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Til athugunar 

Kennsluefnið sem hér fer á eftir gefur hugmynd um hvernig vinna má með sagnfræðilegt efni 

í grunnskóla, nánar tiltekið sögu og sjálfsmynd Íslendinga á 19. öld. Kennsluefnið er hugsað 

sem stutt þemahefti fyrir elstu bekki grunnskóla, einkum 10. bekk, og þá jafnvel sem efni í 

valáfanga. Enginn skortur er á áhugaverðum atburðum og forvitnilegum staðreyndum um 

Íslendinga á 19. öld svo auðvelt er að auka við efnið ýmiss konar fróðleik og athugunarefnum.  
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Myndaskrá  
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Mynd 13: Finnur Magnússon. Sótt af:  

https://fornleifur.blog.is/blog/fornleifur/entry/1251848/ 

Mynd 14: Jón Sigurðsson. Sótt af: http://alliklaki.wixsite.com/thjothetjur/jn-sigursson 

Mynd 15: Auglýsing fyrir Nýlendusýninguna 1905. Margrét Jónasdóttir. (1994, 9. júlí.) 

„Skrælingjasýningin“. Lesbók Morgunblaðsins, bls. 9. 

 Sótt af: http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3310703  
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Mynd 16: Skopmynd úr dönsku dagblaði. Margrét Jónasdóttir. (1994, 9. júlí.) 

„Skrælingjasýningin“. Lesbók Morgunblaðsins, bls. 10. 

 Sótt af: http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3310703  

Mynd 17: Konur ræða málin. Sótt af: https://fornleifur.blog.is/users/5c/fornleifur/img/dnt-

119096.jpg 
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Um kennsluefnið 

Kennsluefni þetta er unnið sem lokaverkefni í kennslufræði grunnskóla frá kennaradeild 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Markmið þess er að reyna að vekja áhuga nemenda á 

Íslandssögu og verður 19. öldin tekin sérstaklega fyrir. Þá verður reynt að varpa ljósi á 

sjálfsmynd Íslendinga á umræddu tímabili og vekja nemendur til umhugsunar um hvort sú 

mynd hafi tekið breytingum frá upphafi 19. aldar til loka hennar. Mikil stéttaskipting var á 

Íslandi á umræddu tímabili og því munur á sjálfsmynd Íslendinga. Þá er einnig áhugavert að 

skoða hvernig Íslendingar komu erlendu fólki fyrir sjónir. Jafnframt verða verkefnin til þess 

fallin að vekja nemendur til umhugsunar um þær miklu breytingar sem orðið hafa á samfélagi 

okkar síðan. Kennsluefnið er meðal annars hugsað til að auka þekkingu á lífi forfeðra okkar og 

formæðra, og hjálpa okkur að öðlast skilning á hugsunarhætti þeirra. Margt sem flokkast sem 

mannréttindabrot og fordómar í dag þótti sjálfsagt á 19. öldinni og því er hægt að skapa góðar 

aðstæður til að ræða mikilvæg málefni og tengja þau nútímanum.  

Námsefnið skiptist í fjóra kafla sem hver hefur sitt þema. Í fyrsta kafla er farið yfir 

lifnaðarhætti Íslendinga á 19. öld og reynt að varpa ljósi á daglegt líf þeirra. Annar kafli fjallar 

um stjórnarbyltingu Jörgens Jörgensen 1809 og vilja hans til að bæta hag Íslendinga. Ekki er 

hægt að setja fram kennsluefni um 19. öld án þess að fara yfir nokkra atburði sem leiddu að 

lokum til kröfu Íslendinga um aukið sjálfstæði en í þriðja kafla verður stiklað á stóru í þeirri 

sögu. Í fjórða kaflanum verður Nýlendusýningin 1905 í brennidepli þar sem Íslendingar ætluðu 

ekki að láta það yfir sig ganga að vera kallaðir nýlenduþjóð og sýnir hvernig hugarfar og 

sjálfsmynd Íslendinga var að breytast. Í viðauka má finna gömul sendibréf sem kennari gæti 

notað í verkefnavinnu með 1. kafla, ásamt fyrstu tveimur auglýsingum Jörgens sem nýta má í 

verkefni með 2. kafla.  

Kennsluefninu fylgir greinargerð þar sem farið er yfir nokkur hugtök sem stuðst er við 

í námsefninu. Í henni er einnig farið mun dýpra í söguna og er greinargerðin hugsuð sem 

leiðarvísir fyrir kennara sem gætu nýtt sér efnið. Þar er jafnframt vísað til þeirra heimilda sem 

nýttar voru við gerð kennsluefnisins. Þá verður það tengt viðmiðum nýlegrar aðalnámskrár og 

að lokum verður farið yfir kennsluaðferðir og námsmat sem kennari getur stuðst við þegar 

unnið er með efnið.  
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1. kafli: Lífið á 19. öld 

Átjándu öldinni hefur löngum verið minnst sem mesta niðurlægingar- og hnignunarskeiðs 

Íslandssögunnar. Í sögubókum birtast frásagnir um erfitt árferði, drepsóttir, náttúruhamfarir 

og fólksfækkun, auk þess sem verslunarkjör voru erfið og hnignun varð í atvinnuvegum. Undir 

lok aldarinnar fór þó aðeins að rofa til og margir afburðamenn sem settu svip sinn á sögu 19. 

aldar koma fram á sjónarsviðið. Hér verður reynt að varpa ljósi á aðstæður Íslendinga á 19. 

öld. Fræðimenn hafa haldið því fram að sjálfsmynd þjóða geti mótast af þeirri mynd sem aðrir 

hafa á þeim og í því ljósi er sérstaklega áhugavert að sjá hvernig Íslendingar komu erlendum 

mönnum fyrir sjónir. 

 

Verslun og verslunarstaðir 

Verslunarskipin komu til Íslands á vorin en vetrarforði landsmanna var þá oftast á þrotum. 

Með komu þeirra lifnuðu kaupstaðirnir við og fólk flykktist að úr sveitum með varning sinn. 

Áhafnir skipanna nýttu tímann vel, veiddu fisk við Íslandsstrendur og héldu til síns heima á 

skipum sínum hlöðnum íslenskum afurðum með haustinu. Um borð mátti finna stöku 

Íslendinga sem sigldu til Kaupmannahafnar, höfuðborgar Íslands á þessum tíma. Tilgangur 

ferðalagsins gat verið fjölbreyttur. Á meðan einhverjir voru að hefja nýjan kafla í lífi sínu, 

jafnvel á leið í háskólanám voru aðrir sendir út sem fangar, tilneyddir til betrunarvistar. Enn 

aðrir fóru til að heimsækja ættingja eða í leit að atvinnu- eða viðskiptatækifærum.  

Verslun í Reykjavík óx jafnt og þétt alla 

öldina, enda fjölgaði Reykvíkingum ört og 

útgerð fór vaxandi í nágrenninu. Reykjavík tók 

við miðstöðvarhlutverki á sviði stjórnmála og 

skólahalds. Um aldamótin 1800 voru reknar í Reykjavík 11 stærri verslanir. Aðeins ein þeirra 

var í eigu íslensks kaupmanns, en sá hét Bjarni Sívertsen og var kunnastur fyrir umsvif sín í 

Hafnarfirði. Íslendingar ráku þó átta minni sölubúðir í bænum. Þær líktust hins vegar frekar 

veitingakrám og seldu einna helst brennivín og tóbak. Í þessum verslunum var bókhaldið í anda 

einokunarinnar, flestir kúnnarnir voru skráðir í skuld og lýsti erlendur ferðamaður þessu 

fyrirkomulagi þannig að ætla mætti að tilgangurinn væri að halda kúnnahópnum í „einskonar 

ánauð“. Á meðan Napóleon styrjaldirnar geisuðu á árunum 1803–1815 fækkaði verslunum 

Fjöldi Íslendinga árið: 1801 1850 1901 

Í Reykjavík 307 1.149 6.682 

Á landinu öllu 47.182 59.586 78.470 
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töluvert í Reykjavík og var það ekki fyrr en um 1830 að þeim fór að fjölga aftur. Eftir það fóru 

þó fleiri Íslendingar að taka þátt í verslun.  

 

Veldi Bjarna og Rannveigar 

Bjarni Sívertsen hefur verið kallaður „faðir Hafnarfjarðar“. Hann hóf feril sinn sem vinnumaður 

hjá Jóni Halldórssyni, lögréttumanni á bænum Nesi í Selvogi, og Rannveigu Filippusdóttur konu 

hans. Jón drukknaði hins vegar á seinni hluta 18. aldar og þar með var Rannveig orðin ekkja. 

Rak Bjarni búið fyrir hana fyrst um sinn en ekki leið á löngu þar til þau Rannveig gengu í 

hjónaband. Á þeim tíma var Bjarni um tvítugt en Rannveig að nálgast fertugt. Með þeim 

ráðahag tókst Bjarna að flytjast á milli stétta en slíkt var afar fátítt á þessum tíma, næstum 

ómögulegt. Hvort hjónin hafi tekið ákvörðun um að giftast vegna hentugleika eða ástar er 

ómögulegt að segja, en ljóst er að ákvörðunin styrkti stöðu þeirra beggja. Þrátt fyrir að Bjarni 

væri þarna orðin bóndi og landeigandi, lét hann ekki þar við sitja og ákvað að gerast 

kaupmaður. Eftir brösótta byrjun hélt Bjarni, þá Sigurðsson, til Kaupmannahafnar í von um að 

verða sér úti um verslunarréttindi og lán. Svo virðist sem Bjarni hafi verið réttur maður á 

réttum tíma, því áform hans heppnuðust fullkomlega. Áður en Bjarni hélt heimleiðis skrifaði 

hann undir danskt skuldabréf með breyttu nafni, Bjarni Sívertsen. Í Napóleon styrjöldunum 

ríkti ófriður milli Englendinga og Dana sem leiddi til þess að fjölmörg verslunarskip sem sigldu 

frá Íslandi haustið 1807 voru hertekin. Þar á meðal skip Bjarna Sívertsen. Í kjölfarið eyddi hann 

miklum tíma í að frelsa skip Íslandskaupmanna og var fyrir vikið sæmdur riddarakrossi af 

Friðriki VI, konungi Danmerkur og Íslands. Eftir það var hann kallaður Bjarni riddari. 

Veldi Bjarna og Rannveigar óx mjög næstu ár og áratugi. Þau ráku verslanir í Hafnarfirði, 

Reykjavík og Keflavík auk þess sem þau ráku skipasmíðastöð og öfluga þilskipaútgerð. Í dagbók 

Henry Hollands sem ferðaðist um Ísland árið 1810 segir hann að hús þeirra hjóna sé það allra 

fallegasta á Íslandi og í alla staði glæsilegt. Gestrisni fjölskyldunnar var slík að Holland hlýnaði 

um hjartarætur. Var honum og samferðamönnum hans boðið til miðdegisverðar sem hann 

sagði framúrskarandi vel framreiddan. Boðið var 

upp á lambasteik og Lundúnabjór, pönnukökur 

með kúrenum og annað góðgæti. Auk þess gistu 

mennirnir með æðadúnsængur yfir sér og þvoðu 

sér með Windsor-sápu. Þarna nutu þeir munaðar 

sem þeir áttu alls ekki von á að finna á Íslandi. 
Mynd 1. Veldi Bjarna og Rannveigar í Hafnarfirði 
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Vísir að íslenskri matarmenningu 

Öldin byrjaði vel fyrir þá sem höfðu áhuga 

á eldamennsku því árið 1800 var fyrsta 

íslenska matreiðslubókin gefin út. Bókin 

er stútfull af girnilegum réttum og má hér 

sjá sýnishorn af uppskrift sem nýta mátti 

bæði til að gera kjötbollur eða ferska 

kjötsúpu. Í bollurnar þarf: „kjöt-deig“, 

sem samanstendur af kjöti og mör, 

hveitibrauði, hænueggjum, bræddu smjöri, 

ósúrum rjóma, salti og múskatblómi eða 

engifer … . Girnilegt, ekki satt! 

Matreiðslubókin heitir Einfalt 

matreiðsluvasakver fyrir heldri manna 

húsfreyjur og er skráður höfundur 

bókarinnar Marta María Stephensen. 

Marta María var gift Stefáni Stephensen, 

syni Ólafs Stefánssonar, stiftamtmanns. 

Hjónin kynntust í Kaupmannahöfn en 

fluttu síðar til Íslands og bjuggu á Hvanneyri. Marta María 

var sögð góð kona en hún lést aðeins 34 ára gömul, sama 

dag og hún fæddi tíunda barn sitt. 

Magnús Stephensen, dómsstjóri, var mágur Mörtu 

Maríu og útgefandi bókarinnar. Hann hefur þó ávallt verið 

talinn réttur höfundur hennar, þótt Marta María gæti hafa 

lagt eitthvað til málanna. Líkt og fram kemur í heiti 

bókarinnar er matreiðsluvasakverið ætlað heldri manna 

húsum en ekki almúga, enda var gæðum manna mjög 

misskipt á þessum tíma.  

 

  

Mynd 2. Uppskrift að kjötbollum úr matreiðsluvasakverinu

Mynd 3. Magnús Stephensen, dómsstjóri, 
er talinn réttur höfundur fyrstu 

matreiðslubókar Íslendinga
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Réttindaleysi vinnufólks og leit að betra lífi 

Á 19. öld var við lýði svokallað vistarband sem kvað á um að fólk sem ekki átti í önnur hús að 

venda skyldi ráða sig í vinnumennsku en samkvæmt vistarskyldu átti það að ráða sig í eitt ár í 

senn. Á meðan gegndi fólkið stöðu vinnuhjúa. Vinnuveitendur réðu alfarið hvaða störf hjúin 

sinntu á meðan á vistinni stóð og gátu til dæmis sent þau til sjós langt í burtu og hirt allan 

aflann sjálfir. Húsbóndi sá vinnufólki sínu fyrir húsaskjóli og fæðu á meðan þau voru vistráðin. 

Mikill munur var á launum karla og kvenna en karlar fengu mun hærri laun, oft fyrir svipaða 

vinnu. Að einhverju leyti var vistarbandið eðlileg krafa samfélagsins um að koma búlausu fólki 

fyrir og halda utan um það, líkt og við þurfum að hafa lögheimili í dag, en á sama tíma þurfti 

að tryggja bændum ódýrt vinnuafl.  

Bændur höfðu mikið vald yfir vinnufólki sínu, sem mátti ekki einu sinni yfirgefa bæinn 

án leyfis. Vistarband og vinnumennska af þessu tagi tíðkuðust víða í Evrópu en hvað fjölda 

varðar skar Ísland sig úr. Hér voru um 25% landsmanna vinnuhjú alla 19. öldina. Annars staðar 

í Evrópu var algengara að fólk væri í þessari stöðu á yngri árum en næði síðan að vinna sig upp 

í bændastétt, stofna fjölskyldu og hefja sjálfstæðan búskap. Líkt og á Íslandi voru flestir 

bændur í Evrópu leiguliðar, sem þýddi að þeir áttu ekki jarðirnar sem þeir bjuggu á. Á Íslandi 

voru margir, bæði karlar og konur, fastir í vinnumennsku alla sína ævi, oft einhleypir og 

eignalitlir. Ástæðuna fyrir þessu má rekja til þeirrar miklu fátæktar sem hér ríkti, en á flestum 

býlum nægði framleiðslan aðeins fyrir ábúendur og stundum varla það.  

Árið 1898 barst Kvennablaðinu bréf frá „kerlingu í Garðshorni“. Kerlingin sagðist vera 

komin á efri ár og lýsti kjörum vinnufólks eins og þau hefðu birst henni undanfarna áratugi. 

Vinnufólk, sérstaklega konur, sagði hún lengi hafa mátt þola harðræði af hendi húsbænda sinna 

og jafnvel hlotið af vinnumennskunni skaða. Lengi hafði hún horft upp á konurnar fá mun 

lægra kaup en karlar þó að þær þyrftu oft að ganga í hvaða störf sem var, til jafns við þá.  

Gamla konan er meðvituð um þær breytingar sem eru að verða í samfélaginu og segist 

vona að 20. öldin verði öld skynseminnar. Óskar hún þess að betra samkomulag geti orðið milli 

hjúa og húsbænda og hvorir tveggja átti sig á því að þeir geti ekki án hvors annars verið. Á 

þessum tíma voru margir farnir að óttast áhrif mikilla fólksflutninga til Vesturheims og ekki 

ólíklegt að gamla konan hafi verið í þeim hópi. Jafnframt vonast hún til þess að meiri munur 

verði á gerður á duglegu og „ónýtu“ vinnufólki og þeir sem standi sig vel fái greitt samkvæmt 

því. Þannig gætu hjú einnig öðlast aukið sjálfstraust og gert sér betur grein fyrir réttindum 

sínum þegar þau semdu um vinnu. Finnst konunni það barnaskapur að líta svo á að fólkið þurfi 



14 

að láta af mannréttindum sínum þó það þurfi að hlýða húsbændum sínum þann umsamda 

tíma sem þau hafa ráðist til vistar hjá þeim. Vonast hún til að allir leggist á eitt til að bæta það 

ástand sem hefur verið viðvarandi meðal vinnufólks. 

Ritstjóri Kvennablaðsins tekur undir með gömlu konunni um að gera ætti meiri mun á 

duglegu vinnufólki. Segist hún hneyksluð á því að enn sé verið að greiða lélegustu 

„vinnumannsdulum“ hærra kaup en duglegasta kvenfólki fyrir svipuð störf. Slíkt ætti ekki 

lengur að tíðkast heldur ætti að greiða fólki fyrir vinnuna sem það vann, án þess að kyn skipti 

þar nokkru. Bréfið sem er skrifað í lok 19. aldar sýnir vel þær viðhorfsbreytingar sem vörðuðu 

réttindi vinnufólks almennt, þá sérstaklega kvenna. 

Þrátt fyrir að kerlingin frá Garðshorni komi okkur fyrir sjónir sem kona sem vill sjá 

breytingar í samfélaginu finnst henni augljóslega nóg um þær framfarir sem áttu sér stað í 

menntamálum á Íslandi. Telur hún sig knúna til þess að koma því á framfæri að bæði hún sjálf 

og aðrir séu á þeirri skoðun að þorsti Íslendinga í menntun sé ekki bara til góðs. Skólagengna 

fólkið segir hún ónýtt til vinnu og að það fyrirlíti alla líkamlega áreynslu. Skólarnir eigi sinn þátt 

í því að draga fólkið, einkum stúlkurnar, í kaupstaðina og geti auk þess stuðlað að leti og 

breytingagirni, sem henni er augljóslega lítið um gefið. Gamla konan virðist telja menntaþorsta 

yngri kynslóða nokkurskonar tískubólu og segir:  

 

Og þótt nú um tíma sé svo að sjá, sem allflestir haldi að þeir séu mestir mennirnir sem aldrei 
vinna með líkamanum, þá vona ég og held að það verði að eins stundar veiki, nokkurskonar 
barnasjúkdómur 19 aldarinnar, sem komi af þröngsýni og grunnhyggni manna, sem eru að byrja 
að skyggnast inn í menntun og mannréttindi, og halda að til þess að njóta þess hvorstveggja 
heyrir iðjuleysi og ódugnaður. En þegar fólk lærir meira, eða það hefir rekið sig nógu lengi á, þá 
mun það sanna, að dugnaður og ráðvendi eru og verða fyrstu skilyrðin til velmegunar (Bréf frá 
kerlingu í Garðshorni, 1898). 

 

Það má lesa úr orðum konunnar að hún vilji fyrst og fremst sjá breytingar til batnaðar í 

bændasamfélaginu. Fólki fækkaði stöðugt og vinnufólk fluttist í umvörpum til Norður-

Ameríku. Óttuðust margir að hér yrði skortur á vinnufólki, sérstaklega vinnukonum. Í umræðu 

um Ameríkuferðirnar tekur gamla konan það fram að henni finnist gott að vera búsett á Íslandi, 

hér sé engin aðalstétt og ekkert því til fyrirstöðu að ungt og efnilegt fólk láti á það reyna að 

vinna sig upp og komast í góða stöðu. Margir voru hins vegar búnir að fá nóg og þegar tækifæri 

bauðst um betra líf langt frá heimahögum voru þeir ófáir Íslendingarnir sem héldu á vit óvissu 

og ævintýra.  
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Um miðja 19. öld fór það að færast mjög í vöxt að fólk frá Evrópu fluttist til Norður–

Ameríku og hefur síðan verið talað um Vesturferðirnar. Íslendingar lögðu einkum leið sína til 

Kanada, en fóru þó ekki að flytjast vestur um haf að neinu ráði fyrr en eftir árið 1870. Eftir 

eldgos í Öskju árið 1875 og mikil harðindaár á 9. áratug aldarinnar fjölgaði ferðunum mjög. 

Megin ástæðurnar eru þó taldar þær að Íslendingum fjölgaði mjög á öldinni án þess að 

atvinnulífið efldist og framleiðsluhættir landbúnaðarins stóðu varla undir því að brauðfæða 

fólkið í sveitunum. Nöfn þeirra Íslendinga sem héldu vestur um haf voru skráð niður bæði í 

farþegalista og kirkjubækur sem seinna voru tekin saman  í svokallaða Vesturfaraskrá. Hún 

sýnir nöfn 14.268 Íslendinga sem fluttust til Vesturheims á árunum 1870–1914. Sjálfsagt hafa 

fleiri farið þótt nöfn þeirra séu hvergi skráð en á móti fluttust einhverjir heim aftur. Þó er ljóst 

að næstum fimmtungur þjóðarinnar fluttist til Norður–Ameríku á þessu tímabili. Á Íslandi 

deildu menn um ágæti vesturferðanna, sumir töldu slæmt að missa allan þennan fjölda fólks 

úr landi á meðan aðrir sáu í því kosti vegna þrengsla í landinu. Ástæður vesturferðanna voru 

margar og má þar nefna fátækt, skort og ófrelsi. Nýi heimurinn var sagður land tækifæranna, 

þar var hvorki spurt um stétt né stöðu heldur voru verkin látin tala. Duglegt vinnufólk væri 

metið að verðleikum og ætti auðveldara með að skapa sér betra líf en þeim bauðst hér heima. 

Til að undirstrika hve réttindi vinnufólks voru lítil, má nefna tillögur íslenskra 

þingmanna um að banna öreigum, það er eignalausu fólki, að ganga í hjónaband. Fyrst var 

tillagan borinn upp á Alþingi árið 1847 en þingmenn tóku henni almennt ekki vel og sögðu 

hana bæði ósanngjarna og ekki í anda líðandi stundar. Tveimur árum síðar var tillagan aftur 

tekin fyrir og illa talað um þennan hóp Íslendinga sem lítið áttu. Undirtektir voru þó enn á 

svipuðum nótum og áður og málið látið niður falla um tíma. Tíu árum síðar vaknaði hins vegar 

áhugi á banni öreigagiftinga til lífsins á ný og þá féll tillagan skyndilega í mun betri jarðveg en 

áður. Sérstök nefnd var fengin í málið og eftir atkvæðagreiðslu á þingi var ljóst að meirihluti 

var samþykkur takmörkun öreigagiftinga. Talað var um öreigana sem „óreglumenn og 

ónytjunga“ sem ekki ættu af fá leyfi til að ganga í hjónaband nema tilvonandi hjón gætu fundið 

svaramenn sem væru tilbúnir að ábyrgjast að ekki kæmi til með að standa af þeim 

„sveitavandræði í hin næstu 3 ár … .“ 

Alþingi sendi konungi formlega beiðni, þar sem hann var beðinn að samþykkja lögin. 

Bónin var hins vegar ekki samþykkt en er merkileg fyrir þær sakir að henni var ætlað að brjóta 

enn frekar á réttindum eignalausra Íslendinga og dæma til lögbundinnar einveru ofan á allt 

annað. Fátækt var víða mikil og óttuðust menn að hópur þeirra sem ekki gæti séð fyrir 
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fjölskyldu sinni færi stækkandi. Getnaðarvarnir voru almennt ekki notaðar og þar sem kynlíf 

utan hjónabands var bannað töldu sumir það réttmæta kröfu að væntanlegir foreldrar gætu 

sýnt fram á að þeir gætu séð fyrir börnum sínum. Það er merkilegt að hugmyndin um þjóðfrelsi 

var komin lengra á veg meðal þingmanna en hugmyndin um einstaklingsfrelsi um miðja 19. 

öld. Þegar við hugsum um réttindi eða réttindaleysi vinnufólks á Íslandi er skiljanlegt að fólk 

hafi leitað á önnur mið þegar þess gafst kostur.  

 

 

 

Vaxandi sjósókn 

Sjósókn fór vaxandi í landinu á seinni hluta aldarinnar og hafði áhrif á uppgang í landinu. Með 

nýjum lögum árið 1894 fengu æ fleiri vinnumenn tækifæri til að gerast lausamenn. Lausamenn 

höfði meira sjálfstæði og gátu selt bændum vinnu sína. Þannig gátu menn grætt meira á 

nokkrum sumarvikum en vinnumenn á einu ári. Einnig gátu lausamenn stundað sjálfstæða 

sjómennsku og hagnast vel á því. Stundum var talað um vinnumenn sem „skríl“ og virðing fyrir 

vinnuhjúum var ekki alltaf mikil. Þessi hópur átti samt sem áður eftir að hafa mikil áhrif á þær 

framfarir sem urðu í sjávarútvegi á Íslandi undir lok aldarinnar. Eftir að verslun á Íslandi var 

gefin frjáls öllum mönnum árið 1855, voru Norðmenn meðal þeirra sem nýttu sér tækifærið, 

færðu út kvíarnar og stunduðu hér útgerð og fiskveiðar. Jón Sigurðsson, einn helsti leiðtogi 

Íslendinga í sjálfstæðisbaráttunni, skrifaði pistil árið 1856 þar sem hann hvatti Íslendinga til að 

veiða síld og flytja út þar sem alla jafna fengist gott verð fyrir hana. Íslendingar virtust hafa 

svarað þessu fremur áhugalausir í fyrstu um að nóg væri af þorski og því þyrftu þeir ekki síldina. 

Á síðustu áratugum 19. aldarinnar voru Norðmenn hér öflugir í síldarveiði og hafði það nokkur 

Mynd 4. Konur í löndunarvinnu á 19. öld 
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áhrif á Íslendinga sem lærðu ýmislegt í vinnu sinni hjá þeim. Alla 19. öld var viðhorfið til 

kaupstaða neikvætt og verður því að veita því vinnufólki, sem fór úr sveitum landsins á mölina 

í leit að betra lífi, viðurkenningu fyrir hugrekki. 

 

 

 

Íslandslýsingar erlendra karla og einnar konu 

Ferðalýsingar voru vinsælar á 19. öldinni og áttu þær það flestar sameiginlegt að miklum 

upplýsingum var komið fyrir í ritunum, bæði af aðstæðum í landinu, náttúrunni og fólkinu. 

Saga landsins fékk einnig umfjöllun, landnámið, stofnun Alþingis og einnig hvernig Íslendingar 

misstu sjálfstæði sitt eftir átök innanlands á 13. öld. Bókmenntir og söguiðkun Íslendinga fá 

einnig viðurkenningu. Menn sem sóttu landið heim upplifðu það misjafnlega og lýsingarnar oft 

forvitnilegar. Landið þótti í senn hættulegt og heillandi og þeir karlmenn sem hingað komu, 

gerðu oft mikið úr þeim hættum sem leyndust í landinu. Ævintýri, áskoranir, erfiðleikar og 

þrautir virtust til þess fallnar að gefa frásögninni karlmannlegt yfirbragð. Einn þessara manna, 

John Barrow, sagði Ísland vera fullkominn vettvang til að átta sig á eigin styrk og þroska 

karlmennskuna. William Jackson Hooker, grasafræðingur sem ferðaðist um landið árið 1809, 

fannst gaman að hitta Íslendinga þótt honum fyndist þeir bæði sóðalegir og illa lyktandi. Sagði 

hann fólkið ekki beint skrítið í útliti, en samt var eitthvað sem honum fannst furðulegt við 

yfirbragð þess, jafnvel frumstætt. Lýsir hann Íslendingum sem fremur smávöxnum en 

breiðleitum, hárið leit ekki út fyrir að vera greitt reglulega og hékk niður á herðar og aftur á 

Eitthvað var um að konur stunduðu sjómennsku á 19. öld en 

þekktust þeirra er Þuríður Einarsdóttir eða Þuríður formaður 

eins og hún var oftast kölluð. Þuríður var mikill kvenskörungur 

og þekktust fyrir formennsku sína á sjó, sem hún stundaði til 

ársins 1843, þá 66 ára gömul. Þuríður giftist aldrei en eignaðist 

eina dóttur, Þórdísi. Hún lést aðeins 6 ára gömul og tók Þuríður 

það afar nærri sér. Auk þess að vera afbragðs sjómaður þótti 

Þuríður eftirtektarsöm með meiru. Sýslumaður leitaði aðstoðar 

hennar til að upplýsa um frægt sakamál sem framið var árið 

1827, Kambsránið, og samdi við hana um að ef hún gæti hjálpað 

til við málið fengi hún leyfi til að ganga í karlmannsfötum. Á 

þessum tíma þurfti sérstakt leyfi til þess. Þuríður leysti málið og 

gekk aðeins í karlmannsfötum eftir það. Stundum sagðist hún 

líka heita Þormóður, en var það meira í gríni en alvöru.  

Mynd 5. Þuríður formaður 
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bak, iðandi af lús. Ef skegg karlanna var snyrt á annað borð, virtist sem það hefði verið gert 

með bitlausum hníf eða skærum. „Eitt ógeðfelldara sérkenni“ landsmanna, að mati Hookers, 

voru samt nasir þeirra yfirfullar af neftóbaki. 

Hooker tekur heilsufar Íslendinga fyrir í ferðasögu sinni og segir skelfilega húðsjúkdóma 

hrjá fátæklinga landsins. Telur hann holdsveiki, skyrbjúg og fýlapest hvergi útbreiddari en á 

Íslandi, en fýlapest er náskyld fuglapest sem getur smitast frá fuglum til manna og valdið 

þrálátri lungnabólgu. Eins og það sé ekki nógu slæmt þá hefur hann það eftir öðrum 

fræðimanni, Svíanum Uno Von Troil, sem kom til landsins með leiðangri Josephs Banks árið 

1772, að landsmenn væru einnig gjarnir að fá heimakomu, brjósthimnubólgu, gulu og 

þunglyndi. Hooker segir Íslendinga almennt ekki verða langlífa, aðeins yfirstéttin eigi 

möguleika á því að komast yfir sjötugt og það við góða heilsu. Lifnaðarhættir og matarræði 

þeirra fátæku gefi einfaldlega ekki möguleika á langlífi.  

Aðrir reyndu þó að taka upp hanskann fyrir Íslendinga og sögðu þá líkari öðrum 

nágrannaþjóðum sínum en margir vildu viðurkenna. Hér væri lífið erfiðara og öðruvísi en víða 

annars staðar, fólkið liti almennt illa út og fæðan fábrotin. Fólkið væri engu að síður 

siðmenntað og gestrisið þó að það ætti lítið að gefa. Hins vegar var það líka tekið fram að 

Íslendingar væru manneskjur og hefðu svipaðar tilfinningar og annað fólk. 

Húsakynni Íslendinga fengu ekki góða dóma og sögð svo lítil og þröng að þau sæjust 

varla. Ekki væri að finna hér merkilegar byggingar, reisulegasta hús bæjarins var 

betrunarhúsið, stór hvít bygging, sem menn töldu stundum vera bústað landsstjórans. Kirkjan 

var einnig þokkaleg bygging, byggð úr steini og 

þakið með steinflísum. Umhverfis þessi hús voru 

svo „ á dreif drusluleg hreysi sem risu óverulega 

upp úr jörðinni“, sumir héldu jafnvel að húsin 

væru grafin í jörðu. Frá Reykjavík mátti þó sjá í 

skemmtilegu umhverfi hús Tomasar Klog, sem 

gegndi stöðu landlæknis á árunum 1804–1815, 

snyrtilega hvíta byggingu, Nesstofu á Seltjarnarnesi.  

Ekki komu þó eintómir karlmenn hingað til lands í leit að ævintýrum því austurríska 

ferðakonan Ida Pfeiffer kom hingað til lands árið 1845 og ferðaðist um landið á eigin spýtur. 

Sannaði hún að konur gátu vel ferðast um landið, þótt hún tæki vissulega undir með 

fyrirrennurum sínum að ferðalagið tæki á. Hún hæddist þó að þeim sögusögnum að Ísland væri 

Mynd 6. Nesstofa á Seltjarnarnesi
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svo hættulegt yfirferðar að eingöngu hraustustu karlmenn kæmust hér leiðar sinnar. 

Íslandsförinni líkti hún þó við manndómsvígslu og hefur frásögn hennar líkt og annarra 

ferðalanga á þessum tíma yfir sér rómantískan blæ. Fæstir samtímamenn hennar tóku þó undir 

þá skoðun hennar að Ísland væri heppilegur ferðastaður fyrir konu. 

Allar ferðalýsingar og rit sem gefin voru út um Ísland á þessum tíma höfðu án efa áhrif 

á ímyndarmótun landsins. Landið sjálft þótti í senn ógnvekjandi og fagurt, en lýsingar af 

landsmönnum og högum þeirra í upphafi aldarinnar voru þess eðlis að geta dregið úr eða veikt 

sjálfsmynd þeirra. Rit af þessum toga höfðu vissulega áhrif á það hvernig Ísland og Íslendingar 

komu erlendum mönnum fyrir sjónir.  

 

  

Meðal þess áhugaverðara í ferðalýsingum Hookers eru lýsingar af fólkinu sjálfu. Fatnað 

almúgafólks sagði hann látlausan en hlýjan og föt karlmanna í líkingu við það sem tíðkaðist 

annars staðar, nema hvað svarti liturinn virtist allsráðandi. Fatnaður íslenskra kvenna 

fangaði aftur á móti athygli Hookers. Eftirtekt vakti hve þröng fötin voru yfir brjóst 

kvennanna. Þær voru í fjölda undirpilsa, oft úr grófri ull og yfir það ermalausum kjól eða 

kyrtli og stuttum jakka sem stundum fylgdi stutt pils. Hvorki kyrtillinn (upphluturinn) né 

pilsin náðu hins vegar að hylja „illa vaxna“ fótleggina, enda væri óheppilegt að hafa þau of 

síð þar sem landið var erfitt yfirferðar. Sokkarnir líkt og flest annað var úr grófri ull og 

skóbúnaðurinn sel- eða sauðskinnsskór. Frá unga aldri klæddust þær þröngum jökkum 

sem voru þétt reimaðir yfir brjóstinn svo þær urðu nær alveg flatbrjósta. Fyrir utan að 

þetta virkaði í augum Hookers afskaplega óþægilegt, sagði hann þetta þar að auki ljótt í 

augum þeirra sem koma frá „siðmenntaðri hlutum heimsins“ . Taldi hann Ísland 

augljóslega ekki í þeim hluta. 

Konurnar sem ekki tilheyrðu efnaðri stéttum gengu í flest störf, og sagði Hooker 

margar hverjar þreknar og kraftalegar og þar að auki mjög skítugar. Þegar mikið var að 

gera og konunum hitnuðu köstuðu þær svo af sér jökkunum og skýldi þá ekkert höndunum 

nema kambgarnsskyrtur. Hooker er ekkert að skafa utan af því þegar hann lýsir þessari 

sýn sinni: „Varðandi yfirbragð þessa kvennahóps verður sannarlega ekki sagt að þær hafi 

verið mótaðar í hýrlegustu form náttúrunnar. Sumar þeirra eldri voru þær allra ljótustu 

mannverur sem ég hafði nokkru sinni séð.“ Harka landsins hafði þó ekki leikið þær yngri 

jafn grátt og mátti meðal þeirra finna stúlkur sem hann sagði jafnvel standast samanburð  

við stúlkur af öðru þjóðerni. Framkoma þeirra var góð og þær virtust heilsuhraustar af 

útlitinu að dæma.  



20 

Bréfaskriftir og skriftarkennsla 

Á 19. öldinni voru flestir læsir á Íslandi enda var það eitt af þeim skilyrðum sem sett voru fram 

fyrir fermingu. Þótt ótrúlegt megi virðast var skrift hins vegar ekki kennd samhliða lestri en 

hún var ekki lögboðin fyrr en árið 1880. Margir sýndu skriftinni samt áhuga og leituðu sér leiða 

til að læra hana. Á flestum heimilum var vinnudagurinn langur, einfaldlega svo fólk gæti átt í 

sig og á, en af þeim sökum þurfti lærdómur oft að sitja á hakanum. Mörgum þótti það hreinlega 

tímasóun að sökkva sér í bókalestur og skriffinnsku enda mikilvægt að nýta hverja stund sem 

gafst til að færa björg í bú. Heimildir frá 19. öld sýna samt sem áður að börn og unglingar 

leituðu sér leiða til þess að komast yfir bæði skriffæri og forskrift, en sumir leyndu því jafnvel 

fyrir forráðamönnum sínum og húsbændum. Stundum var þó ekki annað til ráða en að æfa 

skriftina í sand eða mold.  

Þar til á seinni hluta 19. aldar áttu efnaminni konur mjög takmarkaðan möguleika á 

menntun að undanskilinni fermingarfræðslunni. Verksvið kvenna var á einkasviðinu, innan 

heimilisins eða búsins og voru þær ekki virkir þátttakendur á opinbera sviðinu, þar sem 

karlmenn létu til sín taka. Það voru samt ekki einungis konur sem voru í þessari stöðu og áttu 

ekki möguleika á menntun heldur gilti það um stærstan hluta landsmanna. Aðeins fámennur 

hópur drengja með sterkt bakland hlaut hér menntun. Á tímum upplýsingarinnar vildu menn 

að börnum yrði kennd skrift samhliða lestri en íslenskir stúdentar í Kaupmannahöfn virðast 

ekki hafa lagt mikla áherslu á að almenningur á Íslandi lærði að skrifa. Þegar upp komu mál þar 

sem efnaminni bændur, húsfreyjur eða vinnuhjú þurftu að skrifa bréf til yfirvalda var 

sóknarpresturinn oftast fenginn í það enda oft á tíðum eini lærði maðurinn í sókninni.  

Það kemur fram í heimildum að hluti stúlkna hafi sýnt vilja til frekari menntunar en 

slíkar hugmyndir samræmdust einfaldlega ekki kvenímynd aldarinnar. Stúlkur á efnuðum 

heimilum fengu þó oft kennslu í bóklegum fræðum, sem og í hannyrðum og hagnýtri kunnáttu. 

Það væri forvitnilegt að vita hvort þær hafi almennt haft eitthvert val um þetta, því margt 

bendir til þess að vinnuálag á stúlkur hafi verið meira en hjá drengjum. Þær þurftu að hjálpa 

til við húsverkin, gæta barna og aðstoða sjúklinga og gamalmenni en drengirnir sluppu oftar 

undan slíku. Þar af leiðandi gæti þeim hafa gefist meiri tími til bókalesturs og annars náms.  

Sendibréf á 19. öld voru annars eðlis en við þekkjum í dag. Bréf innihéldu sjaldnast 

einkamál, enda oft uppfull af fréttaefni frá fjarlægum ættingjum eða vinum og lesinn upp fyrir 

alla á heimilinu. Þó voru einnig skrifuð bréf sem enginn nema viðkomandi átti að lesa eins og 

ástarbréf, en slíkar bréfaskriftir fóru þá fram í skjóli nætur. Bréf sem voru skrifuð af 
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kvenmönnum voru þó annars eðlis en bréf karlmanna. Konur leyfðu tilfinningum sínum frekar 

að koma fram, skrifuðu harmþrungin bréf um barnmissi, færðu fregnir af gleðitíðindum úr 

sveitinni og sögðu almennt meira frá fólkinu í kringum sig. Karlmenn fjölluðu meira um 

búskapinn, frelsi og framfarir, bókmenntir eða málefni líðandi stundar.  

 

 

 

 

 

  

VERKEFNI 

 Vinnið saman tvö eða þrjú. 

 Lesið sendibréf frá Íslendingum á 19. öld til að fá innsýn í líf þeirra. 

 Lesið bréfin upphátt og ræðið þau.  

 Um hvað fjalla bréfin? Hvað vekur áhuga? 

 Hvaða tilfinningar birtast í bréfinu? 

 Hvaða upplýsingar gefa bréfin okkur um þann sem ritar þau? Leitið upplýsinga 

um fólk og fréttir sem vekja áhuga ykkar.  
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2. kafli: Jörgen Jörgensen og byltingin 1809 

Sumarið 1809 dró heldur betur til tíðinda í Reykjavík. Þegar messu lauk sunnudaginn 25. júní 

gekk Jörgen nokkur Jörgensen ásamt fjórtán vopnuðum skipverjum að Austurstræti 22. Þar var 

bústaður stiftamtmannsins á Íslandi, Trampe greifa, sem var handtekinn og færður um borð í 

kaupskipið Margret and Ann, sem komið hafði til Reykjavíkur fimm dögum fyrr. Vopn voru fátíð 

á Íslandi og hefur uppákoman líklega valdið skelfingu bæjarbúa. Ástæðan fyrir handtökunni 

voru sviknir verslunarsamningar en að hádegi næsta dag hengdi Jörgen upp sína fyrstu 

auglýsingu þar sem hann lýsti Ísland sjálfstætt ríki frá Danmörku. Hér verður farið yfir þá 

atburði sem leiddu til þess að þessir annars ágætu menn sáu sig knúna til að taka við stjórn 

landsins og tryggja að sögn Bretum völdin. Hvaðan kom hugmyndin um að Íslendingar yrðu 

betur settir undir breskum yfirvöldum og hvað fannst Íslendingum sjálfum um þessa 

uppákomu? 

 

Ófriður og íslensk verslun 

Í Napóleon styrjöldunum 1807–1814, var Ísland á bresku valdsvæði en mikil eftirspurn var eftir 

skipum hlutlausra ríkja til að flytja vörur á milli stríðandi fylkinga. Árið 1806 setti Napóleon á 

meginlandsbann þar sem lokað var fyrir verslun og siglingar Breta til Frakklands. Bretar 

svöruðu með því að banna siglingar hlutlausra ríkja til Frakklands en það var mikið áfall fyrir 

Dani sem fluttu mikið af vörum þangað. Danmörk var á þessum tíma eitt fárra ríkja sem enn 

héldu í hlutleysi sitt og óskuðu Bretar fljótlega eftir bandalagi við Dani. Þegar Danir neituðu 

samvinnu við Breta, hófu þeir stórskotaárás á Kaupmannahöfn og hertóku danska flotann. 

Bretar lýstu formlega yfir stríði við Danmörku þann 4. nóvember 1807. Bretar voru nú 

allsráðandi á Norðurhöfum og fylgdu nú hafnabanninu gegn Napóleon og bandamönnum hans 

af mikilli hörku en nú tilheyrðu Danir þeim hópi. Eftir að Ísland var komið á breskt 

yfirráðasvæði reyndist Dönum erfitt að aðstoða þegna sína. Til að bregðast við vandanum fékk 

Trampe greifi, stiftamtmaður á Íslandi, meiri völd en áður þekktist þegar honum var treyst til 

þess að taka réttar ákvarðanir fyrir hönd konungs „af guðs náð“.  

Á meðan breski flotinn lét fallbyssukúlum og sprengjum rigna yfir Kaupmannahöfn gekk 

lífið sinn vanagang á Íslandi. Haustið 1807 héldu dönsku kaupskipin úr höfn, grunlaus um það 

ófriðarástand sem skapast hafði í fjarveru þeirra. Að minnsta kosti 18 af því 41 skipi sem lögðu 

af stað enduðu í óvinahöndum. Það var ekki fyrr í nóvember að póstskip komst til Íslands með 
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fréttir af ástandinu. Um veturinn voru mörg Íslandsförin úrskurðuð sem löglegt danskt herfang 

og dæmd Bretakonungi. Meðal þessara skipa var briggskip Bjarna Sívertsen De Tvende Söstre, 

sem var meðal stærstu íslensku skipanna. Meðal farþega var embættismaðurinn Magnús 

Stephensen, sonur fyrrum stiftamtmannsins á Íslandi, Ólafs Stephensen. 

Vegna stöðu sinnar var vel hugsað um Magnús eftir hertökuna og þegar skipið kom til 

Leith fékk hann að ganga um frjáls ferða sinna, ólíkt hinum farþegunum sem fóru beina leið í 

fangelsi. Magnús hélt strax til Kaupmannahafnar en honum brá mjög í brún þegar þangað var 

komið. Eyðileggingin blasti við og andúðin sem myndast hafði í garð Breta var nánast 

áþreifanleg. Magnús hafði hins vegar áttað sig á því strax um borð í breska herskipinu að án 

hjálpar Breta yrði lítið úr Íslandsverslun. Magnús mundi eftir heimsókn sem faðir hans fékk, 

þegar hann var sjálfur bara barn, frá breska náttúrufræðingnum Joseph Banks. Á þessum tíma 

var Banks orðin forseti breska vísindafélagsins og sat í leyndarráði konungs. Hann umgekkst 

háttsetta menn og var vinur sjálfs Bretakonungs. Magnús vissi að það yrði illa séð að leita 

aðstoðar Breta en ákvað samt að skrifa Banks bréf. Hann fór þó leynt með það. Í bréfinu, sem 

hann skrifaði í október, sagði Magnús hungursneyð vofa yfir Íslendingum fengjust Íslandsförin 

ekki leyst úr haldi Breta. Óskaði hann þess að hinir fátæku og varnarlausu samlandar sínir 

fengju stöðu sem hlutlaust ríki svo þeir gætu haldið sinni fábrotnu verslun áfram. 

Banks hafði ekki gleymt gestrisni Íslendinga og þegar honum barst bréfið frá Magnúsi 

gekk hann strax í málið. Hann þorði þó ekki að svara Magnúsi í Danmörku enda gæti Magnús 

lent í erfiðri stöðu ef upp kæmist um hjálparbeiðni hans. Banks sendi bréf Magnúsar hins vegar 

áfram til vinar síns, innanríkisráðherra Breta. Mælt var með því að íslensku kaupmennirnir í 

Leith fengju að fara til London og leggja mál sitt fyrir stjórnina. Bón hans gekk eftir og hitti 

Banks sjálfur kaupmennina Petræus og Bjarna Sívertsen í London þar sem hann spurði þá um 

landshagi á Íslandi. Spurði hann meðal annars út í vopnaburð og hermenn á Íslandi og hvort 

stiftamtmaðurinn á Íslandi, Trampe greifi, hefði lífvarðarsveit á sínum snærum. Jafnframt vildi 

hann fá upplýsingar um afstöðu Íslendinga til Breta. Kaupmönnunum ætti að hafa orðið 

nokkuð ljóst hvað Banks hafði í huga. 

Eftir að bréfið barst frá Magnúsi fór Banks enn á ný að hugsa um innlimun Íslands í 

Bretaveldi og vildi hann kanna hvort hugmyndin fengi hljómgrunn hjá íslensku kaupmönnunum. 

Eftir fundinn hafði Banks breytt um skoðun og í stað þess að hernema landið, líkt og hann stakk 

upp á 1801, vildi hann frekar að Íslendingum yrði boðinn sá kostur að segja skilið við Dani og 

sverja Bretum hollustueið. En þrátt fyrir að Banks teldi málefnið mikilvægt og efaðist ekki um 
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að þetta væri vilji Íslendinga aðhafðist stjórnin þó lítið í þessum málum. Bretar voru í stríði og 

höfðu líkast til um margt annað að hugsa. 

 

 

Kynnum til sögunnar Jörgen Jörgensen 

Jörgens Jörgensen (1780–1841) eða Jörundar hundadagakonungs eins og Íslendingar hafa 

kallað hann, hefur verið minnst sem mikils ævintýramanns. Hann er flestum Íslendingum vel 

kunnur enda hvað þekktastur fyrir að taka yfir stjórn 

landsins tvo sumarmánuði árið 1809. Jörgen ólst upp 

við dönsku hirðina en faðir hans var úrsmiður 

konungs. Úrsmíði hafði lengi fylgt fjölskyldunni en það 

varð þó snemma ljóst að hinn ungi Jörgen myndi ekki 

feta í fótspor forfeðra sinna. Hann þótti erfitt barn og 

þrátt fyrir að hann ætti ekki erfitt með námið, gekk 

skólagangan brösuglega. Samskipti hans við börn og 

kennara þóttu ekki til fyrirmyndar og þrettán ára var 

Jörgen rekinn úr skóla. Hugur Jörgens stefndi á sjóinn 

og ungur að árum var hann ráðinn sem lærlingur á bresku kaupskipi sem sigldi til 

Eystrasaltslandanna. Á þessum árum kynntist Jörgen enskum lifnaðarháttum og þá kunni hann 

Bretar sýna Íslandi áhuga 

Um aldarmótin 1800 höfðu Bretar sýnt Íslandi nokkurn áhuga. Skoski aðalsmaðurinn John 

Cochrane var til að mynda einn helsti talsmaður þess að Ísland yrði keypt af Dönum, og 

vonaðist hann til að gegna mikilvægu hlutverki hér á landi næðust slíkir samningar í gegn. 

Fréttir af íslenska brennisteininum höfðu kveikt þennan áhuga og að auki hafði hann 

hugmyndir um að senda ísaðan lax frá Íslandi til Englands. Jafnframt sá Cochrane fyrir sér 

að hægt væri að nota Ísland sem fanganýlendu. Fangarnir gætu unnið sem sjómenn og 

kynnst sjávarútvegi sem atvinnugrein en slík þjálfun gæti skilað sér þegar fangarnir fengju 

frelsi á ný. Það kæmi sér einnig vel að geyma fanga hér þar sem erfitt væri að flýja. Í skiptum 

fyrir Ísland fengju Danir annað hvort landssvæði sem þeir vissu að Danir höfðu augastað á 

eða verslunarfríðindi á Indlandi. Um tíma var Cochrane svo viss um að Bretar myndu 

innlima Ísland í heimsveldi sitt að hann skrifaði bróður sínum bréf þar sem hann sagðist 

nú styttast í að hann yrði „Earl of Iceland eða Baron Mount Hekla“. Ekkert varð þó úr 

þessum áformum og ólíklegt að Englendingar hafi séð sér hag í því að „eignast“ landið með 

þessum hætti. 

Mynd 7. Jörgen Jörgensen 
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að meta. Síðar sigldi hann með breskum skipum til framandi landa sem heyrðu undir breska 

heimsveldið. 

Haustið 1807, þá tuttugu og sex ára, fór Jörgen til Kaupmannahafnar að heimsækja 

fölskyldu sína. Hann hafði þá verið til sjós í rúm tíu ár, öðlast mikla reynslu á sjónum og ferðast 

meira en flestir samtímamenn hans. Í Kaupmannahöfn blasti eyðileggingin við. Sem dönskum 

þegn bar Jörgen skylda til að gegna herþjónustu og fara í stríð við Breta. Þetta setti Jörgen í 

erfiða stöðu enda hafði hann dáðst mjög að breska heimsveldinu. Hann var skipaður skipstjóri 

á dönsku víkingaskipi sem átti að elta uppi ensk skip sem nálguðust Danmörku. Sagan segir að 

Jörgen hafi hertekið nokkur bresk skip áður en hann stefndi viljandi í átt að Englandi þar sem 

skip hans lenti í klóm Breta og var áhöfnin flutt til London. Þar fékk Jörgen, sökum stöðu sinnar, 

að ganga um sem frjáls maður, gegn drengskaparheiti um að yfirgefa borgina ekki. Þarna 

komst Jörgen í kynni við Íslendinga sem sögðu honum upp og ofan af ástandinu á Íslandi. Eftir 

það setti Jörgen sig í samband við Joseph Banks og þó ekki sé vitað með vissu hvað þeim fór á 

milli þegar þeir hittust er ekki ólíklegt að Jörgen hafi eftir þá fundi fengið þá hugmynd að 

Íslendingar væru betur settir undir breskum yfirráðum. 

Í vetrarbyrjun hittir Jörgen þó fyrir tilviljun annan mann á bar í London, sá hét James 

Svignac og vann hjá sápufyrirtækinu Phelps, Troward & Bracebridge. Í samtali sínu við Bjarna 

Sívertsen hafði Jörgen fengið að vita að næga tólg væri að fá á Íslandi. Sápufyrirtækið var farið 

að skorta feiti til sápugerðar vegna Napóleon styrjaldanna og sýndi Savignac þessum fróðleik 

mikinn áhuga. Fékk hann einnig þær upplýsingar að ekkert kaupskip hefði siglt til Íslands um 

sumarið og því líkur á blómlegri verslun. Ekki leið á löngu þar til sápufyrirtækið leitaði á náðir 

stjórnvalda um verslunarleyfi við Íslendinga. Bretar þurftu sökum styrjaldarinnar að leita á ný 

mið með verslun sína og fékk fyrirtækið leyfið. Þarna höfðu menn á borð við Banks einnig hvatt 

til verslunar við Íslendinga, fyrst og fremst af mannúðarástæðum enda ekki mikið um siglingar 

til Íslands þetta árið. Leyfið fékkst og Savignac hélt til Íslands í lok desember, ásamt Jörgen sem 

ráðinn hafði verið sem túlkur í ferðinni.  

Skipið kom hingað til lands um miðjan janúar en þá voru enn í gildi lög sem bönnuðu 

Íslendingum að versla við útlendinga. Hans Koefoed sýslumaður, sem var staðgengill 

stiftamtmanns í fjarveru hans, neitaði því mönnunum um undanþágu til verslunar. Savignac 

tók þá til sinna ráða, kastaði eign sinni á norskt skip sem lá við Hafnarfjörð og hleypti af 

nokkrum skotum. Þessar aðgerðir nægðu til að knýja fram verslunarsamning og hélt skipið til 

Reykjavíkur. Verslunin fór þó hægt af stað. Enn var langt í kauptíð og dönsku kaupmennirnir 
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tóku ekki vel á móti komumönnum. Hins vegar sáu mennirnir að hér væru miklir möguleikar. 

Jörgen hélt því aftur til Englands í apríl en Savignac varð eftir og gætti varningsins. 

Mennirnir voru staðráðnir í því að gefast ekki upp og annað kaupskip, hlaðið varningi 

kom hingað til lands í júní 1809. Jörgen fylgdi skipinu áfram og að þessu sinni var eigandi 

sápufyrirtækisins, Samuel Phelps, sjálfur með í för. Skömmu áður hafði Trampe greifi, 

stiftamtmaður yfir Íslandi, komið til landsins eftir tveggja ára dvöl í Danmörku. Hafði hann fest 

kaup á verslunarskipi og komið til landsins með hinar ýmsu vörur sem Íslendingum vantaði. 

Hans fyrsta verk var að banna aftur alla verslun við útlendinga og hækka sínar eigin vörur svo 

um munaði. Rúgtunnuna hækkaði hann meðal annars um 60 %. Skipinu hans Trampe hafði 

fylgt breskt verslunarleyfi og því nokkur hræsni að banna öðrum skipum með sama leyfi að 

stunda hér verslun. 

 

Byltingin 

Breskt herskip, undir stjórn skipherrans Francis John Nott, átti að hafa gætur á versluninni og 

fylgdi skipi Samuel Phelps til Íslands. Eftir að mönnunum varð það ljóst að Trampe ætlaði ekki 

að aflétta verslunarbanninu þurfti Nott að fara í land og hóta Trampe með hernaðaraðgerðum. 

Þar sem Reykjavík var varnarlaus með öllu neyddist Trampe til að undirrita verslunarsamning 

við Breta. Herskipið hélt af landi brott eftir það. 

Nokkrum dögum seinna komu Phelps og Jörgen til 

Reykjavíkur en þá lá hins vegar ennþá blátt bann 

við verslun við útlendinga. Mennirnir höfðu hægt 

um sig í skipinu í nokkra daga en þegar þeim varð 

það ljóst, að Trampe ætlaði ekki að leyfa þeim að 

stunda verslun sína, tóku þeir til sinna ráða. Þeir 

handtóku stiftamtmanninn og færðu hann í skip 

sitt, lýstu Ísland frjálst ríki frá Danmörku og áður 

en varði hafði Jörgen tekið við völdum í landinu. Ákveðið var að Jörgen færi með völdin fyrst 

um sinn, því verslun gæti reynst erfið í stjórnlausu landi, og Jörgen flutti sjálfur inn í 

stiftamtmannsbústaðinn í Austurstræti. Margt má segja um Jörgen Jörgensen en seint verður 

hægt að saka manninn um leti. Hugmyndir hans voru mun framsæknari og róttækari en 

almennt þekktist á Íslandi og það virðist sem hann hafi viljað rétta hag fólksins í landinu, veita 

Mynd 8. Svona gæti fáninn sem Jörgen lét hanna hafa 
litið út. 
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því „frið og fullsælu“ í anda upplýsingarinnar. Hann réðst strax í breytingar og hengdi upp 

hverja auglýsinguna á fætur annarri. Sú fyrsta var hengd upp í Reykjavík þann 26. júní 1809. 

Ekki var nóg að lýsa yfir sjálfstæði frá Danmörku heldur áttu allar skuldir við danska 

kaupmenn að afskrifast og var dönsku kaupmönnunum jafnframt skipað að halda sig innan 

dyra fyrst um sinn. Þá vildi hann lækka verð á kornvörum, bæta heilbrigðisþjónustu og 

menntamál. Hann vildi stjórnarfarsbreytingar og endurreisn Alþingis, bæta hag þeirra sem 

minna máttu sín og þar að auki lét hann hanna nýjan fána fyrir hina frjálsu þjóð. Hann hélt þar 

að auki mjög nákvæmt bókhald yfir allt það fé sem safnaðist í ríkissjóð og tekið var úr honum. 

Þar skráði hann allan kostnað, launagreiðslur, eftirlaun, styrki og annað sem til féll. Jörgen 

ætlaði aldrei að stjórna landinu sjálfur, heldur ætlaðist hann til þess að Íslendingar myndu 

sjálfir velja fulltrúa til að sinna því hlutverki. Íslendingar voru hins vegar ekki jafn spenntir fyrir 

því og Jörgen hafði haldið og því sat hann lengur við stjórn en hann hafði upphaflega ætlað.  

Það er ekki auðvelt að átta sig á því hvernig Íslendingum leið eftir að Jörgen tók við 

völdum í landinu. Sjálfur sagði hann það litla fyrirhöfn að stjórna landinu en þar gæti spilað inn 

í að hann og Phelps náðu að telja Íslendingum trú um að þeir nytu stuðnings breskra yfirvalda. 

Þótt aukið frelsi í verslunarmálum, meiri samkeppni og lægra vöruverð hefðu átt að vera 

flestum Íslendingum ánægjuefni, voru menn þrátt fyrir allt hliðhollir konungi sínum. Flestir 

embættismenn sátu þó áfram í sínum embættum, þeirra á meðal Magnús og Stefán 

Stephensen, valdamestu menn Íslands. Geir Vídalín, biskup Íslands, hvatti landsmenn til að 

halda ró sinni og sýna góða hegðun. Á þessum tíma voru hugmyndir um aukið sjálfstæði á 

algjöru frumstigi og krafa um aðskilnað frá Danmörku enn óþekkt. Íslendingar voru háðir 

Dönum með margt enda voru ekki mörg skip í eigu Íslendinga. Hér voru heldur engar varnir 

sem hefur líklega valdið landsmönnum óöryggi. Ekki er ólíklegt að hræðsla hafi gripið um sig 

meðal bæjarbúa fyrst um sinn enda gáfu auglýsingar Jörgen mönnum ástæðu til að óttast. Í 9. 

gr. fyrstu auglýsingarinnar setendur: „Sé þessum vorum boðum strax að fullu hlýtt, mun það 

að miklum hluta hlífa við óþarfa mælgi og blóðsúthellingu, en skyldi einn eður annar, hver sem 

er, breyta öðruvísi en hér er fyrirskipað verður hann að skyndingu fastur settur, heimtast fyrir 

stríðsrétt, og á að skjótast innan tveggja tíma…“. Þar sem uppákoma sem þessi var eitthvað 

sem Íslendingar voru með öllu óvanir hafa menn varla vitað hvaðan á sig stóð veðrið. Auk 

hótana lá kaupskip Phelps vopnað í höfn, tilbúið að skjóta úr fallbyssum sínum á Reykjavík.  
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Fregnir af byltingu 

Frú Gyða Thorlacius (1782–1861) var gift Þórði Thorlacius 

(1774–1850) lögfræðingi og sýslumanni. Þórður var 

íslenskur í föðurætt og var skipaður sýslumaður í Suður-

Múlasýslu og síðar Árnessýslu. Þau hjón dvöldu á Íslandi á 

árunum 1801–1815 og lýsingar á byltingunni má finna í 

endurminningum frúarinnar.  

Þegar hjónin fengu fregnir af því að hinn danski 

Jörgen hefði komið til Reykjavíkur með ensku skipi, tekið 

bæinn á sitt vald og látið hylla sig sem „drottnara Íslands 

og verndara“ ætluðu þau ekki að trúa sínum eigin eyrum. 

Fréttirnar voru þó staðfestar fljótlega þegar Þórði bárust 

skjöl frá Jörgen sjálfum. Þar segist Jörgen vilja fá yfirlýsingu frá sýslumanninum um að hann 

segði upp hollustu sinni við dönsku stjórnina og gengi honum sjálfum á hönd í staðinn. Ef þessu 

yrði ekki framfylgt átti Þórður að láta af embætti sínu og þar sem hann var ekki íslenskur, yrði 

hann handtekinn og fluttur til Vestmannaeyja í útlegð. Þrátt fyrir að telja hótanirnar „belgingar 

og blekkingar“ þorði frúin varla að tala um þetta nema í skjóli nætur. Þau höfðu frétt að 

Sunnlendingar hefðu gengið Jörgen á hönd og enginn virtist ætla að mótmæla þessum 

aðgerðum. Sýslumaðurinn ætlaði hins vegar að halda hollustu og trúnaði við konunginn og 

sendi Jörgen til baka bréf þar sem hann tilkynnti honum þessa ákvörðun.  

Hjónin voru nú við öllu búin og luku meðal annars samningum um koma börnum sínum 

fyrir á íslenskum heimilum færi allt á vesta veg. Biðin eftir því hvort Jörgen kæmi með 

lífvarðasveit sína hefur líklega tekið á, en meðal lífvarða Jörgens voru 3 menn sem Þórður hafði 

sent til fangelsisvistar fyrir kirkjurán. Biðin varð þó ekki mjög löng því þann 11. september kom 

maður ríðandi frá Norðurlandi með gleðifréttir: Kóngurinn okkar er farinn til fjandans. Mikill 

varð léttir frú Gyðu Thorlacius þann daginn.  

 

Endalok byltingarinnar 

Grasafræðingurinn William Jackson Hooker hafði komið til Íslands með Jörgen og Phelps á 

skipinu Margret and Ann vorið 1809. Hann hélt strax af stað í rannsóknarleiðangur við komuna 

til landsins og tók því ekki þátt í byltingu Jörgens, þó að hann hafi vissulega orðið vitni að 

einhverjum aðgerðum sem tengdust henni. Hann gerði þó ekki mikið úr atburðinum enda 

Mynd 9. Frú Gyða Thorlacius 
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fannst honum landið svo lítið og vesælt að atburðurinn teldist bara til smámuna, í það minnsta 

ef mið væri tekið af því sem var að gerast í stórveldum Evrópu. Hann viðurkennir þó að 

stjórnarfarið hafi tekið stakkaskiptum á meðan hann dvaldi á Íslandi. Í dagbókarfærslum 

Hookers úr ferðinni má finna lýsingu á því þegar hann snýr aftur til Reykjavíkur eftir næstum 

tveggja mánaða ferðalag, þá á ferð með Magnúsi Stephensen háyfirdómara og tveimur 

embættismönnum. Fá þeir fregnir af því að breska herskipið Talbot sé á leið til Reykjavíkur frá 

Hafnafirði þar sem skipstjórinn, hæstvirtur Alexander Jones, hafði fengið óljósar fregnir af 

stjórnarbyltingu. Um leið og Jones fór að grennslast fyrir um málin áttaði hann sig fljótt á því 

að ekki var allt með feldu og stöðvaði byltinguna. Eftir þetta var Jörgen dæmdur til 

fangelsisvistar í Englandi fyrir að hafa brotið drengskaparheit sitt og yfirgefið England. 

Fangelsisvistina nýtti hann til að sinna nýju áhugamáli sínu, ritstörfum. Trampe greifi reyndi að 

fá Jörgen framseldan til Danmerkur þar sem hann vildi að hann yrði dæmdur fyrir landráð. Ekki 

átti Jörgen þó afturkvæmt til Danmerkur og endaði viðburðaríka ævi sína í Tasmaníu árið1841, 

sextugur að aldri.  

Seinna reyndi Jörgen að halda því fram að Íslendingar hafi tekið honum fagnandi. 

Heimildir hafa ekki stutt þessar fullyrðingar Jörgens þótt enginn hafi reynt að binda enda á 

valdatíð hans. Jörgen tók hins vegar fullan þátt í skemmtanalífi Íslendinga á meðan á dvöl hans 

hér stóð og átti hann vingott við íslenska stúlku, Guðrúnu Einarsdóttur. Heimildum ber ekki 

saman um hvenær Guðrún var fædd en þegar hún var fermd árið 1803 var hún skráð 14 ára, 

sem þýðir að hún hefur verið um tvítugt þegar leiðir hennar og Jörgens lágu saman. Þá var 

Guðrún enn skráð til heimilis í föðurhúsum, nánar tiltekið í Þingholti. Guðrún, sem sögð var 

hin mesta fegurðardís, hefði líkleg gifst Jörgen hefði hann haldið stöðu sinni sem hæstráðandi 

til sjós og lands. Eftir ástarævintýri sitt við Jörgen hefur Guðrún fengið nafnbótina 

Hundadagadrottningin í íslenskum sögubókum.  

Um haustið, þegar byltingin var afstaðin og lífið gekk aftur sinn vanagang á Íslandi, 

töluðu menn um að uppákoman hefði verið kjánaleg. Sérstaklega þegar landsmönnum varð 

ljóst að bresk yfirvöld komu henni hvergi nærri. Í Árbókum Espólíns segir höfundur að „allir 

hinir vitrari menn“ hafi séð að þetta væri fremur gabb en alvara og í Brandsstaðarannál var 

talað um „kátlega stjórnarbyltingu“. Sir Joseph Banks, Íslandsvinurinn mikli sem talaði fyrir 

innlimun Íslands í Bretaveldi stuttu áður, kallaði byltinguna „silly buisiness“ enda hefði hann 

líklega ekki mælt með slíku uppátæki án þátttöku stjórnvalda. Danir gerðu grín að Íslendingum 

fyrir að láta Jörgen plata sig svona, og líklegt að þeir síðarnefndu hafi skammast sín örlítið og 
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viljað gleyma þessu máli sem fyrst. Trampe greifi var sjálfsagt einn fárra sem vildi fylgja málinu 

eftir og krafðist réttlætis, enda sviptur frelsi í tvo mánuði. Hann lýsti uppákomunni sem 

bjánaskap og vitleysu, vitfirringu og grimmd. 

Uppákoma Jörgens sýnir vel varnarleysi Íslands. Nokkrir menn gátu valsað um og tekið 

við völdum í landinu og haldið þeim þar til breskt herskip kom og stöðvaði stjórnarbyltinguna. 

Þó ekki hafi mikið borið á mótmælum gátu Íslendingar lítið gert. Embættismenn neituðu 

margir að svíkja konung sinn en gripu ekki til neinna aðgerða til að svifta Jörgen völdum. Breski 

skipherrann, Jones, sá alfarið um það. Það verður að teljast líklegt að yfirlýsingar Jörgens hafi 

komið Íslendingum í opna skjöldu og vissulega voru menn á varðbergi. Ef til vill biðu menn þess 

hreinlega að einhver kæmi þeim til aðstoðar og gripi í taumana. Íslendingar voru ekki tilbúnir 

fyrir mann eins og Jörgen Jörgensen á þessum tíma. Magnús Stephensen var á þeirri skoðun 

að Íslendingar væru engan 

veginn tilbúnir til að verða 

sjálfstæð þjóð og skrifaði til 

Jones að enginn „góður“ 

Íslendingur óskaði sér 

sjálfstæðis. Það væri 

áhugavert að vita hvernig 

málin hefðu þróast hefði 

Jörgen reynt valdatöku sína 

hálfri öld síðar.  

 

  

Mynd 10. Dansleikur í Klúbbnum. Endurgerð af mynd sem Jörgen Jörgensen 
teiknaði og lýsir atviki á dansleik í Klúbbnum þegar kona festi hárkollu sína í 
ljósakrónu. 

VERKEFNI  

Skapandi skrif 

Árið 1809 voru Íslendingar engan veginn tilbúnir fyrir mann eins og Jörgen. Hann hefur 

ekki hlotið mikið lof fyrir þær fyrirætlanir sínar að lýsa Ísland frjálst ríki og koma með 

hugmyndir að úrbótum fyrir Íslendinga. Lesið yfir fyrstu tvær auglýsingar Jörgens og 

skrifið útdrátt um Jörgen Jörgensen – Sjálfstæðishetju Íslendinga, með hliðsjón af bæði 

auglýsingunum og námsefninu. 
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3. kafli: Tími breytinga og upphaf sjálfstæðisbaráttu 

Franska stjórnarbyltingin 1789 og febrúarbyltingin 1848 höfðu gríðarleg áhrif um alla Evrópu 

og hugmyndir um breytt stjórnarfar náðu einnig til Íslands. Árið 1840 gaf nýkrýndur konungur 

Danaveldis, Kristján VIII, út tilskipun um að Alþingi yrði endurreist á Íslandi. Þetta þótti 

Íslendingum sýna mikinn velvilja í sinn garð. Árið 1848 lét Friðrik VII, Danakonungur, undan 

vilja fólksins í landinu og batt enda á langvarandi einveldi þar í landi og lofaði Íslendingum að 

samþykktir um réttarstöðu Íslands yrðu ekki samþykktar án þeirra þátttöku. Íslendingar töldu 

sig í kjölfarið hafa meira að segja um lög landsins en raun bar vitni á þjóðfundinum 1851. 

Smám saman fór þó að rofa til og á þúsund ára afmæli Íslandsbyggðar árið 1874 afhenti 

konungur Íslendingum sína fyrstu stjórnarskrá. Lítum á ferlið og hvernig aukinn kraftur hljóp í 

Íslendinga á seinni hluta aldarinnar. 

 

Ármann á Alþingi og fyrstu hugmyndir um endurreisn Alþingis 

Á árunum 1829–1832 ákváðu tveir ungir og efnilegir menntamenn búsettir í Kaupmannahöfn 

að gefa út tímarit. Mennirnir voru Baldvin Einarsson, lögfræðingur og Þorgeir Guðmundsson, 

prestur. Tímaritið átti að vera ársrit og fékk nafnið Ármann á Alþingi eða almennur fundur 

Íslendinga. Ársrit fyrir búhöld og bændafólk á Íslandi. Tímaritið var sett upp sem samtal 

fjögurra manna sem hittust á Þingvöllum, og var að miklu leyti hugsað sem fræðslurit sem 

hvetti menn til framfara í atvinnumálum. Efnið gat verið af ýmsum toga og endurspegluðu 

mennirnir fjórir sem voru „aðalpersónurnar“ í tímaritinu hver sinn hóp manna í samfélaginu. 

Ármann sjálfur fór fyrir hópnum og var nokkurskonar fundarstjóri, Þjóðólfur bóndi var fulltrúi 

íhaldsins á meðan Önundur, þurrbúðarmaðurinn, þótti með eindæmum nýjungargjarn. Sá 

fjórði var svo Sighvatur nokkur úr Skagafirðinum og vildi hann gæta hófsemi og fara milliveginn 

þegar kom að hefðum og nýjungum. 

Í Ármanni er minnst á endurreisn Alþingis. Ekki er sett krafa um neitt slíkt heldur fylgja 

lesendur samtali sem á sér stað í ímynduðum þingheimi áðurnefndra félaga á Þingvöllum. Á 

svipuðum tíma ákvað konungur að stofnuð yrðu fjögur stéttaþing í ríkinu. Þau yrðu í Holstein, 

Slésvík, Jótlandi og eitt yrði svo fyrir Sjáland, Fjón og aðrar danskar eyjar, þar á meðal Ísland. 

Þingnefndirnar fengju þó ekki pólitísk völd heldur væru „þingmennirnir“ einungis í 

ráðgjafahlutverki fyrir konungsstjórnina. Í Ármanni er farið yfir þessa tilskipun konungs og látið 

vel af henni. Þar er konungi hrósað fyrir að eiga frumkvæði að þessum breytingum og leyfa 
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þegnum sínum að hafa aukin afskipti af stjórnmálunum en eitt settu Ármenningar þó út á. Það 

var að Íslendingar fengju ekki „landþingsnefnd fyrir sig“ þar sem að í landinu væru 50.000 íbúar 

og landið væri að auki aðskilið Danmörku. Hér væru aðstæður og eiginleikar landsins, sem og 

stjórnarfar, frábrugðið því sem þekktist í Danmörku. Hugmyndin um endurreisn Alþingis var 

því komin í umræðuna áður en Íslendingar fóru fram á hana sjálfir.  

Það sem vekur eftirtekt í Ármanni og var nýjung á þessum tíma er að þar leyndist 

stjórnmálaboðskapur í bland við annað efni. Nafn tímaritsins útskýrðu höfundar þannig að 

Ármann merkti að blaðið kæmi út árlega og á alþingi þýddi að höfundar óskuðu þess að það 

yrði almennt lesið. Þó má geta sér til þess að 

útgefendur hafi látið eitthvað ósagt. 

Ritskoðun var virk í Danmörku á þessum tíma 

og hugmyndin um endurreisn Alþingis gat 

hreinlega talist óleyfileg. Þótt hugmyndinni 

um endurreisn Alþingis sé kastað fram á 

kæruleysislegan hátt í búningi samtals er 

verið að sá fræi að hugmynd í huga lesandans. 

Hafi það verið tilgangurinn hafa ungu 

mennirnir tveir svo sannarlega verið með 

puttann á púlsinum því aðeins nokkrum árum 

seinna var Alþingi sett á ný. 

Afar fá tímarit voru prentuð á þeim 

tíma sem Ármann kom út. Það efni sem var prentað hefur því verið mikið lesið og haft áhrif á 

lesendurna. Það hefði verið forvitnilegt að fylgjast með framvindu blaðsins og þeim áhrifum 

sem því fylgdi hefði það haldið áfram í útgáfu. Ekki komu út nema fjögur blöð en Baldvin 

Einarsson sem skrifaði megið af því sem birtist í blaðinu lést árið 1832 og eftir það lagðist blaðið 

af. 

Alþingi er merkilegt fyrir þær sakir að það er á meðal elstu starfandi þinga heims. 

Alþingi var stofnað á Þingvöllum árið 930 og starfaði sem löggjafarsamkoma og æðsti dómstóll 

landsins þar til Íslendingar gengu Noregskonungi á hönd 1262–64. Eftir það tóku ný lög gildi 

og hlutverk Alþingis breyttist. Löggjafarvald var þá að mestu leyti í höndum konungs en 

dómsstörfin urðu aðalverkefni þingsins. Íslendingar afsöluðu sér svo sjálfsstjórn með 

Kópavogssamningi 1662. Árið 1798 lauk öllu þinghaldi á Þingvöllum en það starfaði í stuttan 

Brot úr samtali sem birtist í Ármanni:  

Þjóðólfur: ….það hygg ég og; en ætlarðu til 

Alþingis í sumar? 

Önundur: Já, ef þú ferð Þjóðólfur minn. 

Þjóðólfur: Já, ég fer hvað sem tautar; mig 

langar að heyra hvað hann segir í ár, hann 

þarna bóndason, og svo þeir hinir, en nú 

er svo komið fyrir okkur, að við getum 

ekki orðið Alþingi til eins mikils gagns og 

áður, af því við höfum nú líkari meiningar 

hver öðrum, og eigum betur skapmuni 

saman en við hugðum.  

Ármann á Alþingi, 4. árg. 1832 
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tíma í Reykjavík eftir það. Tveimur árum síðar, 1800 var Alþingi svo alveg lagt af. Konungur gaf 

út tilskipun um endurreisn Alþings 

1843 og átti það að sýna Íslendingum 

að þeir hefðu sérstöðu innan danska 

ríkisins. Nýja þingið kom saman í 

Reykjavík árið 1845 og hefur starfað 

þar síðan. Reglulegir fundir voru þó 

einnig haldnir á Þingvöllum í tengslum 

við sjálfstæðisbaráttuna frá 1848. 

 

Endurreisn Alþingis 

Eftir að gefin var út tilskipun um stofnun stéttarþinga í danska 

konungsríkinu 1831, sendi konungur fyrirspurn til kansellísins 

og óskar álits á því hvort eða hvernig þátttöku Íslands yrði 

háttað í nýrri þingskipan. Einnig var óskað eftir áliti Íslendinga 

og bárust kansellíinu til baka 24 álitsgerðir frá 

embættismönnum á Íslandi. Þar mátti sjá að ekki voru menn 

sammála um málið. Á meðan sumir fögnuðu hugmyndinni um 

aukna þátttöku Íslendinga voru aðrir sem voru hreinlega 

mótfallnir þinghaldi, töldu það of kostnaðarsamt og sáu ekki 

hvernig það gæti orðið til mikils gagns. Enn aðrir vörpuðu 

fram hugmyndinni um þing á Íslandi þó að þeir hefðu alls ekki verið beðnir um slíkar tillögur.  

Í fyrstu var tekin sú ákvörðun að kjósa þrjá fulltrúa á þingið og greiða Íslendingum þann 

kostnað sem fylgdi ferðinni, en endanlega var gengið frá þessu 1834. Síðar voru Finnur 

Magnússon og L.A. Krieger, stiftamtmaður, kjörnir fulltrúar konungs og Finnur sinnti því starfi 

þar til á síðasta Hróarskelduþingi sem Íslendingar sátu 1842. Ettir tveggja ára setu þar var 

Krieger kominn á þá skoðun, líkt og margir Íslendingar, að það væri lítið gagn í slíku þingi fyrir 

Íslendinga, hér voru aðstæður að mörgu leyti of ólíkar aðstæðum í Danmörku. Samdi hann því 

tillögur um innlenda stjórn á Íslandi og sendi konungi. Sama ár hófst undirskriftasöfnun á 

Suðurlandi þar sem farið var fram á sérstakt ráðgjafarþing á Íslandi. Íslenskir og danskir 

embættismenn á Íslandi voru þá margir á þeirri skoðun að heppilegast væri að hafa þingið hér. 

Mynd 12. Kristján VIII (1786–1848) 

Mynd 11. Hátíðarhöld á Þingvöllum
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Bænarskrár bárust frá Suður-, Norður- og Austuramti en engar frá Vesturamti þar sem 

amtmaður þar var á móti þinghaldi. 

Árið 1840 úrskurðaði nýkrýndur konungur Danmerkur, Kristján VIII, að Alþingi yrði 

endurreist á Íslandi og kom það nokkuð á óvart. Í íslenskum blöðum var konungi hampað, hann 

sagður bæði vitur og góður og hefði með þessum gjörðum sínum gefið Íslendingum meira en 

nokkur forveri hans. Töldu menn hann hafa sýnt það í verki hve mikils hann mæti landið og 

sögu þess með máli sínu, sagnaritum og merkum minjum 

fornaldar. Væri nú kominn tími til að upphefja hið nafntogaða 

íslenska þing. Fræðimenn hafa bent á það að Kristján VIII sé 

eini konungurinn, svo vitað sé, sem tók persónulega ákvörðun 

um að veita íslenskum þegnum sínum meira sjálfstæði en þeir 

höfðu haft fram að þessu og það þvert á vilja embættismanna 

sinna. Í dagbókarfærslum Kristjáns VIII frá 1832, þegar hann 

var enn krónprins og sat í leyndarráði konungs, talaði hann 

fyrir því að þing fyrir Íslendinga yrði í landinu sjálfu og að 

þingseta Íslendinga á Hróarskelduþingi yrði aðeins til 

bráðabirgða. Á þessum tíma hafði Finnur Magnússon, þá 

ungur menntamaður í Kaupmannahöfn komist í kynni við Kristján VIII. Krónprinsinn var á þeim 

tíma æðsti maður í stjórn listaháskólans en Finnur stundaði þar fyrirlestrahald. Vel fór á með 

þeim og liggja eftir bréf sem sanna þennan kunningjaskap. Finnur Magnússon og fleiri góðir 

menn hittust jafnan og funduðu um Íslandsmál og má vel ímynda sér að Finnur hafi einnig rætt 

málefni Íslands við Kristján. Finnur hefur því líklega gegnt lykilhlutverki í Alþingismálinu vegna 

sambandsins við konung.  

 

Þjóðfundurinn 

Þótt franska stjórnarbyltingin hafi ekki haft mikil áhrif á Íslendinga á sínum tíma átti 

febrúarbyltingin, sem braust út í París 1848, eftir að hafa töluvert meiri áhrif. Í Danmörku 

heimtuðu menn aukið lýðræði og konungurinn, Friðrik VII, lét undan kröfu fólksins og batt 

enda á langvarandi einveldi í ríkinu. Á Íslandi hljóp mikill hugur í menn og voru samdar hér 

þrjár mismunandi bænarskrár strax um sumarið. Ein þeirra hefur verið kennd við 

Reykjavíkurfundinn, sem haldinn var 11. júlí og mun konungur hafa svarað þeirri bænarskrá 

með áhrifaríku bréfi, dagsettu 23. september 1848. Í bréfinu segir að ekki verði teknar 

Mynd 13. Finnur Magnússon, íslenskur 
fornfræðingur og leyndarskjalavörður í 

Kaupmannahöfn.
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ákvarðanir um réttarstöðu landsins áður en Íslendingar fái sjálfir að láta álit sitt í ljós á 

sérstökum fundi höldnum á Íslandi. Íslendingar virðast hafa verið full bjartsýnir í túlkun sinni á 

bréfinu, sem þeir litu á sem fáheyrt tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri. Strax 

var ráðist í undirbúning fyrir þjóðfundinn svokallaða sem í fyrstu átti að halda sumarið 1850. 

Honum var hins vegar frestað um eitt ár eftir að dönsku stjórninni bárust fregnir af „pólitískri 

ólgu á Íslandi“. 

Um haustið 1850 funduðu nokkrir framfaramenn á Þingvöllum og ræddu fyrirhugað 

frumvarp um sérstök lög fyrir Ísland. Lögin átti að setja fram á þjóðfundinum sumarið eftir. 

Fimm manna aðalnefnd var kosinn til að hafa yfirumsjón með frumvarpinu og hafði hún 

aðsetur í Reykjavík. Einnig voru settar nefndir í öðrum kjördæmum. Ekki leið á löngu þar til 

aðalnefndin hóf útgáfu á tímariti sem hét einfaldlega Undirbúningsblað undir þjóðfundinn að 

sumri 1851 og þar sjást vel þær hugmyndir sem menn höfðu um stjórnarhætti í landinu. Vonir 

voru bundnar við íslenska stjórnarskrá en menn vildu halda sem bestu sambandi við Danmörku 

þrátt fyrir stjórnarfarsbreytingar. Stjórnarreglur skyldi byggja á fornum sáttmála við 

Noregskonungs, þar sem forfeðurnir höfðu viðurkennt Ísland sem sérstaka þjóð en ekki hluta 

af Danmörku, hvað þá nýlendu hennar. Þær stjórnarathafnir sem snertu Ísland áttu að hafa 

aðsetur í landinu, þrír æðstu embættismenn landsins ættu að vera Íslendingar og skyldu einnig 

vera búsettir hér. Jarl vildu menn einnig líkt og hafði tíðkast áður og að Alþingi fengi réttindi 

sem þjóðþing með takmarkaðri konungsstjórn. Jafnframt var farið fram á erindreka sem væri 

búsettur í Danmörku og sæi um milligöngu mála sem fram færu milli dönsku og íslensku 

stjórnarinnar. Að lokum var óskað eftir aðskildum fjárhag.  

Vonir manna voru hins vegar gerðar að engu þegar þjóðfundurinn rann loks upp enda 

hafði mikið vatn runnið til sjávar síðan konungsbréfið hafði borist Íslendingum 1848. 

Byltingarhreyfingarnar sem höfðu gefið mönnum von um breytta tíma höfðu verið brotnar á 

bak aftur og leystar upp með hervaldi. Sjálfstæðishreyfing Slésvíkur laut í lægra haldi fyrir 

danska hernum og þeir sem voru í þann mund að fagna endalokum nýlendustefnunnar sáu að 

þeir höfðu verið full fljótir á sér. Þjóðfundurinn var leystur upp með látum, eftir að Trampe, 

stiftamtmaður, sleit fundi án þess að stjórnarskrármálið væri tekið upp. Mikill hiti hljóp í menn 

og mótmæla Jóns Sigurðsonar, sjálfstæðishetju Íslendinga, og annara þingmanna, hafa lengi 

verið minnst, enda skráð í sögubækurnar sem einn afdrifaríkasti atburður 

sjálfstæðisbaráttunnar. „Vér mótmælum allir“ er setning sem lengi hefur veið lýsandi fyrir 

stemmninguna sem myndaðist í lok fundarins. Hins vegar mótmæltu ekki alveg allir fulltrúar 
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þó meirihlutinn hafi gert það. Af 43 fulltrúum sem sátu fundinn voru 37 þjóðkjörnir og sex 

konungskjörnir. Af þeim skrifuðu 36, þar af einn konungskjörinn, undir mótmæli sem voru 

send konungi um ótímabær fundarslit. Aðeins 5 fulltrúar mættu svo í veislu sem Trampe hélt 

eftir fundinn og augljóst að róttæk stefna Jóns Sigurðssonar fékk góðar undirtektir.  

Þegar umræðan um fulltrúaþing á Íslandi stóð sem hæst var enn fámennur hópur að tala 

fyrir auknu sjálfstæði á Íslandi. Í Hugvekju til Íslendinga fagnaði Jón Sigurðsson hugmyndinni 

um fulltrúaþing á Íslandi og lætur í ljós hugmyndir sínar og annara um endurreisn Alþingis, 

helst á Þingvöllum. Hann gerir sér þó grein fyrir því að aukið sjálfstæði er ekki öllum sama 

kappsmálið. Ekki segist hann hræðast að embættismenn muni 

þiggja það boð sem konungur lofar með úrskurði sínum eða að 

landsmenn fari ekki til Alþingis verði þeir kosnir til þess. Hins 

vegar segist hann „óttast að margir kunni að vera enn meðal 

alþýðu, sem ekki eru að fullu sannfærðir um nytsemi þíngsins, 

eða ekki hafa hugsað um það nákvæmlega, en þetta er mjög 

áríðanda, þareð tilgángur þíngsins er að mestu sá, að efla framför 

alþýðu og glæða þjóðaranda hennar“. Ekki er ólíklegt að á 

þessum tímapunkti hafi útbreiðsla málefnisins hafist að 

einhverju marki og hún magnast margfalt eftir þjóðfundinn. 

 

Kröfur um aukið sjálfstæði 

Um miðja öldina var það ekki öllum sama kappsmálið að fá aukið sjálfstæði og sérstök lög sem 

giltu einungis fyrir Ísland. Þeir sem hófu baráttu fyrir málstaðnum voru hins vegar komnir með 

frekar skýra mynd af því stjórnarfari sem þeir óskuðu Íslendingum og ætluðu sér ekki að gefa 

neitt eftir í kröfum sínum. Á þessum tíma voru menn þó ekki farnir að huga að sambandsslitum 

við danska konungsveldið eða stofnun lýðveldis. Eldmóðurinn hefur þó smám saman smitast 

Mynd 14. Jón Sigurðsson 

Jóns Sigurðssonar hefur lengi verið minnst sem eins helsta baráttumanns 

sjálfstæðisbaráttunnar. Þó að það sé vissulega rétt er hann ekki beint hin dæmigerða 

þjóðhetja. Skrif hans voru fræðileg og náðu því ekki endilega að kveikja áhuga almennings 

á því að krefjast meira sjálfstæðis. Lífsstíll hans var mjög ólíkur þeirra sem hann barðist svo 

heitt fyrir, enda bjó hann lengst í góðu yfirlæti í Kaupmannahöfn. Jón mætti heldur ekki 

miklu mótlæti af hálfu „óvina sinna“ heldur var hann á launum hjá dönskum stjórnvöldum 

stærstan hluta ævi sinnar.  
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frá manni til manns og þegar líða fór á öldina fóru bæði Íslendingar og Danir að sjá, að aukið 

sjálfræði til Íslendinga var það sem koma skyldi.  

Eftir þjóðfundinn virtist lítill áhugi hjá dönskum stjórnvöldum að leiða til lykta 

stjórnskipunarmál á Íslandi. Íslendingar voru þó að vakna til vitundar og sendu reglulega 

bænarskrár til konungs þar sem óskað var eftir nýrri stjórnskipan í anda þess sem óskað var 

eftir á þjóðfundinum. Fyrsta skrefið í þá átt var hins vegar tekið 1861 þegar konungur ákvað 

að fjárhagsmál milli Íslands og Danaveldis yrðu tekin til athugunar. Sérstakri nefnd var falið að 

finna ásættanlega lausn á þessu máli og sátu í nefndinni fimm menn, þrír Danir og tveir 

Íslendingar. Þeir voru Oddgeir Stephensen, skrifstofustjóri íslensku stjórnardeildarinnar í 

Kaupmannahöfn og Jón Sigurðsson.  Nefndin skilaði áliti sínu ári síðar og voru nefndarmenn 

sammála um að það ætti að aðgreina fjárhag Íslands og Danmerkur. Jafnframt voru þeir allir 

sammála um það að Ísland gæti ekki staðið undir sér öðruvísi en með miklum fjárhagslegum 

stuðningi frá Dönum. Hins vegar klofnaði nefndinn þegar kom að uppástungum um upphæðir og 

greiðslumáta. Oddgeir og dönsku nefndarmennirnir stungu allir upp á því að fjárstuðningurinn 

yrði byggður á ástandi landsins, eða svokallaðri „ástandskröfu“, þó ekki væru þeir allir 

sammála um upphæðirnar. Jón Sigurðsson var hins vegar á öndverðum meiði í afstöðu sinni. Í 

stað þess að fjárstuðningur Dana væri háður ástandi landsins, vildi hann láta taka það saman 

hvað Danir skulduðu Íslendingum eftir langvarandi óstjórn sína enda væri það helsta orsök 

þess hve illa væri komið fyrir þjóðinni. Fór hann fram á að nákvæmur reikningur yrði gerður 

yfir tekjur sem norskir og danskir konungar hefðu haft af Íslendingum síðast liðnar sex aldir.  

Árið 1861 átti loks að taka fyrrnefnt mál fyrir en því var frestað á þeim grunni að 

heppilegra þótti að taka málin fyrir samhliða. Árið 1865 átti loks slíkt frumvarp upp á pallborð 

dönsku stjórnarinnar en því var sleppt á síðustu stundu og „verulegt frumvarp til stjórnarskrár 

handa Íslandi“ , eins og Jón Sigurðsson orðaði það, borið upp á Alþingi þess í stað. Það var svo 

með stöðulögunum 1871 að skrefið í átt að ríkismyndun á Íslandi var tekið og staða Íslands í 

danska ríkinu skilgreind. Dönsk stjórnvöld ákváðu með lögunum að veita Íslendingum ásættanlega 

sjálfsstjórn og var þeim fylgt eftir með stjórnarskrá sem skilgreindi stöðu Íslands í danska ríkinu. 

Stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands, afhenti Kristján IX Íslendingum á þúsund 

ára afmæli Íslandsbyggðar árið 1874, við hátíðlega viðhöfn. Í skrifum Jón Sigurðssonar má sjá 

að hann taldi þessa fyrstu stjórnarskrá vissulega skref í rétta átt þó en þó vantaði mikið upp á 

enn. Sagði hann um stjórnarskrána: „Hún er nokkuð mögur, en ég held hún sé þó reisa, því hún 

hefir þessa þrjá fætur til að standa á, löggjafarvald, fjárforræði og ábyrgð. Allir eru samt fætur 
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þessir heldur pervisalegir og harla vöðvalitlir.“ Annars staðar er hann þó öllu jákvæðari og líkir 

nýrri stjórnarskrá við tröppu sem er til þess fallinn að stíga áfram á framfarabraut. Það er 

augljóst að hann ætlaði ekkert að slá af kröfum sínum og halda baráttu sinni fyrir sjálfstæði 

áfram.  

Það er óhætt að segja að stjórnarfarsbreytingar í Evrópu sem hófust undir lok 18. aldar 

hafi haft verulegar hugarfarsbreytingar í för með sér. Hugmyndir Íslendinga um aukið 

sjálfstæði mótuðust að verulegu leyti á 19. Öldinni, þá sérstaklega á seinni helmingi aldarinnar. 

Eftir þjóðfundinn 1951 má segja að aukinn harka hafi færst í íslenskra framfarasinna og fóru 

hugmyndir manna um aukið sjálfstæði að taka á sig heilstæða mynd. Mönnum virðist hafa 

sárnað þegar þeim varð ljóst að krafan um sérstaka stjórnarskrá fengi ekki einu sinni áheyrn á 

fundinum. Við fundarlok gengu út vonsviknir en ákveðnir menn, sem ætluðu ekki að láta þetta 

verða lokaorðin í þessu máli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvar voru konurnar? 

Lengi vel sáu menn ekkert athugavert við það að konur væru ekki í neinum tengslum við 

stjórnmál og hefðu ekki einu sinni kosningarrétt. Undir lok 19. aldar fór þó baráttan fyrir 

auknum réttindum kvenna á pólitíska sviðinu að hefjast. Árið 1885 fóru að birtast greinar 

um stjórnmálaréttindi kvenna, bæði skrifaðar af körlum og konum, þar á meðal þekktustu 

kvenréttindakonu Íslendinga fyrr og síðar, Bríeti Bjarnhéðinsdóttur. Hið íslenska kvenfélag 

var stofnað í Reykjavík árið 1894, og hafði félagið jafnrétti kynjanna og þátttöku kvenna í 

opinberum málum á stefnuskrá sinni. Árið 1895 söfnuðust 2000 undirskriftir með áskorun 

um að veita konum kosningarrétt, og var það í fyrsta sinn sem skipulögð samtök kvenna 

lögðu fram opinbera kröfu þess efnis. Eitthvað þurftu menn þó að melta þessa beiðni en  þó 

fóru hlutir fljótt að þokast í málefnum kvenna. Árið 1915 kom loks að því að konur fengu 

kosningarrétt, þó að fyrst um sinn væri hann bundinn við það að þær þyrftu að vera orðnar 

40 ára. Árið 1920 hafði kosningarréttur kvenna færst til jafns við rétt karla.  
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VERKEFNI 

Ræðið og svarið eftirfarandi spurningum. 

1. Hvenær var Alþingi fyrst reist á Íslandi og hvenær var það endurreist? 

2. Að hvaða leyti var Jón Sigurðsson „óhefðbundin“ þjóðhetja? 

3. Jón Sigurðson talaði um að Stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands, sem 

Kristján IX afhenti Íslendingum á þúsund ára afmæli Íslandsbyggðar árið 1874, 

hefði þrjá fætur til að standa á. Hverjir voru þeir? 

4. Fyrir réttindum hverra haldið þið að menn hafi verið að berjast í 

sjálfstæðisbaráttunni? Breyttist það þegar líða fór á öldina?  

5. Hvað var það sem lengi vel hefti aukið sjálfstæði Íslendinga? Hvernig sá Jón 

Sigurðsson fyrir sér að leysa þann vanda? 
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4. kafli: Nýlendusýningin 1905 

Árið 1904 bárust Íslendingum fréttir af því að halda ætti nýlendusýningu í Tívolí í 

Kaupmannahöfn. Sýna átti muni og manneskjur frá landsvæðum sem heyrðu undir Dani á 

þessum tíma og varð töluvert uppnám í röðum Íslendinga þegar í ljós kom að þá átti að kynna 

eins og hverja aðra nýlenduþjóð. Spruttu af því deilur þar sem Íslendingar, sýningarhaldarar 

og danskir blaðamenn tókust á. Einna helst fóru heiti sýningarinnar og sýningarstaðurinn fyrir 

brjóstið á Íslendingum en sumum Dananna þóttu Íslendingar viðkvæmir og hæddust jafnvel að 

reiði þeirra og óvönduðu orðavali. Allt beindi þetta kastljósi að nýlenduhugtakinu í samskiptum 

landanna tveggja og við blasti spurningin: Hvers konar þjóð voru Íslendingar? 

 

Nýlendusýningar 

Nýlendusýningar höfðu verið haldnar í skemmtigarðinum Tívolí allt frá árinu 1874 og farið eins 

og tískubylgja um Evrópu á þessum tíma. Sérstakir umboðsmenn fluttu með sér fólk, muni og 

dýr úr öðrum heimshlutum en þjóðfræðilegt yfirbragð einkenndi sýningarnar. Fólk á öllum 

aldri streymdi í skemmtigarða sem oft 

endurspegluðu rómantíska sýn á lífshætti 

hirðingja og framandi þjóða. Í Tívolí höfðu 

verið settar upp sýningar um allt frá einni 

fjölskyldu mannæta til heilla byggðarlaga 

á borð við þorp í Kína. Nýlega hafði verið 

haldin sýning með vestur-indískar eyjar á 

valdi Dana í brennidepli og nú átti að halda 

veglega sýningu með svipuðu sniði undir 

heitinu Dansk Koloniudstilling. Augljóst 

var af skrifum og athöfnum Íslendinga að 

þeim fannst þeir ekki eiga erindi á slíka 

sýningu nema í hópi gesta. Danskir 

blaðamenn tóku sumir upp hanskann fyrir 

Íslendinga og íslenskir stúdentar í 

Kaupmannahöfn efndu til mótmæla. 

Nýlenda 

Nýlenda er land eða landsvæði undir stjórn 

annars ríkis. Stundum höfðu nýlendurnar 

verið sjálfstæð landsvæði áður en þau lentu 

undir stjórn nýlenduveldisins, líkt og Ísland. 

Í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga var orðið 

nýlenda afar viðkvæmt enda reyndu þeir 

stöðugt að skilgreina sjálfa sig sem sérstaka 

þjóð undir dönskum yfirráðum. Almennt 

litu íslenskir stjórnmálamenn ekki á landið 

sem nýlendu Dana en notuðu hugtakið í 

einstaka tilfellum til að lýsa illri meðferð 

Dana á Íslendingum, oftast í tengslum við 

verslunarmál. Danskir ráðamenn vísuðu þá 

nýlenduherrastimplinum á bug og þykir 

ólíklegt að þeir hafi litið á Ísland og 

Færeyjar sömu augum og nýlendur sínar á 

Grænlandi og í Vestur-Indíum.  
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Stúdentarnir fóru ekki leynt með skoðun sína á sýningunni og fóru fljótlega að kalla 

hana „Skrælingjasýninguna“. Einn þeirra, Vilhjálmur 

Finsen, var harðorður í garð sýningarinnar og spurði í 

dönsku blaði hvort Ísland gæti verið þekkt fyrir að 

taka þátt í sýningu „þar sem íslenskum konum í 

þjóðbúningum er stillt upp við hliðina á eskimóum og 

negrakellingum? Hér segi ég nei! Það er 

smánarblettur á þjóðerni voru og vanmat á menningu 

okkar.“ Í íslenska tímaritinu Fjallkonunni tók Gísli 

Sveinson í sama streng. Taldi hann til skammar að 

stilla íslensku kvenfólki í þjóðbúningi upp „innan um 

hálfnakta villimenn“. 

 

Kynþáttahyggja og fordómar 

Kynþáttahyggja hefur haft mikil áhrif á mannlegt samfélag og í sögunni má finna fjölmörg 

dæmi um ódæðisverk sem framkvæmd hafa verið sökum hennar. Þekkt dæmi er þegar 

nasistar reyndu að útrýma gyðingum í seinni 

heimsstyrjöldinni. Á 19. öldinni voru einnig stofnuð 

í Bandaríkjunum samtökin Ku Klux Klan, sem reyndu 

að halda fram yfirburðum hvíta kynstofnsins, og 

voru þekkt fyrir blökkumannahatur. Kynþáttahyggja 

hefur verið talin eiga sér tvær hliðar, tilfinningalega 

og fræðilega. Sú tilfinningalega nær langt aftur og 

lýsir sér í fordómum gagnvart þeim sem skera sig úr 

hópnum, annað hvort vegna útlits eða hegðunar. 

Fræðileg kynþáttahyggja byggist hins vegar á 

fræðilegum rökum sem eiga að útskýra fordómana 

þrátt fyrir að enginn vísindaleg sönnun hafi legið 

fyrir um ágæti eins kynþáttar gagnvart öðrum. 

Stundum hefur kynþáttahyggja til dæmis þótt 

eðlileg vegna ríkjandi hugsunarháttar og þekkingar 

Mynd 15. Auglýsing fyrir sýninguna 

Kynþáttahyggja byggir á þeirri 

hugmynd að mannkyninu sé skipt 

niður í ólíka kynþætti sem greina 

má í sundur eftir útliti og hegðun. 

Löng hefð er fyrir því að greina 

lífverur í tegundir og kyn og af 

þeirri hefð er kynþáttahyggjan 

sprottin. Að yfirfæra flokkunina 

yfir á mannfólk getur hins vegar 

verið snúið. Hundategundir geta 

verið afskaplega misjafnar og ef 

við nefnum: labrador, doberman 

og kjölturakka, vita flestir að 

gríðarlegur munur er á bæði útliti 

og skapgerð. En ef  við aftur á móti 

tökum fyrir svartan labrador og 

ljósbrúnan labrador er þá eitthvað 

eftir til aðgreiningar annað en 

liturinn? 
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(eða vanþekkingar) á ákveðnum tíma. Með slíkri skýringu gætum við reynt að útskýra eða 

varpa ljósi á hugsunarhátt forfeðra okkar. 

Kynþáttafordómarnir eru fyrirferðarmiklir í skrifum og deilum um nýlendusýninguna, 

bæði meðal Íslendinga og Dana. Ekki er ólíklegt að Íslendingar hafi verið óöryggir um stöðu 

sína gagnvart öðrum „siðmenntuðum“ þjóðum, en þeir virðast þó alveg með það á hreinu að 

þeir tilheyrðu ekki þeim „framandi“. Þrátt fyrir að danskir blaðamenn hafi gagnrýnt skrif 

Íslendinga þar sem þeir hneykslast á því að vera til sýnis með fólki af öðrum kynþáttum, er 

augljóst í skrifum beggja að ekkert þótti athugavert við það að fólk með annan húðlit og af 

öðrum uppruna væri haft til sýnis. 

Hugmyndin um aðskilda kynþætti 

hafði öðlast hugmyndafræðilegan sess í 

Evrópu og Norður-Ameríku á síðari hluta 19. 

aldar og var viðtekin almenn og vísindaleg 

þekking. Litið var á hana sem leið til að 

útskýra fjölbreytileika mannkynsins. Þetta 

var einmitt einn þáttur heimsvalda- og 

nýlendustefnunnar sem blandaðist svo 

hugmyndum um nýja tíma, þjóðríkið og 

ríkisvaldið. Þannig þótti ekkert óeðlilegt við 

það að stilla fólki úr öðrum heimshlutum upp 

á sýningu og gefa sér að það væri vanþróað 

eða villimenn. 

Enn getum við séð glitta í þá fordóma 

sem áður voru útbreiddir og er endurútgáfa 

bókarinnar Negrastrákar, frá árinu 2007, 

gott dæmi um það. Þegar bókin var gefin út 

að nýju vakti hún hörð viðbrögð. Margir lýstu 

yfir áhyggjum af því að hún myndi ýta undir 

kynþáttafordóma á meðan aðrir sáu ekki ástæðu til að óttast, bókin væri ekki til þess fallin að 

ýta undir fordóma heldur ætti sér rætur í sögunni. Við erum enn í dag að horfast í augu við 

leifar frá þeim tíma að mannréttindabrot á ákveðnum hópum þóttu bæði sjálfsögð og eðlileg. 

Þrátt fyrir að útgáfa Negrastrákana á sínum tíma hafi ekki vakið neina sérstaka athygli í 

„Við“ og „hinir“ 

Þegar við skoðum sjálfsmynd Íslendinga á 

19. öld er áhugavert að skoða 

hugtakaparið „við“ og „hinir“. Íslendingar 

virtust ekki alveg vita hvar þeir áttu að 

staðsetja sig, sérstaklega ekki gagnvart 

Dönum, en viðhorfið breyttist líka 

töluvert þegar líða fór á öldina. Í upphafi 

má líkast til ætla að Íslendingar hafi 

upplifað sig meira á jaðrinum enda höfðu 

þeir veika valdastöðu á meðan Danir voru 

nýlenduveldi. Íslendingar gætu þó hafa 

talið sig færast örlítið nær miðjunni þegar 

aukinn hiti hljóp í sjálfstæðisbaráttuna. 

Sem hluti af Danaveldi voru Íslendingar 

„hinir“, staðsettir á jaðrinum en á hinn 

bóginn vorum við einnig hluti af Evrópu 

og gátum því jafnframt staðsett okkur í 

hópnum „við“ á móti þeim sem ekki 

tilheyrðu Evrópu og voru þá „hinir“. Þetta 

kann að hljóma svolítið flókið en sýnir að 

Íslendingar vildu tilheyra ákveðnum hóp. 
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íslensku samfélagi getum við ekki gefið okkur að þeir kynþáttafordómar sem við finnum í henni 

muni þykja ásættanlegir í nútíma samfélagi. En þá er heldur ekki heppilegt að afneita henni 

eða fela hana, frekar væri hægt að nýta hana til að útskýra bæði kynþáttahyggju og 

kynþáttafordóma fyrir komandi kynslóðum. Hvort heppilegt hafi verið að gefa hana út aftur er 

þó önnur saga … 

 

Af sýningunni 

Sýningin opnaði dyr sínar fyrir gestum og gangandi þann 31. maí 1905 og streymdi þangað fólk 

á öllum aldri. Sýningin gekk undir nafninu „Dansk Koloniudstilling, samt Udstilling fra Island og 

Færöerne“ eða Nýlendusýning, ásamt útstillingu frá Íslandi og Færeyjum en nafninu hafði 

verið breytt eftir mótmæli Íslendinganna. Íslenski hluti sýningarinnar var orðinn minni en hann 

upphaflega átti að vera. Á sýningarsvæðinu hafði verið reist íslenskt hús þar sem finna mátti 

málverk af Þingvöllum og eftirgerð af Flateyjarbók, ásamt nokkrum forngripum. Saga landsins 

og náttúra voru í brennidepli eins og oft varð raunin þegar fjallað var um Ísland í Danmörku. 

Vestur-indíski hluti sýningarinnar og sá grænlenski vöktu meiri athygli sýningargesta og urðu 

mun vinsælli. Umfjöllunin sem fólkið þaðan fékk sýnir þó svart á hvítu að Íslendingar höfðu 

fulla ástæðu til að vera gagnrýnir á sýninguna. Þrátt fyrir þá skoðun að það væri fyrir neðan 

virðingu Íslendinga að vera hluti af sýningunni voru þeir ekkert að velta fyrir sér hvernig 

„hinum“ fannst að vera til sýnis.  

Frá Vestur-Indíum voru bæði menn og munir til sýnis. Tvö börn, Alberta og Victor, voru 

þar á meðal og augljóst að þau höfðu verið svipt frelsinu á meðan á sýningunni stóð. Alberta 

átti ekki langa ævi í Danmörku en Victor settist hins vegar að þar og varð kennari þegar fram 

liðu stundir. Í ævisögu sinni sagði Victor frá reynslu sinni af sýningunni. Í fyrstu sagðist hann 

hafa verið forvitinn og fór því sjálfur að skoða sig um. Viðurkennir hann að honum hafi fundist 

gott að sjá aðra í sömu sporum, og að hann væri ekki einn. En eftir af hafa dvalist of lengi á 

grænlenska svæðinu einn daginn, fannst sýningarhöldurum hann orðinn full öruggur með sig 

og settu hann í búr ásamt Albertu vinkonu sinni. Þar gat fólk skoðað börnin betur og dönsku 

krakkarnir sem komu sem gestir á sýninguna stungu jafnvel fingrum sínum inn í búrið eins og 

til að athuga hvort börnin í búrinu reyndu kannski að bíta í þá. Það er augljóst að niðurlægingin 

hefur verið mikil, en Evrópubúar voru ekki mikið að velta sér upp úr því. Fólkið og sýningin 

þjónuðu þeim tilgangi að vera einhvers konar skemmti- eða fræðsluefni, jafnvel dægrastytting 

af einhverju tagi.  
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Viðhorf Íslendinga til sýningarinnar 

Þrátt fyrir að deilur Íslendinga við danska 

blaðamenn og sýningarhaldara hafi aðeins 

staðið í stuttan tíma, gefa þær okkur innsýn í ólík 

sjónarmið Dana og Íslendinga og ríkjandi viðhorf 

til þjóðernis, nýlendustefnu og kynþáttahyggju. 

Viðhorf Dana til þátttöku Íslands í 

nýlendusýningunni voru alls ekki samhljóma og 

endurspeglast því ekki að öllu leyti í 

blaðaskrifunum. Á meðan sumum fannst það mikið hneyksli að hafa Íslendinga til sýnis og tóku 

upp hanskann fyrir þá, furðuðu aðrir sig á hörðum viðbrögðum og sögðu Íslendinga full 

Mynd 16. Ljósmynd frá Nýlendusýningunni 1905. 

Mynd 17. Skopmynd úr dönsku blaði sem sýnir viðhorf 
Íslendinga til sýningarinnar
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viðkvæma. Aðrir voru einfaldlega forvitnir um land og þjóð og vildu fræðast um land sem þeim 

þótti að einhverju leyti framandi.  

Viðhorf Íslendinga til sýningarinnar var hins vegar mjög einsleitt. Íslendingum fannst 

það vandræðalegt og hálf partinn niðurlægjandi að þeir ætti að vera hluti af slíkri sýningu. Eins 

og áður sagði voru það nafn sýningarinnar og sýningarstaðurinn sem helst ollu áhyggjum. Að 

vera hluti af sýningu um nýlendur Dana og það í skemmtigarðinum Tívolí þótti þeim fyrir neðan 

allar hellur. Á þessum tíma hafði Ísland veika valdastöðu innan Evrópu á meðan Danir voru 

nýlenduveldi með yfirráð yfir löndum víða um heim. Sjálfsmynd Íslendinga hafði samt verið að 

eflast og taka á sig skýrari mynd alla 19. öldina og greinilegt að menn samsömuðu sig ekki 

öðrum nýlendum Dana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKEFNI 

Börnin á sýningunni Alberta og Victor voru augljóslega svipt frelsi sínu á meðan þau 

voru höfð þar til sýnis. Hvernig myndi fólk bregðast við í dag ef fregnir bærust af slíkri 

sýningu? Hugleiðið aðstæður þessara barna með tilliti til barna í dag og Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. 

 Hvaða greinar Barnasáttmálans voru brotnar í þeirra tilviki? 

 Gerið klippimyndaverkefni með ykkar túlkun á einni grein Barnasáttmálans. 
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LOKAVERKEFNI 

Stuttmynd eða leikþáttur 

Hópvinna hefur lengi notið vinsælda á öllum stigum grunnskólans og mikið notuð í 

samfélagsgreinum. Helsti kostur hópavinnu er að hún kennir samvinnu, sem nýtist 

nemendum út í lífið seinna meir. Nemendur þurfa að læra að skipta verkum og taka tillit 

til annarra. Í hópavinnu fá fleiri nemendur tækifæri á því að sýna hvað í þeim býr, þar 

sem oft reynir á mismunandi hæfileika. Sem lokaverkefni í kennsluhefti er hugmyndin 

að nemendur settu upp leikþátt eða gerðu stuttmynd út efni sem þeim þætti sjálfum 

áhugavert. Nemendum yrði þá skipt í þriggja til fimm manna hópa. Hvort valin yrði 

stuttmyndagerð eða leikrit færi eftir áhuga og útbúnaði skólans. Í vinnu sem þessari 

þjálfast nemendur einnig í annarri verktækni. Kennari gæti líka stýrt því efni sem tekið 

yrði fyrir teldi hann þess þörf. 
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Viðauki A: Fyrsta auglýsing Jörgens 

1. Allur danskur myndugleiki er upphafinn á Íslandi. 

2. Allir Danskir ellegar faktórar, sem standa í sambandi með dönskum handelshúsum, skulu 

vera hver í sínu húsi og ekki upp á nokkurn máta láta sjá sig á götunum, heldur ekki að hafa 

samtal, eða senda skrifleg eða munnleg boð hver til annars né taka á móti slíku án þess að 

þeir hafi leyfi þar til. 

3. Allir danskir embættismenn skulu vera um kyrt í sínu eigin húsi, og eru undir sömu 

skilmálum sem hinir í undangangandi paragraph. 

4. Allslags vopn án undantekningar, svo sem byssur, pístólur, korðar, lángir knífar (Dolk) eður 

ammunition skulu án tafar afhendast. 

5. Sé svo að nokkur af landsins innbyggjurum, kvenfólk eða börn, skulu fara sendiferð milli 

Danskra án leyfis, eiga þeir að straffast sem stjórnarstandsins fjandmenn, samt sem áður, 

ef barnið ekki veit af, að það hafi drýgt yfirsjón, þá skal sú persóna, sem sendi það, straffast 

í þess stað. 

6. Allir lyklar til opinberra, einnig privat pakkhúsa og krambúða, skulu afhendast; allir 

peningar og bankoseðlar, sem annaðhvort tilheyra kónginum ellegar þeim faktórum, sem 

eru í sambandi með dönskum höndlunarhúsum, skulu geymast strax undir loku og lás og 

lyklarnir afhendast ásamt öllum reikningskapar bókum, protokollum og pappírum, sem 

tilheyra kónginum og faktórum, er meðhöndlast upp á líkan máta. 

7. Til að uppfylla þessi boð gefst yður hér í Reykjavík hálfur þriðji tími, í Hafnarfirði 12 tímar, 

en síðar meir skal nauðsynleg ráðstöfun ské á öðrum fjærliggjandi stöðum. 

8. Allir innfæddir, börn og kvenfólk, hverir sem eru og hverjum sem til heyra, – allir innfæddir 

embættismenn, – hafa fyrir eingu að óttast, og skulu meðhöndlast á bezta hátt, þó með 

því skilyrði, að þeir ekki brjóti gegn áðurnefndum skipunum. 

9. Sé þessum vorum boðum strax að fullu hlýtt, mun það að miklum hluta hlífa við óþarfa 

mælgi og blóðsúthellingu, en skyldi einn eður annar, hver sem er, breyta öðruvísi en hér 

er fyrirskipað verður hann að skyndingu fastur settur, heimtast fyrir stríðsrétt, og á að 

skjótast innan tveggja tíma, ef hann hefir brotið. 

10. Þegar öllu hér að framan skrifuðu er fram fylgt, verður útgefin opinber auglýsing, af hverju 

Íslenzkir munu fá að sanna, að ekkert annað er tilgangurinn hér við en þeirra eigið gagn, 
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og að þetta er fyrirtekið einungis til að gera þá vissa um frið og fullsælu, er Íslendingar 

munu varla hafa þekt á hinum seinni árum. 

11. Þessi auglýsing skal verða skriflega til kynna gefin, hvar sem verður, svo Íslenzkir fái séð, 

að ekkert verði gert, er hindri frjálsræði þeirra, eður á nokkurn hátt (geti) orðið þeim að 

skaða. 

Geti nokkur með rökum sannað, að einhver hafi brotið á móti þessari auglýsingu, þá skal sá 

hljóta verðlaun af 50 rd. 

Reykjavík, þann 26ta Júnii 1809. 

Jörgen Jörgensson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heimild: Jón Þorkelsson. (1892). Saga Jörundar Hundadagakóngs. Kaupmannahöfn: 
Gyldendal. Bls. 151–152. 
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Viðauki Á: Önnur auglýsing Jörgens 

1. Island er laust og lidugt frá Danmerkur Ríkisrádum. 

2. Öll Yfirvöld Kóngs, þeir sem eru innfæddir Islenskir, og vilja vera trúir sínu Födurlandi, samt 

afleggja Eid uppá þad, ad uppfylla sína Embættisskyldu, skuli fullvissast um þeirra fullu 

Laun og Betaling. 

3. Sérhvörr innfæddur íslendskur Embættismadur, sá er hagar sér skickanlega, skal haldast í 

Heidri. 

4. Allar Pensionir til Eckna, Barna og frá Embættum frígéfinna Embættismanna, skulu 

útbetalast. 

5. Yfirvöldin í sérhvörju Amti og Bygdarlagi skulu sorga fyrir ad útvelja dugandis og 

skynsamann Mann, sem ber Skynbragd á Landsins Asigkomulag, og sem skal vera 

Formadur fyrir sinn egin Bygdarlagi. Öll Lög og Tilskipanir skulu koma frá þessum 

Bygdarlaga Formönnum. Þessa Menn skal Landid fæda, og allt skal vera uppá eins Máta, 

og ádur en Landid var undir Norvegs Kóngum. 

6. Sérhvör Yfirvaldspersóna, sem má standa í sínu Embætti, skal géfa mér skriflega til kynna, 

að hann vilji vera vid sína Sýslun, og skal géfa mér skriflega til kynna, ad hann vilji vera við 

sína Sýslun, og skal þetta Bréf vera komid, nær 14 Dagar lída, frá nærliggjandi Sveitum, og 

7 Vikur frá fjærstu Plátsum, utan svo sé, ad Vedur og Landsvegir skyldu orsaka lögmæta 

Hindrun, og skal þá Orsökina nefna, hvarfyrir á þessu hefir Brestur ordid. Vilji einn edur 

annar ecki vera vid sitt Embætti, þarf hann eda þeir ecki vænta nockrar Hjálpar af 

Stjórnarrádinu, og verdur þá annar Embættismadur settur í hans Stad.  

7. Engvir, nema innfæddir Islendskir skulu setjst til Lögsögudæmis, og vera Forgángsmenn 

Landsmanna sinna. 

8. Island hefir sitt eigid Flagg. 

9. Island hefir Frid um alla Veröld, og Fridur skal grundvallast á föstum Fæti vid England, sem 

vill láta Island njóta sinnar Varatektar. 

10. Island skal setjast í ordulegt Varnarstand.  

11. Öll Hospitöl og Skólavæsenid skulu reglulegar innréttast. 

12. Allar Skuldir, sem svarast egu, annadhvört til þeirrar fyrrverandi dönsku Ríkisstjórnar, 

ellegar til þeirra Faktóra, sem hafa Vidskipti vid dönsk Höndlunarhús, og sem mögulega 

heimsendast kynnu til Danmerkur, megu ecki borgast; en sérhvörr er frí frá svoddan Gjaldi, 
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svovel til Kóngs, sem þessháttar Kaupmanns; en skyldi einhvörr þarámóti borga nockud af 

Skuld sinni til þvílíkra, þá skal hann neydast til ad bæta alla Skuldina til núverandi 

Stjórnarráds. 

13. Kornvörur megu engannveginn seljast med svo háu Verdi, sem nú gengur, en Verd þeirra 

skal falla.  

14. Allir Islendskir frígefast fyrir Hefltinni af öllum þeirra Sköttum til 1ta Júlii 1810. 

15. Islendskum leyfist hindrunarlaust að reisa fram og aptur, og kaupslaga í Landinu eptir eginn 

þótta, med hvörjum sem sýnist, þó ecki þeim, sem verdsla fyrir Danska. 

16. Alli verulegir Embættismenn og Persónur, skulu sækja Betaling til mín, og afgjöra adrar 

Sakir vid mig, þartil Islendskir senda þeirra eginn Forstödumenn. 

17. Endinn Islendskur má dæmast eda straffast, þó ad Forstödumen séu samankomnir, án þess 

12 Menn hafi ádur sagt, ad Straffid væri ad Maklegleikum.  

18. Öll Yfirvöld i Landinu, hvör heldst sem eru, skulu bera Umsorgun fyrir, ad hindra allt 

Samqvæmi med dönskum Skipum, hvadan sem þau svo koma, svo ega þau og ad géfa inn 

Lista til mín, hvad mikla Kornvöru medþurfi til sérhvörs Distrikts, svo hún verdi flutt fyrir 

Vetrartímann. Sú Rádstafan skal ské, ad Landid sé byrgt fyrir 1 Ar fyrirfram af Kornvörum. 

19. Ad sönnu eru Islendskum géfin framanskrifud Fríheit, þó ad vidlögdu Straffi, ef þeir gjöra á 

Hluta nockurs dansks Mans, sem hefir haft Embætti Kóngs á Hendi, líka svo þess, sem hefir 

haft Vidskipti vid dönsk Verdslunarhús, ef þeir ecki annars dreifa sér vid Almennings Sakir. 

20. Forsödu-mönnunum skiptist þannig: í Sudur-Amtinu 3, í Austur-Amtinu 1, Nordur-Amtinu 

2, og Vestur-Amtinu 2.  

 

Reykjavík, þann 26ta Junii 1809. 

Jörgen Jörgensen. 

 

 

 

 

Heimild: Jón Þorkelsson. (1892). Saga Jörundar Hundadagakóngs. Kaupmannahöfn: 
Gyldendal. Bls. 152–153. 
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Viðauki B: Sendibréf 1 

Aðalbjartur Bjarnason, vinnumaður/bóndi, skrifar bróður sínum. 

 

Ólafsdal 22 Febrúar 1875 

Elskulegi bróðir. 

Jeg fer nú að skrifa þjer eða klóra rjettara sagt Ekkert gjet jeg sagt þjer í frjettum nema 

góða líðan allra hjer L.S.G. 

Jeg hef nú verið að reikna í vetur og skrifa en nú er sú tíð úti því pappírinn er búin, og 

fæst ekki nokkurt pappírs blað í kaupstöðonum 

Jeg verð nú að fara að seia þjer frá Kúnum þegar ekki er anað til og er það first að surtla 

gjekk upp og lagði niður þángað til á jólaföstu og er nú búið að halda henni tvisvar enn jeg veit 

nú ekki hvurt hún heldur nuna flekka stendur nú á stálma hún mjólkaði framm á þorra og á að 

bera í mið góu. Rauðka er nú orðin nærri gjeld og er það lángur tími að fóðra hana gjelda svo 

lángan tíma en jeg vona að hún þurfi lítið þegar hún er orðin alveg stein gjeld. 

Jeg atla nú ekki að fara að lísa firir þjer hvernig fjósa verkinn eru gjerð hjá mjer jeg vona 

jeg fái að sjá þig lifandi og heilan á hófi í Vor og þá gjetur þú sjeð Kjírnar og hestana þeir hafa 

nú haldist vel við í vetur og hafa verið fáir dagar sem jeg hef ekki gjetað beitt þeim. 

Jeg hef nú verið að lesa í bókinni frá þjer og er lángt komin jeg hefði verið búinn hefði 

jeg ekki ljeð honum Rabba hana, hún var hjá honum frá Níári og þángað til á þorra. 

Við erum farnir að hugsa um nokkrir dreingir í Sveitini að reisa á fót lestrarfjelag og eru komnir 

í það 19 það jeg veit og atlar hvur að láta 1 rd. Jeg má nú til að hætta og bið þig að forláta 

klórið þinn elskandi bróðir. 

A. Bjarnason 

Kristján og Asgeir biðja að heilsa þjer. 

 

 

 

Heimild: Aðalbjartur Bjarnason. (1875, 22. febrúar). Íslensk sendibréf frá 19. öld. Árnastofnun. 
Sótt af: http://brefasafn.arnastofnun.is/leshamur.php?id=3.  
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Viðauki D: Sendibréf 2 

Lára Bjarnason, prestfrú á Seyðisfirði, skrifar vinkonu sinni í Ameríku Torfhildi Hólm. 

 

Seyðisfirði, 28. sept. 1882 

Elskulega Mrs. Hólm! 

Á morgun er von á seinasta póstgufuskipi hingað á þessu ári, og eg vil ekki láta það fara 

án þess að færa yður línu, þó eg væri búin að svara upp á bréf yðar af 14. júlí í sumar.  

Eg hefi aldrei skrifað yður með sorg og söknuð í hjartanu fyrr en nú; það er búið að 

jarða blessaðan, blíða, indæla drenginn okkar fyrir viku síðan, og með honum var jörðuð okkar 

bezta lífsgleði og von. Ef þér hefðuð séð, hvað fallegur og góður hann var, þá er ég viss um þér 

hefðuð fundið við höfðum ástæðu til að sakna og syrgja; eg elskaði hann eins og eg kann að 

elska, og mér finnst ómögulegt að við fáum nokkurntíma annað eins barn aftur. Þá þarf eg ekki 

að segja yður, hvað heitt Jón minn elskaði okkar ljúfa Nonna, og hvað honum og okkur báðum 

finnst tómt og snautt bæði innra og ytra hjá okkur.  

Það voru eftirköst mislinganna, lungnabólgu eða Bronchitis eða eitthvað þess háttar, 

sem dró hjartans barnið okkar til dauða eftir ellefu daga legu, en ekki mjög þungar þjáningar. 

Eg vonaði alltaf, nærri til síðustu stundu, að við fengjum að halda honum, en guðs náðugur vilji 

var nú þetta, og okkur ber ekki að mögla, heldur langt um fremur að þakka fyrir alla þá gleði, 

sem blessunin litla veitti okkur þá stuttu fimmtán mánuði, sem hann var hjá okkur. Hann var 

að sjá svo frískur seinustu mánuðina, og fór svo óðum fram, bæði á sál og líkama, en 

kirtlaveikin var þó ekki sigruð, það sást á ýmsu. – Sveinn mágur var rétt áður búin að missa 

dreng úr mislingum, sem þau eignuðust í vor, svo þau hafa fengið nóg mótlæti í svipinn. 

Thea okkar náði sér svo undur fljótt eftir veikina; hún saknar dags daglega bróður síns, 

þó lítil sé, er alltaf að kalla á hann og tala um hann. Þeim kom svo ánægjulega saman, og það 

var svo unaðslegt að sjá þau vaxa upp hvort með öðru. En ekkert hrjáir nú blessað blíða barnið 

okkar framar. 

Það eru mörg djúp sár sem þessi sjúkdómur hefir slegið í sumar. Ekki koma aftur fréttir 

en að mestmegnið er um sorg og missi, eða þá bágindi af öllu tagi öðru og „Skuffelser“. Mér 

finnst ekkert hafa heyrzt eða skeð, sem gæti glatt hjartað eða lyft huganum, allt er dapurt og 

beygjandi, og náttúran gjörir sitt stóra til. Ofan á þetta óttalega sumar, sem bókstaflega ekkert 

sumar var, kemur nú eins mótstæðilegt haust, að nokkrum fáum dögum undanteknum. 
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Stórrigningar dag eftir dag renna yfir jörðina nú, en þar á undan voru hörð frost og snjókomma 

frá septemberbyrjun. Heyskapur varð endasleppur með þessu, eins og skilja má, og byrjaði þó 

3–4 vikum seinna en vant er. Hey eru því hjá sumum nærri engin nema töðuhárið, og þá sjáið 

þér framtíðarútlitið. Það eru undurin öll af fé, sem menn verða að lóga, og nú vill margur selja 

hesta og getur ekki. 

Síldarveiði er nærri totalt misheppnuð í ár hér í Seyðisfirði og víðast á Austur- og 

Norðurlandi, að því er frétzt hefir. Fiskiafli hér í betra lagi. 

Þá vil ég snúa mér frá volæði og vesæld okkar illa stadda lands og til yðar, eða réttara 

Brynjólfs yðar. Loksins kom þá augnablikið, að bókin kom út, og um leið krítikin, eins og nærri 

má geta. Það er Jónas Jónasson frá Tunguhálsi í Húnavatnssýslu þessi J.J., sem fer svo fallega 

með bók yðar í „Þjóðólfi“, en hver „Sanngjarn“ er sem krítiserar þá krítik í Ísafold 5. ágúst, og 

um leið gefur yður svo heiðarlegan vitnisburð, veit eg ekki enn, er þó hér maður, sem er 

kominn beint úr Reykjavík og sem við höfum spurt að því. Þér munuð frétta það úr Reukjavík, 

þó eg drífi það ekki upp. Því er verr, að eg get ekki sent yður þessi númer af Þjóðólfi og „Ísu“, 

við höfum nefnilega þau blöð úr lestrafélagi hér, sem Jón minn er meðlimur af. Ekki man eg 

heldur í hvaða númeri af Þjóðólfi krítik (illgjarna) Jónasar er, það hlýtur að vera seinast í júlí. 

Mér þykir ekki lítið vænt um þennan, „Sanngjarn“. Þér þurfið ekki að efast um, að dómur 

„Sanngjarns“ vegur miklu meir en hinn: það styður þetta, að bók yðar líki yfir höfuð vel og 

seljist eftir vonum. Svo skrifar Eiríkur Briem manni mínum. Og svo fáið þér heiður fyrir allt 

saman og eigið hann vel skilið til þess að fá hug til að halda áfram á yðar þarfa og góða vegi. 

Eg gratulera yður hjartanlega og óska yður af einlægum, systurlegum hug gleði og sóma af 

ritum yðar og verðugt nafn í bókmenntasögu Íslands. Ég held þér gjörðuð ekkert betra nú fyrst 

en að gefa út barnabókina yðar, það er sannarlega góðverk við veslings íslenszku börnin, sem 

ekkert hafa að lesa hreinsandi og „foreðlandi“, ekkert til að vekja og lyfta Fantasi þeirra eða 

að neinu leyti verka betrandi á þau. Mér finnst að barnasögurnar vera yðar bezta, og eg veit 

það af þeim fáu, sem eg hefi lesið og heyrt hjá yður. – Við keyptum Brynjólf og sendum Þórunni 

mágkonu á Vopnafirði og bað um meiningu hennar og þeirra. Hún var ekki búin að lesa, en 

sagði Pétri bróður hefði líkað vel. 

Og þá hætti eg í þetta sinn. Heilsið vinkonu yðar hjartanlega frá mér, og Mr. Jónasson 

líka. - - - Biðjið fyrir mér, kæra mín, að eg megi þakka guði fyrir lausn míns elskaða, saklausa 

barns frá þessum spillta heimi. Eg er enn svo egoistik að sárþreyja að eiga hann hjá mér, 

blessaða eftirlætið mitt. 
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Yðar með tárin í augunum 

L. Bjarnason.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimild: Lára Bjarnason. (1961). Lára Bjarnason til Torfhildar Hólm. Í  Finnur Sigmundsson 
(bjó til prentunar), Konur skrifa bréf. Sendibréf 1797–1907: 3. bindi. Reykjavík: 
Bókfellsútgáfan. Bls. 234–236. 
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Viðauki Ð: Sendibréf 3 

Ragnheiður Þórarinsdóttir til Gríms Jónssonar. 

Ragnheiður var ekkja Ólafs Stefánssonar stiftamtmanns í Viðey. Hún var nú flutt til bróður 

síns austur að Hlíðarenda og skrifar æskuvini sínum.  

 

Hjartkæri Grímur minn!  

Láttu ekki elskul. konu þína sjá þetta. Eg þakka þér hjartanlega fyrir elskulegt, 

fréttafrjótt og í allan máta gott bréf. Aldrei hefir mér þótt vænna um bréf þitt en nú. Bróðir 

minn las það fyrir mig, en Guðrún mín hefir lesið öll þín til mín áður, eg sé ekki að lesa sjálf svo 

smáa ódáðans engelsku höndina. En fegin vil eg biðja þig að skrifa okkur Guðrúnu minni til á 

sama bréfi. Eg fékk þetta þitt bréf úr biskupshúsinu í Reykjavík, og sendi eg svo Guðrúnu minni 

það til skemmtunar og legg með til hennar þennan miða, er ég bið hana að senda þér. 

Stiftamtmaður sálaðist 11. nóv. 1812, grafinn síðast í nóvember, lá rúmfastur í fimm 

vikur í hósta og kvefi, oftar en hitt rænulítill í síðustu þrjár vikur. Það báru hann sex stúdentar, 

fékk hver 15 Banca, en prestur 50, og allir á heimilinu fengu peninga, hver sem hafði nokkurt 

ómak fyrir útförinni, og þeir 1 Banca, karl og kerlingar, sem ekkert höfðu fyrir, og nógan mat. 

Það var engum boðið nema náungunum, sem næstir voru, því engin vínföng fengust nema sjö 

flöskur rauðvín, en romm nóg, en hér var nóg kaffi heima fyrir og sex flöskur madeira vín. Þá 

sagði Etatsraaden, að við skyldum hafa sömu fríheit til vordaga og við hefðum haft hjá föður 

sínum. Svo bað eg hann að lofa okkur að vera eftirleiðis. Hann bað um, að það mætti bíða til 

morguns að svara því. Þá fékk hann okkur daginn eftir skjal, sem eg læt fylgja hér með, og 

sagðist ei geta misst partinn þann af húsinu, sem við hefðum haft, vegna þess að allur væri 

bærinn fallinn, og það var satt, og yrði hann að hafa vinnufólkið í stofunni. Allt búið var skrifað 

og virt og látið standa til vors. Í vor fyrir krossmessu var öllu skipt, og er minnkun, að eg veit ei 

hvað búið hljóp, nema þar voru allir sáttir og sammála í skiptunum, og Þorlákur Loftsson er 

kominn að Innrahólmi, er þar ráðsmaður. Þar eru 20 manns, en 32 í Viðey, og hefi eg heyrt 

hann vilji fá Viðey til eignar fyrir annað jarðagóss, en það getur þú vitað, ef við lifum, með 

tíðinni, og ef hann fær ei, hvað þá er orsök til þess. Strax eftir að eg var búin að fá vissu um 

það, að við Guðrún mín máttum ei saman hokra, og með því eg var orðin ónýt að róla við 

umhugsun hokursins, tók eg fyrir mig að biðja Vigfús bróður minn að lofa mér að deyja hjá sér. 

En eg treysti mér síður norður að fara, vegna vegalengdar, til bróður míns Stefáns. Sögðu þau 
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hjónin hér bæði mig velkomna á meðan þau lifðu og eg þyrfti með. Fór eg úr Viðey þann 17. 

júní, og lét bróðir minn sr. Auðun, bróður sr. Arnórs, sækja mig, og eg komst hingað á fimm 

dögum, og gat riðið til hlutar eins og trússhestar mínir gátu vel farið, 75 ára, og hafði ei riðið í 

49 ár. Og nú er eg hér og hefi ei fundið neitt til óyndis, því börnin öll fimm eru mér ofur góð, 

og þykir mér fallegt úti. Eg tek ána, sem rennur fyrir  neðan túnið, fyrir sjóinn, sem var í Viðey 

og þar eg var fædd, en bærinn stendur hátt, mikið undirlendi og allt slétt, svo ekki er furða þó 

Gunnar segði, sem var á Hlíðarenda: Fögur er nú Fljótshlíð. Þau tíku líka Guðrúnu litlu 

Þorkelsdóttur, sem hjá mér var í Viðey 4 ½ ár, eftir að Margrét Guðmundsdóttir fór, og eg bað 

þau um það. Mér þótti bágt að láta hana á sveit sína á Seltjarnarnes, þar sem faðir hennar dó 

í vor, og móðir hennar í tómu húsi með tveimur börnum, hún er 30 ára, og eg á gott, meir en 

þau geta, eg er svo vandfædd, get ei tuggið fisk fyrir tannleysi, verður ei gott af honum fyrir 

nábít. Undarleg er guðs forsjón. Ómögulegt hefði verið fyrir okkur Guðrúnu mína að lifa í hokri, 

mjöllaust, báðar gamlar, að hann skyldi nú á tíma senda okkur hjálp til uppeldis, þá hann tók 

stiftmanninn af okkur… 

Það gengur yfir mig, að enga hefðir fengið mislinga fyrr en í vetur. Ber þú þá ekki 

einhverra menjar þeirra? Eg óska þér til lukku með litlu Kristínu, eg frétti þetta í vor, áður eg 

fór úr Viðey, og ég samfagnaði móður þinni með ömmunafninu og það hún héti í höfuðið á 

henni, til að erta hana að gamni okkar. Ekki sagði hún héti í höfuð á sér, hún heitir eftir föður 

systur hans Gríms, fyrst hún væri Grímsdóttir. Ekki sagði eg það væri, þar sem hún hefði ei 

getað átt barn, sem Eiríkur hefði heitið og lifað, því hefðir þú orðið að láta hana verða 

Grímsdóttur. 

    Svo er þá ei annað en kveðja þig með elskulegri konu þinni og dóttur, stuttleitri, ef 

hún er lík föðurnum, og eg óska að guð vildi gefa þér dreng þessu næst, því allar stúlkur eru 

ekkert, ef drengur er ei með. Verið þið öll þrjú í guðs friði og kvödd af ykkar elskandi. 

 

R. Thorarensdóttur 

 

 

Heimild: Ragnheiður Þórarinsdóttir. (1961). Ragnheiður Þórarinsdóttir til Gríms Jónssonar. Í  
Finnur Sigmundsson (bjó til prentunar), Konur skrifa bréf. Sendibréf 1797–1907: 3. bindi. 
Reykjavík: Bókfellsútgáfan. Bls. 38–40. 
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Viðauki E: Sendibréf 4 

 

Stefán Eyjólfsson frá Ósi í Hjaltastaðahreppi, Norður– Múlasýslu, flutti til Vesturheims árið 

1874.  Hann skrifar frænda sínum Þorsteini Magnússyni í Höfn. 

 

Gimli, 27. Apríl 1877 

Kæri frændi.  

Guð gefi ykkur gott og gleðilegt sumar. Það er orðið nokkuð langt síðan ég skrifaði þér 

seinast og lofaði þá bréfi síðar sem ég er í skuld um enn. 

Hér hefur gengið í vetur veiki, bóla, og vörður var settur á milli Manitoba og okkar 

fylkis, Keewatin, svo ekki gengu bréf milli um tíma nema tregt. Vörðurinn helst til 1. ágúst 

fyrst um sinn og á meðan eru öll bréf þvegin sem ganga í gegnum vörðinn. 

Alls hafa dáið úr bólunni hér um 100 manns tæpt, enginn af frændum dó og hún kom 

ekki í okkar hús. Flóvent Halldórsson dó og Friðrik af Seyðisfirði. Jón Þorkelsson dó í haust 

fyrir banvæna rót er hann borðaði. 

Eins og þú veist er okkar heimili á norðvesturbakka Íslendingafljótsins. Okkur líður vel, 

Guði sé lof, öllum bærilega. Við eigum 2 kýr og 1 uxa, fiskur aflast talsvert og stjórnin hefur 

nýskeð veitt nýlendunni 25.000 dollara til að kaupa áhöld, mat, útsæði og naut. Þetta land er 

allgott fyrir nautahjörð en þar flestir eiga ekki cent eru menn upp á hjálp stjórnarinnar 

komnir að hætt er víða fyrst um sinn, enda vonum við að hún muni ekki láta okkur deyja. Í 

allt er stjórnin búin að veita löndum hér nálægt 60.000 dollara fyrir utan annan tilkostnað 

svo sem vegagerð, bóluvörð, agentslaun og fleira sem mun nema 20.000 dollarar.  

Ég hef verið að flytja í vetur með uxum frá Gimli og að Íslendingafljóti matforða og 

með mér Pétur Pálsson. Við hættum fyrir fáum dögum síðan. Þar ég hafði umsjón yfir 

verkinu hafði ég 10 dollara meira um mánuðinn en Pétur sem hafði 25 dollara. Ég vann í 2 og 

½ mánuð og er það kaup nú að kalla aleigan mín. 

Ef þú kemur til Ameríku skaltu ekki spara að flytja með þér smíðatól, föt og annað 

nauðsynlegt. 

 

 

 



58 

Með kærri kveðju til ykkar og ættingja og kunningja. Ég er þinn frændi. 

 

Stephán Eyjólfsson  
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