
 

Hugvísindasvið 

 

 

 

 

 

Hrynja hamrar, hrapa klettar

 

Ævi og starf sr. Valdimars Briem með áherslu á náttúrulýsingar 

og heimfærslu í ljóðum hans úr Jobsbók 

 

 

 

 

 

Ritgerð til BA-prófs 

 

Viðar Stefánsson 

September 2012 



Háskóli Íslands 

Hugvísindasvið 

Guðfræði 

 

 

 

Hrynja hamrar, hrapa klettar 

 

Ævi og starf sr. Valdimars Briem með áherslu á náttúrulýsingar og 

heimfærslu í ljóðum hans úr Jobsbók 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til BA-prófs 

 

     Viðar Stefánsson 

Kt.: 031089-2559 

 

Leiðbeinandi: Gunnlaugur A. Jónsson 

September 2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Efnisyfirlit 

Markmið ..................................................................................................................................... 1 

Valdimar Briem - æviágrip ........................................................................................................ 1 

          Prestskapur sr. Valdimars Briem ...................................................................................... 5 

          Hreppsnefndarstörf og alþingiskosning ........................................................................... 7 

Stóra-Núpskirkja  – kirkja Valdimars ........................................................................................ 7 

          Stóri-Núpur nú á dögum. .................................................................................................. 9 

Sálmar, ljóð og áhrif Valdimars ............................................................................................... 10 

Jobsbók - söguþráður ............................................................................................................... 12 

          Eigin hugrenningar ......................................................................................................... 13 

          Fræðimenn um Jobsbók ................................................................................................. 14 

Einkenni persóna Jobsbókar – vinir Jobs ................................................................................. 16 

          Elíhú ............................................................................................................................... 17 

          Guð og Job ..................................................................................................................... 17 

Eðli áhrifasögu ......................................................................................................................... 17 

          Áhrifasaga Jobsbókar ..................................................................................................... 18 

Ljóð úr Jobsbók ........................................................................................................................ 19 

Ljóðadæmi. ............................................................................................................................... 21 

          Job .................................................................................................................................. 21 

          Vinir Jobs ....................................................................................................................... 22 

          Elíhú ............................................................................................................................... 24 

          Jehóva ............................................................................................................................. 24 

          Job eftir ræðu Jehóva ...................................................................................................... 25 

Náttúran í verkum og guðfræði Valdimars .............................................................................. 26 

Persóna Valdimars í verkum hans ............................................................................................ 30 

Niðurstaða ................................................................................................................................ 33 

Lokaorð .................................................................................................................................... 34 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 35 

          Útgefin gögn: .................................................................................................................. 35 

          Gögn af vefnum: ............................................................................................................. 37 

 



1 
 

Markmið 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er í meginatriðum þrenns konar. Í fyrsta lagi sálmaskáldið 

sr. Valdimar Briem að Stóra-Núpi í Gnúpverjahreppi, líf hans og starf og kirkjan að Stóra-

Núpi. Í öðru lagi Jobsbók, söguþráður hennar, áhrifasaga, einkenni persóna og rýnt nánar í 

bókina sjálfa með eða án aðstoðar fræðimanna. Í þriðja lagi er bókin Ljóð úr Jobsbók eftir 

Valdimar Briem til umfjöllunar. Skoðaðar verða náttúrulýsingar og persóna Valdimars sjálfs í 

verkinu og kannað hvort Valdimar gerist persónulegur í bókinni eður ei. Að sjálfsögðu fylgja 

ljóðadæmi til nánari útskýringa.
1
 

Valdimar Briem - æviágrip 

Valdimar Briem fæddist þann 1. febrúar árið 1848. Foreldrar hans voru hjónin Ólafur Briem, 

bóndi og trésmiður og Dómhildur Þorsteinsdóttir en þau bjuggu á Grund í Eyjafirði og voru 

mikilsvirt í sinni heimasveit. Þau áttu 14 börn og voru 17 ár á milli yngsta og elsta barnsins. 

Fátt segir um Valdimar í æsku annað en að hann var rólegur en glaðlyndur við kunnuga. 

Foreldrar Valdimars dóu með átta mánaða millibili þegar hann var 11 ára og var hann þá 

sendur í fóstur til föðurbróður síns sumarið 1859.
2
 Sá var Jóhann Kristján Briem prófastur í 

Hruna í Hrunamannahreppi í Árnessýslu. Valdimar gekk menntaveginn og studdi föðurbróðir 

hans hann dyggilega og kostaði nám hans. Hann hefur sennilega kennt honum einnig heima 

fyrir, þar sem prestar sáu gjarnan um menntun landsmanna á þessum tíma. Valdimar hóf nám 

í Lærðaskólanum í Reykjavík.
3
 

Valdimar reyndist góður námsmaður. Þá sérstaklega á sviðum skáldskapar og ljóðagerðar, en 

báðar greinar voru í hávegum hafðar í skólanum. Var jafnvel haft á orði um Valdimar að hann 

talaði í rími og ljóðagerð var honum fyrirhafnarlaus. Sem dæmi gaf hann út leikrit í fimm 

þáttum einungis 18 ára. Það hét Í Jólaleyfinu og átti eingöngu að vera skólabræðrum hans til 

skemmtunar. Í þessu gamanleikriti leikur hann sér með ýmiskonar bragarhætti og ljóðstíl. Það 

hefur verið gefið út ásamt inngangi Tómasar Guðmundssonar skálds.
4
 Kveðskapur hans á 

skólaárunum var undir sterkum áhrifum hárómantíkurinnar á 19.öld þar sem fyrirmyndir hans 

hafa verið menn á borð við Benedikt Gröndal og Jónas Hallgrímsson. Helstu einkenni 

                                                           
1
 Vert er að taka fram að allar vísanir í Biblíuna styðjast við þýðinguna frá 2007. Þar að auki miðast sálmanúmer 

við Sálmabók íslensku kirkjunnar frá 1997. 
2
 Rósa B. Blöndals 2000, bls. 19 og 57. 

3
 Ólafur Briem 1998,bls. 133. 

4
 Steinþór Gestsson 1998, bls. 125. 
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rómantíkurinnar eru fegurð og upphafning náttúrunnar, afturhvarf og þrá eftir hinum gömlu 

góðu gildum og hetjum fortíðar. Helstu yrkisefni hans voru konur og ástir en þó einnig 

náttúran og átti hún eftir að skipa stóran sess í kveðskap hans og guðfræði.
5
 Á námsárum 

sínum kynntist hann mörgum merkismönnum, t.a.m. Kristjáni Jónssyni fjallaskáldi, 

Steingrími Thorsteinssyni og Matthíasi Jochumssyni sálmaskáldi og presti. Valdimar og 

Matthías urðu góðir vinir og áttu í bréfaskiptum alla ævi og hafa sum bréf þeirra varðveist.
6
 

Valdimar kynntist frægum bókmenntaverkum í skólanum, m.a. Shakespeare og var sennilega 

fyrsti Íslendingurinn sem notaði stakhendu Shakespeares (úr e. Blank verse). Orðræða 

vofunnar í leikriti hans Í jólaleyfinu er í þeim bragarhætti. Shakespeare var á þessum árum 

ekki til á íslensku en Valdimar hefur sennilega lesið hann á dönsku, og telst það mikið afrek 

að hafa náð stakhendunni svona vel yfir á íslensku. Hann hefur líklega kynnst Shakespeare 

fyrir tilstuðlan Matthíasar Jochumssonar þar sem hann ásamt Steingrími Thorsteinssyni hafði 

lagt frumdrög að þýðingum sínum á Óþelló og Macbeth.
7
 

Eftir stúdentsprófið 1869 lá leiðin í Prestaskólann þar sem hann lauk kandídatsprófi þremur 

árum síðar með fyrstu einkunn og góðum vitnisburði. Hann vígðist að Hrepphólum í 

Hrunamannahreppi 27. apríl, 1873 og stuttu síðar giftist hann uppeldissystur sinni og dóttur 

Jóhanns Briem, Ólöfu Briem. Árið 1880 hætti sr. Jón Eiríksson prestskap að Stóra-Núpi í 

Gnúpverjahreppi og var Valdimar gert að þjóna þar líka. Aðsetur prestsins var flutt að Stóra-

Núpi og fluttu hjónin þangað sama ár og var veglegt prestsetur reist í kjölfarið.
8
 

Þrátt fyrir virðulega stöðu sína sem prestur var sr. Valdimar hógvær maður, lét lítið fyrir sér 

fara í mannþröng og undi glaður við sitt. Hann var fremur fámáll en þó spaugsamur og 

orðheppinn. Ef honum mislíkaði eða reiddist gekk hann þögull burt.
9
 Hann unni landi sínu og 

fór aldrei til útlanda. Hann sinnti öllum sem leituðu hjálpar eða leiðsagnar hans og áleit sig 

ekki yfir aðra hafinn og tók öllum sem jafningjum sínum.
10

 

Valdimar og Ólöf eignuðust tvo syni; Jóhann Kristján Briem og Ólaf Briem en þeir báru nöfn 

beggja feðra Valdimars. Þeir voru báðir prýðispiltar og ágætis námsmenn. Fjölskyldan varð 

fyrir þeirri sorg að Jóhann lést tæplega tvítugur að aldri. Ólafur fetaði hins vegar í fótspor 

föður síns og varð um tíma aðstoðarprestur hans og tók loks við embætti föður síns að Stóra-

                                                           
5
 Ólafur Briem 1998, bls. 135 og 155. 

6
 Ólafur Briem 1998, bls. 142. 

7
 Ólafur Briem 1998, bls. 140-142. 

8
 Steinþór Gestsson 1998, bls. 126. 

9
 Rósa B. Blöndals 2000, bls. 77. 

10
 Sigurbjörn Einarsson 2000, bls. 127. 
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Núpi árið 1918.
11

 Hann giftist Katrínu Helgadóttur frá Birtingaholti í Hrunamannahreppi 

aldamótaárið 1900 og eignuðust þau 4 börn. Sonur þeirra, Valdimar, lést á 21. aldursári. Hann 

stefndi að því að verða prestur rétt eins og faðir hans og afi og var öllum harmdauði, ekki síst 

afa sínum.
12

 

Þorsteinn Eiríksson (f. 1920) segir að Valdimar og Ólafur sonur hans hafi haft gaman af 

sérkennilegu fólki. Á bænum var vinnukona sem var kölluð Imba og átti heima í Ásum. 

Einhverju sinni hitti hún Valdimar og Ólaf uppi á stigalofti. Þeir sögðu henni að búa til vísu 

sem væri þannig að augljóst væri að hún væri ort á staðnum. Orti hún strax: 

Framað Núpi hendist ég 

minni hendi að venda. 

Stigalofti stend ég á 

milli tveggja presta. 

Má af þessu dæma að heimilisbragur að Stóra-Núpi var ekki fullur alvarleika og einkenndist 

e.t.v. af kímni og léttleika. Imba hélt mjög mikið upp á þau hjón og orti einnig þessa vísu: 

Stóra-núpinn byggir snar 

vitur prestur Valdimar, 

þó vitlaus sé. 

Úrvalskonu á hann þar 

Ólöfu að nafni, 

þó vitlaus sé.
13

 

Ólöf, kona Valdimars var fyrirmyndarhúsmóðir, vitur, mikil hannyrðakoma og var skáldmælt. 

Mikil virðing var borin fyrir henni á heimilinu. Á Stóra-Núpi var alltaf gestkvæmt. Hjónin 

voru líka afar gestrisin og létu aldrei fátækan mann frá sér fara án gjafa enda unnu þau 

sóknarbörnum sínum afar heitt. Þau höfðu jafnvel þann sið að senda fátækustu börnum 

sveitarinnar gjafir um jólin. Þau voru mikilsvirt innan sveitarinnar og var Valdimar jafnvel 

talinn guðlegur maður meðal sveitunga og varð fyrirmynd margra. Hjónin hvöttu ungmenni í 

                                                           
11

 Gunnlaugur A. Jónsson 1997, bls. 197 og Rósa B. Blöndals 2000, bls. 23. 
12

 Rósa B. Blöndals 2000, bls. 29-30 og 100. 
13

 Innskotin „Þó vitlaus sé“ á við Imbu en ekki hjónin Ólöfu og Valdimar. Heimild: Þorsteinn Eiríksson 1971, 

http://www.ismus.is/i/audio/id-1013832 [Sótt 6. júní 2012]. 

http://www.ismus.is/i/audio/id-1013832
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sveitinni til mennta og tóku jafnvel fólk inná heimili sitt vegna þess. Vöktu þau áhuga þeirra 

með lestri góðra bóka en bókasafn sr. Valdimars hefur ekki verið af verri endanum.
14

 

Ólöf lést árið 1902 og risti það djúpt í hjarta Valdimars. Hjónaband þeirra til 29 ára var afar 

traust og varð hann aldrei samur eftir fráfall hennar. Eftir það var eins og eitthvað vantaði í líf 

hans. Heimilislíf að Stóra-Núpi dofnaði og missti staðurinn nokkuð af þokka sínum við fráfall 

hennar.
15

 Hann trúði þó á endurfundi ástvina eins og sjá má í skrifum hans.
16

 Þessa miklu sorg 

túlkar Valdimar í ljóði sínu út frá 137. Davíðssálmi þar sem hann heimfærir ljóð hebreska 

sálmaskáldsins á sorg sína og líkir konu sinni við Síon. Fyrsta og þriðja erindi af sex eru tekin 

hér sem dæmi: 

Við fljótið eg sit hér með söknuð og þrá 

og sorg býr í hjarta, 

er minnist eg Zíon þá elskuðu á 

svo inndæla‘ og bjarta. 

[-] 

Þú vilt, að eg syngi nú sætt eins og fyr 

um sigur og gleði; 

en Zíon er horfin og sorgin er kyr 

og situr í geði.
17

 

Valdimar hætti prestþjónustu að Stóra-Núpi árið 1918 en þá tók Ólafur sonur hans við. 

Valdimar var þá sjötugur og hafði verið prestur þar í 38 ár. Þjóðfélagsbreytingar ollu því að 

sálmar skipuðu ekki jafn stóran sess og áður í lífi landans og því átti skáldskapur hans orðið 

undir högg að sækja.
18

 Þó var alltaf hópur fólks sem hélt sálmum hátt á lofti. Árið 1923 var 

hann sæmdur heiðursdoktorsnafnbót frá guðfræðideild Háskóla Íslands og honum þakkað:  

                                                           
14

 Þorsteinn Bjarnason, http://notendur.centrum.is/~einarol/afi3.html#_ftn4 [Sótt 5. maí 2012]. 
15

 Þorsteinn Bjarnason, http://notendur.centrum.is/~einarol/afi3.html#_ftn4 [Sótt 5. maí 2012]. 
16

 Gunnlaugur A. Jónsson 1997, bls. 201. 
17

 Gunnlaugur A. Jónsson 2000, bls. 145. Hér má vel ímynda sér að fljótið sem Valdimar nefnir í fyrstu línu 

fyrra erindis sé Þjórsá en hún er ekki langt frá Stóra-Núpi. Heimfærslan er því enn meira áberandi fyrir vikið. 
18

 Ólafur Briem 1998, bls. 164. 

http://notendur.centrum.is/~einarol/afi3.html#_ftn4
http://notendur.centrum.is/~einarol/afi3.html#_ftn4


5 
 

„Fyrir allan þennan dýra fjársjóð sálma og andlegra ljóða, má kirkja vor og þjóð kunna 

miklar þakkir.“. 

Hann var einnig sæmdur riddarakrossi Dannebrogsorðunnar fyrir aldamót og riddara- og 

stórriddarakrossi íslensku fálkaorðunnar.
19

 

Ólafur sonur hans lést 22. apríl árið 1930 og má segja að sá atburður hafi flýtt dauða 

Valdimars. Tveimur vikum síðar þegar Valdimar lá banaleguna fékk hann Helgu Þorgilsdóttur 

fyrrum skólastýru til að sitja hjá sér. Margt fór þeirra á milli en daginn sem hann dó varð 

nokkurt hlé á samræðum þeirra. Valdimar opnaði augun og leit yfir rúmgaflinn í smá stund, 

lokaði þeim svo aftur og sagði: „Já góða mín, ég er alveg að koma“. Telst næsta fullvíst að 

hann hafi verið að tala við Ólöfu konu sína. Þetta voru hans hinstu orð.
20

 Hann lést 3. maí árið 

1930, 82. ára að aldri. Valdimar og Ólafur voru jarðsungnir saman af Jóni Helgasyni, biskupi. 

Í líkræðu sinni sagði hann að sjaldan hefði prestur orðið jafn vinsæll í prestakalli sínu og 

Valdimar.
21

 Að sjálfsögðu voru sungnir sálmar Valdimars í útför þeirra, þ.á.m. Kallið er 

komið (271).
22

 

Prestskapur sr. Valdimars Briem 

Sr. Valdimar var þekktur sem góður prestur. Hann tónaði með ágætum og flutti skýrar og 

góðar prédikanir sem oftast innihéldu ljóð eftir hann sjálfan og kom fólk úr nærliggjandi 

sveitum til að hlusta.
23

 Prédikanir hans voru yfirleitt í styttra lagi en voru þó tvöfalt lengri en 

það sem nú gerist lengst. Útlit Valdimars skemmdi heldur ekki fyrir honum. Jón Thorarensen 

orðaði það vel í minningargrein sinni á 100 ára fæðingarafmæli hans: 

Augað bláa, ennið háa 

ennþá lít jeg sem í gær. 

Fríður og bjartur fjær og nær. 

Skörungur með skegg og hárið gráa.
24

 

                                                           
19

 Rósa B. Blöndals 2000, bls. 112. 
20

 Steinþór Gestsson 1998, bls. 124. 
21

 Gunnlaugur A. Jónsson 1997, bls. 197 og 209. 
22

 Rósa B. Blöndals 2000, bls. 101. 
23

 Þorsteinn Bjarnason, http://notendur.centrum.is/~einarol/afi3.html#_ftn4 [Sótt 5. maí 2012]. 
24

 Jón Thorarensen 1948, 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=107438&pageId=1266460&lang=is&q=Briem%20VALDIMAR%20B

riem [Sótt 30. apríl 2012]. 

http://notendur.centrum.is/~einarol/afi3.html#_ftn4
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=107438&pageId=1266460&lang=is&q=Briem%20VALDIMAR%20Briem
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=107438&pageId=1266460&lang=is&q=Briem%20VALDIMAR%20Briem


6 
 

Séra Valdimar hafði virðulega framkomu en einnig góða nærveru og það hefur áreiðanlega 

sett svip sinn á guðsþjónustuna. Valdimar hafði fyrir venju að heimsækja hvert sóknarheimili 

á haustin, yfirheyrði börn og fræddi og tók jafnvel á heimili sitt ef honum fannst kennslan á 

heimilinu ófullnægjandi.
25

 

Eftir athafnir í kirkjunni var gjarnan boðið uppá veitingar á prestsetrinu þar sem karlarnir 

hittust í austurendanum og ræddu málefni líðandi stundar. Voru þá ýmis mál borin undir 

Valdimar. Konurnar hittust í baðstofunni og nutu gestrisni Ólafar.
26

 Þórunn Kristinsdóttir 

(1896-1990) minntist þess að eitt sinn eftir athöfn hafi Ólöf boðið henni inn og gefið henni 

húfu. Hún sagðist líka aldrei gleyma því hversu fallegir feðgarnir Valdimar og Ólafur voru.
27

 

Kirkjuferðir voru helsta afþreying fólks á þeim tíma og var oft farið um langan veg.
28

 

Stuttu eftir að Valdimar varð prestur skrifaði hann í bréfi að ef hann gæti gert gagn í söfnuði 

sínum myndi hann vel við una. Verkefnin létu ekki á sér standa og árið 1878 var hann 

skipaður í sjö manna nefnd til undirbúnings á nýrri sálmabók þar sem sú fyrri hafði lengi 

verið gagnrýnd. Þá var hann þrítugur og var yngstur þeirra sem að bókinni stóðu. Í nefndinni 

voru m.a. vinir Valdimars frá skólaárunum, sr. Matthías Jochumsson og Steingrímur 

Thorsteinsson. Helgi Hálfdánarson, forstöðumaður Prestaskólans var formaður nefndarinnar. 

Hann kenndi Valdimar í skólanum og kynntist kveðskap hans þar og þótti mikið til koma. 

Prestastéttin var auðug af góðum og virtum skáldum um allt land og Valdimar var ekki 

þekktur á þessum tíma en þó var hann valinn í nefndina. Uppskeran var ekki rýr. Þegar bókin 

kom út átta árum síðar átti Valdimar 141 sálm af 650, rúm 22%, langt umfram aðra.
29

 

Valdimar átti einnig rúman fjórðung frumsamdra sálma innan bókarinnar. Sálmabókin bar 

hróður hans um land allt og m.a.s. til Vesturheims. Var hann boðinn þangað sem 

heiðursgestur á 25 ára afmæli kirkjufélagsins þar en hann afþakkaði boðið þar sem hann 

treysti sér ekki í slíka langferð.
30

 

Hann var einnig góður sáttasemjari og var gjarnan leitað til hans ef þurfti að leita leiðbeininga 

um hvaðeina sem sneri að skipulagi, nágrannadeilum, bæjarmörkum og fleiru.
31

 Þá hjálpaði til 

hvað hann var mikill mannvinur og hversu vinsæll hann var innan sveitarinnar. Minning hans 

sem slíks lifir enn þann dag í dag. 

                                                           
25

 Þorsteinn Bjarnason, http://notendur.centrum.is/~einarol/afi3.html#_ftn4 [Sótt 5. maí 2012]. 
26

 Rósa B. Blöndals 2000, bls. 32. 
27

 Þórunn Kristinsdóttir 1970, http://www.ismus.is/i/audio/id-1012057 [Sótt 6. júní 2012]. 
28

 Þórunn bjó á Brjánsstöðum á Skeiðum. Milli Stóra-Núps og Brjánsstaða eru u.þ.b. 18km. 
29

 Ólafur Briem 1998, bls. 142. 
30

 Rósa B. Blöndals 2000, bls. 80. 
31

 Steinþór Gestsson 1998, bls. 128. 

http://notendur.centrum.is/~einarol/afi3.html#_ftn4
http://www.ismus.is/i/audio/id-1012057
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Hann var kosinn fyrsti biskup Skálholtsstiftis með 78% atkvæða. Þar sigraði hann t.d. Jón 

Helgason forstöðumann Prestaskólans.
32

 Valdimar vígðist þann 28. ágúst árið 1909 í 

Reykjavík þar sem Skálholt á þessum tíma þótti ekki hæfa slíkri fagnaðarhátíð.
33

 

Biskupsembættinu gegndi hann til dauðadags.
34

 

Hreppsnefndarstörf og alþingiskosning 

Sr. Valdimar var kosinn í hreppsnefnd Gnúpverjahrepps árið 1886 og tók þá þegar við starfi 

oddvita. Hann sinnti því starfi í 27 ár. Hann var einnig kosinn í sýslunefnd Árnessýslu árið 

1890. Gengdi þá oftast starfi ritara og setti allt skýrt og skilmerkilega fram þannig að öllum 

vafa væri eytt. Starf hans einkenndist af rósemi og yfirvegun. Hann var mikill náttúruunnandi 

og barðist fyrir reglubundnu eftirliti og friðun skóglendis í sveitinni. Hann var veigamikill í 

gerð fjallskilareglugerðar en vegna skýrs og góðs máls var ekki hróflað við henni í áratugi.
35

 

Valdimar þótti hreppaflutningarnir slæmur kostur og þá sérstaklega gagnvart börnum og 

gamalmennum.
36

 

Til gamans má geta þess að eitt sinn var Valdimar kosinn til Alþingis. Hann tók hins vegar 

ekki sæti þar sem hann hafði verið kosinn að honum forspurðum. Við kosningar ári seinna 

hafði Valdimar sagt af sér þingmennsku vegna formgalla á kosningunni og gaf ekki kost á sér 

aftur.
37

 

Stóra-Núpskirkja  – kirkja Valdimars 

Kirkjan að Stóra-Núpi er nú á dögum sú eina í Gnúpverjahreppi en áður fyrr voru kirkjur á 

a.m.k. 4 bæjum til viðbótar.
38

 Skv. kirknatali Páls Jónssonar biskups sem gert var um 1200 er 

kirkja að Stóra-Núpi. Árið 1876 var rifin forn útbrotakirkja á staðnum, sú seinasta sinnar 

tegundar á Íslandi, og byggð ný. Prédikunarstóll og líkön af gömlu útbrotakirkjunni eru 

varðveitt á Þjóðminjasafninu.
39

 

                                                           
32

 Pétur Björgvin Þorsteinsson, http://www.sigurdurarni.is/biskupar-a-islandi/ [Sótt 17. maí 2012]. 
33

 „Þegar séra Valdimar var kosinn á þing“ 1971, http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=1426464 [Sótt 7. 

júní 2012]. 
34

 Þetta má sjá norðanmegin í Skálholtsdómkirkju undir yfirskriftinni: „Vígslubiskupar Skálholtsstiftis“. 
35

 Steinþór Gestsson 1998, bls. 127-128.  
36

 Rósa Blöndals 2000, bls. 30 og 77. 
37

 „Þegar séra Valdimar var kosinn á þing“ 1971, http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=1426464 [Sótt 7. 

júní 2012]. 
38

 Áður fyrr voru kirkjur að Steinsholti, Skeljastöðum, Stóra-Hofi, Þrándarholti og að sjálfsögðu Stóra-Núpi. 

Skeljastaðir eru nú eyðibýli. 
39

 Steinþór Gestsson og Sveinn Eiríksson 1980, bls. 342. 

http://www.sigurdurarni.is/biskupar-a-islandi/
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=1426464
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=1426464
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Að kvöldi hins 26. ágúst 1896 var Valdimar nýháttaður eftir langan heyskapardag og las í 

kirkjusögu. Vinnukona á bænum hagræddi kertaljósinu fyrir hann en Valdimar þótti það 

frekar utarlega á borðinu og sagði að ekki þyrfti mikinn jarðskjálftahristing til að það dytti 

ofan á koddann. Hún taldi ekki mikla hættu á því. Hún hafði ekki fyrr sleppt orðinu en 

jarðskjálfti reið yfir. Í þessum jarðskjálfta hrundu húsin að Stóra-Núpi eins og svo víða á 

Suðurlandi en til allrar hamingju slasaðist enginn á bænum. Hafðist fólkið við utandyra um 

nóttina en um morguninn fór að rigna og voru þá allir fluttir inní kirkjuna sem enn stóð. 

Næstu daga urðu margir skjálftar og stundum svo að kirkjuklukkurnar hringdu.
40

 

Valdimar fannst furðuleg rósemd fólksins í skjálftunum og bjóst við meiri hræðslu. Ólöf kona 

hans var með þeim öruggustu á heimilinu og Valdimar svaf óttalaus. Oftast var gott veður og 

skrifaði hann jafnvel úti á túni. Messufall varð aðeins fyrsta sunnudaginn eftir skjálftana
41

 

enda kirkjan ekki messuhæf og enginn vildi vera innandyra. Valdimar messaði þó 

sunnudaginn eftir það að Hrepphólum, þó í styttra lagi og hafði hann sama hátt á næsta 

sunnudag að Stóra-Núpi. Margt fólk kom til kirkju í bæði skiptin.
42

 

Í Suðurlandsskjálftunum 1896 eyðilögðust öll hús að Stóra-Núpi en kirkjan stóð ein. Þessi 

kirkja stóð til ársins 1908 en í miklu ofviðri þann 29. desember fauk hún.
43

 Var þá ráðist í 

byggingu nýrrar kirkju og byggingu hennar lokið 10 mánuðum seinna. Á þrettán árum var því 

búið að skipta út öllum byggingum að Stóra-Núpi fyrir þær gömlu sem annað hvort fuku í 

ofsaveðrum eða hrundu í jarðskjálftum. 

Sem unga brúði ég borg sé skrýdda 

í björtu skrúði og liljum prýdda. 

Hún glöð mót skínandi himni hlær, 

er hana faðmar svo dýrðarskær.
44

 

Sr. Valdimar fór lofsamlegum orðum um nýju kirkjuna að Stóra-Núpi í vígsluprédikun sinni 

31. október árið 1909 og líkti henni við hina helgu borg Jerúsalem. Hún væri himnesk 

náðargjöf, byggð fyrir tilstilli guðsnáðar. Hann óskaði söfnuði sínum innilega til hamingju og 

þakkaði öllum kærlega fyrir hið mikla þrekvirki sem hafði verið unnið með byggingu hennar. 

                                                           
40

 Valdimar Briem 1983, bls. 277-281.  
41

 13. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. 
42

 Valdimar Briem 1983, bls. 282-284. 
43

 „Stóra-Núpskirkja Gnúpverjahreppi“, http://nat.is/Kirkjur/Kirkjur_st%C3%B3ra_nupskirkja.htm [Sótt 5. apríl 

2012]. 
44

 Úr vígsluprédikun Valdimars 1909. 

http://nat.is/Kirkjur/Kirkjur_st%C3%B3ra_nupskirkja.htm
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Hún hafði verið byggð með tvö markmið í huga: að hafa hana sem traustasta og sem fegursta. 

Þeim markmiðum hefur verið náð þar sem kirkjan stendur enn og er fögur bygging. Valdimar 

átti þó ekki einungis við kirkjubygginguna sjálfa, heldur samfélag trúaðra sem skal tryggja 

sem best og vernda frá allri villu. Vonaði hann að kirkjan myndi styrkja ennfremur hið sterka 

samband safnaðarins við Guð og Frelsarann.
45

 

Gestur Einarsson á Hæli var ráðinn sem umsjónarmaður með byggingu kirkjunnar en Bjarni 

Jónsson frá Galtafelli var yfirsmiður. Rögnvaldur Ólafsson húsameistari teiknaði. Ásgrímur 

Jónsson valdi liti og málaði altaristöfluna en hún kom þremur árum síðar og er af Fjallræðu 

Krists þar sem Valdimar er meðal áheyrenda. Margir hafa lagt hönd á plóg við viðhald 

kirkjunnar síðan og er það einlæg ósk mín að svo verði áfram. Á árunum 1966-68 var skipt 

um járn og glugga og hún einangruð.
46

 Ávallt hefur þess verið gætt að viðhalda litunum sem 

Ásgrímur valdi upphaflega.
47

 Fyrir nokkrum árum var aðkoman að kirkjunni færð til betri 

vegar og kirkjan því bænum og hreppnum svo sannarlega til sóma.  

Stóri-Núpur nú á dögum. 

Það má segja að andi Sr. Valdimars sé yfir og allt um kring við kirkjuna að Stóra-Núpi. Þegar 

farið er til kirkju tekur hún hlýlega á móti manni. Þessi fallega kirkja er í sjálfu sér 

minnisvarði um hinn merka mann sem þarna bjó. Árið 1988 var reistur minnisvarði eftir 

Helga Gíslason til minningar um sr. Valdimar á 140 ára fæðingarafmæli hans. Hann blasir við 

þegar gengið er upp að kirkjunni. Þetta er stuðlabergsstapi en toppurinn myndar efsta hluta 

hörpu.
48

 Á minnisvarðanum er partur af sonnettu eftir hann úr seinna bindi Biblíuljóða hans 

en ljóðið heitir Guðs ríki: 

Einn geisli lýst upp getur myrkan klefa, 

einn gneisti kveikt í heilum birkilundi, 

einn dropi vatns sér dreift um víðan geiminn. 

 

Ein hugsun getur burt rýmt öllum efa, 

                                                           
45

 Úr vígsluprédikun Valdimars 1909. 
46

 „Stóra-Núpskirkja Gnúpverjahreppi“, http://nat.is/Kirkjur/Kirkjur_st%C3%B3ra_nupskirkja.htm [Sótt 5. apríl 

2012]. 
47

 Steinþór Gestsson og Sveinn Eiríksson 1980, bls. 342-343. 
48

 Við afhjúpun minnisvarðans á stórbóndi í Gnúpverjahreppi að hafa sagt: „Þetta er ekki vitund líkt honum séra. 

Valdimar.“ 

http://nat.is/Kirkjur/Kirkjur_st%C3%B3ra_nupskirkja.htm
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eitt orð í tíma vakið sál af blundi, 

einn dropi líknar drottins frelsað heiminn. 

Vestan við kirkjuna er blátt og hvítt bárujárnshús. Þetta hús var reist árið 1897 og bjó 

fjölskylda Valdimars Briem í því eftir jarðskjálftana 1896. Þar búa hjónin Hugi Ármannson 

og Katrín Briem en hún er afkomandi Valdimars.
49

 Þegar komið er að kirkjunni má sjá leiði 

Valdimars og konu hans. Þau eru látlaus og ekki áberandi. Það minnir okkur á lítillæti þeirra 

hjóna. 

Þegar komið er inní kirkjuna blasir falleg altaristafla við og má vel hugsa sér að komumaður 

sé þar samstundis orðinn áheyrandi að Fjallræðu Jesú Krists. Á þessu fagra málverki Ásgríms 

Jónssonar þekkist Valdimar Briem meðal áheyrenda Fjallræðunnar og í bakgrunni töflunnar 

má ímynda sér náttúru sveitarinnar þar sem fjallið í baksýn líkist Stóra-Dímoni í Þjórsárdal 

sem er ofar í sveitinni. Sálmar Valdimars eru oft sungnir í kirkjunni og þó þeir ómi að 

sjálfsögðu víðar er gaman að heyra þá í kirkjunni hans. 

Sálmar, ljóð og áhrif Valdimars 

Valdimar gaf út fjölmörg andleg ljóð og sálma. Upphaflega ætlaði hann ekki að gefa neitt út 

en gífurlegur fjöldi þeirra hefur sennilega ýtt undir útgáfu verka hans. Kristindómurinn hefur 

veitt honum næg yrkisefni og myndað ramma um skáldskap hans. Hin íslenska náttúra hefur 

einnig verið honum innblástur þar sem hann trúði því að náttúran væri hið sanna Guðsríki, 

enda notar hann hana í ríkum mæli í ljóðum sínum. Hann orti einnig svokallaða 

„guðspjallasálma“ en þeir eru ortir með hliðsjón af frásögnum Guðspjallanna og er ætlað að 

bergmála stef prédikunarinnar og messuþjónustunnar.
50

 Sem dæmi um slíka sálma hans í 

sálmabók íslensku þjóðkirkjunnar má nefna Þótt holdið liggi lágt (119) og Í fornöld á jörðu 

var frækorni sáð (302). 

85 sálmar í sálmabók íslensku þjóðkirkjunnar frá árinu 1997 eru eftir Valdimar eða rúm 11%. 

Það er stærri hlutur en Matthíasar Jochumssonar, Hallgríms Péturssonar og Sigurbjarnar 

Einarssonar en flesta sálma á þó Helgi Hálfdánarson, sálmaskáld og forstöðumaður 

Prestaskólans en hann er höfundur 95 sálma. Af þekktari sálmum Valdimars má nefna Í 

Betlehem er barn oss fætt (73), Í dag er glatt í döprum hjörtum (78), Nú árið er liðið í 

aldanna skaut (98), Fögur er foldin (96) og Kallið er komið (271). Fyrstu tveir sálmarnir eru 

                                                           
49

 Katrín er fædd 1945. Ólafur Briem, sonur Valdimars var afi hennar. 
50

 Ólafur Briem 1998, bls. 143. 
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ávallt sungnir yfir jólahátíðarnar. Nú árið er liðið í aldanna skaut er sungið í öllum kirkjum 

landsins um áramót. Áhrifa Valdimars gætir víðar en á Íslandi en hann á einnig nokkra sálma 

í Færeysku sálmabókinni. Lögin við sálma hans eru fögur og sýna hversu mikill tónunnandi 

hann var. Hann vissi líka að áhrif ljóðanna yrðu meiri ef lagið væri fallegt. Hann á sálma sem 

henta við öll tækifæri og væri sálmabókin vel nothæf með sálmum hans einum saman. Þrátt 

fyrir að hann hafi sjálfur valið lög við sálma sína finnst engin heimild um lagasmíðar 

Valdimars.
51

 

Sálmasöngur sameinar söfnuðinn í lofgjörð og bæn og endurspeglar þannig þá gleði sem felst 

í samfélaginu við Guð. Sálmahefðin hefur gengið þannig kynslóð fram af kynslóð í þúsundir 

ára. Sálmur skal jafnframt enduróma líf kristins manns um leið og hann endurspeglar 

sameiginleg viðhorf og skoðanir viðkomandi einstaklinga og getur þ.a.l. virkað sem 

trúarjátning þeirra sem syngja. Valdimar skilur hlutverk sitt sem sálmaskáld því einkenni 

skáldskapar hans er einfalt en jafnframt skáldlegt mál sem er öllum auðskilið. 

Árið 1896 og 1897 gaf Valdimar út Biblíuljóð í tveimur bindum en hvort um sig byggðist á 

efni Gamla og Nýja testamentisins. Ári seinna komu út Davíðssálmar í íslenzkum 

sálmabúningi. Einnig gaf hann út Ljóð úr Jobsbók árið 1908. Má því með sanni segja að 

útgefið efni hans spanni meira úr Gamla testamentinu en því nýja.
52

 

Biblíuljóð hans eru hátt í 900 síður samanlagt og innihalda meira en 200 ljóð. Verkin eru 

hugsuð sem söguljóð þar sem sögusviðið er sett saman í ljóðformum samtímans. Valdimar 

fylgir þó ekki alltaf bókstaf Ritningarinnar og setur einstaka sinnum samtöl á svið til að skýra 

viðfangsefnið betur og fylla uppí eyður. Fyrra verkið einkennist af frásögnum, enda Gamla 

testamentið meira í ævintýrastíl en hið nýja en hann segir sjálfur í inngangi bókarinnar að 

tilgangurinn hafi einungis verið að „gjöra söguleg kvæði“. Í Biblíuljóðum sínum úr Nýja 

testamentinu vísar hann hins vegar mjög í náttúruna. Hér notar hann t.d. sólarupprás til að lýsa 

upprisu Krists en nóttina fyrir upprisuna er náttúran harmi slegin eftir andlát Krists.
53

 Bæði 

verkin voru gagnrýnd af merkismönnum þessa tíma m.a. Matthíasi Jochumssyni, góðvini 

Valdimars. 

Sigurbjörn Einarsson (1911-2008) fyrrv. biskup minnist þess þegar hann var ungur að mynd 

af sr. Valdimar hékk uppi á vegg inni í baðstofunni. Þetta var stór prentmynd í heimasmíðaðri 

                                                           
51

 Steinþór Gestsson 1998, bls. 124. 
52

 Gunnlaugur A. Jónsson 1997, bls. 195. 
53

 Ólafur Briem 1998, bls. 154-156. 
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umgjörð. Hann man þegar fólk ræddi um Valdimar fékk málrómurinn sérstakan blæ sem 

minnti á húslesturinn og bænaversin hans.
54

 Sr. Valdimar hefur sennilega verið Sigurbirni 

sterkur innblástur og áhrif hans varanleg á hinn merka mann. Hér er enn einn þáttur af töfrum 

Valdimars sem hefur greinilega haft víðtæk áhrif á samfélagið, innan Gnúpverjahrepps sem 

utan. 

Jobsbók - söguþráður 

Jobsbók er að finna innan Gamla testamentisins milli Esterarbókar og Davíðssálma. Þar segir 

frá guðhræddum og réttlátum manni, Job, sem jafnframt var ríkasti maður í landi sínu. Hann 

bar hag fjölskyldu sinnar fyrir brjósti og færði Drottni fórnir. Dag einn ganga synir Guðs fyrir 

Drottin, þ.á.m. Satan. Guð spyr Satan hvað honum finnist um Job og bendir á að hann sé 

réttlátastur manna. Satan segir að svo sé vegna þess að Guð hlífi honum en ef svo væri ekki 

myndi hann syndga og formæla Guði. Guð gefur Satan því vald yfir eigum Jobs en ekki 

honum sjálfum.
55

 

Nú missir Job eigur sínar og börn en formælir ekki Guði. Synir Guðs koma aftur fram fyrir 

Drottin. Guð segir Job ekki hafa bölvað Guði þrátt fyrir gjörðir Satans. Hann svarar á þann 

veg að ef Drottinn snerti við lífi hans muni Job formæla honum. Til að reyna Job aftur fær 

Satan vald yfir líkama hans en ekki lífi. Job fær nú slæman sjúkdóm og er nær dauða en lífi.  

Kona Jobs sárbænir hann um að formæla Drottni og enda þar með þjáningu sína. Job er hins 

vegar staðfastur og syndgar ekki.
56

 

Vinir Jobs, Elífas, Bildad og Sófar koma til hans til að vera hjá honum og hughreysta hann. 

Guðfræði þeirra má jafnvel flokka undir rétttrúnað þess tíma: réttlátir menn lifa vel en illa fer 

fyrir óréttlátum mönnum. Þ.a.l. halda þeir því fram að Job hljóti að hafa syndgað og eigi 

þjáningu sína skilið þrátt fyrir að Job haldi fram sakleysi sínu.
57

 Þeir sitja hjá honum í 7 daga 

og 7 nætur og loks formælir Job deginum sem hann fæddist og hefjast þá miklar samræður 

milli Jobs og vina hans en það er jafnframt stærsti hluti Jobsbókar eða 28 kaflar.
58

 Job lýsir 

því hvernig honum býður við lífi sínu og grætur daginn sem hann fæddist. Hann er jafnframt 

sannfærður um sakleysi sitt og undrast óverðskuldaða þjáningu sína. Vinir hans reyna að 

hughreysta hann og rökræðum þeirra við Job lýkur á því að Job flytur ljóð um spekina. 

                                                           
54

 Sigurbjörn Einarsson 2000, bls. 124-125. 
55

 Job 1:1-12 
56

 Job 1:13-2:10 
57

 Biblían 2007, formáli að Jobsbók. Hér er sérstaklega átt við Elífas og Bildad. 
58

 Job k. 3-31 
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Seinustu ræðuna flytur Elíhú Barakelsson. Hann flytur 4 ræður fyrir Job án þess að fá svar og 

er reiður vinum hans þar sem þeim hafi ekki tekist að sanna sekt Jobs eða finna ástæðu fyrir 

þjáningu hans.
59

 

Nú talar Drottinn úr storminum og segir Job ekki alvitran. Job viðurkennir máttleysi sitt 

frammi fyrir Guði. Guð lýsir síðan mætti sínum og hvers hann sé megnugur. Hér sannfærist 

Job og samræðukaflanum lýkur með einu þekktasta versi úr Jobsbók: „Ég þekkti þig af 

afspurn en nú hefur auga mitt litið þig“ (Job 42:5).
60

 

Guð ávítar vini Jobs fyrir rangmæli í sinn garð en undanskilur Elíhú. Hann skipar þeim að 

færa sér brennifórn en Job muni biðja fyrir þeim og hans vegna muni Guð hlífa þeim. Job 

öðlast heilsu sína aftur, meiri búfénað og nýja fjölskyldu. Það er sagt að Job hafi lifað í 140 ár 

eftir þetta og hafi dáið gamall og hamingjusamur.
61

 

Eigin hugrenningar 

Það er erfitt að koma auga á boðskap Jobsbókar þar sem hún fjallar um þjáninguna en veitir 

ekki svar við orsökum hennar. Sjálfur söguþráðurinn er einfaldur, hún spannar þó 42 kafla og 

væri hægt að stytta hana svo um munar. Á milli stuttra formála og eftirmála er bundið mál 

sem er í formi samræðna og deilna. Frægð hennar er þó óumdeilanleg og bókmenntalegur 

arfur hennar. 

Formáli og niðurlag bókarinnar eru rituð fyrir lesandann en þar fær lesandinn að vita hvers 

vegna Job þjáist. Í meginmálinu reynir hins vegar Job að finna orsök þjáningarinnar þar sem 

hann átelur Guð og afneitar honum og lífi sínu. Það snýst hins vegar aftur við í niðurlagi 

bókarinnar. 

Þjáningin er margvísleg og að færa rök fyrir orsökum hennar er ógerlegt því hún er í eðli sínu 

tilgangslaus. Jobsbók fjallar um þær þjáningar sem breytingar á aðstæðum okkar eða 

hlutskipti geta haft í för með sér, hvort sem þær eru efnahagslegar, félagslegar eða líkamlegar. 

En að þjást með Guð sér við hlið gerir þjáninguna bærilegri. 

                                                           
59

 Job 32-37. 
60

 Job 38-42:6. 
61

 Job 42:7-16. 
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Fræðimenn um Jobsbók 

Til að kafa dýpra ofan í fylgsni Jobsbókar nýt ég aðstoðar reyndra fræðimanna innlendra og 

erlendra. Gerð verður grein fyrir hverjum og einum í neðanmálsgreinum.  

J. Gerald Janzen
62

 skoðar Jobsbók útfrá bókmenntafræðilegu sjónarhorni en hann telur kjarna 

bókarinnar tvær spurningar. „Hví þjást hinir réttlátu?“ spyr Job. „Af hverju eru hinir réttlátu 

guðræknir?“ er hins vegar spurning hins guðlega heims. Út frá seinni spurningunni kviknar 

önnur: „Er það einungis vegna þess að þeir lifa í alsnægtum?“
63

 Hann telur að bókin árétti 

stöðu Drottins sem skapara himins og jarðar og breikki bilið milli Guðs og manna. Til 

stuðnings bendir hann á að Guð ræðir við Job úr storminum, s.s. úr fjarlægð.
64

 

Janzen trúir því að Jobsbók sé skrifuð á tímum herleiðingar Ísraelsmanna og rituð til að 

endurspegla stöðu þeirra sem voru herleiddir til Babýlon. Þeim fannst Guð ekki svara kalli 

þeirra þegar hrópað var sem hæst. Janzen segir Jobsbók ólíka öðrum ritum Biblíunnar en líkist 

henni í uppbyggingu. Í upphafi leikur allt í lyndi. Svo kemur tími ókyrrðar og óstöðugleika. Í 

lokin kemur svo endir sem er umbreytt útgáfa af byrjuninni og allt horfir til betri vegar.
65

 

Janzen fjallar einnig um háð (úr e. Irony) Jobsbókar. Til marks um þetta segir hann að víða 

séu orð og setningar annarrar eða öfugrar merkingar og  þurfi því að notast við háð til að 

skilja textann til hlítar. Einnig sé bókin hlaðin tilvistarlegum (úr e. Existential), retorískum (úr 

e. Rhetorical) og jafnvel ómögulegum spurningum.
66

 Innan Heilagrar Ritningar sé Jobsbók 

hins vegar auðveldust aflestrar og óþarfi að tengja við aðrar bækur ritningarinnar eða 

kenningar. Enga rannsóknarvinnu þurfi til að hefja lesturinn
67

 

Kristinn Ólason
68

 rýnir í hebreska textann og telur að ekki sé einn höfundur að Jobsbók og 

það eigi við um flestar bækur Gamla testamentisins. Einhverju hafi verið bætt við, t.d. sé 28. 

kaflinn yngstur og ræður Elíhú síðari tíma innskot.
69

 Bakgrunnur Jobsbókar skiptir þó miklu 

máli. Ólíkt Janzen telur hann að Jobsbók sé skrifuð eftir herleiðingu Ísraelsmanna. Guðfræðin 

                                                           
62

 Janzen var lengi prófessor í gamlatestamentisfræðum við Christian Theological Seminary í Indianapolis en 

hefur einnig starfað sem prestur. Hann hefur m.a. gefið út skýringarrit við 2. Mósebók o.fl. Hann lét af störfum 

árið 2000. Heimild: Janzen 2010, http://scentofwater.org/?p=19 [Sótt 5. júní 2012].  
63

 Janzen 1985, bls. 3. 
64

 Janzen 1985, bls. 7-8. 
65

 Janzen 1985, bls. 4. 
66

 Janzen 1985, bls. 17-19. 
67

 Janzen 1985, bls. 1. 
68

 Kristinn Ólason (f. 1965) hefur verið stundakennari við guðfræðideild Háskóla Íslands. Hann nam 

gamlatestamentisfræði við Otto-Friedrich háskólann í Bamburg og Albert-Ludwigs háskólann í Freiburg. 

Heimild: „Sr. Kristinn Ólason“, http://tru.is/sida/hofundar/kristinn-olason [Sótt 22. júní 2012].    
69

 Kristinn Ólason 2000, bls. 13 og 15. 

http://scentofwater.org/?p=19
http://tru.is/sida/hofundar/kristinn-olason
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hafi þurft endurskoðunar við eftir fall konungsríkisins Júda og eyðileggingu musterisins. Þá 

verði sköpunarverkið forsenda trúarinnar, allt sé frá fjarlægum Guði komið. Vinir Jobs hafi 

allir verið fulltrúar rétttrúnaðar, þ.e. að maðurinn uppskeri það sem hann sáir.
70

 

Um Satan segir Kristinn að hann sé ekki sá sem tvíhyggjan færði okkur síðar meir. Hann sé 

einn af ráðgjöfum Guðs og náinn samverkamaður hans. Satan telji fólk trúa á Guð til að 

tryggja eigin hagsmuni. Job sé tilvalið tilraunadýr. Guð veiti honum leyfi og því sé við Guð 

að sakast. Þekkingin af þjáningunni sé meginmál bókarinnar og engum spurningum um hana 

sé svarað. Hann telur að Jobsbók hafi sennilega gegnt hlutverki sálgæslu og sýni fram á að 

kallið til Guðs skili árangri.
71

 

Gustavo Gutiérrez
72

 segir að Jobsbók sé töfrum gædd bók. Viðfangsefni hennar séu af ýmsum 

toga; handanvera Guðs, illska, þjáning mannsins, refsing og vinátta. Lykilatriði bókarinnar sé 

þó hvernig skuli tala um Guð, sérstaklega útfrá þjáningu hinna saklausu.
73

 Hann telur 

mögulegt að höfundur Jobsbókar hafi sjálfur gengið í gegnum erfiðleika. Þrátt fyrir mótlætið 

hafi Job fundið réttu orðin um Guð en það sé jafnframt áskorun til allra trúaðra manna og hér 

sér í lagi Rómönsku Ameríku.
74

 

Gutiérrez bendir á að í upphafi sé sagt að Job hafi verið frá Úslandi og telur hann að það gæti 

hafa verið hluti af Edóm, nöfn vina Jobs koma einnig frá sama landsvæði. Höfundur 

bókarinnar vilji þ.a.l. gefa bókinni „alþjóðlegan“ blæ ef svo má að orði komast.
75

 Því sé hægt 

að segja að Jobsbók eigi frekar uppá pallborðið hjá þjóðum heimsins. 

Ásmundur Guðmundsson
76

 segir Jobsbók vera stórkostlegasta spekirit gamla testamentisins 

og í fremstu röð meðal heimsbókmenntanna. Hann telur málefni Jobsbókar vera í 

meginatriðum hið sama og Janzen en ekki sé auðvelt að koma auga á svarið. Hann bendir 

einnig á að Job sé nefndur í spámannabók Esekíels
77

 og telur líklegt að sögur af honum hafi 

                                                           
70

 Kristinn Ólason 2000, bls. 15 og 16. 
71

 Kristinn Ólason 2000, bls. 17 og 20. 
72

 Gustavo Gutiérrez (f. 1928) er perúskur guðfræðingur og einn af upphafsmönnum frelsunarguðfræðinnar. Hún 

byrjaði sem umbrotahreyfing innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar í Rómönsku Ameríku sem túlkar kristna trú 

útfrá aðstæðum fátækra, þjáningu þeirra og von. 
73

 Gutiérrez 1987, bls. xviii og 51. 
74

 Gutiérrez 1987, bls. 11 og 93. 
75

 Gutiérrez 1987, bls. 3. 
76

 Ásmundur Guðmundsson (1888-1969)  kenndi gamlatestamentisfræði við Háskóla Íslands á fyrri hluta 20. 

aldar og gaf út Inngangsfræði Gamla testamentis árið 1933 en sú bók var ætluð til kennslu við skólann. Heimild: 

Ásmundur Guðmundsson 1933, Formáli. 
77

 Esekíel 14:14: „Þó að þeir þrír, Nói, Daníel og Job, byggju í því landi myndu þeir aðeins bjarga eigin lífi með 

réttlæti sínu, segir Drottinn Guð“ 
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verið þekktar þótt þær hafi ekki varðveist. Upphaf og niðurlag bókarinnar sé sennilega elst og 

meginmál hennar í engu samræmi við hina hlutana. Meginhlutverk höfundar sé að benda á að:  

„...sá verði jafnan endir á raunum réttlátra og þolgóðra manna, að auður þeirra 

tvöfaldist og öll veraldargæfa vaxi.“
78

 

Ásmundur segir engan koma með svör við þjáningum Jobs þó Job fái það svar sem nægi 

honum sjálfum. Job finnur Guð og þannig hverfi kvölin fyrir gleðinni. Lykilinn sé að finna í 

Job 42:5: „Ég þekkti þig af afspurn en nú hefur auga mitt litið þig.“. Það hvort maðurinn hafi 

fundið Guð sé mælikvarði á sælu eða vansælu hans.
79

 

Einkenni persóna Jobsbókar – vinir Jobs 

Ræðurnar milli Jobs og vina hans er stærsti hluti bókarinnar sem spanna kafla 3-31. Elífas 

ríður á vaðið og minnir Job á þau skipti sem hann hafði hjálpað öðrum. Elífas gerir ráð fyrir 

því í upphafi að Job sé saklaus. Lífi mannanna sé stjórnað af öflum sem þeir geti ekki beislað 

eða skilið til fulls.
80

 Í næstu ræðu er hann beittari í orðavali og bendir á að Job hafi ekki 

sérstöðu meðal manna.
81

 Í þriðja ræðukafla hans reynir hann að lokum að fá Job til að játa 

misgjörðir sínar en er þó ekki viss hverjar þær eru. Menn geti fengið uppreisn æru ef þeir sýni 

sanna iðrun.
82

 

Ræða Bildads er keimlík ræðu Elífasar en hann reynir jafnframt að fá Job til að treysta Guði.
83

 

Í næstu ræðu hans bendir hann á að ef Job eigi að farast þá verði jörðin að gera það líka. Job 

hljóti að vera saklaus.
84

 Þriðja og seinasta ræða Bildads er einungis þrjú vers og lítur út fyrir 

að Job hafi gripið fram í fyrir honum. Hann segir þó að enginn geti gert það sem Guð getur 

áorkað. Bæði Bildad og Elífas virðast missa þolinmæðina því lengra sem líður á ræður þeirra.  

Það má segja að Sófar sé reiðastur vina Jobs og er hann sá fyrsti sem bregst illa við orðum 

hans. Hann sakar Job um heimsku og reynir að fá hann til að iðrast því hann telur að hann sé 

sekur bæði í hugsunum og gjörðum.
85

 Sófar á einungis tvær ræður í Jobsbók. 
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 Ásmundur Guðmundsson 1933, bls. 247-251. 
79

 Ásmundur Guðmundsson 1933, bls. 254-255. 
80

 Janzen 1985, bls. 71-73 og 76. 
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 Janzen 1985, bls. 115 og 117. 
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Job mótmælir þeim öllum eftir hverja ræðu en þeir nota orð hver annars og snúa út úr þeim til 

að ýta undir sitt eigið mál eins og gjarnan vill verða þegar misskilningur og veglausar 

rökræður eiga sér stað. Þeir nota ríkulega líkingamál eins og fyrirbæri náttúrunnar í ræðum 

sínum til að reyna að ná sem bestum árangri en lausnin á þjáningu Jobs er þó aldrei í sjónmáli. 

Elíhú 

Ræður Elíhús er annar ræðukafli ritsins en þær ná yfir kafla 32-37. Sagt er: „reiði hans 

(Elíhús) brann einnig gegn þessum þremur vinum hans“ (Job 32:3). Ekki er sagt hvernig hann 

birtist þeim og má vera að hann hafi annað hvort verið hjá þeim allan tímann eða heyrt af 

orðaskiptum Jobs og vina hans. Elíhú var hræddur við að tala þar sem hann væri of ungur en 

bendir réttilega á að eldri menn þurfi ekki endilega að vera hinir gáfuðustu. Hann segir það 

ekki verk mannanna að segja hvað sé rétt og hvað sé rangt gagnvart Guði. Ræður Elíhús eru 

fjórar en ólíkt samræðum Jobs og vina hans, þá svarar Job ekki Elíhú. Eftir ræður hans hefur 

Guð upp raust sína og þar með hefst þriðji ræðukafli bókarinnar, samræður Guðs og Jobs. 

Guð og Job 

Samræðurnar milli Guðs og Jobs eru í 38-42:6 en ræður Guðs eru jafnan þær hnitmiðuðustu 

þrátt fyrir að hann komi ekki með heilsteypt svar við þjáningu Jobs. Guð áréttar mátt sinn og 

bendir á að Job megni ekkert sem Drottinn hefur gert og muni gera. Í kjölfarið viðurkennir 

Job að hann hefði betur þagað og iðrast þess sem hann sagði um Drottin. 

Eðli áhrifasögu 

Áhrifasaga
86

 leitast við að rannsaka áhrif kristinnar trúar á samfélag okkar. Stærsti hluti þessa 

fræðasviðs liggur í menningu og listum en einnig hefð samfélaga. Áhrifasaga hjálpar 

ritskýrendum og almenningi að átta sig betur á menningarlegu samhengi og hefðum og 

auðveldar þeim túlkun rita. Með því skiljum við betur tilveru og samfélag okkar. Áhrifasagan 

er ekki einungis innan fræðasamfélagsins heldur nær hún yfir ýmis svið menningar og daglegs 

lífs. Sem dæmi má nefna minnisvarða, sálma, kvikmyndir, bækur, prédikanir, leiklist, tónlist 

og jafnvel nafngiftir og tölvuleiki.
87

 

                                                           
86

 Þýðing úr ensku: „Impact history“. Einnig úr þýsku: „Wirkungsgeschichte“. Hugtakið á rætur að rekja til 

túlkunarfræðinnar. Heimild: Haraldur Hreinsson 2012, bls. 181. 
87

 Þessi umfjöllun styðst í grófum dráttum við: Haraldur Hreinsson 2012, sér i lagi bls. 187-200. 
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Áhrifasaga Jobsbókar 

Allir geta fundið samsvörun þjáninga eða erfiðleika sinna með þjáningu Jobs þar sem svarið 

við orsökum þjáninga mannanna liggur ekki í augum uppi. Þjáning hans, saklauss manns sem 

þráir réttlæti hefur verið mörgum innblástur. Sem norrænt dæmi má nefna dönsku 

kvikmyndina Adams Æbler frá árinu 2005. Hún fjallar um prest sem trúir því að hann heyi 

baráttu við Satan. Ivan sem er hin aðalsögupersónan sér misræmið í lífi hans og ákveður að 

grafa undan trú hans. Hann vísar í Jobsbók þegar hann segir að Guð hljóti að hata hann miðað 

við það hlutskipti sem honum er sett í lífinu. Að lokum missir presturinn trúna en þar með er 

ekki öll sagan sögð. Leikstjórn og handrit myndarinnar er í höndum Anders Thomas Jensen.
88

 

Kvikmyndin The Tree of Life er einnig byggð á Jobsbók en aðalsögupersónan í þeirri mynd 

heitir Jack O‘Brien: J-O-B = Job. Vers úr Job 38:4-7 birtast í byrjun myndarinnar. Leikstjóri 

er Terrence Malick.
89

 

Vísað er til Jobsbókar í fleiri kvikmyndum. Margir hafa séð myndirnar um sjóræningja 

Karíbahafs (Pirates of the Carribean). Færri vita þó að þegar sjóræningjaforinginn Davy 

Jones kallar á skrímslið Kraken úr undirdjúpunum notar hann vers úr Jobsbók
90

 til að vekja 

skrímslið.  

Í fyrsta þætti af Family Guy,„Death Has a Shadow“ minnist kona aðalsöguhetjunnar Peters 

Griffins þess þegar hann varð fullur af messuvíninu eitt sinn í kirkju. Undir bergingu var lesið 

úr Jobsbók og sagt frá því að Guð hafi slegið Job illum kaunum. Guð er meðal safnaðargesta 

og segist ekki þola þegar fólk segir þessa sögu. Skv. Jobsbók er það Satan sem slær Job illum 

kaunum en ekki Guð. 

Í South Park þáttunum er þáttur sem ber heitið „Book of Job“. Þar liggur Kyle Broflovski á 

sjúkrahúsi og bölvar láni sínu. Vinur hans hlaut milljón dollara í arf og Kyle finnst Guð hafa 

brugðist sér. Síðar í þættinum lesa vinir hans fyrir hann úr Jobsbók. Eftir lesturinn undrast 

Kyle að Guð hafi látið þessar hörmungar dynja á Job bara til að hafa rétt fyrir sér. Þetta 

minnir óneitanlega á Jobsbók sjálfa þegar vinir Jobs koma til að vera hjá honum og 

hughreysta. Eins og í tilviki Family Guy er þetta sett fram eins og Guð hafi gert þetta til að 

vinna veðmál sitt við Satan.  

                                                           
88

 „Adams Æbler“, http://www.imdb.com/title/tt0418455/ [Sótt 5. júní 2012]. 
89

 „The Tree of Life“, http://www.imdb.com/title/tt0478304/ [15. ágúst 2012].  
90

 Versin má finna í Job. 3:7-8 en þeim hefur verið breytt til að passa inn í aðstæður myndarinnar. Í myndinni eru 

þau svohljóðandi: „Let no joyful voice be heard, let no man look up in the sky with hope, and let this day be 

cursed, by we who ready to wake the Kraken“. 

http://www.imdb.com/title/tt0418455/
http://www.imdb.com/title/tt0478304/
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Vetrarferðin e. Ólaf Gunnarsson er að stórum hluta byggð á Jobsbók. Vetrarferðin er seinasti 

hluti í þríleik Ólafs
91

 en sögusvið hennar er Reykjavík á tímum seinni heimstyrjaldarinnar. 

Sigrún, aðalsöguhetja bókarinnar er Jobsgervingur þar sem örlögin leika hana og fjölskyldu 

hennar grátt. Ýmis einkenni vina Jobs koma fram í prestinum Ásgrími en einnig umhverfi 

Sigrúnar. Jobsbók er einnig oft nefnd í bókinni við mismunandi tækifæri.
92

 

Jobsbók kemur líka fyrir í klassískri tónlist. Aría í Messías eftir Händel „I know that my 

redeemer liveth“ er byggð á Jobsbók. 

Nýlegasta íslenska dæmið er hins vegar einleikur Arnars Jónssonar, Jobsbók sem var flutt sl. 

Páskadag í Neskirkju og var einnig í Útvarpsleikhúsinu. Í einleiknum er Jobsbók gerð góð skil 

þar sem Arnar bregður sér í gervi Jobs en notar brúður fyrir aðrar persónur verksins. Þetta var 

fyrst gert árið 2000 og var sýningunni vel tekið og fór hópurinn sem stóð að baki sýningunni í 

leikferð um landið. Leikstjóri var Sveinn Einarsson.
93

 

Tímaritið Guardian gaf út árið 2002 lista með 100 bestu bókmenntaverkum allra tíma. 

Jobsbók er þar á meðal. Á þessum lista eru m.a. Don Kíkóti (e. Miguel de Cervantes), 

Kantaraborgarsögurnar (e. Geoffrey Chaucer), Ódysseifskviða (e. Hómer) og nokkur af 

verkum Williams Shakespeares eins og Hamlet og Lér konungur. Til gamans má geta að tvö 

íslensk bókmenntaverk má finna á þessum lista: Sjálfstætt fólk (e. Halldór K. Laxness) og 

Njálssögu.
94

 

Augljósasta áhrifasögudæmi þessarar ritgerðar er óneitanlega Ljóð úr Jobsbók e. Valdimar 

Briem og nú er tímabært að hefja umfjöllun um hana. 

Ljóð úr Jobsbók 

Ljóð úr Jobsbók var með því seinasta sem Valdimar gaf út árið 1908. Þetta eru ljóð sem fylgja 

gróflega söguþræði Jobsbókar og stuðst er við ýmis stef úr henni. 
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 Hinar bækurnar eru Tröllakirkja og Blóðakur. 
92

 Stefán Einar Stefánsson 2012. Stefán Einar fer ítarlegar í grein sinni um Jobsbók og Vetrarferðina.  Hér er 
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 „The top 100 books of all time“ 2002, http://www.guardian.co.uk/world/2002/may/08/books.booksnews [Sótt 

5. maí 2012]. 
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Bókin sjálf er mjög einföld og minnir eilítið á lærdómsbækur hins íslenzka bókmenntafélags. 

Kostnaðarmaður bókarinnar var H.S. Bárdal og bókin er prentuð árið 1908 í Winnipeg, 

Manitoba í Kanada. Engar myndir eru í bókinni og hvorki formáli né eftirmáli. Bókin er 115 

síður og á stærð við almanaksbækur Háskóla Íslands. Það er alltaf gefið til kynna hver sé að 

tala í bókinni. Í upphafi er t.d. skrifað: „Job: (3. k. sbr. 1. og 2. k.).“ til að sýna fram á að það 

sé Job sem talar og er tekið á efni þriðja kaflans með fyrstu tvo til samanburðar. Sömuleiðis 

seinna: „Bildad: (8. k.).“ til að sýna ræðu Bildads þar sem áttundi kaflinn er hafður til 

hliðsjónar. Ljóðin eru öll lögð í munn sögupersóna Jobsbókar en ekki er „sögumaður“ eins og 

í Biblíunni. 

Öll ljóðin eru með ræðusniði og er stærstur hluti þeirra af vörum Jobs. Fornir bragarhættir, 

innlendir sem útlendir, einkenna bókina. Það gefur henni skemmtilegan blæ og á sinn þátt í 

persónusköpuninni. Bragarhættir Jobs eru að mestu með fornyrðislagi eins og í mörgum 

harmljóðum Eddu. Ljóð vina hans eru með ljóðahætti sem minna á Hávamál. Ræðu Jehóva er 

gefinn allt annar blær þar sem um hexametur er að ræða eins og í kviðum Hómers.
95

 Þetta 

gefur Jehóva sérstöðu gagnvart hinum. Málfar ljóðanna í heild er skýrt og auðskilið. Hann fer 

stundum út fyrir efni Jobsbókar sjálfrar og heimfærir það til íslenskra aðstæðna. Hann er 

heldur ekki bundinn við bókstaf Ritningarinnar og hefur því frjálsar hendur við kveðskapinn. 

Eins og gefur að skilja fer mikið fyrir náttúrunni í bókinni. Náttúran er notuð til að tákna 

andstæður t.a.m. mikilfengleika eða nöturleika einhvers hlutar eða ástands. Valdimar leikur 

sér að andstæðum hvað helst í erindi Jobs þar sem hann lýsir þverstæðu Drottins en jafnframt 

almætti. 

Kúgar hann konunga, 

kreppir ráðgjafa, 

dæmir dómara, 

dárar presta, 

mýlir málsnjalla, 

mæðir öldunga, 

hrekur höfðingja, 
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hirtir kappa.
96

 

Í þessu sambandi ervert að nefna andstæður sem hann notar í sálmum sínum. Hér má nefna 

jólasálminn Í Betlehem er barn oss fætt en þar segir í þriðja versinu: „Hann var í jötu lagður 

lágt, en ríkir þó á himnum hátt“. Svo segir í áttunda versinu: „Hvert fátækt hreysi höll nú er, 

því Guð er sjálfur gestur hér“. Jafnvel í heitum sálma hans eru andstæður. Má t.d. nefna Í dag 

er glatt í döprum hjörtum og Guð, allur heimur, eins í lágu og háu. Í sálminum Nú árið er 

liðið í aldanna skaut ná andstæðurnar og náttúran hámarki. Hér er sungið um miskunnsemd 

Guðs sem aldrei má gleyma: 

Hún birtist á vori sem vermandi sól, 

sem vöxtur í sumarsins blíðum, 

í næðingum haustsins sem skjöldur og skjól, 

sem skínandi himinn og gleðirík jól 

í vetrarins helkuldahríðum. 

Ljóðadæmi. 

Hér verða tekin dæmi af ljóðum hverrar persónu fyrir sig úr bókinni. 

Job 

Hló mér hamingja 

sem í heiði sól 

mild á mót 

manni ungum. 

Sú er nú sól 

sýnum horfin, 

og gæfu gengið 

gömlum rekk.
97

 

Svona hljóðar upphaf bókarinnar þar sem Job lýsir ógæfu sinni. Náttúran er notuð til að fegra 

hið upprunalega ástand Jobs þar sem hamingjunni er lýst sem sól sem skein í heiði og skein 

                                                           
96

 Valdimar Briem 1908, bls. 35. 
97

 Valdimar Briem 1908, bls. 3. 



22 
 

hlýlega hinum unga manni. Sú sól er honum nú horfin og hamingjan og sælan með henni. 

Kaldhæðni er áberandi í fyrstu erindum bókarinnar. Hvert erindi greinir frá þeim mikla mun 

sem er á aðstæðum hans fyrr og nú. Er þar oft notast við náttúruna og miklar andstæður 

dregnar fram. 

Gnóttir átti‘ eg gulls 

og græna skóga, 

börn og bú 

blóma reifað. 

Nú er gull mitt 

og grænir skógar, 

bú og börn 

blóma horfin.
98

 

Job heldur áfram og segist ekki vita hvers vegna ógæfan dynji á honum, enda ekki furða þar 

sem hann fékk aldrei að vita það frá Guði og ekki hafði Satan birst honum á nokkurn hátt. Það 

er því eðlilegt að Valdimar láti honum ekki vitneskju um það í té. 

Líkt og í fyrsta erindinu leikur Valdimar sér að endurtekningum þar sem gull, bú, börn, grænir 

skógar og blóm eru kveðin tvisvar í erindinu. Þetta er gott dæmi um kaldhæðni þar sem í fyrri 

hluta erindisins er öllu fögru lýst með þessum orðum en í seinni hlutanum eru sömu orðin 

notuð aftur til að lýsa hörmungarástandi. Sama efni á líka við milli ljóðlína. Í línu 1 og 5 er 

fjallað um gull, 2 og 6 grænir skógar, 3 og 7 börn og bú og loks blóm í 4 og 8. Fyrsta og 

seinasta orð erindisins kallast einnig á: Gnóttir og horfin, og er gott dæmi um andstæður. 

Vinir Jobs 

Hvar er nú trú þín 

og traust á guði? 

er þetta trú þín og traust? 

Var það uppgerð ein? 

eða ímyndun? 
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eða er því öllu lokið?
99

 

Þetta eru ein fyrstu orð Elífasar. Í erindinu er fjallað um trú og traust og eru settar fram mjög 

sterkar og beinskeyttar spurningar í fimm liðum. Elífas spyr einnig hvort hann hætti að trúa 

þegar á móti blæs. Hann ýjar líka að því að Job hafi þóst trúa allan tímann en það var sagt um 

Job að hann hafi verið: „ráðvandur og réttlátur, óttaðist Guð og forðaðist illt.“ (Job1:1). 

Syndgað hefur þú 

og synir þínir; 

því er harðlega hegnt. 

En ef í auðmýkt 

er aftur snúið 

vís er veikum náð. – 
100

 

Hér trúir Bildad því að Job hljóti að verðskulda þær þjáningar sem á honum dynja. Hann segir 

þó að með iðrun og réttri breytni geti hann fengið fyrirgefningu synda sinna.„En ef í auðmýkt 

er aftur snúið“ vísar sennilega til þess að snúi Job aftur til Guðs vega og iðrist hafi hann 

ekkert að óttast, fyrirgefning Guðs sé mikil. Bildad segir ekkert hvað það gæti verið sem Job 

gerði til að verðskulda þjáningu sína. Þetta erindi er gott dæmi um rétttrúnað þess tíma. 

Legst varmenni 

á lítilmagna, 

kúgar þá og kvelur. 

Samvizku sinnar 

svipum laminn 

verður hann vissulega.
101

 

Hér erum við komin í annan ræðukafla bókarinnar og Sófar hefur upp raust sína. Hann fjallar 

um menn sem fylgja ekki vegi Guðs og því böli sem fylgir guðleysi. Guð veit hverjir syndga 

og feta veg ranglætisins. Refsing hans gegn þeim er óumflýjanleg. Sófar áréttar það sem 

Bildad sagði, hinum illu verður hegnt og tekur dæmi af harðstjóranum sem ræðst á 

lítilmagnann. Samviska hans er óhrein og honum mun verða refsað fyrir athæfi sitt. 
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Valdimar hefur tekist vel að láta einkenni vina Jobs koma fram í ljóðunum. Elífas og Bildad 

eru varfærnir í orðum sínum en missa smám saman þolinmæðina en Sófar hefur hörðustu 

afstöðuna. 

Elíhú 

Yðrum orðum 

hef eg eftir beðið; 

vænti eg vizku að heyra. 

Orðgnótt heyrði eg 

ýmislega, 

en engin réttmæt rök.
102

 

Hér mælir Elíhú eftir að hafa hlustað þögull á vini sína. Augljóst er að hann bar virðingu fyrir 

þeim og vænti visku af vörum þeirra. Hann varð þó fyrir vonbrigðum. 

Óttast skulu allir 

alvaldan guð, 

þótt sig ei sjá láti. 

Enginn er svo skygn 

ýta sona, 

að ráði hann rúnir guðs.
103

 

Þetta er seinasta erindi Elíhú. Hann heldur því fram að vegir Guðs séu órannsakanlegir. 

Jákvæður guðsótti og undirgefni sé ákjósanleg en mennirnir skuli varast að taka öll ráð í sínar 

hendur. Getur vel verið að þetta sé ástæðan fyrir því að Guð minnist ekki á Elíhú þegar hann 

refsar vinum Jobs undir lok bókarinnar. Það má halda því fram að Valdimar noti rúnirnar til 

að ýta undir heimfærslu sína en það hugtak verður útskýrt nánar síðar. Eins og í Biblíunni 

svarar Job ekki Elíhú en í staðinn hefur Guð upp raust sína úr storminum. 

Jehóva 

Heyr þú mig, heyr þú mín orð, 
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og hlusta þú, fávísi maður! 

Hví vilt þú hreykja þér upp? 

og hygst vera meiri en drottinn. 

Hví vilt þú þrátta við þann, 

er þér hefur altsaman gefið? 

Svara, svara þú mér; 

seg það hvar rétturinn er.
104

 

Valdimar sýnir viðamikla kunnáttu sína á bragarháttum og notar bragarhátt Hómers, 

hexametur.
105

 Guð er reiður Job fyrir að vilja hreykja sér og telja sig meiri en Drottin. Hér 

talar hann við Job úr storminum og undirstrikar það reiði hans og fjarlægð frá mönnunum eins 

og Janzen benti á. Guð firrir sig allri ábyrgð á þeim raunum sem hafa gengið yfir Job og þar 

með lýkur ræðu Guðs.  

Job eftir ræðu Jehóva 

Heyrði eg þig heyrandi eyra, 

en heyrði þó eigi; 

sé þig nú sjáandi auga, 

en síðar mun betur: 

Líta mun eg þig í ljósi 

þá lokið er ævi; 

nafn þitt og náð þína prísa. 

En nú mun eg þagna.
106

 

 

Drottin gaf, drottin tók aftur; 

sé drottins nafn lofað! 

Séu það síðustu orðin! 
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Þau sagt hef eg fyrri. 

Síðar eg segja mun þannig 

á sælunnar degi: 

Drottinn tók, drottin gaf aftur; 

sé drottins nafn lofað.
107

 

Svona lýkur ræðu Jobs og bók Valdimars, Ljóð úr Jobsbók. Angurljóð Jobs hefur umbreyst í 

lofræðu og þakkargjörð sem markar endi bókarinnar. Hér er vers 42:5 í aðalhlutverki í fyrra 

erindinu: „Ég þekkti þig af afspurn en nú hefur auga mitt litið þig.“ Það ber einnig vott 

iðrunar. 

Síðara erindið myndar líka hugrenningartengsl við Job 1:21: „Drottinn gaf og Drottinn tók, 

lofað veri nafn Drottins“. Valdimar vísar m.a.s. til þess sjálfur með línunni: „Þau sagt hef eg 

fyrri“. Þrátt fyrir að þau komi ekki fyrir í seinasta hluta Jobsbókar hefur Valdimar sett þau 

hér. Job er þess fullviss að hann muni líta Drottin augum við dauða sinn en hann hræðist það 

ekki heldur gleðst yfir því. Hér má sjá augljósa hliðstæðu með Job og Valdimar um 

endurfundi við dauðann. Eflaust hefur Valdimar leitað sáluhjálpar í því að hann sjálfur myndi 

sjá fjölskyldu sína aftur við dauðann og hefur fundið samsvörun milli sín og Jobs og þar með 

fundið sinn þjáningarbróður. 

Náttúran í verkum og guðfræði Valdimars 

Náttúra Íslands hefur verið mörgum íslenskum skáldum innblástur og Valdimar Briem er 

engin undantekning. Guðfræði Valdimars var einnig nátengd náttúrunni þar sem hann taldi að 

hið sanna Guðs hús mætti sjá í henni.
108

 Hún er óhagganleg og óbreytanleg, ekki mannanna 

verk og hefur ætíð verið til. Fegurð guðdómsins birtist í hinni undurfögru náttúru og þjónustu 

mannsins við almættið. Þetta má sjá í ljóði hans: 

Himnaförin: 

Sá helgi dagur, nú er lít ég ljóma, 

er ljóshýr morgunn vors um tímabil; 

og klukkurnar, sem heyra mátti hljóma, 
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er hátignarlegt kristallsfossa-spil; 

og þar sem ég að ofan heyri óma, 

er unaðskliður guði dýrðar til; 

og safnaðarins söngur fagri þar 

er samfögnuður allrar skepnunnar.
109

 

Vísun í náttúruna er þó nokkur í Jobsbók. Ríkulegt myndmál hennar notað í ræðuköflum 

bókarinnar og þá gjarnan í dæmum eða til áherslu. Því er engin furða að Valdimar noti hana í 

verkum sínum. Það er t.a.m. með náttúrunni sem Valdimar heimfærir sögu Jobsbókar til 

íslenskra aðstæðna og gerir hana lesendum kunnuglegri en með heimfærslu er átt við þegar 

efni verks er sniðið að viðhorfum eða aðstæðum lesandans sem í þessu tilviki er að sjálfsögðu 

Ísland. Náttúran og notkun bragarhátta er hluti af þeirri heimfærslu.
110

 

Þegar skoðuð er notkun náttúrunnar í ljóðum Valdimars kemur fátt á óvart. Í mörgum 

tilvikum notar Valdimar sömu fyrirbæri og í Jobsbók. Það má segja að notkun þeirra sé í stíl 

hins klassíska hugmyndaheims
111

 þar sem fyrirbæri náttúrunnar eru notuð til að tákna hið 

góða og slæma og notuð til áherslu. Dæmi um hið góða er t.d. rigning/líknardögg Guðs þar 

sem rigningin er tákn fyrir náðina. Hinu góða sem Job átti áður er lýst með 

náttúrufyrirbærum, dætur hans voru sem dalarósir og synir hans kjörviðir. Því hefur mikill 

feigðarbylur feykt burt. 

Um vinsældir sínar segir Job: 

Svo sem dýr dögg, 

sú er í dali fellur, 

þráð er í þurki, 

svo menn þráðu mig.
112
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Hjá Valdimar er Guð jafnan tengdur við himininn og himinhvelfinguna eins og í hinum forn-

hebreska og kristna hugarheimi. Það er Guð sem ræður för stjarnanna, ræður veðrum, þekur 

himininn sem þunn voð og situr hátt uppi á himni. Himinninn er holdgervingur viskunnar og 

því er viskan hjá Guði: 

Ofar, ofar 

hennar er að leita: 

hæst í hæð 

hjá himnaguði.
113

 

Sólin á himnum táknar hamingjuna sem brosti við Job í upphafi bókarinnar en sú sól er 

honum nú horfin. Það er Guð sem skilur nótt frá degi. Nóttin er sá staður þar sem hið illa lúrir 

og misyndismenn reika um.  

Dauðann tengir Valdimar gjarnan við moldina sem er notað sem neikvætt hugtak. Enda hefur 

moldin lengi verið tengd við grafarhugtakið. Job krýpur að moldinni vegna máttleysis og 

segist brátt byggja moldina og óskar þess að Guð hylji syndir hans með honum í moldinni. 

Gæfa Jobs er hraðfleygari en hraður vindur og von hans eins og stakt strá í vindi. 

Náttúran er einnig notuð til áherslu. Sófar líkir angurljóði Jobs við foss af fjalli og þann mikla 

ógnarstraum verður að stífla.
114

 Eins bendir Job á að ævi manns kemur aldrei til baka eins og 

fljót sem fellur í haf og  Elíhú telur Guð telja dropa rigningarinnar.
115

 Bestu dæmin um 

áherslu eiga þó Sófar og Job. Hér fjallar Sófar um visku Drottins á þennan hátt: 

Himni hærri, 

hafi víðari 

er hans voldug vizka.
116

 

Og hér kveður Job um vanmátt sinn gagnvart almættinu: 
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Hrynja hamrar, 

hrapa klettar, 

skolast björg á braut, 

brotna og molna. 

Eigi er þá kyn 

þótt ofurliði 

verði borið 

mitt hið veika ker.
117

 

Eins og í Jobsbók eru tekin dæmi úr náttúrunni til að sýna fram á lögmál heimsins. Það má sjá 

í fyrsta ræðukafla Bildads þegar hann segir að vatnsplöntur á votengi séu fljótar að fölna og 

sömu sögu má segja þegar blóm blómgast. Þau eru jafnfljót að fölna aftur en það er jafnframt 

gangur lífsins. Bildad heldur áfram í flórunni og fjallar um illskuna og guðleysingja á þennan 

hátt: 

Eru illir menn 

sem illgresi, 

er hreykir sér hátt mót sól.
118

 

Lítill sem enginn munur er á ræðum Jobs og vina hans, þ.m.t. Elíhú. Ræða Jehóva er þó rík af 

náttúrunni enda holdgervingur ríkis hans. Í ræðu Jehóva er Job t.d. spurður að því hvar hann 

hafi verið þegar Jehóva skapaði náttúruna og heiminn: 

Hefur þú morgni sett mið 

og morgunroðanum skipað 

sæti við sjóndeildarhring, 

og sólinni boðið að skína, 

jörðin svo umbreytist öll, 
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og alt, sem í myrkrum var hulið, 

jafnskjótt í ljós verður leitt?
119

 

Náttúran gegnir einnig því hlutverki að sýna fram á vald Guðs yfir öllu eins og í Jobsbók. 

Gróskumiklum dölum jafnt sem auðnum, feigðarbyljum jafnt sem logni, himni og jörð. Guð 

hefur þetta allt í hendi sér og ekkert fær því breytt. Þetta má gjarnan tengja við sálm 

Valdimars: Þú, Guð, sem stýrir stjarna her (nr. 357).  

Persóna Valdimars í verkum hans 

Hægt er að sjá hliðstæðu milli ljóða Valdimars í Ljóð úr Jobsbók og hans eigin lífs þar sem 

hann yfirfærir sjálfan sig á Job. Því er ekki fjarstæðukennt að halda því fram að hann hafi 

e.t.v. fundið sáluhjálp í Jobsbók þar sem hann hefur fundið þjáningarbróður sinn og aðstæður 

að vissu leyti svipaðar. Eftir Valdimar liggja tvö rit sem ort eru út frá ákveðnu riti Biblíunnar. 

Það eru Jobsbók og Davíðssálmar en í Davíðssálmum undirstrikar hann þýðingu náðarinnar.  

Eins og fyrr segir tók Valdimar mjög nærri sér þegar kona hans dó árið 1902 og getur vel 

verið að hann hafi þjáðst af þunglyndi eftir andlát hennar. Ólöf hefur verið góð kona og stutt 

mann sinn í einu og öllu, enda samband þeirra alltaf gott. Líklega er kona hans yrkisefni 

Valdimars í ræðu Jobs í upphafsköflum bókarinnar þar sem hann lýsir ógæfu sinni og miklum 

söknuði.: 

Komið er nú fram, 

það er eg kveið fyrir 

og mér ofbauð 

um að hugsa. 

Enginn, enginn 

heyrir andvörp mín, 

né hendi mjúkri 

mér um hvarma strýkur.
120
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Hér hefur Valdimar haft Job 3:25
121

 til hliðsjónar en það á bara við um fyrri part erindisins. 

Síðari hlutinn er alfarið frá Valdimar sjálfum komið og gerist hann því mjög persónulegur hér 

og er auðveldlega hægt að heimfæra erindið á líf hans. 

Einnig má sjá skyldleika Jobs og Valdimars í upprisutrú þeirra. Eins og áður kom fram trúði 

Valdimar á endurfundi ástvina við dauðann og virðist hafa fundið hliðstæðu með sér og Job 

þegar Guð svaraði honum úr storminum. Job kemst hér í námunda við guðdóminn og 

viðurkennir skilningsleysi sitt og iðrast orða sinna. Valdimar yfirfærir þetta í þriðja seinasta 

erindi bókarinnar þegar hann veltir fyrir sér framtíð sinni sem er þó í höndum Guðs og Job 

sættir sig við hlutskipti sitt: 

Hinsvegar fús vil eg fara 

til farinna vina; 

hlakka til heimkomu minnar 

þá heim þú mig kveður.
122

 

Vel má vera að Valdimar hafi notað persónur Jobsbókar til hlutgervingar innri hugsana sinna. 

Job hafi þá verið sú rödd sem sætti sig við orðinn hlut og þráði hið fyrra líf en væri þó að 

lokum viss um náð Guðs. Að sama skapi er Guð tákngervingur náðarinnar og Valdimar 

öruggur í fangi hans og þurfi því ekkert að óttast. Vinir Jobs hafa tvenns konar tilgang. 

Annars vegar að benda honum á að þjáning hans sé réttmæt og hins vegar að hann geti verið 

óhultur ef hann fetar Guðs vegu. Í þessu sambandi má benda á erindi Elífasar sbr. 22 kafla: 

Margar voru ekkjur, 

er þú eigi styrktir, 

þótt það væri í lófa lagið; 

föðurlausra fjöld 

þú fram hjá gekst 

með afturluktum augum.
123
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Hin neikvæða rödd vina Jobs talar hér um Valdimar og prestskap hans. Hann ásakar sjálfan 

sig fyrir að hafa ekki gert söfnuði sínum gagn þrátt fyrir að hafa getað það. Hann hafi hundsað 

ætlunarverk sitt og hljóti því að verðskulda þjáningu sína. Þremur erindum síðar hefur 

hlutverk Elífasar breyst til hins betra: 

Viljir þú, vinur, 

þann veg fara, 

er til láns liggur, 

gakk á guðs vegi, 

götu þína 

þá mun guð greiða.
124

 

Hér skín í gegn fullvissan um náð Guðs. Valdimar hefur sennilega talið sig vera á réttri hillu í 

lífinu og allt muni horfa til betri vegar. Efinn hlýtur þó að hafa læðst að honum í gegnum 

þjáningar hans, enda lýsir hann vel efa Jobs þegar hann svarar Elífasi: 

Ó, hversu feginn 

vildi‘ eg finna guð, 

mér til miskunnar 

i mínum raunum. 

Ó, hvað eg vildi 

að jeg vissi það 

hvar og hvernig 

gæti eg hann fundið.
125

 

Það er þó erfitt að segja til um hvort Valdimar sé vísvitandi persónulegur í ljóðum sínum. 

Hins vegar má benda á að flest þessara ljóða eru ort í 1.p. Margt hafði bjátað á í lífi hans og 

líklega hefur það gert honum hægara um vik að yrkja. Bókin kom út árið 1908 en þá hafði 
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hann misst annan son sinn og konu sína en hann varð aldrei samur eftir þann missi. Það hefur 

sjálfsagt gert það að verkum að hann ákvað að skrifa bókina. Það hefur veitt honum hjálp að 

samsama sig við Job og yrkja sig þannig frá sorg sinni. Undir lok ársins fauk einnig kirkjan að 

Stóra-Núpi sem var honum eflaust þung raun og hefur hann mögulega getað notað bókina 

eftir að hún var gefin út. Þó að bókin hafi komið út árið 1908 er næsta víst að ljóðin hafa verið 

ort á löngum tíma. Þannig má vel vera að upphafsins sé að leita til ástvinamissis hans 

nokkrum árum áður. 

Vegna endurtekinna áfalla í lífi Valdimars Briem hefur hann gerst persónulegur í ljóðum 

sínum með samsvörun á sínu eigin lífi og Jobsbókar hvort sem það hefur verið meðvitað eða 

ekki. Hann samsvarar sig með þjáningu og óréttlæti Jobs þar sem líf hans sjálfs og aðstæður 

um það leyti sem bókin kom út hreinlega kölluðu á það. Valdimar orðar það sennilega best 

sjálfur þegar hann yrkir af vörum Jobs en erindið kemur greinilega af vörum hans sjálfs þar 

sem ekki er hægt að finna samsvörun milli þess og Jobsbókar: 

Hví er eg haldinn 

hörðum fjötrum, 

og úrræðalaus 

innibyrgður? 

Iða eg af óró, 

aldrei hvílist. 

Hrygð og harmur 

eru hressing mín.
126

 

Niðurstaða 

Augljóst er að Valdimar hefur notað Jobsbók sér til sálusorgar. Hann var rólegur maður og 

samfélagsstaða hans bauð ekki uppá að hann leitaði til annarra. Hann hefur fundið samsvörun 

milli sín og Jobs og útfrá því ort ljóðin. Hann átti létt með að yrkja og hefur það verið hans 

dægradvöl sem hann leitaði til ótal sinnum á lífsleiðinni. Flestir hafa eitthvað sem þeir grípa 

til þegar áföll dynja yfir. Sumir leita til tónlistar og aðrir einveru svo dæmi séu tekin. 

                                                           
126

 Valdimar Briem 1908, bls. 8. 



34 
 

Valdimar leitaði til skáldsins sem bjó innra með honum og breiddi út báða vængi og hóf sig til 

flugs með aðstoð Jobsbókar. Þar sem Valdimar hafði orðið fyrir mörgum áföllum á 

lífsleiðinni og þar með átt í reynsluheimi sínum tilfinningar sem bærast með fólki í gegnum 

slíkar þrengingar, varð óumflýjanlegt að það kæmi fram í verki hans, Ljóð úr Jobsbók. Þar 

sem náttúran lék stórt hlutverk í guðfræði Valdimarshefur hann getað notið sín vel og gleymt 

stað og stund við að endurskapa Jobsbók og heimfæra hana á sinn reynsluheim og umhverfi. Í 

Jobsbók er einnig varpað fram sömu spurningu og hann hefur óneitanlega velt fyrir sér: 

„Hvers vegna þjást hinir réttlátu?“. 

Lokaorð 

Sæll ég þá þættist 

ef ég þykjast mætti 

hljómminnsti strengur 

hörpu þinnar.
127

 

Svo orti Valdimar á skólaárum sínum í óði til fósturjarðarinnar. Sr. Valdimar Briem er 

sannarlega ekki hljómminnsti strengur í hörpu Íslands. Gjafir hans til íslensku Þjóðkirkjunnar 

eru ómetanlegar og sem betur fer hafa sálmar hans lifað með þjóðinni. Þjóðkirkjan á honum 

margt að þakka og er skylda hennar og þeim sem hana aðhyllast að halda minningu hans á 

lofti. Um þessar mundir er verið að endurskoða sálmabókina og væri það mikill skaði ef 

hlutur Valdimars í henni yrði skertur. 

Í Gnúpverjahreppi eignaðist fólk sína fyrirmynd í honum og glæst minning hans lifir þar enn. 

Það eru fyrirmyndir okkar sem hvetja okkur til góðra verka og veita okkur innblástur í leik og 

starfi. 

Sr. Valdimar Briem rennur seint úr minni íbúa Gnúpverjahrepps og hins kristna lýðs á Íslandi. 
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