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Hinir mörgu hólar á Hólum í Hjaltadal eru kjörnar sleðabrekkur en besta
brekkan er samt virkishóllinn austan megin við kirkjuna. Þessi hóll er
manngerður og geymir rústir virkis sem Jón biskup Arason lét reisa á Hólum,
líklega með aðstoð Þjóðverja. Virkið var með múr, fallbyssum, virkisgröf,
vindubrú og öðrum vörnum sem þá þekktust í Evrópu. Það er einmitt virkisgröfin sem nú þjónar sem stökkpallur og gerir brekkuna svo einstaka.
Virkið var þó aldrei notað í stríði því að Jón og synir hans hvíldu kaldir í
gröfum sínum í kór Hólakirkju þegar danskir soldátar hertóku staðinn í júní
1551. Ég veit ekki hve oft ég renndi mér niður virkishólinn þegar ég var
drengur og sviðsetti þar orrustur í huganum en það var nægjanlega oft til þess
að ég hef æ síðan haft brennandi áhuga á síðkatólskum tíma á Íslandi og Jóni
Arasyni.
Jón biskup er vitaskuld þekkt persóna í Íslandssögunni en hann hefur ekki
hlotið þá athygli og virðingu meðal nútímamanna sem skipti hann mestu í
lifanda lífi – það að vera lesinn og viðurkenndur sem skáld. Þess í stað hefur
einföld og svarthvít mynd verið dregin upp af honum í meðförum bæði
aðdáenda og gagnrýnenda þar sem skáldagáfa hans virðist ekki rúmast.
Sannleikurinn er samt sem áður sá að Jón var eitt helsta skáld miðaldar og
hafði mikil áhrif á lútersk trúarskáld síðari tíma. Ljóðin eru einnig nauðsynleg fyrir þá sem vilja kynnast Jóni persónulega og skilja hugsanir hans og
gjörðir. Þau eiga því ótvírætt erindi við landsmenn á 21. öld.
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Ljóðmæli Jóns hafa aldrei verið gefin út í sérstakri útgáfu fyrr en nú, ef
undan er skilinn viðbætir við Biskupasögur Bókmenntafélagsins frá árinu
1878. Þessi útgáfa er samvinnuverkefni milli mín og Kára Bjarnasonar íslenskufræðings með mjög fagmannlegri aðstoð frá JPV útgáfu. Kári hefur
búið kvæðin til prentunar úr handritum og ritað skýringar. Ég hef aftur á
móti reynt að setja kvæði Jóns í samhengi við tíðarandann og lífshlaups Jóns
í inngangi. Útgáfan hefur hlotið styrki frá Kristnihátíðarsjóði og menntamálaráðuneytinu.
Það er mér mikið gleðiefni að geta endurgoldið Jóni biskupi notin af virkishólnum forðum með því að koma ljóðum hans aftur fyrir almennings sjónir en áður hef ég gefið út hljómdisk með lögum við ljóð hans. Vonandi munu
ljóðin aftur ná svipuðum vinsældum og þau nutu á fyrri tíð þegar þau gengu í
afskriftum manna á milli löngu eftir dauða hans. Ekkert myndi hafa glatt Jón
meira – nema þá kannski að þjóðin snerist öll aftur til katólsku.
Ásgeir Jónsson,
New York, 6. október 2006



inn g an g ur

Alþýðuskáldið Jón Arason
Ásgeir Jónsson

Umfram aðrar gáfur er hann einkum orðinn frægur fyrir sína aðdáunarlegu og
guðlegu skáldskapargáfu, sem er sérleg prýði þessarar norsku eða norrænu
tungu. En lítt tamdi hann sér kveðskap á unga aldri, og ekki fyrr en hann var
orðinn roskinn og kominn til metorða; kvað hann þá mörg kýmileg kvæði, ljóð
mæli og fyndin; en auk þeirra hefur hann og kveðið mörg kvæði alvarlegs efnis;
skortir þar hvorki andríki né orðgnótt, eða málskrúð, og eigi að síður bera þau
vott sannleiks og guðhræðslu. Sum af þeim eru sögulegs efnis í enga staði last
andi, nema hvað þar kennir hindurvitna Pápista, sem við er að búast eftir
þeirrar aldar brag: tek ég þar til dæmis Píslargrát og Maríugrát. Eigi að síður
mun mega fullyrða það um kvæði hans og kvæðabrot, að hann standi vel jafn
fætis öllum þorra skálda vorra að fornu og nýju, svo að fáir eru honum fremri,
en allmargir hans eftirbátar.
„Fragmentum historiæ Johannis Arii Episcopi Holensis“ 1–2,
1858–1878, Biskupa sögur Bókmenntafélagsins II, bls. 425.

Eyðan í bókmenntasögu Íslendinga
Það er ekki ofmælt að um þrjú hundruð ára eyða sé í almennri bókmenntaþekkingu landsmanna sem spannar tímabilið frá því að ritun Íslendinga-
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sagna lauk á fjórtándu öld og þar til lúterskur siður hafði fest sig í sessi á
sautjándu öld. Þetta er sá tími sem stundum hefur verið kallaður „miðöld“.
Flestir landsmenn ættu líklega erfitt með að nefna eitt skáld með nafni á
milli Eysteins munks (d. 1361) og Hallgríms Péturssonar (d. 1674) og fæstir
gætu vitnað til texta sem saminn var á þessu tímabili. Þessa eyðu er ekki hægt
að rekja til þess að landsmenn hafi verið pennalatir á miðöld. Þvert á móti.
Seint á fjórtándu öld barst hingað til lands pappír eða bókfell sem var mun
ódýrara og þjálla en kálfskinnið og þannig urðu ritsmíðar og bókagerð á færi
mun fleiri en áður hafði tíðkast. Með tilkomu pappírs færðust landsmenn
allir í aukana við að frumsemja og þýða ýmsar bókmenntir – bæði sögur og
ljóð – sem nú fylla geymslur handritasafna og hafa í litlum mæli verið gefnar
út. Tilkoma pappírsins olli raunar mun meiri straumhvörfum en tilkoma
prentlistar hérlendis því allt fram á nítjándu öld snerist nær öll útgáfa og
dreifing íslenskra bókmennta um eftirskriftir fremur en þrykk prentvéla.
Prentverkið starfaði nær einungis í þágu guðsorðabóka og það með miklum
hléum.
Miðöldin máðist hins vegar út úr bókmenntaminni Íslendinga á nítjándu
öld þegar þjóðin varð afhuga rímum, riddarasögum og trúarkvæðum er höfðu
verið eftirlæti hennar um aldir. Oft er talað um tímaritið Fjölni sem brimbrjót fyrir þessari breytingu, einkum á fyrri hluta nítjándu aldar. Er ritdómur
Jónasar Hallgrímssonar um „Rímur af Tistrani og Indíönu“ eftir Sigurð
Breiðfjörð, sem birtist í téðu tímariti árið 1837, oft nefndur í því sambandi.
Jónas réðst þar ekki aðeins að ástsælasta skáldi landsins heldur gerði raunar
allsherjaratlögu að vinsælustu bókmenntagrein landsmanna, rímunum, sem
hann taldi „spilla tilfinníngunni á því, sem fagurt er og skáldlegt og sómir
sjer vel í góðum kveðskap“. Í framhjáhlaupi í sama dómi lagði Jónas einnig
að annarri vinsælli bókmenntagrein, riddarasögunum. Sagan um Tistrani og
Indíönu sem Sigurður orti eftir er ein helsta ástarsaga miðalda. Þetta er
frönsk rómansa sem hafði verið þýdd árið 1226 við hirð Hákonar Noregskonungs hins gamla og var þrautlesin hérlendis í um sex aldir. Að mati Jónasar er þetta „einhvur lygisaga“. Og síðan heldur hann áfram: „Af Tistrans-
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sögu er ekkjert að læra. Hún er ekkji til neins, nema til að kvelja lesandann,
og láta hann finna til, hvursu það er viðbjóðslegt, að hlíða á bull og vitleysu.“
Dómurinn aflaði hvorki Jónasi né Fjölni vinsælda og þótti flestum hann hafa
farið offari á þeim tíma. En dómur hans hefur samt sem áður orðið að áhrínsorðum í þeim skilningi að „fjölnískur“ bókmenntasmekkur er nú allsráðandi
hérlendis og hefur verið um nokkurt skeið. Vitaskuld var Jónas boðberi nýrra
bókmenntastrauma frá Evrópu sem hlutu að berast hingað fyrr eða síðar.
Þegar hann birti ritdóm sinn í Fjölni hafði bókmenntasmekkur alþýðu staðið
í stað í nokkrar aldir auk þess sem frjósemi og sköpunargáfa var nær uppurin
í þessum öldnu greinum. Það sem síðan vakti fyrir Fjölnismönnum og mörgum öðrum íslenskum endurreisnarmönnum var að hefja til vegs „gullöld“
Íslendinga – þjóðveldistímann – sem gat af sér Íslendingasögur, eddumenntir, konungasögur og fleiri höfuðverk norrænnar menningar. Það verður að
viðurkennast að hvað varðar frumleika og þýðingu fyrir umheiminn náðu
bókmenntir Íslendinga hámarki fyrir um 700–800 árum og hafa ekki risið
upp fyrir það mark síðan. Er því að undra að miðöldin – tímabilið á milli Eysteins munks og Hallgríms Péturssonar – hafi fallið í skuggann?
Hver tími hlýtur að hafa sína sérvisku og væri gaman að sjá eftir eina öld
eða svo hve margir hefðu þá áhuga á þeim höfundum sem nú njóta mestrar
hylli. Samt sem áður verður að leggja vara við því að rjúfa samhengið í íslenskum bókmenntum á þessum þrjú hundruð ára kafla og afskrifa helstu
skáld miðaldar, enda stóðu seinni tíma skáld á herðum þeirra. Þessi öld átti
einnig sín afreksverk og var þrátt fyrir allt mjög bjartur tími í sögu þjóðarinnar. Landsmenn nutu þá mikillar efnalegrar velsældar – mun meiri en
næstu þrjár aldir á eftir. Þeir voru sóttir heim af ótal útlendum þjóðum sem
vildu kaupa fisk á háu verði og færðu landsmönnum í staðinn það sem þeir
girntust frá Evrópu. Menningin á þessum tíma endurspeglar líka gleði og
áhyggjuleysi með dansi og söng í húsum sem voru mun stærri en síðar þekktist. Sú þjóð sem talar í bókmenntum miðaldar er – hvernig sem á það er litið
– allt önnur en sú sem flestir núlifandi Íslendingar telja sig þekkja. Þessari
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þjóð ættu nútímamenn að kynnast. Og einn besti fulltrúi hennar er Jón biskup Arason á Hólum.
Jón biskup var eitt helsta skáld miðaldar og skáldanafnbót hans er jafnt
studd af trúarljóðum og veraldlegum kvæðum. Hann orti innan þeirra
kvæðahefða er voru við lýði á miðöld og er því góður merkisberi fyrir þann
tíma en ljóð Jóns voru einnig á hvers manns vörum löngu eftir siðaskipti og
höfðu töluverð áhrif á lútersk trúarskáld, s.s. Hallgrím Pétursson. Með Jóni
nær danskvæðamennt landsmanna líklega einna hæstu flugi en hún hefur
síðan horfið nær sporlaust frá þjóðinni utan veiks bergmáls í þjóðlögum.
Trúarljóð Jóns eru undir áhrifum frá „Lilju“ Eysteins munks. Raunar hefur
áherslum Eysteins munks verið líkt við þær áherslur sem Jónas Hallgrímsson lagði fram í téðum ritdómi sínum í Fjölni árið 1837 en í kvæði sínu
leggst Eysteinn gegn því að „hulin fornyrði“ og dýrar torskildar kenningar
séu notuð í trúarkveðskap. Þessari stefnu var Jón biskup trúr og gekk raunar
lengra. Hann mælti á máli alþýðunnar og kvæði hans eru ósnortin af erlendum slettum og orðmyndum og hann sneiðir einnig hjá torráðnu skáldamáli.
Sá andi sem leikur um kvæði Jóns er einnig skemmtilega kaldhæðinn, lifandi
og hefur haldið sínu í gegnum tæplega fimm aldir. Tungutak og efnistök Jóns
eru því mun „fjölnískari“ og líkari nútímaíslensku en hjá mörgum þeim
skáldum sem komu á eftir honum. Þetta ætti að gera ljóðmæli hans aðgengileg fyrir þá sem nú lifa og opna glugga að menningu miðaldar hérlendis fyrir
þá sem lystir þangað að líta.
Jón var einnig síðasti katólski biskupinn í Norður-Evrópu og hélt velli um
áratug eftir að trúbræðrum hans og kollegum var ýtt til hliðar. Hann gekk á
hólm við Danakonung í baráttu gegn siðaskiptunum sem nú virðist augljóslega hafa verið töpuð frá upphafi. Eftir fall hans urðu engar fólkorrustur á
Íslandi, landsmenn urðu vopnlaus þjóð og nær ofurseldir valdi Danakonungs.
Í kjölfar siðaskiptanna átti sér stað stórfelld eignaupptaka á jörðum og auðlindum og síðar hófst dönsk verslunareinokun sem er án efa eitt versta bölið

	

Jón Arasons religiøse digte, 1918, bls. 21.
Sjá Andra Snæ Magnason, 1999, bls. 19.
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í sögu landsins. Það er því eðlilegt að landsmenn velti Jóni fyrir sér, fyrir
hverju hann barðist í raun og veru og hvað bærðist í huga hans á þessum
átakatímum. Í því efni eru ljóð Jóns – trúarleg sem veraldleg – nær eina heimildin sem völ er á. En þrátt fyrir að töluvert hafi verið fjallað um baráttu Hólafeðga gegn kóngi og lúterskum sið hafa ljóð hans ekki nema að takmörkuðu
leyti verið felld inn í það samhengi til þess að varpa ljósi á persónu Jóns.
Æska og uppvöxtur
Talið er að Jón Arason hafi fæðst árið 1484 en margt er á huldu um fyrstu
æviár hans. Foreldrarnir áttu bæði til kirkjuhöfðingja að telja. Faðir hans var
sonur Sigurðar príors á Möðruvöllum og bjó á Laugalandi. Hann lést þegar
Jón var enn á unga aldri. Jón ólst því upp í fátækt með móður sinni, Elínu
Magnúsdóttur, á kotbýlinu Grýtu í Eyjafirði. Elín hefur væntanlega setið á
Grýtu í skjóli frænda síns Einars ábóta Ísleifssonar á Munkaþverá sem er þar
skammt hjá. Einar ábóti leit einnig til með Jóni sem ungum sveini, stakk að
honum mat og gaf honum kost á menntun í prestlegum fræðum í klaustrinu.
Jón þurfti þó að vinna hörðum höndum strax frá unga aldri og hreinsa „fjós
og hesthús, svo sem aðrir léttapiltar“ á Munkaþverá. Vitað er að Jón sagði oft
sögur af því við hve þröngan kost hann bjó í æsku og meðal annars að legið
hefði við að hann gerðist sauðaþjófur vegna hungurs. Jón minnist á æskustöðvar sínar í frægri vísu þar sem hann gefur í skyn að kotbýlið Grýta sé
jafndýrt og helstu höfuðból Eyjafjarðar í bændaeign.
Ýtar buðu Grund við Grýtu,
Gnúpufell og Möðruvelli,
en ábótinn vill ekki láta
Aðalból, nema fylgi Hólar.
	
	

„Æfisaga og ættbálkur Jóns biskups Arasonar og barna hans“, 1858–1878, Biskupa sögur
Bókmenntafélagsins II, bls. 339.
„Æfisaga og ættbálkur Jóns biskups Arasonar og barna hans“, 1858–1878, Biskupa sögur
Bókmenntafélagsins II, bls. 338.
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Hér skín í gegn kímni Jóns en öllu gamni fylgir nokkur alvara. Pilturinn frá
kotinu Grýtu hafði einfaldlega slegið við öðrum valdaættum sem komu frá
helstu höfuðbólum Eyjafjarðar. Í stað þess að fyrirverða sig fyrir fátæklegan
uppruna virðist hann halda honum á lofti og hafa gaman af því að kenna sig
við Grýtu. Með þessu skipar Jón sér í þann stóra hóp þeirra sem hafa brotist
sjálfir úr örbirgð á ýmsum tímum. Það er til að mynda engin tilviljun að ýmsir auðjöfrar sem risið hafa úr fátækt hafi einnig notið vinsælda alþýðu. Né
heldur er það hending að menn sem komist hafa til opinberra metorða hafi
tíðum vísað í alþýðlegan uppruna sinn. Sem dæmi má nefna Jónas Jónsson
sem ávallt kenndi sig við kotbýlið Hriflu í Suður-Þingeyjarsýslu, Abraham
Lincoln Bandaríkjaforseta sem vísaði tíðum til bjálkakofans í Indíana þar
sem hann fæddist og Bill Clinton sem minntist oft á smábæinn Hope í Arkansas í þessu sambandi. Kolbítar, öskubuskur eða karlssynir úr koti hafa
ávallt verið vinsæl viðfangsefni ævintýra, enda njóta þeir gjarnan hylli almennings sem komast áfram á eigin hæfileikum, hyggjuviti og háleitum
markmiðum þrátt fyrir vantrú eða aðhlátur annarra. Með þessu fá metorðin
ævintýraljóma og verða verðskulduð þegar konungsríkið – hálft eða heilt – er
gefið að launum. Þetta minni kemur til að mynda skýrt í ljós í annarri sögu
frá æsku Jóns þar sem segir að hann hafi sofnað á baki áburðarklárs og síðan
fallið af baki „ofan í keldufall eitt“. Þá á Jón að hafa kallað: „Styði þér biskups
efnið!“ og aðrir hlegið þar að. Þessi saga – sönn eða skálduð – er án efa mjög
góð lýsing á metnaði Jóns og alþýðuhylli hans en margar fleiri slíkar sögur
eru til úr æsku hans þó að eigi séu þær tíndar til hér. Jón virðist einnig hafa
litið á sig sem alþýðuskáld sem orti almúganum til skemmtunar eða
fræðslu.
Ljóst er að skipulegt skólahald var í klaustrinu á Munkaþverá um daga Jóns
en þar er til dæmis getið um skólabaðstofu á sextándu öld. Hins vegar fer
tvennum sögum af menntun Jóns. Í stuttri ritgjörð frá 1600 um ævi Jóns og
	

„Æfisaga og ættbálkur Jóns biskups Arasonar og barna hans“, 1858–1878, Biskupa sögur

	

Bókmenntafélagsins II, bls. 338.
Sjá Diplomatarium Islandicum (framvegis skammstafað DI) XI, nr. 688.
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síðustu ár páfadóms er sagt að Einar ábóti á Munkaþverá hafi verið fremsti
skólamaður norðanlands á þessum tíma en með þeim vafasömu formerkjum
að hann hafi verið sá eini sem kunni „Latínu lærdóm“. Í annarri heimild er
sagt að Jón hafi á Munkaþverá „numið það sem hann lærði í sínu ungdæmi í
Norrænu, en Latínu kunni hann ekki, og ekki lærði hann Latínumál og ekki
þá hann var biskup“. Hér er því tvítekið að Jón hafi ekki kunnað latínu þrátt
fyrir að viðurkennt sé að hann hafi vitað sínu viti þegar kom að norrænum
fræðum. Með sama hætti hafa lúterskir söguritarar lagt út af vísu eftir Jón
biskup þar sem hann virðist viðurkenna kunnáttuleysi sitt í latínu í samtali
við mann nefndan Böðvar.
Látína er list mæt,
lögsnar Böðvar,
Í henni eg kann
ekki par, Böðvar.
Þætti mér þó rétt
þitt svar, Böðvar,
ef míns væri móðurlands
málfar, Böðvar.
Það var vitaskuld háttur Jóns að gera góðlátlega grín að sjálfum sér í kvæðum
sínum þar sem hann kallar sig oft gamlan og stirðan og líkir sér við stafkarl
þegar flest bendir til þess að hann hafi verið fílhraustur og öðrum mönnum
styrkari fram að andláti sínu. Jón biskup var á móti notkun torskildra kenninga í trúarkveðskap: „Hér má skýr orð skilja“, sagði hann sjálfur í síðasta
erindi „Ljóms“. Stóð ekki latínustaglið einnig í vegi fyrir skilningi almennings? Vísunni til Böðvars gæti þá fyrst og fremst verið ætlað að snupra prest	

„Fragmentum historiæ Johannis Arii Episcopi Holensis“ 1–2, 1858–1878, Biskupa sögur
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inn fyrir að sletta latínu að óþörfu og árétta að móðurmálið væri hið sanna
kirkjumál landsins. Þá verður að hafa í huga að lútersk kirkja stóð mjög höllum fæti eftir siðaskipti í samanburði við hina katólsku bæði að virðingu og
veraldlegum eignum. Af þeim sökum lögðu lúterskir klerkar gríðarlega
áherslu á það hve lærdómi hefði farið fram þegar landsmenn losuðu sig við
hinn blinda páfadóm.
Flest bendir til þess að Jón Arason hafi fengið eins góða menntun og völ var
á hérlendis á þeim tíma. Óumdeilt er að Einar ábóti, frændi Jóns og lærifaðir, var einn lærðasti maður landsins. Skólinn á Munkaþverá var einnig sá
virtasti norðanlands og þar sat Jón í fullu námi og sóttist vel. Jón var 23 ára
þegar hann gekk í þjónustu Gottskálks biskups og hafði ágætan tíma til
mennta. Börn Jóns gengu einnig til mennta á Munkaþverá og tveir af sonum
hans – þeir Ari og Sigurður – hlutu þau eftirmæli að hafa verið með lærðari
mönnum á sinni tíð. Síra Sigurður stofnaði raunar sinn eigin skóla á Grenjaðarstað eftir að klaustrið á Munkaþverá var lagt niður.
Ef allt er dregið saman virðast snuprur lúterskra klerka um menntun Jóns
ekki snúa að honum sjálfum heldur mun frekar að áherslum í menntun
prestsefna á tímum síðkatólskunnar hérlendis. Kirkjan hér laut erkibiskupsstólnum í Noregi og því var norræn tunga notuð í kirkjulegum samskiptum
en önnur erlend samskipti hafa líklega að mestu farið fram á þýsku eða
ensku. Þegar hinir lútersku söguritarar töluðu um latínulærdóm áttu þeir
ekki aðeins við kunnáttu í tungumálinu sjálfu heldur einnig þekkingu á latneskum menningararfi. Þeir voru flestir undir áhrifum frá fornmenntastefnunni sem barst hingað eftir siðaskiptin og lyfti hinni grísk-rómversku klassík í öndvegi en eftir þann tíma fór mestur tími nemenda í latínuskólum um
alla Evrópu, allt fram á nítjándu öld, í að glíma við höfunda á borð við Plató,
Virgil, Cicero og Sesar. Námskráin á Munkaþverá hlýtur að hafa tekið eitthvert mið af klassískum Rómararfi en líklega hafa latínustílar Jóns verið
bundnari við kirkjulegan utanbókarlærdóm sem hefur ekki verið sérstaklega
safaríkur. Aftur á móti hefur norrænn menningararfur verið töluvert til umfjöllunar. Þetta kemur reyndar skýrt fram í sögubroti um Jón á latínu sem
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væntanlega hefur verið ritað á biskupsárum Guðbrands á Hólum. Þar er
menntun Jóns metin í þrennum greinum. Fyrst er Jón lofaður fyrir færni í
norrænni kveðskaparlist en síðan er latnesk þekking hans afgreidd í einni
setningu: „Við latínu lærdómi gaf hann sig aldrei.“ Raunar er síðan látið í
veðri vaka að engir katólskir kirkjumenn hafi verið latínulærðir hérlendis
nema þeir sem komust utan til mennta. Loks er rætt um guðfræðiþekkingu
hans: „Aldrei stundaði hann guðfræði á annan hátt en tíðkaðist með Pápistum.“ Með öðrum orðum; þekking í norrænum fræðum, latínufræðum og
guðfræði eru þrír aðskildir þættir. Rómarkirkjan hefur ávallt haft þá sérstöðu hérlendis að styðjast við móðurmálið í sinni boðun og kennimenn
hennar voru gjarnari á að skrifa bækur á íslensku en latínu. Verður það að
teljast gæfa Íslendinga að öllum latínulærdómi ólöstuðum.
Því miður er of lítið vitað um skólastarf hérlendis á miðöld til þess að hægt
sé að rekja hvort viðhorf Jóns til kveðskapar hafi mótast á Munkaþverá. Þó
má benda á það í framhjáhlaupi að Páll Jónsson, oftast kenndur við Staðarhól
(d. 1598), lærði einnig sína mennt í klaustrinu á Munkaþverá. StaðarhólsPáll var tveimur kynslóðum eftir Jóni og talinn eitt besta skáld landsins á
sinni tíð. Hvort megi greina áhrif frá Munkaþverá í skáldskap þeirra tveggja
skal öðrum þó látið eftir að dæma. Á Munkaþverá festi Páll síðan ást á sonardóttur Jóns, Helgu Aradóttur, sem dvaldi hinum megin við ána, á Grund í
Eyjafirði. Hann sendi henni meðal annars vísu til huggunar þegar afi hennar
og faðir voru líflátnir. Páll og Helga áttust og sagt er að þau hafi ekki risið úr
rekkju í sex vikur eftir brúðkaupið. Þegar hveitibrauðsdagarnir voru liðnir
varð þeim þó flest til ósamlyndis allt þar til að skilnaði dró en það er önnur
saga.
Framgangur Jóns innan kirkjunnar
Það eina sem nú er vitað um útlit Jóns Arasonar er að hann var hár maður
vexti. Hið sama átti einnig við um biskupana í Skálholti, þá Ögmund Pálsson
	

„Fragmentum historiæ Johannis Arii Episcopi Holensis“ 1–2, 1858–1878, Biskupa sögur
Bókmenntafélagsins II, bls. 421–430.
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og Gissur Einarsson. Allir þrír áttu það auk þess sameiginlegt að hafa ekki
fæðst til valda heldur unnið sig upp í gegnum metorðastiga katólsku kirkjunnar. En Gissur biskup var kosinn sem katólskur biskup þótt hann hafi
síðar snúið við blaðinu og kallað sig „yfirmann“ (superintentant) að lúterskum sið. Það var vitaskuld ekki skilyrði fyrir biskupstign á tíma síðkatólskunnar hérlendis að vera stór og vel að manni en það hefur örugglega ekki
spillt fyrir. Þetta voru þeir tímar þegar árangur í kirkjustarfi snerist um að
beita veraldlegu fremur en kennilegu valdi. Á fyrri hluta sextándu aldar var
stéttaskipting lausari í reipum en síðar varð og menn gátu eignast jarðir og
komist til metorða. Þetta hafði sína kosti og galla. Menn gátu unnið sig upp á
eigin verðleikum – en verðleikarnir fólust oftar en ekki í hæfileikum til þess
að beita þvingunum og ofbeldi.
Veraldlegt veldi katólsku kirkjunnar á sextándu öld var byggt á þeirri miklu
verslunarbyltingu sem átti sér stað á öldinni áður þegar erlendar þjóðir tóku
að hópast hingað til þess að kaupa fisk og brennistein.10 Fram að því hafði
Íslandi verið þjónað af norskum kaupmönnum frá Björgvin með mjög takmörkuðum hætti. Hingað komu aðeins fá og lítil skip – sum árin jafnvel
engin. Þetta breyttist nærri því á einni nóttu þegar fyrstu ensku skipin sigldu
hingað í kynnisferð sumarið 1412 en eftir það má segja að erlend skip hafi
legið við í hverri vík. Í kjölfar Englendinga komu Þjóðverjar og Hollendingar
og vildu kaupslaga við landsmenn. Hertur fiskur var nú orðinn gífurlega
verðmæt verslunarvara sem hægt var skipta fyrir alls kyns varning frá Evrópu
– þar með talin vopn og vín. Koma útlensku skipanna setti íslenskt þjóðfélag
á annan endann, enda höfðu fiskimiðin skyndilega breyst í gullnámu. Danakonungur reyndi fyrst að stöðva þessa verslun. Hingað kom umboðsmaður
konungs, Norðmaðurinn Hannes Pálsson, árið 1420 en var fluttur út í járnum af Englendingum.11 Annar umboðsmaður konungs, Jón biskup Gerreksson, kom einnig hingað í svipuðum erindagjörðum en var drekkt í Brúará og

10
11

Sjá nánar hjá Ásgeiri Jónssyni, 1994, bls. 237–240.
DI IV, nr. 725.
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sveinar hans höggnir. Eftir þetta missti konungur beina stjórn á landinu,
enda höfðu Danir fremur veikan flota og gátu lítið beitt sér í Norðurhöfum.
Vafalítið hefur öll þjóðin notið góðs af frjálsum utanríkisviðskiptum og
hærra fiskverði en sumir högnuðust meira en aðrir. Eigendur sjávarjarða
urðu á skammri stundu ríkari en áður hafði þekkst hérlendis og mun meira
svigrúm skapaðist fyrir mannahald og hernaðarumsvif. Um leið og vald konungs dvínaði hófst svokölluð „Sveinaöld“ þar sem höfðingjarnir hófu að ríða
um héruð með flokka af vel vopnuðum sveinum. Að vísu er lítið vitað um
einstaka atburði á þessum árum þar sem landsmenn gáfu sér lítinn tíma til
sagnfræðiritunar. Ein heimild sem oft er dregin til vitnisburðar um þessa öld
er „Heimsósómi“ Skáld-Sveins12 sem lýsir því meðal annars hvernig höfðingjarnir „búkinn brynja betur“ og ásælast eignir annarra en „að slá og stinga
þykir nú fremd og sómi“. Ástandinu lýsir Sveinn þannig:
Peningurinn veitir völd, en minnkar náðir,
verða margir dugandis menn forsmáðir,
sýknir bændur eru sóttir heim og hrjáðir,
sinn mun hvor þá réttinn standa báðir.
Svo virðist sem nokkrar höfðingjaættir hafi beitt hinum nýfengnu vopnum til
þess að sölsa undir sig lendur og gæði hjá hinum fátækari. Svipaðar lýsingar
koma fram í svokallaðri Lönguréttarbót frá árinu 1540.13
Í fyrstu var kirkjunni ýtt til hliðar í þessum sviptingum, enda voru biskuparnir lengi vel erlendir og ókunnir aðstæðum. Sumir höfðu ekki einu sinni
fyrir því að koma til landsins, eins og til dæmis Marcellíus Skálholtsbiskup
sem hélt Skálholt á árunum 1448–1462 án þess að sjá nokkru sinni staðinn.
Þrír Englendingar voru skipaðir biskupar á Hólum á árunum 1426–1441 en
aðeins einn þeirra, Jón Vilhjálmsson Craxton, kom og sat staðinn. En eftir
12
13

Kvæðasafn eptir nafngreinda menn frá miðöldum og síðari öldum: ljóðmæli nafngreindra höf
unda, 1922–1927, bls. 238–245.
DI V, nr. 55.
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miðja fimmtándu öld var útlendum lukkuriddurum bægt burt með sameiginlegu átaki norskra og íslenskra klerka en báðir biskupsstólarnir hérlendis
heyrðu undir erkibiskupsdæmið í Niðarósi. Þessir norsku og íslensku kennimenn sáu fram á ýmsa möguleika til að nýta íslenska sjávargróðann í þágu
kirkjunnar.
Kirkjan hafði æðsta dómsvald í sifjamálum og einnig vald til þess að bannfæra, það er að útskúfa mönnum úr mannlegu samfélagi. Og þetta dómsvald
var miskunnarlaust notað. En til þess að fylgja dómunum eftir þurfti kirkjan
einnig að stofna sitt eigið sveinalið. Hvarvetna um Ísland tóku ungir bændasynir að flykkjast til kirkjunnar þar sem möguleikar á upphefð og frama virtust fyrir hendi. Og þeim var vel tekið. Var hægt að fá trúrri þjóna en þá sem
biskuparnir höfðu sjálfir persónulega lyft upp yfir almúgann og áttu allt sitt
undir viðgangi kirkjunnar? Eftir valdatöku norsk-íslensku biskupanna lagði
kirkjan til atlögu við hvern höfðingjann á fætur öðrum og beygði í duftið með
sönnum eða upplognum sökum um sifjaspell eða frændsemismeinbugi.
Höfðingjarnir veifuðu konungsbréfum eða íslenskum dómum. Þeir áttu
jafnvel vopnaðar sennur við kirkjunnar þjóna. En allt kom fyrir ekki. Íslensk
höfðingjastétt var dreifð og sundurleit og mátti sín lítils gagnvart svo skipulagðri og einbeittri stofnun sem katólsku kirkjunni sem hafði auk þess
stærsta sveinaliðið. Flest málaferli enduðu á þann veg að kirkjan náði fleiri
landareignum til sín og brátt voru útróðrarstaðirnir farnir að mala gull fyrir
biskupana og klaustrin.
Jón Arason kom til Hóla í Hjaltadal árið 1507 með meðmælum Einars ábóta
á Munkaþverá, þá 23 ára. Þá sat Gottskálk Nikulásarson biskup á Hólum, sá
þriðji í röð norskættaðra frænda á biskupsstóli er höfðu verið þar nyrðra allt
frá árinu 1442. Hann er nú þekktur undir auknefninu hinn grimmi en það
heiti birtist að vísu fyrst á prenti í Morðbréfabæklingum Guðbrands biskups
Þorlákssonar um 1598. Gottskálk biskup hafði átt í deilum við afa Guðbrands, Jón lögmann Sigmundsson, og hirt af honum allar eigur en Guðbrandur tók öll þessi mál upp aftur þegar hann varð biskup. Þetta heiti er þó
vart uppfinning Guðbrands sjálfs heldur má væntanlega rekja það til al-
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mannaróms en Gottskálk fékk til að mynda slæma útreið í þjóðsögum, s.s.
um Galdra-Loft. En hvernig sem auknefnið var fundið er samt ljóst að Gottskálk var, líkt og fyrri frændur hans á biskupsstóli, ákaflega fégjarn og beitti
misjöfnum meðölum til þess að afla sér og kirkjunni fjár. Hér var því hálfútlendur biskup sem átti við vandamál að stríða sem nú myndu kennd við
„skort á góðum almannatengslum“ og virtist strax sjá í piltinum frá Grýtu
foringjaefni fyrir herlið Krists. Það hugboð reyndist eiga við rök að styðjast
því aðeins þrettán árum seinna var Jón orðinn biskup.
Gottskálk vígði Jón til prests í Helgustöðum í Reykjadal 1507 sem var fremur rýrt brauð en ári seinna fékk hann Hrafnagil sem var eitt besta brauðið í
Eyjafirði. Að liðnu ári var hann orðinn prófastur Eyfirðinga, kirkjulegt
dómsvald í héraðinu og helsti maður Gottskálks þar. Jón varð síðan ráðsmaður og hægri hönd biskups um 1514 – þá þrítugur – og ári síðar er hann
brúðkaupsvottur þegar Kristín dóttir Gottskálks gifti sig.14 Eftir þetta kemur
nafn Jóns fyrir í helstu dómum Gottskálks. Við lát Gottskálks árið 1520 var
staða Jóns orðin svo sterk í austurhluta biskupsdæmisins að prestar þar
eystra kusu hann sem biskupsefni, þá 36 ára. Það var þó vissum erfiðleikum
bundið fyrir Jón að verða biskup. Prestar í vestari hluta Hólabiskupsdæmis
kusu annan mann sem biskupsefni og Ögmundur Pálsson biskup í Skálholti
gerði sér ferð með sína sveina norður til Hóla til þess að handsama Jón. Sagt
er að Jón hafi riðið við annan mann frá staðnum á sama tíma og flokkur
Ögmundar reið að og komst með naumindum í þýskt skip sem lá í Kolbeinsárósi, höfn Hólastaðar. Ögmundur hótaði að sækja Jón út í skipið en þeir
þýsku sögðust hvorki myndu spara „lóð né krúð eða púður“ og hurfu Skálhyltingar því frá.15 Jón sigldi út og vígðist þrátt fyrir að Ögmundur biskup
sendi sitt eigið biskupsefni á móti honum og bréf til helstu manna þar ytra
þar sem Jón Arason var kallaður landhlaupari og þjófur.16
14 DI VIII, nr. 415.
15 „Frásagnir Magnúsar bónda Björnssonar um Jón biskup Arason“, 1858–1878, Biskupa
sögur Bókmenntafélagsins II, bls. 319.
16 DI IX, nr. 133, 134, 135 og 136.
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Ein besta lýsingin á áræði Jóns á raunastund frá þessum tíma er frá Sveinsstaðafundi 1522 þegar hann tókst á við Teit lögmann Þorleifsson. Málið snerist um upptöku á jörðum í Húnavatnssýslu sem voru í eigu Einars sonar Jóns
lögmanns Sigmundssonar. Þeir Gottskálk og Jón lögmaður höfðu átt í deilum
sem enduðu með eignaupptöku á jörðum Jóns. Jón var nú látinn og Gottskálk
vildi ganga að syni hans en lést sjálfur áður en því var komið í verk. Hér kom
því til kasta Jóns Arasonar sem þá var að vísu ekki vígður biskup auk þess sem
hann hafði mun minni ítök í vestari hluta biskupsdæmisins. Einar leitaði
ásjár hjá Teiti lögmanni sem var af helstu höfðingjaætt landsins, auðugur og
í sérstakri vináttu við Ögmund Skálholtsbiskup. Þegar Jón kom síðan til
Sveinsstaða í Húnavatnssýslu, sem var þingstaður sýslunnar, til þess að láta
dæma jarðirnar af Einari var Teitur lögmaður þar fyrir með áttatíu menn. Jón
Arason hafði helmingi færri liðsmenn en neitaði samt að gefa eftir og ætlaði
að láta dóma ganga utan þingstaðarins.17 Það varð til þess að menn Teits
gerðu áhlaup með „uppdregnum vopnum“ á flokk biskupsmanna með Teit
sjálfan í fararbroddi sem skipaði þeim að slá og stinga sem mest þeir kynnu.
Í bardaganum sem á eftir fylgdi var einn af mönnum Jóns drepinn og tíu alvarlega meiddir en enginn af Teiti. Svo virðist af dómsskjölum18 að Jón hafi
ekki hopað heldur gengið á móti Teiti alvopnuðum þegar hann sótti fram og
gripið hann fangbrögðum mitt í orrahríðinni. Teitur fékk síðan ör í handlegginn og fullyrti að það hefði verið vegna þess að Jón hefði haldið sér föstum. Bardaginn var síðan stöðvaður, engir dómar gengu og Jón hélt heim við
svo búið en Sveinsstaðafundur sýnir hvort tveggja í senn, áræði og atgervi
Jóns Arasonar. Þegar Jón tók aftur land hérlendis með biskupstignina yfirgaf
Teitur lögmaður jarðir sínar í Hólabiskupsdæmi í skyndingu og flúði á náðir
Ögmundar biskups í Skálholtsbiskupsdæmi.
Þeir sem nú lesa um ofríki biskupanna á Sveinaöld fá ósjálfrátt samúð með
þeim mönnum sem rúnir voru eignum sínum. Það er hins vegar óvíst hve
mikla samúð almenningur á þessum tíma hafði með þeim. Líklega voru um
17
18

Biskupa sögur II, 1858–1878, bls. 430–438.
DI V, nr. 58.
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níutíu af hundraði bænda leiguliðar og höfðu litlu að tapa þó að jarðir þeirra
skiptu um eiganda. Höfðingjarnir voru misjafnir og deilur um eignarhald á
jörðum voru algengar á milli þeirra og leiddu oft til ofsókna á hendur landsetum hver annars, til dæmis í tengslum við arfamál. Kirkjan var þrátt fyrir
allt skipulögð stofnun þar sem regla ríkti, farvegur var fyrir klögumál og
haldið var utan um skjöl og gerninga. Því skyldi heldur ekki gleymt að hinir
harðdrægu biskupar ráku allir umfangsmikla almannatengslaherferð með
ölmusugjöfum og náðarmeðulum kirkjunnar. Voru eignirnar betur komnar
hjá óguðlegum höfðingjum en Guði? Flestum heimildum ber einnig saman
um að biskuparnir hafi verið mildir við smælingja og lítt refsingasamir við
þá sem ekki áttu jarðeignir. Þetta átti sérstaklega við um Jón sem virðist hafa
notið mikillar alþýðuhylli og verið mildur við fátæka en hins vegar „ofsastrangur“ þegar við höfðingja eða burðuga mótstöðumenn var að eiga. Þessi
stefna kirkjunnar olli ákafri gremju hjá höfðingjunum sem kvörtuðu undan
því í Leiðarhólmsskrá, opnu bréfi 19 frá árinu 1513 sem stefnt var gegn ofríki
biskupanna, að hinir „skilgetnu væru skafnir út en hinir óskilgetnu upphafnir“. Kirkjan ofsótti samkvæmt þessu bestu menn þjóðarinnar en hyglaði
hinum verstu og hafði því í raun snúið stéttaskiptingu miðalda á haus.
Barnalán biskupsins
Jón Arason var aðeins eitt ár prestur á Helgustöðum í Reykjadal en á því ári
kynntist hann Helgu Sigurðardóttur sem varð lífsförunautur hans. Helgu og
hjónabandi hennar við Jón er svo lýst í handriti:
Eigi átti hún auð eða nægtir, en hún hafði marga ágætiskosti og atgjörvi,
þá er konu mega einkum prýða. Því þótt bannaður væri í páfadómi hjúskapur klerka, þá leyfðu þó helgir og guðhræddir feður klerkum að hafa
hjákonur við hönd sér í stað eiginkvenna. Og með því að þá á tíðum var
prestsembætti í miklu meiri metum og sæmd en nú á þessum gjörspilltu
tíðum, þá varð prestlingum gott til kvenna, svo að þeir fengu jafnvel dæt19
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ur, systur eða frændkonur höfðingja sér til aðstoðar. Á þessari eymdaröld voru að vísu mörg dæmi til ólögmæts skilnaðar, þar sem prestar
máttu að ósekju reka frá sér fyrir litlar sakir þessar frillur sínar eða aðstoðarkonur og taka til sín aðrar, eða þar sem þær sem miklar voru
heimskonur og lauslátar hlupust frá prestum sínum til annarra presta
eða leikmanna, enda fengu sig þó naumast fullsaddar. En aldrei hefir
neitt slíkt spurst um Jón Arason og Helgu, heldur lifðu þau saman alla ævi
og gættu trúlega hjónabandsskyldna, hófsamlega og heiðarlega.20
Helga átti litla fjármuni líkt og Jón sjálfur er þau kynntust. Hún færði Jóni
aftur á móti mikinn frændstyrk á Norðurlandi sem sonardóttir Barna-Sveinbjarnar Þórðarsonar í Múla. Sveinbjörn þessi er sagður hafa átt fimmtíu börn
sem mörg hver höfðu komist vel áfram í lífinu. Helga hafði áður fylgt öðrum
presti, Ólafi að nafni, og átt stúlkubarn með honum sem fékk nafnið Þóra.
Jón virðist hafa gengið Þóru í föður stað og jafnframt fóstrað son hennar Ólaf
Tómasson. Ólafur fylgdi Jóni í herferðum hans og særðist alvarlega við dyr
kirkjunnar á Sauðafelli þegar hann varði mönnum Daða Guðmundssonar
aðgang.21 Hann kallar Jón einnig „fóstra“ sinn með mikilli hlýju í kvæði sem
hann orti á sínum efri árum eftir biskupinn og syni hans. Kvæði Ólafs er
haglega ort og dregur upp mynd af fjölskyldulífinu á Hólum með veislum,
söng og skemmtunum. Hann lýsir einnig örlæti Jóns við fátæka og almennri
rausn í biskupsgarði. Lýsingarorðin sem Ólafur Tómasson velur Jóni í kvæði
sínu eru annars vegar „hýr og hægur“ og hins vegar „fróður og frægur“.
Jón virðist hafa verið ástríkur faðir og afi. Árangur og afl hans í siðaskiptabaráttunni mátti einnig að miklu leyti rekja til þess hve biskupsfjölskyldan
stóð þétt og samhent að baki honum. Margar heimildir geta um góða menntun þeirra biskupsbarna. Líklega hafa þau gengið til mennta á Munkaþverá,
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„Fragmentum historiæ Johannis Arii Episcopi Holensis“1–2, 1858–1878, Biskupa sögur
Bókmenntafélagsins II, bls. 429–430.
„Æfisaga og ættbálkur Jóns biskups Arasonar og barna hans“, 1858–1878, Biskupa sögur
Bókmenntafélagsins II, bls. 350.
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sérstaklega þar sem Jón hafði höfuðaðsetur í Eyjafirði allt þar til hann varð
biskup. Til þess að skilja hvaða styrk Jón hafði af börnum sínum er hins vegar nauðsynlegt að hafa í huga að landfræðilegar aðstæður hérlendis gerðu
það að verkum að ákaflega erfitt var að miðstýra samfélaginu. Landið var afar
dreifbýlt og ýmsir farartálmar og vegleysur skáru á milli héraða. Íslenskir
herir á fyrri tíð voru skipaðir bændum og vinnumönnum sem kallaðir voru út
af sérstöku tilefni og ómögulegt var að viðhalda setuliði á einum stað langan
tíma. Raunar fóru herferðirnar yfirleitt saman við dauðan tíma í búskapnum,
þær voru farnar í júní eftir vorannir eða október eftir haustannir.
Ísland var því land héraðshöfðingja sem gátu kallað saman fólk af sínu
svæði en höfðu takmörkuð áhrif utan þess. Þetta var til dæmis ein helsta
ástæða þess að átökin á Sturlungaöld leiddu aldrei til þeirrar lokaniðurstöðu
að Íslendingar eignuðust innlendan konung. Þrátt fyrir að stöku héraðshöfðingjar biðu ósigur eða væru teknir af lífi var engin leið að fjarstýra svæðum þeirra að utan og brátt brutust aðrir til valda. Það voru afkomendur Sturlu
í Hvammi – sem Sturlungaöldin er kennd við – sem náðu lengst í því að sameina Ísland undir einni stjórn og það gerðu þeir með því að tengja héraðsríkin með frændsemi, sem reyndist stundum brigðul þegar á reyndi. Stórveldisstefna Jóns Arasonar fólst í því að gera syni sína og tengdasyni að
héraðshöfðingjum, hvern á sínu svæði sem síðan voru tengd með frænd
semisböndum við eina miðstjórn á Hólum. Þetta var gert með mægðum eða
veitingu höfuðprestakalla og einnig jarðaskiptum við katólsku kirkjuna til
þess að mynda samfellt efnahagssvæði. Þannig voru það sifjaböndin sem
riðu saman veldi Jóns í Hólabiskupsdæmi og þegar siðaskiptabaráttan hófst
reyndi hann með öllum ráðum að færa út kvíarnar og innlima svæði í Skálholtsbiskupsdæmi inn í héraðsríki barna sinna.
Jón átti sex börn er upp komust. Þau eru hér talin upp í þeirri röð sem þau
koma fyrst við dóma.
Magnús var vígður prestur til Grenjaðarstaðar og einnig skipaður próf-
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astur í Skagafirði. Jón hefur án efa ætlað þessum syni sínum stóra hluti
en hann lést langt fyrir aldur fram árið 1534.
Ari var latínulærður þótt ekki legði hann prestskap fyrir sig, glaðsinna og
ákaflega vinsæll af vinum jafnt sem óvinum. Ara var fengið ríki í vestanverðum Eyjafirði með mægðum við Möðruvellinga ásamt lögmannsembætti
austan og sunnan. Jón lenti í þjarki við tengdaföður Ara þar sem hann vildi
láta höfuðbólið sjálft, Möðruvelli, fylgja sem kvonarmund en hafði ekki erindi sem erfiði. Sagnariturum ber saman um að hjónaband hans hafi verið
ástríkt. Svo virðist sem Ari hafi verið hinn sanni hershöfðingi í Hólaher Jóns
biskups og séð um liðsafnað og forystu í Eyjafirði sem var meginvaldamiðja
Jóns. Ólafur Tómasson orti svo um móðurbróður sinn:
Ari var lærður einna best
af öllum leikum mönnum.
Á latínu og lögmál flest
lifði’ í trúskap sönnum.
Þórunn var skörungur mikill og þrígift. Jón gifti hana fyrst þegar hún var
14–15 ára Rafni Brandssyni lögmanni sem virðist hafa átt ríki í Vopnafirði
eða á Héraði. Jón setti hann niður á Glaumbæ í Skagafirði eftir að hafa rekið
Teit lögmann Þorleifsson burt. Rafn lést hins vegar stuttu seinna eftir að hafa
átt drukkinn í átökum við einn af mönnum sínum. Þórunn varð því ekkja 17
ára. Sagt er að hún hafi þá rennt hýru auga til eins af sveinum föður síns, Þorsteins Guðmundssonar, en þegar upp komst hvarf hann þá þegar af Hólum og
er því jafnvel haldið fram að Ari biskupsson hafi setið um líf hans. Þórunn
var fimm árum síðar gift Ísleifi Sigurðssyni á Grund í Eyjafirði með þeirri
ætlun að skapa þannig annað héraðsríki þar nyrðra. En Ísleifur og menn
hans fylgdu Jóni að minnsta kosti í einhverjum herferðum hans eftir þetta.
Frekar fátt var þó með Ísleifi og Þórunni og almannarómur kvað að hann
kæmi ekki í hvílu hennar en þau voru barnlaus þegar Ísleifur lést 1549. Sagt
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er að á einni vikivakaskemmtun hafi Þórunn látið stúlku eina hafa uppskrifað kvæði til þess að kveða til Ísleifs.22
Í Eyjafirði uppá Grund,
á þann garðinn fríða,
þar hefur bóndinn búið um stund,
sem börn kann ekki að smíða.
Eftir lát Ísleifs tók Þórunn við Grund. Stuttu seinna, árið 1553, giftist hún
síðan Þorsteini Guðmundssyni sem Hólafeðgar höfðu áður rekið frá henni
og lifðu þau saman í ástríki þar til hann lést árið 1570. Eftir Þórunni er hafður eftirfarandi dómur um eiginmenn hennar:23
Rafn minn var höfðingsmaður mestur,
Ísleifur skartmaður mestur,
En Þorsteinn minn heimsmaður mestur.
Jón biskup hafði hinar mestu mætur á Þórunni og gaf henni jafnan arf á við
syni sína. Sumir annálaritarar halda því fram að Þórunn hafi staðið að baki
hefndarmorðum á Dönum sama vetur og Jón var höggvinn. Þórunn hélt
einnig fast við katólska trú sem varð til að mynda til þess að Guðbrandur
biskup sendi henni umvöndunarbréf árið 1574 og ávítaði hana fyrir að hlýða
ekki sóknarpresti sínum. Hann sagðist hafa heyrt að hjá henni mætti kenna
„eptirleifum þess gamla súrdeigs páfalærdómsins“ og bað hana um að taka
evangelíska trú.24 Hvað Þórunni hefur skipast við þessar bréfaskriftir er erfitt um að geta. Víst er þó að tveimur árum síðar hafði Guðbrandur sent annan prest til Þórunnar sem hún kunni svo vel við að hún vildi giftast honum.
„Æfisaga og ættbálkur Jóns biskups Arasonar og barna hans“, 1858–1878, Biskupa sögur
Bókmenntafélagsins II, bls. 402–403.
23 „Æfisaga og ættbálkur Jóns biskups Arasonar og barna hans“, 1858–1878, Biskupa sögur
Bókmenntafélagsins II, bls. 402–403.
24 Bréfabók Guðbrands Byskups Þorlákssonar, 1919–1942, bls. 345–346.
22
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Var hún þá 64 ára en hann mun yngri. Virðist sem venslalið Þórunnar hafi
fengið hana ofan af þessu. Þórunn varð 82 ára og lifði fram til ársins 1593.
Bróðursynir hennar, þeir Magnús og Jón Björnssynir, fengu aftur á móti
dæmt af henni fjárforræðið árið 1591 vegna þess að þeir óttuðust að hún
myndi sólunda arfinum í gjafir. Settust þeir síðan að á Grund. Kunni hún því
afar illa og þybbaðist enn við frændur sína að meðtaka lúterska trú þar til á
banabeði.25
Sigurður fékk Grenjaðarstað eftir Magnús bróður sinn og gott kvonfang frá
helstu valdaætt í Suður-Þingeyjarsýslu. Sigurður var lærdómsmaður mikill
og hélt skóla á Grenjaðarstað eftir að klaustrið var lagt niður á Munkaþverá.
Sigurður virðist hafa verið hægri hönd föður síns í öllum málum er tengdust
rekstri biskupsstólsins og erindrekstri erlendis. Því hefur verið haldið fram
að Jón hafi haft minni mætur á Sigurði en öðrum börnum sínum26 og að
hann hafi ekki verið arfleiddur árið 1522 líkt og bræður hans og systur.27
Þess í stað hafi faðir hans úthlutað honum arfshlut með jarðagjöf árið
1533.28 Þá eru niðrandi ummæli um Sigurð höfð eftir bæði föður hans og Ara
bróður í einni lýsingu af aftökunni. Jón kvenkennir hann og kallar hann
dóttur sína en Þórunni son sinn og Ari talar um kálfshjarta í bróður sínum.29
Það er þó óhugsandi að Jón hafi álasað syni sínum fyrir framan óvini í
Skálholti. Ennfremur voru arfamál barna Jóns löngu til lykta leidd áður en
siðaskiptabaráttan hófst. Það kann beinlínis að hafa hentað Jóni vel að hafa
einn son sem stóð utan við átökin og gat samið við konung ef allt stefndi í
óefni. Einnig var eðlilegt að Sigurður reyndi að fjarlægja sig frá baráttu föður síns eftir að hún tapaðist. Af samtímaheimildum að dæma virðist Sigurður reyndar hafa stutt við baráttu föður síns og verið með honum í sumum
25 Páll Eggert Ólason, 1919–1926, IV. bindi, bls. 34–38.
26 Sjá Pál Eggert Ólason, 1919–1926, I. bindi, bls. 116–118.
27 DI IX, nr. 78–79. Sjá einnig umfjöllun hjá Páli Eggert Ólasyni, 1919–1926, I. bindi, bls.
123.
28 DI IX, nr. 536.
29 Biskupa sögur II, 1858–1878, bls. 449.
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reiðum, eins og til Bjarnaness. Hins vegar kann alþýða manna að hafa álasað
Sigurði fyrir að reyna ekki að bjarga föður sínum og bræðrum úr varðhaldi.
Sigurður var tvisvar kosinn biskup af Norðlendingum en í hvorugt skiptið
vildi konungur samþykkja valið. Hann hélt sig með rausn til æviloka, með
vopnaða fylgdarsveina sem oft voru synir höfðingja og góðar veislur að
Hólamannasið.
Björn var prestlærður og Jón fékk honum ríki í Húnavatnssýslu og á Ströndum, og gerði hann prest að Melstað. Eins og fram hefur komið stóð veldi Jóns
mun veikari fótum í vestanverðu biskupsdæminu og Björn var ekki mægður
valdaættum þar. Björn hafði því ekki styrk frændmenna í héraðsríki sínu og
virðist hafa beitt eigin valdi í staðinn. Hann lagði allt kapp á að ná jörðum
undir sig en uppskar miklar óvinsældir fyrir. Jón styrkti hann enn frekar
með því að gera hann að ábóta í Þingeyrarklaustri árið 1550 en Birni var það
síðan í sjálfsvald sett hvenær hann vildi taka klausturheitið. Björn hefur
hlotið slæm eftirmæli hjá mörgum sem ritað hafa um siðaskiptin og svo virðist sem hann hafi verið fremur vanstilltur. Þetta viðurkennir Ólafur Tómasson í kvæði sínu sem sjá má hér að neðan en segir jafnframt að Björn hafi
verið stilltur hversdags. Hann segir einnig að Birni hafi orðið furðuvel
ágengt með liðsafnað vestur þar og hann hafi státað af stærra og fríðara
sveinaliði en aðrir prestar á landinu, um hundrað manna flokki. Gæti það
bent til þess að héraðsríki hans hafi verið skipulagt meira að hætti herstjóra
en var hjá hinum börnum Jóns.
Æ var hann við bragna blíður
bæði fyrr og nær,
en í styrjöld styggur og stríður,
ef sturlun nokkra fær.
Helga var sú af börnum Jóns sem minnst kemur við sögu en hún var gift
Eyjólfi Einarssyni héraðshöfðingja í Dal undir Eyjafjöllum. Þannig eignaðist

31

jón Arason biskup [ Ljóðmæli

Jón styrkan bandamann þar syðra auk þess sem Eyjólfur var mjög frændmargur og átti til öflugra að telja. Helga og maður hennar voru dyggir
stuðningsmenn í siðaskiptabaráttu Jóns og var Eyjólfur til dæmis dæmdur í
sektir fyrir að hjálpa Guðmundi nokkrum Andréssyni að sleppa undan
danskri réttvísi. Guðmundur þessi hafði komið að Danavígunum síðla vetrar 1551 til hefnda fyrir þá Hólafeðga. Hann var síðan handtekinn af Dönum, líklega árið 1552, ásamt öðrum Guðmundi sem hafði komið að vígunum en þeir brutust báðir úr varðhaldi og komust undan á flótta.30 Þau
hjónin koma hins vegar mjög lítið við sögu í atburðarás siðaskiptanna.
Það voru þeir Ari og Björn sem báru hitann og þungann af herferðum föður síns, enda minnist Jón á þá með hlýju í vísubroti sem varðveitt er úr týndum kvæðaflokki.
Til fylgdar hefir hann fengið
prestinn síra Björn
og svo bóndann Ara.
Það eru engin börn.
Þeim bræðrum var fengin gífurlega mikil ábyrgð strax á unga aldri en að mati
föður þeirra stóðu þeir fyllilega undir henni eins og getur í ofangreindum
brag. Þó er ekki fjarri að þeir bræður hafi verið dálítið strákslegir í háttum. Í
samtímavitnisburði um „Bjarnanesreið“ 1545 er því lýst af sjónarvotti – sem
að vísu var andstæður þeim Hólafeðgum – að Ari hafi dottið af hesti sínum í
bæjarlæk eftir að hafa fengið sér í staupinu að lokinni töku prestssetursins.31
Þegar þeir Hólafeðgar sátu um Skálholtsstað vorið 1548 er því aukinheldur
haldið fram í háðkvæði sem sunnanmenn ortu að flokkur Norðlendinga
hefði fyrst og fremst verið á höttunum eftir því að komast í vínbirgðir staðarins. Þegar þeir Ari og Björn handtóku Martein Skálholtsbiskup á Stað á
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„Um Skálholtsbiskupa fyrir og um siðaskiptin“, 1858–1878, Biskupa sögur Bókmennta-
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félagsins II, bls. 257.
Biskupa sögur II, 1858–1878, bls. 260–262.

32

Alþýðuskáldið jón Arason

Snæfellsnesi haustið 1549 settu þeir sig niður og héldu drykkjuveislu.
Þannig gáfu þeir Daða Guðmundssyni, hinum megin við nesið, tíma til þess
að safna mönnum og undirbúa komu þeirra svo að þegar þeir loksins riðu í
Snóksdal fengu þeir engu áorkað. Kona Daða og systir Marteins kom þá út og
bað þá að sleppa bróður sínum en þeir tóku orðum hennar með „glensi,
kváðu hana hafa barna-skap“.32 Næsta vetur þegar Marteinn var undir eftirliti
Ara biskupssonar á Möðrufelli á Ari að hafa verið „ölglaður“ og kveðið þetta
gamla erindi til Skálholtsbiskups:33
Svo er mér glatt og gleðisamt, –
því veldur þú, –
mig langar út í lundinn með þá jómfrú.
Biskup tók við staupinu og kvað aftur sama erindi, en umbreytti merkingunni:
Svo er mér illt og angursamt, –
því veldur þú, –
mig langar ekki í lundinn með þá jómfrú.
Loks leggur Daði mikla áherslu á það í lýsingu sinni á lokaorrustunni á
Sauðafelli að vitna í fúkyrði og æsing þeirra bræðra, þótt hann væri sjálfur
reyndar ekki barnanna bestur í þeim efnum. En í sömu lýsingu kemur fram
að Daði hafi sagt mönnum sínum að sækja fram að þeim Hólafeðgum í
„fjandans nafni“.34
Þessi dæmi segja þó kannski meira um eðli herferða á þessum tíma en þá
bræður. Íslenskir höfðingjar voru upp til hópa ölkærir sem dæmin sanna.
Hólaher Jóns var ekki rekinn áfram af trúarofstæki heldur persónulegri
32 Jón Halldórsson, 1903, bls. 92.
33 Björn Jónsson, 1922–1927, bls. 113.
34 Biskupa sögur II, 1858–1878, bls. 471–477.
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fylgispekt við biskupinn eða syni hans. Og þá fylgispekt varð að launa, til
dæmis með herfangi og veislum þegar sigur vannst en einnig með ýmsum
öðrum greiðum og hjálp heima í héraði. Til er bréfslitur með hendi Jóns
Arasonar sem skrifað er til tengdasonar hans Ísólfs á Grund þar sem hann er
beðinn að koma með eins marga menn og hann geti safnað saman. Hér gæti
verið um suðurreiðina 1548 að ræða þegar Jón reyndi að taka Skálholt. Vitað
er að Ísleifur var þá í för með Jóni35 en hann lést sama ár eða ári síðar. Á móti
lofar Jón Ísleifi og hans mönnum „fullt býti“ af því sem muni vinnast, einkum
þó hestum eða tygjum.36 Þessari aðferð beittu reyndar allir höfðingjar á þessum tíma og þegar Hólaher Jóns beið ósigur á Sauðafelli haustið 1550 voru
Norðlendingar rændir hestum sínum, vopnum og tygjum af mönnum Daða
eins og lesa má í kvæði Odds Halldórssonar handa sem birt er hér aftar.
Dansaskáldið Jón Arason
Á dögum Jóns notuðu Íslendingar hvert tækifæri til þess að dansa. Fólk
dansaði á heimilum sínum sér til dægrastyttingar, þegar gesti bar að garði og
á hátíðisdögum. Þessir dansar voru líklega af margvíslegu tagi, sumir hringdansar en aðrir víxldansar milli karla og kvenna. Einhverjir þeirra hafa byggt
á hæverskum fótaburði en aðrir verið mun villtari með spörkum og hoppum
þar sem dansararnir voru jafnvel í grímubúningi. Eflaust hafa sumir þessara
dansa verið stignir við undirleik hljóðfæra líkt og flautu eða strengjahljóðfæra en algengast var samt að einn forsöngvari héldi taktinum með því að
kveða vísur með taktfastri hrynjandi og dansendur tækju undir í viðlagi.
Stundum kváðust karlar og konur á.37 Þá voru einnig haldnar stórar útihátíðir – „gleðir“ á „heilagra manna vökum“ – þar sem saman fór dans, drykkja
og jafnvel lausung. Að sögn Odds Einarssonar, síðar biskups í Skálholti,
mætti fjöldi karla og kvenna og „ærsluðust þau um heilar nætur“ og höfðu

35

„Um Skálholtsbiskupa fyrir og um siðaskiptin“, 1858–1878, Biskupa sögur Bókmennta-

félagsins II, bls. 253.
36 DI IX, nr. 547.
37 Arngrímur Jónsson, 1985, bls. 148.
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þess í milli „í frammi aðra gleðileiki og skrípasýningar“. Þar var farið með
„bruna- og afmorsvísur“ og ennfremur var „mikið um fáránlegar, blautlegar
og lostafullar athafnir“.38
Dansarnir eru líklega upprunnir í Frakklandi en komu hingað með viðkomu í Danmörku og Noregi á fjórtándu öld.39 Fyrst þýddu landsmenn útlend
danskvæði en brátt runnu dansarnir saman við þá dróttkvæðahefð sem fyrir
var í landinu og til urðu epísk frásagnarkvæði sem kölluðust rímur. Rímurnar skildust síðan frá danskvæðum er leið á fimmtándu öld og urðu sagnaskemmtun sitjandi fólks við vinnu sína en ýmiss konar aðrir danshættir voru
þróaðir fyrir fótafimi fólks, til dæmis vikivakaháttur. Danskvæðin fjalla um
konunga og ævintýri, ástir og örlög, gaman og háð en einnig daður og bersögli. Léttleikinn sem svífur yfir dönsunum varnar því að háð verði að níði
eða bersöglar lýsingar að klámi. Loks gátu dansarnir fjallað töluvert um samtímaatburði ef einhverja skemmtun var hægt að hafa af þeim og danskvæðin
gáfu þannig færi á því að miðla upplýsingum því fólkið hlustaði á textana og
söng með. Á dansöld – sem og reyndar síðar – voru góð skáld í svipuðum
hávegum höfð og poppstjörnur nú á dögum.
Jón Arason var dansaldarmaður fram í fingurgóma og líklega má skýra
stóran hluta af hylli hans og velgengni með því hversu vel skáldskapargáfa
hans og lunderni féllu að dansskemmtunum landsmanna. Það má líka lesa á
milli línanna að þeir Hólafeðgar hafi verið með skemmtilegri mönnum í
samkvæmum og ávallt kunnað að vanda til góðrar veislu með söngvum og
dansi. Dansmenningin er einnig ofin í veraldleg kvæði hans sem flest eru
kveðin undir þeirra tíma dansháttum, svo sem vikivakahætti. Yfir kvæðum
Jóns svífur einnig létt háð, orðheppni og hrynjandi sem auðvelt var að festa í
minni og kveða þegar stiginn var dans. Án efa hefur þessi gáfa Jóns skapað
honum bæði sjarma (charisma) og pólitískt vald því sá sem orti fyrir danshringi Íslendinga gat náð valdi yfir þjóðmálaumræðunni. Um það vitna orð
Arngríms lærða: „Hann [Jón] var höfðingi mikill og mönnum vel geðþekkur,
38 Oddur Einarsson, 1971, bls. 130–131.
39 Sjá Stefán Einarsson, 1961, bls. 101–109.
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málfærismaður góður og mikið skáldmenni“.40 Ef til vill hefur Jón sjálfur
líka verið liðtækur dansmaður þó að þess sé hvergi getið með beinum hætti
í heimildum.
Því miður er enginn af gamanbrögum Jóns til í heild sinni og flestir eru
horfnir í rökkri tímans. Úr sumum eru þekkt nokkur erindi en af öðrum aðeins viðlagið. Lausavísur Jóns hafa einkum varðveist í annálum eða umfjöllun um atburði siðaskiptanna. Oft virðist tilviljun hafa ráðið því hvað var
skráð niður og er alls óvíst að annálaritarar hafi ávallt metið rétt í hvaða samhengi vísurnar voru ortar eða hvernig átti að leggja út af þeim. Fremur lítil
áhersla virðist hafa verið lögð á uppskriftir veraldlegra kvæða á sextándu öld.
Til er vísa eftir Jón frá um 1530 þar sem fjögur helstu skáld landsins – hvert í
sínum fjórðungi – eru talin upp og það er til marks um handritageymdina frá
þessum tíma að eftir eitt þeirra er ekkert varðveitt, aðeins eitt kvæði eftir tvö
önnur en nokkrir rímnaflokkar eftir hið fjórða.
Sá bragur sem nú er heillegastur eftir Jón telur fjögur erindi og lýsir því
þegar synir Jóns, þeir Ari og Björn, handtóku Martein Einarsson Skálholtsbiskup árið 1549. Jón hefur samið braginn strax eftir að Marteinn kom í
böndum til Hóla til þess að kasta í danshringina í biskupsdæmi sínu. Í bragnum reynir Jón að skýra hvað honum og Marteini Skálholtsbiskupi beri í milli
í guðfræði til þess að réttlæta handtökuna. Marteinn er kallaður bóndi sem
„villu marga og vantrú bauð“, þar með talið að leggja af Maríutrú („skaparans
móður að biðja“). En Jón sjálfur skýrir gerðir sínar með eftirfarandi hætti:
Stendur á móti stafkarl einn,
stirður í öllum hætti
og mætti.
Sendi hann sína synina tvo
og sækja hann og fanga svo
nema bóndinn bætti.
40 Biskupa sögur II, 1858–1878, bls. 454.
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Hér var dansaskáldið Jón Arason í essinu sínu. Hann gerir góðlátlegt grín að
sjálfum sér sem stafkarli sem kann ekki við nýju siðina og verður að vanda
um við Martein til þess að hann bæti ráð sitt. Þegar sonur Marteins ritaði
konungi bréf til þess að kvarta yfir meðferðinni á föður sínum nefndi hann
vísurnar sérstaklega sem eitt það versta sem Jón hefði gert á hlut hans.41 Sýnir það hvort tveggja í senn hve kvæðin urðu fljótt fleyg og hvílíkan mátt Jón
hafði þegar kom að því að hæða menn með danskvæðum. Slík háðkvæði voru
ekki aðeins ætluð andstæðingunum heldur einnig samherjum ef þeir brugðust trausti Jóns líkt og síra Þorlákur Hallgrímsson, faðir Guðbrands þess er
síðar varð Hólabiskup, fékk að reyna. Jón sendi Þorlák til Skarðs í Dalasýslu
til þess að handtaka þar mann en hann rak erindið slælega og uppskar háðkvæði að launum. Af varðveittum veraldlegum kvæðum Jóns ber þó líklega
hæst það sem hann orti sumarið 1550 þar sem hann lýsir sigrum sínum í baráttunni gegn Dönum og lúterskum eins og nánar verður vikið að síðar.
Katólska miðaldakirkjan hafði ótrúlegt umburðarlyndi gagnvart ærslum og
fíflaskap og var almenningi leyft að sleppa fram af sér beislinu. Um alla Evrópu voru haldnar dáraveislur (feasts of fools) á ákveðnum hátíðisdögum þar
sem svo langt var gengið í ærslunum að nútímafólki hefði þótt nóg um. Íslendingar voru hér litlir eftirbátar og leyfðist fólki að flýja hversdagsleikann
án samviskubits í dönsum eða afþreyingarbókmenntum. Rithöfundar þjóðarinnar einbeittu sér að því að skrifa spennutrylla (fornkappasögur), ástarsögur (riddarasögur eða rómönsur) og aðrar afþreyingarbókmenntir (lygaog ýkjusögur). Þetta þarf þó vitanlega ekki að þýða að fólk hafi ekki lengur
haft gaman af eldri sögum, til dæmis þeim sögum sem nú eru þekktar sem
Íslendingasögur. Þær voru áfram skrifaðar upp og lesnar en ritlist samtímahöfunda snerist um aðra hluti. Flestir fræðimenn seinni tíma hafa talið innreið riddarasagna og reyfara merki um hnignun íslenskra bókmennta en ef
til vill væri réttara að tala bæði um alþjóðavæðingu og alþýðuvæðingu skáldskapar á Íslandi. Alþjóðavæðing er réttnefni fyrir þá sök að Ísland varð fyrir
41 DI XI, nr. 663.
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síauknum erlendum áhrifum bæði í gegnum konungssambandið við Noreg
og síðar Danmörku en einnig hlaut koma útlenskra kaupskipa í tugatali eftir
1412 að hafa töluverð áhrif. Þetta fól í sér að tískustraumar frá Evrópu bárust
hingað og mótuðu bókmenningu landsmanna. Alþýðuvæðing er einnig réttnefni vegna þess að tilkoma pappírsins síðla á fjórtándu öld gerði bækur að
alþýðueign. Þá komst alþýðumenningin loks á blað og af þeim sökum hlaut
tónninn í bókmenntum Íslendinga að breytast töluvert og mótast af skemmtunum almúgans. Tilkoma pappírsins var hin hljóða bylting í íslenskum bókmenntum sem fáir hafa gefið gaum en þeir sem sjá „eljuverk þúsunda varðveitt á skrifuðum blöðum“ á handritasöfnum, eins og Jón Helgason komst að
orði í ljóði sínu „Í Árnasafni“, hljóta að undrast með sjálfum sér hve miklum
tíma íslenska þjóðin hefur varið í skriftir í aldanna rás þótt efnið falli ef til
vill misjafnlega að smekk nútímamanna. Nú liggja um 1050 rímnaflokkar og
á þriðja hundrað rómansa og riddarasagna á handritasöfnum en fáir virðast
hirða um þetta efni og hefur minnst af því komist á prent.
Þeir lútersku kennimenn sem fyrstir lýsa dönsunum, þeir Arngrímur lærði
og Oddur Einarsson, áttu sín manndómsár um og eftir aldamótin 1600. Þeir
virðast hafa haft gaman af dönsum þó að þeim hafi óað við útihátíðunum
(„gleðunum“). Þegar fram leið hófu bæði veraldleg og andleg yfirvöld baráttu
gegn dönsunum og gengu af þeim dauðum í byrjun átjándu aldar. Þessi barátta hefur skapað mörg þekkt minni í þjóðsögum. Má þar nefna „Dansinn í
Hruna“ þar sem heil kirkja sökk í jörðu vegna þess að söfnuðurinn dansaði
þar á jólanótt. „Móðir mín í kví kví“, þar sem stúlka hafði orðið þunguð á
dansgleði og borið barnið út, er annað dæmi. Hana langar nú að komast á
aðra gleði en vantar föt. Kemur þá útburðurinn til hennar og býður henni
duluna sína „að dansa í“. Rímurnar lifðu hins vegar góðu lífi fram á nítjándu
öld en í stað þess að dansa sátu landsmenn á rúmum sínum og reru fram í
gráðið við taktfasta hrynjandi kvæðanna og leyfðu sér að dvelja í heimi fornkappa og ævintýra.
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Trúarskáldið Jón Arason
Trúarljóð Jóns eru mjög í anda þeirrar kvæðahefðar sem Eysteinn munkur
markaði með „Lilju“, sem er Maríuheiti, um miðja fjórtándu öld. Jón yrkir
ekki lofkvæði sem mjög voru tíðkuð á hans tíma heldur eru kvæðin nánast
því söguleg og fjalla – eins og „Lilja“ – um baráttu góðs og ills þar sem sálarheill stendur að veði. Þeim lýkur með heitu ákalli skáldsins og fyrirbæn til
handa þeim sem hlýða. Kvæðin er ákaflega myndræn og litrík þar sem persónur og atburðir standa lesandanum ljóslifandi fyrir hugskotssjónum. Jón
talar til áheyranda í fyrstu persónu og nálægð hans er ákaflega sterk í kvæðunum, einkum þó „Davíðsdikti“ sem má telja innilegasta trúarljóð hans þar
sem iðrun skáldsins verður meginþungi kvæðisins. Sem sögumaður leiðir
Jón lesandann áfram með styrkri hendi en ber ekki efasemdir sínar eða sálarstríð á torg. Hér er maður sem yrkir beint til Krists konungs af trúarhita og
auðmýkt og játar honum hollustu sem foringi í herliði hans. Með þessu skipar Jón sér vel innan þeirrar íslensku hefðar þar sem skáldin yrkja til Guðs
með sama hætti og þau höfðu áður ort til konunga, enda er undirtitill „Lilju“
„Krists konungs drápa tíræð“. Alls hafa sex trúarkvæði verið eignuð Jóni
Arasyni. Þau eru neðantalin:
„Píslargrátur“ – 47 erindi um pínu og dauða Krists
„Davíðsdiktur“ – 30 erindi ort upp úr Davíðssálmum
„Ljómur“ – 37 erinda yfirlit um Biblíusögur
„Niðurstigningsvísur“ – 42 erindi um píslarsögu Krists og
niðurstig hans til Heljar
„Krossvísur“ – 42 erindi um pínu Krists
„Maríugrátur“ – 30 erinda lofkvæði um Maríu mey
Kvæðastíll Jóns verður einnig enn epískari fyrir þá sök að atburðarásin er vel
mörkuð og flæðir áfram án þess að dvelja við katólskar helgisagnir, lofræður
eða orðskrúð. Þetta sést til að mynda á því að í kvæðinu „Ljómur“, sem telur
37 erindi, er farið yfir alla Biblíuna frá Adam til krossdauða Jesú. „Ljómur“
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barst síðan til Færeyja og átti gríðarmiklum vinsældum að fagna þar, einkum
sem sjóferðabæn. Í Færeyjum var kvæðið reyndar kallað „Hvalvers“ en
nafnið stafar af misskilningi eins vísuorðs – „Feiknarkvölunum frá mér víki“
– þar sem Færeyingar álitu að verið væri að ræða um stórhveli. Þeir trúðu því
að gott væri að hafa kvæðið yfir á sjó til þess að fæla frá illhveli en enginn
mátti þó hafa það allt yfir í einu til þess að verða ekki sjódauður.42
Jón nefnir það raunar sjálfur í kvæðunum að hann vilji koma boðskap
Biblíunnar á framfæri við almenning með þeim hætti að hann skilji hann og
kunni að meðtaka. Fólk á þeim tíma lifði og hrærðist í sagnaskemmtunum
ýmiss konar og dansaskáldinu Jóni var fátt að vanbúnaði að færa Guðs orð í
þann stíl með léttum kveðanda og skemmtilegum lýsingum. Jón gerir sér far
um að tala skýrt og ákveðið en kemst oft á töluvert flug við að lýsa atburðum
með myndrænum hætti eins og sést glögglega í „Niðurstigningsvísum“ hans.
Líklega hafa sum kvæðin ekki aðeins verið ætluð til söngs heldur einnig til að
dansa við sem var alls ekki óvanalegt á þeim tíma. Lagið við „Niðurstigningsvísur“ er til að mynda enn varðveitt og það ber öll einkenni þess að vera
danslag með föstum fótatakti.43
Það er nokkuð lýsandi fyrir höfundarmark Jóns hve mikla áherslu hann
leggur á þann tíma sem líður frá krossdauða Jesú á föstudaginn langa til upprisunnar á páskadag þegar hann steig niður til heljar. Í lúterskri kirkju er
lítið rætt um þessa tveggja daga vist en því var öðruvísi farið hjá katólskum.
Hjá þeim varð niðurstigið að herför þar sem Kristur frelsar mannkynið samhliða því að heyja orrustu við myrkravöldin. Jón Arason gerir niðurstigið að
aðalatriði í þremur ljóðum sínum sem sýna einnig vel orðsnilld Jóns þegar
honum voru fengin epísk kvæðaefni.

42 Páll Eggert Ólason, 1919–1926, IV. bindi, bls. 417.
43 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909, bls. 545.
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Niðurstigningsvísur
Kemur upp kallið mesta,
kóngur himnanna stígur niður.
Borgir fjandans bresta,
bál og eisa slokknar viður.
Dökkva treður hann djöfla fótum undir.
Skaparinn huggar með skærri vörn
sín skepnubörn.
Þar urðu fagnafundir.
Krossvísur
Í helvíti var harkið mest,
hurðum slegið á gátt.
Herra Jesúm hræðist flest.
Hann mun koma hér brátt!
fjandur hrópa hátt.
Hver mun dögling dýrðar sá,
er djöfla sigrar mátt?
Ljómur
Þá var óp og ótti,
að illi fjandi kvíddi,
hann sá helgan kross.
Sæmiliga til sótti,
sjálfur Guð minn stríddi
og náði öllum oss.
Föður vorn Adam fyrst í burtu leiddi.
Frá eg hann gjörði allt, sem lýðurinn beiddi,
ára fjandans alla píndi og meiddi.
Jesús Christus götuna vora greiddi.
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Jón var alls ekki einn íslenskra miðaldarskálda um að hafa dálæti á niðurstigi
Krists og má til að mynda taka dæmi úr hinni katólsku trúarjátningu þar sem
segir einfaldlega: „Ég trúi því, að líkami hans var grafinn, en önd hans með
guðdómskrafti sté niður til helvítis og braut helvítisbyrgi og batt fjándann.“44
Niðurstigningin gaf miðaldarskáldunum færi á því að lýsa Kristi sem herkonungi sem gekk sjálfviljugur undir píslir á jörðu og gaf kölska tilefni til
þess að ætla að Guð hefði yfirgefið hann. En síðan kemur hann fjandaflokknum á óvart, snýr vörn í sókn og gersigrar hið illa. Í „Niðurstigningsvísum“ er Jesús kallaður er „einvaldskonungur“ sem frelsar almúgann undan
ánauð. Hann hlýtur síðan þökk fyrir frá fólkinu sem grætur áður en það stígur upp til himna með honum eins og lýst er með mjög hjartnæmum hætti.
Skáldlegur skyldleiki Jóns við Eystein munk kemur mjög skýrt fram í fjórða
síðasta erindi „Píslargráts“ þar sem Jón segist ekki vilja „blanda“ mál sitt
með dýrum kenningum eða „fræðatáli“ til þess að boðskapur kvæðisins um
pínu Jesú komist skýrt til skila. Í næsta erindi áréttar Jón síðan nauðsyn þess
að nota móðurmálið til þess að koma boðskap kristinnar trúar á framfæri svo
allir skilji:
Því gjörða eg íslensk orðin
óglósuð í máli ljósu,
að greiðara hugði eg gefast til náða
góðviljugum það allir skilja,
Þessi árétting er raunar samhljóða því sem kemur fram hjá Eysteini munki í
98. erindi „Lilju“, eins og sjá má hér að neðan:
Sá, er óðinn skal vandan velja,
velr svo mörg í kvæði að selja
hulin fornyrðin, að trautt má telja
tel eg þenna svo skilning dvelja.
44 Íslensk hómilíubók: fornar stólræður, 1993, bls. 209.
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Vel því – að hér má skýr orð skilja,–
skili þjóðir minn ljósa vilja,
tal óbreytilegt veitt af vilja.
Vil ég kvæðið heiti Lilja
„Lilja“ er talin ort um miðja fjórtándu öld og með henni lagðist Eysteinn
gegn stílstefnu dróttkvæðanna og tyrfinni notkun skáldamáls sem hann kallaði „hulin fornyrði“. Þessa stefnuyfirlýsingu Eysteins er því hægt að túlka
með svipuðum hætti og ritdóm Jónasar Hallgrímssonar í Fjölni 1837 sem
settur var rímunum til höfuðs eins og áður er vikið að. Eftirleikurinn virðist
hafa orðið svipaður því smekkur Eysteins varð ráðandi á miðöld þegar trúarljóð voru annars vegar. Andri Snær Magnason rithöfundur heldur því til að
mynda fram að með „Lilju“ hafi orðið til trúarkvæðahefð sem hélst nánast
óbreytt fram á atómöld í ljóðagerð.45 Víst er aftur á móti að Jón hefur verið
gagnrýndur fyrir að vera of trúr hefðunum. Sigurður Nordal segir til dæmis í
umfjöllun sinni að Jón hafi verið „að flestu leyti hversdagsmaður“ og
„ófrumlegur í hugsunarlífi sínu“.46 Hér gildir vitanlega hið fornkveðna að
sínum augum lítur hver silfrið en án efa hefur þessi dómur prófessorsins vegið
þungt á sínum tíma fyrir orðstír Jóns sem skálds á tuttugustu öld. Vitaskuld
er hægt að hrekja sumar af þeim guðfræðilegu forsendum sem Sigurður
leggur til grundvallar þessu mati, eins og Kári Bjarnason gerir í skýringum
sínum við „Ljóm“ hér aftar, en þessi gagnrýni hlýtur þó einkum að lenda á
kvæðahefðum síðkatólskunnar fremur en Jóni persónulega. Trúarskáldin á
þessum tíma voru trú hefðunum og litu á sig sem söngvara í fjölmennum kór
sem söng Guði lof og dýrð með einum rómi. Þegar trúarljóð voru rituð upp
var ekki einu sinni haft fyrir því að geta höfundar, enda var kveðskapurinn
ætlaður fólki til sáluhjálpar fremur en persónulegrar upphafningar og
himnabúar hlutu að vita hver orti hvað þegar kom að skuldadögum.
Jón Arason var vitaskuld undir sterkum áhrifum frá „Lilju“ og trúr hefðinni
45 Sjá Andra Snæ Magnason, 1999, bls. 13–20.
46 Sigurður Nordal, 1996, bls. 151.
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en höfundareinkenni hans helgast kannski af því að hann var dansaskáld
sem sneri sér að trúarkvæðum á efri árum ef marka má sögubrot um hann á
latínu.47 Af þeim sökum eru trúarkvæði hans líflegri, einfaldari og meira
grípandi en gerðist um flesta aðra höfunda á hans tíma. Það voru jafnframt
þessi einkenni sem gerðu kvæði Jóns jafn vinsæl og raun ber vitni en þau eru
til í ótal uppskrifum sem virðast hafa gengið manna á milli allt fram á ní
tjándu öld. Það var heldur ekki að ófyrirsynju að „Píslargrátur“ var auk „Davíðsdikts“ tekinn upp í Vísnabók Guðbrands frá árinu 1612 ásamt ýmsum
öðrum katólskum kveðskap og var þar ætlað að vera evangelískum trúarskáldum fyrirmynd. Þetta gerði Guðbrandur af illri nauðsyn því sá sálmakveðskapur lúterskur sem barst hingað í hráum þýðingum eftir siðaskiptin
þótti mikil hrákasmíði og naut lítilla vinsælda hjá almenningi. Af þeim sökum var Hólabiskupi nauðsyn að sveigja sagnakveðskapinn að lúterskri braut
fremur en ýta honum til hliðar með sálmasöngli. Trúarljóð Jóns voru því
óumdeilanlega einn mikilvægasti farkosturinn þegar íslenskum kvæðahefðum var fleytt yfir siðaskiptin til lúterskra trúarskálda. Hér er ekki svigrúm til
þess að rekja þann þráð frekar en þó má benda á að Hannes Finnsson telur
til dæmis áhrif „Davíðsdikts“ augljós í „Passíusálmum“ Hallgríms Péturssonar auk þess sem Páll Eggert Ólason segir að það „mætti einnig sýnast svo“
að áhrifa „Niðurstigningsvísna“ verði einnig vart í sömu sálmum.48 Kannski
er það ekki að undra í ljósi þess að Hallgrímur var alinn upp á Hólum í
Hjaltadal og faðir hans var hringjari í kirkjunni, að öllum líkindum skyldur
Helgu, konu Jóns, líkt og Guðbrandur Þorláksson biskup.
Sá kvæðastíll Jóns að yrkja beint til Krists og sneiða hjá lofmælgi og helgisögnum gerir það einnig að verkum að hann var einna lúterskastur af þeim
trúarskáldum katólskum sem ortu á miðöld ef litið er fram hjá dálæti hans á
niðurstigningunni. Árni Magnússon komst svo að orði að „Píslargrátur“ væri

47

„Fragmentum historiæ Johannis Arii Episcopi Holensis“ 1–2, 1858–1878, Biskupa sögur

Bókmenntafélagsins II, bls. 422.
48 Páll Eggert Ólason, 1919–1926, I. bindi, bls. 419.
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„eptir ritningunni rétt ómeingað, án allrar hjátrúar“.49 Ekki verður heldur
betur séð en að aðalstefið í „Píslargráti“ um að krossdauði Jesú sé eina leiðin til þess að verða sáluhólpinn verði að teljast í hæsta máta evangelískt.
Yfirvoldugri allri mildi
er skínandi Jesús pína.
Hún gefur best þeim henni treysta
himneskt ráð til guðdómsnáða.
Vert er að hafa í huga að Jón var jafnaldri Marteins Lúters (f. 1483). Jón hefur óefað orðið var við lúterskar kenningar á þeim tveimur ferðum til Þýskalands sem hann fór á vegum forvera síns á biskupsstóli. Og þegar hann hélt í
vígsluför sína til Þýskalands, Danmerkur og Noregs árið 1522 voru mál siðbótarinnar í brennidepli. Einmitt á þeim tíma voru miklar bændauppreisnir
í Þýskalandi þar sem almúginn reis upp gegn kirkju og yfirvöldum. Hér er því
ekki haldið fram að Jón hafi meðtekið lúterskar kenningar, þó að mögulega
væri hægt að draga „Píslargrát“ til vitnis um evangelíska trúarhugsun, en hins
vegar gæti hann hafa dregið sínar ályktanir af umræðunni sem var í hámæli.
Hann kann jafnvel að hafa orðið var við hugmyndir manna á borð við Erasmus frá Rotterdam, sem stóð nærri siðbótarmönnum í málflutningi, án þess
þó að yfirgefa katólsku kirkjuna. Það er til að mynda sérlega athyglisvert að
eftir vígsluferð sína kom Jón með prentsmiðju til landsins þar sem meðal
annars voru prentaðar þýðingar á guðspjöllunum nokkru áður en Oddur
Gottskálksson hóf að þýða Nýja testamentið í fjósinu í Skálholti. Til saman
burðar má nefna að prentsmiðja barst ekki til Noregs fyrr en árið 1650.
Hin íslenska Rómarkirkja virðist hafa náð þeim árangri að vera þjóðkirkja
sem naut hylli almennings. Hún þurfti því ekki að óttast byltingu að neðan
líkt og systurkirkjur hennar í Evrópu. Það er raunar athyglisvert að í löndum
Evrópu fólu siðaskiptin í sér að boðun kirkjunnar snerist frá latínu til móðurmálsins. Hið sama var ekki um að ræða í Noregi og á Íslandi þar sem boð49 Biskupa sögur II, 1858–1878, bls. 454.
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unin var þegar á norrænu og siðaskiptin fólu fremur í sér aðför að móðurmálinu vegna nýrrar áherslu á danska tungu sem var spornað við
hérlendis en ekki í Noregi. Ekki er heldur laust við að hin opinbera túlkun á
því sem gerðist í menningarmálum landsins eftir siðaskipti beri nokkurn
keim af því að sigurvegararnir hafi skrifað söguna. Lögð er ofuráhersla á þátt
lúterskra frömuða líkt og Guðbrands Þorlákssonar og Hallgríms Péturssonar
í því að viðhalda tungumálinu en að sama skapi er dregið úr þeim arfi sem
þeir tóku frá hinum blinda páfadómi. Hér skal ekki dregið úr atgervi og afrekum þessara manna en samt er það ljóst að þeir stóðu báðir á herðum annarra
stórmenna úr hinni íslensku Rómarkirkju. Þegar betur er að gáð er samfellan
í bókmenntasögu landsins nefnilega mun meiri en svo að siðaskiptin hafi
verið sérstök menningarbylting. Þó að mörgum virðist ekki hugnast þær viðbætur sem urðu á íslenskum menningararfi á tímum síðkatólskunnar er
samt ljóst að norrænum fræðum var vel við haldið. Gott dæmi um þetta er
þegar Arngrímur lærði fékk þá beiðni frá Dönum 1596 að afla heimilda um
sögu Norðurlanda sem aðeins var til í ófullkomnum brotum. Arngrímur
safnaði saman tuttugu og sex handritum hérlendis og skrifaði sögu Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar sem varð frumheimild fyrir fræðimenn þar
ytra.50 Læsi virðist einnig hafa verið mjög almennt meðal almennings undir
lok katólskunnar hérlendis ef marka má bréf Peters Palladíus Sjálandsbiskups, aðalforkólfs siðaskiptanna í Danmörku, frá árinu 1546 sem segist hafa
frétt það að flestir landsmenn geti lesið og skrifað á sínu eigin móðurmáli.51
Verður það að teljast mjög góð umsögn um menntunarstig þjóðarinnar áður
en lútersku frumherjarnir komu til sögunnar.
Birting „Píslargráts“ og „Davíðsdikts“ í Vísnabókinni skiptir þó miklu máli
sökum þess að fyrir vikið er höfundarnafn Jóns fest við kvæðin með óyggjandi hætti. Málin vandast heldur þegar kemur að hinum fjórum þar sem ekki
var litið á höfundarétt eða hugverk á sama hátt á tímum Jóns og nú er gert.
50 Páll Eggert Ólason, 1919–1926, IV. bindi, bls. 177–197.
51 DI XI, nr. 400.
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Algengast er að handrit með trúarkvæðum frá sextándu öld séu ekki merkt
höfundum en í yngri handritum er Jóns Arasonar getið sem höfundar að
þessum fjórum kvæðum. Þrjú kvæðanna – „Ljómur“, „Niðurstigningsvísur“
og „Krossvísur“ – bera einnig skýr höfundareinkenni Jóns um orðfæri og stíl
hvort sem miðað er við þau tvö trúarljóð sem birtust í Vísnabókinni eða veraldleg kvæði hans. „Krossvísur“ eru til að mynda sláandi líkar „Davíðsdikti“
og „Niðurstigningsvísur“ virðast harla svipaðar að áferð og veraldlegir dansar Jóns. Engir aðrir höfundar hafa verið nefndir til sögunnar í sambandi við
þessi kvæði. Samtímaheimildir geta þess einnig að Jón hafi ort Maríukvæði
en mun meiri vafi leikur á því hvaða kvæði var nákvæmlega um að ræða. Það
Maríukvæði sem oftast hefur verið kennt Jóni er hefðbundið lofkvæði, lipurlega ort en nokkuð ólíkt hinum, bæði að efni og stíl. Þar ber til að mynda
töluvert á latínuslettum sem sjást varla í hinum ljóðum hans. Sleppt er að
prenta kvæðið hér, enda allt mun óvissara um það en hin kvæðin.
Nýr siður í landi
Ögmundur biskup Pálsson var lærður maður og menntaður í Þýskalandi og
Hollandi. Hann var þó einnig sagður með orðhvatari og stóryrtari mönnum.
Hann átti það jafnvel til að reiðast og kalla menn sína „hórusyni“ eða
„skækjusyni“ og jafnvel slá þá líka af litlu tilefni.52 Það mátti því búast við líflegu orðalagi þegar hann fjallaði um nýjar trúarhreyfingar í Evrópu í opnu
bréfi til íbúa Skálholtsbiskupsdæmis árið 153953 en þá voru tuttugu og tvö ár
síðan Marteinn Lúter hafði hengt mótmælaskjal á hurð dómkirkjunnar í
Wittenberg. „Upp hefur risið einn grámunkur og prédikað nýja villu og vantrú“, segir Ögmundur í bréfinu. „Finnum vér það hvergi, hvorki í Guðs lögum
né manna, að þessari villu sé hlýðandi í nokkurn máta, því að hún hefur upphaf illt og efnislaust, miðbikið mátalaust og endinn afskaplegan.“
Þrátt fyrir stór orð var staða Ögmundur Pálssonar veik. Hann var kominn á
52

„Um Skálholtsbiskupa fyrir og um siðaskiptin“, 1858–1878, Biskupa sögur Bókmennta-

félagsins II, bls. 238.
53 DI X, nr. 167.
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efri ár og orðinn nær sjónlaus. Frændi hans og biskupsefni Sigmundur Eyjólfsson hafði látist í vígsluferð sinni í Noregi árið 1537 og sama ár höfðu allir
katólskir biskupar Noregs gjört eitt af þrennu; snúist til lútersku, verið
handteknir eða flúið land. Þar með talið hinn skeleggi erkibiskup í Niðarósi,
Ólafur Engelbriktsson, sem efndi til misheppnaðrar uppreisnar gegn Danakonungi og lést í útlegð í Hollandi árið 1538. Sagnfræðingurinn Jacques
Barzun54 hefur líkt siðbótinni á sextándu öld við byltingu eins og þá sem
kommúnisminn skapaði í byrjun tuttugustu aldar þegar hann hreif með sér
ungt fólk sem vildi bæta heiminn, eyða fáfræði og ryðja burt gömlum hefðum. Svo virtist einnig sem allir ungir menn í þjónustu kirkjunnar sem sendir voru utan til náms hafi sýkst af þessari villutrú sem fór eins og eldur í sinu
um Norður-Evrópu. Þar voru á meðal þeir menn sem Ögmundur hafði alið
upp undir handarjaðri sínum og kostað til náms. Undir blindu augliti Ögmundar, á sjálfum biskupsstólnum í Skálholti, hafði myndast lítil sella róttæklinga sem áttu leynifundi til þess að ræða trúmál, auk þess að þýða Nýja
testamentið í fjósi staðarins. Sannleikurinn var sá að Ögmundur átti fárra
kosta völ þetta sumar. Á sama tíma og hann lét halda reiðilesturinn um grámunkinn Lúter samþykkti hann Gissur Einarsson, leiðtoga róttæklinganna,
sem biskupsefni í sinn stað. Gissur fullvissaði fóstra sinn um að hann væri
snúinn frá trúvillunni en strax eftir að hann tók við stjórninni í Skálholti
hófst kalt stríð á milli þeirra Ögmundar þar sem Gissur reyndi að mjaka
biskupsdæminu í átt til lútersku en Ögmundur streittist á móti. Þessu þrátefli
lyktaði þannig að Ögmundur ritaði Jóni Arasyni bréf og bað um hjálp til þess
að láta biskupskjörið ganga til baka. Gissur komst yfir bréfið. Vorið 1541 kom
svo hingað danskur her á tveimur skipum fyrir sunnan land undir stjórn
Kristófers Hvítfelds, eins virtasta herforingja konungs. Kristófer þessi hafði
áður stjórnað Norður-Noregi og komið siðaskiptum þar í gegn. Gissur lét
Danina handtaka Ögmund og flytja á skip en hann lést síðan í hafi á milli
Danmerkur og Íslands. Því næst marseraði Hvítfeldur með menn sína á Alþingi og lét samþykkja lúterskan sið í Skálholtsbiskupsdæmi undir augliti
54 Sjá Barzun, Jacques, 2000, bls. 31–34.
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herflokks síns en Norðlendingar sátu heima. Markaði þetta mikil tímamót
því þetta var í fyrsta skipti sem konungur beitti hervaldi til þess að hlutast til
um innanlandsmálefni.
Hugmyndir siðbreyttu róttæklinganna fengu ekkert alþýðufylgi og þeir
hefðu líklega fáu getað fengið áorkað hérlendis ef Kristján III. Danakonungur hefði ekki lagst á sveif með þeim. Atburðarás siðaskiptanna er raunar í
mörgu mjög lík því sem gerðist í Austur-Evrópu eftir seinna stríð þegar fámennir kommúnistaflokkar náðu þar völdum með aðstoð Rauða hers Sovét
ríkjanna. Kristján konungur kann að hafa verið sanntrúaður maður og viljað
af heilum hug siðbæta Íslendinga en hann hafði einnig mjög ríka efnahagslega og pólitíska hagsmuni af því að ýta katólsku kirkjunni til hliðar hérlendis líkt og í Danmörku og Noregi. Danir höfðu aldrei haft nema veika stjórn á
landinu. Landsmenn voru vopnaðir, herskáir ef svo bar undir, og höfðu
löngum komist upp með að drepa danska umboðsmenn. Herleiðangrar til
Íslands voru dýrir og hættulegir og danski flotinn þunnskipaður. Danskir
umboðsmenn höfðu stopula vist hérlendis og þorðu sig lítið að hræra frá
Bessastöðum. Annar veikleiki Dana fólst í því að hér lágu stærri og sterkari
þjóðir, Englendingar, Hollendingar og Þjóðverjar, með skip sín kringum
landið, versluðu og veiddu fisk. Danskir kaupmenn stóðust þeim einfaldlega
ekki snúning. Loks hafði íslenska kirkjan – í bandalagi við þá norsku – lengi
verið ofjarl konungsvaldsins hérlendis þar sem biskuparnir virtust ávallt
hafa síðasta orðið í öllum málum, sama hvað leið konungsbréfum. Raunar
var það svo að eina leiðin fyrir konung að stýra landinu var sú að vera í
bandalagi við kirkjuna, nýta boðleiðir hennar og skrifræði með því að gera
biskupa og prófasta að umboðsmönnum sínum. Til að mynda fóru biskuparnir báðir með hirðstjóravald hérlendis á tímum Greifastríðanna 1533–
1537.55 Ísland var gullnáma en það voru aðrar þjóðir en Danir sem grófu og
græddu. Svo lengi sem Þjóðverjar seldu innfæddum bjór og byssur að vild og
katólskir biskupar espuðu menn til óeirða yrðu Danir ekki öruggir á Íslandi.
Og ef danskir kaupmenn gátu ekki haft í fullu tré við þýska kaupmenn í
55 DI IX, nr. 587.
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frjálsri samkeppni varð að beita öðrum aðferðum. Auk þess átti íslenska
kirkjan mun meira silfur en nauðsynlegt þótti.
Eftir fall Ögmundar töldu allir aðilar sig hafa hag af friðarsamningum.
Gissuri var það kappsmál að ná stjórn á eigin biskupsdæmi og halda friðinn
eftir að danski herinn var farinn af landi brott. Jón biskup virtist mjög hikandi í viðbrögðum gagnvart þessum siðbreytingum þar syðra og íhlutun
Dana, enda sneru menn hans við fremur en að mæta Hvítfeldi á Alþingi og
þrátt fyrir allt var Gissur réttkjörinn biskup samkvæmt katólskum kirkjulögum. Við þessar aðstæður virðist Jón hafa valið þann kost að bíða og sjá.
Þessir gagnkvæmu hagsmunir urðu til þess að árið 1542 gerðu Jón og Gissur
með sér friðarsamning sem skipti landinu í tvo hluta, lúterskt Skálholtsbiskupsdæmi og katólskt Hólabiskupsdæmi.56 Hélst sá samningur meðan báðir
lifðu. Konungur vildi einnig gjarnan semja við Jón biskup. Markmið konungsmanna var að ná yfirráðum yfir útræðisstöðum landsins sem voru hvort
sem er flestir í Skálholtsbiskupsdæmi. Brennisteinsnámurnar voru að vísu í
Hólabiskupsdæmi en Jón lofaði að senda konungi brennistein.57 Fyrir Dani
var það forgangsmál að hnekkja valdi Þjóðverja hér við land og á meðan var
best að hafa Jón hægan. Martröð konungs hlaut ávallt að vera sú að hinir
harðdrægu Hamborgarar og bændaher Jóns mynduðu bandalag gegn honum.
Það urðu því góðar undirtektir í konungsgarði þegar Jón sendi Sigurð son
sinn þangað ásamt Ólafi Hjaltasyni veturinn 1542–1543.58 Tveimur árum
síðar gekkst Jón fyrir fjársöfnun til handa konungi og sendi honum út digran
silfursjóð árið 1545.59 Þessi friðkaupastefna gekk svo langt að konungur stóð
með Jóni gegn Gissuri og leyfði honum að sölsa undir sig Bjarnanesjarðir
árið 1545.60
Svo virðist sem þeir báðir, Sigurður og Ólafur, hafi snúist til lútersku þegar þeir dvöldust ytra í sendiferð sinni í góðum félagsskap Gissurar Einars56
57
58
59
60
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DI XI, nr. 147.
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sonar sem hlaut þá biskupsvígslu. Raunar sá Jón sérstaka ástæðu til þess að
rita Gissuri bréf eftir utanförina og þakka honum „sérlega þá heiðurligu æru“
sem hann sýndi sendiboðunum.61 Margt bendir einnig til þess að þeir tvímenningar hafi sagt mun fleira við konung um hinn nýja sið og mannabreytingar á Hólum en Jón ætlaði ef marka má bréf Péturs Sjálandsbiskups Palladíus frá árinu 1546 til Orms Sturlusonar og Péturs Einarssonar.62 Palladíus
virðist hafa staðið í þeirri trú að Sigurður myndi taka við af föður sínum sem
aðstoðarbiskup fyrst og siðaskiptum yrði þannig komið á þar nyrðra. Hér
kann þó að vera að bréfið endurómi afsakanir konungs fyrir biskupi að hann
skyldi líða pápísku í Hólabiskupsdæmi. Aftur á móti hafi konungur sjálfur
verið búinn að sætta sig við það að Jón ríkti sem biskup til æviloka svo lengi
sem hann væri meðdrægur Dönum á Íslandi. Víst er að Sigurður fékk sérstakt verndarbréf hjá konungi og virðist hafa haldið sér í hæfilegri fjarlægð
frá herferðum Jóns eftir það. Hann reið þó með föður sínum í Bjarnanes árið
1545 en sú reið var að vísu með konungsleyfi. Ólafur Hjaltason var sonur
járnsmiðs á Hólastað og hafði átt allan sinn frama undir Jóni sem skipaði
hann prest í Laufási, einu besta brauði landsins. Jón rak hann síðar úr landi
árið 1550 þegar uppvíst var um trúvillu hans. Það var síðan hann sem hreppti
biskupstignina eftir Jón árið 1551 þrátt fyrir að allur norðlenskur klerkalýður
kysi Sigurð til embættisins.
Niðurstig Jóns biskups
Gissur Einarsson súperintant var sterkur leiðtogi sem hafði haft fullt taumhald á Dönum eftir að hann tók við embætti. Hins vegar var lúterskur siður
ákaflega óvinsæll og Gissur átti í hinu mesta basli með að stjórna biskupsdæminu eftir brottför dönsku hermannanna. Prestarnir voru ósamvinnuþýðir, leiguliðar kirkjunnar neituðu að borga afgjald af jörðum og almenningur hélt fast við átrúnað sinn á helga menn og líkneskjur. Engar
vísbendingar hafa komið fram um það að Jón Arason hafi reynt að færa sér
61 DI XI, nr. 243.
62 DI XI, nr. 400.
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þetta í nyt með beinum hætti þó að sú staðreynd ein og sér að Hólabiskupsdæmi var enn rammkatólskt hljóti að hafa unnið mjög á móti lúterskum sið
sunnanlands. Flest bendir raunar til þess að þeir Hólafeðgar hafi látið Gissur
einráðan í Skálholtsbiskupsdæmi fyrir utan að hrifsa til sín Bjarnanesjarðir.
Gissur Einarsson var þrátt fyrir allt réttkjörinn biskup í Skálholtsbiskupsdæmi og friðarsamningur í gildi.
Jón orti tvær vísur um siðbreytinguna sunnanlands sem lýsa bæði áhyggjum og andstyggð sem biskupinn hefur haft á hinum nýja sið þrátt fyrir friðmæli til bæði konungs og Gissurar biskups. Hin fyrri lýsir töku Viðeyjar
klausturs 1541:
Sunnan að segja menn,
sum klaustur haldi laust.
Þýskir gjöra þar rask
þeygi gott í Viðey.
Öldin hefir ómild
Ála bruggað vont kál.
Undur er ef Ísland
eigi réttir hans stétt.
Hér sést enn gamansemi Jóns þar sem hann uppnefnir Alexíus ábóta í Viðey
„Ála“ sem hafi verið „bruggað vont kál“. Síðustu tvær línurnar eru athyglis
verðar en þar kallar Jón það „undur“ ef munklífi (stétt Ála) verði ekki rétt við
á Íslandi.
Hin vísan er heimsósómavísa sem talin er ort um 1545 og sýnir viðhorf Jóns
til nýbreytni konungs í trúmálum jafnt sem veraldlegum efnum:
Hnigna tekur heimsmagn,
hvar finnur vin sinn?
Fær margur falsbjörg,
forsómar manndóm.
Tryggðin er trylld sögð,
trúan gjörist veik nú.
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Drepinn held eg drengskap,
dyggð er rekin í óbyggð.
Hægt er að velta fyrir sér hvort Hólabiskup hafi frá öndverðu ætlað sér að rísa
gegn Dönum. Til að mynda er vafamál hvort hann hefði tekið bón Ögmundar
um liðveislu gegn Gissuri vorið 1541 og gengið þannig gegn konungi. Af þeim
sökum er umhugsunarefni hvort Jón hefði setið á friðarstóli ævina á enda ef
Gissuri hefði enst aldur. Víst er aftur á móti að Jón leit á dauða Gissurar
snemma árs 1548 sem tækifæri sem hann ákvað að láta ekki ganga sér úr
greipum. Vorið 1548 reið Jón yfir sína Rúbícon með bréfi dagsettu 21. apríl63
þar sem hann tók sér erkibiskupsvald yfir Íslandi og var þar með gefin „full
makt yfir öllu Íslandi að dispensera um allar causas papales et cetera“. Reið
hann síðan með flokk manna til þess að hertaka Skálholt og láta prestastefnu
kjósa nýjan biskup undir sinni stjórn. Hann hefur líklega ekki búist við mikilli mótspyrnu en annað kom á daginn.
Á Skálholtsstað var fjöldi manna undir vopnum. Jón tjaldaði utan við staðinn á Fornastöðli og skipaði síðan mönnum sínum til atgöngu. Biskupsmenn
gengu fylktu liði að staðnum en sáu jafnframt að varnarmenn Skálholts
reistu byssur sínar og tóku mið á þá. Þegar Norðlendingar komu í skotfæri
stönsuðu þeir og sem snöggvast horfðust sveitirnar í augu þar til sóknar
mennirnir sneru undan. Eftir fimm daga umsátur lét Jón biskup taka upp
tjöldin. Þetta var stórsigur fyrir Sunnlendinga og tveir úr þeirra hópi tóku sér
fyrir hendur að semja gamanbragi um för Jóns honum til háðungar. Annar
þeirra var Jón Bjarnason ráðsmaður staðarins og kallaði Jón biskup hann
„stöðlaskáld“ eftir það. Vísur hans eru því miður glataðar. Hinn hét Andrés
Magnússon sem var heimilismaður í Skálholti á þessum tíma og síðar lögréttumaður í Ölfusi en fátt annað er nú vitað um hann. Vísur hans veita aftur
á móti töluvert góða innsýn í eðli vopnaðrar baráttu á þessum tíma á Íslandi.
Andrés segir í ljóði sínu:

63 DI XI, nr. 564.
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beygðu byssur margan,
þann er bráður þótti í ráðum.
…
fyrr hefir aldri’ í ferðum,
frómur stýrir sóma
fengið forsmán slíka.
Fellir margan elli.
…
Nú trúi’ eg drambið digra
drjúpi’ og verði’ að krjúpa.
Á miðöld höfðu Íslendingar gaman af vopnaskaki en ekki blóðugum bardögum því að í innanlandsátökum var það aðeins fyrir slysni að menn týndu lífi.
Raunar virðast íslenskir bændaherir á tímum síðkatólskunnar hafa verið
fremur meinhægir í samanburði við það sem þekktist í Evrópu. Til að mynda
virðist enginn maður hafa fallið í herferðum Jóns biskups þar til hann sjálfur og synir hans voru höggnir. Vitanlega hljóta vopnaðir flokkar sem safnað
er saman vegna ófriðar ávallt að vekja ógn þar sem þeir fara um og hneigjast
til óspekta. Þessi sami Andrés Magnússon og orti ljóðið er einnig heimildarmaður fyrir því að einhverjir biskupsmenn hafi í þessari ferð nauðgað
bændakonu frá Úthlíð sem ætlaði að reyna að ná fundi Jóns biskups eftir að
biskupsmenn höfðu rænt hestum frá bónda hennar.64 Þetta er þó eina skjalfesta dæmið um slíka verknaði sem vitað er um í tengslum við siðaskipta
baráttu Hólafeðga.
Blóðþorstinn kom aftur á móti fram þegar landsmenn áttu í höggi við útlendinga en þar voru lítil grið gefin hvort sem um var að ræða Englendinga í
Grindavík 1532, Þjóðverja í Skálholti 1540, Dani á Suðurnesjum 1551 eða
Spánverja á Vestfjörðum 1616. Vopnuð barátta á milli landsmanna sjálfra
snerist um að knýja fram úrslit með liðsmun – sem þurfti sjaldnast að beita

64

„Æfisaga og ættbálkur Jóns biskups Arasonar og barna hans“, 1858–1878, Biskupa sögur
Bókmenntafélagsins II, bls. 342.
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þar sem mótherjar gáfust upp fyrir ofurefli – eða með samningum. Baráttan
í Skálholti vorið 1548 snerist um vilja og liðstyrk. Myndu Skálhyltingar
raunverulega skjóta á biskupsmenn? Myndu biskupsmenn raunverulega
sækja á Skálholtsstað? Leikurinn stóð ekki aðeins á milli fótgönguliðanna
sjálfra heldur leiðtoganna sem stóðu að baki þeim og beygðu þá að einum
vilja. Atlaga Norðlendinga var því fyrst og fremst einvígi á milli vilja Jóns
biskups og leiðtoga lúterstrúarmanna. Og þar var vilji Jóns beygður eða
drambið látið drjúpa fyrir byssukjöftum sunnanmanna eins og Andrés segir
í vísu sinni. Gamla biskupinum var farið að förlast og hann hafði hér fundið
fyrir ofjarla sína.
Það vopnavald sem beint var gegn Jóni í Skálholti var ekki runnið undan
rifjum guðfræðinganna róttæku sem forðum höfðu myndað sellu í Skálholti
en höfðu nú fengið góð brauð í tíð Gissurar. Hér voru að verki tveir veraldlegir höfðingjar, þeir Daði Guðmundsson frá Snóksdal og Gleraugna-Pétur
Einarsson, sem báðir höfðu unnið sig upp til auðs og metorða af eigin
rammleik en með misjöfnum meðölum. Daði hafði byggt upp héraðsveldi í
kringum Hvammsfjörð í Dalasýslu, að einhverju leyti með ofríki en einnig
með fiskverslun við útlendinga, og hafði nú á að skipa einu best vopnaða og
hollasta sveinaliði landsins. Hann átti sjálfur fullkomin hertygi á þrjátíu til
fjörutíu menn og virtist geta kallað hundrað og fimmtíu vopnaða menn til sín
í Snóksdal með fremur stuttum fyrirvara.65 Daði var kvensamur og þurfti
vegna hjúskaparbrota sinna að halda góðu sambandi við Skálholtsbiskup.
Gleraugna-Pétur hóf feril sinn í sveinaliði Ögmundar biskups og þáði jörð af
honum en gekk í lið Dana þegar þeir hófu að láta greipar sópa um eignir katólsku kirkjunnar, meðal annars með töku klaustursins í Viðey. Það varð til
þess að Ögmundur bannfærði hann en Gissur tók hann þegar upp á sína arma
og konungur einnig. Gleraugna-Pétur varð umboðsmaður konungs 1542–
1547 og fékk að leika og sýsla með eignir klaustranna. Það var því til mikils að
vinna fyrir þessa tvo höfðingja að siðaskiptin næðu fram að ganga hérlendis
og til þeirra vísaði Jón nokkru síðar þegar hann sagðist „hafa undir sér allt
65

„Æfisaga og ættbálkur Jóns biskups Arasonar og barna hans“, 1858–1878, Biskupa sögur
Bókmenntafélagsins II, bls. 346.
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Ísland utan hálfan annan kotungsson“.66 Var Daði heill en Pétur hálfur. En
það vald sem raunverulega stóð að baki þeim mágum, Pétri og Daða, og gerði
þá svo djarfa að beina byssum á Hólabiskup var samt konungur sjálfur og
málaher hans sem hafði skundað á Þingvöll 1541. Þar sem Jón sat um Skálholt
og Daði og Pétur stóðu vörð kusu lútersku róttæklingarnir þann mann
til biskups sem tengdi höfðingjana tvo órjúfanlega við málstað siðaskiptanna. Hér var um að ræða Martein Einarsson, bróður Péturs og mág Daða.
Marteinn hafði lært listmálun í Englandi og var friðsemdarmaður að upplagi
og tók við biskupstigninni nauðugur. Hann sigldi þegar út til vígslu. Jón lét
einnig kjósa sitt eigið biskupsefni þarna fyrir utan Skálholt, Sigvarð Halldórsson sem verið hafði ábóti í Þykkvabæ og var trúr katólskum sið.67 Sigldi
hann einnig utan til vígslu en var þá þegar settur í læri hjá Palladíusi og hafði
að hans sögn snúist til lútersku þegar hann lést ytra árið 1550.68 Það gat vart
komið Jóni á óvart að Sigvarður skyldi festast óvígður í Kaupmannahöfn en
svo virðist sem hann hafi litið á kosningu hans sem millileik. Jón vildi láta
líta svo út sem hann fylgdi réttum reglum með löglegt biskupsefni sem væri
öfugt við Martein sem hafði ekki nægan fjölda af undirskriftum til þess að
kosning hans gæti talist lögleg eftir íslenskum lögum. Það átti ekki að fara á
milli mála hvorum megin rétturinn stóð í þeim átökum sem brátt fóru í hönd,
enda viðurkenndi Jón aldrei biskupstign Marteins.
Eftir ósigurinn í Skálholti hafði Jón fremur hægt um sig í ár. Haustið 1549
lét hann aftur til skarar skríða og sendi syni sína til að handtaka Martein sem
var nýkominn til landsins eftir vígsluna ytra. Á næstu mánuðum gengu þeir
Hólafeðgar kerfisbundið að lúterskum merkisberum hérlendis og létu handtaka þá, hrekja úr landi eða játast aftur undir katólskan sið. Með Martein
biskup í broddi fylkingar tók Jón biskup Skálholt vorið 1550 og lét grafa upp
Gissur og dysja utangarðs sem villutrúarmann með leikrænum tilþrifum. Á
„Æfisaga og ættbálkur Jóns biskups Arasonar og barna hans“, 1858–1878, Biskupa sögur
Bókmenntafélagsins II, bls. 347.
67 DI XI, nr. 568.
68 DI XI, nr. 587 og 643.
66
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Alþingi nokkrum vikum seinna var samþykkt að þjóðin skyldi öll snúa aftur
til katólsku. Það var því með nokkru stolti sem Jón biskup svaraði vísum
Andrésar síðar þetta sumar:
Þessi karl á þingið reið
þá með marga þegna,
svo gegna.
Öllum þótti hann ellidjarfur,
Íslandi næsta þarfur
og mikið megna.
Þótt biskupinn væri orðinn gamall hafði hann samt beygt þegna landsins
undir sinn vilja og látið þá gegna sér og þannig myndað trúverðugt viðnám
gegn Danakonungi. Nú lagði biskupinn allt kapp á að búa sína menn undir
baráttuna við Dani sem var fram undan. Hann lét byggja virki á Hólum með
fallbyssum og vindubrú og hefur án efa lagt í stórfelld vopnakaup til þess að
nútímavæða Hólaherinn. Í kvæði Ólafs Tómassonar er sagt að Jón biskup
hafi yfirleitt riðið til Alþingis með tvö til þrjú hundruð menn en það var
líklega stærð hins fasta Hólahers Jóns. Ólafur lýsir því einnig þvílíkt ofur
kapp þeir Hólafeðgar lögðu á að menn þeirra væru brynjaðir, með hanska og
sverð. En hvers var bændaher Jóns raunverulega megnugur í uppreisn gegn
konungi? Hafði Jón erlenda bandamenn á bak við sig? Enn hefur ekkert verið minnst á þátt Hamborgara og verslunarfélags á vegum góðborgara Kaupmannahafnar í atburðarásinni.
Drottinssvik?
Um miðja sextándu öld voru Hamborgarmenn atkvæðamestir erlendra þjóða
hérlendis. Þeir sigldu á fjölmargar hafnir hringinn í kringum landið, þar
með talið á Norðurlandi þar sem þeir stunduðu meðal annars brennisteinsverslun af fullu kappi. Höfuðstöðvar þeirra voru hins vegar í Hafnarfirði sem
þeir tóku af Englendingum árið 1518 og þar höfðu þeir lúterska kirkju og
prest. Hamborgarar voru harðdrægir og vopnaglaðir í samkeppni við aðrar
58
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þjóðir og aðrar Hansaborgir um hafnir. Aftur á móti reyndu þeir ávallt að
koma sér vel við landsmenn öfugt við Englendinga sem oft stóðu í skærum
við Íslendinga.69 Eftir að hafa náð Grindavík af Englendingum með hernaði
árið 1532 hófu þeir umfangsmikla útgerð á Reykjanesi í félagi við Íslendinga.
Áhafnir skipanna voru hérlendar og margir þeir sem reru voru búðsetumenn,
bjuggu með öðrum orðum í þéttbýli og höfðu aðalatvinnu sína af fiskveiðum.
Slíkt var raunar bannað samkvæmt íslenskum lögum, enda kærðu bændur
sig ekki um samkeppni um vinnuafl, en aftur á móti fengu Hamborgarmenn
lengi því framgengt sem þeir vildu. Eftir að Skálholtsbiskupsdæmi varð lúterskt árið 1541 tók konungur hins vegar að beita sér gegn Hamborgarmönnum hér við land. Hann gerði þolreyndan herforingja, Otta Stígsson að nafni,
að hirðstjóra hérlendis en Otti þessi hafði einnig rekið erindi konungs í
Noregi og rænt svo eignir erkibiskupsstólsins í Niðarósi að ekki myndi eldur
hafa gert þar meira tjón. Til að mynda hafði bókasafn stólsins verið brennt til
kaldra kola.70 Otti hafði skýrar skipanir frá konungi og hóf embættistíð sína
með því að gera upptæka fjörutíu og fimm báta sem Hamborgarar gerðu út
með íslenskum áhöfnum á Suðurnesjum.71 Otti lá við landið næstu sumur
með menn sína og talið er að hann hafi haft vetursetu 1545–1546. Við brottför hans árið 1547 hafði líklega verið tekið fyrir vetursetu og útgerð Hamborgara hérlendis og konungi fannst kominn tími til þess að hefja næsta lið í
áformum sínum, að koma Íslandsversluninni í hendur Dana.
Árið 1547 seldi konungur landið á leigu til bæjarráðs Kaupmannahafnar og
skyldi ráðið einnig sjá um að stjórna landinu.72 Þar með hafði konungur í
raun einkavætt landstjórnina sem var nú á ábyrgð góðborgara Kaupmannahafnar. Það sama sumar kom nýr danskur hirðstjóri, Lafranz Mule, og tók við
af Otta Stígssyni. „Lassi Múli“ – líkt og þeir Hólafeðgar kölluðu hann í bréfi
til Danakonungs 73 – var því hvort tveggja í senn kaupmaður og landstjórn69
70
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72
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Jón Jóhannesson, 1958, bls. 1811.
Páll Eggert Ólason, 1919–1926, III. bindi, bls. 239–241.
DI XI, nr. 167, 285 og 340.
DI XI, nr. 477.
DI XI, nr. 667.
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andi. Hann reyndi þegar að etja kappi við Hamborgarmenn en í raun var við
ofurefli að etja þar sem Kaupmannahafnarbúar höfðu aðeins tvö smá skip á
móti tuttugu skipum Hamborgara. Dönum gekk líka illa að versla og þeir gátu
ekki staðist Þjóðverjum snúning án þess að beita fyrir sig konungsboðum og
bönnum. Sló brátt í brýnu. Hamborgarmenn þrengdu mjög að Múla og
hindruðu til dæmis skip þeirra að leggjast að á Básendum en Danir hefndu
sín með því að gera upptækar eignir þeirra og handtaka verslunarsveina
þeirra eftir að kaupskipafloti Þjóðverja hafði yfirgefið landið þá um haustið
1549.74 Hamborgarar klöguðu þetta fyrir konungi sem dæmdi þeim í vil gegn
Múla í mars 1550 og sögðu honum að skila öllu til baka.75 Þessi málalok virðast Hamborgarmenn hafa túlkað sem merki um að Lassi Múli væri einn á báti
og konungur styddi ekki verslunarfélagið þegar á þyrfti að halda. Þeir réðust
því gegn danska verslunarfélaginu með miklu offorsi strax næsta vor. Þeir
rændu Kristjáni skrifara, umboðsmanni Múla, bundu hann og börðu. Þeir
neyddu hann síðan með líflátshótunum til þess að ganga á undan hestum
sínum og vísa sér á skreið konungsútgerðarinnar á Suðurnesjum sem þeir
síðan stálu. Og loks létu þeir hann borga lausnargjald sem þeir kölluðu fæðiskostnað meðan hann var í haldi.76 Hafa Danir þá verið býsna aðþrengdir á
Bessastöðum þetta sumar þar sem Hamborgarar voru meðfram ströndum en
herflokkar Jóns biskups riðu um landið. Þeir reyndu að leita aðstoðar hjá
höfðingjum sunnanlands en til dæmis lét Erlendur Þorvarðarson lögmaður
dóm falla 30. júní 1550 gegn vetursetu Hamborgara og „pyntingum“ þeirra á
dönskum þjónum en það kom fyrir lítið. 77
Þeir sem hingað til hafa ritað um siðaskiptabaráttuna hafa fæstir gefið
áhrifunum af verslunarstríði Dana og Þjóðverja á innanlandsmálefni nægjanlegan gaum. Hins vegar er vart annað hægt að dæma af bréfi þeirra Hólafeðga til kanslara konungs sumarið 1550 en að þeir teldu sig ekki vera að eiga
beint við konung heldur sjálfstætt verslunarfélag þegar um danska land74
75
76
77

DI XI, nr. 627.
DI XI, nr. 644, 645 og 646.
DI XI, nr. 687.
DI XI, nr. 658.
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stjórnendur var að ræða á þessum tíma.78 Í bréfinu reyna þeir að kenna Lassa
Múla um óróann í landinu og biðja konung um senda annan landstjórnanda.
Aukinheldur hlýtur undanlátssemi konungs gagnvart yfirgangi Hamborgara
að hafa orðið til þess að Jón biskup hefur dregið þá ályktun að þetta sama
danska verslunarfélag nyti ekki konungshylli. Dirfska Þjóðverja og lánleysi
Dana þetta vor hefur án efa átt stóran þátt í því að Hólafeðgar stigu skrefið
alla leið á Alþingi 1550 og lýstu landið katólskt. Þá gekk Ari biskupsson einnig að Lafranz Mule hirðstjóra konungs og barði á nasir honum með peningapoka. Lassi Múli virðist hafa verið afskrifaður sem valdsmaður konungs
sumarið 1550.
Hamborgarmenn hefðu verið býsna fákænir ef þeir hefðu ekki reynt að
styðja og hvetja þá Hólafeðga til uppreisnar en þótt þeir væru lúterskir en
Norðlendingar katólskir voru þeir samt eðlilegir bandamenn gegn Dönum.
Margt bendir til þess að Hamborgarar og Hólafeðgar hafi í raun espað hverjir aðra upp með aðgerðum sínum – ef ekki haft beint samráð. Það voru einnig hæg heimatökin þar sem Hamborgarar sigldu á helstu hafnir norðanlands.
Víst er að þýsk vopn tóku að safnast fyrir á Hólum eftir 1547 og þýskir hernaðarráðgjafar gengu í þjónustu biskups – einn þeirra reyndi að skjóta Daða á
Sauðafelli.79 Það var einnig álit Danakonungs sjálfs í bréfi sem hann reit
þann 3. mars að Jón biskup myndi ekki hafa hagað sér svona ef Hamborgar
hefðu ekki hvatt hann til þess.80 Hafi Hamborgarmenn stutt Jón reiknuðu
þeir dæmið hárrétt því átök áranna 1548–1550 ásamt einhverjum fégjöldum
skiluðu þeim tímabundna sigri að fresta verslunareinokun Dana um hálfa öld
eða svo.81
Þegar sendimenn Sigurðar biskupssonar reyndu að fá Jón og syni hans
lausa eftir handtökuna á Sauðafelli fengu þeir þau skilaboð að þeir Hólafeðg-

78
79
80
81

DI XI, nr. 667.
Biskupa sögur II, 1858–1878, bls. 475.
Harboe, Ludvig, 1751–1758, bls. 47.
DI XII, nr. 185. Sjá einnig Jón J. Aðils, 1971, bls. 29–38.
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ar væru „landráðamenn“ og „drottinssvikarar“.82 Í ákæruskjalinu sem Krist
ján skrifari las yfir Jóni fyrir hálshögg hans er sagt að hann hafi lofað Hamborgurum að „svo leika og spila við þá Danska, að hér skyldi ekki einn finnast
eptir lifandi að vori komanda, hvað það kostaði“. Þá heldur Kristján því
einnig fram að þeir Hólafeðgar hafi sumarið áður í samtali við Lassa Múla
verið að „dramba og segja, að þeir hafi ekki með neinn danskan kóng að
gjöra“.83 Hér verður að vísu að hafa í huga að Kristján skrifari hlaut að hafa
hagsmuni af því að ýkja ástandið til þess að hvetja konung til þess að koma
danska verslunarfélaginu til bjargar. Samt bendir allt til þess að Kristján
skrifari hafi sjálfur verið sannfærður um landráð Hólafeðga eða nokkuð
óviss um stuðning konungs úr því að hann treysti sér til þess að dæma þá
sjálfur til dauða. Sömu ásakanir voru síðan endurteknar af hálfu Dana í Oddeyrardómi vorið 1551.84
Líklega verður aldrei hægt að skera úr um það hversu náið samband Jón
hafði við aðra aðila í Evrópu. Vitað er með vissu að hann skrifaði páfanum í
Róm bréf og var svarbréfið dagsett þann 8. mars 1549 þar sem Hans heilag
leiki hvatti Jón til þess að halda biskupsdæmi sínu við katólskan sið.85 Þarf
því ekki sérstaklega mikið hugarflug til þess að ímynda sér að Jón hafi einnig leitað ásjár hjá Karli V. Þýskalandskeisara sem var þá helsti verndari katólskra í Evrópu. Svo vildi einnig til að árið 1547 vann Karl mikilvægan sigur í
Mühlenberg í Saxlandi sem sneri valdahlutföllum álfunnar lúterstrúarmönnum mjög í óhag um nokkurt skeið. Í minnisgrein við upphaf skrár um
eignir Hólastóls að Jóni biskupi látnum er getið um „þau xl gyllini, er Úlfur
sagði að hann hefði lagt út fyrir biskupinn í Hollandi fyrir bréfa lausn, þau
sem fóru frá keisaranum fyrir konunginn“.86 Jón Jóhannesson sagnfræðingur hefur getið sér þess til að Jón biskup hafi beðið Karl V. keisara að hafa
áhrif á Kristján III. Danakonung – ef til vill til þess að staðfesta kosningu Sig82

„Um Skálholtsbiskupa fyrir og um siðaskiptin“, 1858–1878, Biskupa sögur Bókmennta-
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félagsins II, bls. 259.
DI XI, nr. 677.
DI XII, nr. 143.
DI XI, nr. 597.
DI XI, nr. 849.
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varðs.87 Magnús Björnsson (Jónssonar biskups) þvertekur hins vegar fyrir
það að greindur Úlfur Hansson hafi farið með önnur bréf en þetta eina til
páfans. 88 Hér verður þó að hafa í huga að Magnúsi er væntanlega töluvert í
mun að sanna drottinshollustu afa síns. Björn á Skarðsá heldur því aftur á
móti fram í annálum sínum að Jón biskup hafi haft „mikil skipti“ við bæði
enska og hollenska menn og ritað Karli V. keisara bréf og boðið honum landið og liðveislu sína ef hann vildi þiggja.89 Í sama streng tekur Jón Halldórsson
í Hítardal sem gengur svo langt að tilfæra efnislega atriði úr bréfinu í óprentaðri sögu sinni um Jón Arason.90 Slíkt bréf hefur þó enn ekki fundist. Hér ber
þó að hafa í huga að hollusta og hlýðni Íslendinga við Danakonung voru mun
lausbundnari á tímum síðkatólskunnar, enda heyrði landið formlega séð
undir Noreg, en hafi Jón biskup átt í slíkum bréfaskiptum við Karl V. hefur
hann líklega fengið fálegar undirtektir því téður Karl V. hafði gert leynisamning við Kristján III. um að þeir myndu virða landamæri hvor annars.91
Fall Jóns
Þegar Jón og synir hans riðu í Dali til fundar við Daða í Snóksdal haustið 1550
renndi þá ekki í grun að í hönd færu lokaátökin í siðaskiptabaráttunni hérlendis. Biskupinn hafði ekki einu sinni fyrir því að láta fara fram fjölmennt
herútboð heldur reið tiltölulega fámennur úr Hólabiskupsdæmi til móts við
liðsauka úr Borgarfirði. Flest bendir raunar til þess að þeir hafi fremur ætlað
til samninga en orrustu því þeir settu sig niður á Sauðafelli – búi Daða sem
Ari biskupsson gerði einnig kröfu til – fremur en að sækja beint til Snóksdals. Raunar höfðu þreifingar farið fram á milli Hólafeðga og Daða varðandi
sáttafund í febrúar sama ár en þeim fundi var aflýst eftir að Kristján skrifari
lagði hart að Daða að ganga ekki til samninga.92 Í þetta skipti skyldi Daði
87 Jón Jóhannesson, 1958, bls. 371–373.
88 „Frásagnir Magnúsar bónda Björnssonar um Jón biskup Arason“, 1858–1878, Biskupa
sögur Bókmenntafélagsins II, bls. 322.
89 Björn Jónsson, 1922–1927, bls. 112.
90 Jón Halldórsson, Hólabiskupar, afskrift Jóns Árnasonar, JS 69 fol. II.
91 Sjá nánar hjá Vilborgu Auði Ísleifsdóttur, 1997, bls. 46 og 246.
92 DI XI, nr. 628.
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krepptur inni og Jón biskup boðaði Orm Sturluson lögmann til Sauðafells.93
Við tók þriggja daga samningaþóf sem Daði nýtti til þess að safna að sér
mönnum víða um Breiðafjarðardali. Á þriðja degi gerði Daði óvænt áhlaup á
biskupsmenn óviðbúna þar sem þeir höfðu búið um sig í kirkjugarðinum á
Sauðafelli. Áður hafði hann sent Borgfirðingum sem voru í för með Jóni hótunarbréf um hefndir ef þeir veittu honum mótstöðu og hrukku þeir flestir frá
við svo búið.94 Til er lýsing Daða sjálfs á því sem gerðist næst.95 Hann hélt
ræðu yfir mönnum sínum og hét að styrkja konur og börn þeirra sem gætu
týnt lífi. Og við svo búið hljóp hann fremstur í flokki á móti opnum byssukjöftum Norðlendinga sem voru að vísu mun liðfærri. Tvær byssukúlur flugu
hjá höfði Daða þegar hann hljóp fram og var önnur frá Ara biskupssyni.
Norðlendingar hörfuðu síðan inn í kirkjuna. Eftir stuttar skylmingar var
kirkjan rofin og Hólafeðgar handteknir. Þetta var síðasta fólkorrustan á Íslandi. Það sem Daði lét þó ósagt var að hann lét sína eigin menn hefja skothríð á biskupsmenn inni í kirkjunni og ein kúlan fór í handlegg Björns biskupssonar.96 Þar með hafði Daði gerst tvöfaldur griðníðingur þar sem bæði
kirkjugrið og þinghelgi hafði verið rofin.97
Daði hélt Hólafeðgum í þrjár vikur og tvo daga en kom þeim síðan í Skálholt í hendur biskupsins og umboðsmanns konungs, Kristjáns skrifara. Það
sem á eftir fór verður best lýst með orðum Jóns Halldórssonar í Hítardal:
Var það flestra manna ráð, að herra Marteinn og Kristján skrifari geymdu
þá fram til alþingis, svo sem dæmt var í Snóksdal. Kristján skrifari og
þeir dönsku sem með honum voru sögðust ei treystast til að halda nokkurn þeirra vegna norðlenskra útróðrarmanna um öll Suðurnes, því
Bessastaðir væru þeim svo nálægir á þeirra vegi. Ef nokkur mælti þessu í
93
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DI XI, nr. 673.
DI XI, nr. 671.
Biskupa sögur II, 1858–1878, bls. 471–477.
„Frásagnir Magnúsar bónda Björnssonar um Jón biskup Arason“, 1858–1878, Biskupa
sögur Bókmenntafélagsins II, bls. 334.
97 DI XI, nr. 673.
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móti þaggaði Kristján skrifari þann hinn sama niður með stórum og
vondum orðum, og var búið við að hann mundi láta berja á þeim. Sem
þessi tvídrægni hafði staðið nokkra daga og fyrirmennirnir alleina
ræddu saman einn morgun í biskupsstofunni um þessa geymslu svaraði
síra Jón ráðsmaður: „Ég er heimskastur af yður öllum, og sé ég þó ráð til
hvernig hægast sé að geyma þessa menn.“ Hinir sögðust vilja það heyra.
Hann svaraði, að öxin og jörðin geymdi þá best. Hvað hér um var fleira
talað, þá samsinntu því strax Marteinn biskup og Kristján skrifari, en
Daði var til þess lengi tregur; samt leiddist hann þar til að lyktunum og
samþykktist þeim.98
Jón og synir hans voru höggnir þann 7. nóvember 1550. Enginn þorði að
vinna verkið og þess vegna var ungur niðursetningur látinn munda öxina
eftir vænan slurk af brennivíni. Margar sögur ganga af aftökunni en öllum
ber saman um að böðullinn hafi unnið verkið illa. Ari var höggvinn fyrst og
bar sig vel. Björn var höggvinn síðar og bað sér vægðar illa særður eftir að
böðullinn hafði greitt honum nokkur högg. Jón dó síðastur eftir sjö högg frá
böðlinum með dánarorð Krists á vörum á latínu: „In manus tuas Domine.“
Þessa setningu hafði hann raunar sjálfur þýtt svo í „Niðurstigningsvísum“:
„Faðir, minn anda fel eg á náðir þínar.“ Aftaka Hólafeðga var í raun merki
um veikleika lúterstrúarmanna vegna þess að þeir þorðu ekki að hafa þá í
haldi út af árásum norðanmanna og virðast ekki hafa haft fulla trú á liðveislu
konungs. Sá sem kvað upp dóminn – Kristján skrifari – hafði einnig verið
hart leikinn af Þjóðverjum sumarið áður og vænti líklega einskis góðs úr
þeirri átt á sumri komanda. Í dómi sínum lýsti Kristján því einfaldlega yfir að
ef biskup Jón og hans synir myndu lifa yrði „aldrei friður í Íslandi“.99 Það
voru því örvæntingarfullir menn sem ákváðu að öxin og jörðin geymdu þá
feðga best.

98 Jón Halldórsson, 1903–1910, bls. 100–101.
99 DI XI, nr. 677.
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Boethius og Svaði á Svaðastöðum
„Á jólum verðum við á Hólum“, var haft eftir Jóni er hann sat í varðhaldi í
Skálholti og eftir skjölum að dæma virðist hann hafa verið kokhraustur á
meðan foringjar lúterskra deildu um örlög hans. Í ákæruskjalinu, sem Krist
ján skrifari las yfir honum áður en dauðadómur var kveðinn upp, segir að
hver sé nú „hræddur fyrir þeim, sem fyrir fjandanum í helvíti“.100 Samningaumleitunum við Jón í varðhaldinu lýsir ákæruskjalið með eftirfarandi
hætti:
Item lýsti Jón Arason því nú á föstudaginn næstan fyrirfarandi fyrir öllum, að hverju sem hann lofaði nú í sinni neyð, það skyldi hann aldrei
halda þá hann væri laus, og hann skyldi þess harðlega hefna þó að öll veröldin vildi annars biðja.101
Jón lét heldur engan bilbug á sér finna þegar hann var leiddur til aftökunnar.
Fræg er sagan af því þegar presturinn sem fenginn var til þess að telja honum
hughvarf bað hann „leggja af þá hérvillu [að biðja við Maríulíkneski]“ og
sagði meðal annarra huggunarorða: „Líf er eftir þetta líf, herra!“ Sneri biskup Jón sér þá við snögglega og sagði: „Veit eg það, Sveinki!“102 En hvað bjó í
huga Jóns sjálfs þær vikur er hann var í varðhaldi?
Jón orti tvær vísur í varðhaldinu svo sannað sé. Í annarri þeirra viðurkennir hann mistök og ber sjálfan sig saman við kappann Svaða á Svaðastöðum í
Skagafirði sem gróf sína eigin gröf:
Þessa hefi’ eg snöruna snarpa
snúið að fótum mér.
Hent hefir áður gilda garpa
100 DI XI, nr. 678.
101 DI XI, nr. 677.
102 „Æfisaga og ættbálkur Jóns biskups Arasonar og barna hans“, 1858–1878, Biskupa sögur
Bókmenntafélagsins II, bls. 353.
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að gæta lítt að sér.
Svaði lét semja gröf,
síst hann hafði töf.
En hann sjálfur í hana féll
og allmörg þoldi köf.
Hann hreppti harða pínu
af handaverkum sínum.
Örstuttur þáttur af Svaða á Svaðastöðum er varðveittur í Flateyjarbók og er
öðrum þræði jarteinasaga um baráttu kristni gegn heiðindómi. Svaði var
heiðingi sem í þann tíma er hallæri ríkti í landinu safnaði saman mörgum
fátæklingum og lét þá grafa gröf. Þegar þeir höfðu lokið greftrinum lokaði
Svaði þá hins vegar inni og sagði gröfina ætlaða þeim sjálfum eftir að hann
hefði drepið þá næsta morgun. Þá um nóttina bar þar að Þorvarð hinn
kristna, son Spak-Böðvars. Hann samdi við þurfamennina um að þeir tækju
kristni en hann hleypti þeim út og skyti skjólshúsi yfir þá. Svaði brást reiður
við er hann uppgötvaði flóttann en féll í sína eigin gröf og dó. Hann var síðan
heygður þar með hundi sínum og hesti „að heiðingja sið“. Í framhaldi af
þessu tók allt héraðið Kristni. Fyrir Jón hefur vísunin til Svaða tvíþætta
merkingu. Annars vegar lagði Svaði fram mikla áætlun sem varð honum
sjálfum að fjörtjóni vegna þess að hann fór ekki nægilega varlega. Hins vegar
er Svaði síðasti baráttumaður gamals siðar, heiðindóms, gegn nýjum sið sem
sigrar, kristninni. Myrkar hugsanir hljóta að hafa ásótt Jón biskup í varðhaldinu úr því að hann var farinn að líkja sjálfum sér og baráttu sinni gegn
lútersku við Svaða á Svaðastöðum sem bjó sjálfum sér bana með því að halda
fram heiðni gegn kristni.
En Jón kastaði einnig fram ferskeytlu þegar honum var birtur dauðadómurinn sem virðist vera uppgjör hans við tapaða baráttu gegn siðaskiptunum:
Vondslega hefir oss veröldin blekkt,
vélað og tælt oss nógu frekt,
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ef eg skal dæmdur af danskri slekt
og deyja svo fyrir kóngsins mekt.
Þessa vísu mætti einfaldlega skilja sem sárindi yfir ósanngirni heimsins eða
sönnun þess að barátta Jóns hafi snúist um veröldina fremur en trúna og
beinst gegn valdi Danakonungs fremur en kenningum Lúters. Sigurður
Nordal heldur því fram að Jón hafi verið að „nokkuru leyti einþykkt og falslaust barn, og því gat hann sagt með sanni að ævilokum, að veröldin hafi
blekkt sig“.103 En hvernig blekkti veröldin Jón? Hefði ekki katólskur biskup
átt að líta svo á að Guð hefði leitt sig til þess að verða píslarvottur fyrir trú
feðranna?
Til þess að skilja vísuna og hugsanir Jóns síðustu dagana er nauðsynlegt að
grafa aðeins dýpra í hugmyndaheim katólskunnar á þessum tíma og geta
þeirrar bókar sem var mest lesin næst á eftir Biblíunni á miðöldum. Hér er
um að ræða De consolatione philosophiae (Huggun heimspekinnar) eftir rómverska heimspekinginn Boethius (480–525). Boethius þessi var af rómverskum aðli en hafði gengið í þjónustu Theoroderics Austgotakonungs sem þá
réð yfir Ítalíu. Boethius komst til mikils frama hjá Gotum en lenti í vandræðum þegar hann fór að gera athugasemdir við meðferð þeirra á rómverskum
borgurum. Svo fór að hann var handtekinn, dæmdur fyrir landráð, fangelsaður og síðan tekinn af lífi með kvalafullum hætti. Þann tíma sem hann sat í
fangelsi notaði hann til þess að skrifa sér til hugarhægðar bók sem fjallar í
raun um það af hverju slæmir hluti koma fyrir gott fólk. Boethius reyndi að
samræma kenningar um guðlega forsjón, frjálsan vilja og veröld sem virtist
stjórnast af tilviljunum. Þeirrar lausnar sem hann fann sér til huggunar er
meðal annars getið í upphafi „Heimsósóma“ eftir Skáld-Svein:
Hvað mun veröldin vilja,
hún veltist um svo fast
og hennar hjólið snýr?
103 Sigurður Nordal, 1996, bls. 152.
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Boethius tók myndlíkingu af gyðju gæfunnar, Fortúnu, sem deildi út happi og
harmi með tilviljanakenndum hætti með því að snúa veraldarhjóli sínu
(wheel of fortune). Guð fylgist með snúningi veraldarhjólsins en grípur ekki
inn í. Þetta þýðir þó ekki að guðleg forsjón sé ekki til staðar heldur fremur að
mennirnir eigi í sínum ófullkomleika erfitt með að skilja tilgang hennar.
Munurinn á gæfu og ógæfu í augum fólks er ekki sá sami og fyrir augliti Guðs.
Hann virðir samt sem áður frjálsan vilja og menn hljóta ávallt að taka afleiðingum gerða sinna. Þeir sem sýna dyggð fá að vera verkfæri hans – þó að þeir
geri sér ekki alltaf grein fyrir því – og þegar upp er staðið hafa allir hlotið
sanngjörn verkalaun fyrir sitt starf. De consolatione philosophiae er líklega
áhrifamesta heimspekirit miðalda en vísanir í veraldarhjólið eru mjög tíðar
í bókmenntum miðalda. Til að mynda fjallar eitt lag hins fræga þýska sönghandrits Carmina Burana um gæfuhjól Fortúnu og ber titilinn Fortuna Imp
aratrix Mundi eða Fortúna [gæfan], drottning heimsins. (Við þenna texta samdi
tónskáldið Carl Orff víðfræga tónlist.) Huggun Boethiusar ýtti undir æðruleysi hjá miðaldafólki gagnvart framtíðinni sem það hafði líka afskaplega
takmarkaða stjórn á. Hún varð einnig til þess að styrkja það viðhorf að menn
ættu að lifa í nútíðinni og njóta dagsins því allt gæti verið horfið á morgun.
Líkt og tíðkaðist um katólska prestlærlinga hefur Jón Arason án efa kynnst
kenningum Boethiusar, ef ekki með eigin lestri á latínutextanum þá með
munnlegri kennslu á Munkaþverá. Þar sem hann sat í fangelsinu í Skálholti,
og hafði verið kippt úr sæti sigurvegara vegna eigin ógætni, hefur hann væntanlega séð sjálfan sig í sömu sporum og Boethius forðum daga. Það hefur
heldur ekki þurft mikið ímyndunarafl af hans hálfu til þess að sjá líkindi á
milli Kristjáns III. Danakonungs og Theoroderics Austgotakonungs. Í varðhaldinu hefur Jón vísast velt því fyrir sér hvaða tilgangi snúningur veraldarhjólsins honum í óhag hafi átt að þjóna. Hann hlaut að líta á sig sem verkfæri Guðs en hvernig gat ósigur hans unnið katólskunni og íslenskri þjóð
gagn? Við uppkvaðningu dómsins játar hann hreinskilnislega að veröldin
hljóti að hafa blekkt sig því hann sjái engan tilgang í því að deyja annan en
þann að efla veldi Danakonungs. Þó að Jón Arason léti engan bilbug á sér
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finna gagnvart andstæðingum sínum og gengi til aftökunnar með gamanyrði
og latínu á vör, líkt og sæmdi bæði fornkappa og biskupi frá hinni heilögu
Rómarkirkju, er líklegt að ósigurinn hafi verið mjög þungbær fyrir mann
sem hafði alla ævi gengið nær samfelldri sigurgöngu frá kotbýlinu Grýtu.
Líkfylgdin
Apríldag einn árið 1551 kváðu við danskar formælingar í Skálholti um leið og
þrjátíu hettuklæddir menn úr Hólabiskupsdæmi stóðu þar í kirkjugarðinum
og grófu upp lík Hólafeðga sem höfðu legið í einni gröf að kórbaki frá aftökunni. Væntanlega hefur meirihluti hettumanna haldið höndum um sverðshjöltu undir kufli um leið og augun voru fest á staðarhúsunum en hinir
grafið eins rösklega og þeir gátu. Líkömunum var hent moldugum í kisturnar
sem voru meðferðis og síðan riðið burt. Líklega hefur hverju einasta andliti
á staðnum verið beint að þessum uppgreftri og vopn hafa án efa verið innan
seilingar hjá biskupssveinum sem höfðu átt margar svefnlausar nætur þennan vetur á vakt gagnvart Norðlendingum. Enginn Skálhyltinga aðhafðist þó
neitt fyrir utan einn danskan mann, Másbúða-Pétur, sem hljóp fram með
byssu sína og vildi skjóta á graftrarmenn en var stöðvaður og varð að láta sér
nægja að formæla þeim. Pétur þessi hafði flúið í Skálholt eftir að hafa með
naumindum sloppið undan öðrum þrjátíu hettuklæddum mönnum sem
höfðu drepið félaga hans á Másbúðum. Másbúða-Pétur hafði þá skotið einn
Norðlending og náð að halda hinum í fjarlægð með því að beina að þeim
tómum byssum. Hann var í Skálholti ásamt þremur öðrum löndum sínum en
aðrir Danir á landinu höfðu vikurnar á undan verið hundeltir og drepnir um
öll Suðurnes af norðlenskum mönnum, þar með talinn umboðsmaður konungs, Kristján skrifari. Pétur þessi varð síðar „víntappari“ í ráðhúsinu í
Kaupmannahöfn og „gjörði Íslendingum fremur gott en illt“.104
Norðlendingar héldu síðan frá staðnum og gerðu stans á Laugarvatni þar
sem þeir þvoðu líkin í Vígðulaug. Þaðan fóru þeir í prósessíu eða skrúðgöngu
104 „Æfisaga og ættbálkur Jóns biskups Arasonar og barna hans“, 1858–1878, Biskupa sögur
Bókmenntafélagsins II, bls. 355.
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norður til Hóla. Þeir bundu bjöllur við kisturnar sem klingdu í hverju skrefi
og í hverri kirkju sem fylgdin fór hjá var klukkum hringt sem dómsdagur væri
í nánd. Hvarvetna hópaðist að fólk sem vildi snerta kisturnar og í mörgum
heimildum er því haldið fram að nokkrir blindir hafi fengið sýn við slíka
snertingu. Þegar Hólar voru í augsýn hóf ein klukkan á staðnum, Líkaböng,
að hringja af sjálfsdáðum og hélt því áfram þar til fylgdin nam staðar á staðarhlaði, að hún sprakk. „Var þá mikill harmur á Hólum.“105 Á staðnum voru
allir helstu menn biskupsdæmisins saman komnir, lærðir sem leikir, til þess
að jarðsyngja þá feðga með hinni mestu viðhöfn sem kostur var á.
Nú, rúmum fjögur hundruð og fimmtíu árum síðar, er erfitt að gera sér
grein fyrir því hvað bærðist í huga þeirra sem voru á Hólum þennan apríldag.
Án efa hafa leikir sem lærðir stungið saman nefjum og rætt stöðuna eftir svo
marga stóratburði. Margir hafa án efa skoðað virkið eða „slotið“ sem Jón
biskup hafði látið reisa á síðustu tveimur sumrum austan megin við kirkjuna.
Þeir hljóta einnig að hafa rennt augum yfir allt það þýska stál sem hafði verið
keypt til staðarins – fallbyssur, brynjur, atgeira, sverð og byssur. Daði hafði
náð stórum hluta af vopnasafni Hólamanna eftir ósigurinn á Sauðafelli en
staðurinn var samt vel birgur.
Sigurður Jónsson hafði setið ásamt móður sinni á Hólastað þennan vetur
og stýrt kirkjunni auk þess að gera upp eignir staðarins eftir biskupstíð föður síns.106 Norðlenskir kennimenn kusu hann síðan sem biskupsefni eftir
föður sinn. Sigurður hefur væntanlega gengið á milli fólks til þess að safna
stuðningi eða ráðgast við helstu menn um hvernig best væri að nálgast Dani
með sáttarorð eftir allt það sem á undan var gengið.
Enginn sem andaði að sér sætri reykelsisangan í Hólakirkju þennan apríl
dag vissi þó að á sama tíma var Danakonungur að undirbúa herför til Íslands.
Allan þann vetur hafði konungur lagt kapp á að fá Hamborgarmenn til samninga. Hann hótaði að banna þeim alla verslun hérlendis og gerði sig líklegan
„Frásagnir Magnúsar bónda Björnssonar um Jón biskup Arason“, 1858–1878, Biskupa
sögur Bókmenntafélagsins II, bls. 337.
106 Sjá DI XII, nr. 131.
105
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til þess að senda lítinn flota til Íslands til þess að fylgja banninu eftir. Fóru þá
Þjóðverjar að mýkjast upp og var síðan samið um það þann 9. apríl 1551 að
Hamborgarmenn greiddu skaðabætur vegna usla og rána á Íslandi en fengu
aftur varning þann sem verslunarfélagið hafði gert upptækan. Í kjölfarið var
verslunarfélag Kaupmannahafnarbúa svipt landstjórnarréttindum og öðrum
fríðindum og þannig var tilburðum til verslunareinokunar hætt í bili. Máttu
Hamborgarmenn vel við það una.107 Gat konungur nú snúið sér óskiptur að
Íslendingum sem voru sviptir bandamönnum sínum. Hann lét útbúa þrjú
herskip með reyndustu herforingjum sínum sem áttu að bæla niður uppreisn
þeirra Hólafeðga. Var Gleraugna-Pétur skipaður fógeti norðanlands og vestan og umsjónarmaður Hólastaðar.108
Í fyrstu viku í júní lentu tvö dönsk herskip á Oddeyri við Eyjafjörð með
fimm hundruð þýska málaliða innanborðs. Sigurður Jónsson fékk boð um að
koma til fundar við þá. Hann hikaði en fór síðan ásamt helstu mönnum
norðanlands. Þeir voru látnir sverja konungi skilyrðislausan hollustueið í
fyrsta skipti frá upphafi landnáms. Norðurland hafði formlega skipt um sið
án bardaga og „eirðu stríðsmenn illa að þeir fengu ekki að stríða, illt af sér að
gera og ræna“. Þá hélt herinn til Hóla og tók staðinn án mótspyrnu en Helga
kona Jóns flúði til fjalla með nokkra fylgdarmenn og var þar í tjaldi allt sumarið. Herinn fór síðan um landið og rændi kirkjur og klaustur og gerði vopn
upptæk með húsleit meðal stuðningsmanna Jóns. Með hermönnunum var
Ólafur Hjaltason, fyrrverandi prestur í Laufási, sem konungur hafði skipað
nýjan biskup á Hólum. Þessu lýsir Einar í Eydölum með tvíræðri vísu:
Herra Christian,
herskip sendi,
tvö í Eyjafjörð,
með trú hreina.109
107 DI XII, nr. 185. Sjá einnig Jón J. Aðils, 1971, bls. 29–38.
108 DI XII, nr. 122.
109 Einar Sigurðsson, 1918–1920, bls. 65.
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Næstu ár var Íslandi stjórnað af herforingjum konungs og herskip lágu hér
við á hverju sumri. Jafnframt hóf konungur „umbætur“ sínar sem gerðu Ísland í raun og veru að nýlendu Dana. Konungur tók yfir jarðeignir klaustranna og þeirra Hólafeðga og fór með kerfisbundnum hætti að hrammsa til
sín auðlindir landsins. Útvegsjarðir Skálholtskirkju voru hirtar af henni og
brennisteinsnámurnar í Þingeyjarsýslu teknar eignarnámi. Konungur ýtti
öðrum þjóðum smátt og smátt til hliðar í verslun hérlendis og með verslunareinokuninni 1602 var í raun lokað fyrir það að Íslendingar hefðu samskipti við aðrar þjóðir en Dani. Fram að því höfðu Íslendingar leitað til náms
í Þýskalandi, Hollandi, Englandi og víðar en nú komu fáir aðrir staðir en
Kaupmannahöfn til greina. Einokunin þjónaði vel því markmiði Dana að afla
tekna af landinu og efla um leið verslun í Kaupmannahöfn. Frá sjónarhóli
hagfræðinnar þarf ekki að fara í grafgötur um slæm áhrif einokunarinnar á
þjóðarhag, sérstaklega þar sem landsmenn höfðu áður hagnast verulega á
frjálsum utanríkisviðskiptum. Það var nú konungur sem ákvað einhliða á
hvaða verði fiskur skyldi keyptur af Íslendingum. Þótt lágt fiskverð hafi að
einhverju leyti verið bætt upp með háu verði á landbúnaðarvörum110 breytir
það engu um þá staðreynd að í tæp tvö hundruð ár, meðan einokunin varði,
þurftu landsmenn að selja Dönum fisk langt undir heimsmarkaðsverði.
Lokaniðurstaðan er einfaldlega sú að í kjölfar siðaskiptanna fór fram gífurleg eignaupptaka og frelsissvipting sem þegar fram í sótti gerði Ísland að
einni fátækustu þjóð Evrópu.
Þeir í flokki lúterskra sem stóðu yfir höfuðsvörðum Jóns höfðu í raun lítið
upp úr krafsinu. Þegar hefur verið getið um dauða Kristjáns skrifara snemma
árs 1551 en auk þess varð Jón Bjarnason ráðsmaður í Skálholti geðveikur árið
1554 sem kallað var „hefndarstraff“ fyrir Jón biskup.111 Ólafur Hjaltason náði
aldrei stjórn á Hólabiskupsdæmi þótt hann reyndi að kaupa sér stuðning
helstu höfðingjaættanna nyrðra með jörðum kirkjunnar. Marteinn Einarsson sagði af sér biskupsembættinu árið 1556 fremur en að sætta sig við að
110	Gísli Gunnarsson, 1987, bls. 256–268.
111 Jón Halldórsson, 1903–1910, bls. 110.
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konungur tæki fjárráðin af Skálholtskirkju. Konungur snerist einnig gegn
hjálparkokkum sínum, Daða og Gleraugna-Pétri. Daði var lögsóttur fyrir
kvennamál sín og þurftu erfingjar hans að gjalda stórfé til konungs vegna
þeirra. Pétur var sviptur stöðu sinni og jarðeignum sínum árið 1565 en háll
sem áll sneri hann sér að prestþjónustu í staðinn.
Post mortem
Jón Ólafsson frá Grunnuvík skýrir svo frá í minnisblöðum sínum að þann 23.
ágúst 1674 hafi verið gerð merkileg tilraun í Skálholti til þess að prófa píslarvætti Jóns Arasonar Hólabiskups. Þennan dag hafði Brynjólfur Skálholtsbiskup Sveinsson (d. 1675) vígt Jón sýslumann Vigfússon (1643–1690) sem
biskup á Hólum. Í veislunni sem á eftir fylgdi var ákveðið að prófa sakleysi
Jóns Arasonar gagnvart æðri máttarvöldum. Tilraunin fólst í því að Jón Vigfússon – nývígður lúterskur biskup – gekk út með tendraðan kertastjaka í
„döggu og stormi“ með því fororði að ef ljósin slokknuðu ekki væru Jón og
synir hans sannir píslarvottar. „Var af trúverðugum sagt“, ritar GrunnavíkurJón, að ljósin hefðu ekki slokknað „í fyrskrifaðri veislu“.112
Þeir Brynjólfur og Jón sýslumaður voru báðir afkomendur Jóns biskups
Arasonar. Brynjólfur var kominn af Ara en Jón Vigfússon af Helgu. Þrátt fyrir að þá væru hundrað tuttugu og fjögur ár liðin frá aftöku Jóns biskups, og
þeir frændur báðir sannlúterskir og konungshollir, var þeim annt um sakleysi forföður síns. Raunar voru svo margir biskupar landsins komnir af Jóni
Arasyni að landsmenn tóku það sem dæmi um sögulegt réttlæti sem sést af
þeirri sögusögn að Jón Arason hafi dreymt rétt fyrir aftöku sína að hann legði
glófa sinn á altarið í Skálholti og væri sagt að jafnmargir yrðu afkomendur
hans á biskupsstóli.113 Jafnast þetta á við aðrar jarteinir um sakleysi eftir
dauðann, eins og til dæmis að blóm vaxi á dys sakamanna.
Landsmenn virðast hafa þybbast við trúbreytingunni í þögulli þrjósku og
112 Biskupa sögur II, 1858–1878, bls. 451–452.
113 Biskupa sögur II, 1858–1878, bls. 452–453.
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líklega hafa siðaskiptin ekki komist á í raun og veru fyrr en nýjar kynslóðir
uxu upp. Þegar fram leið og lúterskur siður festist í sessi virðast landsmenn
hafa viljað ýta trúnni til hliðar en leggja fremur áherslu á landvörn Jóns gegn
nýlendustefnu konungs. Ólafur Tómasson lýsir markmiðum fósturafa síns
þannig að hann hafi aðeins viljað halda rétt lög og jafnar honum við önnur
stórmenni sögunnar sem „vörðu lönd sín þjóðum“, eins og segir í ljóði Ólafs,
en voru sviknir af öfundarmönnum.
Þessir feðgar þér hafði spurt,
þeir stýrðu Ísaláði
með herradómi, heiður og kurt
og helsta góðu ráði,
með hreinni hjartans dyggð,
svo yfirgang skyldi enginn mann
Íslands veita byggð.
Heldur mætti hver sem kann
haldast vel í tryggð.
Þessi þráður virðist hafa verið spunninn töluvert af næstu kynslóðum á eftir
Jóni. Þetta sést til að mynda af skrifum Árna Magnússonar, þess konungsholla handritasafnara sem lýsir atferli Dana eftir siðaskiptin svo að þeir „hafi
viljað stunda að taka allan kjark og þrótt úr þeirri íslenzku nation, til að gjöra
þá að þrælum hinnar dönsku þjóðar, og maktarlausa að hrinda þeirra þrældóms oki af hálsi sér“.114 Sami þráður var síðan tekinn upp í sjálfstæðisbaráttunni á nítjándu öld þar sem Jón varð sjálfkrafa þjóðhetja en litið var fram
hjá trúarinntaki baráttu hans.
En hvað vakti í raun og veru fyrir Jóni? Það er mikil einföldun að halda því
fram að siðaskiptin á Íslandi hafi snúist um fisk og brennistein en hafi
efnahagsmál rekið biskupinn áfram var ekki um persónulegan ávinning að
tefla. Jón biskup var í mjög góðri samningsstöðu á fimmta áratug sextándu
114 Biskupa sögur II, 1858–1878, bls. 452.
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aldar og hefði auðveldlega getað tryggt völd og jarðeignir sjálfs sín og barna
sinna – og jafnvel meira til – með því að meðtaka nýjan sið. Hann hefði getað gert Sigurð son sinn að næsta biskupi og margar vegtyllur hefðu beðið Ara
eða Bjarnar ef þeir hefðu kosið að ganga í þjónustu konungs og ef til vill
þjarma að Hamborgarmönnum. Þetta vildi Jón ekki. Ásælni hans í jarðir síðustu árin miðaði líklega fremur að því að styrkja Hólaherinn með nýjum
landsetum en að hann hafi beinlínis ætlað að auðgast sjálfur. Staðreyndin
var sú að Hólabiskup steig niður úr öruggu sæti, hætti öllu í stríði við Danakonung og tapaði. Aftur á móti hefðu siðaskiptin orðið mun léttbærari og
betri fyrir landið ef þeir Hólafeðgar hefðu notað vald sitt til persónulegs
ávinnings og samninga við konung fremur en að hætta á vopnaða baráttu sem
endaði með hernámi landsins. Vald konungs hefði þá haft einhverja viðspyrnu hérlendis með sterkari kirkju og vísi að höfðingjaaðli. En eins og
siðaskiptastríðið endaði, með íhlutun Dana, áttu lútersku kirkjuhöfðingjarnir allt sitt undir konungi og veraldlegir höfðingjar kepptust um að fá að
sitja jarðeignirnar sem höfðu verið gerðar upptækar.
Þegar allt er tekið saman er ekki hægt að draga aðra ályktun en þá að barátta
Jóns hafi miðað að markmiðum sem hann sjálfur áleit háleit og vörðuðu rétta
trú, réttindi landsins og rétt laganna. Líklega hefur hann sjálfur ekki skilið
sérstaklega þarna á milli fremur en flestir aðrir Íslendingar á þessum tíma.
Fyrir honum voru trúvilla og lögbrot án efa kvistir af sama meiði. Vafalaust
hefur reyndur popúlisti líkt og Jón beitt katólsku trúnni fyrir vagninn þegar
þurfti líkt og ávallt gerist í trúarbragðastyrjöldum en hann var ekki hræsnari
eins og heit trúarljóð hans bera vitni. Það er til dæmis athyglisvert að í sáttarbréfi sem Gissur biskup sendir Ara segist hann hafa lagt „almúga landsins“
allt hið besta til það hann hafi getað.115 Með öðrum orðum: Gissur reynir að
sannfæra þá Hólafeðga um að honum sé líka umhugað um hag landsins og að
hann sé ekki föðurlandssvikari. Þá er athyglisvert að skoða efnisatriði bréfs
sem Jón biskup átti að hafa skrifað Karli V. Þýskalandskeisara og Jón Hall-

115 DI X, nr. 346.
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dórsson í Hítardal tilfærir efnislega í sögu Jóns sem enn liggur í handriti. Að
sögn Jóns í Hítardal lagði Jón biskup til við Karl V.
að hann eignaðist Ísland, og beðið hann að senda sér styrk til að halda
því við með sönnum trúarbrögðum á móti þeim dönsku, hverra ágirnd og
yfirgángur hann sá að það myndi mest útarma, hverju hann sagðist vilja
mótstöðu veita af dyggð og elsku til síns föðurlands og sinna eptirkomenda.116
Þetta bréf hefur aldrei fundist og kannski var það aldrei til. Hins vegar fellur
þessi stefnuyfirlýsing mjög vel að bæði orðum og gerðum Jóns á árunum
1548–1550 og sýnir að minnsta kosti mat Jóns í Hítardal og heimildarmanna
hans. Var Jón í Hítardal þó enginn aðdáandi nafna síns á Hólum. Hvað sem
segja má um ýmislegt í framgöngu þeirra feðga virðast þeir hafa verið ærlegir í þeirri ætlun sinni að verja föðurland sitt og fósturjörð fyrir erlendri
ásælni og rangri trú og voru í því efni tilbúnir að taka töluverða persónulega
áhættu. Jón biskup var því með raun og réttu þjóðfrelsishetja.
Niðurstigið var Jóni ákaflega hugleikið. Hann batt það þrisvar í ljóð og
lýsir þar með sterkum hætti hvernig Kristur fórnaði sjálfum sér persónulega
og steig niður til heljar til að frelsa mannkynið líkt og hann steig sjálfur upp
úr sínu örugga sæti vorið 1548 til varnar föðurlandi sínu. Í veraldlegum
kvæðum yrkir hann einnig um sjálfan sig í þriðju persónu og kvæðin hlaða
öll undir ímynd hans sem leiðtoga sem tekur af skarið. Eins og Jón segir um
sjálfan sig í ljóði sem hann orti sumarið 1550: „Öllum þótti hann ellidjarfur
/ Ísalandi næsta þarfur / og mikils megna.“ Ef til vill hefur Jón álitið að sameinað Ísland með stuðningi Þjóðverja – Hamborgara og mögulega Karls V. –
gæti staðið uppi í hárinu á Dönum og að hann væri sá leiðtogi sem gæti
brotið landið undir einn vilja. Ef til vill hefur þó markmið Jóns gengið skemur og miðað að því að ná betri samningsstöðu við konung til þess að tryggja
116 Jón Halldórsson, Hólabiskupar, afskrift Jóns Árnasonar, JS 69 fol. II.

79

jón Arason biskup [ Ljóðmæli

katólska trú og forn réttindi landsins. Sú áætlun gæti hafa virst mun skynsamari árið 1550 en hún virðist nokkrum árhundruðum síðar. Hægt væri að
skýra þetta stöðumat Jóns að einhverju leyti með friðkaupastefnu og undanlátssemi konungs við Hólafeðga jafnt sem Hamborgarmenn árunum 1542–
1550. Einnig má velta fyrir sér hve öruggar fregnir Jón hafði að utan og hvort
Hamborgarmenn hafi til að mynda hagrætt sannleikanum eilítið í samskiptum sínum við hann. Nú virðast hins vegar þeir leikir sem Jón lék í valdatafli
við konungsvaldið frá árinu 1548 vera heldur fífldjarfir og bera vitni um mikið vanmat á vilja konungs, ofmat á stuðningi Þjóðverja og óraunhæfar hugmyndir um vilja og getu landsmanna til vopnaðrar baráttu. Hæpið er að
bændaher Jóns hefði átt einhverja möguleika gegn hundruðum þrautþjálfaðra málaliða undir forystu reyndra hershöfðingja sem hefðu farið með eldi
og brennisteini um landið líkt og tíðkaðist í trúarbragðastyrjöldum í Evrópu.
Raunar virðist svarið liggja í augum uppi við þeirri spurningu sem Jón lagði
fyrir almættið í sinni síðustu vísu um það hvaða tilgangi dauði hans þjónaði.
Ef Jón hefði lifað fram á sumarið 1551 hefði það án efa leitt til mikilla fólkvíga
og skaða þegar hinn danski her kom til landsins. Þegar veraldarhjólið snerist
gegn Jóni Arasyni á Sauðafelli haustið 1550 var komið í veg fyrir blóðsúthellingar sumarið eftir auk þess sem Íslendingar fengu þjóðhetju.
Ásgeir Jónsson
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