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ÁGRIP 

Líkamsárásir, hórdómsbrot og óviðeigandi meðferð hrossakjöts voru meðal mála sem 

komu inn á borð prófasta og biskupa á prestastefnum víðsvegar í 

Skálholtsbiskupsdæmi á 17. öld og fyrri hluta 18. aldar. Prestastefnur voru dómstólar 

kirkjunnar á þessum tíma og tengdust málin sóknarprestum landsins oft beint, því það 

voru guðsmennirnir sjálfir sem urðu uppvísir að hegðun sem ekki var talin æskileg. 

Málin, sem þessi ritgerð snýst um, voru skráð í prestastefnubækur 

Skálholtsbiskupanna Brynjólfs Sveinssonar, Þórðar Þorlákssonar og Jóns Vídalíns og 

eru þær varðveittar á Þjóðskjalasafni Íslands. Þær hafa nú allar verið prentaðar með 

nútíma stafsetningu og gafst því gott tækifæri til að skoða þætti í daglegu lífi presta á 

tímabilinu 1639 til 1720 út frá dómstóli kirkjunnar. Athyglin beindist helst að dæmum 

um vald milli sóknarbarna og sóknarpresta. Fyrri rannsóknir um efnahag sóknarpresta 

á tímabilinu sýna að margir þeirra voru jafn illa settir fjárhagslega og sóknarbörn 

þeirra. Prestar gátu því varla haft vald yfir sóknarbörnunum vegna auðs. Einnig sýna 

rannsóknir að menntun prestanna var oft á tíðum af skornum skammti og hjátrú þeirra 

jafn sterk og meðal sóknarbarnanna. Hvernig gátu prestar því haft áhrif á sóknarbörn 

sín eða völd yfir þeim þegar efnahagsleg staða og menningarlegt viðhorf þeirra var á 

svipuðu stigi? Einnig vöknuðu upp spurningar hvort sóknarbörnin höfðu eitthvað vald 

yfir sóknarpresti sínum og þá hvernig þau gætu beitt því. Ímyndin um ósjálfbjarga 

sóknarbörn gagnvart sóknarprestinum sem hafði sáluhjálp þeirra í hendi sér vék fyrir 

annarri mynd um sóknarprest sem bæði var kominn upp á náð og vilja sóknarbarna 

sinna sem og prófastsins. Dæmin sem tekin eru fyrir í ritgerðinni sýna togstreitu bæði 

milli sóknarbarna og sóknarpresta þeirra og síðan milli sóknarpresta og kirkjunnar, 

því það var á prestastefnum sem endanlega var skorið úr um hver hafði í raun vald 

yfir hverjum. 
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1. INNGANGUR 

Tengsl sóknarbarns við sóknarprest sinn er málefni sem ekki hefur verið fjallað mikið 

um. Athugun á slíkum tengslum gæti þó fært okkur nær hugarfari fólks á tímum sem 

eru löngu horfnir. Í þessari ritgerð verða þessi tengsl skoðuð sem og vald kirkjunnar 

yfir prestunum og sóknarbörnunum. Tímabilið sem tekið verður fyrir er 1639 til 1720 

og aðaláhersla er lögð á Skálholtsbiskupsdæmi. Sýnt verður fram á áhrif og 

valdbeitingu af hálfu kirkjunnar frá nokkrum ólíkum hliðum. Í fyrsta lagi hvernig 

sóknarbörn höfðu vald yfir sóknarpresti sínum í nafni kirkjunnar eða vegna 

eftirlitskerfis sem kirkjan hafði komið upp. Í öðru lagi hvernig sóknarprestar beittu 

valdi sínu „fyrir heilags anda innblástur“.
1
 En í þessu samfélagi var hlýðni forsenda 

fyrir sáluhjálp og þrjóska því ekki liðin. Af efninu má svo sjá hvernig prófastar og 

biskupar héldu utan um þetta kerfi. Þannig verður reynt að bregða upp mynd af 

venjulegum prestum á tímabilinu. Prestastefnudómar Skálholtsbiskupa á tímabilinu 

eru notaðir hér sem heimildir. Þeir voru valdir af þeirri einföldu ástæðu að þeir hafa 

verið prentaðir og útgefnir og þar af leiðandi var hægt að rannsaka svo langt tímabil 

sem raun ber vitni. Hér verður þó ekki lögð áhersla á biskupana sjálfa eða reynt að 

finna mun á stjórnarháttum þeirra hverju sinni. Hins vegar verður reynt að finna 

sameiginlegan flöt á stjórnarháttum kirkjunnar. Til að ná sem gleggstri mynd af 

sambandi sóknarbarna við sóknarpresta sína verða tínd til mál þar sem togstreita varð 

á milli slíkra aðila. Þessi mál komu fyrir prestastefnu þar sem málsaðilar gátu ekki 

útkljáð ágreining sinn sjálfir. Þegar deilurnar urðu flóknar og erfiðar þurfti afskipti 

biskups eða umboðsmanna hans til að ná sáttum í málunum. Sum þeirra þóttu ekki síst 

alvarleg þar sem sáluhjálp einstaklings eða einstaklinga var í húfi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Eftir skyldu míns embættis, bls. 124 („Biskupsleyfi að messað sé tvo helga og tvo rúmhelga daga á ári 

í bænhúsi á Dagverðareyri“, Skarð á Skarðsströnd, 1684) 
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2.  TÍMABILIÐ 1639 TIL 1720 

Áður en reynt verður að skyggnast inn í heim venjulegs fólks á Íslandi er rétt að skoða 

landshagi, almennt um málefni kirkjunnar og stjórnarfar hennar, sem og fyrri 

rannsóknir. 

 

2.1 STJÓRNARFAR 

Trú og stjórnarfar héldust í hendur og höfðu áhrif hvort á annað. Með siðbreytingunni 

var komin forsenda fyrir sterkara konungsvaldi og einveldi. Með lútersku varð 

konungur æðsti maður kirkjunnar. Sömuleiðis átti samband milli Guðs og manns að 

vera sem beinast og farið var að messa á móðurmálinu. Forlagatrú var ein af 

grundvallabreytingunum sem urðu með siðbreytingunni, því þar fundust fáar 

tilviljanir. Samkvæmt því var yfirvaldið hverju sinni valið af Guði og konungurinn var 

ekki bara einhver maður, heldur konungur af guðs náð og vilja. Konungur valdi sína 

undirmenn því hann hafði hæfileika til þess og hafði samþykki æðri máttarvalda. 

Á hinu veraldlega sviði var konungurinn sömuleiðis sterkur. Eftir einveldistökuna 

gat hann sett lög án samráðs við Alþingi. Á Íslandi höfðu menn þó að sumu leyti 

frjálsari hendur en aðrir í Danaveldi, væntanlega vegna fjarlægðar. En þingið virti 

konungsvaldið og beitti sér fyrir því að halda konungi ánægðum.
2
 Sem æðsti maður 

kirkjunnar gat hann skipað biskup einhliða. Þórður Þorláksson varð fyrstur til að 

hljóta skipun í embættið með þessum hætti.
3
 Stjórnarfarslegar breytingar voru þannig 

talsverðar á umræddu tímabilinu. Þær voru þó hægvirkar sem gaf mönnum tíma til að 

aðlagast breyttum viðhorfum. Það sem er kannski mikilvægast í þeim efnum var að 

auður vék fyrir hæfileikum. Sem sagt: Hæfileikar og menntun manna skiptu meira 

máli fyrir embættin en áður. Það kom niður á auðugum ættum sem höfðu á öldum 

áður gengið að þessum störfum vísum.
4
  

Biskupar í Skálholtsbiskupsdæmi héldu sínar almennu prestastefnur (synodus) 

samhliða Alþingi á Þingvöllum og dæmdu í málefnum sem kirkjan taldi til sinna. 

Alþingi dæmdi í veraldlegum málum en andleg mál voru dæmd af kirkjunni. 

Fyrirmyndin kom frá öðrum hlutum Danaveldis.
5
 Þegar Brynjólfur endurvakti 

prestastefnuhefðina árið 1639 var hann að treysta vald kirkjunnar og tryggja dómsvald 

                                                 
2
 Helgi Þorláksson, „Undir einveldi“ bls. 162-163 

3
 Jón Halldórsson, Biskupasögur, I, bls. 310-311 

4
 Helgi Þorláksson, „Undir einveldi“, bls. 162-165 

5
 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 47 („Um helmingadóma“, Þingvellir, júlí 1639) 
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hennar. Kirkjan hafði þá meira svigrúm til þessa vegna fjarlægðar frá meginlandi 

Danaveldis. En eftir einveldistökuna varð svigrúmið minna og prestar urðu að vinna 

enn meira með veraldlega valdinu.
6
 Fyrir utan árlegar prestastefnur á Þingvöllum voru 

vísitasíuferðir biskups og prestastefnur haldnar reglulega víðsvegar um 

biskupsdæmið. En markmið ferðanna var að athuga með eignir kirkjunnar og hag 

prestanna.
7
 Prestastefnurnar og meðferð mála voru með svipuðum hætti og á 

miðöldum. Þegar kæra kom inn á borð biskups skipaði hann, eða prófastur í hans 

umboði, dómara. Þeir voru mismargir eftir eðli málsins, allt upp í tólf menn. 

Dómararnir rannsökuðu málið og ef þeim fannst ákæran vera á rökum reist þá var 

ákært í málinu og viðkomandi gert að mæta á prestastefnu á ákveðnum tíma.  Að 

öðrum kosti var honum dæmt eiðfall og hann dæmdur til að greiða sektir. En á 

prestastefnunni átti að útskýra málið fyrir ákærða og honum var gefinn kostur á að 

hreinsa nafn sitt með eiði og vitnum. Ef sá seki var ósáttur við dóminn gat hann 

áfrýjað dómnum til erkibiskups eða konungs. Ef slík beiðni var samþykkt hófst 

rannsókn málsins að nýju.
8
 

 

2.2 LANDSHAGIR 

Tíðarfar var gott á árunum 1640 til 1659 og 1682 til 1686. Fæðingatíðni var há, nýbýli 

mynduðust og jarðarverð hækkaði. Eftirspurn eftir vinnuhjúum jókst og kaup 

hækkaði.
9
 Ætla má að fólksfjöldi á landsvísu á síðari hluta 17. aldar hafi verið um 

55.000 manns.
10

 Á árunum 1694-1701 voru hins vegar harðindaár, kalt var í veðri og 

mikill hafís. En það sem eftir lifði umrædds tímabils áraði bærilega.
11

 Samkvæmt 

manntalinu árið 1703 voru 50.358 manns á öllu landinu.
12

 Áætlaður fólksfjöldi fyrir 

árið 1743 er 43.678.
13

 Sú tala var fengin með hjálp frá manntalinu 1801.
14

 Á heildina 

litið var umrætt tímabil því tími umhleypinga, bæði hvað varðaði landshagi og 

stjórnarfar. 

                                                 
6
 Már Jónsson og Skúli S. Ólafsson, „Inngangur“, bls. 23-24 

7
 Guðrún Ása Grímsdóttir, „Biskupsstóll í Skálholti“, bls. 78, 176 

8
 Gunnar F. Guðmundsson, Íslenskt samfélag og Rómarkirkja, bls. 130-131 

9
 Helgi Þorláksson, „Undir einveldi“, bls. 14-16 

10
 Helgi Skúli Kjartansson, „Spáð í pýramíða“, bls. 133 

11
 Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 30 

12
 Hagskinna, bls. 49 

13
 Hagskinna, bls. 54 

14
 Guðmundur Jónsson, „Mannfjöldatölur 18. aldar endurskoðaðar“, bls. 155 
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Á árunum 1639 til 1720 náði Skálholtsumdæmi yfir Norður-Múlasýslu, nánar 

tiltekið frá Lönguhlíðarkambi norður yfir Skoruvík,
15

 Austfirði, Suðurland, 

Vesturland, Vestfirði og Norðvesturland að mörkum Húnavatnssýslu.
16

 Það er í raun 

rannsóknarefni að finna út hve margar kirkjur, hálfkirkjur og bænhús hafa verið í 

umdæminu á þessu tímabili, en líklegt er að þau hafi verið yfir 250
17

 samtals og þar af 

kirkjustaðir um 130
18

 talsins. Í manntalinu árið 1703 voru skráðir 245 prestar á 

landinu öllu.
19

 Það er aftur annað verkefni að finna út hve margir þeirra voru í 

Skálholtsbiskupsdæmi, því verður ekki farið út í það nánar hér. 

 

2.3 HEIMILDIRNAR 

Prestastefnubækur Brynjólfs Sveinssonar biskups 1639-1674, Þórðar Þorlákssonar 

biskups 1675-1697 og Jóns Vídalíns biskups 1698-1720
20

 eru aðalheimildirnar í 

þessum skrifum. Mennirnir voru biskupar í Skálholtsumdæmi á umræddu tímabili. 

Bækurnar eru heimildir um það sem fór fram á prestastefnum víðsvegar um 

Skálholtsumdæmið á því tímabili. Þessar heimildir eru erfiðar að því leyti að þær sýna 

undantekningarnar fremur en regluna. Þær fjalla um þegar hinar siðferðislegu reglur 

sem landsmenn áttu að lúta voru brotnar. Þær hljóta þó að gefa góða mynd af 

stjórnarfari kirkjunnar, hvernig prestastefnum var háttað og hvað þar fór fram. Þetta 

eru líka heimildir um landshagi og ástand kirkna. Velferðarkerfið kemur að sama 

skapi vel í ljós. Sektir runnu oftast nær til fátækra presta eða prestsekkna. Fátækir 

prestar fengu einnig uppihald frá öðrum kirkjujörðum en þeim sem þeir sátu á, það var 

þá tíundað vel og vandlega hvað hver kirkja átti að gefa og hverjir ættu að fá 

gjafirnar.
21

 Misskipting auðs, sem og tilraunir til að jafna hann, sést því í 

                                                 
15

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 69-70 („Um jarðir á Langanesi hvörju stiktinu tilheyri“, 

Vallanes, 1641)  
16

 Guðrún Ása Grímsdóttir, „Biskupsstóll í Skálholti“, bls. 167 
17

 Guðrún Ása Grímsdóttir, „Biskupsstóll í Skálholti“, bls. 168-171 
18

 Bragi Guðmundsson, Efnamenn og eignir þeirra um 1700, bls. 87-93, 98-100; Sveinn Níelsson, 

Prestatal og prófasta á Íslandi, bls. xvii-xx 
19

 Hagskinna, bls. 210  
20

 Þær hafa verið prentaðar og gefnar út með nútíma stafsetningu. Guðs dýrð og sálnanna velferð, 

prestastefnudómar Brynjólfs biskups Sveinssonar árin 1639-1674. Sýnisbók íslenskrar 

alþýðumenningar 10, Már Jónsson tók saman, Reykjavík, 2005; Eftir skyldu míns embættis, 

prestastefnudómar Þórðar biskups Þorlákssonar árin 1675-1697. Sýnisbók íslenskrar 

alþýðumenningar 13, Már Jónsson og Gunnar Örn Hannesson tóku saman, Reykjavík, 2008; Í nafni 

heilagrar guðdómsins þrenningar, prestastefnudómar Jóns biskups Vídalíns árin 1698-1720. Sýnisbók 

íslenskrar alþýðumenningar 12, Már Jónsson og Skúli S. Ólafsson tóku saman, Reykjavík, 2006 
21

 Sjá meðal annars Eftir skyldu míns embættis, bls. 185 („Fátækra presta styrkur“, Þingvellir, 4. júlí 

1691); Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 280-281 („Um tillag fátækra uppgefinna presta“, Þingvellir, 
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prestastefnubókunum. Það er hægt að sjá hvernig dómskerfi kirkjunnar virkaði, 

hvernig menn unnu vinnuna sína en það sést þó ekki hvort eða hvenær rannsakendur 

voru hlutdrægir eða hlutlausir. 

Heimildirnar bjóða því upp á marga möguleika. Við lestur bókanna var sjónunum 

þó beint að tveimur þemum sem virtust vera sem rauður þráður í gegn um bækurnar. 

Það er að segja eftirlitskerfi sem sóknarprestar bjuggu við og síðan þrjósku og hlýðni 

sóknarbarna og sóknarpresta. Með því að beina sjónum að sambandi milli 

sóknarbarna og sóknarpresta var hægt að sjá nýja hlið á samfélaginu. 

Atriðisorðaskráin var einnig notuð, þá aðallega til að sjá hvar eða hvort sama fólkið 

kæmi fyrir aftur. Eins og gefur að skilja var ekki einfalt að velja dæmi úr bókunum. 

Málin voru valin af misjöfnum ástæðum, allt frá því að vera áhugaverð, skemmtileg 

eða vegna eðli þeirra. Þetta er þó ekki tæmandi listi og í raun endalaust hægt að tengja 

hlýðni, þrjósku og eftirlitskerfið við dómana. Önnur dæmi sem hefði mátt nota eru til 

að mynda deilur séra Einars Torfasonar við sveitunga sína á síðari hluta 17. aldar sem 

reyndu að koma honum úr embætti.
22

 

                                                                                                                                            
30. júní 1669); Í nafni heilagrar guðdómsins þrenningar, bls. 102 („Konungsbréf um tillag kirkna til 

fátækra presta“, Þingvellir, 15. júlí 1705) 
22

 Sveinn Níelsson, Prestatal og prófasta, bls. 173, 209; Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 307-313 

(„Um ákæru í Steingrímsfirði til séra Einars Torfasonar“, Þingvellir, 1. júlí 1670); Guðs dýrð og 

sálnanna velferð, bls. 335-336 („Löglagning sérs Einars Torfasonar við séra Ásgeir Einarsson til 

prestastefnu“, Staður í Steingrímsfirði, 16. ágúst 1671); Eftir skyldu míns embættis, bls. 69 („Forlíkun 

milli séra Einars Torfasonar og hans sóknarmanna“, Þingvellir, 30. júní 1677); Eftir skyldu míns 

embættis, bls. 257-258 („Áminningarbréf til Guðrúnar Halldórsdóttur 15. janúar 1677 um auglýsing 

hennar barnsfaðernis“, Skálholt, 15. janúar 1677); Eftir skyldu míns embættis, bls. 261 („Bréf séra 

Magnúsi Einarssyni tilskrifað sama dag um áminningarseðils upplesning fyrir Guðrúnu Halldórsdóttur 

og meðtekning til heilags altarisins sacramentis nokkra persóna í Staðarþingá“, Skálholt, 15. janúar 

1677); Eftir skyldu míns embættis, bls. 261 („Andsvar sama dag uppá bréf séra Árna Einarssonar“, 

Skálholt, 15. janúar 1677); Eftir skyldu míns embættis, bls. 263-264 („Bréf séra Einari Torfasyni 

tilskrifað sama dag um kæru mál hans sóknarmanna“, Skálholt, 15. janúar 1677); Eftir skyldu míns 

embættis, bls. 258-160 („Opið bréf sóknarmönnum í Staðarþingá í Steingrímsfirði“, Skálholt, 15. 

janúar 1677); Eftir skyldu míns embættis, bls. 264-266 („Bréf prófastinum séra Guðbrandi Jónssyni 

tilskrifað sama dag um mál séra Einars Torfasonar og hans sóknarmanna“, Skálholt, 18. janúar 1677); 

Eftir skyldu míns embættis, bls. 269-271 („Bréf séra Einari Torfasyni tilskrifað 3. apríl um málefni hans 

og Steingrímsfirðinga og annað aðskiljanlegt“, Skálholt, 3. apríl 1677); Eftir skyldu míns embættis, bls. 

271-280 („Afbatanir séra Einars Torfasonar á synodo 1677“, 1677); Eftir skyldu míns embættis, bls. 85-

87 („Afsökunarbréf séra Einars Torfasonar, hvörn Guðrún Halldórsdóttir lýsti föður að laungetnu barni 

sína Teiti“, Skálholt, 27. júní 1679); Eftir skyldu míns embættis, bls. 89 („Upplesið bréf séra Einars 

Torfasonar og ályktun gjörð um það“, Þingvellir, 1. júní 1679); Eftir skyldu míns embættis, bls. 113 

(„Kærumál sóknarmanna móti séra Einari Torfasyni á Reykhólum“, Þingvellir, 6. júní 1683); Eftir 

skyldu míns embættis, bls. 114-118 („Prestastefna að Garpsdal í misklíðarmáli séra Einars Torfasonar 

og sóknarmanna hans í Reykhólasókn“, Garpsdalur við Gilsfjörð, 18. september 1683); Eftir skyldu 

míns embættis, bls. 121-122 („Contract milli séra Einars Torfasonar og séra Ísleifs Þorleifssonar“, 

Þingvellir, 5. júlí 1684); Eftir skyldu míns embættis, bls. 152 („Staðarkirkju á Reykjanesi eigna og 

inventarium“, Þingvellir, 6. júlí 1687); Eftir skyldu míns embættis, bls. 184-185 („Giftingarviðleitni 

Jóns Jónssonar og Þuríðar Snæbjörnsdóttur“, Þingvellir, 3. júlí 1691); Eftir skyldu míns embættis, bls. 
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Í ritgerðinni er vísað í bækurnar sem prentaðar hafa verið eftir frumheimildunum. 

Tilvísanirnar eru byggðar upp þannig: Heiti bókarinnar sem dómurinn er í og 

blaðsíðutal, síðan kemur innan sviga heiti dómsins, þingstaður og dagsetning. Margir 

dómarnir hafa ekki titil en til þess að hafa samræmi þá var ákveðið að notast alltaf við 

efnisyfirlitið í bókunum, til að gefa lesandanum hugmynd um innihald dómsins. 

Þingstaðir og dagsetningar þeirra eru hins vegar eins og þeir koma fyrir í dómunum 

sjálfum. 

 

2.4 AÐRAR RANNSÓKNIR 

Loftur Guttormsson hefur rannsakað félagslega stöðu prestastéttarinnar á 17. og 18. 

öld. Hann hefur sagt að „[s]á litli munur sem var einatt á efnahagslegri og 

menningarlegri stöðu sóknarprests og sumra sóknarbarna var líklegur til að draga úr 

áhrifavaldi hans.“
23

 Hann hefur bent á að um 14% (16 af 116) settra presta hlutu 

menntun í Hafnarháskóla en aðrir létu nám innan landsteinanna nægja.
24

 Einnig hefur 

hann dregið  

 

þá ályktun að prestastéttin hafi nýst yfirvöldum rétttrúnaðarins mjög misjafnlega í 

viðleitni þeirra til að kæfa hefðbundna galdrahyggju í krafti djöflafræðinnar ... 

meirihluti sóknarpresta á 17. öld virðist ekki hafa tileinkað sér hina opinberu 

hugmyndafræði að þessu leyti. ... Með þessu móti stuðluðu margir prestar að því 

að viðhalda því hugarfari og hugsunarhætti sem rétttrúnaðurinn hafði stefnt að því 

að uppræta.
25

 

 

Það má því segja að menningarlegt viðhorf sóknarbarna og sóknarpresta hafi verið 

það sama, þrátt fyrir menntun prestanna. Varðandi efnahagslega stöðu presta var 

svipaða sögu að segja, bæði sóknarbörn og sóknarprestar bjuggu við svipuð kjör. 

Bragi Guðmundsson, sem rannsakað hefur gósseigendur um aldamótin 1700, komst 

að því í athugun sinni að: 

 

                                                                                                                                            
234 („Prófastur séra Magnús Einarsson og séra Einar Torfason forlíkast fullkomlega um inventarium 

Staðarkirkju í Steingrímsfirði“, Þingvellir, 4. júlí 1694); Í nafni heilagrar guðdómsins þrenningar, bls. 

73 („Leigur eftir kúgildi Reykhólakirkju“, Þingvellir, 5. júlí 1700) 
23

 Loftur Guttormsson, Frá siðaskiptum til upplýsingar, bls. 231 
24

 Loftur Guttormsson, „Kunnátta og vald“, bls. 148-149 
25

 Loftur Guttormsson, „Kunnátta og vald“, bls. 155 
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[a]f starfandi klerkum komust 13 í hóp gósseigenda en hvorki meira né minna en 

73 af 192 eða 38% klerkastéttarinnar áttu ekki neitt ... Það er augljóst að þótt 

auður og embætti færu oft saman er fjarri því að svo hafi alltaf verið. Ennfremur 

sést að þótt menn gegndu sams konar störfum að nafninu til þá segir það ekkert 

um efnahag þeirra.
26

 

 

Þótt prestar sætu í góðum brauðum þá áttu hvorki prestarnir sjálfir né niðjar þeirra 

landið, tíundir eða önnur hlunnindi af því, heldur var landið eign kirkjunnar.
27

 Þótt 

það hafi hugsanlega ekki skipt máli fyrir landsetann þar sem mörg brauð voru rýr og 

ekki gróðavænleg fyrir hann hvort sem var. Prestunum var hins vegar haldið uppi af 

hlunnindum jarðarinnar og þau fengu ekkjur þeirra einnig. Þeim bar þó skylda til að 

hugsa vel um jarðirnar, sjá um viðhald þeirra og fjármál. Það var skylda prestsins að 

hlýða prófasti og búa vel á jörðinni sem hann sat á.
28

 Það voru þó ekki lög sem 

neyddu presta til að þjóna í sóknum sem þeir vildu ekki sitja í.
29

 Það hefur þó verið á 

valdi biskups eða umboðsmanna hans á prestastefnu að verða við beiðni prests um 

kallaskipti. 

 

Að þessum fullyrðingum sögðum er rétt fara aftur yfir tilgang þessarar ritgerðar. Hann 

er að athuga hvernig prestastefnubækur Skálholtsbiskupanna þriggja sýna hinn 

almenna prest á tímabilinu 1639-1720. Var hann góð fyrirmynd fyrir sóknarbörn sín? 

Hvernig gat prestur haft áhrif á sóknarbörn sín eða haft völd yfir þeim, sérstaklega 

þegar efnahagsleg staða og menningarlegt viðhorf prestanna var á svipuðu stigi og 

sóknarbarnanna? Höfðu sóknarbörn eitthvað um sóknarprestinn sinn að segja eða var 

valdið allt hans megin? Hvernig háttaði samskiptum milli sóknarbarna og 

sóknarprests? 

                                                 
26

 Bragi Guðmundsson, Efnamenn og eignir þeirra um 1700, bls. 105 
27

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 63 („Kirkna jarðir seljist ei“, Skálholt, 28. júní 1641); Guðs dýrð 

og sálnanna velferð, bls. 229 („Álit um kirkjutíundir“, Þingvellir, 30. júní 1659) 
28

 Sjá meðal annars Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 52 („Prestar ferðist ei frá sínum kirkjum nema 

með prófasts leyfi“, Garpsdalur í Gilsfirði, 11. september 1639); Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 

52-53 („Um þá er afrækja sína sóknarkirkju“, Garpsdalur í Gilsfirði, 11. september 1639); Guðs dýrð 

og sálnanna velferð, bls. 63-64 („Prestar haldi prestagörðum við makt“, Skálholt, 28. júní 1641); Guðs 

dýrð og sálnanna velferð, bls. 430 („Konungsbréf um skyldur kennimanna“, Kaupmannahöfn, 2. mars 

1655); Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 218 („Um prest sem leitar prófasts ráða og vill ei síðar 

hafa“, Þingvellir, 30. júní 1657); Eftir skyldu míns embættis, bls. 83 („Um dagsverk prestum til handa“, 

Þingvellir, 4. júlí 1678) 
29

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 235 („Um presta sem vilja frá sínum sóknum víkja en 

sóknarmenn ei sleppa“, Þingvellir, 30. júní 1660) 
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3. „ÞEIRRAR ÓÞYKKJU SEM ÞEIR HAFA Á SÍNUM SÓKNARPRESTUM“ 
30

 

Hér á eftir verður sagt frá hvernig fylgst var með störfum og líferni presta. Hvernig 

það kom fyrir í lagabókstaf prestastefnubókanna. Hvernig tekið var á þeim málum 

sem komu inn á borð prófasta og hvaða leið það fór í stjórnkerfi sýslunnar. Síðan 

verða tekin tvö dæmi til að sjá hvernig þetta kerfi virkaði. 

 

3.1 EFTIRLITSKERFIÐ 

Þegar sóknarprestur var ekki að messa var hann venjulegur maður sem þurfti, eins og 

aðrir, að rækta land sitt, fæða börn sín og klæða. Hann var oftar en ekki í sömu stöðu 

og sóknarbörn hans og hann var ekki ónæmur fyrir pestum eða hallærum. Hann var 

ekki ónæmur fyrir árásum djöfulsins þrátt fyrir að vera menntaðri en sveitungar hans. 

Hann var eins og aðrir í sókninni, maður sem hafði sína galla. Það hefði komið 

nokkuð spánskt fyrir sjónir ef öllum hefði líkað vel við sálusorgara sinn. 

Embættisglöp prestsins voru hiklaust notuð gegn honum ef svo bar undir. Sum 

sóknarbörnin spöruðu ekki klögumálin gegn honum. Mörg þeirra áttu ekki við rök að 

styðjast en aðrar voru sannleikanum samkvæmt og meira en það. Ef prestur átti að 

eiga farsælan og langan feril þurfti hann að haga sér skikkanlega, innan kirkju sem 

utan. Hann þurfti ekki endilega að vera ríkasti maðurinn í sveitinni, miklu fremur 

þurfti hann að vera viðkunnanlegur náungi.  

Væligerðisdómur var meðal fyrstu verka Brynjólfs biskupar Sveinssonar. 

Dómurinn var samþykktur á almennum prestastefnum á Þingvöllum, Egilsstöðum, 

Staðarstað í Snæfellssýslu, Væligerði í Flóa og af sóknarprestinum á Stafafelli í Lóni, 

af alls 52 mönnum á árunum 1645 til 1646.
31

 Dómurinn fjallar meðal annars um 

samband prests og sóknarbarna. Þar segir að 

 

[h]vör sem hefur einhvörjum presti eður djákna nokkuð til að tala fyrir eitthvört 

andlegt mál, þá skal hann tala honum til fyrir héraðsprófastinum ellegar fyrir 

biskupinum í vors lénsmanns náveru í hvörju stikti sem það er sem sérhvör hefur 

bífalning yfir. Kunni þeir ekki þar að forlíkast ellegar skiljast þar að með lögum 

og rétti, þá mega þeir stefna þeim fyrir oss sjálfa. Sé það fyrir gjald eða aðrar 

                                                 
30

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 55 („Um þá er sjálfir setja sig út af sacramenti“, Garpsdalur í 

Gilsfirði, 11. september 1639) 
31

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 77-78 („Anno 1645. Væligerðisdómur“, Væligerði í Flóa, 3. júní 

1645) 
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þvílíkar sakir að einn bóndi hefur nokkrum presti til að tala með réttu, þá skal 

hann tala honum til fyrir hérðasprófastinum ... [sem] skal vera pliktugur til að 

hjálpa bóndanum strax, svo mikið sem rétt er yfir þeim sama prestmanni, svo 

framt sem presturinn vill ekki láta bóndann klaga sig á þingi.
32

 

 

Hér er bent á stéttakerfið innan kirkjunnar, sem voru sóknarbörn, sóknarprestur, 

prófastur og biskup. Sóknarbörnunum var hér gefið leyfi til að kvarta yfir störfum, 

gjörðum og hegðun sóknarprestsins. Svo virðist sem allar kvartanir hafi átt að taka 

alvarlega og rannsaka átti hvert mál fyrir sig. Prófasturinn átti að taka afstöðu með 

kvörtunaraðila. Þrátt fyrir það átti presturinn að njóta vafans. Þetta leyfi sóknarbarna 

var því jafnframt vald sem þau höfðu yfir prestinum. Ef hann hagaði sér undarlega við 

embættisstörf var hægt að kæra hann fyrir glöp eða vanvirðingu við embættið. Þetta 

var ekki beinlínis vald sem var gefið sóknarbörnum heldur áttu þau að hafa einskonar 

eftirlit með verkum og hegðun prestanna. Ástæðan fyrir því var líklegast ekki einskær 

góðmennska við óbreytta og týnda sauði. Það var skylda hvers sóknarbarns að segja 

frá óguðlegri eða ósæmilegri hegðun sem það varð vitni að fyrir og eftir messu. Þar 

sem hann var næstur sálunum sem þurftu hjálp við að öðlast sess í ríki Guðs þurfti 

presturinn að vera hæfur til að hjálpa sóknarbörnum sínum og leiða þau yfir grýttan 

veg syndarinnar. Hann þurfti að geta sinnt starfi sínu sem sáluhjálpari. Hann þurfti að 

bjarga sálum, ekki glata þeim. Loks var sóknarpresturinn ímynd kirkjunnar út á við og 

það var mikilvægt að sú mynd væri góð og flekklaus. Ef presturinn var ekki hæfur til 

þess var það í höndum þeirra sem umgengust hann mest að benda á galla í þessari 

tilsögn hans. Presturinn átti eins að treysta prófastinum og hlýða honum. Þannig þurfti 

presturinn einnig leiðsögn. 

Það er ekki þar með sagt að þetta eftirlitskerfi hafi verið gallalaust. Eflaust voru 

ýmis mál sem prófastur ákvað að kanna ekki nánar af ýmsum ástæðum. Kannski var 

það vegna ófullnægjandi sannanna, að sá sem kvartaði hafi verið óáreiðanlegur í 

frásögn sinni eða ótrúverðugur á einhvern hátt. Í prestastefnubókum biskupanna er að 

finna mál sem voru rannsökuð en látin niður falla, til dæmis vegna ofantalinna atriða, 

eins og koma mun fram síðar. Sá sem kvartaði var þá ekki með nógu gott mál í 

höndunum, að mati rannsakenda. Gat þá verið að sá sem kærði og klagaði hafi haft 

                                                 
32

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 75 („Anno 1645. Væligerðisdómur“, Væligerði í Flóa, 3. júní 

1645) 
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horn í síðu prestsins? Ef til vill voru skemmd epli meðal sóknarbarnanna sem vildu 

einungis koma höggi á sálusorgara sinn. Þá hefur áðurgreindur dómur komið sér 

ágætlega fyrir andstæðinga hans. Þetta virðist þó hljóma á skjön við forlagatrúna, að 

standa uppi í hárinu á sálusorgaranum.  Það þurfti að vera góð ástæða til að kæra 

sóknarprestinn, þar sem óhlýðni við yfirvaldið var álitin alvarlegur hlutur. Sá sem 

ætlaði að klekkja á náunga sínum þurfti að hafa góð spil á hendi og jafnframt spila rétt 

úr þeim. Það tókst að sjálfsögðu ekki alltaf, en eftir standa áhugaverð dæmi um stirt 

samband milli sóknarpresta og sóknarbarna. 

 

3.2 SÉRA ÓLAFUR BÖÐVARSSON 

Dæmi um óvild í garð sitjandi prests er deila séra Ólafs Böðvarssonar og Sesselju 

Árnadóttur. Hann þjónaði í Saurbæjarkirkju á Hvalfjarðarströnd frá árinu 1623 til 

ársins 1650.
33

 Séra Ólafur var virkur í nýjum siðum Brynjólfs og mætti á prestastefnur 

á Þingvöllum árin 1640, 1643 og 1645 og að Reynivöllum í Kjós árið 1644.
34

 

Kostnaðarsamar ferðir, eins og að fara á almennar prestastefnur á Þingvöllum, voru 

ekki á allra færi, en ferðalangarnir kostuðu ferðirnar sjálfir. Það er því sennilegt að 

séra Ólafur hafði verið loðnari um lófana en margir sveitungar hans, þar sem hann fór 

fjórum sinnum á fimm árum. 

Á almennri prestastefnu á Þingvöllum árið 1645 fékk hann á sig kæru fyrir hin 

ýmsu embættisglöp. Kæran kom frá ekkjunni Sesselju Árnadóttur, en hún var 

sóknarbarn séra Ólafs. Kæran snérist bæði um háttalag hans innan kirkjunnar sem 

utan. Annað sem fram fór milli séra Ólafs og Sesselju kemur ekki fram í 

málskjölunum. Skýrt er þó að skuldir og aðrar greiðslur koma þar við sögu. Nokkrir 

ómagar sem Ólafur lét Sesselju taka voru einnig meðal ákæruatriða. Það má því álykta 

að illindin risti dýpra en sýndist í fyrstu og þau hafi staðið yfir í talsverðan tíma. Þeir 

ákæruliðir er snertu hin andlegu lög voru embættisglöp, brot á kirkjufriði sem og 

annar ósómi sem sóknarbarnið Sesselja sagðist hafa orðið vitni að. Og þótti dómurum 

þau ein og sér gefa tilefni til að áminna séra Ólaf um að bæta sig í starfi sem og greiða 

                                                 
33

 Sveinn Níelsson, Prestatal og prófasta á Íslandi, bls. 118 
34

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 57 („Anno 1640. Alþingis synodalia“, Þingvellir, 30. júní 1640); 

Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 86 („Anno 1643 að Þingvelli“, Þingvellir, 30. júní 1643); Guðs 

dýrð og sálnanna velferð, bls. 92 („Anno 1644 að Reynivöllum“, Reynivellir í Kjós, 26. apríl 1644); 

Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 96 („Anno 1945 að Þingvöllum“, Þingvellir, 30. júní 1645) 
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þriggja aura sekt sem rann til fátækra ekkna.
35

 Síðan voru ásakanir um „embættisleysi 

og forsómum“.
36

 Vildi Sesselja meina að séra Ólafur hefði ekki messað vegna eigin 

vanrækslu við skyldur embættisins. Héraðsprófasturinn fékk kvörtunina fyrstur í 

hendur og ákvað að fá álit annarra manna í sókninni á hegðun prestsins. Prófasturinn 

fékk svör sem voru í andstöðu við framburð og ákæru Sesselju. Samkvæmt öðrum 

sóknarbörnum var séra Ólafur góður sálusorgari sem stundaði embætti sitt vel. Það 

væri ekki hans persónulega sök að ekki var messað á umræddum dögum, „kenna þeir 

heldur sínum breyskleika og harðviðrum sveitarinnar“.
37

 Umræddir dagar voru frá 

október til jóla og síðan alla páskana. Séra Ólafur fékk þrátt fyrir það áminningu fyrir 

að sinna ekki embættinu eins vel og hann hefði getað gert. En Sesselja sjálf var einnig 

áminnt um að haga sér vel sem sóknarbarn hans.
38

 

Nú hefði mátt ætla að málinu væri lokið. En Sesselja var ekki lengi að sleikja 

sárin. Árið á eftir, eða 1646, á héraðsprestastefnu að Melum í Melasveit, barst önnur 

kæra frá Sesselju Árnadóttur á hendur séra Ólafi, nú fyrir meðferð á hrossakjöti. 

Sesselja sagði að hún hefði sjálf orðið vitni að því er séra Ólafur hafði „handtérað, 

borið og dregið dauðra hrossa kjöt um Saurbæjarkirkju landeign“.
39

 Og vegna þessa 

hafi hún þvertekið fyrir að þiggja frekari þjónustu frá séra Ólafi. Þótti dómurum málið 

alvarlegt vegna þeirra illinda sem augljóslega voru á milli þeirra og það þyrfti að sætta 

þau. En þeim þótti málið frekar óvenjulegt og vildu rannsaka það frekar. Framburðir 

séra Ólafs og Sesselju voru þó ekki í samræmi hvor við annan. Þeir voru einungis orð 

á móti orði. Málið átti því að taka upp aftur á næstu prestastefnu.
40

 Dómararnir 

dæmdu „séra Ólaf þangað til skyldugan að halda sér frá kennimannlegu embætti 

vegna stórhneykslis sem hér af er komið allvíða í landinu.“
41

 Málið kemur ekki fyrir 

aftur, né aðrar deilur á milli Sesselju og séra Ólafs. Svo mætti ætla að málið hafi verið 

                                                 
35

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 96-97 („Um ákæru Sesselju Árnadóttur til séra Ólafs 

Böðvarssonar“, Þingvellir, 30. júní - 1. júlí 1645) 
36

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 98 („Um ákæru Sesselju Árnadóttur til séra Ólafs 

Böðvarssonar“, Þingvellir, 30. júní -1.júlí 1645) 
37

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 97 („Um ákæru Sesselju Árnadóttur til séra Ólafs 

Böðvarssonar“, Þingvellir, 30. júní - 1. júlí 1645) 
38

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls.  97-98 („Um ákæru Sesselju Árnadóttur til séra Ólafs 

Böðvarssonar“, Þingvellir, 30. júní - 1. júlí 1645) 
39

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 118 („Áburður á prest um dauðra hrossa kjöts meðferð“, Melar í 

Melasveit, 27. ágúst 1646) 
40

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 118-120 („Áburður á prest um dauðra hrossa kjöts meðferð“, 

Melar í Melasveit, 27. ágúst 1646) 
41

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 120 („Áburður á prest um dauðra hrossa kjöts meðferð“, Melar í 

Melasveit, 27. ágúst 1646) 
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látið niður falla. Séra Ólafs er næst getið í bréfi frá Aldísi Jónsdóttur frá Stórabotni í 

Hvalfirði, en sagt var að hún hefði lagt að jöfnu hráka hunds og blóð Krists. Umrætt 

bréf var vegna forfalla Aldísar á prestastefnu á Þingvöllum árið 1649 en þar staðfestir 

séra Ólafur veikindi hennar.
42

 Ef marka má Prestatal og prófasta á Íslandi, þá lætur 

séra Ólafur af embætti 12. maí árið eftir eða 1650.
43

 Tilraunir Sesselju Árnadóttur um 

að knésetja hann báru því lítinn sem engan árangur. Það er þó hugsanlegt að hún hafi 

hnekkt orðspori hans að einhverju leyti, allavega til skamms tíma. 

 

3.3 SÉRA ÞORLEIFUR MAGNÚSSON 

Annað dæmi um persónulegan ágreining er mál séra Þorleifs Magnússonar við 

nágranna sína um landamerki. Hann var prestur að Sandfelli í Öræfum um 1640 til 

1656.
44

 Myndin sem prestastefnubækur Brynjólfs Sveinssonar gefa af honum er ekki 

góð. Hann virðist hafa verið duglegur að skapa sér óvild meðal sveitunga sinna. Í 

þeim sex málum sem nafn séra Þorleifs kemur fyrir eru fjögur mál sem tengjast 

honum persónulega, þrjár kvartanir yfir honum og ein kvörtun sem hann lagði sjálfur 

fram. Það var kvörtun á hendur nágrannanum, Sigmundi Jónssyni á Hofi um að 

uppihald séra Þorleifs og laun hafi ekki skilað sér frá Hofskirkju. Það voru hálf leiga 

af kúgildum kirkjunnar og fjórir heytollar. Séra Þorleifur leggur fram þrjú bréf frá 

biskupunum Oddi Einarssyni og Gísla Oddsyni. Bréfin eru frá árunum 1614, 1629 og 

1632 og þar kemur fram að biskup telji nauðsynlegt að uppihald prestanna sé meira,
45

 

samt þannig „að það (sóknarfólkið) vilji sjálft veita honum (prestinum) ánægjanlegt 

uppheldi, því það er skylda þeirra sem Guðs orð elska“.
46

 Gott samband milli 

sóknarbarna og prests skiptir miklu máli fyrir báða aðila, sem og skylda þeirra beggja. 

Ketill Eiríksson klagaði séra Þorleif fyrir að neita sér um heilagt sakramenti 

þrisvar sinnum.
47

 Þegar biskup spurði séra Þorleif út í þessar ásakanir nefndi hann 

þrjár ástæður. Ketill hafði í það minnsta tvö skipti, bæði fyrir og eftir messu verið með 

                                                 
42

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 145-146 („Um Aldísi Jónsdóttir og hennar háðungarorð um 

sacramentið“, Þingvellir, 30. júní 1649) 
43

 Sveinn Níelsson, Prestatal og prófasta á Íslandi, bls. 118 
44

 Sveinn Níelsson, Prestatal og prófasta á Íslandi, bls. 41 
45

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 392-393 („Um uppheldi séra Þorleifs Magnússonar“, Sandfell í 

Öræfum, 4. september 1645) 
46

 Svigar eru í texta. Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 393 („Um uppheldi séra Þorleifs 

Magnússonar“, Sandfell í Öræfum, 4. september 1645) 
47

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 398 („Um málefni Ketils Eiríkssonar er haldinn var frá 

sacramenti“, Berunes, 11. september 1651) 
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„vondan munnsöfnuð“.
48

 Í öðru lagi hafði hann ekki viljað sættast við húsbónda sinn, 

Henrik Þormóðsson og þar af leiðandi ekki heldur fyrirgefið honum þegar hann leitaði 

eftir því. Einnig átti eftir að sanna meintar ásakanir um að hann hefði bæði slegið og 

misþyrmt húsbónda sínum. Þriðja ástæðan var sú að séra Þorleifi þótti Ketill „lítt 

grundvallaður í sínum barnalærdómi.“
49

 Þessar ástæður séra Þorleifs voru teknar 

góðar og gildar og Ketill mátti sæta opinberri aflausn hjá séra Sigurði Bjarnasyni á 

Berunesi.
50

 

Árið 1647 var tekið fyrir mál Árna Eiríkssonar, en hann hafði lagt fram kæru á 

séra Þorleif, sóknarprest sinn vegna líkamsárásar í svokölluðum Fuglhólma. Deilan 

hefur líklega upphaflega snúist um landamerki jarðanna Hofs og Sandfells. En Árni 

gat ekki sannað sem skyldi þessa árás á sig. Málið var fellt niður vegna skorts á 

sönnunum og trúverðugleika þar sem báðir aðilar voru tvísaga. Séra Þorleifur og Árni 

fengu báðir áminningu fyrir hegðun sína og voru áminntir um að halda friðinn.
51

 

Tekið er fram í dómnum að séra Þorleifur sé landsfrægur fyrir sitt „óendanlega og 

óhæfilega slark, agg og þrátt“.
52

 Mál Árna var þannig tekið að einhverju leyti 

trúanlegt, þó að séra Þorleifur væri ekki barnanna bestur í að bjóða hinn vangann. En 

níu árum seinna, eða árið 1656, klagaði annar nágranni séra Þorleifs, Sigurður Jónsson 

á Hofi, prestinn fyrir fólskulega árás á sig þegar hann var að slá í þessum sama 

Fuglhólma. Þá 

 

hafi séra Þorleifur til sín komið, gripið um orfið og því sleppt, síðan gripið um 

hálsklútinn knýttan tveimur knútum, smeygjandi hendinni milli háls og klúts, fylgt 

því svo að hann hafi útaf fallið til jarðar og varla öndinni náð, síðan uppstaðið, og 

séra Þorleifur þá tekið orfið og með efri hlutanum slegið sig í höfuðið svo hart að 

                                                 
48

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 401 („Sá sem slær eða misþyrmir húsbónda sínum taki opinbera 

aflausn“, Hof í Öræfum, 23. september 1651) 
49

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 401 („Sá sem slær eða misþyrmir húsbónda sínum taki opinbera 

aflausn“, Hof í Öræfum, 23. september 1651) 
50

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 401 („Sá sem slær eða misþyrmir húsbónda sínum taki opinbera 

aflausn“, Hof í Öræfum, 23. september 1651) 
51

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 128-129 („Um mál séra Þorleifs Magnússonar og Árna 

Eiríkssonar áhrærandi áflog“, Þingvellir, 30. júlí 1647) 
52

  Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 129 („Enginn fellur hærra fyrir sinn framburð en sá mundi fallið 

hafa er borinn var ef sannur væri að sök“, Þingvellir, 30. júlí 1647) 
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hann hafi þar af í annað sinn til jarðar dottið, sem í svima, svo þar eftir hafi á 

höfðinu séð bólgu sem hann sýnt hafi nokkrum mönnum.
53

 

 

Þegar farið var að kanna málið nánar kom þó ýmislegt í ljós. Ekki var þetta í fyrsta 

skipti sem kvartað var undan prestinum. Í vitnisburði fimmtán sóknarmanna um 

skapgerði prestsins var honum lýst sem skapmiklum manni með stuttan þráð. Biskup 

hafði oft fengið kvartanir frá sóknarbörnum hans. Hann væri frægur í Öræfasveit en 

líka Álftaveri og Meðallandi út af hegðun sinni,
54

 en þar hafði hann þjónað áður en 

hann tók við Sandfelli.
55

 Alltaf hafði hann lofað bót og betrun þegar biskup áminnti 

hann fyrir ósæmilega hegðun. Nú var þó svo komið að biskup gat ekki séð sér fært 

annað en að svipta hann kjóli og kalli.
56

  

Að öðru leyti hafði séra Þorleifi ekki orðið á í embættisstörfum sínum. Nágrannar 

hans á Hofi sögðu ekki annað slæmt um hann en ofangreindar kvartanir segja til um. 

Einnig virtust þeir Árni Eiríksson og séra Þorleifur hafa hagað sér ágætlega saman á 

opinberum fundum, til að mynda þegar þeir báru báðir vitni um saurlífslifnað 

sveitunga sinna, þau Bjarna Sigmundsson og Katrínu Ófeigsdóttur.
57

 Séra Þorleifur 

vann því margar orrustur en tapaði þó stríðinu að lokum.  

 

3.4 SAMANTEKT 

Hér voru tekin fyrir mál séra Ólafs Böðvarssonar á Saurbæ í Hvalfirði árin 1645-1646 

og séra Þorleifs Magnússonar á Sandfelli í Öræfum árin 1647-1656 Málin byrjuðu 

með svipuðum hætti, á kvörtunum frá sóknarbörnum um ósæmilega hegðun sem 

komust alla leið í kerfinu. Svo virðist sem ágreiningur milli prestanna og 

sóknarbarnanna þeirra hafi einmitt byrjað á hversdagslegum hlutum. Deilurnar hafi til 

að byrja með snúist um skuldir og landamerki jarða. Í báðum tilfellum þurfti þó meira 

til og heiðri þeirra beggja var stefnt í hættu. Það sem gerði þó útslagið voru bakhjarlar 

prestanna, það er að segja hvað eftirlitsaðilum, sveitungum þeirra, þótti um 

                                                 
53

  Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 194-195 („Alþingisdómur um séra Þorleif Magnússon“, 

Þingvellir, 1. júlí 1656) 
54

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 195 („Alþingisdómur um séra Þorleif Magnússon“, Þingvellir, 1. 

júlí 1656) 
55

 Sveinn Níelsson, Prestatal og prófasta á Íslandi, bls. 47, 48 
56

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 195-196 („Alþingisdómur um séra Þorleif Magnússon“, 

Þingvellir, 1. júlí 1656) 
57

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 399-401 („Um málefni Katrínar Ófeigsdóttur er í nálægð var við 

barnsföður sinn“, Hof í Öræfum, 23. september 1651) 
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embættishætti þeirra. Séra Ólafur hafði fólkið með sér en séra Þorleifur ekki. Sá 

síðarnefndi var augljóslega óvinsæll og frægur fyrir skapgerðabresti sína. Hann 

skapaði sér sitt lán sjálfur. Biskup hélt verndarhendi yfir honum eins lengi og 

mögulegt var en það dugði ekki til. Eftirlitskerfið var virkt og tekið mark á 

vitnisburðum sóknarbarna. Séra Ólafur stóð hins vegar af sér árásirnar, en einungis 

vegna þess að hann var virtur af sveitungum sínum sem stóðu með honum þegar á 

reyndi. Það var því ekki vald byggt á vitsmunum eða fjármunum sem gerði útslagið 

heldur hvort sóknarbörnunum líkaði við sóknarprest sinn eða ekki. 
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4. „ENGINN KANN AÐ ELSKA SINN GUÐ OG HATA SINN NÁUNGA“ 
58

 

Hér verður sagt frá því hvernig sakramentið var notað sem vopn gegn þrjósku og 

þverúð landsmanna. Hvernig kirkjan viðhélt undirgefni og hlýðni sálanna með 

lagabókstöfum og síðan hvernig hann birtist í nokkrum völdum dómum á 

prestastefnum. 

 

4.1 HLÝÐNI OG ÞRJÓSKA 

Lúterskan snérist að miklu leyti um örlagahyggju, það er að segja menn í 

yfirvaldsstöðum voru ekki valdir af tilviljun heldur voru þeir í stöðum sínum vegna 

vilja Guðs. Þeir höfðu þannig vald sitt frá Guði. Þess vegna snérist trúin líka um að 

hlýða mönnum í hærri og æðri stöðum. Fólk átti að treysta því að þeir vissu best um 

hvernig Guð hagaði hlutunum. Veraldleg lög og andleg snérust því um hlýðni fólksins 

en ekki þrjósku. Þegar einhver braut lög sem valdboðarar höfðu sett var það einnig 

brot gegn Guði. Sóknarbörn áttu alls ekki að vera uppvís að þrjósku gegn yfirvaldinu. 

Sóknarbarn sem sýndi mótþróa og hlýddi ekki sóknarpresti sínum, prófasti eða 

biskupi átti ekki von á góðu. Þeir einstaklingar sem pössuðu ekki inn í þetta félagslega 

mót - að vera guðhrætt og sannkristið sóknarbarn - gátu lent í vandræðum. Prófastur 

og biskup gátu flækst inn í málið, eða jafnvel lénsmaðurinn.
59

 Sem dæmi um það má 

segja frá því að tvær konur, ein úr Gufudalsþingi og önnur úr Garpsdalsþingum, 

mættu fyrir héraðsprestastefnu í Garpsdal árið 1639. Þær vildu ekki koma í kirkju, 

hvað þá meðtaka heilagt sakramenti. Mál þeirra var rætt af mikilli alvöru og íhugað 

hvað ætti að gera við þessar vandræða manneskjur. 

 

Og ef þeim virtist foröktun og viljaleysi hér í sök vera, þá væri harðlega áminntar, 

jafnvel neyddar til kirkju. Vildi það þá ekki hrífa þá væri með refsingum tilreynt 

og segja þar til yfirvaldinu því veraldlega. En vildi refsingin ekki hjálpa, lýsa þá til 

bannfæringar þegar allar þessar áminningar kunna ekkert að stoða. En þó alltíð 
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 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 56 („Um þá er sjálfir setja sig út af sakramenti“, Garpsdalur í 

Gilsfirði, 11. september 1639) 
59

 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 54 („Um 2 konur sem hvorki vildu til kirkju koma né 

sacramentum meðtaka“, Garpsdalur í Gilsfirði, 11. september 1639) 
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áður og eftir með kristilegri bæn og áminningum heimuglegum og opinberlegum á 

að knýja ef samvitskan mætti kannski vakna.
60

 

 

Þrjóska var hættuleg þar sem hún gat sett sálu manna í hættu.
61 

Um það snérist starf 

prestsins, að bjarga sálum manna frá sjálfum sér. Prestar áttu að leiða fólk í gegnum 

braut sem var stráð þyrnum djöfulsins. Prestar höfðu talsverð völd hvað þetta varðar 

en þeir gátu líka stjórnað hvort og hvenær þeir björguðu sálunum. Þeir stjórnuðu á 

margan hátt hvort og hvenær sóknarbörn þeirra fengu sakramentið. 

Sakramentið virðist hafa verið mikilvægt vopn gegn óhlýðni og þrjósku.
62

 

Hugsanlega  hefur það verið notað til að hafa hemil á óæskilegri hegðun fólks og 

jafnvel stjórna því. Með sakramenti að vopni var þá jafnvel hægt að þröngva fólki til 

að sættast eða iðrast. Ástæðan var líklega sú að ef fólk vildi fá úthlutað sakramenti 

þurfti það að vilja vera í sátt við Guð og menn. Aðeins þannig gat sakramentið 

hreinsað syndarann af syndum sínum. Starf sáluhjálparans fólst þannig í því að 

sannfæra menn um að láta af þrjósku, fyrirgefa og iðrast. Samkvæmt dómum frá árinu 

1639 átti presturinn að tala 

 

sínu máli sáttsamlega fyrir lögum og dómi, þó kristilega án heiftar og 

hefndargirndar, og sjái svo til fyrir Guðs sakir og kristilegs kærleika að fyrir 

ofurkapps sakir missist ekki heilags anda íbúð í hjartanu og samvitskunni, hvör að 

ekki vill byggja í hatursömu hjarta, með því enginn kann að elska sinn Guð og 

hata sinn náunga. Vilji þeir þá prestinum eða prófastinum hlýða og sig til friðar og 

kristilegs samþykkis með hjartans auðmýkt og lítillæti auðsýna, og sökin ríði 

hvorki á lífi né æru, og eigi meðkennd né vottföst þó orðrómur áleiki, þá viðvari 

presturinn þann sem fyrir hefur orðið en haldi ei frá sacramentinu.
63

  

 

Eins í dómi frá árinu 1678 segir að prestarnir eigi að halda 
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úti guðrækiliga og miskunnsamliga við fátæka alþýðu, svo sem þeir vilja 

forsvaranlegir vera fyrir Guði og góðri samvisku ...
64

 

 

Þetta var nokkuð skýr boðskapur um hvernig samband sálusorgara átti að vera 

gagnvart sálum hans. Í gegnum títtnefndar prestastefnubækur var hamrað á því aftur 

og aftur. Og gegn því að hlýða þessum vinnureglum fengu þeir að njóta fríðindanna 

sem kirkjan veitti þjónum sínum. Það er að segja þeir fengu tíundir og uppheldi en 

það voru laun sitjandi presta. 

Á Þingvöllum árið 1639 var kveðinn upp dómur um þá sem höfðu brotið af sér og 

þurftu að fá fyrirgefningu synda sinna. Þeir þurftu að sættast við Guð og menn til að 

fá sakramentið, eftir að dómur hafði fallið í málinu og sakborningi verið refsað. 

 

Um þá menn er falla á tildæmdum eiður eður forlíkun gjöra við yfirvaldið ... [en] 

beiðast þó samt og krefjast kristilegra fríheita og sacramentis ... þá sé prestur 

skyldugur alla viðleitni við að hafa og eftir sínu embætti ... þá að áminna, fyrst 

heimuglega, og það oftar en sjaldnar, ... til iðrunar og yfirbótar og skyldugrar 

hlýðni við kirkjunnar disciplinam að snúa, þá sé næsta eftirkomanda misseri 

opinberlega af predikunarstólnum í þrjár reisur gjörð alvarleg áminning og lýst til 

bannfæringar við sömu persónu og sé á nafn nefnd eftir því sem kónglegrar 

maystets forordning útgefin anno 1629 þar um bífalar fyrir hans þrjótsku og 

óhlýðni, sem hann Guði og söfnuðinum auðsýnir, óttandist mannanna dóm meir 

en Guðs reiði og harðan áfellisdóm yfir alla þverbrotna syndara.
65

 

 

Þá skipti engu máli hvort um var að ræða brot gegn veraldlegum dómstólum eða 

andlegum boðorðum. Þeir sem höfðu brotið af sér áttu að fá opinbera aflausn og 

áminningu hjá sálusorgara. En aðeins ef menn iðruðust gjörða sinna. Því annars væri 

það eingöngu sóun á holdi og blóði Krists og sakramentið myndi ekki hreinsa sálina 

af syndinni. Ef það dugði ekki átti að hóta bannfæringu. Það var sem sagt allt gert til 

að sannfæra syndarann um að iðrast gjörða sinna og gefa honum tækifæri til að bæta 

hegðun sína.  
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Vopnið sakramenti kemur við sögu. Í eftirfarandi dæmum má sá að ef brotið var 

gegn annarri manneskju var ekki nóg að iðrast gjörða sinna og hreinsa samvisku og 

hjarta með sakramenti því þeir þurftu bæði að biðja þann sem brotið var á 

fyrirgefningar og hljóta fyrirgefninguna. Þegar brotið snerti kristið samfélag í heild 

hlaust fyrirgefningin með því að biðja allan söfnuðinn afsökunar. Þar með er ekki öll 

sagan sögð, því prestur þurfti einnig að hjálpa sóknarbarni að fyrirgefa verknaðinn, 

þeir urðu sáttarmenn. Brotaþolar sem þráuðust við að fyrirgefa sínum skuldunautum 

óhlýðnuðust um leið yfirvaldinu, bæði prestinum og boðorðum kristilegrar kirkju. Af 

dæmunum sést að kirkjan reyndi eftir megni að bjarga sem flestum sálum frá glötun. 

Rétttrúnaður var þá eina leiðin að himnaríki og hún lá líklegast í gegnum þá 

hreinsunarhæfileika sem sakramentið hafði. Það var því ekki undarlegt þó 

sakramentið væri með sterkari vopnum sem hægt var að beita gegn fólki sem hagaði 

sér illa. Því var beitt gegn þrjósku sóknarfólki og óhlýðnum sóknarprestum. Hér á eftir 

verða tekin dæmi um hvernig sakramentið var notað sem vopn gegn þrjósku og til að 

þvinga fram sátt. Í prestastefnubókunum koma fram afbrot sóknarbarna eða almúgans 

voru, oft léttvægari, en prestanna, en þeir prestar sem brutu af sér gengu oft lengra og 

brot þeirra virðast almennt vera grófari. 

 

4.2 SÉRA JÓN BRANDSSON 

Prestur þurfti stundum að bregða sér í hlutverk sáttasemjara, en hann þurfti að passa 

sig á að flækja sig ekki persónulega í deilurnar, því það gat verið kostnaðarsamt. Séra 

Jón Brandsson var prestur á Kolbeinsstöðum í Hítarnesþingi á árunum 1640 til 1674.
66

 

Hann þjónaði bæði Akrakirkju og Hjörseyjarkirkju vegna prestsleysis í sóknunum 

tveimur.
67

 Hann varð uppvís að því að gefa Guðmundi Jónssyni sakramenti þrátt fyrir 

að sá sami hefði ekki fengið fyrirgefningu frá Jóni Jónssyni á Rauðkollustöðum þar í 

sókn. Forsaga málsins var sú að kona Jóns Jónssonar, Þjóðhildur Aradóttir, og 

áðurnefndur Guðmundur höfðu átt í litlu ástarævintýri. Jón var ekki tilbúinn til að 

fyrirgefa Guðmundi fyrir verknaðinn, þrátt fyrir ítrekaða beiðni frá sáttamanninum 

séra Jóni.
68

 Veturinn 1645 var séra Jón búinn að sækja nafna sinn heim að 
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Rauðkollustöðum í þeim tilgangi „að leita friðar og forlíkunar fyrir Guðmund“.
69

 En 

Jón neitaði að fyrirgefa Guðmundi og þar með að friða sál hans. En með þessu var 

hann að óhlýðnast sóknarpresti sínum. Þó var vandræðagangur séra Jóns meiri því 

hann var sjálfur kominn í klípu vegna þrjósku og þverúðar nafna síns. Séra Jón ákvað 

því að gefa Guðmundi sakramentið þrátt fyrir allt. En út frá því byrjaði þræta milli 

Jóns og séra Jóns fyrir alvöru.
70

 Í júlí árið 1646 mætti Jón Jónsson til prestastefnu á 

Þingvöllum og sagðist ekki hafa fengið sakramenti frá sóknarpresti sínum, séra Jóni 

Brandssyni, síðan sumarið áður og deilan var sögð ástæðan fyrir því. Jón stefndi séra 

Jóni fyrir embættisglöp á prestastefnu að Staðastað á Ölduhrygg haustið 1646.
71

 

Gremjan hefur kannski líka falist í því að séra Jón tók afstöðu með Guðmundi, 

syndaranum, gegn sér, þolandanum. Presturinn hefði átti að vera hlutlaus í deilum 

þessara manna. En á sömu prestastefnu varði séra Jón mál sitt vel og sýndi fram á að 

hann hefði ekki vanrækt skyldur sínar sem prestur. Hann lagði fram nokkra pósta 

gegn þessum ásökunum Jóns. Séra Jón fékk sóknarbörn í lið með sér til að staðfesta 

framburð sinn og lagði fram eiða frá öðrum sóknarbörnum, það er frá þeim Jóni 

Jónssyni og Jóni Þórðarsyni um trúverðugleika sinn. Ennfremur lagði hann fram 

vitnisburði þeirra Finns Skúlasonar og Guðmundar Jónssonar. Þeir staðfestu framburð 

séra Jóns þar sem þeir höfðu verið viðstaddir tilraunir hans við að sætta mennina. Þeir 

staðfestu að séra Jón hefði ítrekað beðið Jón um að bjarga sjálfum sér og fyrirgefa og 

sættast við Guðmund. Guðmundur hafi jafnframt beðið hann fyrirgefningar á athæfi 

sínu. Eiðar og rök Jóns þóttu hins vegar ekki fullnægjandi. Og vegna þessa tókst séra 

Jóni að sannfæra dómara sína og hann var dæmdur saklaus af ásökunum. Hins vegar 

þótti það alvarlegt mál að sóknarbarn ætti í deilum við annars ágætan prest og sættir 

komust á,
72

 að minnsta kosti að nafninu til.  

Svo virðist sem óhlýðni sóknarbarnsins hafi verið talin alvarlegra mál en meint 

embættisglöp sóknarprestsins, deila Jóns og séra Jóns hafi því verið alvarlegri en deila 

Jóns og Guðmundar. Brot Guðmundar virðist vera grafið og gleymt. Það var mjög 

mikilvægt að Guðmundi væri fyrirgefið fyrir brot sitt, hversu alvarlegt sem það hafði 
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verið. Það hefur sjálfsagt verið erfitt fyrir Jón að gera það. Þrátt fyrir að kristilegt 

hugarfar, samfélagið og veraldlegir menn hafi þrýst á hann, hafi hann þrjóskast við. 

Séra Jón reyndi jafnvel að neita honum um sakramenti, en það var ekki fyrr en málið 

var komið inn á borð valdameiri manna að hjólin fóru að snúast. Í þessu tilfelli hefur 

því fyrirgefningin verið þvinguð, en ekki komið beint frá hjartanu. Spurningin er þá 

hvort það hafi skipt einhverju máli hvaða aðferðum var beitt til að fá fyrirgefninguna 

fram eða hvernig hún varð til. Svo virðist ekki vera. Fyrirgefning var fyrirgefning og 

ætlast var til að menn stæðu við eiða sína og orð. Þar hefur hið fornkveðna líka átt við, 

orð skulu standa. 

 

4.3 SÉRA RAFN ÓLAFSSON 

Óhlýðni og þrjóska eru líklega ekki réttu orðin til að lýsa næsta máli sem verður næst 

tekið til skoðunar. Orðin virðast í það minnsta smávægileg eða aukaatriði í 

samanburði við sjálft málið. Séra Rafn Ólafsson var prestur á Stað í Grindavík frá 

árinu 1656 til ársins 1687.
73

 Árið 1687 var hann kærður fyrir að sleppa messu á 

bænadegi sem konungur hafði gert að skyldu.
74

 Við fyrstu sýn virðist þetta vera 

lítilvægt brot sem átti sér eðlilegar skýringar. Þessi kæra var þó aðeins byrjunin á 

vandræðum séra Rafns. Ástæða þótti til að kanna störf hans nánar. Aðrir prestar 

virtust ekki geta setið á sér lengur og sögðu miður fallegar sögur af prestinum. Þeir 

höfðu grun um að séra Rafn stæði ekki fyrir uppbyggilegu starfi. Þeir gátu þó ekki 

staðfest það þar sem hann hafði hindrað þá í því að rannsaka orðróminn „með hávaða 

orðum og atvikum“.
75

 Hann hefði meðal annars talað óvirðulega til prófastsins, séra 

Einars Einarssonar á Garði.
76

 En hins vegar gátu sóknarbörnin staðfest þennan 

orðróm. Meðal þeirra var Gunnar Pálsson sem sagði frá því að séra Rafn hefði slegið 

sig þrisvar í höfuðið svo stórsá á honum í andliti.
77

 Einnig Rafn Jónsson sem sagði frá 

því að nafni sinn „hafi tekið skaut af konu sinni og slegið hana, svo og misþyrmt barni 
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sínu sjövetra.“
78

 Síðan voru það Snorri Indriðason og Stefán Stefánsson sem sögðu frá 

óguðlegum orðum sem séra Rafn viðhafði í viðurvist safnaðarins. Sóknarbörnin voru 

samhljóða um að þau vildu annan prest. Prófasturinn og aðrir prestar voru sammála 

um að hegðun séra Rafns væri ósæmileg og hvorki honum né öðrum til framdráttar. 

Séra Rafn mætti ekki á prestastefnuna til að verja sig, enda sagðist hann hvorki 

viðurkenna vald biskupsins
79

 né staðgengla hans.
80

 Líklega eru þannig staðhæfingar 

nóg til að vísa presti úr embætti en lokaniðurstaðan varð einmitt sú að séra Rafn var 

sviptur bæði kjóli og kalli.
81

 Þórður biskup Þorláksson sá hins vegar aumur á honum 

og tryggði afkomu hans ævilangt. Séra Rafni var heitið einu hundraði árlega frá 

landfógeta sem og hálfu þriðja hundraði sem kom frá sjóði fátækra presta. Að lokum 

hafði hann fram til næstu fardaga, næstum heilt ár, til að flytja búferlum. En hann 

myndi ekki messa oftar í kirkjunni á Stað.
82

 Það hefði getað verið endirinn á annars 

ágætum ferli ef ekki hefði verið fyrir enn frekari þrjósku. Séra Stefán Hallkelsson
83

 

sem tók við kallinu sama ár eða 1687  kom svo að segja að læstum dyrum. Séra Rafn 

hélt uppteknum hætti og hélt áfram að messa og óhlýðnast yfirboðurum sínum. Hann 

truflaði séra Stefán við guðþjónustu, talaði niður til hans og kallaði hann þjóf. Síðan 

rak hann séra Stefán út úr kirkjunni. Hann hóf sjálfur að predika og gaf sjálfum sér 

heilagt sakramenti.
84

 Afstaða séra Rafns til séra Stefáns var slæm. Séra Rafni fannst 

eins og Stefán vera að taka yfir skyldur sínar ólöglega. Séra Rafn gerði það sem var 

líklega talið óhugsandi á þessum tíma. 

 

Enn nú í dag svo sem á fyrirfarandi degi var predikunarstóllinn ekki í kirkjunni, 

heldur fannst hann útí hrauni og var þangað sóttur, en tvær kirkjunnar klukkur 

fundust við altarið í mold niðurgrafnar. Og eftir því annar kirkjuskrúði og 

ornament sáust hvorki né fengust kom svo ásamt biskupinum og tilnefndum 
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kennimönnum að þar eftir væri vel og grandvarlega leitað bæði í kirkjunni og 

staðnum eður hvar annarsstaðar líklegt mætti vera það að finna. Baksturjárn og 

skínarskál af tré, item bryggja og fótur af predikunarstól fannst á framkirkjuloftinu 

ólæstu, annað ekki.
85

 

 

Séra Rafn var greinilega reiður út í samfélagið. Hann hafði sýnt óvenjulega hegðun 

þegar hann var í embætti en nú sýndi hann hegðun sem skýrðist af „rænubresti“.
86

 Það 

er líklegast rétt lýsing á sálarlífi prestsins fyrrverandi. Prófastur og biskup reyndu að 

fara hefðbundna leið til að bjarga sálinni. Þeir reyndu að veita honum áminningar og 

neita honum um meðtöku sakramentisins. Séra Rafn virtist þó sjá við þeim og veitti 

sér sakramentið bara sjálfur við lítinn fögnuð.
87

 Það síðasta sem heyrist um mál séra 

Rafns er bréf biskups til hans. Bréfið er dagsett 6. ágúst 1689, tveimur árum eftir að 

séra Rafn var sviptur embættinu. Í bréfinu skorar biskup á séra Rafn að láta af þrjósku 

sinni og rökræðir um hversu óguðlega hann hefur hagað sér. Biskup reyndi að bjarga 

sál séra Rafns og vildi að hann snéri við blaðinu. Hann bað hann að koma að Skálholti 

og öðlast friðarró.
88

 Kirkjan sleppti því aldrei hendinni af nokkurri sál þrátt fyrir 

ítrekuð brot gegn lögum hennar, enginn var svo illa staddur að hægt væri að dæma 

hann sem glataða sál. 

 

4.4 DEILUR Í VESTUR SKAFTAFELLSSÝSLU 

Sóknarbörn í Vestur Skaftafellssýslu voru ekki sérlega heppin með sóknarpresta, ef 

tekið er mark á deilum sem á milli þeirra voru meira og minna á fyrri hluta 18. aldar. 

Þar á meðal voru áberandi þrír bræður sem allir voru í valdamiklum stöðum en gátu 

ekki haldið deiluefnum sínum útaf fyrir sig. Bræðurnir hétu séra Einar Bjarnason
89
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 Eftir skyldu míns embættis, bls. 156 („Prestastefna í máli séra Rafns Ólafssonar“, Staður í Grindavík, 
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87

 Eftir skyldu míns embættis, bls. 170 („Rafns Ólafssonar fyrrum prests fríheit“, Arnarbæli í Ölveri, 30. 

nóvember 1688) 
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  Eftir skyldu míns embættis, bls. 306-308 („Bréf séra Rafni Ólafssyni tilskrifað 8. ágúst 1689 um 

sacramentis meðtekning hans“, Skálholt, 6. ágúst 1689) 
89

 Prófastur í Vestur Skaftafellsýslu 1703-1720; Sveinn Níelsson, Prestatal og prófasta á Íslandi, bls. 

44, 53 
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sem sat í Kirkjubæjarklaustri, séra Gissur Bjarnason
90

 prestur í Meðallandi og Páll 

Bjarnason
91

 lögréttumaður og hreppstjóri í Leiðvallahreppi. Þeir voru synir séra 

Bjarna Sveinsonar
92

 sem var prestur í Meðallandi. 

Fyrst um séra Gissur Bjarnason. Hann þjónaði Skarðskirkju í Meðallandi frá árinu 

1688. Hann hafði fengið nokkra menn í áhrifastöðum upp á móti sér en einn þeirra var 

bróðir hans. Gissur var kallaður á almenna prestastefnu á Þingvöllum árið 1701 vegna 

kæru frá prófastinum í Skaftafellsprófastdæmi, séra Þorleifi Árnasyni,
93

 séra Jóni 

Sigmundssyni
94

 og Páli Bjarnasyni, sem var eins og áður sagði bróðir hans, 

lögréttumaður og hreppstjóri. Kæran var í ellefu liðum og fjallaði um ýmis brot í starfi 

sem séra Þorleifur Árnason prófastur taldi sig hafa orðið vitni að. Til að mynda var oft 

skortur á messuvíni. Eins voru vísitasíur prófastsins og prestsins fyrir Skarðskirkju í 

Meðallandi ólíkar og gáfu mismundi mynd af ástandi kirkjunnar. Séra Gissur hafði 

notað nafn Guðs á óviðeigandi hátt og jafnframt ferðast úr fjórðungi án þess að láta 

prófastinn vita, sem og óhlýðnast honum, vanvirt hann og rægt og ekki tekið mark á 

áminningum hans. Þar að auki átti hann í deilum við sveitunga sinn og bróður vegna 

leigulands. Bróðir séra Gissurar, Páll Bjarnason, sagðist finna fyrir svo mikilli andúð í 

sinn garð að hvorki hann né kona hans, Hólmfríður Einarsdóttir, vildu sækja þjónustu 

til hans. Deilur bræðranna snérust um tíundir og efasemdir prestsins um hreina 

samvisku Páls.
95

 Séra Gissur sagðist ekki vilja gefa honum sakramenti. „[Þ]að þyrfti 

að veikja samvitsku Páls til að meðtaka heilagt altarins sacramentum ... [Páll var] 

yfirheyrður hvört hann hefði eða haft hefði nokkra þá samvitskuþvingun sem hann 

hindrað hefði frá því að meðtaka heilagt altarisins sacramentum“.
96

 Fengin voru álit 

annarra sóknarbarna á hegðun prestsins og þau staðfestu óviðeigandi orð í messu um 

fórnir Krists á krossinum fyrir manninn sem og að hann hefði framið helgidagabrot 

með því að ferðast að Ytri-Sólheimum í Mýrdal á sunnudegi, nánar tiltekið yfir 

kyndilmessu. Séra Gissur hafði láðst að að láta prófastinn og sóknarbörnin vita af 
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 Sveinn Níelsson, Prestatal og prófasta á Íslandi, bls. 48 
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 Í nafni heilagrar guðdómsins þrenningar, bls. 75-77 („Óskikkanleg hegðun séra Gissurar 

Bjarnasonar“, Þingvellir, 12. júlí 1701) 
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 Í nafni heilagrar guðdómsins þrenningar, bls. 77 („Óskikkanleg hegðun séra Gissurar Bjarnasonar“, 

Þingvellir, 12. júlí 1701) 



 

FYRIR HEILAGS ANDA INNBLÁSTUR 
Vald sóknarpresta yfir sóknarbörnum sínum í Skálholtsbiskupsdæmi 1639 - 1720 

 

 29 

ferðinni. En það var bæði helgidagabrot og óhlýðni við prófastinn. Hann hafði einnig 

gefið ómaganum Gróu Hallvarðsdóttur sakramentið óreglulega.
97

  

Þrátt fyrir að hafa fengið ákæru í mörgum liðum var séra Gissur dæmdur brotlegur 

í alls fjórum atriðum af ellefu. Það var óhlýðni við prófastinn, orð upp á séra Jón 

Sigmundsson, helgibrot og vegna aflausnar Gróu Hallvarðsdóttur. Séra Gissur missti 

kallið.
98

 Hann fluttist að Þingvöllum en árið 1708 þjónaði hann að Breiðuvík á 

Snæfellsnesi.
99

 Hann lenti í útistöðum við prófastinn þar en sættist við hann á 

prestastefnu á Þingvöllum árið 1715. Bróðir hans, séra Einar Bjarnason, vottaði undir 

þá sátt.
100

 Séra Jón Sigmundsson, séra Þorleifur Árnason prófastur og Páll Bjarnason 

var öllum gert að sættast við séra Gissur.
101

 Deilumálum í prófastdæminu lauk ekki 

með þessu heldur tók annar prófastur við að gagnrýna vinnubrögð presta sem heyrðu 

undir hann.  

Árið 1712 var haldin prestastefna að Þingvöllum. Þar voru tekin fyrir mál sem 

séra Einar Bjarnason prófastur í Vestur-Skaftafellsprófastdæmi lagði fyrir. Hann var 

einnig sonur áðurnefnds Bjarna Sveinssonar. Hann kærði séra Þórð Gíslason
102

 prest 

að Meðallandi frá 1707 til 1727 fyrir saurlífslifnað. Tvö sóknarbörn hans, Þorbjörg 

Árnadóttir og Jódís Jónsdóttir, höfðu með stuttu millibili lýst séra Þórð barnsföður 

sinn. En á þessari prestastefnu komu þó tveir menn sem sóru sig feður þessara barna. 

Þorbjörg og Jódís fengu skömm í hattinn fyrir að ljúga upp á sóknarprest sinn og 

þurftu að greiða honum bætur.
103

 Síðan lagði séra Einar fram pósta um vanrækslu séra 

Jóns Sigmundssonar á embættisskyldum sínum. Kæran fjallaði um sáluhjálp Ólafs 

Ólafssonar, Rannveigar Sigurðardóttur, Þorbjargar Árnadóttur og Jódísar Jónsdóttur. 

Rannveigu var haldið frá sakramenti vegna meints dulsmáls. Hinum hafði séra Jón 

hins vegar gefið sakramenti án þess að dæmt hafði verið í málum þeirra. Séra Jón fékk 
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 Í nafni heilagrar guðdómsins þrenningar, bls. 75, 77-79 („Óskikkanleg hegðun séra Gissurar 

Bjarnasonar“, Þingvellir, 12. júlí 1701) 
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 Í nafni heilagrar guðdómsins þrenningar, bls. 204-207 („Ítrekaðar sættir séra Þórðar Jónssonar og 
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101
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áminningu frá biskupi.
104

 En aðrir prestar í Skaftafellssýslu, séra Bjarni Þorleifsson í 

Kálfafelli,
105

 séra Högni Bjarnason í Ásum
106

 og séra Magnús Oddsson í Reyni,
107

 

fengu líka pósta frá prófastinum. Það var fyrir að láta hegðun og framferði séra Jóns 

Sigmundssonar lönd og leið og fyrir að stefna honum ekki á prestastefnu. Þeir voru 

fundnir sekir og dæmdir til að greiða sekt sem rynni bæði til prófastsins og fátækra 

prestsekkna.
108

 Svo virðist sem séra Jóni hafi verið vísað úr embætti en látið það lönd 

og leið og haldið áfram að sinna sóknarbörnum sínum og njóta tekna sem hlutust af 

starfinu. Á prestastefnum árið 1715, 1716 og 1717 var séra Jón Sigmundsson 

áminntur um að hann hefði verið dæmdur frá embætti. Hér kom stuðningur 

sóknarbarna sér vel, þó sumir lentu í vandræðum vegna þessa.
109

 Séra Jón sat sem 

fastast og virðist sem biskup hafi ekki getað gert neitt í málinu. Jón Vídalín biskup 

lést án þess að refsa nafna sínum Sigmundssyni fyrir óhlýðnina. Það lýsir ef til vill 

óstöðugleika og deilum manna innan valdastétta á Íslandi á fyrri hluta 18. aldar.
110

  

Hegðun presta í Skaftafellssýslu hefur ekki verið til fyrirmyndar ef allar ákærur 

sem settar hafa verið fram gegn prestum þar hafa verið byggðar á sönnum vitnisburði. 

Dómarar á prestastefnum tóku þó ekki allar kærur til athugunar, sumar voru felldar 

niður því brotin þóttu ekki alvarleg.  

 

4.5 SAMANTEKT 

Ásetningur presta var oft ekki slæmur og þeir hafa sjálfsagt reynt að gera hið besta í 

að halda uppi góðu kirkjustarfi. Stundum voru þeir þó óheppnir og flæktust í deilur 

annarra sóknarbarna, eins og séra Jón Brandsson á Kolbeinsstöðum í Hítarnesþingi 

kringum 1645. Hann er dæmdur saklaus af ásökunum Jóns Jónssonar á 

Rauðkollustöðum, en deilunum þurfti að linna, hver sem átti sökina í þeim efnum. Í 

þessu máli kemur vel fram hve fyrirgefningin var mikilvæg fyrir bæði þolanda og 
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geranda brotsins, eins hvernig séra Jón reyndi að nota sakramentið til að þvinga fram 

sátt milli nafna síns Jónssonar og Guðmundar Jónssonar. Síðan voru það menn eins og 

séra Rafn Ólafsson, á Stað í Grindavík árið 1687, sem grófu sína gröf sjálfir með 

óhlýðni við yfirmenn sína. Hegðun slíkra manna var skýrð eða afsökuð með geðveiki 

- og skal engan undra. Séra Rafn gekk of langt í björgun sálnanna sem hann bar 

ábyrgð á og misbauð þeim með hegðun sinni. Þegar farið var að rannsaka mál hans 

nánar brást hann illa við og gekk í raun lengra en menn gátu ímyndað sér. Séra Rafn 

hélt að honum leyfðist meira en öðrum í nafni embættisins. Á fyrri hluta 18. aldar var 

ástandið í Skaftafellssýslum sömuleiðis eldfimt og þar voru prófastar iðnir við að 

gagnrýna meðbræður sína, hvort sem það var af raunverulegum ástæðum eða 

smámunasemi. Þeir bræður sem þar koma við sögu nýttu sér allir þá stöðu sem þeir 

voru í, líka gegn hvor öðrum. Sjálfsagt hefur séra Gissur Bjarnason að Skarði í 

Meðallandi, ekki verið blásaklaus, enda lenti hann einnig í vandræðum í nýju starfi 

hinum megin á landinu. Það virðist ljóst að vald biskupsins var ekki jafn máttugt og 

það hafði verið í byrjun tímabilsins sem hér er fjallað um. Þegar prestar virtu ekki 

biskup, stóðu upp í hárinu á honum og hunsuðu skipanir hans varð valdið ósjálfrátt 

veikara. Sá sem hafði valdið var sá sem átti valdamikla vini og á sama hátt varð sá 

sem átti valdamikla óvini undir. Hugsanlega skiptu þá veraldlegri hlutir eins og 

peningar máli, en væntanlega virðingarstaða í samfélaginu. 
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5. NIÐURSTÖÐUR 

Ekki verður deilt um það að prestar beittu ýmsum aðferðum til að halda 

sóknarbörnum sínum í félagslegum mótum sem samfélagið hafði þróað. Hluti af 

félagslegum gildum var guðsótti og hlýðni. Deilur og þrjóska voru frávik frá þessum 

gildum og brot gegn settum lögum. Sóknarbörnum sem mótmæltu í verki, trúðu ekki 

heitt á Guð eða voru þrætugjörn var hótað sáluhjálparmissi og þar með vist í helvíti. 

Sumir prestar gengu þó lengra í þessum efnum. Þeir börðu konur og börn meðan á 

messu stóð eða neituðu fólki um sakramenti vegna persónulegra deilumála. Aðrir tóku 

hempuna með sér heim og sýndu af sér ósæmilega hegðun í sínu persónulega lífi. 

Það var þó til úrræði fyrir sóknarbörn sem ekki liðu slíka hegðun af hendi 

sóknarprest síns, það var að klaga prestinn til prófasts. Honum bar skylda til að taka 

hverja ábendingu alvarlega. Ef kæran var byggð á réttum rökum fór hún sína leið í 

kerfinu. Það voru þó einhverjir sem misnotuðu þetta kerfi og reyndu einungis að koma 

höggi á prestinn. Það komst þó oft upp um slíkt og sá sem kvartaði þurfti sjálfur að 

greiða sektir. Önnur klögumál voru byggðar á betri rökum og stundum komst upp um 

hegðun sem kirkjunnar menn höfðu látið viðgangast í lengri tíma. Úrræði sóknarbarna 

til að kvarta yfir presti var í raun eftirlitskerfi sem var notað gegn prestinum. Kerfi 

sem var notað til að halda prestunum við efnið. Þar voru sóknarbörnin augu og eyru 

prófasta og biskupa. 

Samband sóknarprests við börnin var því blanda af ósýnilegu valdi sem prófastar 

og biskupar héldu um. Það má þó ekki gleyma því að flestir prestar höguðu sér 

ágætlega og sjálfsagt hafa margar deilur verið leystar án þess að þær kæmu nokkurn 

tímann inn á borð dómara á prestastefnum. Um þær deilur sem og mál sem engan endi 

fá í þessum bókum er lítið vitað og þyrfti að leita út fyrir prestastefnudóma 

biskupanna þriggja til að fá botn í þau. 

Flestir prestar höfðu ekki efnahagslegt vald yfir sóknarbörnum sínum en á 

grundvelli þekkingar á guðsorðinu, valdamikilla vina og trausts sóknarbarnanna á 

vinnu prestanna, höfðu þeir vissulega mikið vald. En ef þeir gættu ekki að sér gátu 

sóknarbörnin auðveldlega notað smæstu yfirsjónir prestanna gegn þeim.  
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