
UM ÁSGRÍM VIGFÚSSON, HELLNAPREST 
  

Ásgrímur Vigfússon var fæddur 5. júlí 1753, en andaðist 19. desember 1829.  

Hann vígðist 14. október 1781 aðstoðarprestur til séra Jóns Þorgilssonar í 

Breiðavíkurþingum á Snæfellsnesi, en var veitt það prestakall 15. febrúar 1788, og 

þjónaði því til dauðadags. Var hann þó, tvívegis, settur frá embætti, í fyrra skipti 

1793, en hið síðara 1822. Séra Ásgrímur áfrýjaði ekki fyrra málinu til Hæstaréttar, og 

var hann alllengi embættislaus við búskap og smíðar. Sigldi hann síðan til 

Kaupmannahafnar og fékk þar uppreisn til prestskapar, og varð hann þá aftur prestur í 

Breiðavíkurþingum. Síðara málinu áfrýjaði hann til Hæstaréttar og vann það. Fékk 

hann prestakallið aftur. 

  

Í Íslenskum æviskrám segir Páll Eggert Ólason m.a. um séra Ásgrím: „Séra Ásgrímur 

hefur verið ertingasamur og deilugjarn og orðið því illa þokkaður, en margt var þó vel 

um hann. Hann var atorku- og dugnaðarmaður í búsýslu, smiður góður og yfirleitt vel 

gefinn til munns og handa, skrifari góður og hefur skrifað upp merk handrit, 

fróðleiksmaður, hefur samið viðauka biskupssagna Jóns Halldórssonar, og hagmæltur. 

Hann var meðalmaður, laglega vaxinn, ekki sérlega fríður, en sómdi sér vel. Fékk 

verðlaun fyrir jarðabætur 1788, 1790, 1796, 1802 og 1818. Hann smíðaði skip, báta 

og timburhús, gróf brunna. Kona hans var Sigríður Ásgeirsdóttir prests á Stað í 

Steingrímsfirði, fædd 1759, dó 1840.“ 

  

Séra Ásgrímur hefur vafalaust verið stór í lund, og ekki gefinn fyrir að láta hlut sinn, 

ekki síst ef stórbokkar áttu í hlut. Áttust þeir ekki gott við séra Ásgrímur og Jón 

Espólín, þá sýslumaður í Snæfellsnessýslu, gengu ófagrir kveðlingar á báðar hliðar 

milli þeirra. Gætir mikils kala í garð séra Ásgríms, þar sem Espólín minnist hans í 

Árbókum sínum. Af alþýðu hefur séra Ásgrímur jafnan gengið undir nafninu 

Ásgrímur Hellnaprestur eða jafnvel Ásgrímur illi. - Systir séra Ásgríms var Jóhanna 

Vigfúsdóttir, en hún var móðuramma Sigurðar Breiðfjörðs skálds.  

 

Ég hygg að út í frá hafi Ásgrímur Hellnaprestur fengið verri eftirmæli en hann átti 

skilið, og þegar ég var nýlega vestur undir Jökli og talaði við fróða menn þar, fannst 

mér miklu fremur anda hlýju frá þeim í garð séra Ásgríms en því gagnstæða. Og enn 

er ýmislegt þarna vestra, sem minnir á séra Ásgrím og hinar miklu jarðabætur hans, 

svo sem leifar af garðahleðslum hjá Laugarbrekku - en þar bjó hann frá 1793 til 

æviloka. Laugarbrekka hefur nú verið lengi í eyði. Í bæjarrústunum þar er enn hella 

með fangamarki hans og ártali: Á. W. 1793, en þá byggði hann upp þar.  

Hurðarhring, vel gerðan, gáfu þau séra Ásgrímur og kona hans Hellnakirkju. Á 

honum stendur, með latnesku letri: Ásgrímur Vigfússon - Sigríður Ásgeirsdóttir - 

Anno 1821. En löngu áður hafði séra Ásgrímur látið gera annan hurðarhring, sem nú 

er í kirkjugarðshliði á Hellnum, en á honum stendur Asgrim Vigfusi, en á bakhlið 

hans: Anno 1781, og er það árið, sem hann vígðist þangað sem aðstoðarprestur séra 

Jóns.  

 



 

Í Hellnakirkju er nú altaristafla, máluð með olíulitum á léreft, sem sýnir Krist og 

lærisveina hans í Emaus. Töflu þessa gaf Kristín, dóttir séra Ásgríms, Hellnakirkju. 

Kristín átti fyrir mann Guðmund Jónsson hreppstjóra í Mávahlíð. Virðist mér ekki 

hæpið að draga þá ályktun af þessum gjöfum séra Ásgríms og konu hans og Kristínar 

dóttur þeirra til kirkjunnar á Hellnum, að þau muni hafa borið hlýjan hug til staðarins 

og fólksins, sem þar bjó.  

 

Hurðarhringina, í kirkju og sáluhliði, segir Kristján, sem nú býr í Bárðarbúð á 

Hellnum, að séra Ásgrímur hafi látið smíða úr vopnum, sem fundist hafi í 

fornmannsdys við Laugarbrekku, og það hygg ég hafi við rök að styðjast.  

 

 

Spá séra Ásgríms  

Séra Ásgrímur bjó fyrstu fimm árin, sem hann var prestur, 1782-87, í Einarslóni. Er 

sagt að hann hafi ekki unað sér þar. Þegar hann flutti þaðan, að Brekkubæ í Hellnum, 

orti hann þessa vísu:  

Hef ég grun um hyggju frón,  

helst þegar stundir líða,  

að fáir munu frá þér, Lón,  

feitum hesti ríða. 

 

Nú er Einarslón fyrir nokkru komið í eyði.  Í Brekkubæ bjó séra Ásgrímur frá 1787-

93, en flutti þaðan að Laugarbrekku.  

 

Prestsvarða  
 

Þegar séra Ásgrímur bjó í Einarslóni, fór hann einu sinni sem oftar að messu á 

Laugarbrekku og hafði vinnumann sinn til fylgdar. Þegar þeir voru komnir svo sem 

hálfa leið, tekur séra Ásgrímur eftir því, að hann hefur gleymt handbókinni. Sendir 

hann þá vinnumanninn til baka að sækja hana, en segist ætla að bíða hans þar. En 

þegar vinnumaðurinn kom aftur með handbókina, hafði séra Ásgrímur hlaðið þar 

vörðu allstóra úr hraungrjóti, ágætlega stæðilega. Heitir hún enn Prestsvarða og 

stendur beint upp af bænum á Malarrifi. 

  

Um síðustu aldamót bjó ágætur bóndi, Helgi Árnason, í Gíslabæ á Hellnum. Var hann 

snillingsmaður, sem vandaði öll sín verk. Eina nótt dreymir Helga í Gíslabæ að til 

hans komi maður, prúður í framkomu, með gáfuleg augu - og segir hann við Helga: 

„Nú er Prestsvarðan hrunin og vildir þú nú ekki vera svo góður að sjá um, að hún 

verði hlaðin upp aftur.“ Sagði Helgi frá þessum draumi sínum, en kvað þetta eintómt 

rugl, sem ekki væri mark á takandi. En næstu nótt á eftir dreymir Helga sama mann 

aftur og að hann segi: „Lítið mark hefur þú tekið á því, sem ég sagði þér í nótt sem 

leið, og enn bið ég þig að hlaða upp Prestsvörðuna, því hún er hrunin.“ Taldi Helgi 

þetta markleysu eins og áður.  



Þriðju nóttina dreymir Helga enn hinn sama mann, og að hann segi: „Nú kem ég ekki 

oftar til þín; - en enn þá bið ég þig að hlaða upp Prestsvörðuna, og munt þú ekki hafa 

betra af, ef ekki verður að gert. Ég læt þig vita að Ásgrímur heiti ég, og er Vigfússon.“ 

Virtist Helga hann vera með þóttasvip er hann hvarf.  

Næsta morgun lét Helgi í Gíslabæ senda mann upp að Prestsvörðu - og var hún þá 

hrunin. Helgi fór þá þangað sjálfur og hlóð hana upp að nýju, af mestu snilld, og 

stendur hún því enn á sínum stað og minnir á Ásgrím Hellnaprest.  

 

Ásgrímur illi  

Þegar Helga Halldórsdóttir, sem nú er húsfreyja á Dagverðará í Breiðavíkurhreppi, 

var á barnsaldri, var þar á lífi gamall maður, sem hét Frímann og var Jónsson. Hann 

var af norðlenskum ættum, afi hans og amma höfðu borist vestur á Snæfellsnes í 

Móðuharðindunum og bjargað þar lífinu. Þá var Ásgrímur Vigfússon prestur í 

Breiðavíkurþingum, en hann var, eins og kunnugt er, stundum nefndur Ásgrímur illi 

af óvildarmönnum sínum. Frímann var einu sinni vetrarmaður hjá Jóni N. 

Jóhannessen á Staðarstað og þá segist Helga hafa spurt Frímann gamla: „Þekktir þú 

ekki Ásgrím illa?“ Frímann brást hart og snöggt við og sagði:  „Allir mæla á eina leið, 

ungir sem gamlir. En það get ég sagt þér telpa mín, að hefði Ásgrímur, sem bæði þú 

og aðrir kalla hinn illa, ekki verið til, þá væri mín ætt útdauð.“  

Hafði séra Ásgrímur, að sögn Frímanns gamla, reynst afa hans og ömmu sannur 

bjargvættur, þegar þau komu allslaus að norðan vestur undir Jökul og forðað þeim frá 

hordauða.  

 

Matarstuldur  
 

Það var einu sinni í prestskapartíð séra Ásgríms, að einn af kotungunum á Hellnum, 

sem Guðlaugur hét, varð uppvís að því að hafa tekið kind ófrjálsri hendi, til að bjarga 

sér og sínum frá sárustu neyð. Kærði eigandi kindarinnar Guðlaug fyrir afbrotið og 

skyldi mál hans tekið fyrir, er sýslumaður kæmi næst að þinga á Hellnum. Kveið 

Guðlaugur mjög fyrir, sem vonlegt var og leitaði ásjár hjá séra Ásgrími. Lofaði hann 

að gera það sem í hans valdi stæði til bjargar úr vandræðunum.  

Þegar sýslumaður kom, hafði hann í mörgu að snúast, því mörg störf lágu fyrir og 

mörg mál var að afgreiða. Gat séra Ásgrímur ráðið í hvaða röð mál væru tekin fyrir, 

og var mjög áliðið dags er störfum var að mestu lokið og komið að þingslitum. Segir 

þá sá er átt hafði kindina: „Þá er eftir málið hans Guðlaugs.“  

Stendur séra Ásgrímur þá upp og segir að hér séu víst margir staddir, sem 

einhverntíma hafi gripið matarbita í heimildarleysi, og spyr sýslumann hvort hann 

treysti sér ekki til að taka þá hluti fyrir í þetta sinn. Ekki kvaðst hann gera það, enda 

var þá komið kvöld. Slapp Guðlaugur þannig frá málssókn og er þess ekki getið að 

hann hafi gerst brotlegur síðar. 

  

 



Landsskuldin  
 

Einn landseti séra Ásgríms hét Ólafur og bjó á Miðvöllum hjá Laugarbrekku. Skyldi 

hann greiða landsskuldina í sméri, eins og þá var títt. Þá voru harðindi mikil, en 

alþýða manna fátæk, og þegar kom að skuldadögum átti Ólafur á Miðvöllum ekkert 

smér til upp í landsskuldina. En tólg átti hann það mikla, að hann gat farið með sama 

magn af henni, sem átti að greiða í sméri, til séra Ásgríms. Tók hann vel við tólginni 

og þakkaði Ólafi fyrir og gerði engar athugasemdir. 

 En Sigríður kona séra Ásgríms, er þjóðsögur telja hafa verið nauma, brást ekki eins 

vel við. Átaldi hún mann sinn fyrir að hafa tekið við tólginni í stað smérs og kvað það 

hið mesta óráð að koma landssetum upp á slíkt og fleiri þeirra myndu gera hið sama, 

ef Ólafi á Miðvöllum liðist þetta. Varð þó að sitja við ákvörðun séra Ásgríms.  

Þá segir séra Ásgrímur við konu sína: „Heyrðu, góða mín! Áttu ekki til eitthvað gott 

handa honum Ólafi mínum? - til dæmis lundabagga eða mágál upp úr súru?“ Ekki 

kvað prestsmaddaman það vera til. „Jæja góða,“ sagði prestur, „komdu þá bara með 

svið handa honum.” 

 Segir þá Sigríður: „Því biður þú mig bara um það, sem þú veist að ekki er til?”  

Þá svarar séra Ásgrímur: „Þetta er, góða mín, alveg eins og með smérið frá honum 

Ólafi mínum. Þú vilt endilega fá smér hjá honum, - en hann á það ekki til. Það er ekki 

hægt að taka það sem ekki er til.” 

  

Varphólminn  
 

Á síðustu æviárum sínum datt séra Ásgrími í hug að gera hólma í litlu stöðuvatni hjá 

Laugarbrekku fyrir æðarvarp. Dreymdi hann þá, að maður kæmi til hans, reiðilegur og 

með öxi í hendi og hótaði að drepa hann. Varð það til þess að hann hætti við 

hólmabygginguna, en þetta var stuttu fyrir andlát hans.  

 

Gamli maðurinn í „Músarholu“ 

 Karl einn, gamall, bjó í litlum kofa hjá Brekkubæ á Hellnum. Var kofinn kallaður 

„Músarholan“, og gefur nafnið að líkindum nokkra hugmynd um híbýlin. Milli 

karlsins og séra Ásgríms var góð vinátta. Karl tók sótt og er séð var að hverju dró, lét 

hann sækja séra Ásgrím til að þjónusta sig. Er karlinn hafði meðtekið sakramentið, 

bað hann séra Ásgrím að smíða utan um sig og jarðsyngja - og láta það ekki bregðast. 

Lofaði séra Ásgrímur því. Dó karl skömmu síðar, en þá var séra Ásgrímur lagstur í 

lungnabólgu og var þungt haldinn. Þótti nú vandast málið um jarðarför karls og 

fyrirsjáanlegt, að hún myndi dragast lengur en æskilegt var. Lagði séra Ásgrímur því 

svo fyrir, þar sem harðindi stóðu yfir og miklir snjóar voru á jörð að lík karlsins yrði 

geymt í snjóskafli, þar til hann hefði náð heilsu og svo miklum kröftum, að hann gæti 

efnt loforð sitt við karl. Var svo gert og líkið geymt þannig til bráðabirgða.  

Þegar séra Ásgrímur komst á fætur, eftir veikindin, lét hann það verða sitt fyrsta verk 

að smíða utan um gamla manninn og jarða hann, eins og hann hafði lofað honum. En 

óvildarmenn séra Ásgríms notuðu sér þetta atvik síðar, í málaferlunum gegn honum, 

þegar honum hafði verið vikið frá embætti. 

 



Dauði séra Ásgríms  

Séra Ásgrímur var talinn forspár og er talið öruggt, að hann hafi vitað fyrir dauða 

sinn. Þann 19. desember 1929, lagði hann sig fyrir í rökkrinu og sofnaði. Eftir 

skamma stund vaknaði hann aftur og kallaði hann þá heimilisfólk sitt fyrir sig. Sagði 

hann því, að nú myndi hann brátt festa blund aftur, og hann myndi þá ekki vakna aftur 

til þessa lífs. Sagði hann því næst fyrir um hvernig fara skyldi með sig andaðan. 

Skyldi færa hann í prestshempu sína og sagði hann: „Að þar sem þeir hefðu ekki 

getað haft hana af sér lifandi, skyldu þeir ekki heldur hafa hana af sér dauðum.“ 

Skyldi hann svo lagður í tvær kistur og grafinn fjórar álnir í jörð. Fór svo sem séra 

Ásgrímur hafði sagt, að hann andaðist í svefni um nóttina, 71 árs að aldri. Er sagt að 

fyrirmælum hans hafi verið framfylgt að öllu leyti.  

Hef ég þó alltaf haldið þetta þjóðsögu, sem tæplega hefði við rök að styðjast, þar til ég 

nú í haust heyrði tvær vísur eftir Jón skáld í Bárðarbúð á Hellnum. Þær eru úr 

ljóðabréfi, sem hann skrifaði vini sínum, eftir nýárið 1830 og hljóða þannig:  

Dóttir Loka, dirfskumest,  

drósum þrátt og beimi,  

aldinn heimti Ásgrím prest  

út af þessum heimi.  

 

Kistur tvær um kroppinn frí,  

kappar slógu svinnu;  

grafinn fjórar álnir í  

iður tvíblinds kvinnu. 

 

Vísurnar sanna sögnina.  

Séra Jón Hjaltalín kvað þessa vísu um lát séra Ásgríms í Tíðavísum sínum 1829:  

Séra Ásgrímur, sem að þénti  

sóknarbrauði Hellna við,  

léður tími lífsins enti,  

laus við nauð hann dó í frið. 

 

 

Yngsta sagan 

  

Fyrir nokkrum árum dreymdi Helgu Halldórsdóttur, húsfreyju á Dagverðará, 

eftirfarandi draum:  

 

Hún þóttist vaka og sjá að til hennar kemur maður, fyrirmannlegur, með stór ennisvik. 

Víkur hann sér að henni, þungur á svipinn og segir við hana: „Illa gengur mér að fá 

uppreisnina enn.“ Varð draumurinn ekki lengri. En næsta dag bar gest að garði á 

Dagverðará. Var það séra Kjartan Kjartansson á Staðarstað, sem gisti á Dagverðará 

sem oftar. Hafði hann meðferðis nýútkomna bók eftir Oscar Clausen: „Prestasögur“, 

og gaf frú Helgu eintakið. Tók hún bókina með sér í rúmið, þegar hún háttaði um 

kvöldið, en er hún opnaði hana, hitti hún á heldur ljótar og órökstuddar sögur um 

Ásgrím Vigfússon, Hellnaprest.  



 

Þóttist Helga þá skilja draum sinn og renna grun í hver það hefði verið sem hana 

dreymdi.  

 

Þessar framanskráðu sögur eru að mestu leyti skrifaðar eftir frásögn þeirra systkina 

Helgu Halldórsdóttur húsfreyju á Dagverðará og Þórðar Halldórssonar refaskyttu, á 

sama stað. En aukið hef ég þar við smávegis, sem ég hef heyrt annars staðar. Fátækt 

og neyð var víða mikil hér á landi, um og eftir Móðuharðindin. En margir snauðir 

björguðu þá lífi sínu vestur undir Jökli, við hin fiskisælu mið sem þar voru. Er sagt að 

einu sinni hafi verið sextíu bátar í lendingum við Hellna og býlin þar voru þá mörg. 

 

Heyrði ég eftirfarandi nöfn á þeim nefnd:  

Skjaldartröð, Ormsbæ, Garðsbúð, Yxnakeldu, Neðri-Keldu, Þrengslabúð, Arabúð 

Brekkubæ, Bersabúð, Valdabúð, Hallsbúð, Fótspyrnu, Neðrihjáleigu, Efrihjáleigu, 

Hól, Holt, Gíslabæ, Útskot, Bjarg, Melabúð, Bárðarbúð, Háagarð og Vatnakra. Og vel 

geta býlin þá hafa verið fleiri. Nú eru þar aðeins fjórar jarðir í byggð, en þó þríbýlt á 

einni þeirra. 


