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Formáli

Að skrifa lokaverkefni er þróunarferli sem tekur langan tíma og ég hefði ekki gert
þessa ritgerð að veruleika án hjálpar margra manna.

Hugmynd að skrifa um jarteinir og undursamlegar lækningar hefur þróast smám
saman síðan ég hóf meistaranámið í víkinga- og miðaldafræðum við Háskóla Íslands
í ágúst 2015. Fjölmargar áhugaverðar umræður hafa haft áhrif á þær. Þess vegna vil
ég þakka öllum kennurum í Háskóla Íslands, í Stofnun Árna Magnússonar í íslensk-
um fræðum en einnig í Háskóla í Árósum, sérstaklega Gunnari F. Guðmundssyni
fyrir fyrirlestra um íslenska kirkjusögu og Agnesi Arnórsdóttur fyrir mikilvægar at-
hugasemdir við ritgerð um dýrkun heilagar Sessilíu. Mig langar einnig sérstaklega
að þakka leiðbeinanda mínum, Ásdís Egilsdóttur, fyrir hjálp og þolinmæði hennar
og allar áhugarverðar athugasemdir sem hún gerði; ég ber þó einn ábyrgð fyrir öllum
villum sem eru enn í ritgerðinni.

Þótt ég sé ekki með íslensku að móðurmáli tók ég ákvörðun að skrifa ritgerðina
á íslensku. Það hefur að sjálfsögðu ekki verið alltaf auðvelt og ég var oft í vafa um
að geta það en margir hafa stöðugt stutt mig. Bestu þakkir fyrsta íslenskukennara
mínum, Bjarna Benedikt Björnssyni fyrir að kenna mér íslensku í París og lesa
ritgerðina yfir og kæru þakkir öllum vínum mínum hér á landi sem hafa alltaf talað
íslensku við mig.

Að lokum vil ég þakka foreldrum mínum og öllum öðrum vínum sem hafa stutt
mig til þess verkefnis; kæru þakkir sérstaklega Solju Hoeft sem hefur alltaf verið til
staðar til að hlusta á kvartanir mínar þegar ég var að skrifa um nætur.



Útdráttur

Mannlegu lífi ógna sjúkdómar og dauði og til eru mismunandi leiðir til þess að tjá
áhyggjur sínar. Á miðöldum blómstruðu jarteinafrásagnir, jafnt hér á landi og á
meginlandi Evrópu. Flestar íslenskar jarteinasögur segja frá sjúkdómum eða sárum
sem stafa af slysum. Hér verða skoðaðar ítarlega lækningasögur sem varðveist hafa
í tveimur Jarteinabókum Þorláks helga til að varpa ljósi á viðhorf Íslendinga til
líkamans, heilsunnar og sjúkdóma.

Frásagnafræðileg greining á jarteinum sýnir hvernig sögurnar hafa byggst upp og
hvernig Íslendingar hafa fjallað um heilbrigðan líkama. Í jarteinum birtast nefnilega
tvær mismunandi hugmyndir af líkamanum sem hafa ekki sömu stöðu í lækningum.
Í fyrsta lagi er um að ræða viðkvæman líkama venjulegs fólks, sem getur orðið
veikur í hættulegu umhverfi. Grundvallaratriði frásagnanna er í öllum tilfellum
andsæðan milli annars vegar vanheils og veiks líkama og hins vegar heilbrigðs líkama,
sem er afleiðing lækningarinnar. Heilsuna er þannig hægt að skilja sem fjarveru
fötlunar; eða með öðrum orðum er heilbrigður líkami sá sem getur innt verk af
hendi, í samræmi við áhyggjur fólks í bændasamfélagi.

Í öðru lagi birtist í jarteinum annar líkami, þ.e. heilagur líkami Þorláks. Jarteinir
þær sem hér eru til umfjöllunar gerðust eftir dauða hans, þannig að hann getur ekki
læknað fólk eins og þegar hann var á lífi. Eðli líkama hans var nefnilega sérstakt.
Þegar skoðað er hvernig undursamlegar lækningar virka, þá er ljóst að grundvall-
areinkenni er nærvera Þorláks; hann birtist í draumum og talar við sjúklinginn eða
notaðir eru gripir sem tengdust honum. Lækningamáttur Þorláks var þannig við-
tækari en mörk líkama hans. Samskipti milli dýrlingsins og beiðandans gegndu
mikilvægu hlutverki í lækningunni.

Þannig má ekki gleyma að jarteinir eru fyrst og fremst frásagnir; sagt er frá
áhyggjum alþýðu en oftast frá reynslu þeirra sem upplifðu kraftaverkin. Varðveislu
sagnanna er lýst í jarteinunum sjálfum; þær voru skráðar á bækur og svo lesnar,
þannig að þær urðu til sem jarteinir þegar þær voru endursagðar. Þetta sýnir mátt
kirkjunnar, sem lagði einnig áherslu á guðrækið líf; lækning líkamans gat ekki orðið
ef sálin var ekki læknuð fyrst.



Abstract

The Healthy Body and The Saint’s Body: Miraculous Healings in the
Books of Miracles of Saint Þorlákur.

Diseases and death have always threatened human life and concern over this can
be expressed in various ways. In the Middle Ages miracle accounts flourished, in
Iceland as well as on the continent. Most of the Icelandic miracles tell about diseases
or wounds that happened after an accident. In this thesis I am concentrating on
the healing stories that have been preserved in the two Books of Miracles of Saint
Þorlákur in order to shed some light on the attitude of Icelanders towards the body,
health and diseases.

Through a narratological analysis I will show how stories are structured and what
discussions Icelanders held about the idea of a healthy body. Two main approaches
to the concept of the body, which do not have the same status in the healing, are
to be seen in the miracles. First there is the fragile body of a normal person, that
can become sick or wounded. In all cases the miracle stories are based on a polarity
between, on the one hand, disease or handicap, and on the other, health, which is
the consequence of the healing. Health can be defined as the absence of handicap,
which shows the concerns of the population in a rural society for a healthy body
capable of working.

The second image of body is that of the saint’s body as seen with Þorlákur. The
examined miracles all happened after his death, meaning that they show a different
way of healing the sick than he used during his life. This was made possible because
of the particular nature of his body. In the miraculous healings the basic element
was, indeed, the presence of Þorlákur; he appeared in dreams and talked to the sick,
or various objects with connections to him were used. His healing power extended
the physical limits of his body, but the healing was based mainly on the exchange,
the contact, between the saint and the supplicant.

It should be kept in mind that miracles were first and foremost narratives that
showed people’s concerns, but also about the experience of those who experienced
miracles. The preservation of stories is described in the miracle accounts themselves,
which were written down in books and then read out loud, so that they became true
miracles when repeated. This shows the power of the Church, which emphasised the
pious life, as a healing of the body could not work without the healing of the soul.
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Kafli 1

Almennur inngangur

1.1 Nokkur orð um dýrlinga og lækningar
Dauði og sjúkdómar eru algengur þáttur mannlegs lífs; menn eru veikir eða heilbrigð-
ir í öllum samfélögum. Af þeim sökum er umfjöllun um sjúkdóma og lækningar á
vissan hátt alþjóðleg. Hún er þó alltaf tengd við tiltekið menningarlegt samhengi.
Ákveðin líffræðileg og lífeðlisfræðileg einkenni má finna í hverjum sjúkdómi en grein-
ing á hugtökum eins og „heilsa“ og „sjúkdómur“ er menningarleg og mismunandi
skoðanir er að finna í ólíkum samfélögum.

Sjúkdóma má nefnilega í flestum tilfellum rekja til samskipta milli líkama og
umhverfis. Sjúkdómar stafa af áhrifum umhverfis á líkamann; lækningar eru hins
vegar leiðir til að nota umhverfisauðlindir til að hafa áhrif á líkamann. Þjóðir í mis-
munandi löndum þekkja þannig ekki sömu sjúkdóma en þar að auki þarf að nefna
að til eru mismunandi viðhorf þjóða til líkamans, eins og til umhverfis og náttúru;
þess vegna fara orsakir sjúkdóma eftir því umhverfi sem fólk býr í. Af þeim sökum
hefur Jón Steffensen bent á að „í meginatriðum [séu] allir sjúkdómar menningarsjúk-
dómar“.1 Hér verður því varpað ljósi á menningarlega þýðingu lækninga á Íslandi á
miðöldum.

1.1.1 Læknisfræði á miðöldum

Í upphafi er mikilvægt að lýsa í fáeinum orðum sagnfræðilegu samhengi lækninga á
miðöldum. Vestræn læknisfræði á sér langa sögu og upphaf hennar sem vísinda má
rekja til Grikklands hins forna.2 Verk Hippókratesar voru sérstaklega áhrifamikil

1Jón Steffensen, „Alþýðulækningar”, í Þjóðmenning, bindi VII (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóð-
saga, 1990), 105.

2Það þarf þó að minna á að janfvel grískar hefðar stafa líklega af öðrum hefðum, egypskum eða
fönikískum.
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á miðöldum, einnig í gegnum þróun hugmynda hans í verkum Galenosar í Róma-
veldi. Aðalhugmynd þeirra var að bæði manneskjan og umhverfið skiptust í fjóra
frumþætti. Maðurinn hafði þannig fjóra vessa; blóð, slím, gult gall og svart gall,
sem voru í samræmi við þætti umhverfisins; jörð, loft, eld og vatn.3 Sjúkdómar voru
taldir stafa af misræmi milli þátta og tilgangur lækninga var að finna aftur jafnvægi.
Minna þarf þó á að tengsl milli trúarbragða og lækninga hafa lengi verið náin. Það
var ekki mikill munur á þeim í Grikklandi; Asklepios var heilagur læknir og fólk fór
í musteri hans til að fá lækningu; líklegt er einnig að prestar hans hafi haft þekkingu
á vísindalegum aðferðum. Þriðja hugtakið sem gott er að hafa í huga þegar rætt er
um lækningar er töfrar; í ýmissi menningu voru töfraþulur notaðar með ýmiss konar
jurtum eða smyrslum til að lækna fólk, þannig að muninn á töfrum og trúarbrögðum
er oft ansi erfitt að skilgreina.

Á meginlandi Evrópu gegndi kristin trú mikilvægu hlutverki í lækningum á
miðöldum. Grundvallarhugmyndin var að allar lækningar stöfuðu af vilja og krafti
Guðs sjálfs því að hann hefði skapað heiminn.4 Læknar voru þannig aðallega hendur
Guðs í hinum sýnilega heimi. Hlutverk klaustranna var sérstaklega mikilvægt í þró-
un læknisfræði. Þau voru aðallega menningarmiðstöðvar; munkarnir skráðu niður
bókmennta- og vísindaverk og gegndu þannig stóru hlutverki í varðveislu þekkingar
varðandi lækninga. Hvert klaustur hafði einnig garð til þess að rækta jurtir sem
notaðar voru í lækningum; auk þess gegndu klaustrin oft hlutverki spítala, nokkurs
konar lækningamiðstöðvar þar sem fátækt fólk og pílagrímar gátu fengið hjálp. Á
11. öld voru stofnaðir fyrstu lækningaháskólarnir; sá elsti var stofnaður í Salerno á
Suður-Ítalíu en einnig voru skólar í Bologna, Montpellier, París og öðrum borgum.5

Þótt erfitt sé að draga upp heildarmynd af læknisfræði á Íslandi á miðöldum
voru lækningar tengdar við meginland Evrópu. Jón Steffensen skrifaði mikilvægt
verk en hann var frumkvöðull í lækningasögu. Til voru læknar sem gátu unnið með
vísindalegum aðferðum og margir höfðu ferðast um Evrópu þar sem þeir lærðu, eins
og Hrafn Sveinbjarnarson.6 Þó er hægt að skilgreina lækningar á Íslandi á miðöldum
sem alþýðulækningar, þar sem þær voru ekki viðurkenndar af opinberri stofnun.7

Fyrsti læknaskóli í Danmörku, Hafnarháskóli, var stofnaður árið 1478 en hafði líklega
ekki mikil áhrif á þróun læknisfræði á Íslandi.8 Það eru þó einnig til heimildir, m.a.

3Jón Ólafur Ísberg, Líf og lækningar. Íslensk heilbrigðissaga (Reykjavík: Hið íslenska bók-
menntafélag, 2005), 13.

4Sama heimild, 18.
5Sama heimild, 131.
6Guðrún P. Helgadóttir, ristjóri, Hrafns saga Sveinbjarnarsonar (Oxford: Clarendon Press,

1987), xci.
7Jón Steffensen, „Alþýðulækningar”, 127.
8Vilmundur Jónsson, „Inngangur”, í Læknar á Íslandi, bindi I (Reykjavík: Læknafélag Íslands,

Ísafoldarprentsmiðja HF, 1970), 29.
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lækningarbækur, sem sýna að læknisfræði var til á Íslandi á miðöldum, þótt flestar
séu taldar vera frá 16. öld.9 Klaustrin á Íslandi gegndu vissulega einnig hlutverki
spítala; þau voru stofnuð að erlendri fyrirmynd, eins og Steinunn Kristjánsdóttir
hefur bent á í uppgreftri á Skriðuklaustri.10

1.1.2 Undursamlegar lækningar: dýrlingar og jarteinir

Þegar rætt er um hlutverk kirkjunnar í lækningum þarf einnig að minna á athyglis-
vert fyrirbæri, þ.e. hlutverk dýrlinganna. Dýrlingar, eða heilagir menn, höfðu milli-
göngu við Guð og þeir gátu bjargað fólki í ýmsum aðstæðum. Dýrlingurinn gegndi
„hlutverk[i] verndara og hjálparmanns“11 og í gegnum hann birtist máttur Guðs í
lækningum. Mögulegt var að tilbiðja heilaga menn með ýmsum aðferðum; bænir og
messur, áheit og gjafir, pílagrímsferðir, föstur og dýrkun dýrlinganna var mjög sterk
og vinsæl á Íslandi á kaþólskum tíma.12 Flestir af þeim komu frá meginlandi Evrópu
og María mey var líklega sú vinsælasta; en Íslendingar höfðu einnig þrjá íslenska
dýrlinga. Þeir voru Þorlákur Þórhallsson, Jón Ögmundsson og Guðmundur Arason.

Varðandi greiningu á lækningum er mjög áhugavert að skoða frásagnir sem hafa
varðveist um dýrlinga, sérstaklega jarteinasögur. Þessar sögur hafa varðveist í fyrsta
lagi í ævisögum heilagra manna, svonefndum vitae þeirra; í öðru lagi eru einnig til
sérstakar jarteinabækur, þ.e. jarteinasagnasöfn. Í þeim voru teknar saman jarteinir
sem gerðust oftast eftir dauða dýrlingsins. Í jarteinabók Þorláks helga inni fornu
gerðust jarteinir í tímabilinu 1198-1200, þ.e. rétt eftir beinaupptöku dýrlingsins.13

En hvað er jartein og hver er munur á jarteinum og öðrum lækningum? Þessari
spurningu verður svarað hér á eftir en vert er að skoða einfalda skilgreiningu í upp-
hafi. Orðið „jartein“ merkir tákn, þ.e. „tákn eða merki um eilífa nálægð og þáttöku
almættisins, hluti af guðs ríki á jörðinni“.14 Orðið var einnig notað um frásagnir
sem lýsa kraftaverkum. Önnur orð eru líka notuð til að lýsa þeim, t.d. „atburður“,
sem vísaði til einhvers sem gerðist óvænt, eða „kraftaverk“, sem vísar til að í þessum

9Jón Steffensen, „Alþýðulækningar”, 129–134.
10Steinunn Kristjánsdóttir, Sagan af klaustrinu á Skriðu (Reykjavík: Sögufélag, 2012).
11Ásdís Egilsdóttir, „Jarteinir, líkami, sál og trúarlíf”, í Sagnaheimur. Studies in Honour of

Hermann Pálsson on his 80th birthday, 26th May 2001, ritstj. byeditor Ásdís Egilsdóttir og Rudolf
Simek, bindi 6, Studia Medievalia Septentrionalia (Wien: Fassbaender, 2001), 13.

12Margaret Cormack, The Cult of Saints in Iceland: Their Veneration from the Conversion to
1400., Subsidia hagiographica 78 (Bruxelles: Société des Bollandistes, 1994), 53–57; Régis Boyer,
„La vie religieuse en Islande (1116-1264) d’après la Sturlunga saga et les sagas éveques” (doktors-
ritgerð, Lille, 1972), 385

13Ásdís Egilsdóttir, ristjóri, Biskupa sögur, bindi II (Reykjavík: Hid íslenzka fornritafélag, 2002),
C.

14Sjá Ásdís Egilsdóttir, „Jarteinir Þorláks helga Þórhallssonar”, Árnesingur V (1998): 201 og
Ásdís Egilsdóttir, Biskupa sögur, XCV-XCVI.
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atburði hafi Guð sýnt kraft sinn eða mátt í gegnum dýrlinga.
Þó þarf að minna á að guðfræðingar hafa fjallað um jarteinir allt frá skrifum

Ágústínusar; mikið hefur verið skrifað um þær og ekki er hægt að gefa mjög ítarlegt
yfirlit um þær hér. Þó verður í fáeinum orðum sagt frá skilgreiningu Ágústínusar.15

Jarteinir voru merki um mátt Guðs sem birtist í hinum sýnilega heimi í gegnum und-
ursamlega atburði; þeir voru þó ekki contra naturam en supra eða praeter naturam
(„andstæðir náttúrunni en yfir hana hafnir eða utan hennar“). Yfirnáttúruleg ein-
kenni eru til í veröldinni og heil náttúra er mögulega undursamleg. Í undursamlegum
lækningum birtist þannig yfirnáttúrulegur kraftur Guðs.

1.2 Fræðilegt samhengi: umfjöllun um lækningar
og líkama

Áður en fjallað verður um rannsóknarspurningar ritgerðarinnar er mikilvægt að lýsa
því fræðilega samhengi sem verður rammi umfjöllunarinnar. Á síðustu áratugum
hefur umfjöllun breyst mikið varðandi jarteinir og lækningar og hefur hún varpað
nýju ljósi á hugtökin sem notuð voru.

1.2.1 Frásagnarlækningar (Narrative medicine)

Skilgreining á hugtakinu „lækning“ skiptir miklu máli. Með þróun vísindalegra
lækninga, byggðra á sönnunargögnum (evidence based medicine), sérstaklega síðan
19. og 20. öld, hefur sú ríkjandi skoðun verið að lækningar séu á vissan hátt
vélrænar (mechanical). Greining á sjúkdómseinkennum er fyrsta þrep; aðalatriði er
að skilgreina sjúkdóminn þannig að læknir geti ákveðið hvaða meðferð geti virkað
gegn honum. Mikilvægast fyrir lækna er að vera hlutlægir og að skoða líkamann
sem hlut.

Nálgun narrative medicine, eða medicine humanities, er að nokkru leyti svar
við evidence based medicine. Fræðileg umfjöllun hefur nefnilega þróast á sama tíma,
bæði í læknisfræði og hugvísindum, á síðustu áratugum, um hvað sé eðli lækningar og
hvað lækningar snúist um. Auðvitað má finna eðlisfræðileg einkenni en í lækningum
skipta reyndar samskipti milli læknis og sjúklinga miklu máli. Sjúklingur segir frá
sér, hann útskýrir hvernig honum líður og læknir hlustar á hann. Lækningar byggjast
að miklu leyti á orðum, frásögnum og mannlegum samskiptum. Narrative medicine
hefur þannig þróast sem ný grein læknisfræði, sérstaklega í Columbia-háskóla í New

15Benedicta Ward, Miracles and the Medieval Mind. Theory, Record and Event. 1000-1215
(London: Scolar Press, 1982), 3–4.
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York, þar sem hægt er að ljúka meistaranámi í greininni. En við Háskóla Íslands,
og fleiri háskóla, er bókmenntalestur hluti af samskiptafræði innan læknisfræði, sem
sýnir að þetta er víða talið mikilvægt atriði.

Þessar hugmyndir byggjast á vissan hátt á alþýðulækningum og ýmsum aðferðum
frá óhefðbundnum lækningum (alternative medicine); hugtökin hafa þróast sérstak-
lega í mannfræði eða þjóðfræði, en einnig í sagnfræði. Í þessum aðferðum gegnir
græðari oftast stóru hlutverki í lækningum; af þeim sökum er athyglisvert að skoða
hvaða viðhorf fólk hafði til lækninga fyrr á tímum. Þetta birtist m.a. í öllum frá-
sögnum sem segja frá sjúkdómum og slysum og sýna af hverju fólk hafði áhyggjur.
Þess vegna er mikilvægt að lesa aftur jarteinafrásagnir og að skilja þær sem heimildir
fyrir sögu læknisfræðinnar því þær sýna áhyggjur venjulegs fólks.16

1.2.2 Hlutverk dýrlinga í samfélaginu

Í tengslum við mikilvægi jarteinafrásagna er umfjöllun um félagslegt hlutverk dýr-
linga á miðöldum en það hefur vakið áhuga margra fræðimanna í ýmsum greinum.
Áhugaverða samantekt af umfjöllun er að finna í inngangi bókar Weinsteins og Bells,
Saints and Society. Samkvæmt þeim hafa rannsóknir um dýrlinga lengi lagt áherslu
á persónu dýrlingsins, m.a. í gegnum greiningu á ævisögum. Þeir telja að nauðsyn-
legt sé að gera félagsfræðilega greiningu á helgi þeirra, til að skilja „the collective
mentalities of societies“, sérstaklega af því að dýrkun heilagra manna sé „a major
expression of Catholic doctrine and of popular piety“.17 Þannig blandast saman í
jarteinasögum tvær hefðir eða tvö viðhorf til guðrækni, annars vegar klerkanna og
hins vegar alþýðu. Greining á hlutverki dýrlinga í samfélaginu er þess vegna mjög
mikilvæg, af því að dýrlingar „reflect the structure of the societies which produce
and honour them“.18

Varðandi íslenska dýrlinga og sérstaklega Þorlák helga, hafa fræðimenn lagt
áherslu á jarteinafrásagnir sem heimildir um líf alþýðu. þeim eru þannig lýst sem
„[smásögum] úr daglegu lífi“19, eða sagt er að þær gefi „et så ægte billede af „al-
mindelige“ mennesker i hverdagslivets små og store tildragelser“,20 eða „a vivid pict-
ure of the life of the Icelandic people and of the strong religious movement which is

16Ásdís Egilsdóttir, Biskupa sögur, CIV.
17Donald Weinstein og Rudolf Bell, ritstjórar, Saints and Society: The Two Worlds of Western

Christendom, 1000-1700 (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 3–4.
18Stephen Wilson, Saints and their cults : studies in religious sociology, folklore, and history

(New York: ACLS History E-Book Project, 2009), 37.
19Einar Ól. Sveinsson, „Jarteiknir”, Skirnir 110 (1936): 43.
20Agnete Loth, ristjóri, Den gamle Jærtegnsbog om biskop Thorlak (Odense: Odense Universitets-

forlag, 1984), 22.
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characteristic of the 12th century“.21 Þó þarf að hafa í huga að jarteinir eru ekki ein-
ungis birtingarmynd alþýðutrúar þar sem þær voru einnig viðurkenndar af kaþólsku
kirkjunni. Kirkjan skipulagði dýrkun heilagra manna og jarteinabækur voru skráðar
niður af klerkum.

1.2.3 Hugtak „líkami“: heimspekileg umfjöllun

Aðalhugtakið í lækningum sem verður sett í öndvegi hér er „líkami“. Fræðileg um-
fjöllun hefur þróast sérstaklega í gegnum kynjafræði (gender studies), sem hefur
lagt áherslu á að kyngervi sé félagsleg bygging (social construct) og fari eftir menn-
ingu og umhverfi. Þannig upplifir fólk líkama sinn með ýmsum hætti í mismunandi
menningu, þótt allir eigi sinn líkama. Í gegnum líkamann upplifir fólk veröldina, lík-
aminn skapar mörkin milli persónu og umhverfis. Upplifunin er þó aðallega skynjuð
í gegnum orð og frásagnir:

Thus another intellectual gain of the poststructuralist enterprise has
been the recognition of the way bodies (in the plural) are constructed
discursively, in the symbolic order.22

Í líkamanum birtist personhood, hugmyndin um að vera ein persóna, sem upplifir
m.a. veikindi og verki.23 Þetta hefur áhrifaríkar afleiðingar á umfjöllun um lækningar
af því að sjúkdómar eru samskipti milli líkama og umhverfis. Spyrja má hvað sér
sjúkdómur og hvernig og af hverju einhver verði sjúkur eða heill. Allt fer eftir því
hvernig fólk skilur eðli líkamans. Mikilvægt er þó að minna á að umfjöllun um
líkamann tengist einnig valdi og mætti.

Umfjöllunin hefur einnig þróast innan miðaldafræða. Það er athyglisvert þegar
rætt er um líkama dýrlinga, sem hægt er að bera saman við líkama venjulegs fólks.
Heilagur maður var ekki venjulegur maður en ekki guðlegur heldur. Dýrkun heilagra
manna snýst reyndar alltaf um líkama eða um andstæðu milli sálar og líkama, þannig
að skilja má líkama í jarteinum sem „mediators between earth and heaven“.24

21Anne Holtsmark, ristjóri, A book of miracles. MS No. 645 4to of the Arna-Magnæan Collection
in the University Library of Copenhagen (Copenhagen: Einar Munksgaard, 1938), 20.

22Sarah Kay og Miri Rubin, ritstjórar, Framing Medieval Bodies (Manchester, New York:
Manchester University Press, 1994), 3.

23Caroline Walker Bynum, Fragmentation and Redemption. Essays on Gender and the Human
Body in Medieval Religion (New York: Zone Books, 1992), 19.

24Sama heimild, 13.

8



1.3 Tilgangur ritgerðarinnar
Í samhengi við gegnum þennan yfirgripsmikla fræðilega ramma verða jarteinafrá-
sagnir Þorláks helga sem hafa varðveist í Jarteinabókunum tveimur skoðaðar ítar-
lega. Tilgangur ritgerðarinnar er að skilja betur hvaða mynd mannlegs líkama birtist
í heimsmynd Íslendinga á miðöldum og hvað jarteinir segja frá heilsu og veikindum.

1.3.1 Aðferðir og rannsóknaspurningar

Eins og áður hefur komið fram eru jarteinir ekki einungis atburðir heldur einnig
frásagnir. Til að þekkja viðhorf Íslendinga til lækninga er nauðsynlegt að skoða
hvernig þeir töluðu um þær. Frásagnarfræðileg greining á jarteinasögum getur varp-
að áhugaverðu ljósi á efnið. Ýmis atriði má finna í sögunum og gegna þau ýmsum
hlutverkum í formgerð jarteina.

Lauri Honko setti fram gagnlegt hugtak, eða gagnlega aðferð, í þjóðfræðilegri
greiningu á hetjuljóðum, organic corpus eða thick corpus.25 Aðalhugmyndin er sú að
það þurfi að safna mörgum heimildum til að varpa ljósi á því hvernig þær breytast.
Það er sérstaklega áhugavert varðandi jarteinasögur sem eru byggðar á almennu
mynstri. Honko fjallar þannig um intertextuality, sem þýðir að engan texta sé hægt
að skoða án þess að þekkja samhengi hans, sem samanstandi af intertextual og
intratextual en einnig félagslegum og menningarlegum einkennum.

Oft hefur verið fjallað um muninn á sagnfræði og helgisögum,26 eins og á Ís-
lendingasögum eða öðrum miðaldabókmenntagreinum. Þó telst munurinn ekki mjög
þýðingarmikill. Eins og rætt verður síðar skiptir það engu máli að vita hvort jartein-
in hafi gerst í raun og veru eða ekki; eða hvort hægt sé að þekkja vísindaleg einkenni
í undursamlegum lækningum. Reynt er að líta á jarteinir frá emic sjónarhorni enda
sé það sem skipti máli að fólk segi frá þeim og trúi þeim. Jarteinir segja nefnilega frá
upplifun og reynslu þjóðar; fólk segir frá þeim og þær eru skráðar niður. Þó er ekki
hægt að fjalla um rödd einnar persónu. Í jarteinum heyrist rödd þess sem upplifir
atburð, þess sem skrifar niður og þess sem heyrir og talar um frásögnina. Ekki er
mögulegt að skipta frásögninni á milli þessa persóna. Jarteinir eru þannig spor af
cultural eða collective memory, sem tengist samfélaginu öllu. Í jarteinasögum theyr-
ist rödd alþýðu sem upplifði kraftaverkið en einnig rödd kirkjunnar sem viðurkenndi
og efldi dýrkun Þorláks og annarra heilagra manna. Raddirnar blandast saman í
frásögnum og ekki er hægt að greina þær í sundur.

25Lauri Honko, ristjóri, Thick Corpus, Organic Variation and Textuality in Oral Tradition (Hels-
inki: Finnish Literature Society, 2000).

26Hippolyte Delehaye, Les légendes hagiographiques, bindi 18, Subsidia hagiographica (Bruxelles:
Société des Bollandistes, 1927), 2.
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Af þeim sökum er nálgun Memory studies mjög athyglisverð fyrir greiningu á
jarteinum. Þar er lögð áhersla á viðhorf þjóðar til fortíðarinnar, þannig að munur
á veruleika og skáldskap skiptir engu máli.27 Jarteinir eru líka frásagnir um for-
tíðina, þær segja frá einhverju sem gerðist áður, þótt það sé ekki langt um lidið.
Fyrstu jarteinir Þorláks helga eru samtímafrásagnir en þær eru fyrsta þrep í söfnun
minninga um dýrlinginn. Þorlákur gæti ekki hafa orðið heilagur maður án jarteina-
sagnanna þar sem í þeim birtist mynd hans sem milligöngumann við Guð. Tilgangur
ritgerðarinnar er þannig í fyrsta lagi að skoða mynd líkamans sem birtist í jarteinum
en einnig að skilja hvaða mynd birtist af Þorláki í þeim.

Jarteinir verða einnig skoðaðar með hliðsjón af hugtakinu speech act theory, sem
var sett fram af John Austin.28 Jarteinir eru frásagnir, þær eru sagðar í tilteknu
samhengi. Alltaf er lýst ákveðinni framkvæmd, performance, en ekki er mikið sagt
frá því hvernig og hvenær þær voru lesnar. Þó er mikilvægt að hafa það í huga varð-
andi miðaldabókmenntir og bókmenntir almennt. Af þeim sökum er áhugavert að
skoða hvernig jarteinirnar sjálfar segja frá framkvæmdinni. Þær voru ekki bænir en
gegndu samt mögulega svipuðu hlutverki. Bænir virka nefnilega eins og speech acts;
í gegnum þær reynir beiðandinn að fá eitthvað sérstakt frá dýrlinganum. Ætlunin
er að hafa áhrif á umhverfið með orðum.

Gert má ráð fyrir að jarteinir virki líka á þann hátt. Það er opinber stofnun
sem viðurkennir jarteinir, kirkjan; þær eru lesnar í samhengi samkvæmt reglum og
þannig verða þær að alvöru jarteinum. Hver og ein jartein hefur upprisu Krists
sem fyrirmynd og hver jartein er endurtekning upprisu Krists. Á sama hátt er
sér hver frásögn endurtekning jarteinar; þær gerast aftur þegar þær eru sagðar.
Að segja jarteinina er á vissan hátt eins og að gera hana. Þannig eru til tvær
víddir eða tvö þrep í framkvæmdinni; í fyrsta lagi talar beiðandinn við dýrlinginn
samkvæmt tilteknum venjum eða discursive strategies. Það er ekki alltaf ítarlega
rakið í frásögnum en telst þó mikilvægur hluti af undursamlegum lækningum. Í öðru
lagi er jarteininni lýst af kirkjunni og hún endursögð, þannig að hún verður til sem
jarteinasaga.

1.3.2 Heimildir

Greining á mynd líkamans í jarteinum verður byggð á samanburði beggja jarteina-
bóka Þorláks biskups. Þær má báðar finna í útgáfu Ásdísar Egilsdóttur.29 Ákveðið

27Pernille Hermann, Stephen A. Mitchell og Agnes Arnórsdóttir, „Introduction”, í Minni and
Muninn. Memory in Medieval Nordic Culture (Turnhout: Brepols, 2014), 1–10.

28John Langshaw Austin, How to do things with words (Cambridge: Harvard University press,
1967).

29Ásdís Egilsdóttir, Biskupa sögur.
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var að skoða jarteinir Þorláks helga af nokkrum ástæðum. Fyrst og fremst eru til
fleiri lækningafrásagnir þar sem hann hefur áhrif en af öðrum helgum mönnum á
Íslandi.30 Í öðru lagi er athyglisvert að skoða umfjöllun um íslenskan helgan mann,
sem ekki kom frá meginlandinu. Flestir dýrlingar voru ekki af íslenskum uppruna
og þess vegna gegndi Þorlákur mjög áhugaverðu hlutverki í samfélaginu og var þess
vegna mjög vinsæll dýrlingur hér á landi.

Elsta jarteinabók Þorláks er talin vera frá 1199 og er hún einnig kölluð Jarteina-
bók Páls biskups.31 Hún samanstendur af 46 jarteinum, sem fjalla um ýmsar aðstæð-
ur. Hún hefur varðveist í handritinu AM 645 4to, þótt upphaf og endir bókarinnar
hafi glatast. Handritið er talið vera frá því um 1220. Bókin fylgir einnig Þorláks
sögu í fjórum handritum þar sem C-gerð af sögunni hefur varðveist, AM 383 4to
IV (frá 14. öld), AM 380 4to, AM 379 4to og AM 209 fol (öll þrjú frá 17. öld).
Jarteinabók önnur er einungis varðveitt í einu handriti, AM 379 4to. Handritið er
ungt, talið að vera frá 1654, en jarteinir 133-177 gerðust á dögum Páls biskups.

Þessar jarteinir gerðust eftir dauða Þorláks og eru þannig öðruvísi en þær sem
hafa varðveist í sögu hans af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi eru þær athyglisverðar
einmitt af því að Þorlákur er látinn en getur engu að síður læknað fólk: „enginn
annar en dýrlingur getur hjálpað og veitt úrlausn eftir dauða sinn“32. Þarna birt-
ist áhugaverð mynd af heilögum líkama. Í öðru lagi eru aðalpersónur jarteinanna
einungis venjulegt fólk en ekki dýrlingurinn sjálfur, eins og í ævisögu hans, þar sem
jarteinir geta gegnt því hlutverki að undirstrika helgi Þorláks á ævi hans.

Ekki verða allar frásagnir sem hafa varðveist í jarteinabókum tveimur skoðaðar
ítarlega heldur verður lögð áhersla á þær sem lýsa undursamlegum lækningum; með
öðrum orðum á þær frásagnir þar sem sjúklingur eða særð manneskja biður Þorlák
hjálpar og verður heil með hjálp dýrlingsins. Nokkur einkenni er sjálfsagt að finna
einnig í öðrum frásögnum, sem lýsa allskonar jarteiknum, því að Þorlákur gegnir
þar svipuðu hlutverki en í þeim birtist ekki viðhorf Íslendinga til líkamans. Af
jarteinunum 46 í elstu jarteinabókinni eru einungis 20 lækningafrásagnir en þær eru
32 í jarteinabók annarri. Þótt áhersla verði lögð á þessar jarteinabækur er einnig
nauðsynlegt að skoða aðrar heimildir, eins og Hrafns sögu Sveinbjarnarsonar, til þess
að fá yfirgripsmeir mynd af læknisfræði á miðöldum á Íslandi. Ekki er hægt að búa
til viðamikið heimildasafn (thick corpus) þegar rætt er um miðaldabókmenntir, þar
sem allar heimildir gefa einungis brotakennda mynd vegna varðveislusögu textanna.

Gott er einnig að hafa í huga nokkrar spurningar um samhengi bókanna og
30Diana Whaley, „Miracles in the Sagas of Bishops. Icelandic Variations on an International

Theme”, Collegium Medievale 7, númer 2 (1994): 168.
31Sjá Ásdís Egilsdóttir, Biskupa sögur, C fyrir ítarlegri umfjöllun.
32Ásdís Egilsdóttir, „Jarteinir, líkami, sál og trúarlíf”, 201.
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tilgang þeirra. Af hverju voru þessar frásagnir skráðar niður? Í hvaða samhengi
voru þær lesnar? Bókmenntir, sérstaklega á miðöldum, þarf að skilja í gegnum
hugtakið framkvæmd. Tilgangur ritgerðarinnar er því einnig að varpa ljósi á hlutverk
jarteinafrásagnanna í íslensku samfélagi.

1.3.3 Yfirlit um ufjöllun

Flestar jarteinafrásagnir, ekki einungis á Íslandi en einnig á meginlandi Evrópu,
byggjast á þremur þáttum. Formgerð frásagnanna hefur verið skilgreind af Pierre-
André Sigal með hliðsjón af frönskum jarteinasöfnum;33 niðurstöður hans geta líka
hjálpað við að lýsa íslenskum frásögnum, eins og Diana Whaley hefur bent á í grein
sinni um íslenskar jarteinir. Hún hefur lýst almennu mynstri ítarlega34 en hér er
nóg að minna á þau grundvallaratriði sem finna má í öllum frásögnum; (1) fyrst er
vandamáli lýst, þ.e. slysi eða sjúkdómi, (2) því næst er fjallað um samskipti milli
dýrlings og sjúklings og (3) loks verður sjúklingur heill. Whaley lagði áherslu á
fyrsta atriðið en hefur ekki gert ítarlega greiningu af hinum; þau verða skoðuð hér í
smáatriðum til að lýsa betur hvernig undursamlegar lækningar hafi virkað.

Ritgerðinni er skipt í þrjá aðalhluta, eins og jarteinafrásögn, því að tilgangur
hennar er að skilja hvaða hlutverki hver hluti gegnir í almennri lækningafrásögn.
Í fyrsta kafla er fjallað um lýsingar á sárum og sjúkdómum; þær sýna áhyggjur
Íslendinga í hættulegu umhverfi og eru tengdar við veraldlegar sáralækningar. Annar
kafli leggur áherslu á eðli undursamlegra lækninga og lýsir ýmsum aðferðum sem
notaðar eru til að hafa áhrif á sjúkdóma. Loks verður rætt um afleiðingar lækninga
og varðveislu frásagnanna eins og kemur fram í þeim sjálfum.

33Pierre-André Sigal, L’homme et le miracle dans la France médiévale (XIe-XIIe siècles) (Paris:
Cerf, 1985), 15.

34Whaley, „Miracles in the Sagas of Bishops. Icelandic Variations on an International Theme”,
166–168.
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Kafli 2

Lýsing á vandamáli: sjúkdómar á
Íslandi á miðöldum

Sumir dýrlingar gegndu sérstöku hlutverki í alþýðutrúnni; á þá var heitið í tilteknu
ástandi eins og þeir væru á vissan hátt sérfræðingar, t.d. gat Margrét helga hjálpað
við fæðingar. Þetta einkenni er að finna í ýmsum löndum, jafnt á miðöldum og
einnig síðar; máttur heilagra manna var sterkari í tilteknum hlutverkum. Ekki voru
þó allir dýrlingar sérfræðingar; Þorlákur virðist hafa verið fjölhæfur dýrlingur. Á
hann var heitið í mörgum mismunandi aðstæðum, m.a. til að finna týnt dýr eða
til að lækna fólk. En jafnvel í lækningum gegndi hann ýmsum hlutverkum og gat
bjargað alþýðu í flestum aðstæðum. Þess vegna verður í þessum kafla byrjað á að
skoða ítarlega lýsingu á sárum og sjúkdómum og verður frásögnum skipt í flokka
samkvæmt þeim.

2.1 Lýsing á sárum og sjúkdómum í frásögnum
Eins og nefnt hefur verið þarf ávallt að skilja sjúkdómar í menningarlegu samhengi
því að þeir eru stað- og tímabundnir og fara eftir umhverfi og tengslum milli manns
og umhverfis hans. Þess vegna er stundum erfitt að skilgreina sjúkdóma sem sagt er
frá í heimildum fortíðar, út af því að þýðing þeirra orða sem notuð eru í ritheimild-
um getur haft breyst mikið með tímanum þótt sjúkdómar geti verið svipaðir. Einnig
er oftast lýsing á sárum mjög stutt í jarteinafrásögnum, þannig að ekki er auðvelt
að þekkja sjúkdóma. Af þeim sökum er mikilvægt að byrja með greiningu á orða-
forða frásagnanna; það getur hugsanlega varpað ljósi á viðhorf ritara sagnanna til
sjúkdóma.

Allar lækningafrásagnir byggjast upp á grundvallarandstæðu milli góðrar heilsu
og veikinda. Þær voru ekki skráðar niður fyrir lækna og tilgangur þeirra var ekki að
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gefa ítarlega lýsingu á sjúkdómum og sjúkdómseinkennum. Nokkur orð eru þannig
notuð mjög oft, „mein“, „verkr“ og lýsingarorðið „vanheill“ til að lýsa vandamáli;
hins vegar er lækningum í flestum tilfellum einungis lýst með orðalaginu „verða heill“
og „verða alheill“. Það sem skiptir mestu máli í frásögnum er því sú tvískipting eða
greining sem þær eru byggðar á.

2.1.1 Hverjir eru beiðendur?

Eins og Diana Whaley hefur bent á hefjast jarteinafrásagnir ávallt með kynningu
á aðalpersónu, með öðrum orðum beiðanda. Beiðendur eru þannig alltaf tilgreindir
en nafn þeirra er ekki alltaf sagt; stundum er kynningin mjög ítarleg, stundum ansi
óljós og almenn. Öfugt við það sem oft gerist á meginlandi Evrópu skiptast hlutverk
dýrlinga á Íslandi ekki eftir aldri eða kyni,1 allir geta fengið hjálp Þorláks. Þó þarf að
benda á að helmingur beiðenda í jarteinum Þorláks eru fullorðnir menn. Kynning á
beiðendum er einnig tengd við kynningu á stað- og tímaaðstæðum, spatio-temporal
frame.

Í þessu þrepi atburðarásar jarteinanna er athyglisverður munur á Jarteinabók-
unum tveimur. Í Jarteinabók inni fornu eru flestar upplýsingar sem gefnar eru
mjög stuttar; lesandinn veit næstum ekkert um aðalpersónuna sem þarfnast hjálp-
ar. Oftast er henni aðeins lýst með algengu nafnorði sem segir einungis frá kyni
og aldri: „maðr“ (10 sinnum), „kona“ (6 sinnum), „sveinn“, „barn“ og „dóttr“. Í
tveimur tilfellum er einnig sagt frá þjóðfélagsstöðu beiðandans: í öðru tilfellinu er
hann óskilgreindur, því hann er sagður „prestr einn“2 en í hinu er nafn hans gefið
upp: hann er „Hallr Gizurarson, góðr prestr ok gǫfugr“.3 Nafn beiðandans er gef-
ið í þremur öðrum frásögnum en annars er hann óskilgreindur í flestum jarteinum.
Stundum er notað lýsingarorð en það er alltaf mjög almennt, eins og „ungt barn“
eða „málug kona“. Lengstu og ítarlegustu lýsingu á beiðandanum má finna í Jart. I,
kap. 40, sem byrjar þannig: „Kona hét Halldóra, ung at aldri ok gipt einum ætt-
stórum manni“. Í þessu tilfelli er þannig einnig sagt frá ættatengslum konunnar og
er það undantekning í þessari Jarteinabók.

Örfáar upplýsingar eru einnig gefnar um tíma og stað þar sem atburðurinn gerist.
Nefndir eru Reykholt í Borgarfirði4 (“Í stað þeim góðum ok dýrligum er í Reykjaholti
heitir varð sá atburðr...“), Laugarvatn í Laugardal5, því að maðurinn „fór vestan...

1Whaley, „Miracles in the Sagas of Bishops. Icelandic Variations on an International Theme”,
175.

2Jart. I, kap. 25.
3Jart. I, kap. 34.
4Jart. I, kap. 23.
5Jart. I, kap. 27.
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at sœkja helgan dóm ens sæla Þorláks byskups“, Ölfus og Flói. Athyglisvert er að
rætt er um tengsl milli staðarins og kirkjunnar þegar staðurinn er nefndur.

Athyglisvert einkenni er þó að tvær jarteinir geta verið tengdar í gegnum lýsingu
á staðnum. Þannig gerist jartein 16 „á enum næsta bæ“ við jartein 15, eða jartein
26 „á þeim enum sama bœ“ og jartein 25. Þetta einkenni er einnig að sjá þegar rætt
er um tímasetningu. Til dæmis gerist jartein 27 „þann vetr enn sama er áðr er frá
sagt“. Þannig eru jarteinir tengdar saman; þær verða hluti af sömu atburðarás og
því ber að líta á jarteinabók sem eina heild.

Hins vegar eru nokkuð ítarlegri lýsingar í Jarteinabók annarri. Í nokkrum tilfell-
um er kynningin óskýr; einungis er sagt frá „ein[um] ung[um] svein[i]“6 eða „kon[u]
ein[ni]“7. Í flestum frásögnum fær lesandinn þó að vita nafn aðalpersónunnar; finna
má 18 dæmi þar sem hún er nefnd á nafn. Oftast eru einnig gefnar upplýsingar
um félagsleg tengsl eða ætt beiðendanna, eins og í Jart. II, kap. 134 sem segir frá
Bjarna, „s[yni] prests eins“.

Aðeins ítarlegri upplýsingar eru líka gefnar um staðinn þar sem atburðir gerðust.
Jarteinir 149-170 eru norðlenskar, sem „hafa orðit í öðru byskupsríki á Íslandi“. Þær
eru frekar stuttar frásagnir og einungis mikilvægar upplýsingar eru gefnar; en í
mörgum sögum er beiðandinn nefndur og sagt er frá þjóðfélagsstöðu hans. Örnefni
eru einnig oftast þekkt í þessum frásögnum.

Mismunandi beiðendur þurfa þannig hjálp Þorláks og áhugavert er að skoða
ítarlega í hvaða tilfellum, þ.e. vegna hvaða sjúkdóma eða sára, er heitið á Þorlák.

2.1.2 Slys og sáralækningar

Fyrsti flokkur af lækningasögum samanstendur af sáralækningum; sár gerast eftir
slys sem sagt er frá í frásögninni. Í íslenskum jarteinasöfnum er meira um slys en
í þeim sem hafa varðveist á meginlandi Evrópu samkvæmt Diönu Whaley. Hún
bendir á að undursamlegar lækningar á Íslandi hafi ekki verið tengdar við helgidóm
dýrlinganna, heldur hafi heilagir menn getað læknað fólk alls staðar ef um var að
ræða neyðartilfelli:

This, like the frequency of non-healing miracles, seems to tally with the
fact that so many of the Icelandic cures are not shrine-based but are
spontaneous appeals from the domestic scene of crisis.8

6Jart. II, kap. 138.
7Jart. II, kap. 148.
8Whaley, „Miracles in the Sagas of Bishops. Icelandic Variations on an International Theme”,

172.
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Þetta á sérstaklega vel við þegar rætt er um Þorlák, þar sem hann læknar í flestum
tilfellum eftir slys eða augnverk, eins og hún hefur bent á.9

Margar af lækningajarteinum Þorláks eru frásagnir um sáralækningar sem gerð-
ust þegar heitið var á Þorlák í neyðartilfelli. Tíu jarteinir úr Jarteinabók inni fornu
segja frá slysi en hafa þarf í huga að frásagnir leggja meiri áherslu á afleiðingar
slyss en á það sjálft.10 Það þýðir að aðstæðum eru ekki lýst í smáatriðum, lesendur
og áheyrendur þekkja einungis grundvallaratriði en meginatriði er að líkaminn er
særður.

Skipta má slysajarteinum í tvo aðalflokka; annars vegar þær sem segja frá að-
alpersónu sem dettur og brýtur fót eða handlegg á sér, hins vegar þær sem segja
frá beiðanda sem brennir sig. Í fyrsta flokki er fallið hættulegt því það orsakar
fótarmein og beiðandinn getur ekki gengið lengur. Þetta gerist m.a. í jartein 24
sem segir frá stúlku sem „fell geigvænliga ok lestisk lærleggrinn ok laust í œðiverk í
fótinn, ok mátti hon ekki stíga á fótinn ok nær ekki sofa“, og í jartein 25 segir frá
presti sem „fell enn fall mikit er hann fór heim á leið, ok varð honum svá illt við að
hann þóttisk náliga ekki mega stíga á fótinn, þann er niðr hafði komit“, en einnig í
jarteinum 27 og 44. Í öllum frásögnum er lögð áhersla á afleiðingar slyssins, þ.e. að
erfitt er að ganga.

Frásagnir annars flokks segja frá brunasárum, eins og jartein 21; ungur sveinn
féll í eld og „brann mjög“ þannig að höndin á honum blés upp. Tvö slys gerðust
með katli: í jartein 39 er kona að nafni Þórný sem „brann mjǫk, svát mǫnnum þótti
trautt lífs ván“ og í jartein 21 fara bæði „skinnit ok holdit“ með sokknum þegar
reynt er að draga sokk af fæti. Hér er afleiðingum slyssins sem og orsök þess lýst.
Beiðendur geta ekki notað hendur eða fætur á sér, stundum geta þeir ekki sofið
heldur. Þeir þurfa þannig að heita á Þorlák vegna þess að þeir eru í neyð (þótt það
sé eitt dæmi11 þar sem slysið gerðist „þrímr vetrum áðr“ en jartein hófst).

Auk þessara dæma eru tvær nokkuð óvenjulegar jarteinir í Jarteinabók inni fornu:
Sveinninn sem fellur í sýruker12 og maðurinn sem er í skipi13. Í báðum sögum er sagt
frá manni sem drukknar en er bjargað af Þorláki helga. Þessar jarteinir eru mögulega
ekki beinlínis lækningar og segja ekki frá sárum en báðar lýsa þó neyðartilfellum þar
sem hjálp Þorláks var nauðsynleg til að bjarga lífi beiðenda.

9Whaley, „Miracles in the Sagas of Bishops. Icelandic Variations on an International Theme”,
174.

10Joanna A. Skórzewska, „’Sveinn einn ungr fell í sýruker’: Medieval Icelandic Children in
Vernacular Miracle Stories”, í The Northern World: Youth and Age in the Medieval North, rit-
stj. byeditor Shannon Lewis-Simpson (Leiden; Boston: Brill, 2008), 112.

11Jart. I, kap. 27.
12Jart. I, kap. 6.
13Jart. I, kap. 45.
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Í Jarteinabók annarri eru slys ekki eins mörg og þau lýsa ekki sama neyðartilfelli.
Þrjú dæmi segja frá fólki sem sker sig. Í jartein 138 féll sveinn „á tálgukníf ok særðisk
mjök mikit, ok þótti hann banvænn vera“. Þetta minnir á jartein um svein sem
fellur í sýruker og sýnir að vinnuumhverfið er hættulegt börnum (og líka foreldrum).
Annað dæmi er um mann sem er með einhvers konar geðveiki og setur hníf á brjóst
sér; mögulega til að fremja sjálfsmorð:

Hann tók vitfirring, ok lauk svá at jólanóttina fyrstu er menn váru til
tíða farnir, lagði hann knífi fyrir brjóst sér, ok var þat mikit sár. Var
hann vitlauss ok dauðvána er heim var komit.14

Hér er ekki einungis um slys að ræða heldur geðsjúkdóm, sem var samt líklega ekki
viðurkenndur eins og nú á dögum. Sárið sjálft er í frásögn ekki eins mikilvægt og
andleg heilsa aðalpersónunnar; hann þarf að fá aftur vit sitt, og sárið er læknað eftir
það.

Eitt dæmi sýnir einnig að umhverfið er hættulegt á Íslandi. Í jartein 139 fer
maður að nafni Ormr út í köldu veðri:

Þá bar svá at er þau riðu at fararskjótr hans drap fæti, ok fell hann af
baki váveifliga ok skemmðisk mjök í andliti af því vápni er hann hafði í
hendi, svá at í sundr hlupu báðar varirnar, ok fylgði þar með ein tönnin,
ok var þat váði mikill er æsifrost var at.

Sárið verður hugsanlega hættulegra í þessu tilfelli því að það er kalt veður; náttúran
hjálpar ekki mönnum í þessum aðstæðum.

Í stuttum norðlenskum jarteinum eru einnig þrjár frásagnir um beiðendur sem
skera sig við vinnu. Tveir voru að skera fisk (jarteinir 151 og 160) og einn að smíða
(jartein 152). Tvö dæmi minna á nokkrar jarteinir frá Jarteinabók inni fornu og
segja frá fólki sem brennur sig á katli. Jartein 169 segir einnig frá sveini sem féll í
hlandgröf og blés upp en honum batnar ekki seint.

Mörg dæmi má finna um slys í jarteinabókum Þorláks og spyrja má af hverju
það stafi. Þetta sýnir hugsanlega að lífið á miðöldum á Íslandi var hættulegt og
að auðvelt var að særast við vinnu eða jafnvel einungis á göngu í náttúrunni. Í
þessum neyðartilfellum var gott að heita á Þorlák til að fá hjálp og huggun; ekki
þurfti að fara alla leið í Skálholt til að fá hjálp. Muninn á bókunum tveimur er þó
erfitt að útskýra. Hugsanlega var líkum jarteinum safnað í sömu bók. Sömuleiðis
er áhugavert að skoða almenna lýsingu á sjúkdómum eða meinum, öðrum en sárum,
sem stafa af einhverju öðru en slysum.

14Jart. II, kap. 176.
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2.1.3 Aðrir sjúkdómar eða mein

Þegar rætt er um sjúkdóma í jarteinafrásögnum, en ekki um sárin sjálf, þarf einnig að
athuga muninn á jarteinabókunum tveimur. Jarteinum um sjúkdóma í Jarteinabók
inni fornu má skipta í þrjá flokka. Í fyrsta lagi eru augn- og eyrnamein; í öðru
lagi getur líkaminn afmyndast vegna þrota eða bólgu og loks er fjallað um almenna
vanheilsu.

Mjög athyglisverð dæmi má finna um augn- og eyrnamein þar sem jarteinir sýna
heyrnarlausan eða blindan mann sem verður heill en lækningin virðist vera ómöguleg.
Tvær jarteinir gerast á sama alþingi þar sem bænir og jarteinir eru lesnar og tveir
menn verða heilir. Hinn fyrsti var heyrnarlaus:

En þar var sá maðr við staddr er svá var daufr at hann heyrði ekki nema
œpt væri at honum.15

Og annar var næstum blindur:

Sá var annarr við staddr við þenna atburð er svá var óskyggn at hann
sá trautt fingra sinna skil ok var eigi verkfœrr, en náliga félauss.16

Merkilegt er að lýsing á þeim er mjög svipuð. Ritari útskýrir afleiðingar meins
þeirra í báðum tilfellum. Gera má ráð fyrir því að það sé aðferð til að undirstrika
mátt Þorláks, sem getur bjargað mönnum sem eru jafn vanheilir og þessir. Þessar
jarteinir staðfesta þannig hlutverk Þorláks sem sporgöngumanns Krists, eins og Ásdís
Egilsdóttir hefur bent á,17 því að þær minna á orð Lúkasarguðspjalls 7:22 og Jesaja
35:5-7.

Annað dæmi um augnverk er einnig áhugavert af því að maðurinn er líka örugg-
lega flogaveikisjúklingur: „hann fell í brot“.18 Hér er því einnig lýst af hverju þessi
vanheilsa er hættuleg og hann þarf að fá lækningu, sem getur varpað ljósi á það að
áhersla er lögð á afleiðingar fötlunarinnar:

Sjá maðr hét á enn sæla Þorlák, at hann skyldi lina augnaverk hans og
mætti hann verkfœrr verða, því at þat var mest til bjargar honum ok
bǫrnum hans er sumarverk hans mátti verða.19

15Jart. I, kap. 41.
16Jart. I, kap. 42.
17Ásdís Egilsdóttir, „Jarteinir og helgir dómar”, í Milli himins og jarðar. Maður, guð og menniing

í hnotskurn hugvísinda, ritstj. byeditor Anna Agnarsdóttir, Pétur Pétursson og Torfi H. Tulinius
(Háskólaútgáfan, 1997), 15.

18Jart. I, kap. 6.
19Jart. I, kap. 6.
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Lífið var hættulegt á Íslandi og fólk þurfti að geta unnið til að lifa af. Þess vegna var
mikilvægt að kunna að lækna vanheilsuna, bæði fyrir manninn sjálfan en einnig fyrir
ætt hans og sérstaklega börn hans. Maðurinn þarf að vera heill til að bjarga þeim
og í jarteinafrásögnum birtast þannig einnig áhyggjur foreldra vegna barna sinna.20

Auk þessara augn- og eyrnamein eru nokkur dæmi um bólgu í jartein 15:

Maðr tók sótt mikla, ok blés hann allan ok gerði svá digran sem naut ok
hafði fárverki.

Og í jartein 26:

verk miklum laust í hǫnd manni, ok fylgði síðan þroti svá mikill at menn
hǫfðu eigi sét jamn mjǫk blása á jamn langri stundu hǫnd né eins manns
eða fót.

Í báðum tilfellum eru orsök sjúkdóma mjög óskýr, einungis sjúkdómseinkennum er
lýst, þó ekki í smáatriðum. Þrotinn gerir líkamann furðulegan, lýsing á afmyndun er
á vissan hátt ýkt, til að undirstrika hversu undarlegur líkaminn er orðinn. Áhersla
er einnig lögð á verkinn sem beiðendur upplifa.

Svipuð einkenni er að finna í lýsingum á almennum sjúkdómum, sem ekki er
hægt að skilgreina á skýran hátt. Jartein 34 segir frá „kverkameini“ sem veldur
því að prestur mátti „náliga ekki mæla ok øngum mat niðr koma“. Frásögnin sýnir
afleiðingar sjúkdómsins; vegna hans getur prestur ekki lengur gert það sem telst
náttúrulegt og nauðsynlegt til að lifa af. Til er einnig eitt dæmi sem sýnir beiðanda
spýta blóði: sagt er frá konu sem „hafði vanheilsu mikla“, „kviðsull harðan ok hætt-
ligan“ þannig að hún „spjó þá blóði nær fullum munnlaugum“.21 Sjúkdómurinn er í
þessu tilfelli mjög langvinnur og verkurinn verður óþolandi.

Merkilegt er að í Jarteinabók annarri eru sjúkdómar ekki alveg eins og í hinni;
þar er nefnilega einn flokkur til viðbótar sem ekki er að finna í hinni bókinni, þótt
nokkrar jarteinir séu líkar. Eitt dæmi er líka um augnaverk „ákafan“22 en frá því
er ekkert meira sagt. Mjög stutt frásögn segir einnig frá manni sem var með þrota:
„þá er hann vaknaði var hann verkóðr, ok tók fast í síðuna ok undir rifin, en hann
tók óðara innan rifja“23. Jartein 171 segir frá konu sem „tók sótt hættliga“, og finna
má fleiri dæmi sem lýsa sjúkdómi sem „verk“ eða „sótt“ en eru mjög óskýr. Allt sem
skiptir máli er að beiðandinn þjáist.

20Ásdís Egilsdóttir, Biskupa sögur, CVIII.
21Jart. I, kap. 43.
22Jart. II, kap. 145.
23Jart. II, kap. 137.
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Athyglisvert einkenni í Jarteinabók annarri er þó að þar má finna fleiri jarteina-
sögur um börn sem hafa verið veik síðan þau fæddust, þ.e. sem eru með meðfædda
fötlun. Í þremur tilfellum (í jarteinum 134, 135 og 142) kunna börn ekki að ganga;
það virðist hafa verið mjög algeng fötlun. Þetta þýðir þó ekki að það hafi verið fjöl-
mörg vanheil börn í samfélaginu, heldur að alþýðan hafi á vissan hátt verið hrædd
um að eignast þau. Börn voru einnig starfslið og nauðsynlegt var að þau væru heil-
brigð. Ef þau kunnu ekki að ganga, þá gátu þau ekki unnið og það þurfti að gæta
þeirra því þau voru ekki sjálfstæð.

Jartein 148 er tilbrigði í þessum flokki og hún er frekar athyglisverð því að slys
verður og börn aðalpersónunnar deyja. Lækningin snýst ekki um börnin heldur um
fingur konunnar. Hún var með fingur sem voru „kreppðir í lófann á hægri hendi“,
en verða heilir. Nauðsynlegt var að geta notað hendurnar; þess vegna er þessi
undursamlega lækning mikilvæg.

2.1.4 Hugmyndir um orsök sjúkdóma

Sárin stafa af slysum sem er lýst sem atburðum, þannig að orsök þeirra eru skiljanleg.
Hins vegar er venjulega ekkert sagt frá orsökum sjúkdóma og annarrar fötlunar, að
minnsta kosti ekki í fyrsta þrepi sagnanna.24 Stundum stafa þau líka af slysum en
í mörgum tilfellum er heimspekilegri eða efnislegri orsök ekki lýst. Nauðsynlegt er
því að fjalla um tvö mjög athyglisverð dæmi sem geta varpað nýju ljósi á málið.

Í fyrsta dæminu er sagt frá konu sem hefnist fyrir að gera grín að manni sem var
læknaður:

En of aptaninn fór hon í rekkju sína ok somnaði þegar ok svaf skamma
stund ok vaknaði við þat er hon hafði œdiverk í augum, svát hon spratt
upp þegar of hús innan.25

Þetta er umsnúningur venjulegrar frásagnar. Venjulega þegar persónur sagnanna
fara að sofa, þá gerist lækningin en hér þvert á móti verður konan veik, þótt finna
megi annað dæmi um konu sem verður veik þegar hún er sofandi.26 Orsök augn-
verksins er á vissan hátt trúleysi konunnar, sem trúir ekki á mátt Þorláks og Guðs.
Sjúkdómar, eins og lækningar, fara eftir mætti og vilja Guðs; hættulegt er að hlæja
að því sem hann getur, því að það getur haft alvarlegar afleiðingar. Þetta er hugs-
anlega dæmi um viðhorf Íslendinga til líkama á miðöldum, þ.e. í kristnu samhengi,
að heilsan sé tengd við siðferðilegt líf.27 Svo biður konan um hjálp húsfreyju sem

24Í nokkrum tilfellum gefur Þorlákur sjálfur útskýringina, eins og sýnt verður í 3. kafla.
25Jart. I, kap. 16.
26Jart. II, kap. 137.
27Sjá önnur dæmi um þetta einkenni í 3. kafla.
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bjargaði manni sem hín gerði grín að; en hún verður einungis heil eftir að heitið er
á Þorlák.

Annað dæmi um þetta er að finna strax í byrjun á Jarteinabók annarri. Frásögnin
gerist í Englandi og enskur maður hlær að líkneski Þorláks, kallar hann „mörbyskup“,
snertir líkneskið með hægri hendi og getur í kjölfarið ekki lengur hreyft hana.28 Þetta
staðfestir hugsanlega að Þorlákur sé heilagur maður. Merkilegt er að jarteinin gerist
í Englandi, ekki á Íslandi; kraftur Þorláks er svo sterkur að hann getur haft áhrif á
það sem gerist í útlöndum.

“Einnig áttu sjúkdómar þátt í því að hreinsa og efla sálina og því bar að taka
þeim með þakklátum huga“.29 Veikindi, andleg jafnt sem líkamleg, gátu verið sýnileg
merki á líkamanum um að synd hefðir verið drýgð.

Samantekt

Í flestum jarteinasögum er lögð áhersla á að persónur geti ekki innt verk af hendi.
Sár eru á fótlegg eða höndum, í augum eða maður er heyrnarlaus. Þær fjalla um
vanhæfni, sem getur verið meðfædd eða skammvinn.Ekki einungis eru persónurnar
veikar, heldur geta þær ekki notað einhvern hluta líkamans. Í neyðartilfelli, til að
forðast dauða eða til að batna nægilega til þess að geta unnið aftur, er einnig hægt
að biðja um hjálp lækna sem nota veraldlegar aðferðir, jafnvel á miðöldum.

Náttúrulega gerir lítill fjöldi frásagna ekki ráð fyrir því að Íslendingar hafi haft
þetta viðhorf til líkama og sjúkdóma og munurinn á báðum Jarteinabókum getur
líka verið tilviljanakenndur.

2.2 Dæmi um veraldlegar lækningar
Alls konar sjúkdómum og sárum er lýst í jarteinafrásögnum, sem sýna að líf Íslend-
inga gat verið hættulegt. Jarteinir segja aðallega frá undursamlegum lækningum
sem eru framkvæmdar af Þorláki helga; það þýðir þó ekki að fólk myndi fyrst og
fremst snúa sér til dýrlinganna. Það voru til einnig „veraldlegar“, ef ekki vísinda-
legar, aðferðir til að lækna sjúklinga og þótt þeim sé sjálfsagt ekki ítarlega lýst í
jarteinasögum má þar finna nokkur dæmi um þær.

28Jart. II, kap. 133.
29Ásdís Egilsdóttir, „Jarteinir, líkami, sál og trúarlíf”, 15.
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2.2.1 Hlutverk veraldlegra lækninga í frásögnum

Jarteinafrásagnir eru hugsanlega ekki vinsælustu heimildir til að skoða sögu lækn-
isfræði á miðöldum en þær varpa þó áhugaverðu ljósi á málið. Í fyrsta lagi þarf að
athuga að frásagnirnar bera því vitni að það hafi verið læknar á Íslandi. Veraldlegir
læknar eru nefnilega nefndir í nokkrum jarteinasögum. Þetta er í samræmi við aðr-
ar heimildir, eins og Íslendingasögur eða lækningabækur, sem sýna að læknisfræði
var iðkuð á Íslandi á miðöldum. Erfitt er þó að draga upp heildarmynd af lækn-
ingum á miðöldum í gegnum jarteinabækur en athyglisvert er þó að skoða hlutverk
veraldlegra lækninga í frásögnum.

Gera má ráð fyrir að sjúklingar hafi fyrst kallað á lækni eða reynt að lækna sig
sjálfir áður en heitið var á heilagan mann, eins og eftirfarandi jartein sýnir:

Einn útlendr maðr er út hafði komit þetta sumar hafði mikit mein. Hann
gekk blóði á hverjum hálfum mánaði, ok varð hann sjúkr af mjǫk, ok var
eigi manns litr í honum. Þótti honum svá illt mein sitt ok óskapligt at
hann hafði nær alls í leitat, þess er honum kom í hug.30

Endi þessa dæmis er sérstaklega athyglisverður. Sagt er frá manni sem hefur leitað
að alls konar aðferðum til að láta sér batna en einungis eftir að hann heitir á Þorlák
batnar honum. Fleiri dæmi sýna að beiðendur hugsa ekki alltaf um að leita að
lækningu í trúarbrögðum; en þegar prestur eða klerkur er til staðar, þá bendir hann
á að heita á Þorlák helga.31

Í neyðartilfelli, þegar rætt er um líf og dauða, þarf að hugsa og bregðast við
hratt. Fólk í jarteinasögum notar grundvallaraðferðir sem geta hjálpað, þótt erfitt
sé að skilgreina þessar aðferðir sem lækningar. Aðallega er sagt frá sáralækningum,
sem voru hugsanlega algengustu lækningar á miðöldum, sérstaklega á Íslandi. Tvö
dæmi sýna þessar aðferðir, eitt í hvorri bók. Í fyrri sögunni brenndi barn nokkuð sig
á höndinni og móðir þess er áhyggjufull því að höndin blés upp. „Var síðan bundit
umb hǫndina, en barnit œpði sem áðr á leið fram.“32 Ekkert er sagt um hver batt
um höndina en það getur vel hafa verið móðirin sjálf, því að fjallað var um hana
áður.

Annað dæmi lýsir húsfreyju sem hjálpar manni sem skar sig þegar þau voru úti
í köldu veðri:

Var húsfreyja þá fljót fangaráðs þess er helzt lá til, tók þá nál ok saumaði
saman varasárit með silkiþræði, ok síðan batt hon um sem henni þótti

30Jart. I, kap. 8.
31Um það verður fjallað ítarlega í 3. kafla.
32Jart. I, kap. 21.
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vænligast, en þau váru fjarri bæjum.33

Konan veit hvað hún á að gera en lækningin virkar þó einungis út af því að heitið
er á Þorlák eftir það. Að binda sárin með klæði og að sauma þau með þræði voru
hugsanlega venjuleg viðbrögð eftir slys; notað var það sem var til staðar. Það má gera
ráð fyrir að venjulegt fólk hafi kunnað þessar nauðsynlegu aðferðir, en ekki einungis
læknar sem sérfræðingar. Á þetta er einnig minnst í jartein 15 í Jarteinabók inni
fornu, sem segir frá húsfreyju sem „kunni vel fyrir sér“, hjálpar manni sínum og var
síðan kölluð til að bjarga konu í jartein 16.

Sáralækningar voru þannig ekki sérréttindi læknanna. Athyglisvert er að Joanna
Skórzewska bendir á að í skandinavískum jarteinum biðji foreldrar oft um hjálp
læknis eða munka fyrir börn sín en þetta gerist einungis mjög sjaldan í íslenskum
jarteinum.34 Rétt er að í jarteinum Þorláks er ekki oft fjallað um lækna; og þegar
leitað er til lækna er sýnt að þeir geti ekki læknað fólk. Reyndar eru aðferðum
læknanna alls ekki lýst og venjulega þegar þeir reyna að hjálpa og lækna sjúkling
þá versnar ástand hans. Hlutverk lækna í formgerð frásagnanna er þannig einungis
að vera andstæða við dýrlinginn sem einn getur læknað og látið batna.

Eitt dæmi um þetta er að finna í Jarteinabók annarri: maður sem heitir Hávarðr
fékk augnverk. Síðan „kómu læknar til ok gjörðu at slíkt <er> þeir kunnu, ok var
þat at verr“.35 Ekkert er sagt frá því sem þeir gerðu, áhersla er lögð á afleiðingar
verks þeirra. Markmið ritara er ekki að sýna hlutverk eða aðferðir veraldlegra lækna,
heldur að undirstrika að veraldlegar aðferðir eru tilgangslausar.

Þetta minnir á aðra lækningasögu sem segir frá konu sem er færð í Skálholt en
henni batnar ekki.36 Hlutverk læknanna í atburðarás undursamlegra lækninga er
alveg sambærilegt við þá sögu. Nærvera þeirra í jarteinum er áhugaverð af því að
það er aðferð til að auka þjáningu beiðenda frá upphafi. Þannig verður hægt að
undirstrika helgi Þorláks, sem er lýst sem andstæðu við veraldlegar lækningar. Það
sem skiptir máli í frásögnunum er nefnilega andstæðan milli sjúkdóma annars vegar
og heilsunnar sem dýrlingurinn gefur hins vegar.

Muninn á báðum lækningum, undursamlegum og veraldlegum, er þó ekki létt að
skilgreina, eins og Wilson hefur bent á:

All such cures are ’non-medical’ in the modern sense, and, indeed, saints
often proscribed recourse to ordinary doctors. On the other hand, some

33Jart. II, kap. 139.
34Skórzewska, „’Sveinn einn ungr fell í sýruker’: Medieval Icelandic Children in Vernacular

Miracle Stories”, 111.
35Jart. II, kap. 145.
36Jart. I, kap. 24.
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saints’ cures were clearly consistent with contemporary medical practice,
and no line was necessarily drawn between the two.37

Í Jarteinabókum Þorláks er ekkert dæmi þar sem dýrlingurinn (eða kirkjan) er á
skýran hátt á móti veraldlegum lækningum; líklegt er að nóg hafi talist að sýna
lækningar sem ekki virkuðu. Athyglisvert er einnig að skoða aðeins ítarlegar þennan
óskýra mun á lækningum í sögu Hrafns Sveinbjarnarsonar.

2.2.2 Samanburður við aðrar heimildir

Einungis samanburður mismunandi heimilda getur varpað ljósi á eðli læknisfræðinn-
ar á miðöldum á Íslandi en einungis fáar heimildir hafa varðveist.38 Upplýsingar um
lækningar er að finna m.a. í þjóðveldislögunum, þ.e. í Grágás; einnig eru til nokkrar
lækningabækur, grasabækur, steinabækur og smærri sérkaflar í vísindabókum, þótt
flestar séu taldar vera frá síðmiðöldum. Auk þess má nefna Íslendingasögur, eins og
Eyrbyggju sögu, einnig Heimskringlu, og sérstaklega Hrafns sögu Sveinbjarnarsonar
sem inniheldur mjög áhugaverð dæmi um lækningafrásagnir.

Læknar á miðöldum hafa líklega ekki notað vísindalegar lækningaaðferðir eins og
hugtakið er skilgreint nú á dögum; hlutverk þeirra var frekar í ætt við alþýðulækn-
ingar. Jón Ólafur Ísberg39 og Vilmundur Jónsson40 hafa bent á að flestir læknar,
miðað við það sem ritheimildir sýna, stunduðu aðallega sáralækningar. Til er eitt
áhugavert dæmi í Heimskringlu41 þar sem kona læknar sár með hjálp jurta og býr
til smyrsl. Vísindalegar lækningar þess tíma voru til á Íslandi, þótt þær væru ekki
skilgreindar þannig nú á dögum, en ritheimildir eru í samræmi við þær sem er að
finna á meginlandi Evrópu.

Dæmið úr Hrafns sögu er nefnilega mjög merkilegt og nauðsynlegt að skoða það
aðeins betur því það sýnir að munurinn á veraldlegum og undursamlegum lækning-
um, á kraftaverkum og vísindalegum aðferðum, var frekar óskýr á miðöldum. Staða
Hrafns sjálfs var jafn óskýr; hann varð aldrei viðurkenndur sem heilagur maður en
það eru þó nokkur helgisöguleg og trúarleg einkenni í sögu hans.42

Hrafns saga hefur varðveist í tveimur gerðum; önnur er varðveitt í Sturlungu og
hin, sem talin er vera frá 1230-1260, er sérstök. Hann var góður læknir, „einn af

37Wilson, Saints and their cults : studies in religious sociology, folklore, and history, 20.
38Jón Steffensen, „Alþýðulækningar”, 129–134.
39Jón Ólafur Ísberg, Líf og lækningar. Íslensk heilbrigðissaga, 43.
40Vilmundur Jónsson, „Inngangur”.
41Snorri Sturluson, Heimskrinlga, ritstj. byeditor Bjarni Aðalbjarnarson (Reykjavík: Hið íslenzka

fornritafélag, 1945), 392.
42Ásdís Egilsdóttir, „Dýrlingur Vestfjarða? Um Hrafns sögu Sveinbjarnarsonar”, Ársrit Sögufé-

lags Ísfirðinga 43 (2003): 103–113.
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fáum lærðum læknum á Íslandi“43 og einnig góður kristinn maður. Sagan byrjar
með ættarsögu og því er lýst hvernig lækningar hafi komið í ætt Hrafns:

Þar batt Atli sár manna fyrsta sinn at boðorði Magnúss konungs ok var
síðan algǫrr læknir, sem allir þeir, er þar bundu sár manna. Svá kom
lækning af guðs miskunn fyrsta sinni í kyn Bárðar svarta.

Atli, afi Sveinbjarnar, var fyrsti læknir í ættinni og merkilegt er að kraftur læknanna
kemur frá sjálfum guði. Þótt Hrafn noti „veraldlegar aðferðir“ er kraftur hans á viss-
an hátt guðlegur. Hann er meðalgöngumaður milli Guðs og manns en meginmunur
á honum og dýrlingum er að hann gegnir því hlutverki ekki lengur eftir dauða sinn.

Þýðing og mikilvægi guðrækni Hrafns í lækningum kemur einnig í ljós síðar í
sögunni:

Svá fylgði hans lækningu mikill guðs kraptr, at margir gengu heilir frá
hans fundi, þeir er banvænir kómu til hans fyrir vanheilsu sakir…44

Þá fylgja fjölmargar lækningasögur, sem eru mjög líkar jarteinasögum Þorláks eða
annarra dýrlinga. Þær byggjast líka á sömu tvískiptingu og jarteinir milli vanheilsu
og góðrar heilsu. Þær skiptast einnig í þrjú þrep og almennt mynstur er það sama og
í jarteinabókum.45 Þó virka lækningar ekki alveg eins því aðferðir Hrafns eru skýrar
og hafa áhrif á veikindi; hins vegar eru læknar alveg kraftlausir í jarteinasögum.
Merkilegt er að hann notar á sama tíma trúarlegar og veraldlegar aðferðir, eins og
t.d. til að lækna Martein, sem er með bólgu. Hann biður alla um að syngja fimm
pater noster og síðan sker hann sárið og tekur tvo steina úr líkama mannsins. Erfitt
er að segja hvort bænir hafi verið nauðsynlegur hlutur lækningarinnar. Líklega
hafa þó orð guðs gegnt hlutverki tryggingar. Þetta dæmi sýnir að minnsta kosti að
munur á bænum, kraftaverkum og lækningum getur verið óskýr. Spyrja má hvort
lækningin hefði haft áhrif án bæna. Höfundurinn endurtekur að sá sem læknar er
ekki læknirinn sjálfur heldur guð almáttugur:

En fyrir því má slíkt eigi undarligt sýnask, at guði eru engir hlutir ómátt-
ugir, ok af guði er ǫll sǫnn lækning, svá sem Páll postuli segir: Alii gratia
sanitatum in eodem spiritu. Þat er svá at skilja: sumum mǫnnum er gefin
lækning af miskunn heilags anda.46

Máttur Hrafns virðist vera undursamlegur en mikilvægt er að hafa í huga að allt
kemur frá guði, jafnt sjúkdómar sem lækningar. Veröldin getur verið undursamleg
fyrir mönnum en guð ber ábyrgð á öllu.

43Jón Ólafur Ísberg, Líf og lækningar. Íslensk heilbrigðissaga, 45.
44Guðrún P. Helgadóttir, Hrafns saga Sveinbjarnarsonar, 5.6-9.
45Sama heimild, xciv.
46Sama heimild, 6.30–35.
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Samantekt

Miikilvægasta atriðið í lækningafrásögnum virðist vera sterk andstæða á milli sjúk-
dóma og lækninga, líklega til að staðfesta mátt Þorláks helga. Þessi andstæða birtist
í fyrsta lagi í notkun orðaforða og í öðru lagi í lýsingu á veraldlegum aðferðum. Samt
sem áður er munur á veraldlegum og undursamlegum lækningum kannski ekki svo
mikill, eins og dæmi Hrafns sýnir.

Af þeim sökum er mikilvægt að rannsaka eðli undursamlegra lækninga, hvernig
þær hafa virkað og hvernig þeim er lýst í jarteinafrásögnum Þorláks. Einnig er vert
að skoða nánar einkenni þessara lækninga.
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Kafli 3

Undursamlegar lækningar:
aðferðir heilaga læknisins

Í þessum kafla verður skoðað hvernig undursamlegar lækningar virka og hvernig
Þorlákur helgi gat hjálpað fólki í neyðartilfellum. Áður en byrjað er að lýsa ýmsum
aðferðum er hugsanlega gott að minna á að Þorlákur var ekki beinlínis læknir; hann
gegndi einungis hlutverki milligöngumanns við almættið. Þetta er mikilvægt að hafa
í huga sérstaklega af því að jarteinir sem eru til umfjöllunar hér gerðust eftir andlát
hans.1 Þess vegna gat hann ekki verið líkamlega viðstaddur og það einkenni er mjög
mikilvægt í frásögnum.

Það þýðir þó ekki að ætlunin sé að skoða undursamlegar lækningar eins og vís-
indalegar; það skiptir engu máli að vita hvort lækningin hafi gerst í alvöru eða ekki
því að þetta er greining á frásögnum. Þess vegna verður einungis skoðað hvernig
undursamlegum lækningum er lýst í sögum því að það varpar ljósi á viðhorf Íslend-
inga til líkamans. Mörg einkenni af undursamlegum lækningum er líka að finna í
öðrum jarteinabókum í flestum löndum Evrópu2; þó er athyglisvert að skoða hvernig
þau birtast í íslenskum heimildum. Aðaleinkenni sem vert er að athuga er áheit á
Þorlák helga, sem gerist oft áður en hann birtist fyrir framan beiðanda. Ef hann
birtist ekki þá er nærveru hans að finna í öðrum fyrirbærum.

3.1 Áheit á Þorlák
Fyrsta og líklega mikilvægasta þrep í lækningu er að heita á Þorlák. Þetta gerist í
næstum öllum frásögnum; stundum heitir sjúklingur á hann, stundum einhver sem

1Ásdís Egilsdóttir, Biskupa sögur, XCVII.
2Michael E. Goodich, Miracles and Wonders. The Development of the Concept of Miracle,

1150-1350 (Aldershot: Ashgate, 2007), 114.
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þekkir hann, húsfreyja eða foreldrar, en í öllum tilfellum er heitið á dýrlinginn.
Hver talar skiptir minna máli en áheitið sjálft. Þetta virðist hafa verið mikilvægt
því að lækningin er fyrst og fremst samskipti, eða á vissan hátt samningur, á milli
dýrlingsins og sjúklings. Af þeim sökum þarf heilagur maður að vita að beðið er um
hjálp hans. Þess vegna er athyglisvert að skoða grundvallaratriði áheita.

3.1.1 Hver heitir á?

Í flestum jarteinasögum heitir beiðandinn sjálfur á Þorlák helga. Hver sem er getur
heitið á hann, það þarf ekki að vera sérfræðingur, prestur eða læknir, til að geta
fengið hjálp Þorláks. Allir geta notað þá aðferð, ekki eins og með töfraþulum eða
svipuðum aðferðum. Áheit eru ekki sérréttindi klerka; þess vegna gegndu dýrlingar
mikilvægu hlutverki í samfélagi á miðöldum, ekki einungis á Íslandi heldur í allri
Evrópu. Það var auðveldara að hafa samskipti við þá en við sjálfan Guð.

Í nokkrum tilfellum þarf þó að athuga að beiðandinn heitir ekki sjálfur á en
einhver annar sem er viðstaddur gerir það. Í fyrsta lagi þegar börn eru veik eða særð
þá heita foreldrar á Þorlák en ekki börnin sjálf. Finna má tvö dæmi í Jarteinabók
inni fornu (jarteinir 7 og 21) sem sýna áhyggjufulla foreldra; þrjú í Jarteinabók
annarri (jarteinir 134, 135 og 138). Í fyrstu frásögn er barn í óviti eftir að hafa fallið
í sýruker og faðir heitir á dýrlinginn, „at hann skyldi þeim nekkverja miskunn hyggja
framarr en hann kynni til mæla“. Mikilvægasta einkennið er líklega að foreldrar biðja
um miskunn Þorláks. Jarteinin virkar þannig eins og bæn. Síðan hreyfa foreldrar
barnið og smám saman vaknar það; athyglisvert er að snerting líkamans er tengd
við áheit. Í jartein 134 er einnig mjög mikilvægt einkenni:

ok hétu þau einkum á hann [Þorlák] til heilsubótar sveininum ok styrkðu
sitt áheit með söngvum ok fégjöfum.

Grundvallaratriði samskipta við dýrling er að heita á hann en áheitið getur orðið
sterkara ef bætt er við gjöfum eða söngvum og bænum.3 Þessar aðferðir tryggðu að
Þorlákur helgi myndi heyra bænir og hjálpa af því að honum væri lofuð gjöf.4

Auk þessara frásagna er einnig ein til viðbótar5 sem segir frá stúlku sem getur
ekki gengið. Nýr maður móður hennar hjálpar henni, frændi sem varð „góður faðir“;
þau fara bæði í pílagrímsferð í Skálholt til þess að fá lækningu. Það þurfti ekki að
vera líffræðilegur faðir til að verða áhyggjufullur um börnin.

Fullorðnir beiðendur heita heldur ekki alltaf sjálfir á, m.a. í þeim tilfellum þar
sem þeir eru í óviti og geta sjálfsagt ekki talað, eins og í Jart. II, kap. 176. Maður

3Um gjöf og áheitafé verður fjallað í 4. kafla.
4Ásdís Egilsdóttir, Biskupa sögur, LXXXVI-LXXXVII.
5Jart. II, kap. 142.
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hefur skorið sig með hnífi og allir í kringum hann vita ekki hvað best sé að gera;
síðan er ráð gefið að þeir heiti á Þorlák. Í nokkrum tilfellum í Jarteinabók inni fornu
er heitið á Þorlák af öllum sem eru viðstaddir, eða að minnsta kosti af fólki sem ekki
er lýst eða kynnt fyrir lesendum og áheyrendum.6

Þegar beiðandinn sjálfur veit ekki hvað hann eigi að gera þá er einhver annar
viðstaddur sem hjálpar honum og gefur ráð til að láta honum batna. Það er oft
einhver sem veit meira; í tveimur jarteinum7 heitir húsfreyja fyrir hönd manns síns
og konu sem hló. Í flestum tilfellum er þó prestur eða annar klerkur til staðar til að
hjálpa beiðandanum, eins og hér:

Kennimaðr stóð yfir henni og lagði þat ráð til at hon skyldi heita á enn
sæla Þorlák byskup, ok gerði hon svá ok hét af ǫllum hug til heilsubótar
sér sǫngum ok bœnahaldi.8

Neyðartilfellið getur þannig ekki einungis verið líkamlegt heldur líka andlegt
þegar beiðandinn veit ekkert um hvað hann eigi að gera. Að heita á Þorlák getur
einnig hjálpað andlega. Konan í þessari frásögn hafði verið sjúk í þrjú ár en mein
varð óþolandi „er skammt var til messudags ens sæla Þorláks byskups, þess of vetrinn
er“, þ.e. nokkra daga fyrir 23. desember. Þess vegna leggur kennimaður til að heita
á helga manninn. Hér er einnig sagt frá söngvum og bænum en ekkert frá innihaldi
þeirra. Muninn á bænum og áheitum er því erfitt að skilgreina. Það getur vel
verið að áheit hafi verið tengd við samhengi og sagt var frá sjúklingi og verki hans.
Stundum segja nefnilega jarteinir frá því sem beiðendur biðja um í óbeinni ræðu, til
dæmis:

Þá hét prestrinn af ǫllum hug á enn sæla Þorlák byskup, at hann léti
honum batna síns meins.9

Stundum syngir einnig beiðandinn bænir eftir að heita á Þorlák. Bænirnar eru
mikilvægur hluti af heilunarhelgisiðum. Í gegnum þær biður beiðandinn um hjálp,
hann getur þannig sýnt að hann er guðrækinn:

hon skyldi syngva fim tegum sinna Pater noster til dýrðar enum sæla
Þorláki byskupi ok hafa sungit allt áðr liðinn væri messudagr ens sæla
Þorláks byskups með fulltingi búanda síns ok sonar ef hon hefði eigi mátt
til sjálf.10

6Jart. I, kap. 26, 40 og 45.
7Jart. I, kap. 15 og 16.
8Jart. I, kap. 44.
9Jart. Ĩ, kap. 25.

10Jart. I, kap. 44
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Síðan dreymir hana Þorlák biskup, hún talar við hann og vaknar heil.
Einnig er annað dæmi þar sem allir biðja fyrir konu einni:

En þar var þá fjǫlmenni mikit, ok hafði Páll byskup í formæli sínu at
menn skyldi biðja fyrir henni, at hon árnaði þat í sinni þangatkómu sem
dýrðar auka, en allri alþýðu til trúbótar.11

Í báðum dæmum er prestur sem hjálpar aðalpersónu að gera það sem er nauð-
synlegt, hann gefur ráð. Hann virðist vita hvað beiðandinn eigi að gera til að láta
sér batna þótt hann sé ekki læknir. Hann þekkir reglur kirkjunnar og hvernig eigi að
lífa góðu lífi því það mikilvægasta er að lifa lífi sínu í samræmi við reglur kirkjunnar.

Þannig virðast áheit hafa verið á vissan hátt samningur milli sjúklingsins og
dýrlingsins þar sem beiðandinn ákallaði heilaga manninn til að segja honum hvað
hann bæði um og hvað hann ætlaði að gefa honum sem endurgjald.

3.1.2 Stað- og tímasetningar: hvar og hvenær er heitið á?

Gott er að athuga einnig í hvaða aðstæðum heitið var á Þorlák helga. Beiðandinn
gat verið hver sem er og það sama á við þegar rætt er um stað- og tímasetningar.
Hægt var að heita á hann í ýmsum aðstæðum og ekkert algengt mynstur er að finna
í jarteinum. Stundum er heitið rétt eftir slysið; í neyðartilfelli er nauðsynlegt að
eyða engum tíma og beðið er um hjálp Þorláks þar sem slys gerðist. Í þessuchim
tilfellum skiptir auðvitað stað- og tímasetning engu máli.

Þó eru nokkrar aðstæður sem geta styrkt áheit, eins og bænir gefa meiri mátt.
Líklegt er að máttur Þorláks sé sterkari þegar heitið er á hann í Skálholti eða á
Þorláksmessu á vetri eða á sumri, þótt ekki sé mikið sagt frá því í jarteinum.12 Þetta
er ekki nauðsynlegt en getur hjálpað, sérstaklega þegar sjúklingurinn hefur verið
veikur í langan tíma, eins og jartein sem segir frá krepptri stúlku sýnir:

[Nýr maður móður] fór með hana í Skálaholt at upptekningardegi ins
sæla Þorláks byskups, ok vökðu þau þar bæði um nóttina ok báðusk
fyrir undir kistu ins sæla Þorláks byskups.13

Pílagrímsferð er því vænleg til lækningar. Að fara í Skálholt er góð aðferð til að
láta dýrlinginn heyra beiðni. Það er þó ekki nóg að vera í Skálholti. Í einni jartein
er sagt frá stúlku sem færð var í Skálholt en henni batnaði ekki fyrr en heitið var

11Jart. I, kap. 40.
12Ásdís Egilsdóttir, Biskupa sögur, CII.
13Jart. II, kap. 142.
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á Þorlák.14 Þótt staðurinn sé mikilvægur í þessu tilfelli, þarf beiðandinn einnig að
vera virkur og að leita að lækningu sjálfur.

Reyndar er ekki mikið sagt frá stað og tíma í jarteinum en þó má athuga að
kirkjan, sem heilagur staður, gegnir mikilvægu hlutverki í jarteinafrásögnum. Ekki
er alltaf heitið á dýrlinginn í kirkju en fleiri dæmi sýna að lækning gerist í kirkjunni
eins og í eftirfarandi jarteinasögu um blindan mann:

[Hann] gekk enn í kirkjuna ok lagðisk á knébeð ok bað enn sæla Þorlák
byskup með tárum at hann skyldi honum nekkverja líkn veita. En er
hann reis upp af bœninni þá var hann heill.15

Eins og oft gerist jartein í kirkjunni. Sérstaklega athyglisvert er að í þessu tilfelli
biður maðurinn bænir og þær eru strax áhrifamiklar, blindur maður sér aftur. Þetta
virkar líklega af því að kirkjan er heilagur staður þar sem reglur eru aðeins öðruvísi
en annars staðar. Wilson hefur bent á að „at the popular level the saint remained
present in his shrine“.16 Nærvera dýrlingsins er nefnilega nauðsynleg í lækningu og
í gegnum áheit er hægt að láta hann birtast.

Þannig eru engar sérstakar reglur til að heita á Þorlák helga; þótt heilagur maður
væri tengdur við sérstakan stað og sérstakan heilagan dag gat fólk beðið um hjálp
hans í hvaða neyðartilfelli sem var þannig að hann gæti komið og bjargað þeim.

3.2 Birting heilags manns í veröldinni
Mikilvægt einkenni jarteinafrásagna, sem er þó ekki að finna í öllum sögum en
sýnir þá grundvallartrú sem kraftaverkin byggjast á, er að heilagi maðurinn verður
viðstaddur og stundum birtist hann fyrir framan vakandi eða sofandi beiðendum.

3.2.1 Mikilvægi svefns og drauma

Til eru mismunandi leiðir til að lækna fólk í jarteinum, eins og Wilson hefur bent á;
samskipti við dýrlinga, sem eru annaðhvort látnir eða lifandi, eða „trance, sleep or
other unusual mental state“17. Hann gerir ráð fyrir að svefn sé algengari í rétttrún-
aðarkirkjunni en í kaþólskri kirkju en þó má finna mörg dæmi um það á Íslandi.

Svefninn gegnir nefnilega mikilvægu hlutverki í jarteinasögum. Í flestum tilfellum
batnar fólki í svefni þótt það séu einnig til nokkur dæmi sem segja frá beiðendum

14Jart. I, kap. 24.
15Jart. I, kap. 42.
16Wilson, Saints and their cults : studies in religious sociology, folklore, and history, 11.
17Sama heimild, 19.
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sem verða sjúkir þegar þeir sofa.18 Um þetta hefur þegar verið rætt hér að framan
en mikilvægt er að minna á að svefn getur gegnt tvíbentu hlutverki. Annars gerist
lækningin oftast um nætur.

Eitt vinsælt einkenni, sem útskýrir kannski af hverju svefninn getur læknað, er
að í jarteinasögum birtist heilagi maðurinn í svefni. Sjúklinginn dreymir í nokkrum
jarteinasögum að hann sjái Þorlák helga og tali við hann. Draumar gegna mikil-
vægu hlutverki en eru ekki séríslensk hefð; þá eru reyndar einnig að finna í flestum
jarteinum í Evrópu. Upphaf þessa einkennis er kannski að rekja til grískar menn-
ingar, þótt ólíklegt sé að það eigi uppruna sinn í Grikklandi; tengsl milli hefðanna
eru ekki eins skýr.19 Þó hafa varðveist fjölmargar frásagnir frá Epidauros, sem eru
mjög líkar jarteinafrásögnum á miðöldum. Svokölluð incubatio er samt þekkt að-
ferð. Veikt fólk kom til musteris Asklepiosar og svaf þar; guð birtist í draumum og
útskýrði hvað sjúklingar ættu að gera til að láta sér batna.

Þetta ferli má einnig sjá í kristnum jarteinum. Sjúklingurinn sofnar og sér mann,
sem er Þorlákur en hann er þó ekki alltaf nefndur á nafn; hann talar við sjúlinginn
og útskýrir af hverju hann er veikur og hvað hann ætti að gera.

Lýsing á Þorláki er reyndar sjaldan ítarleg. Oftast þegar hann birtist þá veit
beiðandinn ekki að hann sé Þorlákur helgi, heldur er hann einungis nefndur „maðr“.
Sjúklingurinn áttar sig á eftir að hann hefur vaknað að maðurinn hafi verið Þorlákur.

Í einni jartein er honum þó lýst sem manni í svartri kápu, hann er líklega í
kanokabúningi,20 og sjúka konan í sögunni þekkir hann jafnvel:

Þá þóttisk hon sjá Þorlák byskup í svartri kápu, hafa handlín á hendi ok
signdi hana ok mælti...21

Þetta er ítarlegasta lýsing á Þorláki sem finna má í Jarteinabókunum; svarta kápan
er einnig nefnd í jartein 134. Mynd Þorláks er þó enn mjög óskýr og óljós, eins og
hann feli sig undir kápunni. Í einni frásögn í Jarteinabók inni fornu er Þorláki einnig
lýst sem „[manni] í svǫrtum klæðum“,22 þannig að þetta virðist hafa verið vinsælt
einkenni.

Athyglisvert er einnig að athuga að í flestum jarteinasögum er notað sagnorð eins
og „þykkjast“, sem vísar til upplifunar beiðenda, til að lýsa birtingu Þorláks helga.
Þetta þýðir ekki að ritari jarteinar trúi ekki því og reyni að halda sig í fjarlægð frá
beiðandanum, heldur að lesendur og áheyrendur geti upplifað það sem sjúklingur
hefur upplifað fyrr.

18Jart. I, kap. 16.
19Delehaye, Les légendes hagiographiques, 143–146.
20Ásdís Egilsdóttir, Biskupa sögur, CVI.
21Jart. II, kap. 171
22Jart. I, kap. 24.
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3.2.2 Birting Þorláks og birta

Athyglisvert er einnig að skoða staðsetningu draumanna og hvar birting Þorláks
gerist. Sjúklinginn dreymir hann oftast í kirkju eða nálægt kirkju, þannig að máttur
hans er sterkari þar. Eitt áhugavert einkenni í nokkrum sögum er birtan. Ljós er
algengt minni í kristnum jarteinum og er einnig að finna í íslenskum frásögnum.

Birtan tengist oft húsi eða kirkju, það er bjart inni en ekki úti. Þetta sést í
tveimur jarteinum. Fyrst segir frá manni með augnverk:

Þá bar þat fyrir hann at hann þóttisk koma at húsi því er fagrt var útan
en bjart innan. Hann þóttisk ganga í húsit. Þar sá hann sitja inni helga
Þorlák byskup, bjartan og heilagligan.23

Hér er athyglisvert að einkenni umhverfisins eru í samræmi við persónu Þorláks
helga. Heilagur maður er bjartur eins og húsið. Þannig er mögulegt að skilja megi
ljósið sem tákn um nærveru dýrlingsins og sérstaklega Guðs.

Annað dæmi sem segir frá konu sem spjó blóði undirstrikar líka þá hugmynd:

En er hon var at kirkju síð of aptaninn fyrir enn átta dag í jólum ok var
myrkt í kirkjunni, þá bar fyrir hana ljós mikit at sjá í sǫnghúsit, svát hon
mátti trautt í gegn sjá, en þó þóttisk hon sjá mann skrýddan í ljósinu.24

Rétt eftir það minnka meinin og nokkrum dögum seinna sér konan Þorlák í svefn-
herbergi sínu. Birtan er í þessari jartein yfirnáttúrulegt einkenni því að það birtir í
desember þegar myrkt er úti. Frásögnin sýnir síðan þversögn; ljósið blindar konuna
svo hún getur ekki séð neitt nema manninn sem birtist, þá hugsanlega Þorlák því
að hún hefur heitið á hann og að hana dreymir hann seinna. Í kirkjunni er því ljós
í kringum heilagan mann í draumum.

3.2.3 Þá mælti Þorlákur...

Þegar Þorlákur birtist í draumum þá gerir hann oftast eitthvað og vert er að skoða
það nánar. Stundum talar hann við sjúklinginn og má telja það á vissan hátt annað
þrep í samningi milli þeirra. Beiðandinn heitir á Þorlák svo hann heyri og síðan
getur heilagi maðurinn svarað honum. Áhugavert er að skoða hvað hann segir og
hvernig það getur læknað sjúklinginn.

Í flestum tilfellum gegnir tal hans svipuðu hlutverki. Heilagi maðurinn greinir
sjúkdóminn; hann útskýrir orsök sjúkdómsins, gefur ráð og útskýrir hvað beiðandinn
ætti að gera til að láta sér batna. Nokkur dæmi má nefna um þessi atriði.

23Jart. I, kap. 6.
24Jart. I, kap. 43.
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Ein jartein segir frá manni sem er með augnverk, þ.e. hann getur ekki séð; þó
sér hann Þorlák helga í svefni og heilagur maður talar við hann:

Veit ek, kvað hann, at þú hefir heitit á mik, en eigi vil ek ok eigi má ek
þér bót vinna at svá búnu, af því at á hendi þér eru ljótar hǫfuðsyndir
ósagðar ok óbœttar ok hefir þú langa ævi leynt. En ef þú vill heilsu taka
andar ok líkama þá gakk þú til skripta vandliga, ok mun Guð veita þér
margfalda miskunn.25

Þessi orð má mögulega telja mikilvægustu sem Þorlákur ber fram. Í þeim birtist
nefnilega grundvallaratriði lækninga í kristnu samhengi. Manneskja samanstendur
af líkama og andi. Hugtökin eru ólík en þau eru þó tengd hvort öðru. Ekki er
hægt að hafa heilbrigðan líkama án þess að hafa heilbrigða andi. Í þessari jartein
virðist sjúkdómur, þ.e. augnverkur, stafa af syndum sem beiðandinn hefur drýgt;
honum batnar eftir að hann hefur gengið til skrifta. Þetta er í samræmi við flesta
umfjöllun í kristnu samhengi á miðöldum um orsök sjúkdóma: þeir voru oft taldir
koma vegna rangrar breytni. Þannig eru tveir mikilvægir þættir í hverri lækningu;
sá líkamlegur nægir ekki til að verða alveg heilbrigður, heldur þarf einnig að lækna
sálina. Lækningin er ekki vélræn en til að láta sér batna þarf sjúklingur einnig að
breyta lífi sínu og vera guðrækinn. Annars er lækningin ekki möguleg.

Hlutverk drauma í jarteinasögum má þannig skilja sem „a catalyst for the victim
to act“, eins og Goodich hefur bent á26. Þegar sjúklingurinn sér og heyrir Þorlák þá
skilur hann að líf sitt er ekki eins guðrækið og það á að vera. Í kjölfarið getur hann
beðið um miskunn Guðs og lifað sem góður kristinn maður.

Einnig þarf að athuga að Þorlákur getur birst mörgum sinnum. Um þetta eru
tvö dæmi í Jarteinabók annarri. Í fyrra dæminu birtist Þorlákur og hann útskýrir
af hverju hann kom:

Ek em Þorlákr byskup er þú hefir lengi á heitit, ok hefi ek nú þegit heilsu
af Guði þér til handa...27

Dýrlingurinn er „verkfæri í höndum guðs“28 og gefur sjúkri konu ráð. Síðan er sagt
frá því að hann birtist aftur og segir: „Sæl ertu, systir“, þannig að hann viðurkennir
að hún hafi gert það sem hún ætti að gera og staðfestir heilsu hennar. Í annarri
jartein29 sér sjúk kona Þorlák helga fimm sinnum. Þetta er eina dæmið sem sýnir
Þorlák birtast svo oft. Í hvert skipti bætir dýrlingurinn við einhverju nýju, þannig
að lækningin er sýnd í vinnslu.

25Jart. I, kap. 6.
26Goodich, Miracles and Wonders. The Development of the Concept of Miracle, 1150-1350, 114.
27Jart. II, kap. 159.
28Ásdís Egilsdóttir, „Jarteinir Þorláks helga Þórhallssonar”, 202.
29Jart. II, kap. 171.
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3.2.4 Snerting og tengsl milli líkamanna

Töluð orð eru þó ekki eina aðferðin sem Þorlákur helgi notar til að lækna sjúklinga.
Birting heilaga mannsins er mikilvæg því að þannig getur hann snert sjúklinginn.
Þetta er mjög vinsælt einkenni í lækningum og má finna í fjölmörgum menningum
og enn nú á dögum. Þegar læknir snertir sjúkan mann þá myndar hann samband
milli þeirra og getur vakið traust hjá honum.

Hlutverk dýrlinga er þó ekki alveg eins og hlutverk læknis. Lækningakraftaverk
sýna thaumaturgical mátt dýrlinga, sem minnir á Jesú Krist. Þeir hafa mátt til að
lækna sjúkling með því einu að snerta hann; nærvera þeirra er full af lækningakrafti
sem getur verið send áfram til sjúklingsins. Athyglisvert er að líkami dýrlinganna
varðveitir máttinn jafnvel eftir dauðann. Í jarteinasögum sem hér eru til umfjöllunar
er Þorlákur nefnilega látinn, en mynd hans er jafn áhrifamikil og líkami hans var í
lifanda lífi. Þegar sjúklingurinn sefur þá er hann á vissan hátt í annarri vídd þar sem
Þorlákur helgi er verufræðilega viðstaddur. Þannig virka draumar sem staðgengill
fyrir snertingu og máttur líkama heilags manns birtist einnig eftir dauðann. Ein
jartein segir frá því með þessum hætti:

En á enni sǫmu nótt eptir syndisk henni maðr í svǫrtum klæðum ok
strauk umb fótinn.30

Stúlkan sem hafði fótarmein getur þannig gengið á ný eftir að Þorlákur hefur snert fót
hennar. Mikilvægt er að hafa í huga að dýrlingurinn snertir aðallega líkamshlutann
sem er veikur. Í tilfellum þar sem beiðandinn er almennt veikur getur hann þó snert
hann, eins og sjá má í eftirfarandi frásögn:

Síðan fór hann höndum um hana ok gjörði kross yfir henni ok mælti:
„Nú muntu heil verða ok taka eigi slíka sótt síðan.“31

Hér þarf einnig að athuga að Þorlákur gerir kross til að styrkja snertingu og lækningu.

Til að ljúka greiningu á snertingu má minna á eina áhugaverða frásögn í Jarteina-
bók inni fornu sem segir frá slysi og sýnir að ekki þarf að vera sofandi til að sjá Þorlák.
Maður fellur í á úr skipi og þá gerist eftirfarandi:

Þá varð fákunnligr hlutr. Hann þóttisk sjá sem hǫnd manns í kafi ok
sópaði vatninu frá andliti hans, ok tók hann ǫnd í kafi svát hann drakk
eigi, ok fór svá þrysvar. Taka vildi hann hǫndina þá er hann þóttisk
sjá, ok mátti hann eigi. Eptir þat tók áin at grynnask þar er hann var

30Jart. I, kap. 24.
31Jart. II, kap. 159.
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kominn, ok gruflaði hann til lands ok mátti hvártki standa né ganga þá
er hann hitti menn. En þó varð hann heill fára nátta.32

Þessi lýsing fellur ekki beint undir lækningafrásögn en Þorlákur bjargar þó lífi manns-
ins í neyðartilfelli. Það gerist út af því að maðurinn hefur heitið á Þorlák þegar hann
var á skipinu. Þess vegna er höndin hugsanlega Þorláks helga. Snertingin gegnir
líka mikilvægu hlutverki í þessu tilfelli, þótt maðurinn gæti ekki tekið höndina. Það
þýðir að Þorlákur er ekki viðstaddur í hinum sýnilega heimi en einungis í yfirnátt-
úrulegri vídd. Í gegnum jarteinina blandast báðar víddir og þess vegna er jarteinin
áhrifamikil.

3.3 Aðrar birtingarmyndir nærveru Þorláks
Notkun gripa gegnir sama hlutverki og draumar í nokkrum jarteinum og með þeim
hætti birtist veruleiki Þorláks helga. Ásdís Egilsdóttir hefur bent á þetta atriði og
segir:

Jarteinasögur af Þorláki eru til vitnis um trúna á það að kraftur hins
helga manns byggi í líkamsleifum hans og gæti einnig færst yfir á það
sem nálægt honum var.33

Þessir gripir geta verið m.a. lindi, vatn eða bein Þorláks, sem búa yfir sama mætti
og lifandi dýrlingur.34

Í einni jartein er sagt frá útlendum manni sem var sjúkur en varð heill vegna
linda, nokkurs konar beltis:

Sjá maðr lét gera linda af lérepti sem lúkulindi væri ok lét leggja umb
kistu ens sæla Þorláks byskups ok hét á hann ǫlúðliga, at hann skyldi
honum líkn nekkverja veita. En er heim kom lindinn þá var hann lagðr
umb enn vanheila mann. En eptir þat kom þess kyns mein eigi at honum
er hann hafði áðr lengi haft.35

Athyglisvert er að sömu orð eru notuð, lindinn er lagður „umb kistu“ og síðan „umb
enn vanheila mann“. Með notkun lindans getur maðurinn orðið heill aftur, því að
lindinn var nálægt helgum dómum Þorláks. Máttur Þorláks færist þannig frá dómum
til sjúka líkamans í gegnum lindann.

32Jart. I, kap. 45.
33Ásdís Egilsdóttir, „Jarteinir og helgir dómar”, 15.
34Sjá einnig Ásdís Egilsdóttir, Biskupa sögur, LXXXIII-LXXXIV.
35Jart. I, kap. 8.
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Stundum eru venjulegar veraldlegar aðferðir notaðar í óvenjulegu samhengi, eins
og í jartein sem segir frá manninum sem blés upp:

[Húsfreyja hans] lagði umb hann kydilmál ok hét kerti at gera til dýrðar
enum sæla Þorláki byskupi.36

Hér er notuð sama aðferð og notuð var fyrir þungaðar konur, eins og Ásdís Egilsdóttir
hefur bent á.37 Gera má ráð fyrir að þessi aðferð hafi verið áhrifamikil af því að kerti
er gert fyrir Þorlák í kjölfar þess að á hann er heitið. Athyglisvert er að húsfreyja
veit hvað hún eigi að gera og að hún noti aðferð sem fyrst og fremst var ætluð fyrir
þungaðar konur. Næsta jartein, þar sem kona gerir grín að manni, bendir til þess
sama. Þetta sýnir að munur var á líkömum karl- og kvenmanna og að fyrir fæðingar
voru notaðar sérstakar aðferðir.

Ein saga segir frá konu með krepptum fingrum. Jón ábóti var í heimsókn, „ok
lagði hon hönd sína yfir þann umbúning er var hár ins sæla Þorláks byskups. En er
eiðnum var lokit þá heldr hon upp hendinni ok váru þá réttir fingrnir er áðr váru
kreppðir...“38

Önnur aðferð er að nota smyrsl, sem gæti einnig hafa verið notað í alþýðu-
lækningum.39 Eðli smyrslsins í jarteinasögum er þó sérstakt. Í einni sögu birtist
dýrlingurinn og segir að konan þurfi að sækja „smyrsl Þorláks“.40 Eftir það ræðir
hún við prest sem heldur að „smyrsl þau mundi vera smjör þat er inn sæli Þorlákr
byskup hafði vígt“. Efni smyrslsins skiptir hugsanlega minna máli en blessun eða
signing Þorláks. Þetta atriði má bera saman við aðra menningu, þar sem smyrsl eru
notuð en eru áhrifamikil einungis vegna orða Guðs.41

Ekki er nauðsynlegt að snerta gripi, stundum er einnig nóg að vera nálægt helgum
dómum Þorláks, eins og sýnt er í jartein 142 í Jarteinabók annarri, sem segir frá
stúlku og eiginmanni móður hennar, sem „báðusk fyrir undir kistu“ Þorláks til þess
að stúlkunni myndi batna. Nærvera Þorláks býr í hlutum en virðist vera einnig í
kringum þá. Mörk líkamans eru þannig óskýr og máttur Þorláks sem hefur læknandi
áhrif dreifist út í umhverfið.

36Jart. I, kap. 15.
37Ásdís Egilsdóttir, Biskupa sögur, CV.
38Jart. II, kap. 148.
39Þetta minnist t.d. á Heimskringlu.
40Jart. II, kap. 134.
41M.a. í rússneskum munnmælum gegnir smyrsl aðallega hlutverki ökutækis fyrir mátt orða

Guðs. Sjá Albert Baiburin, „The Concept of Word in Russian Tradition”, í Dynamics of Tra-
dition. Perspectives on Oral Poetry and Folk Belief, ritstj. byeditor Lotte Tarkka, Studia Fennica
Folkloristica 13 (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003), 168.
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Samantekt

Hið mikilvægasta í undursamlegum lækningum er nærvera Þorláks. Hann er ekki
líkamlega viðstaddur en þó er hann á vissan hátt nærri, í annarri verufræðilegri
vídd. Þess vegna er nauðsynlegt að heita á hann til að láta hann vita að þörf er á
hjálp hans. Einnig dreymir beiðendur hann oft; samskipti milli hans og beiðenda
far líka fram í svefni. Loks eru helgir dómar og aðrir gripir algeng aðferð til að sýna
nærveru Þorláks í neyðartilfelli.

Í jarteinasögum birtist þannig sérstök mynd af líkama heilags manns sem bland-
ast á vissan hátt við umhverfið. Máttur líkamans dreifist og gerir lækningu þannig
mögulega.
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Kafli 4

Eftir lækningu

Lækninguna má sjá sem þróunarferli sem færi sjúklinga frá veikindum til góðra
heilsu. Undursamlegar lækningar eru ekki undantekningar; jarteinafrásagnir segja
einnig frá afleiðingum kraftaverka Þorláks. Það er þriðja þrepið í formgerð sagnanna,
sem nú verður skoðað nánar; þ.e. það sem gerist eftir lækningu.

Tvö aðaleinkenni má finna í þriðja þrepi jarteinasagna. Í fyrsta lagi nær beiðand-
inn heilsu og hann má ekki gleyma að þakka Þorláki. Í öðru lagi er sagt í nokkrum
sögum frá varðveislu sagnanna og viðurkenningu jarteina, sem er hugsanlega mikil-
vægt atriði.

4.1 Heilsa og þakklæti

4.1.1 Skilgreining á góðri heilsu

Eðlileg afleiðing lækninganna er að sjálfsögðu betri heilsa; skilgreining á hugtakinu
er þó ekki skýr og getur farið eftir hvaða menning á í hlut. Jarteinafrásagnir eru
ekki vísindabækur sem útskýra muninn á veikum og heilbrigðum líkömum en þó er
hægt að reyna að taka saman mismunandi einkenni til að skilja hvaða hugmynd um
heilsu frásagnir byggja á.

Greining á heilsunni er ekki mjög ítarleg í jarteinasögum. Það sem skiptir máli er
andstæðan milli tveggja aðstæðna. Lækningunni er þannig nær alltaf lýst einungis
með orðunum að „verða heill“ eða „alheill“ og má finna þau í flestum jarteinum.
Þótt hugtakið „heilsa“ sé ekki skilgreint, er hægt að gefa neikvæða greiningu á því.
Heilsa er þannig fjarvera fötlunar eða meins, svo að fólk geti unnið. Áhugavert er
að skoða orðin sem eru notuð. „Heill“ þýðir fyrst og fremst „hale, sound“ á ensku
eftir orðabók Cleasbys Vigfússonar og orðið má bera saman m.a. við forngrísku
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hugies, sem þýðir „heilsa“.1 Önnur þýðing á þessu lýsingarorði er „whole, entire“,
eins og integer á latínu. Latneska orðið hefur báðar merkingar, „heilbrigður“ og
„allur“, því að það vísar til líkama sem er ekki særður. Þannig er líklegt að einnig í
íslenskri menningu á miðöldum hafi heilbrigður líkami þýtt það sama og heill líkami,
sá sem er allur, þann sem vantar engan líkamshluta. Athyglisvert er einnig að tengja
þetta orð við lýsingarorðið „heilagr“, sem útskýrt er þannig: „heilagr is derived in a
metaphorical sense from heill, whole“.2 Samkvæmt Cleasby og Vigfússon má rekja
upphaf orðsins til lögfræði, „inviolable, one whose person is sacred, who cannot
be slain with impunity“; merkingin hefur síðan þróast og líklegt er að sú merking
heyrist ennþá þegar rætt er um dýrling sem heilagan mann.

Þetta má einnig sjá í orði sem oft er notað til að benda á sjúkdóma; sjúklingar
eru sagðir „vanheilir“. Forskeytið „van-“ er skilgreint með þessum hætti í orðabók
Cleasbys og Vigfússonar: „mostly denoting lacking, slowly, short, not sufficient,
under-, but also simply as a negative“.3 Þótt neikvæð þýðing sé ekki udanskilin er
athyglisvert að forskeytið getur bent til þess að veikur líkami var ekki allur. Orðin
tengja þannig saman báðar aðstæður.

Athyglisvert er einnig að skoða hvernig sagt er frá að sjúklingur fái heilsuna
aftur. Oftast er það mjög stutt frásögn, sjúkdómseinkenni hverfa og beiðandinn
verður heill. Stundum er upplýsingum bætt við um þann tíma sem lækningin tók.
Í flestum frásögnum virðist lækningin gerast allt í einu. Beiðendur verða einfaldlega
alheilir eftir að hafa heitið á Þorlák, eða eftir svefn; stundum er þetta látið í ljós með
atviksorði, til dæmis: hann „varð skjótt heill“.4 Þetta þýðir ekki að lækningin hafi
verið tafarlaus; þó má telja þetta eina leið til að sýna undursamlegar lækningar.5

Í nokkrum tilfellum tekur lækningin þó langan tíma, frá einni viku til nokkurra
mánaða. Ein saga segir t.d. frá konu sem brenndist á fótum svo að skinn fór með
sokkunum. En „hún varð heil á einum mánuði“6. Nú á dögum væri þessi atburður
mögulega ekki viðurkenndur sem kraftaverk, því að líkaminn og skinnið geta batnað
á eigin spýtur eftir nokkurn tíma. Það þýðir að eðli kraftaverka, undursamlegra
lækninga, er ekki að finna í því að þau gerist á augnablik, heldur eru þau undursam-
leg því að þau eru lang þróunarferli sem hefst með íhlutun Þorláks helga. Máttur
Guðs flyst í gegnum hendur dýrlinganna og því mega beiðendur ekki gleyma.

1Richard Cleasby, Gudbrand Vigfusson og William A. Craigie, ritstjórar, Icelandic-English: a
dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1975), „heill“.

2Sama heimild, „heilagr“.
3Sama heimild, „van-“.
4Jart. II, kap. 137.
5Ásdís Egilsdóttir, Biskupa sögur, CVI.
6Jart. I, kap. 23.
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4.1.2 Að þakka Þorláki

Eins og áður hefur verið bent á er lækningin þróunarferli sem snýst ekki einungis
um líkamann heldur einnig um sálina. Til að batna varanlega þurfti beiðandinn að
breyta lífi sínu. Lækning líkamans var reyndar frekar tákn um lækningu sálarinnar:

Lækningin var leiðrétting og þakkirnar skref á leiðinni til sáluhjálpar.
Þannig gat jarteinin minnt þá sem þjáðust vegna veikinda, slyss eða
fötlunar á það sem beið þeirra á efsta degi.7

Þetta sést í jarteinasögum í tali Þorláks helga þegar hann birtist fyrir framan beið-
andann, eins og bent hefur verið á áður, en einnig eftir lækningu. Mikilvægt er að
sýna dýrlingnum þakklæti fyrir hjálp hans.

Til voru ýmsar leiðir til að sýna þakklæti fyrir miskunn Guðs; næstum allar
frásagnir enda með því að beiðandinn (og oft einnig fólk í kringum hann) lofar Guð
og heilaga manninn. Í jarteinasögum gegna bænir tvennu hlutverki; annars vegar
geta þær styrkt áheitið og þannig sjálfa lækninguna og hins vegar koma þær eftir
hjálp Þorláks, sem vottur um þakklæti.

Annað mikilvægt einkenni er áheitafé sem beiðandinn getur gefið. Um áheitafé
er fjallað í tveimur þrepum frásagnanna; stundum lofar beiðandinn að senda fé í
Skálholt þegar hann heitir á dýrlinginn og í öðrum tilfellum er sagt að hann geri það
eftir lækningu til að viðurkenna að Þorlákur hafi hjálpað honum.

Samkvæmt Margaret Cormack var líklegt að Íslendingar hafi haft eigin dýrlinga
ekki vegna efnahagslegs stuðnings af áheitafé, heldur af pólitískum ástæðum, eða
með hennar orðum: „having a local saint was a matter of identity and status“.8

Áheitafé sem nenft er í frásögnum er frekar lítið, oftast er sagt frá kerti eða vaxi,
þótt almennt séu ekki miklar upplýsingar um áheitafé í jarteinasögum. Einungis eru
tvö dæmi um það í Jarteinabók inni fornu þegar rætt er um lækningajarteinir. Í
fyrri sögunni sendir útlendur maður vax í Skálholt9 eftir lækninguna; annað dæmi
er um mann sem meiddist í leik og sendir líka „heitfé“:

Hét hann síðan af ǫllum hug á enn sæla Þorlák byskup til hjálpar sér ok
heilsubótar. Eptir þat rann á hann hǫfgi, ok sá hann síðan í þeim hǫfga
enn sæla Þorlák byskup, ok mælti hann við hann ok tók eigi á honum.
„Títt gerisk yðr nú“, sagði hann, „at heita á leið fram ok enda eigi þat
er ér heitið.“ Síðan vaknaði hann ok var þá alheill, ok minntisk á síðan

7Ásdís Egilsdóttir, „Jarteinir, líkami, sál og trúarlíf”, 19.
8Margaret Cormack, „The Economics of Devotion: Vows and Indulgences in Medieval Iceland”,

Viking and Medieval Scandinavia 5 (2009): 51.
9Jart. I, kap. 8.
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í hug sér hví enn sæli Þorlákr byskup myndi þann ákenning gǫrt hafa
of heit hans, ok mundi þá síðan at hann hafði heitit á enn sæla Þorlák
byskup of sumarit áðr fyrir augum bródur síns, en hafði eigi í hug komit
at enda. Sendi hann síðan í Skálaholt hvárttveggja heitfé…10

Í því dæmi er athyglisvert að beiðandinn hafði heitið á Þorlák fyrr en hafði ekki efnt
samninginn, eins og Þorlákur sjálfur bendir á. Hjálp dýrlinganna er ekki ókeypis,
nauðsynlegt er að gefa eitthvað aftur. Þetta er algengt í mannfræðilegri umfjöllun; í
mörgum trúarbrögðum eru samskipti við goðin eins og kaup, sérstaklega í tilfellum
þar sem beiðandinn biður um hjálp, þ.e. í hagnýtri hlið trúarbragða. Þetta er m.a.
að skilja í gegnum hugtökin „gjöf og endurgjöf“ (don et contre-don) sem Marcel
Mauss setti fram; í jarteinunum sem hér eru til umfjöllunar, Guð veitir góða heilsu í
gegnum verk dýrlingsins, en til þess er ætlaast af beiðandanum að hann endurgjaldi
Guði með bænum eða öðrum gjöfum.

Í bændasamfélögum gegndu trúarbrögð mjög hagnýtu hlutverki; alþýðan hafði
hugsanlega meiri áhuga á því að finna aðferðir til að lifa af en á guðfræðilegri um-
fjöllun. Dýrlingar voru þess vegna mikilvægir; þeir gegndu félagslegu hlutverki því
að þeir gátu huggað fólk og kveikt von jafnvel í neyðartilfellum. Félagslegt hlutverk
dýrlinganna birtist þó sérstaklega í gegnum sögur af þeim; máttur þeirra lá aðallega
í jarteinafrásögnum og öðrum frásögnum, þannig að mikilvægt er að skoða hvernig
varðveislu frásagnanna er lýst í jarteinum sjálfum.

4.2 Varðveisla frásagnanna

4.2.1 Hver er til vitnis?

Eitt mjög athyglisvert einkenni jarteinafrásagna er mise en abyme af varðveislu
sagnanna, þ.e. að í frásögnunum sjálfum er sagt, að minnsta kosti í fáeinum orðum,
hvernig þær hafa varðveist, þ.e. hvernig þær breiddust út um landið, hver talaðir
um atburðinn og hvernig þær voru skráðar niður. Lýsingar eru mjög stuttar en það
þarf þó að athuga að það var mikilvægt atriði en ekki nauðsynlegt því það finnst
ekki í öllum jarteinafrásögnum. Því má veita fyrir sér af hverju ritara jarteina fannst
mikilvægt að fjalla um það.

Eftirfarandi aðalatriðum eru lýst í sögunum: Fólk fór til kirkju, sagði frá jartein-
inni eða sýndi hana.11 Í flestum tilfellum er um að ræða skráningu frásagnar frá
fyrstu hendi.

10Jart. Ĩ, kap. 28.
11Ásdís Egilsdóttir, „Jarteinir og helgir dómar”, 15.
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Í fyrsta lagi þarf að hafa í huga hversu mikilvægt er að viðurkenna jarteinir.
Atburðurinn gerist alltaf í tilteknu samhengi og beiðandinn er sjaldan einn. Eins og
Goodich hefur bent á,12 er mjög mikilvægt að hafa vitni til að staðfesta að það sé
í raun og veru kraftaverk en ekkert annað. Þetta er „testimony for canonization“
dýrlingsins og í kringum sjúklinginn voru ætt hans, nágrannar, allir sem gátu staðfest
eðli jarteinarinnar. Taka í dýrlingatölu fer nefnilega m.a. eftir kraftaverkum sem
eru tákn um að heilagur maður sé tengdur við Guð.

Þannig er einnig mikilvægt að sýna heilbrigða líkamann en ekki einungis tala um
jarteinina. Það er nauðsynlegur hluti af frásögnunum og jafnvel af lækningunum.
Eitt dæmi um þetta er að finna í eftirfarandi jartein sem segir frá manni sem gat
ekki gengið lengur:

...ok gekk hann síðan enn sama dag óhaltr ok orðinn alheill þá, ok sýndi
hann þá fótinn Páli byskupi ok ǫllum þeim mǫnnum er þar váru við
staddir, ok var þat ǫllum auðsýnt á at mjǫk myndi vanmeta verit hafa.13

Veiki maðurinn sýnir þann líkamshluta sem varð læknaður sem vott um jarteinina.
Mikilvægt er einnig að hann sýnir hann Páli biskupi, en um hlutverk kirkjunnar
verður fjallað hér á eftir, og til staðar er fjöldi fólks til að staðfesta að atburðurinn
sé í raun og veru undursamleg lækning.

Annað athyglisvert einkenni varðandi varðveislu jarteinasagnanna er útbreiðsla
þeirra um landið. Ein jartein segir þannig frá stúlku sem gat ekki gengið og varð
alheil, „ok fór sú jartein brátt of allt land, ok lofaði hverr maðr Guð ok sælan Þorlák
byskup“.14 Erfitt er að skilgreina hvað „allt land“ þýðir nákvæmlega, en það sem
skiptir máli er að jarteinina er að finna alls staðar (eða alla vega annars staðar) en
ekki einungis þar sem hún gerðist; frásögnin þróast svo að allir menn en ekki einungis
þeir sem voru vitni trúi því og geti lofað Guð og mátt hans. Sögur eru endursagðar
þannig að þær eru þekktar víða á Íslandi.

Ein frásögn sýnir á vissan hátt mikilvægar afleiðingar þess. Jartein segir frá
stúlku sem batnaði ekki þótt hún væri færð í Reykholt.15 Athyglisvert er hér að
sagt er frá öðrum jarteinum, sem verða orsök þess að heitið er á Þorlák og þar af
leiðandi að lækningunni sjálfri:

Þá var þat sagt frá of aptan at menn hǫfðu heitit á enn sæla Þorlák
byskup til árs bótar ok at veðrátta batnaði ok vel þótti við hafa skipazk.

12Goodich, Miracles and Wonders. The Development of the Concept of Miracle, 1150-1350, 111.
13Jart. I, kap. 21.
14Jart. I, kap. 24.
15Jart. I, kap. 24.
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Endursögn jarteinasagnanna virðist þannig hafa gegnt mikilvægu hlutverki í sköpun
annarra jarteina. Hugsanlega er gott að minna á að þær jarteinir sem eru til um-
fjöllunar gerðust líklega stuttu eftir dauða Þorláks helga, þ.e. þegar dýrkun hans
var ekki enn öllum kunn. Þess vegna var mikilvægt að segja frá þeim jarteinum til
að gera aðrar jarteinir mögulegar. Þetta fyrirbæri sýnir á vissan hátt mátt orða og
tillagna í mannlegum huga.

Þó er útbreiðsla jarteinafrásagnanna ekki einungis eðlilegt fyrirbæri meðal al-
þýðu; hún hefði ekki virkað án stuðnings kirkjunnar, þannig að mikilvægt er að
skoða hlutverk hennar til að ljúka greiningu á jarteinum.

4.2.2 Hlutverk kirkjunnar

Þótt jarteinir hafi lifað meðal alþýðu í munnlegri geymd var hlutverk kirkjunnar sem
stofnunar þýðingarmikið. Án viðurkenningar á dýrkun heilags manns af opinberri
stofnun (að minnsta kosti kirkjunni á Íslandi af því að Þorlákur helgi var fyrst
viðurkenndur af páfa sem verndardýrlingur Íslands árið 1984) hefði dýrkun hans
ekki verið svo sterk.

Flestar jarteinir sem hér eru til umfjöllunar gerðust stuttu eftir dauða Þorláks,
þegar Páll biskup var í embætti. Þess vegna er Páll nefndur í nokkrum jarteinasög-
um.16 Mikilvægt var að kirkjan viðurkenndi jarteinir. Beiðendur gátu þannig farið í
Skálholt til að sýna Páli biskupi jarteinina, eins og í jartein sem segir frá syni prests
eins sem hafði fótarmein:

ok fóru þeir feðgar báðir í Skálaholt ok sýndu þar ok sögðu þessa jartein,
lofandi Guð ok inn sæla Þorlák byskup.17

Páll biskup er þannig móttakandi atburðarins í kirkjunni, hann staðfestir að um
sé að ræða raunverulega jartein. Jartein 139 í Jarteinabók annarri varpar einnig
mjög áhugaverðu ljósi á hlutverk kirkjunnar, þar sem beiðandinn, eftir að hafa talað
við Pál, „lét rita síðan“. Frásögnin sjálf sýnir að jarteinir voru skráðar niður, þá í
jarteinabækur eins og þær sem eru til umfjöllunar.

Athyglisvert atriði er að finna í Jart. I, kap. 7 því að bent er á nærveru ritara
frásagnanna:

Þess atburðar mun ek nú næst geta er miðr myndi vægt verða frásǫgn
ef í ǫðrum lǫndum hefði orðit, en ek muna nú fyrir sakar dœma þeira er
margir menn vilja kalla á slíkum hlutum verða.

16Jart. I, kap. 8, 27, 34; Jart. II, kap. 139.
17Jart. II, kap. 134.
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Þetta er einasta dæmið í bókinni um rödd ritara og sýnir að val á jarteinum hafi
verið meðvitað. Hann gerir athugasemdir um eðli jarteinarinnar og ber hana saman
við hefð sem kemur frá útlöndum.

Hlutverk þessara jarteinabóka er jafnvel sýnt í nokkrum jarteinum, sem áður
hefur verið greint í alvarlega mise en abyme. Þannig er gjörningurinn (performance)
tvískiptur; í fyrsta lagi gerist atburður og líkaminn er læknaður en í öðru lagi er
jarteinin endursögð, þannig að atburður verður til aftur. Af þeim sökum þurfa
jarteinir að vera frásagnir til að vera til. Þess vegna fjalla allar frásagnir um varð-
veislu í munnlegri geymd og einnig í rituðu máli.

Samantekt

Varðveisla jarteinasagnanna gegnir mikilvægu hlutverki í sjálfri formgerð frásagn-
anna. Flestar frásagnir enda með lýsingu á varðveislu; sagt er frá því hvernig jartein-
in er sögð og sýnd öðrum mönnum, m.a. biskupi, sem þýðir að kirkjan viðurkennir
hana. Það er mikilvægt til að staðfesta opinberlega að Þorlákur sé heilagur maður.

Jarteinafrásagnir sýna þannig mátt kirkjunnar, sem viðurkennir jarteinir og dýrk-
un heilagra manna. Klerkar ákveða hvaða jarteinir verða skráðar niður og lesnar en
það þýðir ekki að það hafi ekki verið aðrar frásagnir meðal alþýðu. Máttur jartein-
anna birtist áheyrendum þegar frásagnir eru lesnar t.d. á alþingi. Orðin eru borin
fram, nýjar sögur þróast út frá þeim fyrstum, svo að máttur Þorláks helga geti líka
þróast.
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Kafli 5

Niðurstöður

Jarteinafrásagnir Þorláks sem hér hafa verið til umfjöllunar varpa áhugaverðu ljósi
á viðhorf Íslendinga til líkama og lækninga á miðöldum. Hér verða tekin saman
aðalatriði umfjöllunarinnar til að skilja eðli undursamlegra lækninga. Fyrst og fremst
er gott að minna á að rætt hefur verið um tvær mismunandi hugmyndir varðandi
líkamann sem hafa ekki sömu stöðu í lækningum. Annars vegar hefur hér verið lögð
áhersla á líkama venjulegs og hversdagslegs fólks sem gat orðið veikt eða sært; hins
vegar er um að ræða líkama heilags manns sem birtist í lækningasögum.

Í fyrsta lagi er fjallað um viðkvæman líkama venjulegrar þjóðar. Jarteinir segja
fyrst og fremst frá vandamálum, eins og sjúkdómum og sárum, og sýna þannig
áhyggjur Íslendinga. Stærra hlutfall íslensku frásagnanna snýst um slys og sár sem
stafa af þeim en frásagnir á meginlandi Evrópu. Lífið á Íslandi var ansi hættulegt og
slys gátu oft gerst; mikilvægt er einnig að minna á að Ísland var þá bændasamfélag og
mörg slys gerðust þegar aðalpersóna frásagna var við vinnu. Í þessum neyðartilfellum
var nauðsynlegt að lækna sjúklinga sem fyrst, þannig að jarteinir voru ekki stað-
og tímabundnar heldur gátu gerst alls staðar, þar sem beðið var um hjálp Þorláks.
Einnig eru til nokkur dæmi um sjúkdóma sem stafa ekki af slysum en sjaldan er
fjallað um orsök þeirra, nema þegar bent er á óguðrækna hegðun beiðandans.

Athyglisvert er að flestir sjúkdómar eða sár sem nefnd eru í sögunum tengjast
getu til vinnu. Ísland var bændasamfélag og mikilvægt var að geta unnið til að
komast lífs af. Heilbrigður líkami er þannig líkami sem er allur, heill, og getur
unnið. Hins vegar er veikur eða „vanheill“ sá sem er ekki fullkominn, sem vantar
einhvern hlut. Mikilvægasta einkenni í jarteinafrásögnum er líklega að þær byggjast
á andstæðu milli góðrar heilsu og veikinda. Lýsingar á sjúkdómseinkennum eru
aldrei ítarlegar; en tilgangur jarteinanna var ekki að lýsa sjúkdómum í smáatriðum
eins og gert er í lækningabókum. Nóg var að sýna andstæðurnar til að undirstrika
hversu undursamlegar lækningarnar voru og sýna helgi Þorláks.
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Í öðru lagi birtist í frásögnum mynd heilags líkama. Heilagur maður, Þorlákur
biskup, hefur áhrifamikinn mátt og kann að lækna flesta sjúkdóma eða sár. Hag-
kvæmni lækninganna fer eftir eðli líkama hans. Undursamlegar lækningar virka út
af því að þær eru samskipti milli sjúklingsins og Guðs í gegnum milligöngumann,
þ.e. dýrlinginn. Samskipti hefjast alltaf á þann hátt að beiðandinn heitir á Þorlák
helga til að láta hann vita að hjálpar hans sé þörf. Hægt var að styrkja áheit með
bænum eða gjöfum. Áheit var nauðsynlegt því að það gerði Þorlák viðstaddan á
vissan hátt.

Birting Þorláks helga er athyglisvert einkenni jarteinafrásagnanna; í mörgum
tilfellum birtist hann annaðhvort í draumum beiðandans eða í raun og veru, stundum
talar hann við sjúklinginn eða snertir hann. Allt gerist þó eftir dauða hans, þannig
að víddir veruleikans blandast saman. Heilagur líkami er verufræðilega viðstaddur
þótt hann sé ekki til staðar, að minnsta kosti sem líkami, í hinum sýnilega heimi. Til
þess bendir einnig notkun ýmissa gripa, eins og klæðis, kistu eða smyrsls Þorláks,
sem voru nálægir dýrlingnum og standa fyrir hann í lækningum. Mörk milli líkama
og umhverfis voru þannig ekki mjög skýr og lækningamáttur Þorláks var færður til
gripa í kringum hann.

Þetta er skiljanlegt þegar litið er til þess hversu mikilvægu hlutverki líkaminn
gegndi sem hugtak í guðfræðilegri umfjöllun. Líkaminn er nefnilega miðpunktur
kristinnar trúar; Jesús Kristur hefur sigrað dauðann og komið aftur. Þetta er mik-
ilvægasta jarteinin og allar aðrar jarteinir minna á hana. Mikilvæg andstæða var
einnig milli líkama, sálar og andar. Öll þessi hugtök voru tengd við hvert annað,
þannig að lækningar þurftu að vera heildrænar. Ekki var hægt að hafa heilbrigðan
líkama án þess að lækna sálina. Jarteinir lýsa oft breytingu á lífsháttum; beiðandinn
þurfti að vera guðræknari og jarteinin virkar í þessum tilfellum sem hvati þannig að
beiðandinn skilur að hann eigi að breyta einhverju og vera nærri Guði.

Nauðsynlegt er til að ljúka þessari greiningu að minna á að jarteinir eru fyrst og
fremst frásagnir, sögur sem segja frá áhyggjum Íslendinga á miðöldum. Áhugavert
er þannig að skoða jarteinir í gegnum hugtakið „mátt orðsins“; ekki er um að ræða
töfra, heldur um félagslegan mátt orða. Öll orð hafa mátt þegar þau eru borin fram
í tilteknu samhengi. Að lesa jarteinir var líklega ekki hluti af neinu heilunarferli,
en það var samt mikilvægt til að staðfesta helgi Þorláks og annarra dýrlinga eða
jafnvel til að lækna. Orðin hafa vægi og frásagnir gegndu mikilvægu hlutverki í
bændasamfélaginu, þess vegna var lögð áhersla á varðveislu þeirra, á vitni sem höfðu
séð jarteinir eða heyrt um þær, í sögunum sjálfum.

Jarteinir voru skráðar niður í jarteinabækur og síðan lesnar; eitt dæmi er til sem
segir frá heyrnarlausum manni sem batnaði eftir að jarteinir voru lesnar. Það má ef
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til vill ekki skilja bókstaflega en á myndhverfðan hátt. Kraftaverk urðu til út af því að
þau voru skráð niður eða lesin. Fólk gat lifað sig inn í frásagnirnar. Í jarteinasögum
heyrist þó einnig rödd klerkanna; áhersla er lögð á guðrækni. Mikilvægt var að lifa
lífinu í samræmi við Guð og kenningar kirkjunnar; sjúkdómar voru á vissan hátt
afleiðing af misræmi. Siðalögmál gegnir þannig mikilvægu hlutverki í viðhorfi til
veikinda og heilsunnar í kristnu samhengi. Máttur jarteinanna er þannig máttur
kirkjunnar og í þeim blandast saman rödd klerkanna og alþýðunnar.
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