist undir það að vera neyðarrannsókn á minjum sem voru í 

verulegri hættu, því þær skyldi afmá vegna malarþarfa. Við fengum mánuð til 

verksins og loforð um vinnukrafta.  

Á einfaldan hátt má setja markmiðin upp sem hér segir: 

• Að bjarga minjunum og rannsaka hvað væri þarna að finna. 

• Leita uppi ritheimildir um kirkjuna – upphaf hennar og endalok. 

• Skoða mannfræði kirkjugarðsins (sem reyndist ekki raunhæft vegna 

lélegra varðveisluskilyrða og skorts á sérfræðingum). 

• Að tengja við það sem vitað var um gerðþróun kirkna og skoða um leið 

byggingarlag, byggingarefni og líftíma hverrar kirkju um sig. 

Þá átti að bjarga beinaleifum eftir því sem fært væri og flytja til Reykjavíkur það sem 

væri hægt að rannsaka frekar. Annað skyldi endurjarðsetja á Ísafirði.4 

Það er afar mikilvægt að bæjar- og sveitastjórnir séu viðbúnar til að láta rannsaka 

minjar áður en þær eru eyðilagðar. Sárafáar rannsóknir höfðu farið fram á 

Vestfjörðum, sem eru þó gósenland minjaskoðunar vegna þeirrar einangrunar og 

sögu, sem þar er að finna. Þarna var möguleiki á beinarannsóknum, en fáar slíkar voru 

til úr kristni á Íslandi. Þá var þarna kirkja, en aðeins höfðu verið birtar rannsóknir á 

einni slíkri árið 1985.5 Þetta hefur breyst til batnaðar. 

Úr ýmsum ofangreindra markmiða rættist en öðrum ekki.  

                                                 
4 Þetta var að kröfu bæjarstjórnar og sr. Jakobs Hjálmarssonar, þáv. prests á Eyri. 
5 Sveinbjörn Rafnsson, 1970. 
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Öskulagagreiningu var ekki hægt að beita. Ekki er að finna öskulög frá sögulegum 

tíma í Skutulsfirði. Geislakolsmælingum var ekki beitt, enda auðsætt að megnið af 

þeim viðarleifum sem þarna var að finna kynni að vera reki. Ákveðið var að senda 

ekki bein í greiningu geislakolsgreiningu. Kostnaður við það hefði verið utan þeirra 

marka sem okkur voru sett.  

Um aldur kirkjunnar er svipað að segja. Ekki er til nein ársett gerðþróun fyrir kirkjur 

hér á landi, enda væri hreint ekki auðvelt að gera slíkt. Í fyrsta lagi er um margar 

tegundir, eða stig kirkna að ræða, dómkirkjur, alkirkjur, hálfkirkjur og bænhús.6  

Þegar uppgreftri lauk varð því fyrst og fremst að skoða ritheimildir um kirkjuna og sjá 

hvort þær gæfu skýrari mynd af sögu hennar. 

 
Mynd 2. Loftmynd tekin 19847 sýnir hversu nærri garðinum gryfjan var komin. 
 

                                                 
6 Hörður Ágústsson hefur ritað mest um þetta. Einnig Gunnar F. Guðmundsson, 2000. 
7 Landmælingar Íslands, birt skv. leyfi L04010022. 
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Aðstæður - staðarlýsing. 

Skutulsfjörður er ysti fjörður Ísafjarðardjúps að sunnanverðu. Nafn hans er þó ekki 

mikið notað í daglegu tali því oftar er látið nægja að vísa í kaupstaðinn Ísafjörð. Fram 

fjörðinn er eins og víðar á Vestfjörðum, ekki mikið undirlendi, mest brattar hlíðar. 

Innst í firðinum eru þrír dalir og nefnist sá syðsti Engidalur síðan er Dagverðardalur, 

þar sem nú er ekið niður af Breiðadalsheiði og sá nyrsti nefndur Tungudalur. Það er 

Engidalur sem er sögusvið okkar. Í dalnum voru fimm bæir, Hafrafell og Kirkjubær 

næst sjó, gegnt hvorum öðrum, þá Kirkjuból og Engidalur (Neðri og Efri) og Fossar 

efst í dalnum. Af þessum bæjum var aðeins búið á öðrum Engidalsbænum svo og að 

Kirkjubæ sumarið 1985. Á liggur um dalinn, nefnd Langá8 og skiptir honum í tvennt. 

Dalurinn er einn margra jökulsorfinna dala, hægt aflíðandi og hafa jökulruðningar 

legið þvert yfir hann sem áin hefur svo nagað eftir þörfum.  

 
Mynd 3. Stækkun út úr myndinni frá 1984 sýnir garðinn.9 Efst í horni vinstra meginn 

sést í gryfjurnar, en neðst til vinstri skugginn af spennustöð. Spýtnarusl má sjá. 

                                                 
8 Kirkjubólsá skv. Jarðarbók VII, 1940, bls. 164-5. 
9 Landmælingar Íslands, birt skv. leyfi L04010022. 
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Sáluhliðið var þar sem skuggann af spennistöðinni ber í vegginn og vesturhlið 
kirkjunnar snéri út í gryfjurnar. Upp í horni hægra megin má sjá skarð á veggnum 
eftir vinnuvélar. 

 

Kirkjuból var dýrasta jörð fjarðarins.10 Henni tilheyrði undirlendi beggja vegna ár og 

jörðin var oft margbýl. Bæjarhúsin stóðu hátt á hól, sem var skorinn frá fjalli af mýri, 

sem á milli lá. Frá bænum var tún, sem lá aflíðandi niður að ánni, sem liðaðist út í sjó. 

Rétt neðan við bæjarhúsin voru kirkjugarðurinn og kirkjan.  

Ekki gafst tækifæri til að líta á bæjarhólinn, eða grafa snið þar í því jarðýtur höfðu 

raskað öllum minjum. Aftur á móti fengum við vísbendingu um rústir í malarhólum 

nokkur hundruð metra frá garðinum. Þar voru malar- og moldarhólar sem skildir 

höfðu verið eftir og við þá höfðu myndast litlar tjarnir. Þegar farið var í hólana sáust 

merki torfveggja, bein af búpeningi, sem höfðu verið í eldi (soðin) og ýmsar aðrar 

öskuleifar sem bentu til öskuhaugs. Samkvæmt upplýsingum manna, sem voru að 

reisa sér loðdýrabú þarna nærri, hafði komið upp allskonar drasl, þar á meðal 

kvarnasteinn, sem þeir hirtu. Þar kunnu því einnig að hafa verið bæjarhús. 

Skarphéðinn Njálsson, ábúandi jarðarinnar 1954-1964 og Aðalheiður Tryggvadóttir, 

sem ólst þar upp á árunum milli stríða, staðfestu að þarna hefðu verið lambhús o.fl. 

Skarphéðinn taldi sig hafa heyrt talað um eldri rústir.11  

Flötin var mjög þýfð, án þess að það benti nokkuð á grafir. Hvergi sáust legsteinar í 

garðinum og var þeirra þó leitað með teinum ef vera kynnu undir sverði. Bændur sem 

búið höfðu á Kirkjubóli og afkomendur þeirra könnuðust reyndar enginn við að hafa 

nokkru sinni séð eða heyrt um steina í garðinum. 

Varðveisluskilyrði þarna voru mjög slæm enda rann grunnvatn viðstöðulítið í gegnum 

jarðveginn og niður í ána. Hann var jafnframt í miklum halla og munaði um 1,20 

metrum á lægsta og hæsta punkti. Á gamalli loftmynd sem tekin var af 

                                                 
10 Jón Þ. Þór, 1984, bls. 25 o.v. 
11 Sjá dagbækur uppgraftarins. Ekki er alltaf vísað frekar í þær. 
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Landmælingum árið 1956 má sjá að túnið hefur verið aflíðandi frá garðinum niður að 

ánni um tæplega tveggja kílómetra leið. Þegar ég kom að þá var búið að raska því 

öllu. Framan við garðinn sunnanverðan var bert malarstál um tíu metra hátt og var 

uppgreftri varpað þar yfir.  

 
Mynd 4. Grunnmynd rústanna. Kvarðinn neðst er 6 metrar. 
 

Nú munu þessar minjar allar horfnar með tölu og ekki náðist að rannsaka nema 

brotabrot þeirra. Verður að syrgja það sem hvarf, en una við það sem náðist. 
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Hví varð Kirkjuból að víkja ? 

Kirkjuból í Skutulsfirði var látið víkja með samkomulagi Þjóðminjasafns og 

bæjarstjórnar Ísafjarðar um að þeir síðarnefndu fjármögnuðu gröftinn ef 

Þjóðminjasafn útvegaði umsjónarmann uppgraftar. Ekki var gengið frá neinu um 

úrvinnslu, en Ísafjarðarbær styrkti verkefnið á lokasprettinum.  

Ekki var farið vel með minjar Kirkjubóls. Aðeins tókst að kanna kirkjuna og garðinn. 

Þarna var að líkindum byggð frá landnámi til 1984 og oftlega margbýlt. Vestfirðir 

ættu að vera kjörland fornleifafræðinnar vegna þeirrar einangruðu þróunar sem líklegt 

er að þar hafi verið svo og flutninga úr héraðinu.  

Á Ísafirði fannst mér skína jöfnum höndum sól varðveislu og eyðingar. Þar var 

efnilegt byggðasafn í illa frágengnu húsnæði, falleg gömul hús, gamall kútter í 

hirðuleysi í fjöru og eldsmiðja. Þess var ekki að vænta þess að kaupstaður eins og 

Ísafjörður gerði allt sem þurfti að gera. Margt mátti án efa betur gera en mest er þó um 

vert að bæjarstjórn tók þátt í því að bjarga minjum „á land af stórasjó tímans“ eins og 

ég heyrði einu sinni haft eftir Þórði Tómassyni.  

Verður það að sýna sig hvort sagnariturum Ísfirðinga tekst að varðveita örnefnin og 

sagnirnar sem tengjast þessum stað, Kirkjubóli við Skutulsfjörð.  

 

Kirkjan 

Þegar við komum á vettvang var fyrsta spurningin hvers væri að vænta í kirkjurúst? 

Við sáum greinilega torfveggi og svo virtist sem vesturveggurinn hefði verið 

timburþil. Vonir mínar voru þær að ég sæi út nokkur byggingarskeið, en þar sem gera 

varð ráð fyrir því að allar kirkjurnar væru úr timbri og hver byggð ofan í aðra þá var 

hæpið að nokkuð annað væri að finna en leifar af undirstöðum kirknanna.  
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Okkur var upphaflega gefinn mánuður og allan tímann óljóst með viðbótarmannafla. 

Þegar mánuðinum lauk var ljóst að við höfðum fallið á tíma og náðust samningar um 

að við kæmum aftur í ágúst, en ég var einnig bundinn yfir rannsókn minni á 

Búðasandi, sem og öðrum skyldum, þetta sumar. Þegar við komum aftur, um 20. 

ágúst, voru veður orðin heldur válynd og síðasta daginn var unnið við fremur 

bágborin skilyrði. En það varð ekki við því gert. 

Sniðin sem Guðmundur Ólafsson hafði lagt út í byrjun maí voru hreinsuð enn frekar, 

lengd og skilgreind nánar. Að auki var því fjórða bætt við frá austurgafli og út í 

garðinn.12 

Í kirkjurústina sjálfa voru svo sett þrjú snið til viðbótar. Tvö þvert á kirkjuna og eitt 

frá vesturgafli að fremra sniðinu.13 Síðan voru bálkarnir sem þannig mynduðust 

fjarlægðir ofan á steingólf sem fram kom. Loks var gólfið tekið burtu til að leita að 

stoðarholum.  

Á þessu stigi hafði ég litlar upplýsingar um Kirkjuból milli handanna og hafði haft 

næsta lítið ráðrúm til að afla þeirra. Með samkomulagi við bókavörð á staðnum 

fengust gögn. 

Þegar rannsóknum var lokið vestra var leitað frekari ritheimilda, því hvergi var 

kirkjunni lýst. Sr. Jón þumlungur lýsir t.d. samtölum í kirkjunni í Píslarsögu sinni14 en 

engu frekar staðháttum innan húss eða utan. Til er vísitazía frá árinu 1700. Þar er 

kirkjunni lýst þannig að hún sé í fimm stafgólfum, öll undir súð og alþiljuð í hólf og 

gólf, nema fremsta stafgólfið. Húsið er sagt vænt og vel umgengið með alltari og 

predikunarstól með fóðruðum borðum allt um kring. Sögð eru standþil við hvorn 

                                                 
12 Þessi eru nefnd A, B, C/D, og E. Sniðmyndirnar eru aftan við texta greinargerðarinnar. 
13 Þversniðið sem síðast er talið kallað I, en hin tvö II og III. 
14 Píslarsaga 1914 og 1967. 
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enda, glergluggi yfir altarinu, annar á bjórþili, hurð á járnum og með skrá og kórinn 

málaður.15 Nánar er vikið að þessari lýsingu í kaflanum um ritheimildir.  

Innanmál rústarinnar gaf til kynna að hún gæti hafa verið um átta m á lengd og um 

fjórir á breiddina. Það þýðir að stafgólfið hefur verið um 1,5-1,6 m á lengd.16 Þegar 

þessi kirkja lagðist af þá hefur hún verið tekin sundur að innan og sjálfsagt verið reynt 

að nýta timbrið eitthvað. Húsið gæti hafa staðið en þegar það var orðið lélegt hefur 

minningin um kirkju sr. Jóns þumlungs liðið hjá og kirkjurústin notuð sem stekkur 

eða heygeymsla. Meðal þess fyrsta sem fannst í rústinni voru heyleifar. Að auki voru 

móöskugólfsleifar þar og líklegt að hlaðinn hafi verið bálkur með vegg um tíma. 

Þegar máldagarnir eru lesnir og kirkjurústin er skoðuð í ljósi hörmunganna sem yfir 

jörðina dundu á 17. öld, get ég ekki varist þeirri hugsun að sr. Sæmundur Magnússon, 

própríetaríus og klerkur að Hóli í Bolungarvík, hafi verið að reyna að endurreisa 

glæsileik Kirkjubóls – ef hann hafði þá einhver verið. Hann lagði mikla fjármuni í 

endurreisn guðshússins, gerði samninga við kirkjuna um rekstur þess árið 1694 og má 

af máldaga Jóns Vídalíns ráða að metnaður hafi búið að baki.  

Máldaga Jóns Vídalíns hafði ég ekki séð þegar uppgröfturinn hófst. Hins vegar vakti 

það athygli að það var eins og kirkjan hefði verið nýtt til annarra hluta tímabundið. 

Móaska og koladreifar auk dæmigerðs sorps s.s. beinarusls og viðlíka gaf tilefni til að 

hugsa sem svo. Þetta fór saman við það síðar að í máldögum mátti sjá löng tímabil þar 

sem kirkjunnar er ekki vitjað en kirkna í kring var vitjað reglulega. Gat verið að 

deilurnar sem spunnust umhverfis sr. Jón ættu sér lengri aðdraganda og afleiðingar? 

Slíkt gæti einnig skýrt hversu fáar grafir var að finna í garðinum. Engu að síður var 

stutt á milli mannvistarlaga í kirkjunni, ólíkt því sem var t.d að Varmá, en þar virtist 

                                                 
15 Biskupsskjalasafn, vísitazíur, A II 14, bls. 54. 
16 Sjá t.d. Hörður Ágústsson, 1990. Umræða um stafgólf er nokkuð á reiki. Þannig gerir Gísli Gestsson 
ráð fyrir stafgólfi upp á tvær álnir eða 1,20 m að Núpstað. Gísli Gestsson 1961, bls. 68-69. 
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hóllinn þykkari og meiri ef teikningarnar eru skoðaðar. Vera má að jarðvegsþykknun 

sé hraðari þar syðra en fyrir vestan.17 

Kirkjurústin var ekki mjög auðsæ og kom reyndar á suma Ísfirðinga að þarna væri 

kirkja.18 Hún var engu að síður mjög augljós og auðvelt að afmarka hana þó 

frostverkanir hafi fært til þúfur. Þá hafði heyruðningum verið hent þangað – eða fé 

fóðrað í tóftinni, sem einnig raskaði lögun hennar. Þegar farið var að grafa í rústina 

komu í ljós ýmsir hlutir sem rugluðu fyrst í stað en svo sást hvað gerst hafði. Eftir að 

kirkjan fór úr notkun sem guðshús hafði húsið verið notað sem skemma, jafnvel sem 

svefnhús og síðan rústin sem stekkur eða eitthvað viðlíka.  

Síðasta kirkjan var vissulega með trégólfi og undir því var steingólf sem hefur tilheyrt 

eldri kirkju, líklega torfkirkju. Eldri gerð hefur líklega verið úr timbri og legið á 

steinhleðslu og einhver eldri gerð verið með timbursúlum gröfnum í jörð. 

Freistandi var að tengja þessa kirkju við aðrar torfkirkjur s.s. bænhúsið að Núpstað.19 

Kirkjubólskirkja var þó stærri en sú sem stendur að Núpstað. Veggirnir voru fremur 

illa farnir á annan veginn en suðurveggurinn var steinhlaðinn að innan úr fremur 

voldugum steinum og síðan torfveggur þar utan með. Kórmegin var svipað umleikis 

nema þar var hleðslan að mestu hrunin og þurfti því að hreinsa þar duglega áður en 

hægt væri að sjá í gólfið. Norðanmegin í kirkjunni var hinsvegar búið að fjarlægja 

drjúgan hluta grjótsins úr gólfinu og fara illa með veggi. m. a. virtist vera gróf hleðsla 

nokkuð frá vegg og torffylling á milli. Leit út fyrir að vera einskonar flet eða bálkur. 

Vesturgafl var greinilega úr timbri og sáust leifar aurstokks þar illa farnar.  

Þegar litið var undir torfveggi kirkjunnar komu í ljós grafir þar. Það var því augljóst 

að leifar timburkirkju hlytu að vera undir torfkirkjunni. Það kom reyndar á daginn er 

                                                 
17 Sveinbjörn Rafnsson, 1970. Þetta ræð ég af teikningum Sveinbjarnar. 
18 Rætt var við fjölmarga bæjarstarfsmenn, heimamenn og fólk sem hafði verið að Kirkjubóli. Þetta var 
fært í dagbók. 
19 Gísli Gestsson, Árbók 1961.  
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við Ingimar snérum aftur til starfa í ágúst í um vikutíma. Sást þá rammi undan 

veggjum timburkirkju á tvo vegu en tveir veggjarammar voru með öllu horfnir. Þá 

komu þar einnig í ljós stoðarholur fjórar, stórar vel og höfðu þær seinna verið fylltar 

upp og settar hellur efst. Ef spámannlega er með þessar upplýsingar farið má að 

minnsta kosti greina þarna 3 til 4 byggingarstig, sem er reyndar í það minnsta, hafi 

þarna staðið kirkja í um fjögur hundruð ár eða meira. 

Engar minjar fundust þarna, né heldur öskulög, sem gefa hina minnstu vísbendingu 

um aldur rústanna eða einstakra skeiða þeirra. Ekki er heldur vitað um neinar minjar 

frá Kirkjubóli á Byggðasafni Ísafjarðar, í Eyrarkirkju né á Þjóðminjasafni. 

Mér fannst það nokkuð klúðurslegt að finna ekki fyllilega beinar línur og hornréttar í 

húsi þessu. Þegar teikningar voru felldar saman kom í ljós að húsin falla ekki rétt í 

torftóftina sem skrifast líklega á efniviðinn fremur en auga smiðanna.  

Yngsta húsið 

Í efstu sniðum og við aftyrfingu kom vel í ljós að húsið hafði verið nýtt til ýmissa 

hluta. Einn fyrrverandi ábúenda á Kirkjubóli sagði mér t.d. að garðurinn hefði ávallt 

verið sleginn og það með orfi og ljá. Hins vegar hefðu aldrei verið gerðar tilraunir til 

að slétta eitt eða neitt.20 Meðal þess sem fannst í rústinni voru einmitt brýnisbútar og 

leifar einhvers sem vel hefðu getað verið ljábútar. Þá voru heydreifar og augljósar 

leifar um að fyrningum hefði verið hent inn í tóftina. Loks fannst lamb eða viðlíka 

sem hafði verið jarðsett þarna fyrir ekki mjög mörgum áratugum. 

Það sást strax í sniðum að veggirnir höfðu verið strenghlaðnir. Þeir höfðu sigið saman 

og voru veggirnir um 50 sm háir en virtust vera um 225-250 sm breiðir. Í þeim mátti 

sjá einstaklega fallegt torfmynstur. Svo virtist sem torfveggirnir hefðu verið hlaðnir 

þannig að innanvert voru steinhleðslur, eins konar stuðningur eða þá til að hleypa 

                                                 
20 Skarphéðinn Njálsson, skv. dagbók 28. júní. 
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vatni framhjá veggnum. Þá komu strax í ljós ýmiskonar hleðslur en einnig að miklu 

hefði verið raskað milli byggingastiga, sem í sjálfu sér var ekki óeðlilegt. Hleðslurnar 

voru líklegar til að vera undirstöður og út frá þeim virtist vera steingólf og ofan á því 

mátti sjá þakhellur og torfhrun auk þess sem í því voru viðardreifar. Virtist þekja hafa 

verið látin falla að hluta, eitthvað hirt burtu af grjóti og timbri en afgangurinn látinn 

liggja. Í tóftina var síðan hent drasli, auk þess sem eldur hafði verið kveiktur inni í 

henni. 

Mikið var af viðarleifum hér og hvar, eins og viður sem hafði fúnað ofan í moldina. 

Þegar farið var að hreinsa betur burtu torfið þá sást vel að steingólfinu hafði verið 

raskað mikið og m. a. var frumstæð hleðsla fram á gólfi og torf milli hennar og 

veggjar. Að auki var gólflag með kolum, móösku, beinadrasli og viðlíka. Þarna sýnist 

mér að eftir að kirkjan hafi lagst af þá hafi menn rifið burtu innréttingar s.s. altari, 

bekki, þil og gólf og húsið hafi verið notað sem íveruhús. Þess ber að minnast að 

mismargbýlt var á bænum skv. Jarðarbók og manntölum21 og því hefur leigusölum 

kannski fundist í lagi að nota tóftina tímabundið meðan verið var að laga húsin, bæta 

við eða kannski laga eftir áföll s.s. snjóflóð eða bruna.  

Þegar búið var að hreinsa frá það sem tilheyrði þessum skeiðum birtist svo kirkjan. 

 

Seinasta kirkjan – kirkja Sæmundar.  

Nú er það ekki til siðs í fræðunum að tengja sterklega fornminjar og nafngreinda 

menn en hér eru forsendur óvenjugóðar. Síðasta kirkjan var reist um 1694 þegar 

Sæmundur Magnússon, jarðareigandi og bóndi á Hóli í Bolungarvík, gerði samning 

við kirkjuþing um málið. Kirkju hans er lýst í máldaga Jóns Vídalíns. Það var í fyrsta 

sinn frá því á 16. öld sem máldagi var gerður og er líklega vísbending um að hann hafi 

                                                 
21 Sjá kafla um heimildir. Jarðabók VII, 1940, bls. 163-4; Manntal 1703, 1924-47, bls. 265 o.fl. 
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lagt mikið í byggingu hennar og endurreisn eftir hörmungar þeirra Jóna allra saman.22 

Þessi kirkja sást vel. Með veggjum voru undirstöður hennar og timburstokkar þar á og 

kannski var bálkurinn nær miðju gólfi undirstöður einnig en ekki sáust viðarleifar þar 

á. Þessar hleðslur sáust á þrjá vegu, þó þeim hafi eitthvað verið raskað og voru enn í 

ágætri hæð til að vera undirstöður veggjar. Jafnframt sýndust mér vera undirstöður í 

gólfinu á þverveginn sem hefðu getað passað við stafgólfin en hrun og rót seinni tíma 

gerðu slíka greiningu erfiða. Við vesturþilið sáust einnig undirstöður en lægri og nærri 

miðjum vegg mátti sjá umbúnað sem freistandi var að ætla að væri undan dyrum. Af 

og til kom upp grunur um að kirkjan hefði brunnið en móaska og aðrar leifar bentu 

frekar til þess að einhverjir hefðu hafst þar við.  

 
Mynd 5. Teikning af steingólfinu. 
 

                                                 
22 Hér er átt við Jón Jónsson, bónda á Kirkjubóli, Jón son hans og sr. Jón Magnússon þumlung. Sjá m.a. 
Píslarsögu 1914, 1967. 
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Það var tillaga okkar að síðasta kirkjuskeiðið hefði verið þannig að trégólf hefði verið 

á að minnsta kosti hluta kirkjunnar, undir kór og eitthvað fram, en að í eldri kirkju 

hefði verið steinhlaðið gólf. 

Ef þetta er rétt mat okkar þá er ljóst að tímasetja má þessa kirkju þannig að hún var 

reist um 1690 en tekin niður um 1735.23 og verið notuð, tímabundið, sem skemma 

og/eða íveruhús eftir það. 

 

Næstyngsta kirkjan. 

Næsta stig á undan var greinilegra en ég reiknaði með. Það var einnig torfkirkja en að 

þessu sinni með steingólfi. Gólfið hafði verið mjög vel hlaðið á kafla. Steinarnir 

sérvaldir saman og þeim raðað af nokkurri list. Hluti þeirra var tilhöggvinn þannig að 

það var sem þeir hefðu verið fleygaðir í sundur og brotinu snúið niður. Gólfið var 

afskaplega slétt. Nú var farið í að fjarlægja steingólfið af mikilli varfærni. Fyrst datt 

mér helst í hug að aftyrft hefði verið niður á melinn þegar timburkirkjan sem ég var 

viss um að finna, hefði verið reist. Hins vegar varð fljótt ljóst að undir steingólfið 

hafði verið rótað torfi og möl og til að rétta það af var gólfið lagt þar í. Einnig mátti 

sjá að steinar voru settir undir í sama tilgangi og með nokkuð vissu millibili voru 

notaðir öflugri steinar, sérstaklega með hliðum, líklega undir burðarbita. Stærstu 

steinarnir voru grafnir niður um allt að 20 sm og ljóst að einhver hefur eygt vel út 

gólfið til að hafa það slétt. 

Hugmyndin um að seinni kirkjan hefði verið með trégólfi kom til af tvennu. Annars 

vegar lágu viðarleifar þétt við gólfið og ofan á þeim voru þakhellur, sperrubrot og 

torf. Sá hluti gólfsins sem var mest skaddaður var við kórinn og fremst við dyr. 

Máldaginn sagði kirkju Sæmundar fimm stafgólf, en það gefur undir fótinn með að sú 

                                                 
23 Biskupsskjalasafn, bréfabók Jóns Árnasonar, A IV 9 bls. 688. og víðar; A IV 13 bls. 706-9; Bréfabók 
amtmanns 6 21.9.1734, 9.12.1734, 23.3.1735; Amtmannasafn II nr. 25.  



Kirkjuból við Skutulsfjörð                                      Magnús Þorkelsson 

20                                                                                                    28.08.04 

kirkja hafi verið um 7,5-8 m á lengd. Rústin gaf þetta ekki til kynna og er það mat 

mitt að hún hafi verið um 7 m á lengd hið mesta, nema því aðeins að rústinni hafi 

verið raskað illilega þegar húsið féll eða var rifið. Ekkert fannst sem gaf tilefni til 

tímasetningar þessarar kirkju en máldaginn fyrrgreindi gefur það til kynna að hún hafi 

verið orðin hrörleg um 1690. Deilurnar sem stóðu um miðja öldina og þar á undan 

hafa án efa valdið því að lítið hefur verið um viðhald í henni og ofan á steingólfinu 

voru gólfeifar með ösku og kolum, en ekki mjög miklar. Þær gætu einnig hafa sigið 

niður frá skemmunni, eftir að gólf kirkjunnar var rifið á þriðja áratug átjándu aldar. 

Þessi kirkja hefur líklega átt fleiri en eitt byggingarskeið en þau voru ekki mjög 

augljós. Ekki er hægt að segja hvort hún var útbrotakirkja eða annað þó leiða megi 

líkur að því að svo hafi verið. Hún var um fjórir metrar á breidd og ef veggir hafa 

verið lágir, eins og virðist vera, þá má ætla að útbrot hafi verið með hliðum hennar.  

 
Mynd 6. Stoðarholur timburkirkjunnar 
 

Timburkirkjur tvær. 

Þegar umsömdum uppgraftrartíma lauk þá var búið að rannsaka torfkirkjuna og næstu 

skref voru að skoða hvort eitthvað væri fyrir neðan hana. Því var samið við 

bæjaryfirvöld að við fengjum að koma aftur í ágúst í nokkra daga og reyna að ljúka 

verkinu. Þá voru t.d. komnar í ljós grafir undir torfveggjum kirkjunnar og grunur lék á 

að ein gröf væri til viðbótar inn undir torfkirkjunni norðan og vestan við. 
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Þá glitti í ummerki sem gátu verið stoðarholur svo yfirvöld féllust á að bíða með 

malarnám þarna um sinn. 

30. júní er fært í dagbók að það sjáist öruggar holur í norðvesturhorni og austurenda. 

Miklu hafði verið raskað þegar torfkirkjurnar voru byggðar og sumar stoðarholurnar 

virtust vera annarskonar skuggar. Hins vegar kom í ljós við nánari skoðun að ofan á 

að minnsta kosti tveimur stoðarholum voru steinar. Holan undir hafði verið grafin út 

en síðar fyllt eða fyllst með jarðvegi og í alla vega tveimur tilfellum hafði steinum 

verið komið fyrir ofan í holuna. Hér var um stæðilega steina að ræða, en þeir hefðu 

getað verið hluti gólfsins. Umbúnaður var þó þannig að mér fannst gólfið miðast við 

þá frekar en öfugt.  

 
Mynd 7. Hugsanlegar útlínur timburkirkunnar 
 

En var þá engin timburkirkja? 

Eftir nokkurra daga kapphlaup við tímann í slæmu veðri, eftir annars ágætlega þurrt 

en kalt sumar, var það niðurstaðan að sex nokkuð öruggar stoðarholur fundust og 

hugsanlega fleiri en það var ekki víst. Þessar holur gætu markað hornstoðir 
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timburkirkju. Kirkjustoðir gæfu þá til kynna hús um 4,5 m á lengd og 2,3 á breidd, 

með kórhýsi sem var lítið, um 1,25 á breidd og 2,0 á lengd. Húsið hefur því verið um 

12-13 m2 að flatarmáli.  

 

Það sem endanlega staðfesti, að þarna væri timburkirkjan komin, var gröf sem fannst 

á lokasprettinum við noðrvesturhornið, fast upp við stoðarholuna. Af lagskiptingu 

mátti ráða að þessi gröf hefði verið tekin eftir að timburkirkjan var byggð, en 

jafnframt á stigi þar sem að í staðinn fyrir niðurgrafnar stoðir hafi verið komnar stoðir 

sem stóðu á grjóti. 

Miklar vangaveltur voru uppi um það hvort torfveggir hefðu verið settir upp samhliða 

þessum tveimur kirkjum. Það sem mælir afar augljóslega gegn því eru grafir sem 

liggja innundir torfveggina. Tíu legstaðir eru undir torfveggjum og tveir til viðbótar 

mjög fast upp við torfveggina. Ein gröf er undir gólfi kirkjunnar og augljóst að 

steingólfið lá ofan á henni. Það eru því 11-13 grafir tengdar timburkirkjum og eldri en 

torfkirkjurnar eða um þriðjungur grafanna.  

Umræða um gerðþróun. 

Umræða um gerðþróun íslenskra kirkna hefur aðallega verið í höndum Harðar 

Ágústssonar og byggt á umfangsmikilli þekkingu hans á húsagerð. Þá eru til erlendar 

rannsóknir. 24 Frá því ég gróf hafa að auki bæst við þrjár rannsóknir auk þess sem 

rannsókn Sveinbjarnar Rafnssonar að Varmá lá fyrir, eina skilmerkilega 

kirkjurannsóknarskýrslan þá.25  

 

                                                 
24 Hörður Ágústsson, 1983; 1984; 1990; Gísli Gestsson, 1961; Knud Krogh 1976. 
25 Sveinbjörn Rafnsson 1970; Lilja Árnadóttir, 1987; Orri Vésteinsson 2000; Steinunn Kristjánsdóttir 
2003. 
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Mynd 8. Tilraun til að setja saman grunnlínur kirknanna og þær grafir sem voru 
nálægt þeim. 
 
Í raun er besta umfjöllunin um gerðþróun grein Harðar frá 1983. Þar setur hann fram 

hugmyndir um að timburkirkjur hafi þróast þannig að fyrst hefði timburramminn verið 

allur niðurgrafinn, síðar einungis hornstoðir grafnar en loks staðið í heild sinni á 

aurstokksramma.26 Greinilegt er af dagbókinni frá 1985 og hugtökunum sem þar eru 

notuð að ég hef verið nokkuð mikið með þessa hugmynd Harðar fyrir mér við 

gröftinn. Það var reyndar ekki miklu til að tjalda um þessi mál þá. Kenning Harðar 

stendur nokkuð óhögguð og er studd sterklega með rannsóknum Knud Krogh. Hann 

hefur gert yfirlit um rannsóknir á Grænlandi auk þess að grafa fram kirkju í Færeyjum 

                                                 
26 Hörður Ágústsson, 1983, bls. 40. 
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þar sem þróunarstig sáust mjög vel.27 Krogh fullyrðir t.d. að á Íslandi hafi kirkjur 

alltaf verið nærri bóndabæ og það hafi haldist hér á landi þó svo að einkakirkjukerfið 

hafi verið brotið niður í Evrópu.28 Þetta á vel við að Kirkjubóli eins og 

ritheimildakaflinn sýnir.  

Í rannsókn Orra sást kirkja grafin niður á hornstoðum. Taldi hann að þar hefðu verið 

þrjár kirkjur sem hefðu staðið í 65 ár, 50 ár og liðlega öld. Síðasta kirkjan hefði verið 

tekin niður í lok 13. aldar.29 Hörður bendir á að kirkjur þær sem vitað er um að 

Víðimýri hafi verið fjórar á liðlega 300 árum og að á sama tíma hafi staðið þrjár 

kirkjur í Laufási en níu að Mosfelli.30 Hann bendir einnig á að kirkjan að Holtålen í 

Noregi sé byggð með hornstólpum um miðja 12. öld og Rødalskirkja á 13. öld en 

kirkjan að Sandi í Færeyjum á 11. öld. Hins vegar hafi ekki verið hornstólpar 

niðurgrafnir að Sandi í næstu kirkju sem var reist á 12. öld og stóð til þeirrar 16.31 

Raunar er ekki enn hægt að fullyrða um gerðþróun íslenskra kirkna eða tímasetja þær 

út frá gerð. Hörður og Krogh eru sammála um að sú þróun að taka timbur úr jörðu sé 

hraðari hér á landi en annars staðar. Hins vegar er ekki hægt að ráða það af 

byggingarlagi margra torfkirkna að það sé vegna timburskorts eins og Roussell gerði 

ráð fyrir32 því sumar eru einfaldlega timburkirkjur með torfklæðningu.33 Líklega er 

um veðurvörn að ræða og það að koma í veg fyrir fok. Og það er kannski mergurinn 

málsins. Þær torfkirkjur sem til eru, lýsing Vídalínsmáldaga á kirkjunni að Kirkjubóli 

og rústin eins og hún liggur fyrir, sýna kannski að það var ákveðin skynsemi í því að 

setja torfveggi, með grjóti, næst húsinu sjálfu, utan um timburverkið. Það dró úr 

viðhaldi og fokhættu.  

                                                 
27 Krogh, 1976; Hörður Ágústsson 1984. 
28 Krogh, 1976, bls. 309. 
29 Orri Vésteinsson, 2000, bls. 22. 
30 Hörður Ágústsson, 1984, bls. 38-51 og 67.  
31 Hörður Ágústsson, 1984, bls. 67-68 auk mynda. 
32 Knud Krogh, 1976, bls. 308. 
33 Hörður Ágústsson, 1984. 
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Í rannsókn Steinunnar Kristjánsdóttur34 er litið fram hjá fjölda gagna þegar fullyrt er 

að kirkjan sem hún rannsakaði sé af gerð sem hafi verið horfin á 11. öld. Þegar eru 

nefndar tvær kirkjur, sem reistar voru síðar í Noregi og enn standa.35 

Í öðrum rannsóknum má sjá að til eru dæmi um eldri mannvirki en kirkjurnar36 og að 

tóftir eru notaðar í annað eftir að kirkja leggst af.37 Þá finnast leifar af timbri í 

undirstöðum en ekki augljós gólf tilheyrandi kirkjunni. Einnig eru nokkrar 

eldsleifar.38 Timburkirkjurnar voru með sex hornstoðum39 og ekki allar stórar. 

Kirkjurnar sem Orri gróf fram voru kassalaga um 17-20 m2 eða svipað og stærri kirkja 

Steinunnar en að Þórarinsstöðum var eldri kirkjan mun minni eða um 11 m2.40 

Rannsóknir á Kirkjubóli gefa það til kynna að elsta kirkjan þar hafi verið af öðru stigi 

Harðar, þ.e. með niðurgrafnar hornstoðir. Það eru engar vísbendingar um fyrsta stigið 

eins og Hörður lýsir því. Það er hægt að rökstyðja að það hafi verið reist kirkja þarna 

sem hvíldi á aurstokkum. Að minnsta kosti eru eldri hleðslur en gólfið góða sem gefa 

til kynna nokkuð öflugar undirstöður og gætu að upplagi verið aurstokkar eldri kirkju 

en torfkirkjunnar.  

Kirkjur sem hvíla á steinundirstöðu eru hins vegar viðkvæmar fyrir veðrum og ekki er 

langt síðan kirkja fauk á Íslandi vegna slíkrar undirstöðu. Hvað þá heldur minna hús 

en sóknarkirkja.  

Timburkirkjan hefur líklega verið mjó og verið með litlum kór. Hún átti ekki að þjóna 

stórum hópi og var því ekki vegleg en engu að síður voru hornstoðir hennar úr 

öflugum rauðaviði. Þessa kirkju er ekki hægt að tímasetja að öðru leyti en máldagar 

                                                 
34 Steinunn Kristjánsdóttir, 2003.  
35 Steinunn vitnar í Christie en ég hef ekki hans rit undir höndum. Steinunn Kristjánsdóttir 2003, bls. 
126-7. Tímarammi hennar er svolítið á reiki, sbr. tilvísanir í máldaga.  
36 Orri Vésteinsson, 2000. 
37 Sveinbjörn Rafnsson, 1970.  
38 Sjá Sveinbjörn Rafnsson, 1970, Lilju Árnadóttur 1987. 
39 Hörður Ágústsson 1984 t.d. bæði Holtålen og Sandur. 
40 Orri Vésteinsson 2000, bls. 15; Steinunn Kristjánsdóttir 2003, bls. 114-115.  
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gefa til kynna. Eðlilegast er að álykta að hún hafi verið byggð skömmu eftir 1300. 

Kirkjuból var ekki vísiterað reglubundið og hlaupið framhjá því nokkuð oft. Það að 

kirkjan er ekki alltaf nefnd í máldagasöfnum er tæplega sönnun þess að hún hafi lagst 

af um lengri eða skemmri tíma, þó svo það sé freistandi ályktun. Því er ekki hægt að 

segja til um hvenær fyrsta torfkirkjan var reist en miðað við kenningar Knud Krogh 

og Harðar Ágústssonar er eins víst að það hafi verið fljótlega. Miðað við bæjarhús hér 

á landi var ekki óeðlilegt að horfa á torfkirkjur og segja að þær hljóti að vera 18. aldar 

fyrirbæri en kirkjurústir í Færeyjum og Grænlandi gefa annað til kynna. Á Grænlandi 

lagðist byggð norrænna manna af á 15. öld og þar með kristni. 

Kirkjan að Kirkjubóli leggur lóð á vogarskálar þróunarsögu kirkna hér á landi og 

styrkir þegar nefndar hugmyndir Krogh og Harðar Ágústssonar. Það sem mér finnst 

merkilegast er að þessi litlu guðshús hafa verið í raun byggð með lagi sem seinna er 

kallað burstabær. Hefð er fyrir því, þegar verið er að tala um þróun íslenskra 

sveitahúsa, að vísa til greinar sem sr. Guðlaugur Sveinsson, prófastur í Vatnsfirði birti 

í riti Lærdómslistafélagsins árið 1791. Hann vildi gera hús reisulegri og vitnaði til 

danskrar húsagerðar. Algengt var að hans mati að menn teldu landann búa neðanjarðar 

og því væri mikilvægt að menn gerðu sér reisulegri hús. Þetta sé ástæða þess að 

svokallaður burstabær varð til og breiddist hratt út.41 Það þarfnast kannski 

endurskoðunar? 

 

Kirkjugarður 

Kirkjugarðar hafa ekki oft verið rannsakaðir í heild sinni. Ástæðan er einföld. Margir 

þeirra eru í notkun og því viðkvæmt að róta í þeim.42 Öðrum hefur verið raskað af 

                                                 
41 Magnús Þorkelsson, 1984, bls. 77-80. 
42 Árið 1988 lenti ég í orðaskaki við Ingvar Árnason um þetta mál í Tímanum, sjá Tímann 15. nóv. 
1988, 16.11.1988 og 2.12.1988. Það snerti m. a. lagfæringu og rannsóknir í kirkjugörðunum í Skálholti 
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seinni tíma framkvæmdum. Miðaldakirkjugarða, sem lögðust af, átti að flytja, a.m.k. 

ef farið var eftir kirkjulögum.43 Reyndar er óljóst með hvaða hætti þessu var fylgt.44 

Rannsóknir á kirkjugörðum eru þar að auki stopular og fæstar heildstæðar og þannig 

erfitt að alhæfa um lögmál í greftrun og viðlíka þegar þær spanna löng tímabil og 

marga landshluta.45 Helstu yfirlitsrit um þennan málaflokk eru Kristnisagan,46 auk 

þess sem Hjalti Hugason hefur gert málinu góð skil í einu bindi Íslenskrar 

þjóðmenningar.47  

Meðal þess sem sjá má í yfirlitsritum er að kirkjusmíði laut skýrum og föstum reglum. 

Kirkjur og þar með legstaðir snéru almennt í austur-vestur og tóku þar sem fyrirmynd 

musteri Salómóns48 og það að marka kirkjugarð er einnig þaðan.49 Garður átti að vera 

40 skref frá veggjum höfuðkirkju en 30 við kapellur.50 Raunar má telja að stærð garðs 

hafi einnig markast af því hvort gert væri ráð fyrir því að jarðsett væri í honum og þá 

fyrir hversu stórt svæði. Það gætu hafa verið hagsmunir bænda að fá að jarðsetja í 

heimagrafreitum, bæði vegna kostnaðar og erfiðra flutninga að vetrarlagi.51 Í 

Jarðabókinni er einmitt víða vitnað til langra flutninga hreppamanna og svipað hefur 

                                                                                                                                            
og á Þingvöllum. Einnig hafa brotist út rimmur um lagfæringar á kirkjugarðinum í Viðey. Skynsterkir 
Ísfirðingar þóttust finna fyrir straumum vegna athæfis okkar uppgrafaranna o.s.frv. 
43 Sjá t.d. Nordisk Kulturhistorisk Leksikon IX, R. 1964 dálka 399-402 eftir Magnús Má Lárusson.  
44 Jón Steffensen, 1967, bls. 70-78. 
45 Meðal rannsókna á kirkjugörðum má nefna: Brynjúlf Jónsson, 1902; Jón Steffensen, 1949 og 1946; 
Jón Stefánsson, 1981; Jóhannes Þorkelsson, 1982; Kristján Eldjárn, 1964; Guðmund Ólafsson, 1984; 
Lilju Árnadóttur, 1986; Mjöll Snæsdóttur, 1988; Orra Vésteinsson, 1997; Steinunni Kristjánsdóttur, 
2003; Orra Vésteinsson, 2000.  
46 Kristni á Íslandi I-III. R. 2000. Í fyrsta bindi er margt að finna en ég nýtti mér mest: Gunnar F. 
Guðmundsson, 2000. Þar í einnig Guðbjörg Kristjánsdóttir, 2000, bls. 190-202. 
47 Hjalti Hugason, 1988. 
48 Hjalti Hugason, 1988, bls. 115. 
49 Sami bls. 117. 
50 DI II, 1893, bls. 127. Sjá einnig Nordisk Kulturhistorisk Leksikon VIII, 1963, 399-402. Magnús Már 
Lárusson tekur raunar dæmi af því að þessi regla sé ekki algild og nefnir Seylu í Skagafirði og Gása í 
Eyjafirði. 
51 Hjalti Hugason, 1988, bls. 96 – raunar kennir hann Kristjáni Eldjárn þessa kenningu. 
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þá gilt um líkflutninga.52 Staðarhólsbók Grágásar skilgreindi raunar hvernig átti að 

velja mönnum legstaði, hvað það kostaði og svo framvegis.53  

Eitt af því sem vakti athygli að Kirkjubóli var að engir legsteinar fundust eða 

merkingar. Enginn mundi eftir að hafa heyrt um legsteina í garðinum nokkurn tímann. 

Þetta gæti verið í anda skipunar Jóns Sigurðssonar Skálholtsbiskups, frá 1345, þar 

sem hann staðfestir ýmislegt úr bréfum eldri biskupa. Þar segir m. a. efnislega að ekki 

megi setja málaða krossa í jörðu eða steina á leiði nokkurs manns svo þeir verði ekki 

fótum troðnir. Þetta var ítrekað af seinni biskupum.54 Engu að síður er til allnokkuð af 

gömlum legsteinum héðan og þaðan.55 Í seinni fornleifarannsóknum hafa ekki fundist 

legsteinar.56 

Frá því grafið var að Kirkjubóli hafa verið birtar nokkrar rannsóknir á kirkjugörðum 

sem veita betri tækifæri til samanburðar en árið 1985. Það verður þó að segja með þær 

eins og flest annað í fornleifafræði Íslands að heildarsafnið er það lítið að erfitt er að 

fella garðinn að Kirkjubóli inn í formgerðarfræði. Þá er líklegt að aðstæður og kenjar 

heimamanna hafi jafnan ráðið miklu um hvernig hlutirnir voru gerðir, ekki síst á 

afskekktum stöðum. Sem dæmi má taka að grafirnar að Kirkjubóli voru grunnar, eins 

og reyndar að Neðra Ási en ekki er getið um slíkt að Þórarinsstöðum.57 Af 37 gröfum 

að Kirkjubóli var hægt að sjá öruggar kistuleifar í 21, en engar í fimm tilvikum. 

Svipað mynstur má sjá t.d. að Neðra Ási en í helmingi tilfella voru kistur að 

Þórarinsstöðum. Sú kirkja er sögð hafa lagst af um svipað leyti og stofnað var til 

kirkju á Kirkjubóli. Þá voru dæmi um að torfi og grjóti væri hlaðið að kistum á 

Kirkjubóli og svipað má sjá að Neðra Ási.  

                                                 
52 Jarðabók VII, 1940, bls. 165. 
53 Grágás, ljóspr., Odense 1974. Um er að ræða Kap. 6-9 á bls. 7-14. 
54 Sjá DI II, 1893, bls. 791, 795 og 797.  
55 Björn M. Ólsen, 1897, bls. 33-44; Sami, 1899, bls. 19-28; Brynjúlfur Jónsson, 1899, bls. 17-18.  
56 Steinunn Kristjánsdóttir, 2003, bls. 113-142; Orri Vésteinsson, 2000. 
57 Orri Vésteinsson, 2000, bls. 10 o. áfr. Steinunn Kristjánsdóttir, 2003, bls. 113-142. 
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Kirkjugarðsveggurinn var úr torfi og grjóti, greinilega oft endurgerður, upp undir einn 

metri á hæð þar sem mest var. Sáluhlið var á norðurvegg miðjum, sem snýr heim að 

bæjarhúsum, eins og líklegast er að þau hafi staðið. Jarðabókin tiltekur að jörðinni sé 

hætt við skriðum og snjóflóðum auk sjávarflóða þegar fjörðinn leggi.58 Það 

síðastnefnda hefur þó fremur ógnað engjum við árósinn en garðinum. 

Garðsflötin var um 900 m2 en garðurinn því sem næst ferhyrndur, að því frátöldu að 

hann var með þeim hornum sem mannvirki úr torfi vilja gjarnan vera,- náttúrulega 

ávölum. Austurveggur var nokkuð beinn en aðrar hliðar bogadregnar.  

Veggir höfðu eyðst nokkuð, bæði vegna hruns og ágangs vinnuvéla. Meðal annars 

mátti sjá hjólför vinnuvéla þvert yfir garðinn frá sáluhliði, rétt fyrir enda kirkjunnar og 

að vegg hinum megin.  

Svo virtist sem veggirnir væru af ólíkri gerð, hugsanlega vegna þess hve oft þeir hafa 

verið endurhlaðnir. Þannig virtist austurveggur best varðveittur, með nokkuð bröttum 

brúnum, en suðurveggur verst farinn og illa hruninn. Þar var einnig nokkuð mikið af 

grjóti sem stóð út úr veggnum að utanverðu. Veggirnir voru ekki fyllilega samfelldir. 

Þannig voru þeir rofnir t.d. á suðaustur- og norðausturhornum, svo og suðurvegg. 

Ef skoðuð eru fyrirmælin frá 1275 og við ákveðum að skref sé um það bil fet, þá má 

sjá að kirkjan er staðsett um 10 m frá garðsvegg – eins og háttað var 1985. Hins vegar 

má segja að ef einingin skref sé lengri eða um metri (eins og gangskref) þá vantaði 

verulega upp á að garðurinn stæðist mál.  

Útbúin voru fjögur snið, og lágu þrjú frá kirkju í átt að kirkjugarðsveggnum en eitt var 

í garðinum sjálfum.59  

A-snið náði frá kirkju að norðurvegg, nærri sáluhliði. Veggurinn var kyrfilega 

torfhlaðinn, ekki gott að segja til um hvernig torfur voru notaðar, en nokkuð var af 
                                                 
58 Jarðabók VII, 1940, bls. 165. 
59 Sjá mynd 4 og snið A, B, C/D, E. Sum þeirra urðu upphaflega til við rannsókn Guðmundar 
Ólafssonar sama vor. Ég fékk gögn hans í hendur áður en ég fór vestur og þakka fyrir þau. 
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möl og smáum steinum í hleðslunni. Næst garðsveggnum virtist vera einhvers konar 

ræsi eða vatnsrás, kannski til að veita vatni frá garðinum eða þurrka gönguleiðina til 

kirkjunnar. 

B-snið var sett úti í garðinn suðvestanverðan, utan kirkju. Þar sáust engar minjar en 

glögglega jarðlög að öðru leyti. 

C/D-snið lá frá kirkju að suðurvegg. Sá hluti veggjar virtist úr hreinu torfi, þó 

greinilega hrundu að innanverðu. Utanvert voru afarstórir steinar, eiginlega sem hluti 

af veggjarhleðslu. Í þessu sniði fundust bein (F.6 og F.7) sem virtust vera leggjarhluti 

og liðamót. Ekki var okkur ljóst hvort þessi beinbrot væru af manni eða dýri. Þau voru 

morkin, brotin og illgreinanleg. Leitað var fleiri beina í nánasta umhverfi en án 

árangurs. 

E-snið náði frá kirkju að austurvegg garðsins. Þar voru svipuð ummmerki og hjá 

sáluhliði. 

Af sniðunum var næsta fátt að ráða. Þau voru tiltölulega hrein milli kirkju og 

garðsveggjar. Nokkrar grafir sáust og umbúnaður þeirra en að þeim er vikið síðar. 

Þess utan sást að ofan á hörðum jökulruðningi var um 30-50 sm þykk grasrót. Í þeim 

jarðvegi mátti sjá möl og steina hér og hvar, sem gætu verið leifar flóða, en annars 

ekkert sem veitti frekari vísbendingar. Öskulög sáust ekki. Aldursgreiningar var því 

einungis hægt að byggja á innbyrðis legu grafa eða afstöðu þeirra til kirkjunnar og 

veggja hennar.  

Undir moldarlaginu kom þéttur jökulruðningur og svo harður að jarðýtur notuðu 

sérstakar plógtennur til að losa hann. Það var þetta malarlag sem var svo eftirsótt I 

vegagerð o.fl. Ekki voru menn á eitt sáttir um þykkt lagsins en það var talið í metrum. 

Lagið var mjög misgróft, frá risavöxnum steinum niður í möl og leir. Jökulleirinn 

myndaði einskonar límefni sem hélt jarðveginum þéttum. Sumstaðar hafði malarefni 
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blandast í moldina. Verður líklegast að telja að það hafi verið uppgröftur úr gröfum 

sem blandast hafði moldinni. Þess má reyndar geta að í máldögum Kirkjubólskirkju er 

getið um járnkarl. Þeim sem reynt hafði að grafa í þessum jarðvegi fannst það ekki 

skrýtin kirkjueign, eða hversu grafirnar voru grunnar.60  

Tími til rannsókna var mjög takmarkaður sem og vinnuaflið sem í boði var. Því var 

lagt hart að mér að ákveða hvort rannsaka ætti garðinn eða ekki. Í samráði við 

Þjóðminjasafnið var ákveðið að láta jarðýtu taka efsta lag jarðvegs ofan af garðinum. 

Var það gert 6. júni 1985. Ekki er líklegt að grafir hafi týnst við þetta en í ljós kom að 

ein gröf hafði raskast því hún var efst í mölinni. Búið var með sniðunum að ganga úr 

skugga um að grafirnar væru ekki í moldinni heldur í mölinni. Var síðan vakað yfir 

gröfumanninum á meðan á hans vinnu stóð. Efninu var ýtt fram af hárri brún 

gryfjunnar sunnan við kirkjuna og það skoðað vandlega einnig.  

Síðan var grafa leitað með kerfisbundinni útlagningu sniða.  

Ekki var margt sameiginlegt í umbúnaði grafanna. Þær voru misdjúpar. Í sumum voru 

leifar af kistum, öðrum ekki. Ekki fundust aðrir munir í gröfunum en kistunaglar í 

sumum þeirra. Ekki sáust leifar klæða, ekki einu sinni í þeirri sem heillegust var. Þó 

var hægt að sjá ákveðið mynstur í nokkrum þeirra, þ.e. þeim sem lágu næst 

trékirkjunni að sunnanverðu. Þær voru fremur djúpar, allar með vandaðri torfhleðslu 

og í öllum voru bæði kistu- og beinaleifar. Og af þeim sem beinlínis lágu undir 

torfveggjunum gilti það sama um allar nema eina. (28/29/30/34/35/36; 34. gröf sker 

sig úr). 

 Það vakti athygli þeirra, sem komu til að skoða, hve grunnar margar grafanna voru. 

Algeng dýpt var um 50 sm undir möl, sem merkti um það bil metra undir grassverði. 

                                                 
60 Sjá t.d. DI XV, 1947-50, bls. 570. Járnkarla er reyndar getið í máldögum fleiri kirkna s.s. að Ögri (DI 
XV bls. 568). Hans er ekki getið fyrr en 1570 að Kirkjubóli en hans er einnig getið í máldagabók Jóns 
Vídalíns frá 1700 og þá reyndar sagt að um sé að ræða nýjan járnkarl (Biskupsskjalasafn - Vísitazíur A-
II-14 bls. 53). 
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Einnig voru nokkuð grynnri grafir, svo og dýpri. Voru þær kallaðar vetrar- og 

sumargrafir. Var enda ekki erfitt að ímynda sér það að vinnukarlar hefðu ekki eytt of 

löngum tíma í að pjakka í malarstálið með trépálum að vetri til. Erfitt var það að sumri 

með stálskóflum!  

Alls fundust 37 grafir. Þar af voru fimm sem þekktust á torfhleðslunni einni. Svo 

virtist sem búið hafi verið þannig að gröfunum að torfi hafi verið raðað ofarlega í 

gröfina – kannski til að hækka hana. Eins og sjá má á töflu 2 var ástand beina fremur 

bágborið. Í 33 gröfum voru bein all morkin eða þaðan af ver farin og þar af eru 14 

grafir þar sem bein voru alveg horfin. Aðeins mátti marka örlitla svarta moldkennda 

rák til marks um að þar hefði verið lík.  

Tafla 1. Umbúnaður í gröfum 
Kista já 21  
 nei 13  
 klæði 1  
 óvíst 2  
 Alls 37  
 

Þegar talað er um að bein hafi verið nokkuð þokkaleg er átt við að sum beina voru nær 

horfin, helst smábein, en að mörg mætti hirða. All morkin þýðir að beinin voru mjög 

illa farin og að aðeins væru fáein hirðanleg. Flest bein þessara grafa sem upp náðust 

voru endurjarðsett að ósk bæjaryfirvalda.  

Tafla 2. Ástand beina 

Ástand beina   
  Heil grind  1 
  Nokkuð þokkaleg 3 
  All morkin  7 
  Svart duft einungis 7 
  Bein sjást sem 

moldarför 
5 

  Engin bein sáust 14  
 Alls 37 
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Tekin voru nokkur sýni og send Þjóðminjasafni. Í skýrslum þess sést ekkert um hvort 

þau hafi skoðað kyn eða aldur fjögurra grindaleifa sem sendar voru.61 Það voru 

heillegustu grindurnar þar af hálf höfðuskel. Svart duft markar það að ekki sáust aðrar 

leifar í gröfinni en svört mold í botni grafar og var fyrst talað um að þetta væru líklega 

kistuleifar. Í einni gröfinni virtust þessar leifar vera samtvinnaðar trefjum úr viði með 

rauðleitum blæ (14. gröf). En þegar fram í sótti varð það ein stærsta spurningin að átta 

sig á hvað yrði að slíku dufti. Eftir að skoða fjölda grafa með beinaleifum á öllum 

stigum eyðingar er ég nokkuð sáttur við þá kenningu Ingimars F. Jóhannssonar að 

þessi svarta mold myndist innan frá í beinunum og að auðveldlega mátti sjá hvor 

kistuleifar væru innan um svarta duftið eða ekki. Í nokkrum tilvikum sáust beinin 

einungis sem ljósar rákir í jarðveginum. Ef hins vegar var reynt að hreyfa beinin voru 

þau sem mold viðkomu og gersamlega vonlaust að ná þeim upp. 

Einungis ein heilleg beinagrind fannst (27). Tel ég að það hafi verið ein yngsta gröfin. 

Annars er erfitt að meta aldur grafanna. Þó má reyna að meta innbyrðis aldur sumra 

þeirra, ef varlega er fetað. 

Ekki er hægt að sjá neinn sérstakan mun á umbúnaði eftir því hvar grafirnar var að 

finna. Hins vegar var augljóst að ekki var sama hvar menn vildu láta jarðsetja í 

afstöðu til kirkjunnar. 

Grafirnar lágu allar austur-vestur þ.e. eins og heimamenn marka þær áttir. Rétt væri 

að segja norðvestur – suðaustur. Tvær snéru þó með höfðalagið öfugt við hinar (9/12).  

Til að skoða hvernig skipað var í garðinn var honum skipt í svæði. Í umfjöllun að 

neðan vísa tölur í svigum til merkinga grafanna við uppgröftinn. Fyrst er fjallað um 

grafir fjær kirkju en svo um legstaði sem lágu næst rústinni eða undir henni. 

                                                 
61 Beinaskýrslan er dags. 5.12.1997, en Jón Steffensen skoðaði þau strax 1985 án þess að gera um þau 
skýrslu. Mér sent í bréfi fyrst 25. ág. 2003.  
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Vestan kirkjunnar, þ.e. framan við kirkjuna voru engar grafir. Svipaða tilhneigingu má 

sjá að Neðra Ási. Að Þórarinsstöðum var hins vegar jarðað allt um kring.62  

Sunnan kirkju voru fimm grafir og voru tvær altómar að öðru leyti en því að 

torfhleðslur sáust (8/22). Af hinum er það að segja að þar voru ýmist beinaleifar eða 

kistuleifar eða hvort tveggja (sjá grafir 4/5/7). Gröf 5 var þó þannig að hreint ekki var 

ljóst hvort þar væru kistuleifar, því einungis sáust þar rákir og daufar trefjaleifar.  

Austan kirkju eða kórmegin við kirkjuna voru einnig fimm grafir nokkuð frá 

kirkjunni. Tvær voru nánast út við vegg (16/18). Ein var tóm og sáust einungis 

torfupphleðslur (11). Í tveimur sáust ummerki beina (10/12) án kistuleifa og í tveimur 

voru kistuleifar án beina (16/18). 

Norðan kirkju,- og sáluhliðsmegin mátti finna átta grafir (2/15/17/19/20/21/23/24). Í 

einni var einungis svart duft. Hún var grunn og stundum kölluð vetrargröfin (2). Í 

fjórum voru einungis kistuleifar (15/17/20/21). Gröfin merkt 15 var sérlega djúp og 

stutt. Var hún kölluð barnsgröf. Í gröfinni merktri 20 voru skírar kistuleifar og í þeim 

voru flísar alsettar nöglum (sjá F. 58). Í kistunni var dýrindis rauðaviður. Sama gilti 

um gröf 19, nema í henni voru bæði bein og kistuleifar. Beinin voru að vísu einungis 

för í moldinni, en naglarnir voru í kistunni (F. 57). Í gröfum 23 og 24 voru bæði bein 

og kistuleifar. Grafir merktar 17, 23 og 24 lágu í þyrpingu. Gröf 24 var dýpst þeirra og 

leifarnar verst farnar í henni.  

Þá er eftir að greina grafir þær sem næstar eru kirkjunni. Þeim er rétt að skipta í tvo 

flokka,- annars vegar þær sem liggja utan við og utan í torfveggjum og hins vegar þær 

sem liggja undir torfveggjum.  

Hinar fyrrnefndu eru helst sunnan kirkju og austan. Sunnan við voru fjórar grafir 

(1,3,6,9), teknar hver ofan í aðra. Þar voru einna heillegastar minjar. Grafir 1, 3 og 6 

                                                 
62 Orri Vésteinsson, 2000, bls. 6 og 8; Steinunn Kristjánsdóttir, 2003, bls. 115. 
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voru allar álíka djúpt teknar og lágu í röð frá austri til vesturs. Þó var gröf 1 greinilega 

tekin þar ofan í hinar og telst því yngst þessara fjögurra. Í henni var heilleg grind en 

lélegar kistuleifar. Í gröfum 3 og 6 voru bein í báðum tilvikum léleg. Í gröf 3 var kista 

en ekki í gröf 6.  

 
Mynd 9. Kirkjugarðurinn og grafirnar. Kvarðinn neðst er alls 6 metrar. 
 

Sérstæðust þessara grafa var gröf 9. Þar var ekki kistu að finna og hún er dýpra tekin 

en hinar. Hún var auk þess svo nærri torfveggnum að við lá að hún væri undir honum. 
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Vaknaði þá fyrst grunur um að þar væri leifar annarar kirkju að finna og þá 

timburhúss. En kannski var það allra sérstæðasta að hún snéri öfugt við hinar, þ.e. 

höfðalag vissi í vestur en ekki austur. Loks voru sérstæðar hleðslur við höfðalag 

eiginlega þrír steinar, flatir, upp á rönd um höfðuðkúpu líksins. Líklega var einn að 

auki ofan á en honum hafði verið raskað svo ekki var það endanlega öruggt.  

Um grafir austan við er fátt að segja utan að í tveimur voru harla lélegar leifar (13/14) 

en í tveimur harla góðar miðað við garðinn í heild (26/27). Út frá því má giska á að 

13/14 séu eldri grafir, en það segir ekkert í raun.  

Norðanmegin voru þrjár grafir sem ekki er margt um að segja. Tvær voru tómar 

(31/32) en í þriðju voru nokkrar beina og kistuleifar, en lélegar. Gröf 31 var undir gröf 

25 og lágu grunsamlega nærri torfvegg, svo að mín ágiskun er að þær tilheyri fyrra 

skeiði kirkjunnar.  

Sunnan og austan voru síðan sjö grafir sem allar voru teknar áður en að torfkirkjan var 

byggð, því þær eru undir veggnum, álíka illa varðveittar, allar með kistu og 

beinaleifum (nema hugsanlega 34. Hinar voru 28/29/30/33/35/36. Líklega eru grafir 

31 og 32 þær elstu í þessum hópi). 

Þá er að lokum að geta grafar 37 en hún fannst síðust og var einna sérstæðust þeirra. 

Hún var inni í kirkjunni. Hún var undir steingólfi torfkirkjunnar, djúp og vel búin. 

Kistuleifar voru greinilegar en bein voru för ein. 70 sm frá botni grafar var hleðsla 

sem var hugsanlega hluti af einskonar ramma sem hluti af torfupphleðslu. 

Þannig má segja að tíu grafanna (28/29/30/31/32/33/35/36/37) tilheyri einhverju eldra 

skeiði garðsins, meðan nokkrar grafir (1/3/6/9/13/14/25/26/27) tilheyri torfhússkeiði 

kirkjunnar. Um aðrar grafir er ekki hægt að segja að þessu leyti. 

Að lokum vildi ég nefna að nokkra umhugsun vakti að finna kistuleifar en engar 

beinaleifar. Tvennt getur komið til. Annað er að beinin hafi horfið hraðar en viðurinn 
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sem gat t.d. verið vel sjóaður og rekinn harðviður. Það hljómar þó ekki sennilega. Ég 

minnist þess að hafa séð kross frá Grænlandi sem virtist hafa verið lagður í tóma 

kistu. Var talið að það hafi verið gert til að minnast manns sem hafi farist og ekki 

fundist. Vel má hugsa sér slíkt í sjávarplássi eins og Skutilsfirði. 

  

Eru óeðlilega fáar grafir ? 

Það vakti athygli mína hversu fáar grafirnar voru. Samkvæmt máldögum var þarna 

„heimamannagrafreitur og allra þeirra sem sofna í landeigninni“ svo vitnað sé í 

Vísitazíur Jóns Vídalíns.63 Þetta ákvæði má finna í elstu máldögum kirkjunnar.64 Og 

leiddar eru líkur að því í kafla um ritheimildir að tíðir hafi verið sungnar við kirkjuna 

mun fyrr. Ef jafnframt er rétt að kirkjan hafi lagst af milli 1710 og 1735 þá var 

grafreitur þarna í minnst 377 ár en líklega þó í ein 450 ár. Það þýðir í fyrra dæminu að 

jarðsettir hafi verið að jafnaði um 10 manns á hverri öld, en í því síðara um 8.  

Ekki er það mikið því árið 1703 bjuggu á Kirkjubóli 20 manns (frá 18 vikna gömlu 

barni til 58 ára manns) en á Fossum voru 8 manns (frá 6 ára gömlu barni til 52 ára 

gamallar konu). Fimmbýlt var að Kirkjubóli árið 1703. Í seinni manntölum kemur 

fram að íbúafjöldinn er svipaður.65  

Ritheimildir sem skýra þetta hef ég ekki fundið.  

 

Ritheimildir um Kirkjuból 

Þegar rannsóknin hófst að Kirkjubóli 1985 var staðurinn fyrst og fremst þekktur 

vegna galdramála sr. Jóns Magnússonar þumlungs. Hins vegar var fæstum kunnugt 

um aðra hluti í sögu staðarins. 

                                                 
63 Þjsk A II 14 bl. 53.  
64 DI II, bls. 699-700; máldagi Jóns biskups Halldórssonar frá 1333. 
65 Manntal 1703, 1924-1947, bls. 215; Manntal 1801, 1979, bls. 307; Manntal 1845, 1983, bls. 302. 
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Kirkjan taldist hálfkirkja en það þýddi að messað var helmingi sjaldnar þar en í 

alkirkju, henni var ætlað minna stofnfé eða 15 hundruð (C) og fleira kom til.66 

Jafnframt var ljóst að einhvern tíma hafði kirkjan lagst af. Hvernig bar það að? Í þá 

nýútkominni álitsgerð um kirkjueignir kom fram að til að leggja niður bændakirkju 

hafi þurft konungsleyfi.67 

 
Mynd 10. Talin mynd af Kirkjubóli gerð 1896.68 

 

Hjalti Hugason hefur bent á að fækkun kirkna hafi mátt rekja til siðbreytingarinnar og 

breytinga á trúarháttum.69 En það virtist bera meira til. Í ritheimildum kom fljótt í ljós 

að ferlið tengdist mun stærri málum. Kirkjan var miðpunktur deilna milli 

Kirkjbólsbænda og Eyrarklerks í galdrafárinu. Í Eyrarannál segir að þeir feðgar hafi 

verið brenndir árið 1656 og sr. Jón Magnússon vísar í hana í Píslarsögu sinni án þess 

að lýsa henni.70 Ekki er ætlunin að fjalla um galdramálin hér frekar.71 Hins vegar er 

þeirri kenningu varpað fram hér að í máldögum og bréfum megi sjá að kirkjan að 

                                                 
66 Gunnar F. Guðmundsson, 2000, bls. 186.  
67 Um jarðeignir kirkna...1984. Bls. 48. 
68 Bruun, 1987, bls. 321. 
69 Hjalti Hugason, 1988, bls. 93. 
70 Píslarsaga, 1967, bls. 129 en sr. Jón nefnir ýmist bænhús eða kirkju að Kirkjubóli, nefnir garðinn og 
að kista hafi staðið karlamegin eða sunnanvert í kirkjunni. 
71 Annálar 1935, bls. 268; Páll Eggert Ólason, 1942; Píslarsagan er til í tveimur útgáfum – K. 1914 og 
R. 1967; Njörður P. Njarðvík, 1982; Ólafur Davíðsson, 1940-43; Sigurlaugur Brynleifsson, 1976; 
Matthías Viðar Sæmundsson, 1992 og 1996; Ólína Þorvarðardóttir; 2000. 
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Kirkjubóli hafi verið núningspunktur milli Eyrarklerks og eigenda Kirkjubóls frá 

upphafi og verður vikið að því hér á eftir stuttlega.  

Örnefnið Kirkjuból er algengt og hefur Ólafur Lárusson fjallað um það. Þar bendir 

hann á að örnefnið þarna sé eldra en elstu máldagar kirkjunnar enda megi lesa úr þeim 

og máldögum Eyrarkirkju að einhverskonar kirkjuhús sé þar komið þegar árið 1286. Í 

máldaga Eyrarkirkju frá því ári segir að kirkjan að Eyri hafi einungis hálfa tíund af 

Kirkjubóli.72 Einungis það að jörðin heitir þá þegar Kirkjuból er mikilvæg vísbending. 

Það að frá jörðinni leggist einungis hálf tíund til Eyrar er önnur. 

Í Jarðarbókinni er kirkjan síðast nefnd á prenti en þar er hún sögð hálfkirkja og 

embættað þegar heimamenn gangi til sakramentis. Kirkjan átti ekki land að Kirkjubóli 

en hún átti bæinn Fossa sem var 8 hundruð.73 Í Prestatali og prófasta eru taldir upp 18 

klerkar sem þjónuðu Eyri á tæplega 400 ára tímabili frá 1333 til 1730.74 Sveinn 

Níelsson getur þess neðanmáls að bænhús á Fossum, Engidal, Arnardal neðri og 

Tungu hafi verið fram um 1710 svo það virtist líklegt að einhverskonar tiltekt hefði 

farið fram í Skutulsfirði snemma á 18. öld.75 Þegar rannsóknir hófust 1985 var talið að 

starfstími kirkjunnar næði frá því fyrir 1286 og fram undir 1710. 

Kirkjuból var talin landnámsjörð.76 Jörðin virðist hafa verið búsældarleg, enda tíðum 

margbýl. Jörðin var stór, um 30 hundruð, stærsta jörðin í firðinum og jafnan margbýl 

eftir að ritheimildir verða til þar um. Hún var þríbýl um miðja 17. öld, fjórbýl þegar 

Jarðarbókin var tekin og fimmbýl í manntalinu árið 1703. Þá bjuggu þar 20 manns.77 

Til eru fjölmargir kaupsamningar um hana í bréfabókum og í Alþingisbókum en þeir 

                                                 
72 Ólafur Lárusson 1944, bls. 319 o. áfr. Einnig  DI II, 1893, bls. 699- 700. 
73 Jarðabók VII, 1940, bls. 163-4.  
74 Sveinn Níelsson, 1950, bls. 194.  
75 Sveinn Níelsson, 1950, bls. 194, nm. 
76 Jón Þ. Þór, 1984, bls. 31-32. 
77 Jón Þ. Þór, 1984, bls. 66; Manntal á Íslandi árið 1703, Rvk. 1924-1947, bls. 215; Jarðabók VII, 1940, 
bls.164-165.  
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eru ekki efni þessa texta þar sem þeir snerta ekki kirkjuna sem slíka.78 Á þessari öld 

hefur jörðin jafnan verið í byggð og síðustu árin í eigu Ísafjarðarkaupstaðar. 

Um kirkjuna er það að segja að hún kemur fyrst fyrir í máldaga frá árinu 1333.79 

Máldaginn er greinargóður um eignir og réttindi kirkjunnar og í honum segir að Herra 

Jón biskup (Halldórsson, norskur og sat til 133980) hafi vígt kirkjuna svo að minnsta 

kosti var þar ný kirkja það ár. Í honum segir að messudagur hafi verið Ólafsmessa hin 

síðari sem var 3. ágúst81 og getur um að þar megi jarðsetja. Þar er jafnframt sett kvöð 

á ábúendur að halda kirkjudaga að Eyri. Þarna virðist gefið undir fótinn með núning 

við Eyri strax frá fyrsta máldaga. Kvaðarinnar er aftur getið árið 1363.82 Í máldögum 

frá 136783 og 139784 er kvöðin um kirkjudag að Eyri afnumin. Kvöðin hafði átt við 

íbúa að Kirkjubóli, Fossum og Engidal.  

Ólafur Lárusson byggði grun sinn um að kirkjan væri eldri á annars vegar nafninu og 

hins vegar á tilvísun í Eyrarmáldaga frá 1286, sem þegar hefur verið getið um. Að 

auki vekur athygli að í máldaga Eyrarkirkju frá 1333 er vísað í samninga biskups við 

Eyrarklerk og bóndann að Kirkjubóli um að á Kirkjubóli væri söngur „sem að fornu 

hefur verið...“85  

Hvergi er kirkjunni lýst eða eignum hennar fyrr en árið 1397. Þar segir „Innann sig a 

hun 2 krossa og Maríulíkneski, refil um kór öðrumegin. Merki...“86 Í máldaga frá 

1570 segir: „Item [í kirkjunni messuklæð svo sem ný sæmileg. einn silfurkaleikur, 

[að] ofan silfur en eir undir. Patínan med silfur. Eitt alltarisklæði. Tvær klukkur litlar. 

                                                 
78 Sjá t.d. Jarðabók XIII, 1990, bls. 261-2, 266-7, 270, 277; Alþingisbækur VII, 1944-8, bls. 155 o.v.; 
XII, 1971, 126.  
79 DI II, 1893, bls. 699- 700. 
80 Björn Þorsteinsson, 1991, bls. 473. 
81 Árni Björnsson, 2000, bls. 205 o. áfr. Árni getur þess reyndar að Ólafsmessu síðari hafi ekki verið 
getið í Kristnirétti íslenska en þess ber að geta að biskupinn sem vígði var norskur og í Noregi var 
Ólafur (og er) í hávegum hafður. 
82 DI III, 1896, bls. 198. 
83 DI III, 1896, bls. 229.  
84 DI IV, 1897, bls. 139-140. 
85 DI II, 1893, bls. 700. 
86 DI IV, 1897, bls. 140. 
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Ein lítil bjalla. Eitt glóðarker. Einn koparhjálmur lítill...“87 Að auki segir að kirkjan 

eigi járnkarl og 30 hundruð í jörðinni. Það að kirkjan eigi jörðina upp á 30 hundruð er 

líklega byggt á miskilningi þar sem það er eina skiptið sem þetta er nefnt.  

Auk þessa er vikið að kirkjunni í sambandi við aflát (afgipt) í máldögunum frá 1333 

og allt til 1452, en það ár staðfesti Gottskálk Keneksson Hólabiskup aflát handa þeim 

sem sóttu með góðfýsi Kirkjubólskirkju.88 Að auki er kirkjan nefnd í sambandi við 

eignarhaldsdeilu á skóginum í Botnsdal nokkrum sinnum og önnur bókhaldsmál.89 

Kirkjunnar var getið 1710 í Jarðarbók Árna og Páls. Bænhús höfðu verið á fjórum 

stöðum í Skutulsfirði, (Fossum, Engidal, Arnardal neðra og í Tungu) fram yfir 1710.90 

Árni og Páll geta um bænhús í Arnardal og að Kirkjubóli en ekki á hinum stöðunum. 

Reyndar hafði ekki verið messað í Arnardal neðri „í manna minni...“91  

Í prentuðum máldögum Skálholtsbiskupa er Kirkjubóls jafnan getið í þeim hluta sem 

nær yfir Ísafjarðardjúp og er svo fram yfir 1570. Í máldagabókum Brynjólfs 

Sveinssonar, Þórðar Þorlákssonar og Jóns Árnasonar var farið vestur en ekki komið að 

Kirkjubóli.92 Jón Árnason biskup,  ritaði reyndar í bréfi að hann vísiteri ekki minni 

háttar kirkjur og alls ekki ef ekki er embættað þar.93 Í máldagabók Jóns Vídalíns94 er 

Kirkjuból vísiterað í ágústmánuði árið 1700. Þar er greinargóð lýsing á kirkjunni:  

Sama ár [1700], þann 20. ágúst var vísiteruð hálfkirkjan að Kirkjubóli í 
Skutulsfirði. Hún á, eftir vísitasíubók hr. Gísla Jónssonar, land að Fossum og 
takast af fjögur ærgildi í landskuld. Þar er heimamannagrafreitur og allra 
þeirra sem sofna í landareigninni. Þar er tekin heimatíund og lýsistollur 
heimamanna og svo frá Fossum. Í fríðu á kirkjan tvö kúgildi, en eftir þau ber 
presturinn upp hálfar leigur og tíu álnir þar að auki. 
Í skrauti og búnaði95 þetta sýnt og framlagt: Hökull úr blámerktu sterku 
ullartogi með vírkrossi og bláu léreftsfóðri. Rikkilín gamalt, þó heilt. 

                                                 
87 DI XV, 1947-50, bls. 569-570. 
88 DI II, 1893, bls. 699; DI V, 1899-1902, bls. 98. 
89 DI VII, 1903-7, bls. 285-6, 682-5, 763-5, 806; DI VIII, 1906-13, 198-9. 
90 Sveinn Níelsson, 1950, bls.194-5, nm. 
91 Jarðarbók VII, 1940, bls. 155-169. 
92 Biskupsskjalasafn, vísitazíur, AII, 6, 11, 12, 16, 17.  
93 Biskupsskjalasafn, Bréfabók Jóns Árnasonar. A IV 9 bls. 688, dags. 24.3.1733.  
94 Biskupsskjalasafn, vísitazíur, AII, 14, bls. 54. 
95 In ornamentis og instrumentis segir í skjalinu. 
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Alltarisklæði úr þrykktri bómull og hvítum altarisdúk. Silfurkaleikur með patínu, 
gamall þó óbrákaður. Korpóralisdúkur. Tvær koparpípur [stjakar] vænar, 
samtíma tillagðar af própríetaríó. Tvær klukkur litlar. Járnkarl hefur velnefndur 
própríetaríus Sæmundur Magnússon einnig gefið kirkjunni.  
Kirkjan í sjálfri sér í fimm stafgólfum, öll undir súð, alþiljuð í hólf og gólf, fyrir 
utan ysta stafgólfið í framkirkju hvað própríetaríus lofar að láta fullgera, hver 
þessa kirkju hefur upp á sinn eigin kostnað látið uppbyggja og upp ber þar fyrir, 
eftir synodus árið 1694, allan ágóða af kirkjunnar jörðu hvað herra biskupinn 
samþykkir að standa skuli svo lengi sem hann eða hans eftirkomendur kirkjunni 
og hennar búnaði og eignum forsvaranlega við hefð og vald (virðingu)96 halda.  
Húsið er nú sem stendur vænt og vel umgengið með altari og predikunarstól, 
með bekkjum fóðruðum allt um kring. Standþil bak og fyrir kirkju. Glergluggi 
yfir altari og annar minni á bjórþilinu framan á. Hurð á járnum með skrá og 
lykli. Kórinn allur umhverfis með máluðum bréfum97 og tvö stafgólf í 
framkirkjunni…  
Ár, dagur og staður sem fyrr, undirritað að Hóli í Bolungarvík.98 

 

Undir máldagann rita þrír kirkjunnar menn auk Sæmundar og Sigmundar sonar hans. 

Herra Jón var ekki á staðnum. 

Kirkjubóls er ekki getið í máldagasafninu sem myndar seinni hluta bókarinnar, árin 

1710 til 1719. Í bókum Jóns Árnasonar sést líka að það eru færri kirkjur við Djúp voru 

skoðaðar og voru aðeins átta vísiteraðar í stað þrettán áður.99 Í „Undirréttingabók um 

ástand kirkna“ við Djúp fyrir árin 1785 til 1812 hefur þeim fækkað í sjö.100 Þess má 

geta að til voru bréf, munnmæli, lýsingar eða aðrar tilvísanir um meira en tuttugu 

bænhús við Djúp og Jökulfirði sem voru oft einungis sett niður vegna 

samgönguörðugleika. 101 

Nú vill svo til að í byrjun 18. aldar voru miklar hræringar í stjórnkerfi landsins og ekki 

síst í kirkjunni. Meðal annars stóð yfir umræða um kirkjulög frá lokum 17. aldar og 

                                                 
96 Í skjalinu stendur macht. 
97 Hér er erfitt úr að lesa og gæti einnig staðið bríkum. 
98 Biskupsskjalasafn, vísitazíur, A II 14, bls. 54. Í máldaganum er talað um pípur sem eru kertastjakar, 
rikkilín sem tilheyrir prestsskrúðanum og bómull er kölluð Kattún sem er afbökun af ensku – cotton.  
Þetta er skv. bréfi sem ég fékk frá sr. Þóri Stephensen, en ég leitaði til hans um skýringar á ýmsu og 
kann honum bestu þakkir, nú sem ávallt. Fyrirspurn til hans send 30. ágúst; hans svar 7. og 8. sept. 
2003. 
99 ÞÍ - Biskupsskjalasafn, vísitazíur, AII, 16, 17. 
100  Kirknasafn og prófasta, XIV 1, D 1. 
101 Lýður Björnsson, 1971, bls. 7-40, að Kirkjubóli er vikið á bls. 12 og 13 og þá einungis kirkjunni.  
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fram á þriðja áratug þeirrar 18. þegar ætla má að biskup hafi svæft málið.102 Þá sést 

fjöldi bréfa um niðurlagningu bænhúsa, kirkjur í niðurníðslu o.fl. Meðal annars er bréf 

frá konungi til Jóns Skálholtsbiskups Vídalíns dags. 2. júlí árið 1717. Þar er biskup 

beðinn að fjalla um það með hvaða hætti prestaköllum sé skipað á landinu.103 Í 

sambærilegu bréfi til Jóns Árnasonar, arftaka Vídalíns, er beðið um úttekt á 

prestaköllum, nýlega látnum prestum, aflögðum prestaköllum o.fl.104 Þannig hafa 

einhverjar hræringar verið í sambandi við skipulagsmál prestakalla í upphafi 18. 

aldar.105 Í bréfabókum amtmanns og Jóns Árnasonar má sjá að þau Ragnheiður 

Sigurðardóttir, (ábúandi og eigandi að hluta Kirkjubóls og ekkja Teits Pálssonar 

Eyrarklerks) og Jón Sigurðsson (þáverandi Eyrarklerkur) eru að spyrjast fyrir um 

kirkjuna að Kirkjubóli.106 Málið snérist um ólíka hluti og fékk einfalda og farsæla 

lausn eftir að hafa farið fram og tilbaka í nokkur ár. 

Fyrir Ragnheiði snérist málið um það hvort hún þyrfti að halda uppi kirkjunni, sem 

þurfti viðhald. Hún segir að ekki hafi verið embættað þar lengi. Hún erfði jörðina eftir 

bónda sinn sem fórst af slysförum fljótlega eftir aldamótin 1800. Hann fékk sinn hlut 

frá Ástríði Jónsdóttur, ekkju Snorra sonar Jóns Magnússonar. Það var hluturinn sem 

fékkst með galdramálinu.107 

Fyrir sr. Jóni Sigurðssyni vakti að tryggja sinn hlut og Eyrar í málinu. Sr. Jón ritar 

Lafrents amtmanni frá Eyri 21.9.1734 merkilega greinargerð þar sem fram koma ýmis 

sjónarmið. Hann bendir á að bænhúsið sé illa farið (gammelt og forfaldent) og að þar 

hafi ekki verið messað í 20 ár. Hann segir frá samningi Sæmundar Magnússonar við 
                                                 
102 Páll Eggert Ólason, 1927, bls. 29 o. áfr. Einnig Skjalasafn stiftamtmanns IV 1 212-4. 
103 Lovsamling 1. Kbh. 1853, bls. 733. 
104 Sjá Magnús Ketilsson, 1787, bls. 379-380. 
105  Kirkjustóll Eyrar í Skutulsfirði, 1786-1867, XIV – 2AA. Kirkjuból nefnt á bls. 1 í tengslum við 
skóg sem Eyri átti nærri og til móts við Kirkjuból. 
106 Upplýsinga um þetta fólk og aðstæður þess hefur verið aflað víða en að mestu lesnar úr bréfum 
þeirra og yfirvalda.  
107 Um þetta urðu nokkur bréfaskrif milli Teits og Ástríðar sem finna má í Þjóðskjalasafni m.a. 
Kansellískjöl  8 (1712-1720). Virðist einmitt vera hreyfing á málinu þar sem sr. Jón Sigurðsson er að 
kanna rétt sinn og kirkju sinnar gagnvart Ragnheiði og Kirkjubóli. 
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biskupinn Þórð Þorláksson (sbr. synodus 1694). Nú sé komið að viðgerðum, sem ekki 

sé vitað hver greiði og því þurfi niðustöðu (resolution) í málinu. Hann bendir á að 

ekki sé langt að fara inn að Eyri og því óþarfi að hafa þetta bænhús. Auk þess vísar 

hann í fyrirmæli frá konungi um bænhús og viðhald kirkna. Hann fjallar um eigur 

kirkjunnar, innanstokksmuni og áhöld og telur að Eyrarkirkja eigi að fá sinn hlut af 

því en segist ekki vilja skipta sér af því hvernig það sem undan standi fari til erfingja 

Sæmundar og annarra eigenda jarðarinnar.108  

Hér má sjá líklega gamalt þrætuepli frá elstu máldögunum. Kirkjubólsfólk og íbúar 

þeirra jarða sem þangað greiddu tíundir voru ekki skyldugir að sækja messu á Eyri og 

meðan ekki var messað að Kirkjubóli fékk klerkur ekki sinn hlut þaðan. 

Erindi sr. Jóns og Ragnheiðar fara, hvort í sínu lagi, til biskups og amtmanns. Þeir 

bera sig saman og senda málið utan.109 Svarið var einfalt. Annars vegar var vísað í 

bréf konungs frá 1717 og hins vegar í erindisbréf Knúts Steens frá 1555 og 1556 (þar 

með Bessastaðasamþykkt).110 Þar með hafi Ragnheiður heimild til að taka kirkjuna 

niður. Til eigenda Kirkjubóls falli helmingur eigna kirkjunnar. Sr. Jóni beri samt sem 

áður tekjurnar sem hann hefði haft af henni og voru fundnar reglur til þess. 

Eyrarkirkju beri hinn helmingurinn af eignum hennar sem og allir innanstokksmunir 

sem messuhaldi tilheyri. Það sem móðurkirkjunni henti ekki beri að selja á uppboði 

og gera greinargerð þar um.111 Þar með má áætla að kirkjan hafi verið tekin niður eftir 

eða um vorið  1735. Innanstokksmunir, bekkir, altari, stóll, kertastjakar, patína o.s.frv. 

hafa farið til Eyrarkirkju annaðhvort beint eða sem fjármunir að loknu uppboði. 

                                                 
108 Skjalasafn amtmanns, II, 72. 
109 Biskupsskjalasafn, bréfabók Jóns Árnasonar, A IV 9 bls. 688. og víðar; A IV 13 bls. 706-9; 
Bréfabók amtmanns 6 21.9.1734, 9.12.1734, 23.3.1735; Amtmannasafn II nr. 25.  
110 Sjá t.d. DI XIII 1933-9, bls. 11-17, 53-55 og 104-107. Það er einnig í Magnús Ketilsson, 1776, 357-
384 og Lovsamling for Island 1, 69-73. 
111 Sjá sérstaklega ÞÍ - Amtmannasafn II 25, sem áður er vitnað til. 
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Lokaatriði þessa máls snerta að öðru leyti ekki þessa rannsókn en í skjölunum sem 

farið var í gegnum var auðvitað til margt sem fróðlegt mundi þykja um önnur efni. 

T.d. hvort þessi aðferð hafi haft áhrif á niðurlagningu annarra kirkna. 

 

Lokaorð 

Rannsóknin að Kirkjubóli var mikil reynsla fyrir mig, ekki síst hvað varðaði stöðu 

fornleifavörslunnar, og það mikla réttindaleysi sem fornleifar í jörðu máttu búa við. 

Þetta hefur vonandi breyst, þó svo að nú hafi skollið á barátta milli opinberra aðila og 

einkageirans um málaflokkinn. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þessar: 

• Að Kirkjubóli voru rannsakaðar minjar um kirkjugarð og kirkju. 

Kirkjan var fyrst byggð á miðöldum sem hornstólpakirkja, líklega um 

1300 eða fyrr. Hún var rifin á fjórða áratug 18. aldar og eftir það var 

rústin notuð sem skemma um tíma. Allskýrar minjar fundust um 

gerðþróun kirkjunnar, sem var hálfkirkja eða bænhús.  

• Í garðinum voru líkamsleifar illa farnar og því erfitt að ná þeim upp. 

Hluti þeirra var jarðsettur í nýjum kirkjugarði á Ísafirði eftir aukafund 

bæjarstjórnar112 en fjórar beinagrindur fóru á Þjóðminjasafnið til 

frekari rannsóknar.113 Ekki liggja fyrir niðurstöður þeirrar rannsóknar 

nema í aðalatriðum. 

• Miðað við ástand kirkjugarðsins þá er það vinnukenning mín að 

grafirnar hafi tilheyrt fyrri hluta tímabilsins og að greftranir hafi lagst 

af þegar kom fram yfir siðaskipti.  

                                                 
112 Fundargerð bæjarráðs Ísafjarðarbæjar 30. júní 1985. 
113 Beinaskýrsla Þjóðminjasafnsins, KB1-A-1, 2, 3, 4. Dags.5.12.1997. 
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• Ritheimildir um kirkjuna eru ríkulegar og þar með finnst greinargóð 

lýsing á kirkjunni frá 18. öld. Að auki eru til mörg bréf um málefni 

hennar, þ.á.m. dómsmál frá 17. öld og um niðurlagningu hennar.  

• Ef menn leyfa sér að lesa milli línanna í þessum skjölum má lesa út að 

nokkur átök hafi verið um hlutverk kirknanna að Eyri og á Kirkjubóli 

og þeirra sem að Kirkjubóli bjuggu og þangað guldu tíund. Þessi átök 

stóðu sem hæst á 17. öld. Lokaátökin stóðu árin 1732-5 þegar ákveðið 

var að leggja hana af með tilvísun í Bessastaðasamþykkt frá 16. öld. 

Þar með lýkur skýrslu um uppgröft að Kirkjubóli við Skutulsfjörð. 
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Skrá yfir grafir og innihald þeirra. 
Skrá yfir einstakar grafir. 

 
Fundar 
númer 

Númer 
grafar 

Dags. Nánari lýsing 
(unnið upp úr dagbók Ingimars F. Jóhannssonar og höfundar) 

15 1 7.6.85 Beinagrind heilleg, kista trefjar einar. Sbr. F. 3-5 
18a 2 10.6.85 Bein svart duft, kista engin, torfhleðsla skír.  
18b 3 11.6.85 Bein, hluti höfuðskelja o.fl., en duft að mestu, kista. 
19 4 11.6.85 Bein illa farin og ekki tekin upp, kista. 

28b 5 12.6.85 Bein engin, kistuleifar óljósar og ekki öruggar. 
28b 6 12.6.85 Bein afar illa farin og að mestu duft. 
29 7 12.6.85 Bein afar léleg, kista engin. 
43 8 13.6.85 Bein voru engin, kista ekki, torfhleðslur skírar. 
44 9 13.6.85 Bein léleg, hluti höfuðbeina og hryggjar, annað moldarför og 

duft, kista engin, lá í vestur-austur, hleðslur við höfðalag. 
45 10 13.6.85 Bein duft, engar viðarleifar en hugsanlega dauf ummerki klæðis. 
46 11 13.6.85 Bein engin, kista engin, auðsæjar torfhleðslur. 

30b(114) 12 13.6.85 Bein: brot úr höfuðkúpu og nokkur til viðbótar afar illa farin, 
ekki kista. Grunn gröf í yfirborði malarlags og hafði raskast 
eitthvað af jarðýtu. Botnlag þó óhreyft. 

40 13 14.6.85 Bein engin, kista auðsæ. Alveg við kirkju og sáust skír torflög. 
41 14 14.6.85 Bein engin, kista ekki örugg en gæti hafa verið blönduð dufti og 

þá mjög illa farin. 
42 15 14.6.85 Bein engin, kistuleifar greinilegar. Mjög djúp og stutt. Barnsgröf 

? 
51 16 15.6.85 Bein engin, kista greinileg, afar grunn. 
52 17 15.6.85 Bein engin, kista. Þessi gröf liggur utan í 23 og 24. 
53 18 15.6.85 Bein engin, kista sást. 
54 19 18.6.85 Bein sáust sem för í moldinni, kistuleifar sáust. Naglar voru í 

kistunni (sbr. F57). 
55 20 18.6.85 Bein engin, kistuleifar sáust vel, rauðviður alsettur nöglum í 

norðurhluta grafar (sbr. F 58).  
56 21 18.6.85 Bein engin, kistuleifar sáust. Kol fundust í upphleðslu (sbr. F 59)
64 22 21.6.85 Bein engin, óvíst með kistu, torfhleðsla skýr. 
65 23 21.6.85 Bein illa farin, hryggjarliðir, tennur, kjálkabrot, kúpuhluti, 

leggjarbein, kistuleifar greinilegar, torfhleðsla greinileg. Liggur 
utan í 17 og 24. 

66 24 24.6.85 Bein afar illa farin, kistuleifar greinilegar um miðbik grafar. 
Liggur utan í og undir 17 og 23. 

84 25 27.6.85 Beinaleifar s.s. höfuðkúpa, tábein, fótleggir, lærleggshlutar, afar 
slitnar tennur, lengd 168 frá tám til hvirfils, efri helmingur hvers 
beins jafnan ónýtur, kistuleifar greinilegar. 

85 26 28.6.85 Beinaleifar moldkenndar, sáust helst læri og herðar, kista 
greinileg. 

99 27 27.6.85 Beinaleifar allskírar, höfuðkúpa heilleg en samfallin, tennur illa 
varðveittar,- öfugt við flestar grafir, lærleggir, fótleggir, rif, 
hryggjarliðir. Undarlegt var að sjá að svo virtist sem lærleggur 
væri brotinn öfugur til baka, kistuleifar afar greinilegar. 

87 28 28.6.85 Beinaleifar leirkenndar, kistuleifar greinilegar, athygli vakti að 
jarðvegur grafarinnar var mjúk mold og hreint ekki mjög 
torfkennd. 

88 29 28.6.85 Beinaleifar duft og leir, kistuleifar greinilegar. 
89 30 28.6.85 Beinaleifar duft, kistuleifar engar. 
95 31 29.6.85 Bein engin, kistuleifar engar, möl afar laus í sér og moldblönduð.
96 32 29.6.85 Bein engin, kistuleifar engar, torfhleðsla. 
97 33 29.6.85 Bein og kistuleifar blönduðust í dufti og trefjum. Gröfin var afar 

djúp, mjó og full af sandi og torfi í bland. 
98 34 29.6.85 Bein voru leir og svart duft, óvíst með kistu. Torf og sandur í 
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bland. 
102 35 20.8.85 Bein sem leir, kista sást, ógreinilega þó. Gröfin var grunn, fyllt 

með torfi grjóti og möl. 
109 36 21.8.85 Beinaleifar sáust en voru leir, kistuleifar greinilegar. 
113 37 22.8.85 Beinaleifar sáust sem för, kistuleifar greinilegar og úr rauðaviði. 

Gröfin var inni í kirkjunni og var vel búin. Þannig voru 
greinilegar hleðslur um 70 sm frá botni grafar og verulegu grjóti 
hlaðið ofan á hana undir kirkjugólfi. 

 Nánar um fundi er í fundaskrá. 
 
Fundaskrá 
 
Nr. Dags. Heiti Lýsing 
1 06.05.85 Bein Brot úr mannabeinum úr 4. gröf. 
2 03.06.85 Nagli Venjulegur nagli fundinn í jarðvegi í sniði. Ekki 

tengdur rannsókn. 
3 03.06.85 Bein Úr gröf við sunnanverða kirkju - fundin við 

sniðgröft. 
4 03.06.85 Bein Úr gröf við sunnanverða kirkju - fundin við 

sniðgröft. 
5 03.06.85 Bein Úr gröf við sunnanverða kirkju - fundin við 

sniðgröft. 
5 03.06.85 Bein 5A Úr gröf við sunnanverða kirkju - fundin við 

sniðgröft. 
6 04.06.85 Bein C snið nærri garðsvegg 
7 05.06.85 Bein C snið nærri garðsvegg 
8 05.06.85 Kol Kolamolar í grasrót við NV horn kirkjuveggjar  
9 05.06.85 Brunninn 

viður 
Hálfbrunnir molar ofarlega og líkl. ekki í samhengi 
við kirkjuna 

10 05.06.85 Koparblöð Milli hellna við enda kirkjunnar v. SV vegg 
innanverðan 

11 05.06.85 Ljárblað úr 
járni? 

13 smáblöð - flögur - þunnar - sjá 12. fund. 

12 05.06.85 Brýni Í torfi rétt ofan við hellur sjá 11. fund 
13 06.06.85 Bein Í SV horni kirkju eins og stungið milli steina - hugs. 

Handleggsbein - brotið og morkið. 
14 06.06.85 Skálarfótur Líkl. járn - í hleðslu og undir torfi í sv horni 

kirkjunnar 
15 07.06.85 Beinagrind 

KB1 
Gröf merkt 1 - sjá beinaskýrslu ÞJMS - dagbók og 
fundablað 

16 07.06.85 Viðartrefjar úr 
líkkistu 

Svartar og afarmorknar á botni grafar 

17 10.06.85 Ljárblað úr 
járni? 

Við enda kirkju SV - grunnt undir kirkju og 
tilheyrir ekki neinu byggingarskeiði 

18 10.06.85 2. gröf 18a Sjá skýrslu um grafir 
18 11.06.85 Bein 18b Gröf merkt 3 - nokkrar beinaleifar þ.á.m. hálf 

höfuðkúpa, o.fl. Kistusýni.  
19 11.06.85 Bein Gröf merkt 4 - illa farin smábein - kistuleifar - ekki 

hirt 
20 11.08.85 Viðarleifar Í kirkju - nær miðju skipi - ofan á gólfi - rétt við 

hellur 
21 11.06.85 Bronsflaga Brons eða koparbrot - munsturlaust - í röskuðu torfi 

rétt ofan gólfs 
22 11.06.85 Járnmoli - 

nagli 
Gólflag innan kirkju -  

23 11.06.85 Viðarsýni Úr gólfi nærri suðurvegg 
24 11.06.85 Steinn Á gólfi við vegg 
25 11.06.85 Bein Líkl. dýrabein - í horni sniðs inni í kirkju alveg við 
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vegg - rétt ofan gólfs. 
26 11.06.85 Bein Sauðarleggur neðarlega í torfi í norðurvegg kirkju 
27 11.06.85 Dreifar kopars 

o.fl. 
Koparflís, kol, viður, járnkólfur í gólfi kirkju 

28 12.06.85 5. gröf  28B Sjá skýrslu um grafir 
28 11.06.85 6. gröf - bein 28a Sjá skýrslu um grafir 
29 12.06.85 7. gröf - bein Sjá skýrslu um grafir 
31 14.06.85 Koparflís SV horn kirkju í röskuðu lagi - flöt flaga með 

smáhnúð á -tilh. líkl. 32 
32 14.06.85 Koparflís Í esk. eldstæði eða undirstöðu í enda torfveggjar SV 

horns kirkju 
33 14.06.85 Viðarleifar í tengslum við F31-32 
34 14.06.85 Viður Lá ofarlega í torfi í raskaðri stöðu líkl. v. aftyrfingar 

- skylt 33? 
35 14.06.85 Kol Sjá 32 
36 14.06.85 Vaðsteinn? Rauðleitur - tálgusteinn - SV horn kirkju - nokkrir 

steinar óunnir hafa fundist en ekki verið skráðir auk 
snældusnúðs? 

37 14.06.85 Nagli SV horn í vegg - torf milli hellna - stuttur grófur - 
fremur grófur nagli 

38 14.06.85 Járnflís/flaga Ofan á torfi sem hrunið hafði úr vegg - raskað 
39 14.06.85 Lykill  Ofan á mold í SV horni kirkjugarðs 
40 14.06.85 13. gröf Sjá skýrslu um grafir 
41 14.06.85 14. gröf Sjá skýrslu um grafir 
42 14.06.85 15. gröf Sjá skýrslu um grafir 
43 13.06.85 8. gröf  Sjá skýrslu um grafir 
44 13.06.85 9. gröf Sjá skýrslu um grafir 
45 13.06.85 10. gröf Sjá skýrslu um grafir 
46 13.06.85 11. gröf Sjá skýrslu um grafir 
47 15.06.85 Járnfleinn - 

nagli? 
Á milli steina í fokjarðvegi - framan við kirkju 

48 15.06.85 Koparflaga Tilheyrir skeiði eftir að kirkjan lagðist af 
49 15.06.85 Pípa úr krít Örlítið brot í kirkjudyrum - milli steina í foklagi - 

sjá 48 
50 15.06.85 Brons eða 

koparflaga 
Framan við kirkju í foktorflagi - víðsvegar vart 
smáflísa og var sumt hirt en annað ekki 

51 15.06.85 16. gröf Sjá skýrslu um grafir 
52 15.06.85 17. gröf Sjá skýrslu um grafir 
53 15.06.85 18. gröf Sjá skýrslu um grafir 
54 18.06.85 19. gröf  Sjá skýrslu um grafir 
55 18.06.85 20. gröf Sjá skýrslu um grafir 
56  21. gröf Sjá skýrslu um grafir 
57 18.06.85 Járn naglar Líklega úr líkistu úr 19. gröf 
58 18.06.85 Kistuleifar/ 

naglar 
Úr 20. gröf 

59  Kol Úr 21. gröf 
60 18.06.85 Járnhringur Eða naglabrot úr aurstokki kirkjunnar 
61 18.06.85 Nagli Framan við kirkju úr torflagi sem ekki var hlaðið en 

hafði raskast fyrir löngu 
62 18.06.85 Nagli Í eða innan aurstokks 
63 18.06.85 Járnbrot Framan við kirkju - gæti verið naglabrot 
64 21.06.85 22. gröf Sjá skýrslu um grafir 
65 21.06.85 23. gröf Sjá skýrslu um grafir 
66 24.06.85 24. gröf Sjá skýrslu um grafir 
67 21.06.85 Járn nagli Eða naglahaus úr 9. gröf 
68 21.06.85 Viðarleifar Kór kirkju - endaveggur – esk. mannvistarlag ofan 

á steinum 
69 24.06.85 kol Ofaná gólfi - grjóti - viðarleifar í flekk 
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70 24.06.85 Tönn eða jaxl Mannstönn fundin inni í kirkjunni 
71 24.06.85 Koparstykki  Sbr. 69 
72 24.06.85 viðarflís Á henni voru brunamerki sjá 69 
73 25.06.85 Járn m. 

koparíleggi 
Innundir hruni í kirkjunni 

74 25.06.85 Kol Í kirkju - ofan í gólfi í bakka milli mið og efsta reits 
sunnan miðju 

75 25.06.85 Viðarleifar Stoðarhola í bakka við mið og efsta reit - viðarleifar 
allmiklar 

76 25.06.85 Viðarsýni  Sbr. 75 
77 25.06.85 Nagli Í steinhleðslu við vegg í miðreitsbakka SA megin - 

torflag í vegg 
78 25.06.85 Koparflís Torflag ofan á gólfi - rétt í gólfi 
79 25.06.85 Koparflís Torflag með koli rétt ofan á gólfi 
80 25.06.85 Viðarleifar Rétt ofan á gólfi 
81 25.06.85 Kol og viður Undir hellum o.fl. Gólflag eða rétt ofan á því 
82 26.06.85 Brýni brotið Framan við kirkju 
83 26.06.85 Nagli Í torfvegg sunnanmegin 
84 27.06.85 25. gröf Sjá skýrslu um grafir 
85 28.06.85 26. gröf Sjá skýrslu um grafir 
86 28.06.85 27. gröf Sjá 99 Sjá skýrslu um grafir 
87 28.06.85 28. gröf Sjá skýrslu um grafir 
88 28.06.85 29. gröf Sjá skýrslu um grafir 
89  30. gröf Sjá skýrslu um grafir 
90 28.06.85 Járn Lá undir hraunsteinum eða raski og ofan á þakflögu 

þar undir 
91 28.06.85 Bein og kol Sbr. 90 
92 28.06.85 Viður Ofaná þakflögum en undir steinum  
93 28.06.85 Bronsflaga  
94 28.06.85 ? Einskonar skinntutla eða barkarbrot 
95 29.06.85 31. gröf Sjá skýrslu um grafir 
96 29.06.85 32. gröf Sjá skýrslu um grafir 
97 29.06.85 33. gröf Sjá skýrslu um grafir 
98 29.06.85 34. gröf Sjá skýrslu um grafir 
99 27.06.85 27. gröf Sjá skýrslu um grafir 
100 30.06.85 4. gröf Sjá skýrslu um grafir 
101 20.08.85 Pott/klukku-

brot 
Stóð út úr torfi í veggjarhleðslu í SV hluta kirkju 
innanverðri - ríflega spönn á hvern veg og 3 sm 
faldur sem sveigir inn á við 

102 20.08.85 35. gröf Sjá skýrslu um grafir 
103 20.08.85 Beinmoli Veggjartorf í NV horni kirkju 
104 21.08.85 Kol - birki? Innan kirkju - undir gólfi - sjálfstætt alljafnt lag sem 

lá undir gólfi 
105 21.08.85 Látún Fannst laust ofarlega í gólffyllingu í V-enda kirkju 
106 21.08.85 Kol Undir veggjarsteini 
107 21.08.85 Kol Sjá nánar fund 106 - vestara sýni 
108 21.08.85 Viðarleifar Ofan á torffyllingu - undir flögum - rauðleitur viður 

all vel farinn 
109 21.08.85 36. gröf  
110 22.08.85 Keramik Í fyllingu undir steingólfi - smá flís úr brúnum leir 

með allfínum hvítum glerjungi báðu megin  
111 22.08.85 Viður Úr 37. gröf 
112 22.08.85 Rauðaviður Úr stoðarholu 
113 22.08.85 37. gröf  
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Sneiðmyndir 
 

 
Mynd 11. Snið I var tekið frá kórenda kirkjunnar inn að miðju, sbr. mynd 4.
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Mynd 12. Snið II,  sbr. mynd 4. Myndin er skorin í tvennt en skarast að hluta eins og 

sjá má.
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Mynd 13. Snið III,  sbr. mynd 4. Myndin er skorin í tvennt en skarast að hluta eins og 

sjá má.
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Mynd 14. Snið A,  sbr. mynd 4. Myndin er skorin í tvennt en skarast að hluta eins og 

sjá má.
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Mynd 15. Snið C/D,  sbr. mynd 4. Myndin er skorin í tvennt en skarast að hluta eins 
og sjá má.
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Mynd 15. SniðE,  sbr. mynd 4. Myndin er skorin í tvennt en skarast að hluta eins og 
sjá má. 
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