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Ágrip 

 

Þessi ritgerð er lögð fram til B.A. prófs í íslensku á Hugvísindasviði Háskóla Íslands. Efni 

hennar er athugun á íslenskukennslu, annar vegar í Bessastaðaskóla, sem starfaði á 

árunum 1805-1846, og hins vegar á fyrstu árum Reykjavíkurskóla. Verkefnið nær því yfir 

50 ára starf skólanna og var ætlað að leita svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hvað má lesa úr skýrslum um íslenskukennsluna á Bessastöðum? Hvaða sess hafði 

íslenska sem grein í stundaskránni? Hvað var kennt og hvernig? Hvaða gagn gerði 

kennslan? Hvernig rituðu skólasveinar málið? Má hugsanlega greina bein áhrif 

íslenskukennslunnar á þróun málsins á fyrri hluta 19. aldar?  

Fræðimenn eru sammála um að Bessastaðaskóli hafi haft mikil áhrif á þróun 

íslensks máls á 19. öld, Hann hafi stuðlað að málhreinsun og að þar hafi orðið til 

málviðmið sem tungan býr að enn í dag. Mjög lítið hefur þó verið fjallað um íslensku sem 

námsgrein í skólanum. Ekki virðist mjög mikið hafa verið fjallað um 

móðurmálskennsluna í Reykjavíkurskóla heldur en ljóst að kennarar þar höfðu einnig 

mikil áhrif á málstaðalinn og stafsetningu íslensks máls. 

Rannsóknin beindist að skjalasöfnum skólanna en einnig að skjölum 

Skólastjórnarráðsins í Danmörku sem var yfirvald íslensku skólanna og gaf fyrirmæli um 

kennsluna, þ.á m. kennslu í íslensku. 

Niðurstöður voru þær að íslenska var alla tíð kennd í Bessastaðaskóla en uppistaða 

námsins var stílagerð sem í áratugi fólst mest í þýðingum úr dönskum og latneskum 

lestrarbókum. Vanbúið húsnæði og þrengsli stóðu skólanum mjög fyrir þrifum í faglegum 

efnum og ljóst er að íslenskukennslan leið fyrir þessi vandræði. Framfaraöflin leystust úr 

læðingi þegar hið mikla hús Reykjavíkurskóla reis og skólastarf fluttist þangað 1846. Á 

fáeinum árum gjörbreyttist aðstaðan og straumhvörf urðu í íslenskukennslunni. 

Fjallað er um skrif skólapilta, stíla þeirra og ritgerðir frá ýmsum tímum með 

hliðsjón af þeim málviðmiðum sem þar koma fram. Ljóst er að þau breyttust mjög á 

tímabilinu 1830-1850 en engar heimildir fundust frá fyrstu árum Bessastaðaskóla. 

Skólarnir urðu fyrirmynd nýrra viðhorfa til íslensks máls en í Bessastaðaskóla mótuðust 

viðmiðin mest með starfi fornmálakennaranna, þeirra Sveinbjarnar Egilssonar og 

Hallgríms Scheving, er skólapiltar litu til sem fyrirmyndar í málvöndun.   
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1 Inngangur 

 

Fræðimenn eru sammála um að á 19. öld hafi mótast málstaðall sem smám saman hafði 

áhrif á tungumálið og hefur verið einkenni þess síðan. Margir hafa nefnt mikil áhrif 

Bessastaðaskóla (1805–1846) og einkum áhrif kennslunnar, þ.e. gullaldarþýðinga 

Sveinbjarnar Egilssonar á Hómerskviðum úr grísku og málvöndun Hallgríms Schevings 

í latínuþýðingum.1 Skáld og fræðimenn sem þaðan komu réðu miklu um þróun málsins 

en lítið hefur verið fjallað um bein áhrif móðurmálskennslu í skólanum. Lærði skólinn í 

Reykjavík tók svo við af Bessastaðaskóla og virðist ekki hafa verið mikið fjallað um 

móðurmálskennsluna þar heldur en þó bent á að Halldór Kr. Friðriksson, sem þar starfaði 

í nær hálfa öld, hafi með kennslu sinni og skrifum um málfar mótað mjög málstaðal og 

réttritun íslenskunnar.2  

Íslenska var alla tíð kennd í Bessastaðaskóla en hún stóð sem í skugga stóru 

greinanna, latínu, grísku og trúfræðigreina, enda var skólinn prestaskóli öðru fremur. 

Forvitnilegt þótti að skoða nánar hvað lesa má úr skýrslum um skólastarfið á 

Bessastöðum. Hvað var kennt og hvernig og hvaða sess hafði íslenska sem grein í 

stundaskránni? Hvaða gagn gerði kennslan? Hvernig rituðu skólasveinar málið? Má 

hugsanlega greina bein áhrif íslenskukennslunnar á þróun málsins á fyrri hluta 19. aldar 

þrátt fyrir „skuggatilveru“ hennar í skólastarfinu?  

Við flutning skólans til Reykjavíkur varð mikil breyting á stöðu íslensku í 

stundaskránni og virðist námsefni og kennsla hafa mótast á fyrstu árum skólans með 

fyrirkomulagi sem entist áratugum saman. Þessar breytingar þótti einnig forvitnilegt að 

skoða nánar í beinu framhaldi af umfjöllun um íslenskukennsluna í Bessastaðaskóla. 

Þetta urðu rannsóknarspurningar verkefnisins og var leitað svara í nokkrum 

skjalasöfnum, margvíslegum skólaskýrslum og ritum, umsögnum nemenda og heimildum 

um verkefni þeirra. Biskupsskjalasafn á Þjóðskjalasafni Íslands geymir skýrslur kennara 

um skólastarfið á Bessastöðum en þær rituðu þeir í áratugi og fjölluðu einkum um hvað 

þeir kenndu og hvernig. Safnið geymir einnig umsóknir um skólavist, stundaskrár, 

próftöflur, vitnisburði um nemendur og fjöldamargt er tengdist rekstri skólans, enda voru 

biskup og stiftamtmaður yfirvöld skólans hérlendis. Flest eru þessi skjöl á dönsku og öll 

                                                           
1 Kjartan G. Ottósson. 1990. Íslensk málhreinsun: sögulegt yfirlit, bls. 61–65. 
2 Kjartan G. Ottósson. 1990. Íslensk málhreinsun: sögulegt yfirlit, bls. 95–98. 
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í handriti. Frá stiftsyfirvöldum bárust skýrslurnar til Skólastjórnarráðsins danska sem var 

yfirvald æðri skóla í danska ríkinu 1805–1848. Sá hluti skjalasafns ráðsins er varðaði 

íslensk skólamál barst hingað frá Danmörku 1928 og var þetta safn einnig skoðað á 

Þjóðskjalasafni Íslands. Nauðsynlegt þótti líka að kanna nánar þau fyrirmæli og 

reglugerðir Skólastjórnarráðsins sem íslenskukennslan byggðist á en heimildir þar að 

lútandi er að finna í bókaflokknum Lovsamling for Island. 

Saman mynda þessi skjalasöfn nokkuð heillega mynd af starfi Bessastaðaskóla en 

þar er engin gögn að finna frá nemendum. Leitað var sérstaklega að skrifum nemenda í 

handritasafni Landsbókasafns Íslands og á Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum og bar það nokkurn árangur. Prentaðar skólaskýrslur rektora eru til á 

Landsbókasafni frá 1840 en á Þjóðskjalasafni eru varðveittar stundaskrár, lestrarbækur 

nemenda, ritgerðir þeirra, námsefni o.fl., allt frá stofnun Reykjavíkurskóla.  

Efni ritgerðarinnar skiptist í eftirfarandi kafla: Í 2. kafla er gefið stutt yfirlit um 

Bessastaðaskóla og kennsluna þar en einnig sýnd brot úr skólaumsóknum er lýsa þeim 

eðliskostum og undirbúningi sem piltar þurftu að hafa fyrir inngöngu í skólann. Þá er 

fjallað ítarlega um fyrirmæli og reglugerðir frá Danmörku en sérstaklega um stöðu 

móðurmálskennslu frá upphafi skólastarfs á Bessastöðum og breytingar er urðu á 

íslenskukennslunni við flutning skólans til Reykjavíkur. Í 3. kafla er fjallað um 

íslenskukennarana og íslenskukennsluna á Bessastöðum, þ.e. heimildir um hvað var kennt 

og hvernig, þau fjörutíu ár sem þær geyma. Loks er í kaflanum fjallað stuttlega um 

bókakost og námsbækur í Bessastaðaskóla en flest bendir til að þar hafi lítið verið um 

íslenskar bækur. 

Í 4. kafla er sagt frá veru Jónasar Hallgrímssonar skálds í skólanum 1823–1829 og 

gripið niður í skrif hans í skólablað og brottfararræðu frá skólanum til að bregða ljósi á 

svipmót texta hans eftir langa veru í skólanum. Þessu fylgir lýsing tveggja annarra 

skólapilta á skólalífinu og kennslunni og hvernig hún mótaði málsmekk þeirra, en 

minningar þeirra voru skrifaðar löngu síðar. Annar þeirra var í Bessastaðskóla um 1830 

en hinn bæði á Bessastöðum og í Reykjavík 1846.  

Í 5. kafla er síðan sagt frá flutningi skólans til Reykjavíkur og hraðri þróun í 

íslenskukennslu sem fylgdi hinum nýja skóla en heimildir um fyrstu starfsár hans eru 

margvíslegar, svo sem stundaskrár og frásagnir kennara og nemenda um námsefnið. Í 6. 

kafla er leitast við að greina málviðmið skólapilta og svipmót texta sem þeir skrifuðu 

bæði á Bessastöðum og í Reykjavík. Þar á meðal er burtfararræða Jónasar Hallgrímssonar, 

og stílæfingar og ritgerðir annarra pilta en það eru líklega elstu gögnin sem sýna hvað 
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kennara þótti nauðsynlegt að lagfæra í ritmáli nemenda. Gögnin ná yfir um 25 ára tímabil 

í málsögunni og eru því til nokkurs marks um breytingar á málinu þótt slitrótt séu. 

Sérstaklega er fjallað um breytingar á stafsetningu á þessum árum sem ljóslega koma fram 

í textum nemenda. Í 7. kafla er svo gerð grein fyrir niðurstöðum verkefnisins. Í Viðauka 

er loks texti burtfararræðu Jónasar Hallgrímssonar sem skrifuð var stafrétt eftir handriti 

hans. 

 

 

2 Svipmynd af Bessastaðaskóla og reglugerðir um lærðu skólana 

1805–1850 

 

2.1 Bessastaðaskóli 1805–1846 

 

Lærða skólanum á Bessastöðum var ætlað að starfa til bráðabirgða í litlu og ófullnægjandi 

húsnæði en úr þeim vanda hans rættist aldrei. Bekkirnir voru tveir því að fleiri voru 

skólastofurnar ekki en auk þess voru í húsinu vistarverur nemenda, mötuneyti skólans og 

íbúð bryta. Lokapróf frá skólanum veitti réttindi til prestsembætta og frekara náms í 

Kaupmannahafnarháskóla en í Bessastaðaskóla átti að kenna fornmálin, einkum latínu og 

grísku, trúfræðigreinar, landafræði, sögu og stærðfræði, svo og móðurmálið og einhver 

nýmálanna. Í þrengslunum hlutu þó fornmálin og trúfræði að eiga meginsess og 

einhverjar hinna greinanna að víkja. Skólasveinar voru 30–40, margir þeirra fulltíða 

menn, og dvöldust oft 5–6 ár í skólanum. Hver nemandi sat þá 2–3 ár í sama bekk og að 

hluta til með nýjum félögum á hverju ári, en kennarar urðu að semja sig að miklum 

breytileika í undirbúningi nemendanna.  

 Enginn nemandi komst í skólann án meðmæla sem send voru biskupi en í flestum 

bréfanna var einnig sótt um ölmusu (skólastyrk) fyrir piltana vegna bágra aðstæðna. Þar 

var líka sagt frá eðliskostum sveinanna og því sem þeir höfðu lært í heimaskólum. Oftast 

var mest skrifað um undirstöðu þeirra í latínu en fyrir kom að ást á móðurmálinu var líka 

talin til góðs undirbúnings og mannkosta. Hér fylgja nokkur brot, birt stafrétt úr 

meðmælabréfum frá ýmsum tímum.  

 

Júlí 1805: Úr umsókn J. Guðmundssonar fyrir Eirík Sverrisson: 

… Hvörsvegna eg hermed dyrfist aúdmjúklegast ad recommendera hans efnilega 

velsidada og velgáfada Son Eyrík til ad ödlast fulla Ölmösu og Undirvísun gratis í 
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þeim Islendska Latínska Skóla; Enn um þessa Úngmennis Ástundun og Framför til 

þessa, gétur best vitnad Prófasturinn Herra Jón Jónsson á Mýrum, hvörjum nefndur 

Únglíngur hefur ad þacka þau fyrstu Rudimenta.3 

 

Júní 1833: Úr umsókn E. H. Thorlacius um skólavist fyrir Þórarin Kristjánsson: 

… giörir lángt framyfir alldur gódan íslendskan Stil, svosem hann unnir 

formerkjanliga sínu módurmáli, öllu þaradlútandi Antiqviteti og historiu Patria; er 

flestum norrænum Sögum velkun̄igr, og les med eptirsókn allt sem þar ad lútandi 

útkèmur.4  

 

Júlí 1835: Úr umsókn Sveinbjarnar Egilssonar fyrir Guðmund Einarsson: 

Hvad gáfum hans, idni og sidferdi vidvíkur, vísa eg undirgefnast til míns bónarbréfs 

í fyrra, og legg hérmed vitnisburdi minna embættis brædra, hvurra kenslu hann hefir 

áheyrslu verid í vetur, þar hann med leyfi hra. Lectors hefir fengid ad sitja á 

bekkjarhorni í skólanum í kenslutímunum.  

[...] Faðir hans er so fátækur, ad hann aungvan styrk getur af honum feingid. Adur 

en eg sókti um skóla og ölmusu fyrir hann í fyrra, segir hann ad tvisvar hafi verid 

sókt fyrir sig. 5 

 

Maí 1844: Úr umsókn Sigurðar Gunnarssonar um skólavist fyrir Svein Skúlason:  

Líka hefur hann æft sig daglega nokkuð í latínskum stíl og opt í dönskum og 

íslenskum þar að auki nokkuð í þyðsku. 

[...] Og eptir því sem eg hef fremst vit á um að dæma hefur hann prýðilega góðar 

gáfur einkum næmi og minni, svo eg hefi ei þekkt þvílíkt. Hann er kappsamur og 

yðinn afbragðsvel, dagfarshægur og siðsamur.6  

 

Kennarar í Bessastaðaskóla voru þrír fyrstu árin en fjölgaði í fjóra haustið 1822 og urðu 

ekki fleiri. Yfirmaður skólans var nefndur lektor og kenndi trúfræðigreinar. Lektor fyrstu 

fimm árin var Steingrímur Jónsson, síðar biskup, en við tók Jón Jónsson guðfræðingur 

sem fylgdi skólanum til enda. Þekktustu kennarar skólans voru dr. Hallgrímur Scheving 

                                                           
3 Þjóðskjalasafn Íslands, Biskupsskjalasafn, Bps. C. VII. 1.a. Bréf til biskups eða stiftisyfirvalda um 

Bessastaðaskóla.  
4 ÞÍ Bps. C. VII. 5.b. 
5 ÞÍ Bps. C. VII. 6.a. 
6 ÞÍ Bps. C. VII. 8.a. 



10 
 

fornmálafræðingur sem kenndi latínu frá 1810, dr. Sveinbjörn Egilsson, guðfræðingur, 

fræðimaður og skáld, sem mest kenndi grísku og kom í skólann 1819, og Björn 

Gunnlaugsson, stærðfræðingur og landmælingamaður, sem kenndi ýmsar greinar frá 

1822. Allir þrír voru þeir við skólann uns hann var fluttur til Reykjavíkur og þangað 

fylgdu þeir honum. 

   

2.2 Fyrirmæli um Bessastaðaskóla 

 

Danska Skólastjórnarráðið, þ.e. Den kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler, 

var sett á stofn 1805 og hérlendis var það kynnt með auglýsingum sama ár.7 Ráðið hafði 

yfirumsjón með allri starfsemi æðri skóla í Danaveldi og í því sátu þrír menn, þ.e. fulltrúi 

konungs og tveir prófessorar við háskólann í Kaupmannahöfn. Ritari þess frá upphafi var 

Laurits Engelstoft (1774–1851), prófessor í sagnfræði. Hann varð assessor í ráðinu 1812 

og sat í því 1817–1832 og 1840–1848 en þá var það lagt niður.8 Engelstoft var kunnugur 

mörgum íslenskum menntamönnum, átti við þá margvísleg bréfaskipti og var áhugasamur 

um íslensk skólamál.9 

Fyrsta starfsár ráðsins kom íslenski skólinn ekki við sögu. Um svipað leyti bárust 

stiftamtmanni og biskupi kansellíbréf um stofnun „Interims-Skole“ á Bessastöðum og 

fjölluðu þau mest um húsakost og fjármál skólans, launakjör kennara og ölmusur 

nemenda en lektor skólans skyldi árlega gefa Skólastjórnarráðinu skýrslu um ástand og 

starfsemi hans.10 Næsta ár bárust áfram boð um umgjörð skólans en hinn 16. júní 1806 

gaf ráðið ítarleg fyrirmæli (skrivelse) um starfsemi skólans.11 Ekki verður annað séð en 

að þau hafi gilt alla tíð fyrir Bessastaðaskóla.  

                                                           
7 Lovsamling for Island: 6, 1792–1805. 1856. Oddgeir Stephensen og Jón Sigurðsson tóku saman og gáfu 

út, bls. 764–765. 
8 Dansk Biografisk Leksikon. Vefslóð: 

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Historie/Historiker/Laurits_Engelstoft (sótt 

3. apríl 2014). Þekktasta verk Engelstofts var bókin: Tanker om Nationalopdragelsen, betragtet som det 

virksomste Middel til að fremme Almenaand og Fædrelandskærlighed (1808), en þar var lögð áhersla á að 

ungmennum skyldi innrætt föðurlandsást og kennd saga þjóðar sinnar. 
9 Landsbókasafn Íslands, ÍB. 50 fol. Bréfasafnið var gjöf frá ekkju Engelstofts og í því eru m.a. bréf frá  

Baldvini Einarssyni, Bjarna Thorarensen, Guttormi Pálssyni, Sveinbirni Egilssyni og Arnóri Árnasyni, flest 

um skólamál en nokkur um persónuleg málefni.  
10 Lovsamling for Island: 6, 1792–1805, bls. 752–755. 
11 Lovsamling for Island: 7, 1806–1818. 1857. Oddgeir Stephensen og Jón Sigurðsson tóku saman og gáfu 

út, bls. 41–75 og 76–80. Fyrirmælin nefndust á dönsku: Directionen for Universitetet og de lærde Skolers 

Skrivelse til Stiftsövrigheden i Island ang. Underviisningen i Skolen og sammes Bibliotek m.v. Khavn den 

16. Juni 1806. Einnig: Directionen for Universitetet og de lærde Skolers Skrivelse til Stiftsövrigheden i 

Island ang. Bessastad Skoles Organisation. Khavn den 16. Juni 1806.  

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Historie/Historiker/Laurits_Engelstoft
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Í fyrirmælum ráðsins kom fram að hinn lærði skóli á Íslandi átti að starfa á sama 

grundvelli og skólarnir í Danmörku og Noregi eins og framast mætti verða. Þar áttu að 

vera 30 nemendur í þremur bekkjum og auk þess framhaldsdeild fyrir þá sem hugðust 

gerast prestar án háskólanáms í Kaupmannahöfn.12 Nemendur skyldu hafa náð 14 ára 

aldri, vera læsir og skrifandi og þekkja grunnatriði málfræði (þ.e. latínu) og reiknings. 

Kenna átti sex daga í viku, sjö stundir dag hvern en skólaárið vera 24. september til 1. 

júlí. Kennarar áttu að vera fjórir, hver að kenna sínar greinar og notast við danskar og 

latneskar handbækur þar til völ yrði á góðum þýðingum á íslensku. Það var orðað þannig 

í fyrirmælunum:13 

 

Indtil de nödvendigste Elementair-Böger kunne udkomme i god islandsk 

Oversættelse hjælper enhver Lærer sig saa godt han kan med danske eller latinske 

Haandböger. 

 

Um kennslugreinarnar sagði enn fremur:14  

 

Alle 3 Skoleklasser fælles Underviisnings-Gjenstande ere: det islandske, danske og 

latinske Sprog, Religion, Historie, Geographie, Arithmetik; i anden og tredje klasse 

læres ogsaa det græske Sprog og Elementar-Geometrien og i den tredje endvidere 

en for den islandske Skole-Ungdom passende Encyclopædie af de almeennyttigste 

Kundskaber, samt, saavidt dertil er Tid, Begyndelsesgrundene i det hebraiske Sprog 

for dem, der agte at fortsætte det theologiske Studium ved Universitetet.  

 

Ljóst er því að dönsk skólayfirvöld ætluðust til að móðurmálið fengi sinn sess í skólanum 

og að námsgögn yrðu smám saman aðgengileg á íslensku. Það var því ekki vilji þeirra að 

skólamálið yrði danska þó að hún hlyti að henta best frekara námi í Danmörku. Kennarar 

skyldu mánaðarlega gefa stiftsyfirvöldum, þ.e. biskupi og stiftamtmanni, skýrslu um 

námsefni og kennslutilhögun en yfirvöldin senda ráðinu árlega afrit þeirra. Stundatöflur 

skyldu útgefnar af ráðinu en frávik voru þó leyfð með rökstuðningi skólayfirvalda hér. 

Um bókasafn skólans var það eitt sagt að ráðið mundi senda því bækur árlega og þar á 

meðal bækur til dreifingar meðal nemenda. 

                                                           
12 Eins og áður var nefnt urðu bekkir aldrei fleiri en tveir í Bessastaðaskóla. 
13 Lovsamling for Island: 7, 1806–1818. 1857, bls 77. 
14 Lovsamling for Island: 7, 1806–1818, bls. 76. 
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Viðauki um kennslufyrirkomulag í dönskum og norskum skólum mun hafa fylgt 

fyrirmælunum og var hverjum kennara Bessastaðaskóla sent eintak af því til hliðsjónar 

að því er fram kemur í sömu heimild.15 Þar var ítarlega fjallað um kennsluefni í dönsku, 

latínu og grísku en stuttlega um hebresku, frönsku og þýsku. Einnig var fjallað ítarlega 

um trúfræðigreinar og allmikið um landafræði, sögu og reikning en ekkert um 

fyrirkomulagið við íslenskukennsluna. Líklegt má telja að íslenskukennarar á fyrstu árum 

skólans hafi fylgt fyrirmælum um dönskukennsluna þar sem fram kom að æfa skyldi 

lestur, skrift og hugsun á móðurmálinu („Modersmaalet“) í fyrsta bekk en síðan málfræði, 

setningafræði og stafsetningu, svo og ritun stuttra ritgerða og sendibréfa, ýmist í tímum 

eða utan þeirra. Sérstaklega var tekið fram að skriflegar æfingar skyldu ekki eingöngu 

verða þýðingar og stílæfingar. Kennara bar að leiðrétta stafsetningar- og málfræðivillur í 

móðurmálinu og benda á æskilegt málsnið og orðalag.16 Hann átti að velja texta eftir 

þjóðskáldin, láta nemendur snúa ljóðum í óbundið mál og benda á sérkenni beggja en 

nemendur áttu líka að æfa sig í framsögn og þjálfa góðan málsmekk. Nákvæm fyrirmæli 

er sérstaklega vörðuðu Bessastaðaskóla virðast ekki hafa verið send meðan hann starfaði. 

Vikustundirnar voru 42 í hvorum bekk en mesta vægi höfðu latína með 9 tíma og 

gríska með 6 tíma í hvorum bekk, svo og trúfræðigreinar með 6 tíma í neðri bekk en 12 

tíma í þeim efri. Í dönsku voru 5 tímar í neðri bekk og 3 tímar í þeim efri. Auk þess voru 

á stundaskránni hebreska í efri bekk, landafræði og stærðfræði í neðri bekk og 

mannkynssaga sameiginlega í báðum bekkjum. Einni stund í viku var ráðstafað til 

framsagnar nemenda. Íslenskukennsla í töflunni bar heitið „Isl. Stilövelse“ og var sett í 

þrjá tíma fyrir hvorn bekk, þ.e. á þriðjudögum, fimmtudögum og laugardögum í neðri 

bekk en á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum í efri bekk. Kennari var Guttormur 

Pálsson, „Adj. G. Poulsen“. 

 

Fyrirmælunum fylgdi handskrifuð stundatafla sem hér fylgir endurgerð.17 Hún var 

einnig prentuð síðar.18 

                                                           
15 Lovsamling for Island: 7, 1806–1818, bls. 43–69. 
16 Lovsamling for Island: 7, 1806–1818, bls. 57. Orðalagið er: „anmærkes og rettes saavel Feilene imod 

Retskrivningen og Grammatiken, som i Fremstillingsmade og Udtrykket.“ 
17 Þjóðskjalasafn Íslands, Skjalasafn Skólastjórnarráðsins, Sk–1/41 og ÞÍ Bps. C.VII. 1.a. 
18 Lovsamling for Island: 7, 1806–1818, bls. 74–75. 
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Lectionstabel 

for Islands latinske Skole i Aaret 1806 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Löverdag 
Kl. 8-9 Latin II. 

Adj. J. 
Johnsen 
Græsk I. 
Adj. 
G.Poulsen 

Latin II. 
Adj. Johnsen 
 
Græsk I. 
Adj. Poulsen 

Latin II. 
Adj. Johnsen 
 
Græsk I. 
Adj. Poulsen 

Latin II. 
Adj. Johnsen 
 
Græsk I. 
Adj. Poulsen 

Latin II. 
Adj. Johnsen 
 
Græsk I. 
Adj. Poulsen 

Latin II. 
Adj. Johnsen 
 
Græsk I. 
Adj. Poulsen 

Kl. 9-10 Græsk II. 
Adj. Poulsen 
 
Latin I. 
Adj. Johnsen 
 

Græsk II. 
Adj. Poulsen 
 
Latin I. 
Adj. Johnsen 
 

Græsk II. 
Adj. Poulsen 
 
Latin I. 
Adj. Johnsen 
 

Græsk II. 
Adj. Poulsen 
 
Latin I. 
Adj. Johnsen 
 

Græsk II. 
Adj. Poulsen 
 
Latin I. 
Adj. Johnsen 
 

Græsk II. 
Adj. Poulsen 
 
Latin I. 
Adj. Johnsen 
 

Kl. 10-11 Religion II. 
Lector 
Johnsen 
Lat.Stilövelse 
I. 
Adj. Johnsen 

Religion II. 
Lect. Johnsen 
 
Isl. Stilövelse  
I. 
Adj. Poulsen 

Religion II. 
Lect. Johnsen 
 
Lat.Stilövelse 
I. 
Adj. Johnsen 

Religion II. 
Lect. Johnsen 
 
Isl. Stilövelse  
I. 
Adj. Poulsen 

Religion II. 
Lect. Johnsen 
 
Lat. Stilövelse 
I. 
Adj. Johnsen 
 

Religion II. 
Lect. Johnsen 
 
Isl. Stilövelse  
I. 
Adj. Poulsen 

Kl. 11-12 Religion I. 
Lect. Johnsen 
 
Isl. Stilövelse 
II. 
Adj. Poulsen 

Religion I. 
Lect. Johnsen 
 
Dansk  
II.  
Adj. Johnsen 

Religion I. 
Lect. Johnsen 
 
Isl. Stilövelse 
II. 
Adj. Poulsen 

Religion I. 
Lect. Johnsen 
 
Dansk  
II.  
Adj. Johnsen 

Religion I. 
Lect. Johnsen 
 
Isl. Stilövelse 
II. 
Adj. Poulsen 

Religion I. 
Lect. Johnsen 
 
Dansk 
II.  
Adj. Johnsen 
 

Kl. 2-3 Lat. Stilövelse 
II.  
Lect. Johnsen 
 
Dansk I. 
Adj. Johnsen 

Hebraisk 
Lect. Johnsen 
 
 
Dansk I. 
Adj. Johnsen 

Lat.Stilövelse 
II.  
Lect. Johnsen 
 
Dansk I. 
Adj. Johnsen 

Hebraisk 
Lect. Johnsen 
 
 
Dansk I. 
Adj. Johnsen 

Lat.Stilövelse 
II.  
Lect. Johnsen 
 
Dansk I. 
Adj. Johnsen 
 

Declamation  
I. II. 
Lect. Johnsen 
 

Kl. 3-4 Geographie 
Adj. Poulsen 
 
Det nye 
Testamentes 
Exegese for 
Selecta 
Lect. Johnsen 

Arithmetik 
Adj Johnsen 
 
Det nye 
Testamentes 
Exegese for 
Selecta 
Lect. Johnsen 

Geographie 
Adj. Poulsen 
 
Catechetik for 
Selecta 
Lect. Johnsen 

Arithmetik 
Adj Johnsen 
 
Det nye 
Testamentes 
Exegese for 
Selecta 
Lect. Johnsen 

Geographie 
Adj. Poulsen 
 
Det nye 
Testamentes 
Exegese for 
Selecta 
Lect. Johnsen 
 

Arithmetik 
Adj Johnsen 
 
Catechetik for 
Selecta 
Lect. Johnsen 

Kl. 4-5 Historie 
Adj. Poulsen 

Historie 
Adj. Poulsen 

Historie 
Adj. Poulsen 

Historie 
Adj. Poulsen 

Historie 
Adj. Poulsen 

Historie 
Adj. Poulsen 
 

 

Saaledes efter Directionens Befaling i Secretariatet affattet 
Kjöbenhavn 16. Juni 1806.                                                                                                 Engelstoft. 
 

 

2.3 Áherslan á móðurmálskennslu 

 

Varðveist hafa annálar Kaupmannahafnarháskóla og lærðu skólanna 1806–1813 en 

Laurits Engelstoft var ritstjóri þeirra.19 Skýrslurnar fjalla fræðilega um skólamál en mest 
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um háskólann, fjárhag skóla og skólafregnir frá öðrum löndum en þær bregða líka ljósi á 

reglur sem lærðu skólunum voru settar þó að í þeim finnist engar heimildir um stundaskrár 

þeirra í Danmörku. Afar lítið er fjallað um íslenska skólann. Annálarnir bregða m.a. ljósi 

á þá staðreynd að móðurmálskennsla var talin nauðsynleg í æðri skólum Danmerkur og 

mikið um hana fjallað á þjóðræknislegum og uppeldislegum forsendum. Umfjöllun um 

móðurmálskennslu sýnir að prófað var í dönskum stíl á fyrsta lærdómsprófi („Examen 

artium“) við Háskólann í Kaupmannahöfn og danska var ávallt talin fyrst á 

einkunnablöðum. Til prófs voru ritgerðarspurningar af siðferðislegum og þjóðernislegum 

toga  en auk þess áttu nemendur að þýða af öðrum tungumálum á dönsku.  

Í annálum Engelstofts er ritgerð um móðurmálskennslu eftir prófessor Rosted.20 Þar 

segir að kennsla í móðurmálinu sé afar mikilvægur hluti af fræðslu ungmenna í skólum 

því að móðurmálið sé mælikvarði á göfgi þjóðar og framfarir. Ungmenni þurfi að læra 

móðurmálið til að tjá göfugar hugsanir og tilfinningar. Móðurmálið geti ekki haldist 

óbreytt og það þurfi líka að nærast á fegurð annarra mála. Þar séu klassísku málin, gríska 

og latína, leiðin til fullkomnunar. Með móðurmálskennslunni er sagt að ungmenni læri að 

tjá sig og tala rétt mál, málið sjálft verði þar með sjálfstæðara og fastara fyrir. 

Allt bendir því til að mennta- og uppeldisfrömuðurinn Engelstoft hafi alla tíð verið 

hliðhollur móðurmálskennslu í lærðu skólunum og að á þeim grunni hafi íslenska strax 

fengið inni í stundaskrá Bessastaðaskóla þrátt fyrir þrengsli og kennaraskort. Greinin var 

talin upp fyrst í listanum yfir námsgreinar í öllum bekkjum þó að fornmálin fengju flesta 

tímana. Skólamálaráðið taldi líka rétt að námsbækur væru sem flestar þýddar á íslensku 

eins og áður er getið. 

 

2.4 „Skólamálið“ 

 

Þegar endurreist Alþingi kom saman sumarið 1845 kynnti Jón Sigurðsson bænarskrá um 

stofnun þjóðskóla á Íslandi, undirritaða af 24 kandídötum og stúdentum í 

Kaupmannahöfn. Aðdragandi og meðferð málsins, en þó einkum barátta Jóns 

Sigurðssonar fyrir framförum í skólamálum, hefur oft verið nefnt „skólamálið“. Í þrengsta 

skilningi fjallaði það um úrbætur á námskrá „latínuskólans“ en í víðara skilningi um 

framfarir í skólamálum landsins, enda sagði í kynningu: „Vèr köllum skóla þenna 

                                                           
19 Lauritz Engelstoft. Án árs. Universitets og Skole-Annaler 1806–1813, udgivne af L. Engelstoft, Professor 

i Historie og Geographie ved Kjøbenhavns Universitet, Secretær og Bureauchef i Directionen for 

Universitetet og de lærde Skoler.  
20 Lauritz Engelstoft. Án árs. Universitets og Skole-Annaler 1806–1813,  bls. 205–223 (IV). 
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þjóðskóla með fram vegna þess, að vèr óskum að øll kennsla renni af þjóðlegri rót, það 

er að skilja mentun þeirri sem Íslendíngum er eðlileg og þar hefir lifað í landinu frá 

aldaøðli.“21 Í fyrstu grein skjalsins kom fram beiðni um stærri og betri skóla, kennslu í 

íslenskri tungu og íslenskum og norrænum bókmenntum, þýsku, ensku, frönsku og 

náttúruvísindum. Aðrar greinar fjölluðu um að hafin yrði kennsla í forspjallsvísindum til 

undirbúnings háskólanámi, nám yrði skipulagt handa þeim sem ekki ætluðu sér að verða 

embættismenn, að guðfræðikennsla yrði skilin frá skólakennslunni og prestaskóli settur á 

stofn og að komið yrði á menntun fyrir læknaefni og lögfræðinga.22 Íslendingar sem 

önnuðust undirbúning málsins með Jóni skrifuðu álitsgerðir um fyrirkomulag 

„latínuskólans“ og lögðu m.a. til að íslenska yrði kennd samtals 18 tíma á viku í fjórum 

deildum skólans.23 

Eftir meðferð í nefnd þingsins samþykkti Alþingi síðla sumars veigamikla hluta 

skjalsins og þar á meðal 1. greinina nær óbreytta og hljóðaði hún þá þannig:  

 

… að skóli vor verði nú þegar bættur svo og aukinn að hann geti staðið jafnfætis 

hinum beztu skólum í Danmörk; ætlum vèr að þartil liggi næst, að þar verði ætlað 

rúm handa 60 piltum, að alúð verði lögð á að kenna íslenzka túngu, og íslenzka og 

norræna bókvísi, að kennd verði þjóðverska, enska og frakkneska, sömuleiðis 

náttúruvísindi og stofnað náttúrugripasafn, sem þartil er nauðsynlegt; enfremur að 

kennd verði saunglyst og íþróttir.24  

 

Ekki er ljóst hve mikil áhrif bænarskráin hafði á námskrá Reykjavíkurskólans nýja þar 

sem unnið var að reglugerð fyrir skólann á  sama tíma. Líklegt er þó að undirtektir 

Alþingis hafi eflt þann anda að auka bæri kennslu í íslensku og bókmenntum sérstaklega.  

 

2.5 Fyrstu reglugerðir um Reykjavíkurskóla  

 

2.5.1 Bráðabirgðareglugerð 1846 

 

Sumarið 1845 birti Skólastjórnarráðið bráðabirgðaskipan fyrir lærða skóla í Danmörku. 

Sveinbjörn Egilsson, nýskipaður rektor Reykjavíkurskóla, var næsta vetur í 

                                                           
21 ÞÍ Sk. 11–27. 
22 Prestaskólinn var stofnaður 1847. 
23 ÞÍ Sk. 11–27.  
24 ÞÍ Sk. 12–2. Fyrirsögn þingsályktunarinnar var: „Allraþegnsamlegust bænarskrá alþíngis um 

kennslulögun í Íslands lærða skóla, dags 5. Ágúst 1845. Undirritað: Thorsteinson og H. G.Thordarson. 
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Kaupmannahöfn og má af gögnum ráða að orðalag um námsefni í íslensku í hinum nýja 

skóla hafi verið sniðið að því orðalagi sem gilti um dönskukennslu þarlendis því að í 

eintaki reglugerðarinnar er einfaldlega skrifað með hendi Sveinbjarnar orðið „islandsk“ í 

stað „dansk“ þar sem við á.25 Önnur skrif Sveinbjarnar frá sama tíma styðja þetta því að 

uppkast hans, líklega skrifað í Kaupmannahöfn þennan vetur, sýnir að hann gerði ráð fyrir 

að málakennslan hérlendis viki frá dönsku reglugerðinni og að tungumálin yrðu kennd 

þannig:26  

 

Islandsk, ligesom Dansk efter Prov. Plan. 4,1 og 11,1,  

Dansk ligesom Tydsk efter Prov. Plan. 4,2 og 11,2, og 

Tydsk ligesom Fransk efter Prov. Plan. 4,3 og 11,3. 

 

Með þessari aðlögun fékk því íslenska hliðstæða stöðu og danska móðurmálið í dönskum 

skólum en hérlendis varð danska fyrsta erlenda tungumálið og þýska annað í námskránni. 

Skólastjórnarráðið gaf út bráðabirgðareglugerð fyrir „den lærde Skole i Reykjavik“ og er 

hún til í handriti frá 30. maí 1846.27 Hún tók síðan gildi 1. okt. 1846.28 Íslensk þýðing 

hennar birtist í Reykjavíkurpóstinum sama ár.29 Skólinn skyldi undirbúa menn fyrir 

háskólanám en einnig fyrir nám í prestaskóla sem setja átti á laggirnar. Tilsjónarmenn 

voru biskup og stiftamtmaður eins og áður. Skólanum skyldi nú skipt í fjóra bekki og 

setið tvo vetur í þremur þeirra, þ.e. sjö vetur alls, en nemendur skyldu ekki koma eldri í 

skólann en sextán ára, kunna undirstöðuatriði í tilteknum greinum og vera fermdir, 

bólusettir og óspilltir. Engar sérstakar kröfur voru gerðar um kunnáttu í íslensku aðrar en 

                                                           
25 ÞÍ Sk. 13–1. „Provisorisk Plan for den ved allerhøjeste Resolution af 9de Febr. 1844 bestemte udvidede 

Underviisning i Metropolitanskolen, Odense Cathedralskole og Kolding lærde Skjole.“  § 4: „Gjenstande 

for Underviisningen ere følgende Sprog, Videnskaber og Færdigheder: Dansk: [lagfært í eintakinu sem 

Islandsk] Underviisningen heri meddeles gjennem samtlige Skolens Klasser og har til Formaal, deels 

igjennem dette Sprog at bibringe Disciplene de almindelige grammatikalske Begreber, deels at bringe dem 

til að skrive Modersmaalet correct, reent og med Smag, deels at gjøre dem bekjendte med den danske 

[lagfært í eintakinu sem islandske] Literaturs Historie og de vigtigste Værker.“ 
26 ÞÍ Sk. 12–1. 
27 ÞÍ Bps. C. VII. 8.b. Handritið er merkt Skólastjórnarráðinu og undirritað af Engelstoft, Hansen og 

Kolderup-Rosenvinge. 
28 Lovsamling for Island: 13, 1844–1847. 1866. Oddgeir Stephensen og Jón Sigurðsson tóku saman og gáfu 

út, bls. 435–463. Reglugerðin nefnist á dönsku: „Forelöbigt Reglement for den lærde Skole i Reykjavik, 

Khavn 30. Mai 1846.“ Íslensk þýðing fylgir danska textanum, bls. 449–463, og mun hún vera orðrétt úr 

Reykjavíkurpóstinum frá 1846–1847. 
29 Reykjavíkurpósturinn. 1846–1847. Reglugjörð um latínuskólann í Reykjavík 1846: 1,2,3; 1847: 4,5,6.  
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þær að geta lesið hana og skrifað læsilega. Um kennslu í íslensku sagði eftirfarandi í grein 

4.1: 30 

 

Íslenzk tunga: Hana skal kenna í öllum bekkjum, en sá er tilgángur þeirrar kennslu, 

í fyrsta lagi að kynna lærisveinum með þessari túngu hinar almennu hugmyndir 

málfræðinnar, í öðru lagi að kenna þeim að rita móðurmál sitt samkvæmt rèttum 

reglum, óblandað og með góðum smekk, í þriðja lagi að kynna þeim bókmentasögu 

Íslands. 

 

Þessi grein mun hafa verið samin eftir bráðabirgðareglum („Provisorisk Plan“) frá 1844 

um dönskukennslu í lærðum skólum í Danmörku. Greinin var greinilega aðlöguð fyrir 

Ísland með sama hætti og áður var getið því að í bráðabirgðareglunum var strikað yfir 

orðið „dansk“ og þess í stað handskrifað orðið „islandsk“ með hendi Sveinbjarnar, að því 

er best verður séð.31   

Tekið var fram að íslenska og danska ættu að vera aðalkennslugreinar í neðri 

bekkjum skólans en í efri bekkjum var miðað við að fornmálin yrðu aðalgreinar. 

Lestrartöfluna (stundaskrána) átti rektor að semja fyrir hvert misseri en tilsjónarmenn 

samþykkja. Kennslustundir skyldu ekki vera fleiri en 36 á viku og skólaárið fyrst um sinn 

1. okt.– 30. júní. Misserispróf skyldu haldin um miðjan febrúar en aðalpróf í lok júní og 

skyldi það vera opinbert og tveir prófdómarar hlýða á, annar þeirra einhver kennari 

skólans en hinn utanskólamaður, velkunnugur vísindagreininni. Auk þess skyldu haldin 

burtfararpróf í júlí, þar á meðal í íslensku, en það átti eingöngu að vera skriflegt og fólgið 

í að: 

… semja ritgjörð yfir eitthvert tiltekið efni; skal ekki þegar um þá ritgjörð er dæmt, 

haft tillit til sèrlegs lærdóms eða kunnáttu í einni einstakri grein, heldur til hins, 

hversu lærisveininum er lagið að hugsa og hve ljós hugsanin er, svo og þess, hver 

reglusemi og smekkur lýsir sèr í meðferð og útlistun efnisins.32   

                                                           
30 Lovsamling for Island: 13, 1844–1847, bls. 450–51. Þetta er orðað þannig í dönsku útgáfunni í grein 4.1, 

bls. 436–437: „Islandsk. Underviisningen heri meddeles gjennem samtlige Skolens Klasser og har til 

Formaal, deels igjennem dette Sprog at bibringe Disciplene de almindelige grammatikalske Begreber, deels 

at bringe dem til að skrive Modersmaalet correct, reent og med Smag, deels at gjøre dem bekjendte med 

den islandske Literaturs Historie og de vigtigste Værker.“  
31 ÞÍ Sk. 13–1. Skjalið er kallað Provisorisk Plan resol. 9. Feb. 1844. 
32 Lovsamling for Island: 13, 1844–1847, bls. 455. Þetta er orðað þannig í dönsku útgáfunni, bls. 441: „I 

Islandsk bliver Pröven alene skriftlig og skal bestaae i en Udarbeidelse ved et opgivet Emne ved hvis 

Bedömmelse ikke bör sees paa nogen Kundskabsmasse i et eller andet enkelt Fag, men paa Kandidatens 

Evne til Selvtænkning i forbindelse med Klarhed, Korrecthed og Smag i Fremstillingen.“  
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Samkvæmt þessu áttu ritgerðirnar fremur að miðast við skýrleika hugsunar og góðan 

smekk en kunnáttu á viðfangsefninu en líklega hefur verið gert ráð fyrir að góð kunnátta 

í íslensku máli fylgdi þessum eðliskostum! 

 

2.5.2 Reglugerðin 1850 

 

Reglugerð um kennsluna og lærdómsprófin í hinum lærða skóla í Reykjavík var gefin út 

fyrir Ísland 30. júlí 1850.33 Þá hafði Skólastjórnarráðið verið lagt niður en 

skólastjórnarmál færð til Kirkju- og skólamálaráðuneytis Danmerkur. Hlutverk skólans 

var nú orðið víðtækara en áður því að auk undirbúnings fyrir Prestaskólann og 

háskólanám skyldi hann „veita lærisveinum þeim, sem honum eru á hendur faldir, þá 

tilsögn, er leiða megi til sannrar og röksamlegrar frummentunar“.34 Bekkir voru áfram 

fjórir en skólapiltar skyldu vera sex ár í skólanum, þ.e. eitt ár í 1. bekk, eitt ár í 2. bekk en 

tvö ár í hvorum efri bekkjanna. Íslensku urðu menn að geta lesið og ritað læsilega og 

„stórlýtalaust að rèttrituninni til“ þegar þeir komu í skólann en í skólanum áttu nemendur 

að kynnast íslenskri tungu og bókmenntum hennar. Í reglugerðinni var því auk þess lýst 

yfir að íslenska móðurmálið í íslenska skólanum skyldi vera jafnrétthátt móðurmálinu í 

dönsku skólunum — „Det islandske Modersmaal i den islandske Skole sættes jævnsides 

med Modersmaalet i de danske Skoler“, og virðist það hafa verið nýbreytni í  

reglugerðum.35  Inntaki kennslunnar var nú einnig lýst í fyrsta sinn í sögu skólanna:36 

 

Íslenzka. Hana skal kenna í öllum bekkjum; skal þeirri kennslu svo haga, að piltum 

lærist að tala hana og rita hreint, rètt og lipurt; smásaman skal og kynna þeim 

bókmentasögu Íslendínga og helztu rit. Í allri túngumálakennslu skal hafa 

íslenzkuna, til að gjöra piltum skýrar og skiljanlegar hinar almennu málfræðislegu 

                                                           
33 Lovsamling for Island: 14, 1848–1850. 1868. Oddgeir Stephensen og Jón Sigurðsson tóku saman og gáfu 

út. Reglugerðin nefnist á dönsku: „Kongelig Resolution ang. Underviisningsplan og Examensbestemmelser 

for den lærde Skole i Reykjavik, 30. Juli 1850“, bls. 495–528. Íslenska þýðingin (frá bls. 514) hefur 

fyrirsögnina: „Reglugjörð um kennsluna og lærdómsprófin í hinum lærða skóla í Reykjavík“. Hún mun 

hafa vera tekin óbreytt úr Lanztíðindum 1850–51.  
34 Lanztíðindi. 1850–1851. Reglugjörð um kennsluna og lærdómsprófin í hinum lærða skóla í Reykjavík. 

27. – 35. tbl., bls. 111–114, 122–123, 129–130, 133, 141–142.  
35 Lovsamling for Island: 14, 1848-1850, bls. 499. 
36 Lovsamling for Island: 14, 1848-1850, bls. 516. Þetta er orðað þannig í dönsku útgáfunni, bls. 503: 

„Islandsk. Underviisningen heri meddeles gjennem Skolens samtlige Klasser, og bör gaae ud paa, at bringe 

Disciplen til að udtrykke sig reent, rigtigt og med Lethed i Modersmaalet, og efterhaanden at gjöre ham 

bekjendt med den islandske Litteraturs Historie og vigtiske Værker. I den hele Sprogunderviisning maa 

Modersmaalet benyttes til að gjöre de almindelige grammatiske Begreber tydelige, og disse maae anvendes 

derpaa. I de höiere Klasser bör de skriftlige Övelser i Modersmaalet gaae ud paa, at udvikle Evnen til 

selvstænding Fremstilling i det Hele.“ 
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hugmyndir, og þessar málfræðislegu hugmyndir á að heimfæra upp á íslenzkuna. Í 

efri bekkjunum eiga íslenzku ritgjörðirnar að vera þannig lagaðar, að piltar komist 

á þann rekspöl, að þeir geti ritað um eitthvert efni af eigin rammleik. 

 

Burtfararpróf skyldi halda í 13 námsgreinum, þ.á m. íslensku, en þrír prófdómarar lesa og 

dæma ritgerðirnar, þ.e. tveir menn auk íslenskukennarans í 4. bekk. Próftilhögun var lýst 

þannig í 11. grein reglugerðarinnar: 37 

 

Í íslenzku skal prófið að eins vera skriflegt, og vera í því fólgið, að lærisveinar riti 

um eitthvert efni, sem fyrir þá er lagt, og sem eigi er of vaxið þeirri þekkíngu, sem 

ætlazt verður til af lærisveinum, eptir kennslu þeirri, sem þeir hafa notið; og þegar 

dæmt er um ritgjörðina skal eigi fara eptir því, hversu mikla eða litla þekkíngu 

pilturinn sýnir í einhverri einstakri vísindagrein, heldur eptir því, hversu ljós hugsun 

lærisveinsins er, og hversu vel, skýrt og hreint, hann getur orðfært hugsanir sínar. 

 

Reglugerðin frá 1850 var í gildi fyrir Reykjavíkurskóla til 1877 er önnur leysti hana af 

hólmi en sú gilti til 1904. Í þeim báðum var vægi íslensku í stundaskránni aukið.38 

 

2.6  Samantekt um opinber fyrirmæli um íslenskukennsluna 

 

Bessastaðaskóli virðist ekki hafa starfað eftir eiginlegri reglugerð heldur fyrirmælum 

Skólastjórnarráðsins frá 1806. Í fjörutíu ár gerðu skólayfirvöld í Danmörku ráð fyrir 

kennslu í íslensku og nokkrum öðrum greinum í skólanum án þess að til þess væru 

nægileg efni eða aðstæður enda var húsnæði skólans ætlað til bráðabirgða. 

Íslenskukennarar áttu að fara eftir reglum um móðurmálskennslu í Danmörku, að því er 

best verður séð, íslenska átti að hafa sinn sess í stundaskránni  og námsbækur áttu að 

koma út á íslensku.  

Nýtt skólahús í Reykjavík og stofnun Prestaskólans sköpuðu rými í stundaskrá fyrir 

nýjar greinar og aukna áherslu á íslenskukennslu. Reglugerðirnar 1848 og 1850 

                                                           
37 Lovsamling for Island: 14, 1848-1850, bls. 522. Þetta er orðað þannig í dönsku útgáfunni, bls. 509: „I 

Islandsk bliver Pröven alene skriftlig, og skal bestaae i en Udarbeidelse over et opgivet Æmne, der ligger 

indenfor den kreds af Forestillinger og Kundskaber, som kan forudsættes hos Disciplen eller hans 

foregaaende Underviisning, og bör der ved Prövens Bedömmelse ikke ses paa nogen Kundskabsmasse i et 

eller andet enkelt Fag, men paa Candidatens Evne til Selvtænkning og Færdighed i en god, klar og reen 

Fremstilling.“  
38 Heimir Þorleifsson (ritstj.). 1975. Saga Reykjavíkurskóla: I, bls. 112. Reglugerðin 1877 nefndist: 

„Bráðabirgðareglugjörð fyrir hinn almenna menntaskóla í Reykjavík.“ 
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skilgreindu hvað kennt skyldi í íslensku og hvernig prófum skyldi háttað og þá var í fyrsta 

skipti í skólasögunni gert ráð fyrir kennslu í íslenskri málfræði og bókmenntasögu 

Íslendinga auk þess sem kenna skyldi réttritun, vandað málfar og góðan smekk í meðferð 

íslenskrar tungu. Athyglisvert er einnig að lögð var meiri áhersla á skýra hugsun nemenda 

og hæfni þeirra til að koma hugsunum sínum í orð á greinargóðan hátt í ritgerðum fremur 

en þekkingu þeirra á einstökum viðfangsefnum.  

 

 

3 Íslenskukennsla í Bessastaðaskóla 

 

3.1 Íslenskukennarar í skólanum 

 

3.1.1 Guttormur Pálsson, 1806–1807 

 

Guttormur Pálsson (1775–1860) útskrifaðist úr Hólavallarskóla 1793 og stóðst 

inntökupróf í Hafnarháskóla en fátækt hamlaði frekara námi. Hann varð kennari við 

Hólavallarskóla 1801 og jafnframt vararektor hans uns skólastarfi þar var hætt 1804. 

Veturinn 1804–1805 var hann heimakennari í Skálholti en við upphaf skólastarfs á 

Bessastöðum varð hann kennari í íslensku, grísku, sagnfræði og landafræði. Eftir tveggja 

ára kennslu við Bessastaðaskóla fékk Guttormur prestakallið Hólma í Reyðarfirði og varð 

síðar lengi prestur í Vallanesi og prófastur í Suður-Múlasýslu. Áratugum saman hélt hann 

heimaskóla, kenndi unglingum kristindóm og undirbjó pilta til náms á Bessastöðum og í 

Reykjavík.39  

Guttormur hafði mikinn metnað í skólamálum meðan hann sinnti skólastjórn í 

Hólavallarskóla og kennslu á Bessastöðum. Árið 1804 skrifaði hann konungi langa 

greinargerð um skólamál sem varðveitt er í skjölum Skólastjórnarráðsins. Hann fjallaði 

um trúfræðikennsluna, þar sem hann taldi m.a. siðfræði og uppeldisfræði eiga heima, og 

stuttlega um fornmálin — „de døde Sprog“, þar sem hann taldi ekki þörf á breytingum. 

Síðan reifaði hann hugmyndir að nýjum kennslugreinum, t.d. um landshagi, sagnfræði, 

landafræði, lögfræði, náttúrufræði og reikningslist svo og kennslu í nýmálunum — „de 

levende Sprog“, þ.e. móðurmálinu, dönsku og þýsku. Um þetta sagði Guttormur 

eftirfarandi: 40  

                                                           
39 Sigurður Gunnarsson. 1864. Æfiminning séra Guttorms Pálssonar, prófasts í Suður-Múlasýslu og prests 

á Hólmum í Reyðarfirði og Vallanesi á Völlum.  
40 ÞÍ Sk. 1–14. Ritgerðin ber heitið: „Om et velindrettet og hensigtmæssigt Lære-Instituts for Island 

nödvendige Indretning.“ 
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Foruden Moder Maalet som Disciplerne i sær bör vænnes til að tale reent og skrive 

Ortographisk rigtig; α, det danske Sprog, hvilket de bör lære at tale og skrive rigtig; 

β, det tydske, i det mindste saa vidt at de kan læse Böger deri med Nytte, om 

endskiöndt de ikke opnaar færdighed i at skrive det. 

 

Guttormur taldi einnig að nemendur ættu að fá þjálfun með stílum og þýðingum úr dönsku 

á íslensku og öfugt. Hann taldi vera mikla þörf á kennslubókum á íslensku, ekki síst til að 

fróðleiksfúst alþýðufólk gæti fengið þær að láni hjá prestunum sem áður hefðu verið í 

skólanum en þannig mundi almenningsfræðsla ganga mun betur.41 Til skólastarfsins taldi 

hann þurfa fimm kennara. Engin merki eru um að skólayfirvöld hafi fjallað um skýrslu 

Guttorms og breytingar á kennsluskrá urðu afar hægar en allar stefndu þær þó í þá átt sem 

Guttormur talaði fyrir.42 Skrif hans voru á margan hátt samhljóma hugmyndum Baldvins 

Einarssonar og Jóns Sigurðssonar áratugum seinna.43  

Áhugi Guttorms á málfræði kemur vel fram í handritum sem honum eru eignuð en 

hann er talinn hafa skrifað eða látið skrifa íslenskt málfræðirit með heitinu „Stuttur 

leidarvijsir fyrir Islendska i þerra eigin Módurmaali“. Í upphafi þess segir: 44 

 

Lærdóms Bók í sérhvöriu Tungu máli kallast Maalfrædi, og kénnir rétt að 

lesa, skrifa og tala þa Túngu sem hún höndlar um. Hin Islendska Maalfrædi 

kénnir því rétt ad lesa, stafa, skrifa og tala þá Islendsku Túngu.  

Hún skiptist, auk Inngangsins, i 3 høfudparta, eins og adrar Málfrædir, sem 

ad eru:  

I. Ordvísi, II. Ordskipan III. Liód=frædi. 

 

Handritið nær yfir beygingafræði (orðvísi) fallorða og sagna. John R. Yelverton 

rannsakaði uppruna handritsins og taldi textann vera eftir Guttorm eða skrifað eftir honum 

                                                           
41 Guttormur nefnir að bækurnar geti verið svipaðar þeim sem kenndar eru í gagnfræðaskólum (Realskolen) 

í Danmörku, þannig að hann hugsaði þær líklega fyrst og fremst fyrir heimaskóla á prestssetrum.  
42 Guttormur virðist hafa haft mikinn áhuga á skólamálum fram á efri ár. Mörg bréfa hans til L. Engelstofts 

og Skólastjórnarráðsins frá árunum 1841–1850 er að finna í ÍB 50 fol. Guttormur skrifar um flutning 

skólans til Reykjavíkur, sem hann telur framfaraskref, en hann rekur einnig langa sögu íslenskra skólamála 

og skrifar Engelstoft um persónulega hagi sína. 
43 Nanna Ólafsdóttir. 1961. Baldvin Einarsson og þjóðmálastarf hans, bls. 67–93, og Loftur Guttormsson. 

2011. Í menntuninni er veldið fólgið. Jón Sigurðsson, hugsjónir og stefnumál. Jón Sigurðsson, ritstj., bls. 

89–101. 
44 Landsbókasafn Íslands, Lbs 1238 8vo. Handritið er merkt sem eign Jóns Þorkelssonar rektors. 
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á tímabilinu 1807–1821 en þó líklega skrifað mestmegnis eftir málfræði Rasmusar K. 

Rasks, Vejledning til det Islandske eller gamle Nordiske Sprog, sem kom út 1811, því að 

beygingadæmi eru flest hin sömu og hjá Rask. Yelverton telur að málfræðin hafi verið 

ætluð nemendum Guttorms og ritun hennar hugsanlega hafin á Bessastaðaárum hans.45  

Engin merki eru hins vegar um það í skjölum um skólastarf á Bessastöðum að þetta rit 

hafi verið kennt þar á tímum Guttorms eða síðar.46 

 

3.1.2 Jón Jónsson, 1807–1816 

 

Jón Jónsson (1779–1817) varð stúdent frá Hólavallarskóla 1801 og stundaði síðan 

málfræðinám við Kaupmannahafnarháskóla en lauk ekki prófi og hóf þá kennslu við 

Bessastaðaskóla.47 Ekki er  vitað annað um íslenskukennslu hans en það sem fram kemur 

í starfsskýrslum til stiftsyfirvalda. Jón kenndi sömu greinar og Guttormur en auk þess 

þýsku í efri bekk um tíma. Hann fórst í skipsskaða á leið til Danmerkur og hafði þá fengið 

veitingu fyrir prestsembætti.48 

 

3.1.3 Árni Helgason, 1816–1819 

 

Árni Helgason (1777–1869) varð stúdent frá Hólavallarskóla 1799 og lauk guðfræðiprófi 

frá háskólanum í Kaupmannahöfn 1807. Hann lagði þar einnig stund á málfræði og 

fornfræði en að námi loknu varð hann fyrst prestur á Reynivöllum, síðar við Dómkirkjuna 

í Reykjavík 1814–1821, þá prófastur á Kjalarnesi og loks prestur á Görðum á Álftanesi. 

Hann var forseti Íslandsdeildar Bókmenntafélagsins 1816–1848 og ásamt embættis-

störfum kenndi hann fjölda manna skólalærdóm til stúdentsprófs.49 Árni kenndi grísku, 

sögu og landafræði auk íslensku stílanna. Starfsskýrslur hans í Bessastaðaskóla voru afar 

knappar og ekki getið nýmæla í íslenskukennslunni enda var kennslan honum aukastarf. 

 

3.1.4 Sveinbjörn Egilsson, 1819–1822  

 

Sveinbjörn Egilsson (1791–1852) varð stúdent úr heimaskóla Árna Helgasonar 1810, fór 

til náms í háskólanum í Kaupmannahöfn 1815 og lauk þar guðfræðiprófi 1819. Sama 

                                                           
45 John R. Yelverton. 1971. The first grammar of Icelandic in the native tongue. An edition of Lbs. 1238 

8vo, and an investigation of its sources, bls. viii –xv og bls. xviii. 
46 Samkvæmt athugun á skólaskýrslum úr Biskupsskjalasafni og safni Skólastjórnarráðs í Þjóðskjalasafni 

Íslands. 
47 Jón Jónsson hefur í ýmsum ritum verið nefndur málfræðingur eða jr. til aðgreiningar frá lektor skólans. 
48 Páll Eggert Ólason. 1950. Íslenzkar æviskrár: III, bls. 261. 
49 Páll Eggert Ólason. 1948. Íslenzkar æviskrár: I,  bls. 49–50. 
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haust gerðist hann kennari á Bessastöðum og kenndi þar ætíð síðan en varð rektor hins 

nýja Reykjavíkurskóla 1846 uns hann lét af störfum í lok skólaárs 1851.50 Hann kenndi 

alla tíð grísku og mannkynssögu en auk þess landafræði í nokkur ár og íslensku þrjá vetur 

í upphafi starfs síns og tvo vetur í upphafi rektorstíðar sinnar. Sveinbjörn fjallaði fremur 

stuttlega um íslenskukennslu sína í skýrslum til yfirvalda en áhrif hans á íslenskukunnáttu 

og málvöndun nemenda eru talin hafa verið mjög mikil og þýðing hans á grískum 

fornbókmenntum í kennslunni er talin hafa markað tímamót í sögu íslenskrar tungu.51 

 Grískukennsla Sveinbjarnar var þunginn í starfi hans fyrir Bessastaðaskóla og oftast 

las hann Hómerskviður með nemendum; fyrst Ilíonskviðu, síðar Ódysseifskviðu og loks 

aftur Ilíonskviðu. Allt þetta þýddi hann í óbundið mál fyrir kennsluna og las nemendum 

fyrir en þýðing hans á „Odysseifs-drápu“ var prentuð í Boðsritum Bessastaðaskóla 1829–

1840.52  

 Sveinbjörn var skáld og afkastamikill fræðimaður. Í full tuttugu ár vann hann við 

gerð íslensk-latnesku orðabókarinnar um hið forna skáldamál Norðurlanda, Lexicon 

poeticum antiquæ linguæ septentrionalis, og lauk því 1846. Hann sneri einnig á latínu 

ellefu bindum fornmannasagna en bæði voru þessi verk unnin fyrir Fornfræðafélagið í 

Kaupmannahöfn.53 Sveinbjörn gaf einnig út Snorra-Eddu á latínu og skýrði allar vísur 

hennar, samdi skýringar við vísur úr mörgum Íslendingasögum og bjó til orðasöfn úr 

mörgum Íslendinga- og Noregskonungasögum. Hann skrifaði upp Ólafs sögu 

Tryggvasonar og gaf út Placidus-drápu, svo að aðeins dæmi séu tekin. Sveinbjörn vann 

líka stórvirki við biblíuþýðingar úr grísku og hebresku en þessi útgáfa biblíunnar 

(Viðeyjarútgáfan) þótti bera af ýmsum öðrum vegna orðfæris. Háskólinn í Breslau veitti 

Sveinbirni doktorsnafnbót í guðfræði fyrir vísindastörf 1843.54  

 Sveinbjörn skrifaði mikið um íslenska málfræði en allt er það aðeins varðveitt í 

samtíningi í handritum hans.55 Þar er fjallað um hljóðskipunarfræði málsins, hljóðvörp, 

sem hann nefndi hljóðstafaskipti, ýmsar breytingar á samhljóðaklösum, svo og beygingar 

                                                           
50 Jón Árnason. 1952. Æfisaga Sveinbjarnar Egilssonar. Ljóðmæli Sveinbjarnar Egilssonar, 2. útg., Snorri 

Hjartarson gaf út, bls. 1–46. 
51 Kjartan G. Ottósson. 1990. Íslensk málhreinsun: sögulegt yfirlit, bls. 63. 
52 Sveinbjörn Egilsson. 1829–1840. Odysseifs-drápa í þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar. Boðsrit Bessastaða 

skóla:1.–2. bók 1829, 3.–4. bók 1830, 5.–8. bók 1835, 9.–12. bók 1838, 13.–16. bók 1839, 17.–20. bók 

1840 og 21.–24. bók 1840.  
53 Félagið hét fullu nafni Hið konunglega norræna fornfræðafélag, eða Det kongelige Nordiske  

Oldskriftselskab. 
54 Einar Ól. Sveinsson. 1942. Sveinbjörn Egilsson: 150 ára minning. Helgafell 1(3): 116-122.  
55 Sveinbjörn Egilsson. Án ártals. Landsbókasafn Íslands, Lbs. 456 4to. Kver I og VII eru heillegust þessara 

handrita. Lbs. 456 4to I ber heitið: „Ágrip af íslenzkri málfræði: um hneigingar íslenzkra orða“ en Lbs. 456 

4to VII fyrirsögnina: „Um hneigingar íslenzkra orða“.   
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nafnorða, lýsingarorða (sannkenninga), fornafna og sagna. Málfræðihandrit Sveinbjarnar 

voru efni doktorsritgerðar Christian A. Wolf en hann taldi þau skrifuð með fyrirmynd í 

ritum Rasks frá 1818 og 1832. Á þeim árum beindist áhugi Sveinbjarnar mjög að 

skipulegri framsetningu málfræðikenninga.56 Wolf telur hugsanlegt að Sveinbjörn hafi 

ætlað skipulegri hluta skrifa sinna til kennslu en hin brotakenndari hafi verið fyrstu drög 

hans. Ekki er ljóst hvort hann studdist við þessi skrif sem kennsluefni í íslensku en þó 

verður það að teljast líklegt. Af bréfaskriftum fyrrum lærisveina sést að þeir vissu af þeim 

og töldu miður að þau skiluðu sér ekki í útgáfu. Þannig sagði í bréfi Jónasar 

Hallgrímssonar sem hann skrifaði Konráði Gíslasyni frá Reykjavík, 6. mars 1841: 57  

 

Hvað líður þér og skólanum? Scheving karlinn þráir þig — íslenska málfræði vantar 

okkur umfram allt — Egilsen hefur einhvurn veginn ekki tök á að búa hana til. 

Félagið verður að láta prenta ef þú nennir að semja. 

 

3.1.5 Björn Gunnlaugsson, 1822–1846 

 

Björn Gunnlaugsson (1788–1876) varð stúdent úr heimaskóla hjá Geir biskupi Vídalín 

1808 en fór nokkrum árum síðar utan til háskólanáms í stærðfræði og lauk þar 

lærdómsprófi. Hann gerðist kennari við heimkomuna og kenndi alla tíð stærðfræði, 

landafræði, dönsku og íslensku við Bessastaðaskóla. Björn stundaði árum saman 

landmælingar á Íslandi og var uppdráttur hans af landinu gefinn út 1844. Hann skrifaði 

einnig um tímatal, stjörnufræði og heimspeki og mun ritið Njóla þar þekktast.58 Fullyrða 

má að stærðfræðin hafi staðið hjarta hans næst í kennslunni og að hann hafi gengið til 

annarra starfa af skyldurækni enda baðst hann undan kennslu í öðru en stærðfræði og 

náttúrufræðum þegar loks voru tök á.59 

 

                                                           
56 Christian A. Wolf. 1977. Sveinbjörn Egilsson’s grammatical writings in Lbs. 456 4to: An edition and 

commentary with special reference to Rask, bls. ix –xv og bls. 214–220. Hér er vitnað til rita Rasmusar K. 

Rasks: „Anvisning till Isländskan eller Nordiska Fornspråket“ sem út kom 1818 og „Kortfattet Vejledning 

til det oldnordiske eller gamle islandske Sprog“ frá 1832. 
57 Haukur Hannesson, Páll Valsson og Sveinn Yngvi Egilsson (ritstj.). 1989. Ritverk Jónasar 

Hallgrímssonar: II, Bréf og dagbækur, bls. 66. 
58 Páll Eggert Ólason. 1948. Íslenzkar æviskrár: I, bls. 217–218. 
59 ÞÍ Sk. 12–1.  
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3.2 Íslenskukennsla í Bessastaðaskóla 

 

3.2.1 Kennsla hefst  

 

Um fyrsta vetur skólastarfsins á Bessastöðum 1805–1806 eru fáar heimildir enda höfðu 

þá engin fyrirmæli borist um stundaskrá eða fyrirkomulag kennslunnar. Steingrímur 

Jónsson lektor sendi Skólastjórnarráðinu ársskýrslu með skrá um kennslutíma þar sem 

fram kom að skólasveinar hafi verið 27 að tölu og að kennslugreinar hafi verið latína, 

gríska, trúfræði og skýringar Nýja testamentisins, danska, saga, landafræði og reikningur 

en kennslu var ekki skipt niður á kennara eftir námsgreinum. Í þrjá tíma á laugardögum 

þýddu allir skólasveinar texta úr latínu á íslensku og tóku próf í því um vorið og eru það 

einu heimildir um hugsanlega tilsögn í íslensku þennan veturinn þó að líklegt sé að latínan 

hafi fengið meiri athygli í tímunum.60   

Skólaárið 1806–1807 kenndi lektorinn trúfræðigreinar og hebresku, Jón Jónsson 

aðjunkt kenndi latínu, dönsku og stærðfræði en Guttormur Pálsson aðjunkt kenndi grísku 

og íslensku í báðum bekkjum, sögu sameiginlega báðum bekkjum en landafræði aðeins í 

neðri bekk. Íslenskukennslan, þ.e. „Isl. Stilövelse“, var þrír tímar vikulega í hvorum bekk. 

Kennarar skrifuðu frá upphafi skólaárs haustið 1806 mánaðarskýrslur á dönsku um 

skólastarfið og voru þær sendar biskupi og þaðan til Skólastjórnarráðsins og hafa 

varðveist í skjölum þess og í Biskupsskjalasafni. Skýrslur Guttorms voru ítarlegar og 

bregða ljósi á íslenskukennsluna hjá honum seinni veturinn sem hann kenndi og fer hér á 

eftir ágrip þeirra.61  

 

3.2.2 Íslenskukennsla Guttorms Pálssonar 1806-1807 

 

Október 1806: Kennarinn las nemendunum í neðri bekk kafla úr Heimskringlu Snorra 

Sturlusonar á latínu og þetta þýddu þeir og skrifuðu á íslensku.62 Í næsta tíma var farið 

yfir stílana, annaðhvort þannig að kennari las réttan texta og nemendur lagfærðu hjá sér, 

eða þá að kennari leiðrétti stílana og útskýrði hvað lá þar að baki. Að þessu loknu las 

kennarinn hinn upprunalega texta, þ.e. texta Snorra í Heimskringlu, og lét nemendur 

skrifa hann í bækur sínar sem sanna fyrirmynd hins íslenska sögustíls. 

                                                           
60 ÞÍ Sk. 1–41. Skjalið er dagsett 2. júní 1806. 
61 ÞÍ Bps. C. VII.1.a.  
62 Bókin var að líkindum útgáfan er fyrst kom út 1777 þar sem íslenskur texti, danskur og latneskur birtust 

hlið við hlið. Heimskringla edr Noregs konungasögor /af Snorra Sturlusyni = Snorre Sturlesons Norske 

Kongers Historie = Historia regum Norvegicorum. 
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 Í efri bekk var tveimur tímum varið vikulega í að þýða latneska og danska texta á 

íslensku en í þriðja tímanum las kennarinn íslenskan texta, fullan af villum, og lét 

nemendur velta fyrir sér orðavali og stíl og var þeim þá ætlað að lagfæra eða breyta eftir 

smekk. Kennari fór síðan yfir,  leiðrétti villurnar og útskýrði þær en vakti líka athygli 

nemenda á muninum á grófu máli og vönduðu máli, eða með orðum Guttorms: „… herved 

sögt at giöre dem opmærksomme paa Forskællen imellem det platte og det værdige i 

sproget.“ Þá benti hann þeim á stílbrigði sem ekki væru við hæfi og önnur sem væru 

málinu eðlileg. Hann benti þeim einnig á beygingarleg sérkenni íslenskunnar í þýðingum 

úr dönsku og latínu. 

Nóvember 1806: Guttormur las nemendum í neðri bekk danska og latneska texta 

og lét þá þýða á íslensku en í þriðja tíma vikunnar las hann stutta texta úr danskri bók er 

hann nefndi „Den gamle Historie“ en nemendur skrifuðu hjá sér aðalatriðin og 

endurrituðu síðan söguna.63 Í næsta tíma var svo farið yfir og málfarið leiðrétt en síðan 

las kennarinn eigin þýðingu sama efnis og ræddi ýmis möguleg tilbrigði í textanum.  

Í efri bekk las kennarinn úr latneskri þýðingu Heimskringlu og einnig texta úr 

danskri landafræðibók en nemendur þýddu á íslensku.64 Þriðji tíminn í vikunni var hins 

vegar notaður til að lesa úr Paradísarmissi Miltons í þýðingu Jóns Þorlákssonar á Bægisá 

en tvær fyrstu bækur verksins höfðu komið út á íslensku í Danmörku 1794 og 1796 á 

vegum Lærdómslistafélagsins.65 Um þýðinguna notaði Guttormur lýsinguna „den 

Meesterlige Islandske Oversættelse af Miltons tabte Paradis“. Nemendur spreyttu sig á 

að skrifa íslenskan texta í óbundnu máli úr þýðingunni. Texta nemenda leiðrétti kennari 

með þeim og leitaðist við að kenna þeim muninn á bundnu og óbundnu máli og sýna 

fegurð ljóðsins. Guttormur las þeim einnig íslenskan texta Snorra Sturlusonar og texta úr 

ritum Lærdómslistafélagsins sem var þýðing Sveins Pálssonar læknis á náttúrufræði eftir 

Bergman.66 Loks setti hann þeim fyrir ritgerðarefni í íslensku er byggðist á grískum 

goðsögnum þar sem nemendur áttu að greina orsakir og afleiðingar atburða. Nemendur 

skiluðu þessu með góðum vitnisburði.  

                                                           
63 Hér gæti verið um að ræða bók O. Guldberg, Verdens Historie frá 1768–72 því að hennar er getið í 

bókaskrá Lærða skólans: Jón Árnason. 1862. Registur yfir bókasafn hins lærða skóla í Reykjavík, bls. 182. 
64 Hér mun um að ræða bók eftir T. Bergman, Physisk Beskrifning Öfver Jord–Klotet frá 1773 því að hennar 

er getið í bókaskrá Lærða skólans: Jón Árnason. 1862. Registur …, bls. 162.  
65 Páll Valsson. 1996. Íslensk endurreisn. Íslensk bókmenntasaga: III, bls. 231 
66 Sveinn Pálsson (þýð.). 1789. Um þá organisku hluti á jarðarhnettinum. Rit þess íslenzka 

lærdómslistafélags 10: 175–264. Ritin (árg. 1781–1794) hafa líklega verið til í skólanum, því að þeirra er 

getið í bókaskrá Lærða skólans: Jón Árnason. 1862. Registur …, bls. 210.  
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 Desember 1806: Guttormur lét neðribekkinga þýða á íslensku kafla úr latneskri 

útgáfu Heimskringlu og úr danskri mannkynssögu eftir Schröckh.67 Hann las þeim einnig 

fyrir úr „Gömlu sögunni“ en nemendur endursögðu efni frásagnar í íslenskum texta. Þá 

lét hann nemendur skrifa upprunalegan texta Snorra (væntanlega úr Heimskringlu) og 

eigin þýðingu úr dönsku. Í jólaleyfinu fengu þeir sem styst voru komnir í námi það 

verkefni að þýða kafla úr ritum Ciceros á íslensku en þeir sem betur voru settir, svo og 

efribekkingar, áttu að skrifa ritgerð um fagurbókmenntir í heiðnum sið og gagnsemi 

þeirra. 

Í efri bekk las hann áfram fyrir, ýmist á latínu eða dönsku, úr Heimskringlu og 

landafræðibók Bergmans, leiðrétti stílana og las áðurnefnda þýðingu Sveins Pálssonar í 

riti Lærdómslistafélagsins. Paradísarmissir var áfram lesinn og nemendur skrifuðu texta 

ritsins í óbundnu máli en kennarinn fjallaði um fegurð textans og sérstök atriði í íslenskri 

ljóðlist er vörðuðu málfar, stafsetningu, rím og höfuðstafi sem hann sagði vera sérstaka 

og aðeins til í íslensku. Um það fórust honum svo orð í skýrslu sinni til yfirvalda:  

 

Den 3ie time er bleven continueret med at forandre Præst Thorlaksens Isl. 

Oversættelse af Miltons tabte Paradiis i prosaisk Stiil, med samme Anledning har 

jeg og sogt at viise dette Stykkes Skönheder, Forskiællen paa Poesie og Prosa samt 

det særegne i den iislandske Digtekunst i hensyn til Stavelse, Maal, Rim og de 

saakaldte Höfutstafir som ere den ganske egne.68 

 

Janúar 1807: Í neðri bekk las kennari áfram latneska og danska texta til þýðingar á 

íslensku, en síðan lét hann þá þýða goðsagnir úr lestrarbók Nissens.69 Nemendur fengu 

einnig það verkefni að þýða danskan texta á íslensku er kennari hafði snúið af íslensku 

eftir texta Snorra Sturlusonar og þeir skrifuðu einnig texta Snorra sjálfs. Í efri bekk hélt 

kennsla áfram með svipuðum hætti en kennari afhenti nemendum jólafrísritgerðir sínar 

leiðréttar og var ánægður  með frammistöðu nemenda. 

Skýrslur urðu styttri er á leið skólaárið en áfram var haldið með stíla þrisvar í viku 

og bætt við lestri úr sögubók Mallings sem nemendur endursögðu á íslensku og færðu í 

                                                           
67 Hér mun vera um að ræða Den Almindelige Verdenshistorie for Ungdommen og andre Historiens Yndere, 

eftir J.M. Schröckh, danska þýðingu útgefna 1797–1801 í Kaupmannahöfn.  
68 ÞÍ Bps. C. VII.1.a. 
69 Ekki er ljóst hvaða bók er um að ræða. 
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stílabækur.70 Kennarinn leiðrétti síðan og loks skrifuðu nemendur útgáfu kennarans í 

bækur sínar. Á vormánuðum var aðeins sagt að starfið hefði verið svipað og áður. Í maí 

var svo íslensku sleppt og rifjuð upp landafræðin en síðan tók við prófatími. Á vorprófi 

fengu nemendur ýmist „meget godt“, „godt“, „temmel. godt“ eða „maadelig“ í íslenskum 

stíl.71  

Guttormur hætti kennslu þetta vor enda búinn að fá prestsembætti í Reyðarfirði.  

 

3.2.3 Íslenskukennsla Jóns Jónssonar og Árna Helgasonar, 1807–1819  

 

Jón Jónsson fjallaði ætíð fremur stuttlega um íslenskutímana en fylgdi dæmi Guttorms í 

upphafi og í október 1807 las hann báðum bekkjum fyrir kafla úr Heimskringlu á latínu 

og lét þýða á íslensku. Stílar voru leiðréttir og nemendum bent á villur og í hverju þær 

lægju og stundum áttu þeir sjálfir að finna betri þýðingu og málsnið. Loks las kennarinn 

íslenskan texta Snorra sjálfs til samanburðar. Í nóvember bætti hann þýðingum á ræðum 

Ciceros við íslenska stíla hjá neðribekkingum en það reyndist of þungt þannig að hann 

þýddi efnið fyrst á dönsku og las af því máli. Nemendur fengu stílana leiðrétta og skrifuðu 

síðan íslenska þýðingu kennarans. Jón tók fram að nemendur í efri bekk hefðu gott vald 

á íslensku máli en þeir virðast hafa orðið leiðir á stílunum svo að kennari hóf að kenna 

landafræði í nokkrum íslenskutímum þeirra. Þessu gerði hann grein fyrir í skýrslunni, 

taldi að nemendur hefðu mikla þörf fyrir landafræði, sem ekki var kennd í efri bekk, og 

kvaðst vonast til að Skólastjórnarráðið tæki þessu ekki illa.72  

Í desemberskýrslunni 1807 gat kennari þess að í efri bekk væru nemendur allir 

fullorðnir menn með góða færni í móðurmálinu og að meðal þeirra hefði komið fram 

eindregin ósk um að læra þýsku í stað íslensku. Lektor skrifaði stiftsyfirvöldum bréf um 

þetta en Jón hóf þýskukennslu þegar í stað í bekknum. Í bréfi lektors voru röksemdir 

kennarans raktar og nefnt að Skólastjórnarráðið leyfði breytingar á stundaskrá.73 Í neðri 

bekk las Jón nemendum fyrir úr Konungsskuggsjá á latínu og valda kafla úr ritum 

Liviusar og áttu þeir að þýða á íslensku.74 Nemendur áttu erfitt með að skilja latínuna svo 

                                                           
70 Hér mun um að ræða bók O. Malling: Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere frá 

1783 því að hennar er getið í bókaskrá Lærða skólans: Jón Árnason. 1862. Registur …, bls. 186. 
71 ÞÍ Bps. C. VII.1.a. og ÞÍ Sk. 2–8.  
72 ÞÍ Bps. C. VII. 1.a. 
73 ÞÍ Bps. C. VII. 1.a. Bréf dagsett 30. nóv. 1807. Bréfið endar þannig: „… at Stiftsövrigheden behageligst 

ville tillade at fornemte Islandske Stilövelser 3 gange om ugen for IIden Classe maatte forandres til det tijske 

Sprogs Læsning.“ 
74 Hugsanlega er þetta útgáfa Konungsskuggsjár frá 1768. Latínubókin mun vera Livius Romerske Historie 

oversat ved R. Möller frá 1800. Beggja bóka er getið í bókaskrá Lærða skólans: Jón Árnason. 1862. Registur 

…, bls. 31 og 202. 
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að kennarinn las kaflana fyrst á dönsku en eftir að hafa leiðrétt íslensku stílana las hann 

íslenska textann í eigin þýðingu. 

Vorið 1808 og næsta vetur var íslenska aðeins kennd í neðri bekk með þýðingum 

úr Konungsskuggsjá á latínu. Kennari leiðrétti texta og las þeim loks hinn upprunalega 

íslenska texta sem þeir skrifuðu niður til hliðsjónar. Nemendur skrifuðu líka stuttar 

ritgerðir um tiltekið efni en kennari las yfir og vakti athygli nemenda á villum í málfari 

og efni. Jón orðaði það svo í skýrslu sinni: „derpaa har ieg giennemlæst deres 

Udarbeidelse, og giört dem opmærksomme paa de saavel formale som materielle feil.“ 

Stundum var lesið úr danskri sögubók en nemendur þýddu á íslensku. Í undirbúningi prófa 

voru íslenskutímarnir notaðir í upprifjun annarra faga.75 

 Veturinn 1810–1811 lagðist þýskukennsla af og aftur var farið að skrifa íslenska 

stíla í efri bekk en landafræði var kennd einu sinni í viku í stað íslenskunnar. Til er 

stundatafla skólans þennan vetur og sýnir hún að íslenskur stíll var kenndur í báðum 

bekkjum þrisvar í viku.76 Stundum fengu nemendur ritgerðarefni (et kort Thema), t.d. um 

skemmtanir norrænna fornsagnapersóna sem þeir skrifuðu um á íslensku en kennari benti 

þeim síðan á bæði mál- og efnisvillur: „Disse have ieg siden kritiseret og rettet, saavel i 

henseende til materiale og form som sprogfeilene“. Samkvæmt skýrslum hans lásu 

efribekkingar líka verk Ciceros en í fyrsta bekk æfðu nemendur sig í að þýða einfalda 

danska og latneska texta á íslensku. Hélt svo áfram næstu vetur en í október 1814 fóru 

efribekkingar fram á að fá að læra landafræði í stað íslensku og veitti biskup samþykki 

fyrir því þannig að næstu árin var íslenska aftur aðeins kennd í neðri bekk en allir 

nemendur tóku þó áfram vorpróf í íslenskum stíl. Til eru próftafla og skýrsla um 

niðurstöður prófa vorið 1815. Samkvæmt þeim var prófað í báðum bekkjum samtímis í 

íslenskum stíl í tvo og hálfan tíma en ekki kemur fram hvert efni prófsins var að öðru 

leyti. Nemendur fengu einkunnirnar „meget got“, „got“ og „tem. got“ úr prófinu.77  

 Jón Jónsson lét af kennslu vorið 1816. Næsta vetur tók Árni Helgason prófastur í 

Reykjavík við íslenskukennslunnni og kenndi í þrjú ár. Hann skrifaði ætíð mjög stuttar 

skýrslur og um íslenskuna sagði hann venjulega: „Islandske Stilövelser haldtes 3 Timer 

ugentlig í hver klasse og Examinatoria í hver uge.“78 

                                                           
75 ÞÍ Bps. C. VII. 1.b. 
76 ÞÍ Bps. C. VII. 2.a.  
77 ÞÍ Bps. C. VII. 2.a.  
78 ÞÍ Bps. C.VII. 2.a. 
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 Í skýrslu lektors í skólabyrjun 1818 kemur fram að nemendur hafi æft sig í að skrifa 

latneska og íslenska stíla áður en eiginlegt skólastarf hófst og í skýrslu sr. Árna að 

vikulega hafi nemendur þýtt úr latínu á íslensku og hafi svo fengið leiðbeiningar í því sem 

aflaga fór í íslenskum beygingum og orðavali: „… bleve Disciplene giort opmærksomme 

paa Feil i Oversættelsen som i det Islandske Sprogs vendinger og valg af Ord.“ Skýrslur 

um skólastarfið urðu smám saman strjálli og frá 1819 skrifaði hver kennari aðeins árlega 

skýrslu til biskups og stiftamtmanns en skýrslunum var skipt í tímabil innan skólaársins.79   

 

3.2.4 Íslenskukennsla Sveinbjarnar Egilssonar 1819–1822 

 

Sveinbjörn Egilsson kom til starfa í Bessastaðaskóla haustið 1819 og kenndi þá grísku, 

sögu, landafræði og íslensku. Í skýrslu hans fyrsta skólaárið var mest fjallað um 

grískukennsluna en um íslenskuna sagði hann: „For begge Klasser holdtes skriftlige 

Øvelser i Modersmaalet i de bestemte Tider.“ Vorið 1821 sagðist Sveinbjörn hafa látið 

nemendur í öðrum bekk æfa sig í móðurmálinu með þýðingum úr latínu, dönsku og léttum 

þýskum textum en í fyrsta bekk úr léttum dönskum og latneskum textum. Vorið 1822 

sagðist hann hafa haft skriflegar æfingar í móðurmálinu daglega, ýmist í efri eða neðri 

bekk og haft próf í lesnu efni, en ekki er þess getið hvaða efni það var. Kennt var þrjá 

tíma í viku í hvorum bekk og próf haldin í báðum bekkjum að vorlagi.80 

 Sumarið 1822 var farið að huga að breytingum á stundaskrá og kennarar settu upp 

töflur sem miðuðu annars vegar við tvo bekki en hins vegar fjölgun í þrjá bekki en 

kennurum fjölgaði í fjóra með komu Björns Gunnlaugssonar stærðfræðings. Vafalítið 

voru þessar breytingar hugsaðar með fyrirmæli Skólastjórnarráðsins í huga, hag skólapilta 

og kennslu greina sem höfðu orðið út undan fram að þessu, einkum stærðfræði sem ekkert 

hafði verið kennd í efri bekk. Miðað við þrjá bekki var ætlunin að Sveinbjörn Egilsson 

kenndi íslenskan stíl í efsta bekk einu sinni í viku en Björn 1. og 2. bekk saman tvisvar í 

viku. Miðað við tvo bekki áfram var gert ráð fyrir íslenskum stíl tvisvar í viku í neðri 

bekk en engri kennslu í efri bekk. Niðurstaðan varð sú að engar breytingar voru gerðar á 

bekkjaskipan enda hvergi pláss í húsinu og úr varð að haustið 1822 fækkaði 

íslenskutímum í neðri bekk í tvo á viku en engin íslenskukennsla var lengur fyrir efri 

bekk. Neðanmáls við stundaskrá þennan vetur sem send var biskupi er textinn: 

„Anmærkning. For Mathematikens Skyld er islandsk Stiil udeladt af 2den Klasse.“81 

                                                           
79 ÞÍ Bps. C. VII. 2.b.  
80 ÞÍ Bps. C. VII. 2.b. og ÞÍ Bps. C.VII. 3.a.  
81 ÞÍ Bps. C. VII. 3.a. Skjöl um fyrirhugaðar breytingar og niðurstöður er einnig að finna í ÞÍ Sk. 3–26. 
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Löngu síðar fjallaði lektor skólans um þessa breytingu í yfirlitsskýrslu um starfsemi 

skólans og segir að þegar mælingarfræðum var bætt við og reikningslist kennd meira en 

áður hafi orðið að „kippa burtu íslendskum stíl fyrir efribekkínga úr Lestrar-töblunni, sem 

var missir í.“82 Í próftöflum frá árunum eftir að íslenskur stíll lagðist af í efri bekk kemur 

fram að nemendur í lokaprófum (dimittendi) tóku ávallt próf í íslenskum stíl svo og fyrstu 

bekkingar. Á miðsvetrarprófi í janúar var aðeins prófað í stílnum í neðri bekknum.83  

 Björn Gunnlaugsson tók við kennslu í íslenskum stíl haustið 1822 og næstu 34 árin 

var hann eini íslenskukennari skólans. Hvergi er þess getið að Björn hafi lært málfræði 

né þekkt fornbókmenntir sérstaklega. Nokkuð ljóst er að íslenskan „dæmdist á hann“, þar 

sem aðrir kennarar höfðu mikla kennsluskyldu í fornmálunum og trúfræðilegum greinum. 

Stundaskráin þennan fyrsta vetur Björns sýnir að Sveinbjörn Egilsson kenndi þá vikulega 

12 tíma í grísku, 2 í landafræði og 5 í sögu, Hallgrímur Scheving kenndi 12 tíma í latínu 

og 7 tíma í latneskum stíl, Jón Jónsson lektor kenndi 12 tíma trúfræði, 2 tíma hebresku, 4 

tíma skýringar Nýja testamentisins og 1 tíma danskan stíl, en Björn Gunnlaugsson kenndi 

9 tíma reikning, 3 tíma dönsku og aðra 3 danskan stíl en 2 tíma í íslenskum stíl í neðri 

bekk eingöngu. Vegna plássleysis gátu aðeins tveir kennarar verið í bekkjum í einu en 36 

nemendur voru í skólanum.84 

 

3.2.5 Íslenskukennsla Björns Gunnlaugssonar 1822–1846 

 

Í fyrstu ársskýrslu Björns fyrir veturinn 1822–1823 sagðist hann hafa látið nemendur 

skrifa danska stíla með þýðingum úr íslenskum texta Egilssögu en íslenskukennslan fólst 

einnig í þýðingum úr dönskum textum þessa tvo tíma vikulega í neðri bekk. Ekki er þeirra 

getið neitt nánar. Næstu vetur voru tímarnir í íslenskum stíl fólgnir í að þýða latneska og 

danska texta um sögu Danmerkur, um kristileg efni og úr danskri mannkynssögu eftir A. 

Kall.85 

Veturinn 1826–1827 var skýrsla Björns nokkuð ítarlegri. Um haustið lét hann þýða 

léttan texta  eftir Cicero (Cicero qvæstiones tusculare) og leiðrétti íslenskan texta 

nemenda. Hann kenndi einnig latneskan stíl í neðri bekk þennan vetur og notaði til þess 

íslenskar bækur, mest Snorra-Eddu. Í dönskutímum árið eftir lét hann nemendur lesa 

                                                           
82 Jón Jónsson. 1841. Skírsla um Bessastada-Skóla fyrir skóla-árið 1840–1841. Skólaskýrslur  

1840–46, bls 14-15. Táknið „ð“ var ekki til í letri Viðeyjarprentsmiðju en þess í stað ávallt ritað „d“. 
83 ÞÍ Bps. C.VII. 3.a. 
84 ÞÍ Bps. C.VII. 3.a. 
85 ÞÍ Bps. C. VII. 3.a. Hér mun átt við mannkynssögu eftir A. Kall, Den almindelige Verdens-historie, sem 

út kom 1815. Hennar er getið í bókaskrá Lærða skólans: Jón Árnason. 1862. Registur …, bls. 180. 
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danska þýðingu próf. Rafns á Ólafs sögu Tryggvasonar og lét þá finna fornleg og íslensk 

áhrif í danska textanum: „… lad dem understryge de Ord og Talemaader i den danske 

Oversættelse, hvilken jeg ansaae for at være Archaismer eller Islandismer.“86 Um þetta 

leyti kenndi Björn einnig latneska stíla í neðri bekk og lét þá nemendur þýða úr Ólafs 

sögu Tryggvasonar af íslensku á latínu og eftir leiðréttingar las hann þeim fyrir latneska 

þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar en þá voru tvö fyrstu bindin nýkomin út á vegum 

Fornfræðafélagsins.87 Veturinn 1828–1829 sagðist Björn hafa lesið fyrir og leiðrétt 16–

18 íslenska stíla og 16–18 danska stíla tvisvar í viku í fyrsta bekk en 5–7 latneska stíla 3–

4 sinnum í viku fyrir nýnema í latínu.88 

Haustið 1829 bætti Björn við frumlegu efni í íslenskukennslunni og lét nemendur 

þýða úr Lærebog i Svömmekonsten eftir Gutsmuths, en næstu tvö árin las hann nemendum 

fyrir úr sögu Danmerkur, Noregs og Holstens.89 Næstu vetur voru skýrslur Björns enn 

stuttar; hann notaði þýskar bækur með grískum og rómverskum sögum en var þá áður 

búinn að þýða sögurnar á dönsku og las þær þannig fyrir til þýðingar á íslensku. Oft var 

efni íslensku stílanna tekið úr bók Cornelius Nepos á þessum árum.90  

 Vorið 1835 var Björn enn að leiðrétta 18 íslenska stíla, 18 danska og 6 latneska 

tvisvar í viku í neðri bekk.91 Haustið 1835 skipti hann um lesefni og lét nú þýða bæði 

munnlega og skriflega óbundið mál úr danskri lestrarbók Rahbeks en um vorið þýddu 

nemendur úr verkum Cesars.92 Í dönskum stílum notaði Björn tímaritið Fjölni til 

þýðinga.93 Veturinn 1836–1837 notaði hann Sunnanpóstinn í dönskum stílum og 

                                                           
86 ÞÍ Bps. C. VII. 3.a., ÞÍ Sk. 5–1, Sk. 5–15. og Sk. 6–1. Hér er átt við úgáfu á Fornmanna sögum á vegum 

Fornfræðafélagsins í ritröðinni Oldnordiske Sagaer efter den af det Nordiske Oldskrift-Selskab udgivne 

Grundskrift, í þýðingu Carl Christian Rafn. Kong Olaf Tryggvasons Saga kom út í þremur bindum 1826–

1827 en 12 binda röðin á árunum 1826–1837. 
87 ÞÍ Bps. C. VII. 3.a., ÞÍ Sk. 5–1 og ÞÍ Sk. 6–1. Hér er einnig átt við úgáfu á Fornmanna sögum á vegum 

Fornfræðafélagsins í ritröðinni Scripta historica Islandorum, de rebus gestis veterum borealium, í þýðingu 

Sveinbjarnar Egilssonar. Ólafs saga Tryggvasonar á latínu kom út í þremur bindum 1828–1829 en tólf binda 

röðin á árunum 1828–1848. Fornmanna sagna á íslensku, dönsku og latínu í útgáfu Fornfræðafélagsins 

Bókanna er getið í bókaskrá Lærða skólans: Jón Árnason. 1862. Registur …, bls. 208. 
88 ÞÍ Bps. C. VII. 4.b.   
89 ÞÍ Bps. C. VII. 4.b. og ÞÍ Sk 6–9. Ekki er ljóst hvaða kennslubók í sundi Björn notaði, en Gutsmuths, 

sem hann vitnar hér í, mun hafa verið frumkvöðull íþróttakennslu í Evrópu. Sögukaflarnir um Danmörku, 

Noreg og Holtsetaland eru vafalítið úr bókinni Historie af Danmark eftir P. F. Suhm en útgáfa sögubóka 

hans hófst 1782. 
90 ÞÍ Bps. C. VII. 5.a., ÞÍ Bps. C. VII. 6.a., ÞÍ Sk. 8–17. Hugsanlega er hér átt við bók Cornelius Nepos: 

Vitae & fragmenta frá 1811. Hennar er getið í bókaskrá Lærða skólans: Jón Árnason. 1862. Registur …, 

sem Jón Árnason getur um í bókaskrá sinni, bls. 30. 
91 ÞÍ Bps. C. VII. 6.a. og ÞÍ Sk. 9–13.  
92 Hér er líklega átt við bókina Julii Caesaris commentarii de bello Gallico frá 1827 og Dansk Læsebog 

eftir K. L. Rahbek sem út kom 1818–1825 og virðist hafa verið mikið notuð í skólanum því að Sveinbjörn 

Egilsson notaði hana einnig í dönskukennslu. Bókanna er getið í bókaskrá Lærða skólans: Jón Árnason. 

1862. Registur …, bls. 27 og bls. 44. 
93 ÞÍ Bps. C. VII. 6.a. 

http://is.wikipedia.org/wiki/Scripta_historica_Islandorum
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mannkynssögu Kofods í íslenskum stílum.94 Næstu vetur var haldið áfram að þýða úr 

Nepos, Cesari, Rahbek og Kofod í íslenskutímunum.95  Þegar hér var komið sögu var 

íslenskan kennd í fyrsta tíma á þriðjudögum og fimmtudögum en fram að því höfðu latína 

og gríska átt fyrstu tvo tímana.96 Um þetta leyti hættu einstakir kennarar að gefa skýrslu 

til stiftsyfirvalda og var það þá á hendi lektors sem í fyrstu skrifaði skýrslur á dönsku en 

síðar íslensku og hétu þær þá „Uppteiknun“ en hver kennari skilaði lýsingu á námsefni 

sínu og kennslutilhögun til lektors.97 Um íslenskukennslu Björns segir að hann hafi 

lagfært stíla alls bekkjarins en ekki er getið um efni þeirra né kennsluna að öðru leyti. 

Skýrslur frá þessum tíma sýna að inntökupróf voru haldin m.a. í íslenskum stíl.98 

Frá skólaárinu 1840–1841 voru skýrslur Bessastaðaskóla prentaðar og fjölluðu 

m.a. um skólahald og útgáfustarfsemi, kennslustarfið og frammistöðu nemenda með 

vitnisburði um brautskráða nemendur í hverri grein. Lektor var ábyrgðarmaður og fram 

kemur að árið 1839 hafi verið send boð þess efnis frá Skólastjórnarráðinu að hver 

skólameistari skyldi framvegis láta prenta skýrslu um skólastarfið. Boðin bárust þó ekki 

fyrr en með vorskipum 1840 og enn tafðist útgáfan því að ekki var ljóst hvort skýrslan 

ætti að vera á íslensku eða dönsku. Það varð svo úr að skýrslan skyldi rituð á íslensku. 

Þetta sagði lektor útskýra „hvarfyrir eg rita skírslu mína á íslendsku, sem mér hvert sem 

er sýnist, eins og Stiptsyfirvöldunum og svo hefir sýnst, vidurkvæmilegast; því mest er 

það umvardandi að íslendskir sjálfir fái elsku til skóla vors.“99  

Björn Gunnlaugsson fjallaði af nokkurri nákvæmni um kennslu í landafræði, 

reikningsfræði og dönsku þessi árin en skýrslan um dönskuna lýsir því m.a. hve 

málakennslan var í raun þverfagleg í skólanum, en þar sagði: „Fyrst lætur hann 

lærisveinana lesa dönskuna, sídan snúa henni á íslendsku, og undireins géfur hann þeim 

íslendsk ord yfir dönsku ordin, þar sem lærisveinana vantar þau, gétur og um mismunandi 

eiginleika dönskunnar og íslendskunnar.100 Um íslenskukennsluna sagði Björn yfirleitt: 

                                                           
94 ÞÍ Bps. C. VII. 6.b. Þessa gömlu útgáfu af Verdens Historie eftir K.A. Kofod er ekki að finna hjá Jóni 

Árnasyni í bókaskrá hans en þar er getið síðari útgáfu, Jón Árnason. 1862. Registur …, bls. 180. Í 

kennsluskýrslum Sveinbjarnar Egilssonar kemur fram að hann kenndi einnig þessa bók í tímum í 

mannkynssögu. 
95 ÞÍ Bps. C. VII. 6.b., ÞÍ Bps. C. VII. 7.a. og ÞÍ Bps. C. VII. 7.b.  
96 ÞÍ Bps. C. VII. 6.a. 
97 ÞÍ Bps. C. VII. 7.b., ÞÍ Bps. C. VII. 8.a. og ÞÍ Bps. C. VII. 8.b.  
98 ÞÍ Bps. C. VII. 8.a.  
99 Jón Jónsson. 1841. Skírsla um Bessastada-Skóla fyrir skólaárið 1840–1841, Skólaskýrslur 1840–46,  

bls. 10.  
100 Jón Jónsson. 1841. Skírsla um Bessastada-Skóla fyrir skólaárið 1840–1841, Skólaskýrslur 1840–46,  

bls. 23.  
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„Loksins hefi eg lagfært stíla þá ena sömu, og uppá sama máta sem híngad til.“101 Ekki 

virðist hafa verið venja að gefa ágætiseinkunn fyrir íslenskan stíl, a.m.k. náði því enginn 

á þessum árum þó að piltar hlytu ágætiseinkunn í öllum eða næstum öllum öðrum greinum 

á burtfararprófi.102  

Sumarið 1846 var Bessastaðaskóla slitið í síðasta sinn en um haustið hófst kennsla 

í Reykjavíkurskóla og urðu þá miklar breytingar á skólastarfinu. Ljóst var að Björn 

Gunnlaugsson fengi aukna kennslu í sérgreinum sínum og í bréfi til Sveinbjarnar 

Egilssonar, nýskipaðs rektors, 16. sept. 1846, baðst hann undan frekari kennslu í 

tungumálum og landafræði með þessum orðum:103 

 

Jeg önskede helst at være fri for alle Stile, dansk læsning og Geographi, thi der er 

utallig mange, som gjöre dette bedre end jeg. Derimod kunde jeg tage mere af det 

Mathematiske, dersom Undervisningen i dette fag blev udvidet. 

 

3.3 Boðsritin og bókakostur nemenda og skólans 

 

Boðsrit Bessastaðaskóla voru gefin út í tilefni skólahátíðar á fæðingardegi konungs á 

árunum 1828–1840 en í tilefni vorprófa frá 1841. Boðsritin voru á íslensku en í þeim birtu 

kennarar skólans niðurstöður rannsókna sinna sem ekki höfðu áður verið prentaðar. 

Meðal efnis voru þýðingar öndvegisrita, uppskriftir og greiningar fornkvæða, 

heimspekilegar ritgerðir, þjóðlegur fróðleikur og leiðarvísar um stjörnufræði og gang 

himintungla. Atkvæðamestur í ritstörfunum var Sveinbjörn Egilsson; þýðing hans á 

Ódysseifskviðu í óbundnu máli kom út á tólf árum en auk þess birti hann allmörg trúarleg 

fornkvæði í Boðsritunum.104 Þýðing Ódysseifskviðu varð til í grískukennslu Sveinbjarnar 

eins og áður er getið en líklegt er að nemendur hafi eignast ritin eins og aðrir þeir sem 

tengdust skólanum. Annað efni á íslensku virðast nemendur vart hafa fengið frá 

skólanum. 

Af skýrslum kennara má ráða að í íslenskutímum hafi þeir ávallt lesið fyrir texta á 

dönsku eða latínu til þýðingar á íslensku eða sett nemendum fyrir ritgerðarefni í tímum. 

                                                           
101 Jón Jónsson. 1843. Skírsla um Bessastada-Skóla fyrir skólaárið 1842–1843, Skólaskýrslur 1840–46,  

bls. 14.  
102 Jón Jónsson. 1841-1846. Skólaskýrslur 1840–46. Einkunnatöflur í Skólaskýrslunum ná yfir árin 1838–

1846 og eru á bls. 16 (1841), bls. 7 (1842), bls. 4 (1843), bls. 30 (1844), bls. 7 (1845) og bls. 98 (1846). 
103 ÞÍ Sk. 12–1.  
104 Sveinbjörn Egilsson. 1829–1840. Odysseifs-drápa í þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar. Bodsrit 

Bessastada skóla.  
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Hvergi er þess getið að piltum hafi verið ætlað að lesa íslenskan texta utan kennslustunda 

og óvíst að þeir hafi átt nokkra þá bók eða rit á íslensku sem þó var nefnd sem kennsluefni 

í skýrslunum. Um kennarana var sagt að þeir hefðu fáar bækur keypt, sumir átt nær ekkert 

af bókum en aðrir myndarleg einkasöfn.105 Bókakostur skólans sjálfs var einnig afar 

fátæklegur af öðru en því sem Skólastjórnarráðið sendi honum árlega en það voru mest 

boðsrit annarra skóla og kennslubækur til sölu í skólanum. Lengi var það hlutverk 

Sveinbjarnar Egilssonar að hafa umsjón með pöntun og sölu bókanna en skrár sýna að 

mest voru þetta trúfræðirit, latneskar, danskar og grískar málfræðibækur, orðabækur og 

sögubækur, landabréfabækur og kennsluefni í stærðfræði. Eitt árið bað Sveinbjörn 

sérstaklega um mannkynssögu og landafræði en hvergi virðist hafa verið minnst á þörf 

fyrir íslenskar bækur eða rit fyrir skólann.106  

Í bókasafninu um 1830 voru örfáar íslenskar bækur skráðar og taldar gamlar eða 

ónýtar, svo sem Rímbegla, Landnáma, Hungurvaka og Sæmundar-Edda  en lítið blað frá 

1832 sýnir þó reikning fyrir að binda inn nokkrar bækur fyrir skólasafnið, þ.e. Njálssögu, 

Eyrbyggju, Hervararsögu og Kristnisögu.107 Nokkru síðar er svo getið rita Lærdómslista-

félagsins, Passíusálmanna frá 1800 og 1820 og sálmabókar frá Leirárgörðum frá 1801.108  

Það er líklega einnig til marks um fátækt skólans að hann var ekki á skrá yfir 

áskrifendur Fornaldarsagna Norðurlanda sem Fornfræðafélagið gaf út 1829–1830 og naut 

vinsælda á Íslandi. Aðeins einn kennari skólans, Sveinbjörn Egilsson, var þar skráður 

áskrifandi.109 Það var svo vart fyrr en við flutning skólans til Reykjavíkur að hann tók að 

eignast myndarlegt safn íslenskra bóka og er skrá Jóns Árnasonar um bókakost skólans 

frá 1862 merk heimild um skólasafnið.110  

 

3.4 Samantekt um íslenskukennsluna í Bessastaðaskóla  

 

Kennslan fór af stað með miklum metnaði en undanhaldið hófst þegar fullorðnir 

námssveinar vildu heldur læra þýsku og landafræði. Þegar svo stærðfræðin fékk aukið 

rými í stundaskránni 1822 var íslenska sem námsgrein endanlega útilokuð úr efri bekk til 

                                                           
105 Benedikt Gröndal. 1923. Dægradvöl, æfisaga mín, bls. 36–37 og bls. 98. 
106 ÞÍ Sk. 6–10. (skrá frá 1830) og ÞÍ Bps. C. VII. 5.b. (Skrá frá 1833).  
107 ÞÍ Bps. C. VII. 5.a. 
108 ÞÍ Sk. 5–10 og ÞÍ Sk. 7–4. 
109 Silvia Hufnagel. 2012. Icelandic society and subscribers to Rafn’s Fornaldar sögur nordrlanda. Scripta 

Islandica 63: 5–27. Listinn er í 3. bindi Fornaldarsagnanna, bls. 771–779. 
110 Jón Árnason. 1862. Registur yfir bókasafn hins lærða skóla í Reykjavík.  
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loka skólans. Plássleysi í skólanum var aðalástæðan fyrir því að námsgreinin átti undir 

högg að sækja alla tíð og því reyndi ekki á hvort hægt væri að ráða kennara í greininni.  

Íslenskukennslan virðist hafa verið samviskusamlega af hendi leyst en hún var ekki 

áhugamál kennara, nema hugsanlega fyrsta veturinn, en þá virðist hafa verið farið vel eftir 

fyrirmælum Skólastjórnarráðsins um móðurmálskennslu og inntak hennar. Fá merki eru 

um skipulega fyrirlestra um íslenska málfræði, bókmenntasögu eða málsögu ef undan eru 

skildar skýrslur þessa fyrsta skólaárs. Kennslan fólst í áratugi mest í þýðingum úr 

dönskum og latneskum lestrarbókum og uppistaða námsins var stílagerð en stundum var 

þó fjallað um íslenskar bókmenntir. Íslenskt mál var leiðrétt hvað varðaði almenna 

málnotkun, þ.e. málfar, stíl og stafsetningu. Allt bendir þó til að stafsetning hafi verið 

mjög margbreytileg á tíma skólans eins og síðar verður fjallað um.  

Nýútkomnar íslenskar bækur og tímarit voru stundum notaðar við dönskukennslu 

en eldri lestrarbækur fyrir íslenskuna. Oft voru sömu bækur notaðar fyrir kennslu í öðrum 

greinum, svo sem sögu og landafræði. Bækur á íslensku skorti mjög í skólanum og virðast 

ekki hafa verið meðal námsbóka sem dreift var meðal nemenda og allir áttu að nota. 

Boðsrit skólans með vísindagreinum kennaranna hljóta þó nemendur að hafa eignast.  

Ágætir íslenskumenn kenndu grísku og latínu og hafa margir fræðimenn bent á 

mikilvægi þeirra í málbótastarfi á fyrri hluta 19. aldar. Þýðingar Sveinbjarnar Egilssonar 

á Hómerskviðum eru taldar meðal öndvegisverka á íslensku og hafa vafalítið  haft mikil 

áhrif á málsmekk nemenda. Skýrslur kennara benda til að fornmála- og dönskunám hafi 

að öðrum þræði verið nám í íslenskri tungu þó að kennurum hafi verið meira í mun að 

lýsa kennslunni í erlendu málunum. 

Engin nemendaverkefni í íslenskum stíl virðast hafa varðveist frá tímum 

Bessastaðaskóla. Óbeinar heimildir eru þó til, svo og umsagnir nemenda um kennslu í 

skólanum og verður fjallað um það í næsta kafla. 

 

 

4 Skólavist þriggja Bessastaðasveina 

 

4.1 Jónas Hallgrímsson 

 

Oft var mikið mannval meðal Bessastaðasveina en þekktastur þeirra allra varð líklega 

skáldið Jónas Hallgrímsson. Um veru hans á Bessastöðum hefur leikið nokkur ljómi og 



37 
 

til eru ýmsar heimildir frá þessum árum hans í skólanum en rit hans sjálfs sýna málfar og 

rithátt þessa tíma. 

Rannveig Jónasdóttir, móðir Jónasar, skrifaði biskupi bréf frá Steinstöðum 2. júlí 

1823 og bað skólavistar og skólastyrks til handa syni sínum, m.a. með þessum orðum:  

 

Þá bid eg sem fátæk prestseckia audmiukast ydar háæruverdugheit ad sonur min̄ 

Jónas Hallgríjmsson 16 ára gamall, ad an̄ara sögn (sem hönum hafa kéndt nockud) 

giætin̄ og gáfadur únglíngur, mætti firer ydar man̄giæskusamt fulltíngi verda in ̄tekin̄ 

á heila edur hálfa ólmusu á Bessa stódum næstkomandi haust, þar efne mín leifa 

mér ecki ad géta haldid hönum̄ til lærdóms ydkana en̄ þikir isiárverdt ad han̄ 

fátæktar vegna þurfi ad hætta vid svobúid.111 

 

Jónas komst í Bessastaðaskóla haustið 1823, sat þar sex vetur og útskrifaðist vorið 1829. 

Á þessum árum voru 36–41 nemandi í skólanum.112 Þekkt er að í skólanum kynntust þeir 

fjórir skólapiltar sem síðar hófu útgáfu tímaritsins Fjölnis, þeir Jónas Hallgrímsson, 

Konráð Gíslason, Tómas Sæmundsson og Brynjólfur Pétursson. 

Skólaárið 1826–1827 voru þessir piltar allir í skólanum. Fyrstur útskrifaðist Tómas 

og hlaut m.a. einkunnina „meget got“ í íslenskum stíl á burtfararprófi í maí 1827. Vorið 

1828 útskrifaðist Brynjólfur með „got“ í íslenskum stíl og Jónas með sama vitnisburði ári 

síðar. Konráð kom í skólann haustið 1826 en útskrifaðist vorið 1831 með besta vitnisburði 

og einkunnina „meget got“ í íslensku.113  

Engar óyggjandi heimildir hafa fundist um íslenska stíla námssveina frá þessum 

árum en margt hefur varðveist af skrifum Jónasar frá skólaárum hans. Þar ber hæst 

æskuljóðin sem hann byrjaði að safna saman í kver. Flest eru þau undir edduháttum og 

þ.á m. er frumrit ljóðsins, Ad amicum.114 Stundum fannst honum vistin daufleg í 

skólanum en huggaði sig þá við lestur eddukvæða og erlendra skálda.115 Lausamálstextar 

Jónasar eru skýrt dæmi um málfar hans, stafsetningu og ýmis beygingarleg atriði málsins 

og hugsanlega eru þeir einnig til marks um svipmót íslenskunnar hjá öðrum skólapiltum 

þessa tíma og hvernig þeim var kennt að rita íslenskt mál. Áhugavert þótti því að skoða 

                                                           
111 ÞÍ Bps. C. VII. 3.a.  
112 ÞÍ Sk. 7–3. 
113 ÞÍ Sk. 7–3. 
114 Stofnun  Árna Magnússonar, Skjalasafn Konráðs Gíslasonar, KG 31.b.  
115 Haukur Hannesson, Páll Valsson og Sveinn Yngvi Egilsson (ritstj.). 1989. Ritverk Jónasar 

Hallgrímssonar: II, Bréf og dagbækur, bls. 5. 
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lausamálsskrif Jónasar í skólanum nánar en því verða þó aðallega gerð skil í 6. kafla með 

umfjöllun um burtfararræðu hans.  

 

4.1.1 Skólablaðið Íris og prófræða Jónasar 

 

Varðveist hefur örlítið handrit, þ.e. nokkur blöð 8,2 x 5,3 cm, úr „skólablaði“ sem nefnt 

hefur verið Íris og mun Jónas hafa skrifað það allt haustið 1826. Það er dagsett „18 

föstudægin̅ þan̅ 3ia Novmb 26“ og merkt no. 2 en önnur tölublöð virðast týnd. Í ritinu er 

fyrst kímnigrein um hebreskukennsluna en síðan þrjár smágreinar og hin síðasta um 

dýravernd. Hún er þannig, skrifuð eins og Jónas stafsetti:  

 

Dyranna Medhöndlan 

Valla getum vér hrundid fra oss þeim þánka ad Dyramordid í þad hærsta leifist þá 

naudsyn krefur, en̅ aldrei til eintómrar skemtunar; valla gétum̅ vér deifa hiá oss þá 

hugsión ad fyrri en̅ kedjan þritur vid hastóli hins eilífa, hlióti en̅ þá fynnast 1000 

verur lifandi á baki hvura madurin stendur eins langt og Riúpan á baki veidi 

mansins.  

Vei oss! ef þessir máttgari vildu fylgia því dæmi ver géfum̅ þeim.  

(Fram̅ haldid sidar.) 116 

 

30. maí 1829 hélt Jónas prófræðu sína í Bessastaðakirkju og lagði út af ritningartextanum 

í  1Joh 2.15. Ræðan í heild með rithætti Jónasar er í Viðauka  og er til umfjöllunar í kafla 

6.2. Hér eru nokkur textabrot.117  

 

Vér meigum̄ ecki elska heimin̄. Orsökina leggur postulin̄ siálfur til: Hvör sem elskar 

heimin̄, seigir han̄, í hönum er ey kiærleiki födursins. Þad er ad skilia: hvör sem 

festir hiartad vid fallvaltan̄ heim, og hans giædi, han̄ sínir þar med ad han̄ ei elskar 

gúd, þvi han̄ óhlídnast gúds vilia. Gúd vill nefnilega ad heimsins giædi skuli hressa 

og gledia oss, so oss aukist kraptar til ad gégna vorri köllun.  

 

                                                           
116 Stofnun Árna Magnússonar, Skjalasafn Konráðs Gíslasonar, KG 31.a.1. Einnig: Haukur Hannesson, Páll 

Valsson og Sveinn Yngvi Egilsson (ritstj.). 1989. Ritverk Jónasar Hallgrímssonar: I, Ljóð og lausamál, 

bls. 325–327. Einnig: Páll Valsson. 1999. Jónas Hallgrímsson: Ævisaga, bls. 31–32.  
117 Stofnun Árna Magnússonar, KG 31.a.1. Jónas skrifar ekki „ö“ heldur líkist það tákninu „ơ“. 
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… og einmidt til þess ad styrkia vora krafta, og gledia vort hiarta, svo vid ei þreittust 

og yrdum̄ fúsari ad gégna vorum̄ ástundum̄ þúngu skylduverkum̄, gaf han̄ oss þessa 

heims giædi, og marga saklausa unadsemd, sem oss ber ad medtaka med þacklæti 

vid giafaran̄, og hagníta oss samqvæmt hans bodordum; 

 

Sá sparar sier þvi mikla sorg og margan̄ söknud og qvída, sem numid hefur þá 

gullvægu kunst, ad geta verid án þess alls sem heimurin̄ megnar ad svifta man̄. 

Þegar heimsins blyda felur sig, og náttúrun̄ar um̄brot skélfa man̄in̄, þegar hallæri 

eda stríd eda drepsóttir geisa í löndunum̄, og konúngarnir titra, þá er sá madur 

óhræddur, þvi han̄ qvídir aungum̄ Iardneskum̄ missir, stödugur vid sitt skylduverk, 

bídur han̄ hvörs sem ad höndum̄ ber, og tekur ánægdur allskins skorti, 

 

En̄ gódir brædur! giörum̄ oss ei margar óskir! heilbrigdi sálar og lýkama, faeinir 

vinir og daglegt braud, þetta er sú iardneska farsæld, sem vér vilium̄ bidia gúd ad 

veita oss, og siálfir leita riettvíslega – En þó ad ein̄ig þetta vanti, þá látum̄ samt ei 

hugfallast, min̄ust heldur hins, ad oss ecki hæfir ad elska heimin̄, og bídum̄ svo 

drottins hiálprædis, þar vér vitum̄, ad alt verdur ad þéna þeim til góds er han̄ elska. 

Amen — 

 

4.2 Páll Melsted  

 

Páll Melsted (1812–1910) kom í skólann haustið 1828 og varð brátt vinur Jónasar 

Hallgrímssonar og fannst mikið til hans koma. Páll lauk brottfararprófi 1834, m.a. með 

vitnisburðinum „meget got“ í íslenskum stíl. Endurminningar hans geyma lýsingu á 

náminu og skólalífinu þessa vetur.118  

Bóknám Páls byrjaði reyndar á því að faðir hans lét hann skrifa upp stutta málfræði 

á íslensku, „líklega eftir Rasks bókum“, segir Páll, og lét hann læra en þannig fékk hann 

hugmynd um aðalatriði málfræðinnar. Páll nefnir íslenskukennslu Björns 

Gunnlaugssonar en fjallar ekkert um hana og sagði Björn ekki hafa verið eftirtektarsaman 

kennara. Um Hallgrím Scheving latínukennara segir Páll að í tímum hjá honum hafi 

vaknað hjá sér umhugsun um móðurmálið og löngun til að vanda orðavalið. Í efri bekk 

var Páll í dönsku hjá Sveinbirni Egilssyni en sagðist ætíð hafa lært íslensku í tímunum, 

því að hann var „meistari að þýða önnur mál á íslenzku“. Sögukennsluna hjá Sveinbirni 

                                                           
118 Páll Melsteð. 1912. Endurminníngar Páls Melsteðs, ritaðar af honum sjálfum, bls. 36. 
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mat hann ekki mikils og segir að nokkuð af tímanum hafi farið í að snúa dönsku máli 

kennslubókarinnar á íslensku en af því hafi hann lært íslensku en ekki sögu. Páll kvað 

kennarana fáar eða engar bækur hafa keypt, þeir fylgdust ekki með tímanum og „menn 

lifðu á moði fyrri tíma“, margt vantaði í námsefnið og mikið var um utanbókarlærdóm. 

Skólaveinar lifðu og hrærðust í sögnum um hetjuöld Grikkja og Rómverja og fornöld 

Norðurlanda. Þeir lásu klassísk latnesk og grísk rit í tímunum en „Njálu, Grettlu og Eglu 

á svefnloftunum“. Þröngt og óhreinlegt var í skólanum  en sveinarnir kunnu þó að 

skemmta sér, m.a. með glímum, tvísöng og flutningi leikrita.119  

 

4.3 Árni Thorsteinsson  

 

Árni Thorsteinsson var í skólanum 1844–1847 og skrifaði löngu síðar endurminningar 

sínar þaðan.120 Kennsluna og námsefnið taldi hann hafa verið orðið úrelt, enda kennarar 

orðnir rosknir, en þeir nutu virðingar skólapilta vegna fræðimennsku sinnar. Hann lýsir 

mest þeim áhrifum sem Sveinbjörn Egilsson hafði á nemendur og segir framfarir er um 

þær mundir urðu í íslensku máli og bókmenntum hafa verið honum öðrum fremur að 

þakka og að hann hafi með málsnilld sinni haft mikil áhrif á þá. Hann hafi bæði byggt á 

samtímamálinu og tekið úr fornu máli það sem best átti við. Hann segir enn fremur: 

„Engum var sem honum lagið með nýgjörfinga í málinu, og yndi var að heyra hann í 

kennslustundum vera að velta fyrir sér og lærisveinunum, hvörnig útlegging kæmi best 

heim við frummálið og þýðinguna.“ Árni nefnir einnig kennslu Hallgríms Schevings sem 

hann segir hafa verið stranga og fastmótaða en að honum hafi einnig verið mjög annt um 

að íslenskar þýðingar væru vel af hendi leystar.  

Árni Thorsteinsson sagði skólapilta hafa verið afar iðna við „dauðu málin“ og lásu 

þá þétt saman. Líkt og Páll Melsted talaði hann um sóðaskap og sagði loftið í bekkjunum 

hafa verið óþolandi og „furða að eigi varð mein af“. Þessar hugleiðingar Árna, en 

jafnframt kvíði vegna flutninga frá Bessastöðum til Reykjavíkur, koma vel fram í 

sendibréfum hans, þar sem segir m.a.: 121  

 

                                                           
119 Páll Melsted. 1912. Endurminníngar Páls Melsteðs, ritaðar af honum sjálfum, bls. 16–50. 
120 Árni Bj. Thorsteinsson. Án ártals. Minningar úr Bessastaðaskóla. Óprentuð ritgerð. Einar G. Pétursson 

annaðist frágang.  
121 Árni Thorsteinsson. Án ártals. Landsbókasafn Íslands, Lbs. 2429 4to. Árni skrifaði bróður sínum Finni 

og Páli Pálssyni. 
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7. okt. 1845: „Nú held eg loksins að skólinn komist í Reikvik, qvíði eg fyrir því að 

nokkru leiti. Húsakinnin verða að sönnu betri því þaug mega ekki lakari vera en̄ 

þaug eru hérna á Bessastöðum.“ 

 

20. okt. 1846: „Ennþá get jeg ekki sagt að öllu leyti hvornveg mér líki við 

skólaflutnínginn sumt er betra en̄ sumt er verra enn á Bessastöðum.“ 

 

20. nóv. 1846: „Reykjavíkurbúar eru misjafnir menn, tilfin̄íngar þeirra eru daufar 

eða engar í mörgum hlutum, svosem hvað þjóðerni Íslendínga snertir, málefni lands 

vors og málið okkar Íslendskuna meta þeir lítils, alteins og það sé gamall gripur 

ónítur og sem farið sé að falla á.“ 

 

4.4  Samantekt um skólavistina 

 

Jónas Hallgrímsson var sex vetur í Bessastaðaskóla og á þeim árum ritaði hann mörg 

æskukvæði sín, flest undir edduháttum. Fræðimenn hafa bent á að í skólanum hafi málfar 

hans bæði á lausamáli og kvæðum mótast og hann notið þar áhrifa Sveinbjarnar 

Egilssonar.122 Aðrir höfundar hafa kveðið svo fast að orði að segja skáldskap Jónasar 

beinlínis fram kominn vegna áhrifa Sveinbjarnar og Hallgríms Schevings, því að þeir hafi 

haldið uppi „heiðri málsins“ og verið grundvöllur þeirrar endurreisnar málsins sem fram 

kom síðar í Fjölni í skrifum Jónasar og Konráðs Gíslasonar.123 

Fyrrum Bessastaðasveinar höfðu taugar til gamla skólans þó að aðstæður hafi verið 

frumstæðar og kennsla með íhaldsamara móti. Þeir voru samdóma um ágæti Sveinbjarnar 

Egilssonar sem mikils læriföður í íslensku máli. Íslensku kenndi hann í raun í öllum 

tímum og nemendur lærðu að meta fallegt mál þó að hann kenndi ekki námsgreinina. 

Eftirtektarverð eru líka ummælin um áhuga Sveinbjarnar á nýyrðum í málinu og hvernig 

nemendur tóku þátt í smíð þeirra en meistaraleg tök hans á nýmyndunum með staðfestu í 

fornmálinu hafa fræðimenn einnig bent á.124 

Endurminningar skólasveina eru líka samdóma um að Hallgrímur Scheving hafi 

unnið mikið málbótastarf með því að innræta piltunum umhugsun um móðurmálið og 

ganga eftir vandaðri íslensku í latínuþýðingum. Víst er að erlend orð áttu litlu fylgi að 

fagna í skólanum þó að þau slæddust með en orðin um málfar í Reykjavík bera vott um 

                                                           
122 Kjartan G. Ottósson. 1990. Íslensk málhreinsun: sögulegt yfirlit, bls. 67. 
123 Benedikt Gröndal. 1923. Dægradvöl, æfisaga mín. bls 96. 
124 Kjartan G. Ottósson. 1990. Íslensk málhreinsun: sögulegt yfirlit, bls. 64. 
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stolt Bessastaðasveina á málfari sínu í samanburði við bæjarbúa. Á Bessastöðum bjuggu 

þeir í sérstöku málfarslegu umhverfi sem lærifeðurnir höfðu skapað.  

 

 

5. Íslenskukennslan á fyrstu árum Reykjavíkurskóla 

 

5.1 Frá Bessastöðum til Reykjavíkur 

 

Við flutning Lærða skólans til Reykjavíkur haustið 1846 voru þrengsli í skólahúsinu ekki 

lengur til vandræða því að húsið var stór og glæsileg bygging, bekkjum fjölgaði og nýir 

kennarar komu fljótlega til starfa við hlið hinna þrautreyndu úr gamla skólanum.125 Úr 

Bessastaðaskóla fluttust 33 skólasveinar en 27 nýir nemendur fengu skólavist þetta haust 

eftir inntökupróf í latínu, grísku, dönsku, sagnfræði, landafræði og reikningi. Nemum var 

síðan skipt í þrjá bekki eftir frammistöðu.126  Næsta ár voru 65 nemendur í skólanum og 

þá var þriðja bekk skipt í 3.a. og 3.b.127  Fjórði bekkur bættist svo við 1851.128  

Vorið 1846 skipaði konungur Konráð Gíslason málfræðing kennara við skólann og 

var honum m.a. ætlað að kenna íslensku. Konráð hafði sótt um kennslustöðu á þeirri 

forsendu að efla ætti kennslu í íslensku, dönsku og þýsku. Hvað móðurmálið snerti sagðist 

hann þekkja sögu þess og fræði betur en aðrir. Hann hefði kynnt sér fornbókmenntirnar 

og unnið að íslensk-latneskri orðabók með dr. Scheving og að fornmálsorðabók fyrir 

Cleasby, rannsakað forn handrit í Árnasafni og ynni nú að riti um hljóðfræði og málfræði 

fornmálsins. Hann sagðist telja að málsaga ætti að vera hluti íslenskukennslunnar en kvað 

íslensku samtímans sér einnig hugleikna og vísaði til vinnu sinnar við útgáfu Fjölnis sem 

hefði verið „boðberi hreintungunnar og stílfegurðar og önnur rit ekki betur skrifuð á 

nútímamálinu“.129 Konráð kom þó ekki til starfa, bæði af persónulegum ástæðum og 

einnig vegna þess að hann var þá kominn á þá skoðun að rannsóknum í norrænum fræðum 

væri varla hægt að sinna nema í Kaupmannahöfn.130 Sveinbjörn Egilsson rektor tók þá að 

sér íslenskukennsluna en fyrsta ár skólans var íslenskur stíll aðeins kenndur einn tíma í 

                                                           
125 Sveinbjörn Egilsson var rektor skólans og kennari til 1851, Hallgrímur Scheving latínukennari lét af 

störfum haustið 1850 en Björn Gunnlaugsson, stærðfræði- og náttúrufræðikennari, kenndi til 1862. 
126 Sveinbjörn Egilsson. 1847. Skólaskýrsla fyrir Reykjavíkur lærða Skóla árið 1846–47, bls. 1–7.  
127 Sveinbjörn Egilsson. 1848. Skólaskýrsla fyrir Reykjavíkur lærða Skóla árið 1847–48, bls. 4–5.  
128 Þjóðskjalasafn Íslands, M.R. Stundaskrár og próftöflur 1851–1893. 
129 Aðalgeir Kristjánsson. 2003. Síðasti Fjölnismaðurinn: Ævi Konráðs Gíslasonar, bls. 269–70. 
130 Aðalgeir Kristjánsson. 2003. Síðasti Fjölnismaðurinn: Ævi Konráðs Gíslasonar, bls. 126. 
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viku í hverjum bekk. Þá var latína kennd í 26 tíma, gríska 14, danska 9 og þýska í 7 tíma 

vikulega.131 Um námsefni í íslensku þennan vetur fórust Sveinbirni svo orð: 132 

 

Í íslenzku: hèr hefir einúngis verið 1 stíll í viku í hverjum bekk. Stílsefnið í 1. bekk 

var tekið af „Malings store og gode Handlinger“, og stundum valdar smásögur og 

ritlíngar úr þjóðblaði Dana (Folkebladet). Í 2. bekk var stílsefnið ýmist tekið úr 

dönsku eða latínu; í 3. bekk ýmist úr dönsku, latínu eða þýzku. 

 

Varðveist hafa íslenskir stílar eins nemanda Sveinbjarnar þennan fyrsta vetur í 

Reykjavíkurskóla og er fjallað um þá og kennslu Sveinbjarnar í kafla 6.4. 

 

5.2 Íslenskukennslan, veturinn 1847–1848 

 

Veturinn 1847–1848 má segja að íslenska hafi loks orðið eiginlegt fag í skólastarfi 

hérlendis því að þá hófst skipuleg kennsla í íslenskri málfræði og íslenskum bókmenntum. 

Þennan vetur var málfræðin kennd eftir formálanum í Islandsk Læsebog eftir Halldór Kr. 

Friðriksson sem þá var nýkomin út.133  

Rektor kenndi íslensku tvo tíma vikulega í hvorum efri bekkjanna, þ.e. í 3.a. og 

3.b., en Gísli Thorarensen var aðstoðarkennari hans og kenndi fjóra tíma vikulega í 

hvorum neðri bekkjanna. Íslensku voru því ætlaðar tólf vikustundir þetta árið en 

meginbreytingin í stundaskránni var að öðru leyti sú að latínu- og grískukennsla var 

minnkuð mjög í neðri bekkjunum, dönskukennslan aukin þar og farið að kenna frönsku 

og ensku í öðrum bekk. Í efri bekkjunum urðu minni breytingar og þar var þunginn áfram 

í latínu- og grískukennslunni eins og sést í meðfylgjandi töflu.134 

                                                           
131 Sveinbjörn Egilsson. 1847. Skólaskýrsla fyrir Reykjavíkur lærða Skóla árið 1846–47, bls. 8. Veturinn 

1846–1847 kenndi rektor vikulega 14 tíma grísku og 3 tíma íslensku, Hallgrímur Scheving kenndi latínu í 

23 tíma, Björn Gunnlaugsson kenndi stærðfræði og náttúrufræði í 22 tíma, Sigurður Melsted kenndi 

trúfræði, sögu og landafræði í 25 tíma og Jens Sigurðsson kenndi dönsku, þýsku, hebresku og latneskan stíl 

í 21 tíma. 
132 Sveinbjörn Egilsson. 1847. Skólaskýrsla fyrir Reykjavíkur lærða Skóla árið 1846–47, bls. 10. 
133 Halldór Kr. Friðriksson. 1846. Islandsk Læsebog med Ordregister og en Oversigt over den islandske 

Formlære.  
134 Sveinbjörn Egilsson. 1847. Skólaskýrsla fyrir Reykjavíkur lærða Skóla árið 1846–47, bls. 8, og 

Sveinbjörn Egilsson. 1848. Skólaskýrsla fyrir Reykjavíkur lærða Skóla árið 1847–48, bls. 8–9. Þessar 

breytingar voru í samræmi við bráðabirgðareglugerðina sem þá var unnið að og tók gildi 1848, sbr. 

umfjöllun í 2. kafla.  
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 1846–1847 
 

1847–1848 
 

Bekkir 1.  2.  3.  Vikustundir 

í skólanum 
1. 2. 3a. 3b.  Vikustundir 

í skólanum 

Latína 9 9 8 26 3 5 9 10 27 

Gríska 5 5 4 14 3 3 5 6 17 

Danska 3 3 3 9 4 4 3 2 13 

Þýska 2 3 2 7 0 3 2 2 7 

Franska/enska      3+1   4 

Íslenska 1 1 1 3 4 4 2 2 12 

Stærðfræði  7 7 6 20 4 6 5 4 19 

Trúfræði 4 3 3 10 3 2 3 3 11 

Sagnfræði 3 3 3 9 6 3 2 2 13 

Landafræði 2 2 2 6 3 2 1 1 7 

Hebreska   2 2 0 0 3 2 5 

Náttúrufræði   2 2 2 0 1 2 5 

Skrift/teiknun     4     

Vikustundir 

í bekk 

36 36 36  36 36 36 36  

 

Gísli Thorarensen sagðist hafa látið nemendur í 1. bekk lesa Droplaugarsonasögu og 

lestrarbók Halldórs Kr. Friðrikssonar og hann kvaðst hafa látið læra „nafna og sagna 

breytíngar íslenzkrar túngu eptir ágripinu framan við lestrarbókina“. Nemendur  gerðu 

einn stíl vikulega eftir danskri lestrarbók en goðafræði Norðurlanda var lesin eftir 

miðsvetrarpróf. Í 2. bekk lásu menn Droplaugarsonasögu, Gylfaginningu í útgáfu 

Sveinbjarnar Egilssonar og fjórar fyrstu bækur Ódysseifsdrápu í þýðingu hans.135 

Goðafræði Norðurlanda var einnig kennd og samdar ritgerðir en vikulegir stílar teknir úr 

danskri lestrarbók. Með neðri bekkjunum báðum sagðist kennarinn líka hafa lesið öll 

kvæðin í ljóðabókum Bjarna Thorarensens og Jónasar Hallgrímssonar  og þýtt með þeim 

það sem „þúngskilið hefur þókt eða fornyrt“.136 

Sveinbjörn Egilsson rektor kenndi þennan vetur íslenska bókmenntasögu og ritgerð 

og um það sagði hann í skýrslu sinni:137  

 

 (3.a) Tveimur stundum í viku var varið til að lesa fyrir ágrip af íslenskri 

bókmentasögu fram til 13. aldar, svo og stutt ágrip af hinum fornu bragarháttum, 

                                                           
135 Hér mun átt við útgáfu Ódysseifsdrápu í Boðsritum Bessastaðaskóla 1829–1840 og útgáfu á 

Gylfaginningu í Boðsriti Reykjavíkurskóla 1848 sem kann að hafa verið í handriti um þetta leyti. 
136 Sveinbjörn Egilsson. 1848. Skólaskýrsla fyrir Reykjavíkur lærða skóla árið 1847–48, bls. 14–15. Gísli 

Thorarensen fór frá skólanum eftir þennan vetur. 
137 Sveinbjörn Egilsson. 1848. Skólaskýrsla fyrir Reykjavíkur lærða skóla árið 1847–48, bls. 11.  
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og munnlega hlaupið í gegnum háttatal Snorra, v. 1–30. Fám sinnum fyrirsett 

ritsefni á íslenzku. 

(3.b) Tvisvar í viku reyndu lærisveinar til að semja ritgjörð yfir fyrir sett efni; 

ritsefnið var optast einhver almenn málsgrein, orðskviðir eða spakmæli, stundum 

biflíugreinir af gamla og nýa testamentinu. 

 

Ritgerðarefni hjá Sveinbirni á lokaprófi vorið 1848 var: „Að útlista þessi orð lausnarans: 

Auðveldara er úlfaldanum að gánga gegnum nálaraugað en ríkum manni inn í Guðsríki.“ 

Ritgerðirnar voru 400–700 orð í hátíðlegum stíl og væntanlega eftir uppkasti því að mjög 

lítið er þar um leiðréttingar á málfari eða stafsetningu. Ritgerðarefnin munu hafa verið 

lesin upp því að ritháttur nemenda á fyrirsögninni er mismunandi. Ritgerðirnar hafa 

varðveist og fylgir hér lítið brot sem sýnir hversu mjög var til vandað og hve svipmót 

skólatexta hafði breyst mikið á um tveimur áratugum.138  

 

Helgi Hálfdánarson, síðar sálmaskáld og lektor Prestaskólans, stúdent 1848.139 

 

… því það hjarta, þar sem svo margar íllar girndir lifa og þróast, það getur ekki 

verið musteri heilags anda; þar sem drambsemi og úlfbúð, öfund og eigingirni og 

aðrir lestir, sem leidt geta af raungu áliti á auðnum og rángri notkun hans — þar 

sem þetta ríkir, þar getur ekki Guðs ríki verið, því Guðs ríki er hverki matur né 

drykkur, auður né upphefð, heldur friður og fögnuður í heilögum anda. 

 

5.3 Halldór Kr. Friðriksson, íslenskukennari 1848–1895  

 

Haustið 1848 kom Halldór Kristján Friðriksson til íslenskukennslu í skólanum en 

Sveinbjörn rektor lét svo ummælt í skólasetningarræðu sinni, 1. okt. 1848, að Halldór 

hefði: „sér í lagi lagt sig eptir þekkíngu á móðurmáli voru, og hyggjum vér gott til, að nú 

verði góð bót ráðin á því, sem áður hefir heldur verið ábótavant í þeirri grein.“140 Reyndist 

það orð að sönnu því að Halldór kenndi íslensku í nær hálfa öld með aðeins árs hléi, 

veturinn 1849–1850.141  

                                                           
138 Þjóðskjalasafn Íslands, M.R. Skrifleg próf 1847–1848, 1852. 
139 Björn M. Ólsen. 1896. Minningarrit fimtíu ára afmælis Hins lærða skóla í Reikjavík. Í ritinu er skrá yfir 

útskriftarár stúdenta. 
140 Skólaræður Sveinbjarnar Egilssonar. 1968. Haraldur Sigurðsson sá um prentun, bls. 76. 
141 Þann vetur sótti Halldór konuefni sitt til Danmerkur og vann að útgáfu íslenskra fornsagna í 

Kaupmannahöfn. 
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Halldór Kr. Friðriksson (1819–1902) útskrifaðist úr Bessastaðaskóla 1842 og fór 

þá í Kaupmannahafnarháskóla til náms í guðfræði en lauk ekki embættisprófi. Í 

Kaupmannahöfn fékkst hann mjög við fornfræði og málfræði og vann nokkur ár að 

íslenskri orðabók Cleasbys. Ytra starfaði hann einnig mikið með Fjölnismönnum og var 

ábyrgðarmaður tveggja síðustu árganga blaðsins. Auk kennslunnar sinnti hann 

margvíslegum öðrum embættisstörfum, var lengi alþingismaður og bæjarfulltrúi í 

Reykjavík, formaður landsbókasafnsnefndar og forseti Búnaðarfélags suðuramtsins, svo 

að fátt eitt sé nefnt.142 

Halldór kenndi alla tíð íslensku og lengi þýsku, dönsku, ensku og landafræði. Í 

öllum kennslugreinum kostaði hann kapps um að hafa námsbækur á íslensku og ýmist 

þýddi þær eða samdi sjálfur. Hann þótti strangur kennari og sagt var að betra hefði verið 

að læra réttritun hans vel ef menn vildu ná árangri í íslenskum stíl og vissara var einnig 

að forðast dönskuslettur og önnur erlend áhrif í textum.143 Halldór er líklega þekktastur 

fyrir að koma á reglufestu í íslenskri réttritun sem hann kenndi alla tíð en með 

íslenskukennslu sinni og skrifum um málfar er hann talinn hafa haft meiri áhrif en flestir 

aðrir á íslenska málhreinsun allan síðari hluta 19. aldar.144 

 

5.4  Kennslubækur í íslensku 

 

Halldór tók saman efni í Islandsk Læsebog sem út kom 1846 og var hún ætluð Dönum 

sem áhuga höfðu á íslensku enda voru allmargir Danir hjá honum í íslenskunámi. Í 

formála bókarinnar var yfirlit um íslenska málfræði eftir Halldór og var það notað við 

íslenskukennslu í Reykjavíkurskóla á fyrstu árum hans, eins og áður var sagt, og er fyrsta 

bókin um íslenska málfræði sem vitað er að kennd hafi verið í skólum hérlendis. Síðar 

skrifaði Halldór bókina, Íslenzkar rjettritunarreglur og kom hún út 1859.145 Loks samdi 

hann og gaf út bókina, Íslenzk málmyndalýsing sem út kom 1861.146 Allar voru þessar 

bækur notaðar til kennslu en mest og lengst hin síðasttalda.  

Sögurnar sem Halldór valdi í lestrarbókina og einnig voru lesnar í Reykjavíkurskóla 

um hríð voru: Ferð Þórs til Útgarða-Loka úr Snorra-Eddu, nokkrir kaflar úr Grettissögu, 

kaflar úr Jómsvíkinga sögu, kaflar úr sögu Ólafs hins helga eftir Snorra Sturluson, kaflar 

úr Brennu-Njálssögu og IX. bók Ódysseifsdrápu Hómers í þýðingu Sveinbjarnar 

                                                           
142 Jón Þorkelsson. 1947. Merkir Íslendingar. Þorkell Jóhannesson bjó til prentunar, bls. 415–435. 
143 Jón Þorkelsson. 1947. Merkir Íslendingar, Þorkell Jóhannesson bjó til prentunar, bls. 420 og bls. 434. 
144 Kjartan G. Ottósson. 1990. Íslensk málhreinsun: sögulegt yfirlit, bls. 95–98. 
145 Halldór Kr. Friðriksson. 1859. Íslenzkar rjettritunarreglur.  
146 Halldór Kr. Friðriksson. 1861. Íslenzk málmyndalýsíng.  
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Egilssonar en Halldór kvað hana skrifaða á svo réttu og lipru máli að hún ætti með réttu 

að teljast sígilt bókmenntaverk. Til að auðvelda byrjendum lesturinn var íslenskt-danskt 

orðasafn aftan við sagnatextana og málfræðiyfirlit framan við, en þar er fyrst stutt lýsing 

á framburði sérhljóða og samhljóða og samsvörun þeirra í dönsku ásamt dæmum um 

hljóðvörp. Þessu fylgir síðan allítarlegt en mjög samanþjappað yfirlit um beygingar 

fallorða og sagna í íslensku og eru beygingar flestar fornar. Textinn er á dönsku nema 

beygingadæmin og Halldór tekur fram að hann hafi haft hliðsjón af „Rasks kortfattede 

Formlære“ en vikið frá henni til að gera hana auðskiljanlegri. Þessi formáli var notaður í 

málfræðikennslu í skólanum þar til bók Halldórs, Íslenzk málmyndalýsing, leysti hana af 

hólmi 1861.  

 Formáli lestrarbókarinnar veitir þannig innsýn í þá málfræði sem kennd var fyrstu 

árin í Reykjavíkurskóla. Nafnorðum skiptir Halldór í fjóra flokka, nefnir nokkur með 

óreglulega beygingu en beyging frændsemiorða er ekki sýnd sérstaklega. Í beygingum 

lýsingarorða sýnir hann fallbeygingu í öllum kynjum og báðum tölum, veika og sterka 

beygingu svo og stigbreytingu. Stuttur kafli er um fornöfn og sýnd forn beyging 

persónufornafna, eignarfornafna og ábendingarfornafna, svo og þriggja óákveðinna 

fornafna, þ.e. engi, báðir og annarr. Töluorðum eru gerð góð skil og fjallað er nokkuð 

ítarlega um sagnbeygingar með dæmunum kalla, kenna, telja og gefa sem beygðar eru í 

persónum og tölum, tveimur tíðum og þremur háttum í germynd svo og í miðmynd 

nútíðar. Halldór rekur ýmsar hljóðbreytingar í sagnbeygingum, hljóðskipti og óreglulegar 

beygingar, en margt hlýtur þar að hafa þótt fremur snúið fyrir lesandann og víst er að full 

þörf var á annarri sérsaminni kennslubók í íslenskri málfræði.  

 

5.5 Íslenskukennsla Halldórs Kr. Friðrikssonar fyrstu árin 

 

Veturinn 1848–1849 kenndi Halldór íslensku í fjóra tíma vikulega í neðri bekkjunum, þ.e. 

málfræði og stíla. Í 3.a. og 3.b. voru hins vegar bókmenntir, norræn goðafræði og ritgjörð 

á stundaskránni en þó aðeins tvær stundir í viku í hvorum bekk. Í skýrslum hans sagði 

m.a. um kennsluna í 2. bekk:147 

 

1. hefur hann látið pilta læra ágripið af málmyndalýsíng íslenzkunnar, er stendur 

framan við lestrarbók hans; hefur hann og út skýrt og aukið þetta ágrip í 

yfirheyrslunni svo, að piltar ekki að eins gætu fengið greinilegt yfirlit yfir myndir 

                                                           
147 Sveinbjörn Egilsson. 1849. Skólaskýrsla fyrir Reykjavíkur lærða skóla árið 1848–1849, bls. 13. 



48 
 

og beygíngar íslenzkunnar, eins og hún er nú, heldur gætu þeir einnig borið það 

saman við fornmálið. 

2. lagfærði hann hjá þeim tvo íslenzka stíla í viku; voru stílsefnin að mestu úr 

„Udvalgte Fortællinger af J. P. Hebel“, en nokkur úr „Holst danske Læsebog“. 

 

Nemendur lásu líka íslensku sögurnar í lestrarbókinni og gerðu tvo stíla á viku með 

þýðingum úr dönskum sögubókum en Halldór leiðrétti alla stíla. Í 3.a. lásu menn norræna 

goðafræði og málfræði Halldórs en í 3.b. lét hann lesa Háttatal Snorra Sturlusonar, 

útskýrði vísurnar og vakti jafnframt athygli á „einkennum norrænna skáldskaparhátta, og 

myndum og beygíngum norrænunnar“. Nemendur skrifuðu ritgerð í hverri viku.148 

Vorið 1849 var í fyrsta sinn áætlað að prófa á tvennan hátt í íslensku. Í 1. og  2. 

bekk og í 3.a var íslenskur stíll, en í 4.b. var „íslenzk ritgjörð“ áætluð samtímis. Prófa átti 

einnig í íslenskri málfræði, hugsanlega munnlega, nokkrum dögum síðar. Ekki varð af 

prófunum vegna skæðrar smitsóttar er þá gekk í skólanum en lokapróf voru haldin í júlí 

og skrifuðu þá burtfarendur ritgerð um efnið: „Að hvað miklu leyti er það satt að vox 

populi sje vox dei.“149 

Veturinn 1850–1851 var málmyndalýsingin kennd í 1. bekk og nemendur lásu 9. 

árgang Fjölnis sem var minningarrit um Jónas Hallgrímsson. Í öðrum bekk var 

málmyndalýsingin líka lesin ásamt Þórðarsögu hreðu sem Halldór hafði þá nýlega séð um 

útgáfu á en hana las hann þannig að hann hafði „stöðugt auga á málmyndalýsíngunni, og 

jafnframt mismuninum á máli voru núna og fornmáli voru“. Stílar voru svo gerðir tvisvar 

í viku, ýmist tímastílar eða heimastílar og allt leiðrétti kennarinn. Í 3.a. voru aðeins stílar 

en í efsta bekk (3.b.) las kennarinn Háttalykil Snorra Sturlusonar og lét skrifa ritgerð 

vikulega um ýms efni, ýmist í tímum eða utan þeirra.150 

                                                           
148 Sveinbjörn Egilsson. 1849. Skólaskýrsla fyrir Reykjavíkur lærða skóla árið 1848–1849, bls. 14.  
149 Sveinbjörn Egilsson. 1849. Skólaskýrsla fyrir Reykjavíkur lærða skóla árið 1848–1849, bls. 18-20. 

Ritgerðirnar sjálfar virðast ekki hafa varðveist. 
150 Sveinbjörn Egilsson. 1851. Skólaskýrsla fyrir Reykjavíkur lærða skóla árið 1850–1851, bls. 13–14. 

Halldór Kr. Friðriksson var ábyrgðarmaður 8. og 9. árgangs Fjölnis sem út komu 1845 og 1847. Þess má 

geta að veturinn 1849–1850 var ógildur í skólastarfinu vegna óeirða og virðist hafa verið þurrkaður út eða 

týnst úr skýrslum eins og greint er frá í Sögu Reykjavíkurskóla: II, bls. 25-50. 
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Næstu vetur voru íslenskutímarnir skráðir þannig í stundaskrám:151 

 

1. bekkur:  4 tímar í viku, þ.e. íslenzka 2 tímar og íslenzkur stýll 2 tímar, 

2. bekkur:   2 tímar í viku, þ.e. íslenzka 1 tími og íslenzkur stýll 1 tími, 

3.a. og 3.b:  2 tímar í viku, þ.e. íslenzka 1 tími og íslenzkur stýll 1 tími, 

4. bekkur:  2 tímar í viku, þ.e. íslenzka 1 tími og íslenzk ritgjörð 1 tími. 

 

Íslenskutímarnir skiptust því í málfræði og bókmenntir, annars vegar, en stíla og ritgerðir, 

hins vegar. Nokkrum árum síðar var svo fækkað um eina stund í 1. bekk en fjölgað í þrjár 

í 4. bekk og hélst það fyrirkomulag til 1861 er 4. bekkur missti þessa stund aftur.152  

Til eru svonefndar lestrarbækur nemenda frá þessum árum, og reyndar alveg til 

aldamótanna 1900, en þá skiptust nemendur á að skrá námsefnið sem farið var yfir í 

hverju fagi. Lesefni fyrsta bekkjar veturinn 1851–1852 er dæmi um slíka skrásetningu. 

Skráð var: 153 

 

Okt.   Íslendsk málfræði: aptur að kvennkynsorðunum. 

Nóv.  Íslenzk málfræði: aptur í aðjektíva. 

Des:   Íslenzk málfræði: búnir með Grammatíkina. 

Feb:   Íslenzka: Búnir með nokkrar sögur í Fjölnir.  

[strikað yfir „r“ í Fjölnir og tvístrikað undir] 

Marz: Íslenzka. Búnir með 9 ár, af Fjölnir. [leiðrétt á sama hátt] 

Apríl: Íslenzka: búnir með Vopnfyrðinga sögu. 

Maí:   Íslenzka: lesið upp aptur málfræðina. 

 

Ítarlegar heimildir eru um próf í íslensku vorið 1852 og eru ritgerðirnar varðveittar.154 

Verkefnin voru sem fyrr skrifuð á litla miða en utan um úrlausnir 4. bekkjar og 3.b. er 

strimill með áletruninni: „Íslenzkur stýll, 22 aðjunct Friðriksson, 23 Dr. Egilson, 24 

aðjunct Sigurðsson“, og sýnir þetta væntanlega að stílarnir gengu með dags bili milli 

                                                           
151 Þjóðskjalasafn Íslands, M.R. Stundaskrár og próftöflur 1851–1893. 
152 Heimir Þorleifsson. 1975. Saga Reykjavíkurskóla: I, bls. 112. Löngu síðar, eða haustið 1879, urðu 

bekkirnir sex og var þá íslenskan í stundaskránni samtals 17 stundir.  
153 Þjóðskjalasafn Íslands, Lestrarbækur M.R. 1851–1868.  
154 ÞÍ M.R. Skrifleg próf 1847–1848, 1852. Í eldri bekkjum voru ritgerðirnar oft 300–500 orð. 
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kennarans og prófdómenda, þeirra Sveinbjarnar Egilssonar og Jens Sigurðssonar. Þrír 

menn lásu því ritgerðirnar áður en einkunn var gefin.155 Ritgerðarefnin voru þessi:  

 

Í 4. bekk og 3.b.: „Í hverju er hjátrú fólgin? Hverjar eru afleiðingar hennar? 

Og með hverju á að bægja henni burtu?“ 

Í 3.a.: „Hví ferst góður ásetningur svo opt fyrir?“ 

Í 2. bekk: „Hvaða not hafa menn af hestunum?“  

 

Brot úr ritgerðunum eru sýnd í kafla 6.6 og fjallað um nokkur einkenni þeirra og hvað 

kennara þótti helst aðfinnsluvert en ljóst er að Halldór lagði frá upphafi mikla áherslu á 

ritun málsins og vildi venja menn strax á réttritun sína. Það kemur m.a. fram í eftirfarandi 

ummælum í meðmælabréfi hans fyrir nýsvein haustið 1852: „Íslendsku hefur hann 

nokkuð lesið og gjört nokkra stýla, einkum til að venja hann á rjettritun.“156  

Næstu vetur, þ.e. 1852–1855, var fjölbreytt lesefni í íslensku hjá Halldóri.157 Í neðri 

bekkjunum var málfræði kennd eins og áður og í 1. bekk auk þess lesnar sögur í 

Lestrarbókinni og þar lásu menn líka úr 9. árgangi Fjölnis, Vopnfirðingasögu og 

Bandamannasögu sem Halldór hafði annast útgáfu á. Í 2. bekk lásu nemendur Þórðarsögu 

hreðu, Bandamannasögu og Fóstbræðrasögu, í 3. bekk var svo lesin Njálssaga og 

Grettissaga en í 4. bekk Gylfaginning, Háttatal, Skáldskaparmál og Sæmundar-Edda. 

Stílar voru gerðir vikulega, bæði heimastílar og tímastílar. Próftími var þrjár stundir fyrir 

ritgerðir og stíla en á þessum árum hófust einnig munnleg próf í íslensku.158 

 

5.6 Samantekt um tímamót í íslenskukennslunni 

 

Á fyrsta ári Reykjavíkurskóla var íslenska enn kennd með „gamla laginu“, þ.e. með gerð 

stíla sem voru þýðingar úr dönskum og latneskum textum og aðeins í þrjá tíma vikulega, 

eða einn tíma í hverjum bekk. Veturinn 1847–1848 má segja að íslenska hafi loks orðið 

eiginleg grein í skólastarfi hérlendis því að þá hófst skipuleg kennsla í íslenskri málfræði 

og íslenskum bókmenntum. Í stundaskránni fjölgaði þá vikustundum í tólf í skólanum 

                                                           
155 Í 3.a. og 2. bekk voru prófdómarar auk kennara skráðir Dr. Egilson og Cand. Jón Árnason. Sveinbjörn 

Egilsson var sestur í helgan stein þegar hér var komið sögu en hann lést aðeins tveimur mánuðum síðar. 

Jón Árnason, þjóðsagnasafnari og bókavörður, var stundakennari í íslensku í nokkur ár. 
156 ÞÍ M.R. Skrifleg próf 1847–1848, 1852. Meðmælin voru skrifuð fyrir Þorvald Björnsson.  
157 Þjóðskjalasafn Íslands, M.R. Námsáætlanir o.þ.h. 1851–1871. 
158 ÞÍ M.R. Stundaskrár og próftöflur 1851–1893.  
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með mesta áherslu á íslenskukennslu í neðri bekkjunum, eins og gert var ráð fyrir í 

bráðabirgðareglugerð sem skömmu síðar tók gildi. Tímamót urðu þegar eldhuginn 

Halldór Kr. Friðriksson gerðist kennari við skólann 1848 en hann tók frá byrjun 

íslenskukennsluna föstum tökum. Í neðri bekkjunum var þá lesin íslensk málfræði og 

valdir fornsagnakaflar svo að nemendur gætu borið saman beygingar samtímamálsins og 

fornmálsins en áfram voru þó gerðir stílar með þýðingum í hverri viku. Í efri bekkjunum 

lásu sumir einnig málfræði en þeir sem lengst voru komnir lásu fornan skáldskap og 

þurftu að læra einkenni norrænna skáldskaparhátta og skrifa ritgerð í hverri viku. Menn 

kynntust líka samtímaskáldskap í útgáfu Fjölnis á verkum Jónasar Hallgrímssonar. 

Mestum tíma var þó varið til lestrar fornsagna á þessum árum en lestur skáldskapar í 

bundnu máli, var námsefni í efsta bekk. Lestrarbækur nemenda bera þess einnig merki að 

hvergi var slegið af í lestri málfræði og íslenskra bókmennta. Á örfáum árum urðu þannig 

straumhvörf í íslenskukennslu í Reykjavíkurskóla.  

 

 

6 Málviðmið skólapilta: ræða, stílar og ritgerðir 

 

6.1  Efniviður  

 

Í þessum kafla verður sjónum beint að íslenskum textum sem skólasveinar skrifuðu á 

ýmsum tímum. Reynt verður að greina málnotkun þeirra með tilliti til stafsetningar, 

líklegs framburðar orða, beyginga, tökuorða og annarra sérkenna og þar með reynt að 

finna mun á málnotkun eftir aldri texta en jafnframt hvort sjá megi áherslur kennara í 

leiðréttingum þeirra og jafnvel hvort svipmót texta virðist breytast við framvindu 

námsins.  

Engir stílar úr íslenskutímunum í Bessastaðaskóla virðast hafa varðveist en skrif 

skólapilta af nokkrum öðrum tilefnum eru til í handritum. Valin var burtfararræða Jónasar 

Hallgrímssonar frá Bessastaðaskóla 1829 en hún var skrifuð upp stafrétt í heild sinni eftir 

handriti Jónasar. Engar athugasemdir kennara var að sjá í ræðunni en handritið ber þess 

merki að mjög var vandað til verksins. 

Elstu íslensku stílarnir sem fundust voru verkefni Magnúsar Grímssonar veturinn 

1846–1847 en þann vetur kenndi Sveinbjörn Egilsson honum íslensku og leiðrétti stílana 

þannig að sjá má leiðréttingar hans í stílabók Magnúsar. Sveinbjörn kenndi einnig efri 

bekkingum íslensku næsta vetur og hafa lokaritgerðir nemenda vorið 1848 varðveist. 
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Reynt var að greina áherslur Sveinbjarnar með hliðsjón af nokkrum atriðum í handritum 

hans um íslenska málfræði.  

Heillegt safn ritgerða og stíla frá 1852 hefur varðveist en þá höfðu eldri nemendur 

notið tilsagnar Halldórs Kr. Friðrikssonar í Reykjavíkurskóla í þrjá vetur en hinir yngstu 

aðeins einn vetur. Þessir textar voru einnig athugaðir með málnotkun nemenda og 

aðfinnslur kennara í huga.  

 

6.2 Burtfararræða Jónasar Hallgrímssonar vorið 1929 

 

6.2.1 „Elskid ecki heimin̄“ 

 

Áður voru sýnd nokkur textabrot úr burtfararræðu Jónasar Hallgrímssonar sem var hluti 

lokaprófs frá skólanum. Nemendur fluttu predikun í Bessastaðakirkju og lögðu út af 

ritningargreinum en texti Jónasar var úr fyrsta Jóhannesarbréfi, 1 Joh 2.15: „Elskid ecki 

heimin̄, ecki heldur þá hluti sem í heiminum̄ eru; ef nockur elskar heimin̄ í hönum er ecki 

kiærleiki födursins.“ Ræðan var afar vönduð að uppbyggingu, upphafin að efni eins og 

tilefninu hæfði en þó skynsamlega jarðbundin. Hún er hreinrituð fallegri hendi og textinn 

allur vandaður svo að ætla má að Jónas hafi fylgt vel þeim málviðmiðum sem nemendum 

voru kennd og forðast öll mállýti sem amast var við. Jónas hlaut lofsamlega umsögn 

biskups og lektors fyrir ræðuna og lauk burtfararprófum með sæmd.159 Ræðan öll er í 

Viðauka en hér er leitast við að greina nokkur einkenni textans og er strikað undir atriðin 

sem fjallað er um. Greinarmerki í ræðunni voru látin halda sér í dæmunum. 

 

6.2.2 Stafsetning og notkun einstakra tákna 

 

Bókstafurinn „ð“ sést hvergi, enda hófst notkun hans ekki fyrr en nokkrum árum síðar.160 

Bókstafurinn „z“ er ekki notaður í textanum og nær hvergi er bókstafinn „j“ að finna, en 

„i“ skrifað þess í stað, eins og fram kemur í nokkrum dæmum í (1). 

 

 (1) a.  þad siest liósast á biástri þeirra sem ad þeim leita. 

b.  þetta er sú iardneska farsæld, sem vér vilium̄ bidia gúd ad veita oss.  

 

                                                           
159 Páll Valsson. 1999. Jónas Hallgrímsson: Ævisaga, bls. 46. 
160 Bókstafurinn er oftast talinn hafa verið endurvakinn í bók R. K. Rasks: Lestrarkver handa heldri manna 

börnum með stuttum skíringargreinum um stafrofið og annað þartil heyrandi (1830). 
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Bókstafurinn „y“ er notaður samkvæmt uppruna í ýmsum algengum orðum en 

handahófskennt þess utan, eins og sést á dæmunum í (2). 

 

(2) a.  þvi daudin̄ flytur bodskap hins eylifa. 

b.  Þó ad madurin̄ þikist hafa nád einhvörri af þessum̄ ímindudu unadsemdum̄, 

c.  þú sem varst vyrtur verdur óvyrtur, 

d. Margbreittar eru þeirra eptirsóknir; allar samt med meiri eda min̅i óþola og 

áhiggiu. 

 

Skrifað er „qv“ en ekki „kv“, eins og dæmin í (3) sýna. 

 

(3) a.  madurin̄ gleimir gúds vilia og sin̄i áqvörðun, 

b.  Hófleg nautn heimsins giæda er því samqvæmt gúds ordi leifileg, 

 

Alltaf er skrifað „ck“ í stað „kk“, eins og fram kemur í (4). 

 

(4) a.  eptir sem þeckíng vorri er nú komid 

b.  Vér meigum̄ ecki elska heimin̄. 

 

Mikið er um styttingarbönd yfir nefhljóðatáknum í textanum og setur það fornlegan svip 

á hann. Oft er böndunum í raun ofaukið miðað við sígilda stafsetningu.161 Fáein dæmi um 

notkun nefhljóðabanda eru sýnd í (5) þar sem hin fyrri í (5a) sýna styttingar samkvæmt 

uppruna en í (5b) virðast þau óþörf. 

 

(5) a.  heimin̄, postulin̄, han̄, yfirgéfin̄, an̄ad, man̄a, skam̄a, þan̄ig, sælun̄ar, 

 b.  meiningin̄, óvissan̄, sídan̄, hverfulan̄, en̄, heiminum̄, náum̄, stundum̄, búum̄.  

 

Jónas skrifar nær alltaf breitt sérhljóð/tvíhjóð á undan „ng“, sbr. dæmin í (6). 

 

(6) a.  Þegar sá konúngur sem gúd hafdi géfid speki 

b.  mun eingin̄ svo hrein, eingin̄ sem lykist eins himinsins sælu, 

c.  eptir sem þeckíng vorri er nú komid 

                                                           
161 Þessi einkenni var einnig að sjá í umsókn Rannveigar Jónasdóttur um skólavist fyrir son sinn. 
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Jónas skrifar „é“ og „ie“ á eftir framgómkvæðu „g“ og „k“ eins og hér í (7). 

 

(7) a.  Lángvin̄ gétur hún ei helldr ordid, 

b.  Gúd giefi mér þar til rád fyrir Iesum Kristum̄.  

c.  og metur sképnuna meir en̄ skaparan̄, 

d.  madurin̄ siálfur kiemur á Iördu, 

 

Jónas skrifar ýmist „é“ eða „ie“ fyrir eldra é, sbr. dæmin í (8). 

 

(8) a.  svo vér gétum̄ ordid hæfir til ad nióta sælun̄ar, 

b.  en̄ vier, sem búum̄ í heiminum̄, 

 

Hann skrifar einnig „ei“ en ekki „e“ á undan gi/gj og áhrifsmyndum, sbr. (9).  

 

(9) a.  Hvör sem elskar heimin̄, seigir han̄,  

b.  Vér meigum ecki elska heimin̄, 

 

Rithættirnir „ft“ og „pt“ koma báðir fyrir eins og dæmin í (10) sýna en „pt“ virðist þó 

ríkjandi í textanum.  

 

(10) a.  mörgum verdur hált á vidskiftum vid heimin̄, 

b.  so oss aukist kraptar til ad gégna vorri köllun. 

c.  Margbreittar eru þeirra eptirsóknir;   

 

6.2.3 Hljóðfræðileg og beygingarleg atriði 

 

Jónas skrifar „hönum“ sem þágufallsmynd persónufornafnsins hann á tveimur stöðum í 

ræðunni, sbr. (11), en myndin honum kemur ekki fyrir. 

 

(11) a.  í hönum er ecki kiærleiki födursins. 

b.  so margir fylgia hönum̄ ósiálfradt; 
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Móðir Jónasar notar einnig þessa mynd í umsóknarbréfinu fyrir hann (kafli 4.1) en Björn 

K. Þórólfsson hefur bent á að myndin hafi verið mjög útbreidd á 17. og 18. öld.162 Hún er 

algeng í Ævisögu Jóns Steingrímssonar, sem rituð var á síðustu áratugum 18. aldar og 

allmörg dæmi eru um hana á 19. öld í Ritmálssafni Orðabókar Háskólans.163 Ljóst er að 

skólapiltar hættu fljótlega að nota orðmyndina eins og fram kemur í kafla 6.4.1. 

Í ræðu Jónasar eru mörg dæmi um kringingu á e á eftir v í fornöfnunum hver og 

einhver, svo og í smáorðunum hvergi og hvernin. Ókringdar myndir þessara orða er ekki 

að finna í textanum. Fræðimenn telja að kringdu orðmyndirnar með rithættinum „vö“ 

(hvör) hafi verið mjög algengar frá 16. öld og fram á 18. öld en síðar varð „vu“ (hvur) 

algengara.164 Jónas skrifar einnig hvört og hvörki í stað hvort og hvorki. Dæmi þessara 

orðmynda hjá Jónasi eru sýnd í (12). 

 

(12) a.  hvör sem festir hiartad vid fallvaltan̄ heim, 

b.  á hvörs vardveitslu frelsarin̄ vill marka, hvört vid elskum̄ sig, 

c.  einhvörn hverfulan̄ skugga – þad er verra en̄ byggia á sandi. 

d.  hvörs vegna vér meigum̄ ei elska heimin̄ 

e.  hyrdi eg hvörki um himin̄ nie Iörd 

f.  hvörnin̄ ver gétum̄ rétt brúkad heimin̄ 

 

Varla hefur verið amast við þessum orðmyndum í skólanum fyrst Jónas notaði þær í ræðu 

sinni en skólapiltum var síðar kennt að nota ókringdar orðmyndir eins og textabrot í kafla 

6.6 sýna. 

Jónas notar orðmyndina öngum fremur en engum í þgf. et. kk. fornafnsins enginn 

og engva í þf. et. kvk. fornafnsins engin í stað orðsins enga eins og sjá má í (13). Afar 

fjölbreyttar myndir þessa fornafns er að finna í Ritmálssafni Orðabókar Háskólans en 

báðar koma þær fyrir í Ævisögu Jóns Steingrímssonar.165 Skólapiltar lærðu nokkru síðar 

þær beygingar orðsins sem nú tíðkast, sbr. kafla 6.6. 

 

                                                           
162 Björn K. Þórólfsson. 1925. Um íslenskar orðmyndir á 14. og 15. öld og breytingar þeirra úr fornmálinu, 

bls. 98. 
163 Jóhannes B. Sigtryggsson. 2011. Málið á Ævisögu Jóns Steingrímssonar, bls. 183–184. Ritmálssafn 

Orðabókar Háskólans, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, sótt 3. maí 2014. 
164 Björn K. Þórólfsson. 1925. Um íslenskar orðmyndir …, bls. 104. 
165 Jóhannes B. Sigtryggsson. 2011. Málið á Ævisögu Jóns Steingrímssonar, bls. 192–193. 
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(13) a.  þvi han̄ qvídir aungum̄ Iardneskum̄ missir, 

b.  þvi sá madur gétur eingva hlutdeild átt í þeim fyrirheitum̄ 

 

Jónas ritar alls staðar giöra og samsvarandi orðmyndir sagnarinnar gera, eins og almennt 

mun hafa tíðkast, einkum í ritmáli.166  

 

(14) a.  en̄ þetta giörir sá sem elskar heimin̄ 

b.  giörum̄ oss ei margar óskir! 

 

Í sögninni hefur notar Jónas hefi í 1.p.et.fsh. en hefur í 3.p.et.fsh. (15). Í 3.p.et.fsh. ritar 

hann ávallt hefur eins og síðar varð algilt. Þetta er mjög í samræmi við eldri heimildir.167 

Ritmálssafnið geymir einnig fjölda heimilda um þessa beygingu sagnarinnar.168 

 

(15) a.  Nær eg adeins hefi þig drottin̄, 

b.  hriggileg fásin̄a sem glötunina hefur í filgd med sier; 

 

Tvö dæmi um miðmynd í 1.p.ft. er að finna í textanum og í báðum er endingin -ust. Hún 

mun hafa verið á hröðu undanhaldi um þessar mundir fyrir endingunni -umst í ritmáli en 

-ustum í talmáli en nokkur dæmi hennar er að finna í Ævisögu Jóns Steingrímssonar.169 

Dæmi Jónasar eru í (16). 

 

(16) a.  svo vid ei þreittust og yrdum fúsari 

b.  min̄ust heldur hins,  

 

Orðið faðir ritar Jónas í ef.et. með greini „föðursins“ (15) eins og algengt mun hafa verið 

á þessum tíma, a.m.k sýnir Sveinbjörn Egilsson báðar beygingarmyndirnar föður og 

föðurs í handritum sínum og hefur væntanlega kennt það.170 

 

(17) a. í hönum er ey kiærleiki födursins.    

 

                                                           
166 Björn K. Þórólfsson. 1925. Um íslenskar orðmyndir …, bls.63. 
167 Jóhannes B. Sigtryggsson. 2011. Málið á Ævisögu Jóns Steingrímssonar, bls. 247. 
168 Ritmálssafn Orðabókar Háskólans …, sótt 3. maí 2014. 
169 Jóhannes B. Sigtryggsson. 2011. Málið á Ævisögu Jóns Steingrímssonar, bls. 214–215. 
170 Sveinbjörn Egilsson. Án ártals. Landsbókasafn Íslands, Lbs. 456 4to. 
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Jónas beygir einnig stakt orð af ija-stofni, þ.e. orðið missir, að þeirra tíma hætti með 

stofnlægu -r (18), en litlu síðar var eldri beygingu án stofnlægs -r  rudd braut og mun það 

hafa verið að frumkvæði félaga hans, Konráðs Gíslasonar.171  

 

(18) a.  þvi han̄ qvídir aungum̄ Iardneskum̄ missir, 

 

6.2.4 Setningarfræðileg atriði og orðfæri 

 

Nokkur dæmi eru um að persónubeygð sögn sé í þriðja sæti aukasetninga (S3). Í öllum 

dæmunum í (19) fer neitunarorð á undan sögninni. Nemendur í Bessastaðaskóla lásu 

oftast danska texta og hugsanlega er hér um að ræða áhrif frá þeim en nýlega hefur verið 

fjallað fræðilega um þennan mun á norrænu málunum.172 

 

(19) a.  eda madurin̄ vegna veraldlegra an̄a ecki géfur sier tíma 

b.  svo vid ei þreittust og yrdum̄ fúsari 

c.  Vér höfum̄ þá sied ad vér ecki meigum̄ elska heimin̄, 

 

Allmörg dæmi eru um dönsk orð og dönsk áhrif í textanum, t.d. „gúd“ (hugsanlega 

danskur framburður), „brúka“, „forgéfins“, „skodunarspil“, „forsómað“, „á hvörs 

vardveitslu“ og „þar vér vitum“. Ekki var við öðru að búast en þeirra gætti í textum 

nemenda því að kennslugögn voru öll á erlendum málum og má reyndar álykta að Jónas 

hafi mjög gert sér far um að flytja ræðu sína á góðri íslensku þess tíma. 

 

6.3 Ritháttur íslenskukennarans, Björns Gunnlaugssonar  

 

Björn Gunnlaugsson skrifaði efnið í fyrsta Boðsriti Bessastaðaskóla 1828, þ.e. ritgerðina 

„Nockrar einfaldar Reglur til að útreikna Túnglsins gáng“. Eftirfarandi textabrot bregða 

svolitlu ljósi á stafsetningu Björns og þá væntanlega rithætti sem hann kenndi nemendum 

sínum: 173 

 

                                                           
171 Jóhannes B. Sigtryggsson. 2011. Málið á Ævisögu Jóns Steingrímssonar, bls. 120–121. 
172 Ásgrimur Angantýsson. 2001. Skandinavísk orðaröð í íslenskum aukasetningum. Íslenskt mál og almenn 

málfræði 23: 95-122. 
173 Björn Gunnlaugsson. 1828. Nockrar einfaldar Reglur til að útreikna Túnglsins gáng. Bodsrit Bessastada 

skóla. Bessastada skóli gaf út. 
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[Inngangur] Þetta Bodsrit, er nú skrifast á, géfur mér tilefni til ad útskíra nockrar 

Reglur, er þénad gætu Löndum mínum til hjálpar, í því ad vita hvad framordid sé. 

Þær eru ætladar svo vel leikmennum, sem lærdum og þókti mér því einnig 

tilhlýdilegt ad framsetja þær í módurmáli. Eg þecki bændur vora svo, ad eg veit ad 

jafnvel margur þeirra muni skilja þetta Ritkorn, því bædi eru þeir mæta vel ad sér í 

Reikningi og líka kunna þeir þar ad auki adra fallega ment. 

 

[1. grein] Sú röd af mindum eda merkjum, sem liggur ofaneptir midjum bladsídum 

í hverjum mánudi, segir lengdir Túngls á midnætti sérhvers umlidins dags. 

 

[2. grein] En til ad finna gráduna, skal telja dagana, sem lidnir eru frá inngaungunni 

í merkid og til þess dags, á hverjum madur vill finna lengdina. 

 

[7. grein] Um þad, ad sjá hvad framordid sé af Sólunni, má lesa í útmáluninni yfir 

íslendsk eikta-mörk aptanvid Rímbeglu, líka í Rími Þórdar Biskups. 

 

[10. grein] þó er þad ecki náqvæmt. 

 

Texti Björns sýnir flest sömu sérkenni stafsetningar og texti nemanda hans, t.d. rithættina 

„ck“, „pt“ og „qv“. Björn skrifar óvíða „y“ eftir uppruna orða og notar ekki bókstafinn 

„z“, a.m.k. ekki í stað „ds“ í orðinu „íslendsk“. Hann skrifar stundum  grannan sérhljóða 

á undan „ng“, sbr. „lengdir“, en stundum breiðan eða tvíhljóð, sbr. „Túngls“ og 

„inngaungunni“. Björn skrifar líka „géfið“ eins og Jónas, en hann skrifar hins vegar 

„sérhvers“ og „hverjum“ og hvergi í texta hans er að finna kringd afbrigði fornafnanna. Í 

prentuðum texta hans eru engin nefhljóðsbönd og þar er notaður bókstafurinn „j“ eins og 

síðar tíðkaðist.  

 

6.4 Íslenskir stílar Magnúsar Grímssonar 1846–1847 

 

6.4.1 Þýðingar úr latínu 

 

Magnús Grímsson (1825–1860) var í Bessastaðaskóla frá 1842 og varð stúdent 1848 frá 

Reykjavíkurskóla. Hann gerðist prestur á Mosfelli en var einnig rithöfundur, leikskáld, 
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þýðandi og blaðamaður á stuttum starfsferli sínum.174 Merkast verka hans er söfnun 

íslenskra þjóðsagna með Jóni Árnasyni en þeir kynntust í Bessastaðaskóla og gáfu saman 

út bókina Íslenzk æfintýri 1852. Flestum sögunum safnaði Magnús sjálfur eða meðal 

skólapilta á Bessastöðum en þær fengu þeir í sumarleyfum sínum um allt land.175 

Bók Magnúsar með íslensku stílunum veturinn 1846–1847 hefur á titilsíðu textann: 

„Tilraunir Magnúsar Grímssonar til að rita íslenzka túngu, lagfærðar af herra Sveinbirni 

Egilssyni Doctor Theol, veturinn 1846 og 1847.“176 Textarnir eru úr sögum á latínu og 

dönsku, 100–150 orð hver, sem skrifaðir voru niður og síðan þýddir á íslensku. 

Frumtextinn virðist oftast hafa verið lesinn fyrir, því að finna má í honum misskilin erlend 

orð sem kennarinn leiðrétti. Íslenska textann lagfærði kennari hvað orðaval, orðaröð og 

stafsetningu varðar en slíkar athugasemdir eru fremur fátíðar. Kennarinn gerði líka 

athugasemdir ef þýðingin var ónákvæm. Nemandi skrifaði nokkrar fyrirspurnir til 

kennara sem leysti úr málinu en það ber vott um að kennarinn hafi tekið stílinn með sér 

til yfirlestrar.177 Latnesku sögurnar fjölluðu um grískar fornhetjur.178 Hér er brot úr 

þýðingu Magnúsar úr sögunni um Abdólónímus. Sveinbjörn skrifaði athugasemdir sínar 

ofan textans en hér eru þær sýndar með skáletri í sviga. Stakt tilbrigði Magnúsar sjálfs er 

sýnt án skáleturs í sviga eins og hann skrifaði það. 

 

Hinir úngu menn, sem (vèr) höfum áður um getið, fóru með konungleg klæði inn í 

garðinn, en þá vildi svo til, að Abdólónimus var að hreinsa hann og tína úr honum 

illgresi. Þegar þeir voru búnir að heilsa honum sem konúngi, tók annar þeirra svo 

til orða: þetta klæði, sem þú sèr í höndum mínum, skaltu nú taka í staðinn fyrir 

óhreinu ræflana, sem þú ert núna í. Tak þèr konúnglegt hugarfar, og vertu svona 

sparsamur í tign þeirri, er þèr nú veitist og þú ert maklegur. Og þegar þú ert seztur 

í konúngssætið, og orðinn einráður lífs og dauða manna þinna, skaltu varast að 

gleyma þessari stöðu, sem þú tekur við völdunum í, og (þeim) sem þú átt að þakka 

tign þína. Abdólónímus þótti sem sig væri að dreyma, og spurði hina úngu menn 

hvert þeir væru með öllum mjalla (öllu viti), þar sem þeir göbbuðu sig svo 

ósvífnislega.  

                                                           
174 Páll Eggert Ólason. 1950. Íslenzkar æviskrár: III, bls. 424. 
175 Magnús Grímsson. 1926. Úrvalsrit. Hallgrímur Hallgrímsson bjó til prentunar, bls. 3–27. 
176 Magnús Grímsson. 1847. Landsbókasafn Íslands, Lbs 109 8vo a. 
177 Dæmi um þetta er þegar Magnús spyr: „Er til nokkurt orð hjá okkur yfir Mumier?“ Sveinbjörn svarar: 

„P. Melsted bjó til orðið smyrðlíngar, eg veit ekkert betra.“ 
178 Ekki er ljóst hvaða bók lesið var úr. 
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[Síðar] … eg vildi eg gæti orðið eins ánægður með konúngdóminn, og eg var með 

fátæktina. Þessar höndur hafa fyrir mèr unnið (eða: þessar höndur hafa fullnægt 

þörfum mínum).  

 

Í textabrotinu sést að Sveinbjörn leiðrétti ófullkomnar setningar og fyllti þar í eyður og 

hann lagfærði óformlegt orðatiltæki. Hann gerði hins vegar engar athugasemdir við   

sagnbeyginguna „sèr“ í stað „sèrð“ í 2.p.et.nt.fsh., sem er frekar merki um eldri rithátt.179  

Hann merkir heldur ekki við fleirtölumyndina höndur sem mun hafa verið nokkuð algeng 

orðmynd á 19. öld, einkum í talmáli.180 Hvað stafsetningu varðar notar Magnús greinilega 

„z“ og „y“ eftir uppruna orða, breiður sérhljóði er skrifaður á undan „ng“, táknið „è“ er 

ritað en ekki „je“ en hins vegar er skrifað „eg“ en ekki „èg“. Greinarmerkjasetning virðist 

líka vel mótuð með kommum á undan samtengingum í flestum tilvikum. Athugun á 

flestum stílum Magnúsar leiddi í ljós að Sveinbjörn gerði margvíslegar en þó hófsamar 

athugasemdir, sem hér verða flestar raktar.  

 

6.4.2 Stafsetning    

 

Engar athugasemdir voru gerðar við eftirfarandi rithætti hjá Magnúsi: „konúngdóminn“, 

„lángaði“, „einúngis“, „byltíng“, „eingan“, „eingi“, „afgángs“ og „raung“, þ.e. ritun 

breiðra sérhljóða eða tvíhljóða á undan „ng“. Ekkert er heldur merkt við orðin „dygð“, 

„mentun“, og „að minsta kosti“, þ.e. ritun einfalds samhljóða á undan öðrum samhljóða 

þar sem uppruni orða gerir frekar ráð fyrir tvöföldum. Sveinbjörn gerði þó ýmsar 

athugasemdir við stafsetningu og eru lagfæringar hans sýndar aftan oddklofanna í 

töflunni.  

 

y-villur steipa > steypa, birðar > byrðar, klæðleisi > klæðleysi 

z-villur (hafa) komist > komizt, (hafa) fengist > fengizt,  

(hafi) þróast > þróazt. 

þátíðarmynd sagna þókti > þótti, þækti > þætti 

stakar villur huginn > hugurinn, skakað > skekið 

 

                                                           
179 Björn K. Þórólfsson. 1925. Um íslenskar orðmyndir …, bls. 112. 
180 Björn K. Þórólfsson. 1925. Um íslenskar orðmyndir …, bls. 87. Ritmálssafn Orðabókar Háskólans …, 

sótt 3. maí 2014. 
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6.4.3 Beygingafræði og orðaval 

 

Sveinbjörn hefur vafalítið oft bent nemendum á fornar orðmyndir sem hann taldi eiga 

heima í samtímamálinu. Dæmi er miðstig lýsingarorðsins fagur í hk. et. en eftirfarandi 

textabrot nemandans lagfærði hann með athugasemd sem  hér er sýnd skáletruð í sviga:   

 

 Í sannleika var ekkert fegurra (fegra) eða staðfastara hjá Alexander. 

Mörg dæmi eru um þessa orðmynd í ljóðum Jónasar Hallgrímssonar frá þessum tíma, t.d. 

í upphafi ljóðsins Ásta: „Ástkæra, ylhýra málið / og allri rödd fegra!“181 Ekki er ólíklegt 

að Jónas hafi tamið sér að nota þessa orðmynd að fyrirmynd Sveinbjarnar í skólanum. 

Sveinbjörn lagfærði oft orðaval nemenda og skrifaði þá tillögur sínar ofan línu. Í stílunum 

kemur hugmyndaauðgi hans vel fram þegar finna þurfti ný orð, túlka hugsanir með skýrari 

hætti eða á betri hátt eða losa textann við erlent svipmót. Leiðréttingar hans eru sýndar 

aftan oddklofanna í eftirfarandi upptalningu: 

 

Urtir > grös,  

skilnaðarveggur > þvergarður,  

partar [líkamans] > aflkerfi,  

verkfæri [líkamans] > fjörkerfi,  

náttúrulegu ásigkomulagi > frumeðli sínu,  

hvers helst óhófs > hvers konar óhófs, 

lífsaflanna krapt og þol > krapt og þol lífsaflanna, 

kenníngar hinna spöku > kenníngar spekínganna, 

þær mentuðu [þjóðir] > hinar mentuðu,  

lifa í því ástandi > búa við þau kjör,  

opt kom uppá sultur > opt var þar í landi sultur,  

þá hljóta þau að verða rímuð saman > þá hljóta þau að eiga saman,  

 [heiðraði hann] sem lifandi sameiningarpúnkt > lifandi uppsprettu,  

að lifa saklausu lífi og guðkæru > að lifa saklausu lífi og guði þóknanlegu. 

                                                           
181 Jónas Hallgrímsson. 1949. Ljóðmæli og sögur, bls. 45. 
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6.5  Málfræðireglur Sveinbjarnar Egilssonar 

 

Í kafla 3.1.4 var fjallað lítillega um málfræðiskrif Sveinbjarnar sem til eru í handritinu 

Lbs. 456 4to og lýst efni þeirra en Sveinbjörn mun hafa haft málfræði Rasks mjög að 

fyrirmynd í skrifum sínum. Mikill hluti handritsins er á lausum blöðum og efnið 

sundurlaust en skrif Sveinbjarnar bregða þó ljósi á hvað hann taldi málfræðilega réttar 

beygingar og hvernig rétt væri að stafsetja orð. Allt virðist það í góðu samræmi við rithátt 

Magnúsar í stílunum og leiðréttingar Sveinbjarnar svo að líklegt er að hann hafi stuðst 

við handrit sín í íslenskukennslunni. Hér verður því fjallað um nokkur atriði í þeim með 

hliðsjón af stílunum.182  

Stílarnir sýna að skólasveinar lærðu að rita  bókstafinn „y“ eftir upprunareglum þó 

að ekki tækist þeim alltaf að tengja orðin við upprunann. Þeir lærðu líka að rita „z“ eftir 

ákveðnum reglum. Sveinbjörn kallar stafina „samsetta málstafi“ og segir um þá: 

 

Af þessum bókstöfum eru y, ý, ey, z, brúkaðir til að sýna uppruna orðanna, því að 

þeim er kveðið sem að i, í, ei, s; hvar y, ý, ey er brúkað, sèst af hljóðstafaskiptunum 

( ), en z brúkast fyrir s, þegar t, d eða ð hefur verið slept á undan því, t.d. veizla (f. 

veitsla), íslenzkur (f. íslendskur), gerzkur (f. gerðskur).183 

 

Áður hafði hann gert ítarlega grein fyrir hljóðvörpum, sem hann nefnir hljóðstafaskipti, 

með dæmum um fjölmörg orð sem rita skyldi með „y“ vegna uppruna.  

Eins og áður var getið lagfærði Sveinbjörn miðstigsmyndina „fegurra“ og kaus 

heldur „fegra“ en um þá mynd ritaði hann eftirfarandi skýringu:  

 

Gángi r á undan a, so að hvk. hins tiltekna frumstigs endist uppá -ra, breytist 

einungis undangangandi hljóðstafur, t.d. fagra, fegra, fegurst; magra, megra, 

megurst eða magra-st, vakra, vekra eða vakra-ra, vekurst eða vakra-st, eins djúpa, 

dýpra og djúpara, dýpst og djúpast. 

 

Útskýringar hans eru ekki mjög ljósar en rökréttar með hliðsjón af fornu myndinni fagr 

sem hann hefur þekkt og stigbreyttist fagr/fegri/fegrstr.184 Þá mynd miðstigsins kaus hann 

greinilega frekar en myndina fegurri. Dæmi Sveinbjarnar eru þó aðeins í hvorugkyni.  

                                                           
182 Sveinbjörn Egilsson. Án ártals. Landsbókasafn Íslands, Lbs. 456 4to. 
183 Auði sviginn í 3. línu tilvitnunar er þannig i handritinu. 
184 Ragnvald Iversen. 2007. Norrøn grammatikk, bls. 76. 



63 
 

 

6.6 Prófritgerðir 1852 

 

6.6.1 Ritgerðasafnið 

 

Áður kom fram að til er heillegt safn ritgerða í íslensku frá vorprófum 1852 og þótti því 

áhugavert að skoða safn þeirra m.t.t. málfars og stafsetningar hjá nemendum svo og 

leiðréttinga kennarans, Halldórs Kr. Friðrikssonar, og hugsanlega prófdómaranna 

Sveinbjarnar Egilssonar, Jens Sigurðssonar og Jóns Árnasonar, sem fengu ritgerðirnar til 

yfirlestrar eins og áður var getið.185 Venja var að kennarar strikuðu undir villur en 

prófdómarar virtust sjaldan láta til sín taka. Engar leiðréttingar voru skrifaðar inn í 

textana. Nokkrar bútar úr ritgerðum verða birtir hér en flestar ritgerðir í safninu voru 

lesnar og athugaðar með hliðsjón af textaeinkennum. Undirstrikanir eru frá kennara þar 

sem þær koma fyrir. 

 

6.6.2 Ritgerðarefni í efstu bekkjum vorið 1852 

 

Ritgerðarefni í 4. bekk og 3.b. vorið 1852 var: „Í hverju er hjátrú fólgin? Hverjar eru 

afleiðingar hennar? Og með hverju á að bægja henni burtu?“ Hér eru brot úr ritgerðunum. 

 

Þorvaldur Stephensen, 4. bekk, stúdent 1853: 

Þegar þannig er komið fyrir manninum, að hann hefur enga trú til að laga eptir 

breytni sína, þá fer hann eptir fýstnum sínum, lifir eptir munni og maga, verður 

heiðingi og missir alla sjón á rjettu og röngu. 

 

Jón Bjarnason Thorarensen, 4. bekk, stúdent 1853: 

Þeir trúa á drottinn sinn, en trúa kannske líka á drauga og apturgöngur og mennina 

sjálfa;  

[síðar] Þegar hjátrúin hefur smeygt sér inn hjá mönnum, er ekki svo auðvelt, að reka 

hana út aptur, en ef að menn hugsa nokkuð um það, hverju menn trúa og ransaka 

trú sína, þá sjá menn  hversu heimskuleg hjátrúin er. 

 

                                                           
185 ÞÍ M.R. Skrifleg próf 1847–1848, 1852. 
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Magnús Jónsson, 4. bekk, stúdent 1853: 

...en ímyndunin verður smátt og smátt að sannfæring, þótt menn hafi hvorki fyrir 

sjer þekkingu eða reynslu.  

 

Í textabrotunum sést að Halldór strikaði undir danska tökuorðið „kannske“ og honum 

líkaði ekki notkun orðsins „maður“ eins og það er notað sem óákveðið fornafn í dönsku 

og sést víða strikað undir slíkt í ritgerðum (hér er þó nokkuð langt gengið í undirstrikun). 

Í brotunum sést líka að Halldór kenndi nemendum að rita grannan sérhljóða á undan „ng“ 

og hann lét þá skrifa „pt“ en ekki „ft“ í orðum eins og „eptir“ og „aptur“ en „pt“ var 

ríkjandi ritháttur á þessum tíma.186 Halldóri líkaði ekki aukaorðið að í tengingunni „ef 

að“ og strikaði undir það í öllum ritgerðum. Nú var ekki lengur skrifað „è“ heldur „je“ 

(„rjettu“) og var það eitt einkenna Halldórs að hann hélt sig við þann rithátt alla tíð og 

varði hann sem hinn sögulega rétta.187 Í síðasta brotinu sést svo að beyging kvenkynsorða 

sem enda á „-ing“ var breytileg í þolfalli, og ekki amast við því, en í eldra máli var þf. et. 

endingarlaust. 

Engin merki er að finna í ritgerðum efribekkinga um beygingarvillur og afar lítið er 

strikað í texta nemenda. Menn rita „y“ eftir uppruna orða og ráða vel við að rita „z“ í stað 

„ds“, „ts“ og „ðs“ í endingum. Strikað er undir einfaldan samhljóða þar sem réttara þótti 

að rita tvöfaldan, t.d. í orðunum „alt“ og „ransókn“. Villur í greinarmerkjasetningu koma 

fyrir og er þá yfirleitt merkt við vegna þess að kommur vantar. Þær áttu greinilega að vera 

á undan öllum samtengingum, og reyndar miklu víðar. Dálítið er strikað undir klaufalegt 

orðalag og líkleg dönsk áhrif.  

 

6.6.3 Ritgerð í 3.a. vorið 1852 

 

Ritgerðarefni í 3.a. vorið 1852 var: „Hví ferst góður ásetningur svo opt fyrir?“ Nokkuð er 

um undirstrikanir, einkum vegna málfars, og meira er um stafsetningarvillur en hjá efstu 

bekkingum. Hér fylgja þrjú textabrot. 

 

                                                           
186 Sbr. einnig rithátt Sveinbjarnar er hann leiðrétti málfar Magnúsar Grímssonar. Sveinbjörn skrifaði: „opt 

var þar í landi sultur“ og „krapt og þol lífsaflanna“. 
187 Jón Aðalsteinn Jónsson. 1959. Ágrip af sögu íslenzkrar stafsetningar. Íslenzk tunga 1:71–119. 
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Jón Benidiktsson, 3.a., stúdent 1855:  

Góður ásetningur ferst opt fyrir af því, að hann á illa við stöðu vora, eða oss er 

ekki hentugt, að framkvæma hann, þó vjer getum það, og hann sje reyndar 

góður.“  

 

Ó. P. Finsen, 3., stúdent 1856:  

Íslendingar hafa lengi verið, að biðja stjórnina um, að mega verzla við útlendar 

þjóðir, og kalla flestir það góðan ásetning, en þessi ásetningur hefur ekki fengið 

framgang, enn sem komið er; 

 

Guðjón Hálfdanarson, 3.a., stúdent 1856: 

Vjer verðum að skoða ásetning vorn nákvæmlega  hvert hann er í raun og veru 

góður. 

 

Í fyrsta textabrotinu sést að Halldór merkti við klaufalegt orðalag en annað brotið var 

valið til marks um greinarmerkjasetningu sem ekki þótti aðfinnsluverð. Í þriðja dæminu 

sést að Halldór vildi ekki sjá orðið „hvert“ í stað hvort hjá nemendum, en við bar að 

nemendur rugluðust á þessum orðmyndum og voru þá hugsanlega að forðast kringdu 

myndina með ofvöndun. Í stafsetningu var nokkuð um villur vegna rangrar notkunar á 

„z“ og „y“ en Halldór strikaði líka undir rangar endingar, t.d. í lýsingarorðinu góður  

þegar ritað var „góðann“ og nafnorðinu vegurinn þegar skrifað var „vegin“. Hann kenndi 

líka ritun samsettra orða og strikaði undir „hversvegna“ og „margskonar“ því að þau átti 

að rita hvers vegna og margs konar. Fyrir kom að menn skrifuðu „ötluðu“ í stað ætluðu 

og var þrístrikað undir það, líklega til marks um grófa villu. Flestar voru þó undirstrikanir 

vegna erlendra orða, t.d. „kanski“, eða vegna klaufalegs orðalags og í nokkrum stílanna 

kom fram að amast var við orðunum „mögulegur“ og „ómögulegur“, líklega vegna þess 

að þau þóttu vera tökuorð úr dönsku. Setningarfræðilegar athugaemdir voru hins vegar 

fáar, aðeins brá fyrir orðaröð sem kennara líkaði ekki. Samtengingin „ef að“ var ætíð 

undirstrikuð eins og áður var sagt og fyrir kom að menn rugluðust á forsetningunum að 

og af og var þá strikað undir eins og eftirfarandi textabrot sýnir. 
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Hjörleifur Einarsson, 3.a., stúdent 1856: 

Hindran utan að, eða mótspyrna, sem liggur fyrir hinum góða ásetningi annað hvort 

í sjálfri náttúrunni, eða að manna völdum. 

 

 

6.6.4 Ritgerð í 2. bekk vorið 1852 

 

Ritgerðarefni í 2. bekk vorið 1852 var: „Hvaða not hafa menn af hestunum?“ 

Varðveittir stílar eru aðeins sex en hér fylgja tvö textabrot með undirstrikunum 

Halldórs kennara:  

 

Oddur V. Gíslason, 2. bekk, stúdent 1858: 

Hesturinn hefur hjálpað mörgum með flýtir sínum, þegar hann hefur þurft að 

leita undan einhverjum, og flutt hann síðan heilann á húfi til heimilis síns. 

[síðar] … svo maður yrði að ganga það. 

 

Þórður Tómasarson, 2. bekk, stúdent 1857: 

Hesturinn er líka svo ómatvandur að hann getur gengið úti eins vetur sem sumar, 

svo að ekki þarf að gefa honum á veturnar sem öðrum skepnum.  

 

Jón Jakobsson, 2. bekk, stúdent 1857: 

Á ferðum eru þeir mönnunum notagóðir, því eigi rjeðust menn til, að ferðast 

langar leiðir, ef að þeir væru ekki. 

 

Ljóst er af brotunum að eftir tvo vetur í skólanum var nokkuð ólært í beygingafræði að 

mati kennarans. Halldór kenndi forna beygingu ija-stofna karlkynsnafnorða og vildi því 

sjá orðmyndina flýti í stað „flýtir“ í þgf.et. og hefur vafalítið einnig amast mjög við 

beygingamyndum eins og „veturnar“. Margt þurfti að villumerkja í stílum í 2. bekk; 

greinarmerkjasetning var nokkuð gloppótt, „z“ og „y“ voru víða á villigötum og 

nemendum hætti til að nota orðið maður sem óákveðið fornafn eða gæta ekki að orðum 

með erlent yfirbragð.  
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6.6.5 Íslenskur stíll í 1. bekk vorið 1852 

 

Í fyrsta bekk vorið 1852 var prófað í stíl með þýðingu á stuttri danskri sögu um mýsnar 

sem ætluðu að hengja bjölluna á köttinn en þorðu það svo ekki. Stílarnir sýna að menn 

komu í skólann með afar mismunandi undirstöðu í réttritun þeirri sem Halldór hélt svo 

fast fram og voru engan veginn öruggir í stafsetningu eftir þennan fyrsta vetur. 

Algengastar voru greinarmerkjavillur, röng notkun á „y“ og „z“ og tilhneiging til að skrifa 

upphafsstafi í samheitum. Margvíslegar villur, sem ekki var áður getið, voru oft 

undirstrikaðar í stílum fyrstu bekkinga, t.d. þessar: 

 

a. Rangar beygingar: köttnum [algeng villa], 

b. Ekki var alltaf notað „ð“: rád, rad, tekid, med, 

c. Framgómkvæði „g“ og „k“ var tjáð í ritun: gjætu, kjettinum, 

d. Rangar „n“ og „nn“ endingar voru víða: orsökinn, hálsin, köttin, vandin, 

e. Tvíhljóð var ritað á undan „ng“: eingin, einginn, heingja, heyngja, 

f. Strikað var undir kringdar myndir fornafna: hvurnin, hvornin, aungu, aungvu. 

 

Halldór strikaði líka undir orðmyndir sem hugsanlega voru mállýskubundnar, t.d. merki 

um svonefndan d-framburð: „heirdu“, „heyrdu“, hjá nemendum sem annars notuðu „ð“, 

og hann strikaði undir sagnmyndirnar „kóm“ og „vóru“. 

 

6.7 Stafsetningarreglur Halldórs Kr. Friðrikssonar  

  

Á fyrstu kennsluárum Halldórs Kr. Friðrikssonar mótaðist „skólastafsetningin“ til fulls 

þó að kennslubókin kæmi ekki út fyrr en nokkrum árum síðar. Margvíslegar nýjungar 

festu sig í sessi og ekki var viturlegt að fara eigin leiðir í stílagerð. Meðal helstu nýjunga 

og áhersluatriða voru eftirfarandi:188    

 

a. Ritað var „je“ en ekki „é“ alls staðar þar sem svo var borið fram nema á eftir „g“ 

og „k“ en þó var ritað „je“ í orðum eins og þiggjendur. 

b. Grannur sérhljóði var ritaður á undan „ng“ og „nk“, sem var markverð breyting. 

c. Alls staðar var ritaður tvöfaldur samhljóði á undan þriðja samhljóða þar sem 

uppruni sagði til um, og alltaf „p“ en ekki „f“ á undan „t“ í sama atkvæði. 

                                                           
188 Jón Aðalsteinn Jónsson. 1959. Ágrip af sögu íslenzkrar stafsetningar. Íslenzk tunga, 1:71-119. 

Réttritunarreglur Halldórs eru taldar hafa átt upptök sín í samstarfi Konráðs og Halldórs með Fjölni 1844. 
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d. Reglur um ritun „y“ og „z“ voru hinar sömu og lýst var áður.  

e. Reynt var að aðgreina í ritun mismunandi „æ“ eftir uppruna en það náði ekki 

fótfestu og sést vart í stílum nemenda.  

 

6.8  Samantekt um málviðmið skólapilta  

 

Árin 1823–1829 var Björn Gunnlaugsson kennari Jónasar Hallgrímssonar í íslenskum stíl 

og til hans er líklegt að Jónas hafi sótt ýmis atriði í ritun málsins. Fræðimenn  telja þó 

Jónas hafa tekið sér Sveinbjörn Egilsson meira til fyrirmyndar í  málviðmiðum eins og 

áður er getið. Texti Jónasar er til marks um að stafsetning þessa tíma hafi verið mjög 

fjölbreytileg en nokkrar meginreglur þó verið í gildi. Textinn hefur á sér nokkuð fornlegan 

blæ en fyrst og fremst er þó ræðutexti Jónasar til marks um mikla form- og stílskynjun 

listamannsins. 

Réttritun málsins, þ.e. samræmd stafsetning, var  að mótast um það leyti sem 

Reykjavíkurskóli tók til starfa. Skólastílar frá 1846 og málfræðihandrit Sveinbjarnar 

Egilssonar sýna að nemendum var kennt að nota bókstafinn „y“ samkvæmt uppruna orða 

og að þeir lærðu reglur um notkun bókstafsins „z“, en bæði voru þessi atriði veigamikil í 

íslenskukennslu eftir þetta og hluti „skólastafsetningarinnar“. Bókstafurinn „ð“ hafði nú 

fest sig í sessi en „q“ og „c“ voru horfin úr textum. Flest bendir til að Sveinbjörn hafi 

stuðst við málfræði Rasks í veigamiklum atriðum er hann samdi reglur sínar. Nemendur 

lærðu greinarmerkjasetningu og þeir lærðu að vanda setningar og beygingar orða en fyrst 

og fremst áttu þeir að forðast erlend áhrif í málnotkun og urðu að vanda orðaval. Með 

nemendum leitaði Sveinbjörn sífellt nýyrða og leiða til að tjá ný hugtök í málinu eða orða 

hugsun á snjallan og hnitmiðaðan hátt.  

Skömmu eftir 1850 festu þær reglur um réttritun sig í sessi sem síðar hafa verið 

nefndar „skólastafsetningin“ og urðu textaviðmið fram undir aldamótin 1900. Á 

ritgerðum nemenda má sjá að kennarinn hafði þegar á fyrstu árum sínum staðlað réttritun 

og greinarmerkjasetningu og að mjög mikil framför varð í textum piltanna er þeir klifu 

upp bekkjastigann. Ritgerðirnar sýna að við lok verunnar í skólanum var fátt orðið 

aðfinnsluvert í ritmáli og réttritun enda hafði vægi námsgreinarinnar í stundaskránni 

stóraukist á nokkrum árum. 
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7. Niðurstöður verksins 

  

Nokkrar rannsóknarspurningar voru settar fram í inngangi þessarar ritgerðar og verður 

leitast við að svara þeim í stuttu máli hér í niðurstöðukaflanum. Spurningarnar voru 

þessar: 

Hvað má lesa úr skýrslum um íslenskukennsluna á Bessastöðum? Hvaða sess hafði 

íslenska sem grein í stundaskránni? Hvað var kennt og hvernig? Hvaða gagn gerði 

kennslan? Hvernig rituðu skólasveinar málið? Má hugsanlega greina bein áhrif 

íslenskukennslunnar á þróun málsins á fyrri hluta 19. aldar?  

Skólastjórnarráðið í Danmörku, sem var æðsta yfirvald Bessastaðaskóla, gerði frá 

upphafi ráð fyrir íslenskukennslu í skólanum og benda öll gögn til að hún hafi átt að eiga 

sama sess í skólastarfinu og móðurmálskennslan í dönskum skólum. Í Bessastaðaskóla 

átti að kenna íslensku í þrjá tíma í hvorum bekk og af fyrirmælum mátti ráða að kenna 

skyldi ritun, málfræði og bókmenntir á þjóðtungunni. Í annálum ráðsins var fjallað um 

móðurmálið sem mælikvarða á göfgi þjóðar og framfarir og að ungmenni þyrftu að læra 

móðurmálið til að tjá hugsanir sínar og tilfinningar en þar með yrði málið sjálft einnig 

sjálfstæðara, stæði á traustari fótum og fengi að þróast í framfaraátt. Á þessum grunni 

fékk íslenska strax inni í stundaskrá Bessastaðaskóla og greinin var talin upp fyrst í 

listanum yfir námsgreinar þó að fornmálin fengju flesta tímana. Skólamálaráðið taldi líka 

rétt að námsbækur yrðu sem flestar þýddar á íslensku fyrir grunnnámið í öðrum greinum 

þannig að ætla má að yfirvöld hafi talið nauðsynlegt fyrir hina tilvonandi stúdenta að 

verða til fyrirmyndar í notkun íslensku í daglegu lífi þó að danska væri þá hið formlegra 

mál embættismanna landsins. 

Bessastaðaskóli starfaði í rétt rúmlega 40 ár en var frá upphafi ætlaður til 

bráðabirgða enda húsnæðið vanbúið og of þröngt til að skólinn gæti starfað samkvæmt 

fyrirmælum yfirvalda. Það var helsta brotalömin í stjórnun skólans og stóð honum einnig 

mest fyrir þrifum í faglegum efnum. Á kennaraskort reyndi varla því að aðeins voru tvær 

kennslustofur í skólanum og því ekki rúm fyrir fleiri kennara. Fullyrða má að 

íslenskukennslan hafi liðið mjög fyrir þessi vandræði og þau komu líka í veg fyrir kennslu 

í ýmsum öðrum greinum. Latína, gríska og trúfræðigreinar voru burðarásar starfsins og í 

skugga þeirra stóðu aðrar greinar alla tíð. Góður vilji yfirvalda dugði ekki til framfara í 

kennslumálum því að getu og röggsemi til verklegra framkvæmda skorti.  
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Það kom líka í ljós að framfaraöflin leystust úr læðingi þegar hið mikla hús 

Reykjavíkurskóla reis og skólastarf fluttist þangað 1846. Á fáeinum árum gjörbreyttist 

aðstaða til kennslu nýmála og raungreina og straumhvörf urðu í íslenskukennslunni. 

Kennslustundum fjölgaði, námsefnið varð fjölbreyttara og kröfur til kennara og nemenda 

jukust en nú var hægt að standa undir þeim öllum. 

Kennarar í Bessastaðaskóla skiluðu ætíð skýrslum um námsefni og kennsluaðferðir 

til biskups og þaðan fóru þær til Skólamálaráðsins. Þær geyma því sögu kennslunnar á 

Bessastöðum og margt fleira. Þær sýna að íslenskukennsla hófst af nokkrum metnaði 

haustið 1806 og greina fyrstu skýrslur frá stílæfingum, námi í íslenskum bókmenntum og 

málfræði, þrjá tíma vikulega í hvorum bekk. Fljótlega hófst þó undanhaldið í efri bekk að 

beiðni nemenda og kennarans á þeirri forsendu að þar sætu fullorðnir menn sem væru vel 

að sér í móðurmálinu og þyrftu heldur að læra þýsku og landafræði. Þegar svo stærðfræðin 

fékk aukið rými í stundaskránni 1822 var íslenska sem námsgrein endanlega útilokuð úr 

efri bekk til loka skólans þó að allir nemendur tækju ætíð próf í íslenskum stíl á vorin. 

Kennslan fólst í áratugi mest í þýðingum úr dönskum og latneskum lestrarbókum og 

uppistaða námsins var stílagerð en stundum var þó fjallað um íslenskar bókmenntir. 

Íslenskt mál var leiðrétt hvað varðaði almenna málnotkun, þ.e. málfar, stíl og 

stafsetningu, en allt bendir til að stafsetning hafi verið mjög margbreytileg á tíma skólans. 

Lestrarbækurnar fyrir íslensku stílana voru flestar 18. aldar bókmenntir en nýútkomin 

íslensk tímarit og tímamótaverk á íslensku voru frekar notuð í dönskukennslu eða 

latínunáminu hjá sömu nemendum. Þannig var Fjölnir notaður í dönskum stílum og útgáfa 

Fornmannasagna í latínutímum en þýtt úr klassískum ritum og dönskum lestrarbókum í 

íslenskum stíl. Oft voru sömu bækur notaðar fyrir kennslu í öðrum greinum, svo sem sögu 

og landafræði. Bækur á íslensku skorti mjög í skólanum og virðast ekki hafa verið meðal 

námsbóka sem dreift var meðal nemenda og allir áttu að nota.  

Á nútímamáli yrði málakennslan í Bessastaðaskóla líklega kölluð „þverfagleg“ og 

víst er að íslenskunámið fór ekki aðeins fram í tímum í íslenskum stíl heldur ekki síður í 

latínu- og grískutímum, og jafnvel líka dönsku- og sögutímum. Ástæðan var að hluta til 

sú að þýddar námsbækur, sem Skólastjórnarráðið gerði ráð fyrir að yrðu prentaðar, urðu 

ekki að veruleika heldur hlaut hver kennari að þýða kennsluefni sitt á íslensku í tímunum 

og nemendur að skrifa niður. Það varð í raun gæfa skólans því að allar heimildir herma 

að þar hafi miklir málvöndunarmenn verið að verki, einkum þeir Sveinbjörn Egilsson, 

sem kenndi grísku, sögu og dönsku, og Hallgrímur Scheving sem kenndi latínu. 

Hallgrímur leið ekki óvandað málfar en Sveinbjörn var meistari í þýðingum og 
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nýmyndunum orða og hugtaka sem hann byggði á þekkingu sinni á íslensku fornmáli, 

lipru samtímamáli og stílsnilld. Hann kenndi því í raun íslensku í öllum tímum. Meðal 

merkustu verka Sveinbjarnar er þýðing hans á Odysseifskviðu úr grísku sem talin er hafa 

markað tímamót í sögu íslenskrar tungu en þýðingin varð smám saman til í grískukennslu 

Sveinbjarnar og var prentuð í Boðsritum skólans á árunum 1829–1840. 

Náminu í Bessastaðaskóla má líklega einnig lýsa með því að þar hafi verið sáð í 

frjósaman akur sem leiddi til mikilla breytinga á íslensku máli. Margir nemendur skólans 

urðu þekktir menn og vönduðu mál sitt en áhrifamestir urðu sennilega þeir Jónas 

Hallgrímsson skáld og Konráð Gíslason málfræðingur. Báðir stóðu þeir að útgáfu Fjölnis 

sem lýst hefur verið sem „merkasta riti í sögu íslenskrar málhreinsunar.“189 Uppskera 

námsins var ný málviðmið með áherslu á málvöndun í orðavali og stíl en með rætur í 

forna málinu. Víst er að erlend orð áttu litlu fylgi að fagna í skólanum þó að þau slæddust 

með en á Bessastöðum bjuggu nemendur í sérstöku málfarslegu umhverfi sem 

lærifeðurnir höfðu skapað. 

Á öðru ári Reykjavíkurskóla veturinn 1847–1848 má segja að íslenska hafi loks 

orðið eiginleg grein í skólastarfi hérlendis því að þá hófst skipuleg kennsla í íslenskri 

málfræði og íslenskum bókmenntum og íslenskutímunum fjölgaði mjög. Tímamót urðu 

þegar Halldór Kr. Friðriksson gerðist kennari við skólann 1848 en hann tók frá byrjun 

íslenskukennsluna föstum tökum og kenndi í nær hálfa öld. Hann samdi kennslubækur í 

málfræði og réttritun og nemendur lásu bæði fornbókmenntir og samtímaskáldskap. 

Lestrarbækur nemenda bera þess einnig merki að hvergi var slegið af í lestri málfræði og 

íslenskra bókmennta.  

Engir íslenskir stílar Bessastaðapilta virðast hafa varðveist. Burtfararræða Jónasar 

Hallgrímssonar hlýtur þó að teljast til heimilda um málviðmiðin í skólanum þegar mest 

var vandað til verka en Jónas var þó varla neinn meðalmaður hvað stíl og orðfæri varðaði. 

Texti Jónasar er til marks um að stafsetning þessa tíma hafi verið mjög fjölbreytileg en 

nokkrar meginreglur þó verið í gildi. Textinn hefur á sér nokkuð fornlegan blæ en fyrst 

og fremst er þó ræðutexti Jónasar til marks um mikla form- og stílskynjun listamannsins. 

Réttritun málsins, þ.e. samræmd stafsetning, var að mótast um það leyti sem 

Reykjavíkurskóli tók til starfa. Þá var Sveinbjörn Egilsson íslenskukennari um hríð en 

skólastílar frá 1846 og málfræðihandrit Sveinbjarnar sýna að nemendum voru kennd ýmis 

veigamikil atriði sem urðu hluti svonefndrar „skólastafsetningar“ sem íslenskt ritmál býr 

                                                           
189 Kjartan G. Ottósson. 1990. Íslensk málhreinsun: sögulegt yfirlit, bls. 66. 
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að verulegu leyti enn að. Flest bendir til að Sveinbjörn hafi stuðst við málfræði Rasmusar 

K. Rasks í veigamiklum atriðum er hann samdi reglur sínar. Gögnin benda til að um 1850 

hafi ýmsir þættir málstaðalsins verið að mótast og ritmálið að breytast ört. Dæmi um það 

er notkun fornafnsins hver, sem um 1830 var oftast ritað hvör og um 1845 hvur. Um 1850 

var myndin hver orðin að staðli skólans. Önnur dæmi sýna að beyging ija-stofna 

karlkynsorða var með stofnlægu „r“ um 1830 en eftir 1850 var amast við slíku og 

eingöngu viðkennd hin forna beyging, t.d. af orðinu flýtir, þar sem aðeins var leyfð 

beygingarmyndin flýti í þf. og þgf. Í stafsetningu urðu þó mestu breytingarnar og menn 

lærðu t.d. að skrifa bókstafina „y“ og „z“ eftir föstum reglum.  

Skömmu eftir 1850 má segja að réttritun hafi fest í sessi í skólanum. Á ritgerðum 

nemenda má sjá að kennarinn hafði þegar á fyrstu árum sínum staðlað réttritun og 

greinarmerkjasetningu og að mjög mikil framför varð í textum piltanna er þeir klifu upp 

bekkjastigann. Við lok verunnar í skólanum var fátt orðið aðfinnsluvert í ritmáli og 

réttritun enda hafði vægi námsgreinarinnar í stundaskránni stóraukist á nokkrum árum. 
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Viðauki - Prófræða Jónasar Hallgrímssonar vorið 1829 

  

Skrifuð stafrétt eftir handriti Í skjalasafni Konráðs Gíslasonar KG 31. a.1.  

 

Dimissions - Ræda 

Jónasar Hallgrímssonar 

fram̅flutt í Bessastada Kyrkiu 

Laugardagin̅ þan̅ 30ta Maii 1829  

 

[Fremst er bæn sem hér er sleppt.] 

 

[Bls. 1/2] 

Textin̄ 1 Joh: 2.15. 

Elskid ecki heimin̄, ecki heldur þá hluti sem í heiminum̄ eru; ef nockur elskar heimin̄ í 

hönum er ecki kiærleiki födursins. 

Inngángurinn 

Þegar sá konúngur sem gúd hafdi géfid speki var búin̄ að skoda þen̄an̄ heim, og öll 

man̄a holdlegu störf, allt þeirra biástur og um̄svif í heiminum̄, seigir han̄: þad er 

alltsaman̄ hiegómi – an̄ad er þad ecki heldur, því allt stundlegt breitist og hverfur, 

madurin̄ siálfur kiemur á Iördu, dvelur þar óvissan̄ tíma, ætíd samt skam̄a stund, og flyst 

sídan̄ á burt á hid ókomna Land, því han̄ er ætladur til ædra. Órád er því ad binda 

hiartad vid þad sem vier eptir voru edli hliótum̄ ad yfirgéfa, ef þad verdur ei fyrr búid ad 

yfirgéfa oss, eda þá vid hitt sem vér alldrei náum̄ – einhvörn hverfulan̄ skugga – þad er 

verra en̄ byggia á sandi. Þar fyrir bydur guds ord ad elska ecki heimin̄ so vér ei stöndum̄ 

einir uppi, og söknum̄ ofseint vinar i stad, þegar han̄ fyrr eda seina snír vid oss bakinu. 

Ecki er þad samt meiningin̄ ad man̄sins skylda sie, ad synia sier um̄ nautn allra heimsins 

giæda og unadsemda, því hófleg gledi er á stundum̄ naudsynleg, til ad endurnæra þess 

man̄s hiarta sem þreittur kémur frá störfum sin̄ar köllunar, og géfa hönum nía krapta til 

fram̄qvæmda: – en̄ af þvi medalhófid er vandratad og mörgum verdur hált á vidskiftum 

vid heimin̄, bydur guds ord: ad binda ecki hiartad vid han̄. Ecki mun heldur hætt vid – 

eptir sem þeckíng vorri er nú komid – ad þeir síeu margir, sem ecki kan̄ist vid þad leifi, 

er madurin̄ hefur til ad brúka heimsins giædi, og bodordid uppá þan̄ máta misskiliest, 

hitt mun heldur ad heimsins giædi verda ofbrúkud, því bein̄a liggur sá afvegur fyrir oss, 

en̄ þá fer ei hiá þvi, ad hiartad ofþíngist smátt og smátt, madurin̄ gleimir gúds vilia og 
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sin̄i áqvörðun, en̄ fer ad elska heimin̄. Fyrst nú guds ord ban̄ar þad, en̄ vier, sem búum̄ í 

heiminum̄, verdum þó ad brúka han̄; þa vil eg  

[Bls. 3/4] 

stuttlega leitast vid ad hugleida 1. hvörs vegna vér meigum̄ ei elska heimin̄ og 2. þvi han̄ 

qvídir aungum̄ Iardneskum̄ missir án þess ad elska han̄. Gúd giefi mér þar til rád fyrir 

Iesum Kristum̄. 

1. Vér meigum̄ ecki elska heimin̄. Orsökina leggur postulin̄ siálfur til: Hvör sem elskar 

heimin̄, seigir han̄, í hönum er ey kiærleiki födursins. Þad er ad skilia: hvör sem festir 

hiartad vid fallvaltan̄ heim, og hans giædi, han̄ sínir þar med ad han̄ ei elskar gúd, þvi 

han̄ óhlídnast gúds vilia. Gúd vill nefnilega ad heimsins giædi skuli hressa og gledia 

oss, so oss aukist kraptar til ad gégna vorri köllun. Han vill þau skuli verda medal i vorri 

hendi til ad audga oss i gódum verkum̄, Þau eru því ecki san̄arleg giædi, heldur einúngis 

medal til góds. En̄ sa sem elskar heimin̄, han̄ leitar sin̄ar farsældar í holdlegum̄ munadi; 

han gleimir þessvegna gúdi og sin̄i aqvördun, og metur sképnuna meir en̄ skaparan̄, 

þetta er stakt vanþacklæti og hriggileg fásin̄a sem glötunina hefur í filgd med sier; þvi sá 

madur gétur eingva hlutdeild átt í þeim fyrirheitum̄ sem fadirin̄ á himnum̄ hefur géfid 

sínum̄ elskendum̄. 

 Vér meigum ecki elska heimin̄, þvi hans giædi eru óviss. Fávíslegt er ad elta 

skugga sem flýr þá er han̄ vilia grípa, og mikil mæda ad binda hiartad vid óvissa von 

sem einatt lætur til skam̄ar verda. en̄ þetta giörir sá sem elskar heimin̄ þvi Iardnesk 

giædi eru hverful, heimsins utlit breitist, og gledin̄ar mind stendur lángt á bak vid man̄, 

þegar han̄ loksins þikist vera komin̄ ad því eptirþreida takmarki; og hvad er þad þá sem 

madurin̄ hefur meira af allri sin̄i armædu? Iá! Þó ad madurin̄ þikist hafa nád einhvörri af 

þessum̄ ímindudu unadsemdum̄, þá er nautnin̄ samt eins óviss; þvi daudin̄ er skiótfær 

engill, sem fyrr en̄ vardi kémur ad dyrum̄. þá fer han̄ sem kalladur er oft ómettadur, þótt 

han̄ hafi til margra ára samansafnad, þvi daudin̄ flytur bodskap hins eylifa. 

 Ver meigum̄ ecki elska heimin̄, þvi hans giædi eru fányt. þad siest liósast á 

biástri þeirra sem ad þeim leita. Margbreittar eru þeirra eptirsóknir;  allar samt med 

meiri eda min̅i óþola og áhiggiu.– þad er sorglegur leikur, ad siá þessa blindudu eigast 

illt vid, eptir þvi sem hvör 

[Bls. 5/6] 

stendur ödrum̄ í veigi, og þreita kapphlaup eptir sin̄i eigin̄ fordiörfun̄, hvar af margur 

ófridur rís sem einatt spillir sambúd man̄a, þan̄ig eidist þeirra lyf undir hiegómlegu 

um̄stangi: þeir ervida og þreitast forgéfins, mettast kan̄ské stundum̄ í brád og hverfa 

sydan̄ vonarlausir af Iördu, þvi þeir hafa forsómad ad safna sier fjesiód á himnum̄. 
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 Vér meigum̄ ecki elska heimin̄, þvi hans giædi eru oss ónóg.Vera kan̄ ad þeim 

sem Iardnesk luka fellur í skaut fin̄ist stundum̄ sem han̄ uni heiminum̄, þegar hiartad er 

ofþíngt af nautnin̄i eda madurin̄ vegna veraldlegra an̄a ecki géfur sier tíma til ad huxa 

um̄ sína aqvördun.Valla kémst samt þessi anægia hærra en̄ svo ad hún geti ordid man̄i á 

bord vid eitthvört tilfin̄ingarleisi. Lángvin̄ gétur hún ei helldr ordid, þvi mansins andi er 

odaudlegur, og gétur því valla nidurlæckast svo í holdinu, valla ordid svo olykur siálfum 

sier, ad han̄ ecki ástundum̄ gyrnist eitthvad ædra eda varanlegra en̄ þad, sem þessi 

heimur hefur á bodstólum̄, og þad á medan̄ best geingur, en̄ þegar heimurin̄ snír vid 

bladinu – og þad mun han̄ giöra 

optast nær – þá vaknar fyrst fyrir alvöru einhvör ædri laungun i mansins sálu, þegar þú 

sem fyrrum̄ varst heill, þiáist af ördugum̄ siúkdómi, þú sem varst ríkur verdur ad lída 

naud, þú sem varst vyrtur verdur óvyrtur, þegar vondir men̄ um̄sitia þig, eda vinir þínir 

bregdast þér, eda astvinum̄ þínum̄ er burtu svift, eda hiarta þitt kvelst af einhvörri hulin̄i 

sorg, sem þú verdur ad dilia fyrir heiminum̄ – þegar þú þan̄ig yfirgéfin̄, hlítur einmana 

ad gánga þúngan̄ gáng í lyfsins eydimörku – hvar er þá ó madur! þitt athvarf? Vissulega 

ecki hiá heiminum̄. En gudi sie lof, sem géfid hefur oss betra traust, er höfum̄ lært ad 

elska han̄, sem er höfundur vorrar farsældar. þar er ein huggunarrödd sem fagurt 

hliómar í eyrum̄ þeirra, sem krossin̄ bera; hún seigir: ad alt verdi ad þéna þeim til góðs 

sem gúd elska – og auga hafi ecki sied, og eyra hafi ecki heirt, og ecki hafi þad í 

nockurs man̄s huga eda hiarta komid, sem gúd hafi þeim fyrirbúid er han̄ elska. mun ei 

þar fyrir tilvin̄andi ad sleppa elskun̄i til heimsins 

[Bls. 7/8] 

til ad gefa rúm þeirri elsku, sem so hefur mikid fyrirheit? Þar um̄ mun valla nockur 

efast. 

II. Vér höfum̄ þá sied ad vér ecki meigum̄ elska heimin̄, þvi þad skadar siálfa oss, en̄ 

hvörgi er man̄inum þar fyrir ban̄ad, ad brúka heimin̄ eptir þörfum̄, eda gledia sig vid 

hans giædi hóflega og med þackargiörd; þvi sá er eflaust tilgángur þess algóda giafara. 

einungis tekur Pall vara fyrir ad misbrúka heimin ̄; og han̄ seigir á ødrum̄ stad, ad öll 

gúds sképna sie gód og eingin̄ burtkastan̄leg, sie hun medtekin̄ med þackargiörd; hún 

helgist med gúds ordi og bænin̄i. – 

Hófleg nautn heimsins giæda er því samqvæmt gúds ordi leifileg, en̄ þared – eins 

og adur er sagt – medalhófid er vandratad, og brúkun heimsins gétur leidt til ad elska 

han̄, er naudsynlegt vér tökum̄ oss einhvöria stöduga reglu i nautnin̄i, svo hún verdi oss 

ecki til syndar, þvert á móti giafarans tilætlun.  
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Þad sie þá vor höfudregla: alldrei ad giöra eftirsókn nockurra Iardneskra muna 

ad lyfsins höfud augnamidi – ad giöra þetta er hörmuleg misbrúkun: því ecki setti gud 

oss til þess, ad vér skildum eida hér sálar og og líkama kröptum̄ á aumkunarverdu stiáe, 

og þreita oss til forgéfins alla daga, so vid yrdum̄ ad skodunarspili, sorglegt dæmi uppá 

mædu og eimd – nei ! sá gat ei verid tilgángur þess algóda, han̄ hefur heldur visad oss 

bústad á Iördu, eins og í skóla, til ad æfa hier vora krapta, og styrkia oss í dygd, svo vér 

gétum̄ ordid hæfir til ad nióta sælun̄ar, sem bydur þeirra er sigurin̄ vin̄a; og einmidt til 

þess ad styrkia vora krafta, og gledia vort hiarta, svo vid ei þreittust og yrdum̄ fúsari ad 

gégna vorum̄ ástundum̄ þúngu skylduverkum̄, gaf han̄ oss þessa heims giædi, og marga 

saklausa unadsemd, sem oss ber ad medtaka med þacklæti vid giafaran̄, og hagníta oss 

samqvæmt hans bodordum; en̄ alldrei vegna ovissra unadsemda, yfirtroda vora skyldu 

man̄elskun̄ar heilaga lögmál, á hvörs vardveitslu frelsarin̄ vill marka, hvört vid elskum̄ 

sig, og födurin̄. – 

Af hvikulleik Iardneskra  

[Bls. 9/10] 

giæda flýtur líka sú Varudar Regla, ad vér aldrei giörum̅ oss nockurn Iardneskan̅ hlut 

omissandi, þó brúkun hans sie í siálfu sier leifileg – heimsins lán er fallvalt; og þó ad 

madurin̅ einhvörn hluta æfi sin̅ar geti notid lyfsins hægda og unadsemda, án þess ad 

brióta skyldu sína, er samt eí leingi um̅ ad skifta, og einhvör missir og um̅breiting á 

stödu mans, gétur skindilega giört þad ad verkum, ad man̅inum̅ an̅adhvort verdi 

óleifilegt ad nióta fram̅veigis, sömu giæda, eda med øllu omögulegt. Þá er hvör sá ílla 

farin̄, sem búin̄ er ad binda hiartad vid eitthvad þad, sem han̄ þá hlítur án ad vera. – þvi 

rótgróin̄ vani leggur eitthvört band á man̄in̄, so margir fylgia hönum̄ ósiálfradt; og ecki 

eru þeir þó fáir, sem hafa lifad gledisnauda Elli, af því, þeir hvörgi fundu þad sem þeir i 

ungdæminu nutu, og hiartad þess vegna gyrntist á fullordins aldrinum̄. 

Sá sparar sier þvi mikla sorg og margan̄ söknud og qvída, sem numid hefur þá 

gullvægu kunst, ad geta verid án þess alls sem heimurin̄ megnar ad svifta man̄. Þegar 

heimsins blyda felur sig, og náttúrun̄ar um̄brot skélfa man̄in̄, þegar hallæri eda stríd eda 

drepsóttir geisa í löndunum̄, og konúngarnir titra, þá er sá madur óhræddur, þvi han̄ 

qvídir aungum̄ Iardneskum̄ missir, stödugur vid sitt skylduverk, bídur han̄ hvörs sem ad 

höndum̄ ber, og tekur ánægdur allskins skorti, allslags þreinging og dauda, þvi han̄ 

seigir med David: Nær eg adeins hefi þig drottin̄, hyrdi eg hvörki um himin̄ nie Iörd þvi 

þó ad lyf og sál vanmegnist ertú samt drottin̄.  

Svo farsælt er þad ad elska ecki heimin̄; því þad géfur man̄i styrk á hin̄i vondu 

tyd, vér þurfum ecki þar fyrir ad flitia oss eins og burtu úr heiminum̄ fyrir tyman̄, ecki 
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heldur af otta fyrir hans hviklindi, ad fordast allan̄ félagskap vorra samferda man̄a. 

Marga saklausa yndisfulla gledi hefur gud i heiminum̄ veitt hvörium̄ sem hen̄ar rétt 

leita, en̄ næst um̄geingnin̄i vid gúd og ánægjun̄i yfir afloknu skylduverki, mun eingin̄ 

svo hrein, eingin̄ sem lykist eins himinsins sælu, og gledin̄ af um̄geingni vid dygduga 

vini. – hen̄ar skildum vér því  

[Bls. 11] 

ei síst leita, þegar vér an̄ars erum̄ oss úti um̄ einhvör Iardnesk giædi –  

En̄ gódir brædur! giörum̄ oss ei margar óskir! heilbrigdi sálar og lýkama, faeinir 

vinir og daglegt braud, þetta er sú iardneska farsæld, sem vér vilium̄ bidia gúd ad veita 

oss, og siálfir leita riettvíslega – En þó ad ein̄ig þetta vanti, þá látum̄ samt ei hugfallast, 

min̄ust heldur hins, ad oss ecki hæfir ad elska heimin̄, og bídum̄ svo drottins hiálprædis, 

þar vér vitum̄, ad alt verdur ad þéna þeim til góds er han̄ elska. Amen – 
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