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Örn Bjarnason

Síra Jón Steingrímsson –
líf hans og lækningar II

Höfundur var ritstjóri 
Læknablaðsins 1976-1993. 
Hann er að mestu hættur
lækningum og vinnur nú að 
undirbúningi að útgáfu á 
norrænum lækningahandritum 
frá miðöldum og skýringum 
á þeim.

Sex árum eftir að Jón Steingrímsson hlaut við-
urkenningu konungs, eins og sagt var frá í síðasta 
tölublaði, urðu harkaleg umskipti á stöðu hans og 
högum. Síra Jón lýsir upphafi Skaftáreldanna svo: 

Svo byrjast upphaf drottins tyftunar og nýrra hörmunga, 
sem komu yfir mig og aðra, þó með stærri biðlund og vægð 
en verðskuldað höfðum, sem eftir fylgir. 1783 þann 8. Junii á 
hvítasunnuhátíð gaus hér eldur upp úr afréttarfjöllum, sem 
eyðilagði land, menn og skepnur ... (1)

Þarf ekki að eyða mörgum orðum á þær ægilegu 
hörmungar sem yfir landið gengu og mest þó yfir 
síra Jón og sóknarbörn hans, svo kunnar sem þær 
eru allri þjóðinni.

Peningatökumálið  

Vorið 1784 fór síra Jón fótgangandi frá Prestbakka 
suður á Álftanes til fundar við Lauritz Andreas 
Thodal stiftamtmann, því engan reiðskjóta var að 
fá í sveitinni. Thodal afhenti prófasti hluta þess fjár 
sem borizt hafði frá Danmörku til hjálpar nauð-
stöddum. 

Í formála að ævisögu Jóns Steingrímssonar segir 
Guðbrandur Jónsson að á prófasti hafi mjög mætt 
svonefnt peningatökumál, sem varð þegar Jón 
Steingrímsson „af hjálparsjóði til þeirra, er orðið 
höfðu fyrir tjóni af Skaftáreldinum, sem hann átti 
að flytja Lýð sýslumanni Guðmundssyni, tók fé 
til bjargar mönnum að austan er voru staddir á 
Rangárvöllum til fjárkaupa. Auðvitað var það sem 
síra Jón þarna gerði alveg hárrétt eins og á stóð, 
og nú á dögum myndi honum hafa verið þakkað 
tiltækið, það er að segja ef ekki hefði hlaupið 
pólitík í málið. En yfirvöldunum þá fór öðruvísi 
því þau tóku á þessu af fullri óskynsemi og reyndu 
að auðmýkja og lægja Jón fyrir þetta svo sem unnt 
var, enda þótt hann með kvittunum gerði fullnægj-
andi reikningskap ráðsmennsku sinnar með féð. 
Honum gramdist sem von var og fannst vera lagt 
á sig þjófsorð“ (1). Þess ber að geta að sýslumanni 
var upp á lagt að útbýta fénu „milli þeirra bænda, 
sem mest höfðu liðið af eldsins yfirgangi, til að 
kaupa þeim gripi og kyrrsetja þá svo við jarðirnar. 
Áttu þeir gripir að sækjast austur í Múlasýslu ...“ 
(1). En þegar síra Jón kemur að Stórólfshvoli, 
berast þangað „bréf og aðrar bevísingar, að pestin 
hafði og komið í Múlasýslu, og þar engin lífsbjarg-

arskepna fáanleg” (1). Síra Jón gerði Thodal að 
sjálfsögðu grein fyrir ráðstöfun fjárins og Thodal 
vísaði málinu til stjórnvalda í Kaupmannahöfn.

Árið 1785 tók Hans Christoffer Didrik Victor 
von Levetzow kammerherra við stiftamtmanns-
embættinu af Thodal. Levetzow var fæddur árið 
1754, kominn af þýzkum aðalsættum, eins og margt 
stórmenna í Danmörku, og hafði framazt í hirð-
mennsku frá unga aldri. Kammerherrann fær þá 
umsögn um miðja 20. öld að hann hafi verið ötull 
og kappsamur og að mörgu röggsamlegt yfirvald. 
Þó hafi hann komið sér heldur illa við landsmenn, 
og olli því bráðlyndi hans og stórbokkaháttur, er 
leiddi hann hvað eftir annað í gönur. Levetzow 
hafi verið einn af þeirri tegund háttsettra embætt-
ismanna á einveldisöld, er gerði strangar kröfur 
um skilyrðislausa hlýðni og auðmýkt af hálfu und-
irmanna sinna (16). Urðu ýmsir fyrir hroka hans 
og yfirgangi, þeirra á meðal Hannes Finnsson, er 
tók við biskupsembættinu af föður sínum, Finni 
Jónssyni, árið 1785.  

Síra Jón skal straffa 

Jón Steingrímsson segir frá því, að „herra bisk-
up Hannes fær skrif frá cancellíinu af 25. Junii, 
í hverju stiftamtmanni Levetzow og honum er 
uppálagt að straffa mig fyrir upptekning og útdeil-
ing úr pakkanum. Gerir biskup þar skrif til mín af 
21. Septembris 1785, að eg gefi honum skriflega til 
kynna, fyndi eg mér nokkuð til forsvars eður máls-
bóta móti svo harðri áklögun” (1). 

Síra Jón segir frá því að varalögmaður setti „sig 
til að koma í veg fyrir sérhvað, er mér mátti mein 
að verða, varaði mig við því, er honum sýndist mér 
hætt, gaf mér forskriftir til eins og annars, er eg 
hlaut að láta fyrir æðri menn koma, þótt fátt sjáist 
hér” (1). Hér víkur síra Jón að jafnaldra sínum, 
Magnúsi Ólafssyni úr Svefneyjum, varalögmanni 
sunnan og austan, en Eggert bróðir hans, sem 
drukknaði árið 1767, hafði gegnt embættinu áður. 
Magnús var tengdasonur Finns biskups og mágur 
Hannesar biskups. Hefir ekki verið ónýtt fyrir síra 
Jón að eiga vináttu Magnúsar, sem enn var stóls-
haldari í Skálholti árið 1785.

Prófasturinn segist hafa afhent biskupi alla 

Grein þessi (og sú 
fyrri er birtist í síðasta 
tölublaði) eru byggðar 
á erindi sem höfund-
ur flutti á Eldmessu: 
Málþingi um séra 
Jón Steingrímsson og 
Skaptárelda í Öskju, 
2. apríl 2006, á vegum 
Kirkjubæjarstofu, 
Guðfræðistofnunar, 
Jarðvísindastofnunar 
og Sagnfræðistofnunar 
Háskóla Íslands, svo og 
Vísindafélags Íslend-
inga.
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vitnisburði sem fyrir lágu, bæði þá sem að undan 
greinir og auk þess frá ýmsum sóknarbörnum hans 
og verður vikið að þeim síðar. 

Í byrjun október 1785 kemur til Jóns frá stift-
amtmanni og biskupi „sú þeirra ályktan, að af ásig-
komulagi og kringumstæðum minnar meðhöndl-
unar með peningana, samt minnar fátæktar vegna, 
sé eg álitinn fyrir yfirsjónina að láta úti 5 rd. til 
fátækra presta, og biðja opinberlega fyrirgefningar 
fyrir sýnódalréttinum vorið eftir” (1). Málið skyldi 
rekið fyrir dómstól kirkjunnar – sýnódalréttinum. 
Þar sat stiftamtmaður að sönnu í forsæti (17), en 
biskup var einn um að tilnefna í dóminn (16).

Jón Steingrímssyni var sem sagt boðið upp 
á það, að hann játaði að honum hafi „orðið á í 
messunni”. Yfirsjón kallast einnig afglöp, glópska, 
misgáningur, vangá, jafnvel synd og allt slíkt er 
hægt að fyrirgefa. Enn hvarflar það að síra Jóni, að 
halda málinu áfram, en hann afræður að lokum að 
beygja sig undir valdið: 

Vildi því heldur saklaus líða og ofsóttur verða. Þyngst þótti 
mér að verða að biðja fyrirgefningar á svoddan miskunnar- og 
kærleiksverki, sem eg gerði, hvar um eg skrifaði biskupi til, en 
hann svaraði með einu bréfi af 12. Junii 1786, að hann þyrði 
ei annað en eg gerði það með víðara. Svo fór eg til þings um 
sumarið, lagði út greinda 5 rd. og lét biskup ráða um fyrirgefn-
ingarbónina (1). 

Um athafnir síra Jóns

Síra Jón er svo sannarlega ekki sáttur við málalok-
in og hann stælist við mótlætið, á sama hátt og 
varð, þegar hann var flengdur, barinn og laminn að 
ósekju í Hólaskóla og hann lætur ekki bugast frek-
ar en þá. Hann sezt því við og skrifar varnarrit fyrir 
gerðir sínar og þar birtir hann vitnisburði sókn-
arbarna sinna. Verður hér á eftir getið nokkurra 
þeirra ummæla er varða líkn hans og lækningar,

Hinn 18. júní 1785 ritar síra Jón eftirfylgjandi:

Virðulegir minnar sóknar meðhjálparar og þessarar sveitar 
hreppstjórar, gerið svo vel sem eg hér beiðist, og segið sann-
leika um það, hverninn eg hafi hér næst afliðið fardagaár 
hagað mér:
1. í mínum embættisverkum utan kirkju sem innan;
2. í þeim verðslegu við einn og sérhvern, sem vitið;
3. hvert gagn eg hef haft af þeim nýja selabát, sem eg hefi að-

keypt fyrir peninga þá, sem háyfirvöldin, stiftamtmaður og 
biskup, hafa lagt mér, og hverninn eg hefi hagað því gagni;

4. hverninn háttað er mínu búskaparstandi. 
Ekki stóð á svarinu, því tveimur dögum síðar votta Pétur 
Sveinsson spítalahaldari á Hörgslandi og Oddur Bjarnason 
á Hörgslandi, síðar á Seglbúðum, eftirfarandi:

Til þess fyrsta svarast, að velæruverðugur prófasturinn ... hefur 
... að allra sjón stundað sín embættisverk með lastvörum lifnaði 
huggunar- og lærdómsfullri kenningu innan kirkju sem utan.
Til hins annars svarast, hann hélt einn þann þyngsta niðursetn-
ing, sem hér var á sveitinni, og hefur þar að auki lagt sig allan 
til, langt yfir megn, að hjálpa nauðlíðandi með ráð og dáð, svo 
margir hafa hér þar fyrir við lífið haldizt ... Gesti og umferð-
arfólk hefur hann framar öllum líkindum hýst ...
Til hins þriðja svarast: Af bátnum hafði hann það gagn í vor, að 
þá harðast var og lá við uppflosnun, fór hann með hann þangað 

Systrastapi og Skaftá. 

Handan Stapans stöðv-

aðist hraunrennslið í 

farvegi Skaftár meðan á 

„Eldmessunni“ stóð 

„. . . enda hagaði hans 

(guðs) ráð því svo til, að 

eldurinn komst ei þverfót-

ar lengra en hann var fyrir 

embættið, heldur hrúgaðist 

hvað ofaná annað í einum 

bunka” (Ævisagan).

Myndir og myndatextar

Haukur Valdimarsson.
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á fjöru, sem ei varð öðru vísi á komizt; náði hann þar 54 kópum, 
býtti þeim og gaf þá út, bæði þeim sem þar með honum voru, 
sem og öðrum nauðlíðandi í sveitinni. Þar á eftir lét hann fara 
í einn veiðiós, hvar í [nótina] náðust 30 kæpur og nokkuð fleiri 
smákópar, sem skipt var jafnt milli þeirra, sem í veiðinni voru, 
og síðan hafði þess öll sveitin not, svo og margir í Meðallandi. 
Og guð veit, hver neyð og bágindi hér hefði upp á fallið, hefði 
guð ei gefið þá veiði.
Til þess 4. svarast: Hann er nú einstæðings ekkjumaður, hefur 
væntanlega fram að færa 8 menn í heimili, en vinnumannslaus, 
á engan mannshlut í útverum, er enn búinn að missa úr pest-
inni kú, ... og er okkur sjáanlegt, að hann geti hér lengur við 
haldizt, nema meðan hann eyðir þessum uppdráttarkúm, verði 
honum ei með öðru móti bjargað, því prestinntektin hleypur 
hér ei yfir 3 ríxdali, vegna fátæktar fólksins (1).

Sýslumaðurinn, Lýður Guðmundsson staðfesti 
ofanritað vottorð og endurtekur sumt til frekari 
áherzlu. Lýður bætir því við, að prófastur verði nú 
að þræla sem erfiðismaður væri og að hann fái nær 
engan stuðning frá sókninni og nær engar tekjur 
„vegna hennar fátæktar, fyrir sín þungu og trúu 
embættisverk eftir tíðinni og sitt stöðuglyndi að 
víkja ei frá henni, sem aðrir gert hafa, hverjar ógn-
anir sem á hafa gengið. ...” (1)

Um hagi síra Jóns 

Sjálfur lýsir síra Jón ástandinu með þessum 
orðum:

Frá ... haustnóttum 1784 til vorsins 1785 átti eg þá allra dauf-
ustu ævi, sem eg hefi aflifað. Þá eg missti mína ágætu konu, féll 
mér svo að segja allur ketill í eld. Eg fékk það allra sterkasta 
óyndi og svefnleysi, sem verkaði hjá mér skaðlega þanka og 
alls kyns handa freistingar. Eg var ljósfeitislaus, og varð því að 
rorra uppi í sífelldu myrkri. Varð fólk mitt að vera í fjósi vegna 
mjólkurpenings og þjófaumferðar, en þar varð eg að liggja og 
sitja í kreppu. ... Í bænum, sem nú var auður, var herfilegur 
kuldi (1).

Ástandið var orðið svo yfirþyrmandi, að síra 
Jón hugleiðir jafnvel að stytta sér aldur. En sem 
fyrr stælist hann við mótlætið og um vorið fer hann 
á selaveiðarnar, sem fyrr er lýst og árið eftir (1786) 
votta síðan þrír meðhjálparar, að eftir fardaga, 
sem er í byrjun júní, sex vikum eftir sumardaginn 
fyrsta, að klerkur hafi farið til veiða á sömu slóð-
um og fyrr var lýst,  

með sömu selanót í þann sama veiðiós og með honum nokkur 
sóknarbörn hans, sem ei lágu sjúkir í bólunni eður voru annað 
hindraðir, eftir því sem til hlýddi útbúnir til veiðanna að standa 
í stöðum í flæðarmáli og eftir því sem sjórinn flæddi á land, án 
hverrar fyrirstöðu veiðin kunni ei að takast. Veiddist svo fyrir 
hans framfylgi, sameinaða krafta og verkfæri tveggja annarra, 
er hann tók í lið með sér, með hálfu sjávarfalli þann sama 
dag 73 stórselir, 120 smáselir, sem þessu Kirkjubæjarþinglagi, 
ásamt Leiðvallarþinglags innbyggjurum, kom til stórrar lífs-
bjargar í þeim matarskorti og gripaleysi, sem hér er, þar margir 
lafa hér með 4 og fimm menn á einni kú (1). 

Skaftáreldahraun og 

Lakagígar. Myndin er 

tekin norðan við fjallið 

Laka sem sést í fjarska á 

miðri mynd.
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Þeir félagarnir, Oddur og Pétur, sendu 13. sept-
ember 1785 frá sér yfirlýsingu, þar sem þetta má 
lesa: 

Vér vitum ei né heyrum um getið, að nokkur maður í landinu 
hafi afliðna eldtíð meira liðið eður lagt á sig, sem hann með 
óþreytanlegu stöðuglyndi að blífa hér við og halda sem flestum 
við lífið upp á sinn eigin kostnað, því þá hann kom hingað með 
það, sem þau góðu landsyfirvöld lögðu honum, því annað hafði 
hann lítið, þá seldi hann í fyrrahaust jarðarpart, er hann átti, 
fyrir 25 rd., ei allraeinasta handa sér, heldur til þess ..., að vesa-
lingar hér í sókn kynnu sem lengst við líf og jarðir að haldast, 
sem þeirra vitnisburðir ... sýna bezt. Það er og að segja um þá, 
er hér dóu, að hann lagði á sig stóra mæðu, jafnan fótgangandi, 
að þeir skyldu komast í guðs barna reit, því þann eina hest, sem 
hann átti eftir tórandi, léði hann að bera þá dauðu til kirkju, 
en gekk sjálfur; gaf og svo 5 ef ekki fleiri kistu um sig. Hér 
hafðu og orðið færri við jarðir en eru, hefði hann ei í svoddan 
háska og neyð, er þá yfir gekk og á stóð, bjargað bændum hér 
um peninga af þeim sjóð, hverninn sem hans misunnarar, ef 
nokkrir eru, hafa kunnað að útleggja það. ... (1) 

Læknisdómur við næringarkröm

Jón Steingrímsson heldur uppteknum hætti við 
lækningarnar og hér verða tilfærðar nokkrar 
frásagnir, sem varpa ljósi á nýjan vanda, sem nú 
var við að etja.

Kona á Núpsstað segir: 

Var eg þá svo aum af sinakreppu, að eg skreið af rúminu á 
höndum og fótum, þegar eg gat komizt það. Mín þrjú piltbörn 
voru svo upp þrungin af vatnsbjúg, að sér gátu enga björg veitt. 
Bjó hann þá til handa okkur graut úr fíflalaufum og lét okkur 
neyta hans mest matar... (1).  

Maður á Fossi segir síra Jón hafa lagt „allan hug 
og dug að bjarga mér við einni harðri sinakreppu 
...” og hann bætir við: „Keypti hann undir sjálfs 
síns nafni hest handa mér, svo ef eg hefði ei hann 
fengið, svo hefði eg ei við búskap getað haldið” 
(1).  

Annar maður segir, að hann 

tvíli að eg og börn mín hefðu nokkurn tíma í þessu lífi til 
heilsu komizt, ef [minn fyrrverandi sóknarprestur] hefði ei svo 
nákvæmlega og við okkur leitazt með innvortis og innvortis 
meðulum við þeirri vatnsuppþembingu og sinakreppu, sem við 
lágum, sérdeilislega eg, í rúma 7 mánuði, sem eg hef ekki getað 
honum borgað (1).

Að lokum þessi vitnisburður Odds Bjarnasonar, 
þess er áður var getið: 

Hér með geri eg augljóst, að það hélt mér og mínum mörgu 
börnum við lífið, með guðs hjálp, að eg eftir prófastsins ráð-
leggingum brúkaði í fyrra sumar með öllum hvítumat fíflarót-
arblöðin (1).  

Það sem hér er tekið með, er aðeins brot af því 
sem er í sjálfsævisögu eldklerksins, en það sem 
vekur athygli hér, er að þarna er lýst sjúkdóms-
heilkenni og lækningu á því. Þar með er hægt að 
kanna hvort saman eigi kvillinn og meðalið og sé 
svo, þá má í beinu framhaldi spyrja: Hvað var það í 
túnfíflinum, sem olli umskiptunum og gat síra Jón 
haft þekkingu þar um úr lækningabókum?

Næringarkröm af völdum langvarandi hung-
urs kemur þannig fram, að fyrst hverfur fitan 

úr líkamanum, en síðan fer að ganga á prótínin. 
Af því leiðir aftur að aukinn vökvi safnast milli 
frumna líkamans og verður þegar fram í sækir 
merkjanlegur sem bólgulopi, bjúgur, vatnssýki. Í 
textanum hér að ofan kemur fyrir heitið „vatns-
uppþembing”. Það heiti má túlka sem sambland 
vatnssýki og uppblásins kviðar af spennuleysi 
innyflavöðva vegna skorts á kalíni. Þegar kalínið 
hverfur úr frumunum veldur það einnig máttleysi í 
útlimavöðvum. Máttleysið er einnig eitt einkenna í 
skyrbjúg, sem er af völdum hörguls á askorbínsýru. 
Þeim skorti fylgja einnig verkir í ganglimum og 
gæti þar verið skýringin á kreppunni, sem lýst er.

Fífill – túnfífill, sem síra Jón beitir með svo 
góðum árangri, heitir á nútímalatínu: Taraxacum 
officinale. Heitið er komið úr miðaldalatínu og 
mun dregið af tarakshaqún í arabísku, þar sem 
það merkir villt kaffijurt eða einfaldlega beizk 
jurt, því það er hún svo sannarlega (18). Áður var 
hún nefnd Leontodon taraxacum (18, 19). Á ensku 
heitir hún dandelion, sem er afbökun á dens leonis, 
tönn ljónsins, á þýzku: Löwenzahn. Franska heitið 
er hins vegar pissenlit (18, 20) – eiginlega „væta 
rúmið”. Þetta heiti endurspeglar það, að jurtin 
hefir virk þvagræsiáhrif, þó ekki sé vitað á hverju 
sú verkun byggist. Í jurtinni er auki mikið magn 
kalínsalta og skýrir það verkunina að hluta. Þar að 
auki eru í henni öll mikilvægustu bætiefnin (A, B, 
C og D) (20). 

Fíflinum er fyrst lýst í kínverskri læknisfræði 
um 656 e. Kr. og í evrópskri læknisfræði um 1485 
e. Kr. Arabískir læknar mæltu með henni á 11. 
öld, hún var notuð í Wales á 13. öld og á 16. öld 
hlaut jurtin fulla viðurkenningu og var tekin upp 
í lyfjaskrár (18) og hlaut þar með viðheitið offic-

Skaftáreldahraun. Sér til 

Sveinstinds sem kenndur 

er við Svein Pálsson lækni.
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inale. Laufin og ræturnar, bæði fersk og þurrkuð, 
eru enn notuð í alþýðulækningum. Í vasabók, sem 
útgáfufélag þýzkra lyfsala gefur út, segir að rótina 
og jurtina alla (Taraxaci radix cum herba) megi 
nota „við truflunum á gallflæði, sem þagræsilyf, 
við lystarleysi og meltingartruflunum ([því það] 
eykur gallrennsli úr lifur) [og] við bólgukvillum í 
þvagfærum” (21).

Vitneskja um lækningamátt fífilsins, Taraxacum 
officinale, hafði örugglega borist hingað til lands 
á dögum Bjarna landlæknis og síra Jóns, því jurt-
in var tekin upp í dönsku lyfjaskrána (22), sem 
gilti hér á landi frá 1772, enda er þvagræsiáhrif-
unum lýst í dönsku jurtabókinni árið 1648 (23) og 
jurtarinnar er getið í lyfjaforskriftum Bartholins 
frá 1658 (24).

Líkn og lækningar

Nítjándu aldar læknirinn Rudolf Virchow, upp-
hafsmaður nútímalæknisfræði, beindi sjónum inn í 
frumuna og sagði að þar væru sjúkdómarnir. Hann 
var líka róttækur í betra lagi og hann vildi bæta 
kjör fólksins til þess að tryggja heilbrigði allra. 
Hann setti fram þá kenningu, að læknisfræðin væri 
félagsvísindi og stjórnmál væru ekkert annað en 
læknisfræði í víðustum skilningi. 

Síra Jón Steingrímsson skildi þetta miklu fyrr 
og breytti eftir því. Hann vissi sem var að til lítils 

væri að fást við lækningarnar, ef fólkið svalt og var 
klæðlítið. Hann var minnugur orðanna: „... því að 
hungraður var eg, og þér gáfuð mér að eta; þyrstur 
var eg, og þér gáfuð mér að drekka; gestur var eg, 
og þér hýstuð mig, sjúkur var eg, og þér vitjuðuð 
mín.” (Matt. 25.35-37) 

Í lok síðari heimsstyrjaldarinnar var sett fram 
hugmyndin um félagslegt öryggi. Á það var bent 
að þó hugtakið væri ekki gamalt er sú hugsjón sem 
á bak við liggur, ein af elztu siðgæðishugsjónum 
mannkynsins. Hún er spunnin af sama toga og 
bræðralagshugsjón kristindómsins, hún er reist á 
sömu rökum og krafa frönsku stjórnbyltingarinnar 
um jafnrétti og bræðralag, hún á rætur sínar að 
rekja til þeirra mannúðarhugsjóna, sem ýmsir 
beztu menn þjóðarinnar og andlegir leiðtogar 
með ýmislegar skoðanir og trúarbrögð hafa barizt 
fyrir. 

Jón Steingrímsson var persónugervingur alls 
þessa. Þess vegna skulum við minnast hans, þegar 
farið er að tala um það, að nú eigi fólkið að fá að 
kaupa sér pláss fremst í biðröðinni í heilbrigð-
iskerfinu.

Að lokum þetta:   Ég legg til, að Jón Steingrímsson 
frá Þverá í Blönduhlíð í Hegranesssýslu fái verð-
skuldaða umfjöllun næst þegar Læknatalið verður 
búið til prentunar. 
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