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Útdráttur 
 

Á 18. öld voru dönsk áhrif á Íslandi meiri en áður hafði verið í íslensku samfélagi. Svo 

mikil voru áhrifin að á síðari hluta 18. aldar voru uppi hugmyndir um að taka upp dönsku 

á Íslandi og segja skilið við íslenskuna. Bjarni Jónsson rektor í Skálholti var m.a. þeirrar 

skoðunar. Í ritgerðinni er greint frá dönskum áhrifum innan stjórnsýslunnar og notkun 

dönsku sem embættismáls en einnig hvað það var sem hafði áhrif á að íslenska 

tungumálið lifði áfram innan stjórnsýslunnar þrátt fyrir dönsk áhrif.  

Um leið og dönsk áhrif jukust á Íslandi var lögð meiri áhersla á notkun 

íslenskunnar. Íslenska var ótvírætt móðurmál Íslendinga en almenningur hafði þá almennt 

ekki kunnáttu á dönsku. Íslenskir menntamenn höfðu stundað málhreinsun íslenskunnar 

allt frá siðaskiptum og íslenska var það kirkjumál sem notað var. Rædd verða ýmis 

lagaboð danskra stjórnvalda hvað varðar notkun íslensku innan stjórnsýslunnar og þar 

með viðhorf Dana til íslensku. Hvers vegna fengum við að nota íslenskuna innan 

stjórnsýslunnar þegar danska var embættismál Norðmanna og Færeyinga?  

Íslenskir amtmenn notuðu dönsku meira en aðrir embættismenn; jafnvel þó þeir 

væru íslenskir og ættu í samskiptum við aðra Íslendinga sem skrifuðu þeim á íslensku. 

Til að varpa ljósi á tungumál þessara samskipta verða athuguð bréfaskipti embættismanna 

á 18. öld; bréfabækur amtmanna og bréf sýslumanna og almennings til amtmanna ásamt 

bréfum til og frá Magnúsi Stephensen dómstjóra verða skoðuð.  

Íslenskir embættismenn 18. aldar notuðu flestir bæði tungumálin; danskan var 

„vinnumál“ þeirra en íslenskan móðurmálið. Á fyrri hluta 19. aldar talaði Konráð 

Gíslason um embættismenn sem notuðu dönsku sem „þjóðleysingja“, eins og þeir gætu 

ekki verið föðurlandsvinir vegna dönskunotkunarinnar. Viðhorf Eggerts Ólafssonar og 

Magnúsar Stephensen til dönsku á 18. öld og afstaða þeirra til stjórnvalda er m.a. skoðuð. 

Gátu mennta- og embættismenn 18. aldar ekki verið föðurlandsvinir ef þeir notuðu 

dönsku mikið? 
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Inngangur 
Í sjálfstæðisbaráttu íslensku þjóðarinnar hafði tungumálið mikilvægt hlutverk; það var 

„vopn“ Íslendinga og ein helsta ástæða þess að forystumenn kröfðust sérstöðu innan 

Danaveldis.1 Íslenska tungumálið var dýrmætt og einstakt; einkum vegna 

menningararfsins sem til er á íslensku, handritanna og annarra rita. Fjölnismenn sögðu 

t.d. í stefnuskrá sinni að málin væru „höfuðeinkenni þjóðanna“ og „deýi málin deýa líka 

þjóðirnar, eða verða að annari þjóð...“.2 Árið 1837 sagði Konráð Gíslason, síðar prófessor 

í norrænum fræðum við Hafnarháskóla og einn Fjölnismanna, að tungumálið væri það 

besta sem Íslendingar ættu.3 Íslenska tungumálið er enn í dag talið dýrmætt og sérstakt í 

augum Íslendinga. Frú Vigdís Finnbogadóttir forseti sagði t.d. í innsetningarræðu sinni 

árið 1980 að orðin væru „kastalar okkar Íslendinga“.4 Guðmundur Hálfdanarson fjallar 

um þjóðernisvitund Íslendinga í bókinni Íslenska þjóðríkið og vísar þar í ræður þeirra Páls 

Péturssonar ráðherra og Frú Vigdísar Finnbogadóttur forseta á afmælishátíð íslenska 

lýðveldisins 17. júní 1994; bæði voru þau Páll og Vigdís sammála því að tungumálið væri 

það sem „öðru fremur“ gerði Íslendinga að þjóð.5 Ekki nota þó allar þjóðir tungumálið til 

að skilgreina sig.6   

 Miðað við það hversu mikilvægt tungumálið hefur verið fyrir Íslendinga mætti 

ætla að þeir hafi um aldir haft tungumálið í miklum hávegum. Það kemur því á óvart að 

á seinni hluta 18. aldar hafi raunverulega verið uppi hugmyndir um að leggja niður 

íslenska tungu og taka upp dönsku; tungumál herraþjóðarinnar. Hafa Guðmundur 

Hálfdanarson sagnfræðingur, Kjartan G. Ottósson málfræðingur og Auður Hauksdóttir 

dönskufræðingur m.a. rætt þessa hugmynd í tengslum við sögu íslenskrar tungu og 

upplýsingarstefnuna og hugmyndin jafnan eignuð Bjarna Jónssyni rektor í Skálholti. 

Ástæðan er sú að Bjarni byrjaði bréf sitt til Landsnefndarinnar fyrri árið 1771 á því að 

leggja til þessa hugmynd.7 Bent hefur verið á að hugmyndin hafi verið í takt við 

                                                
1Guðmundur Hálfdanarson, Íslenska þjóðríkið, bls. 16. Eiríkur Rögnvaldsson talar um íslensku sem vopn 
sjálfstæðisbaráttunnar í „Tungan, fullveldið og framtíðin“, bls. 248–250.   
2 Fjölnir I, „Ávarp“, bls. 11. Í ávarpinu að fyrsta tölublaði FJölnis kemur skýrt fram hversu einstaka 
Fjölnismenn telja íslenskuna vera. Baldur Jónsson ræðir frekar í  „Inngangi“ að bókinni Þjóð og tunga, bls. 
14. 
3 Konráð Gíslason, „Ágrip af ræðu áhrærandi íslenskuna“, bls. 43. 
4 Vef. Vigdís Finnbogadóttir, Innsetningarræða 1. ágúst 1980, bls. 1.   
5 Guðmundur Hálfdanarson, Íslenska þjóðríkið, bls. 15–16.  
6 Guðmundur Hálfdanarson, Íslenska þjóðríkið, bls. 19. Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 76. 
Oslund, Iceland Imagined, bls. 130.  
7Landsnefndin fyrri III, bls. 615 (Bjarni Jónsson, rektor Skálholtsskóla, ritar um viðreisn Íslands og 
latínuskólanna 28.8.1771. 2.B.J. Ref. N°699 b). 
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upplýsingarstefnuna og því í raun eðlileg krafa ef sett í alþjóðasamhengi; allir þegnar 

ríkisins ættu að tala sama mál.8  

 Frá því að Danakonungur fór að skipta sér meira af stjórn landsins frá siðaskiptum 

fór að gæta hér meiri áhrifa frá Danmörku og þeim Dönum sem hér unnu og settust að.9 

Á síðari hluta 18. aldar höfðu dönsk áhrif svo aukist til muna en mest voru þau innan 

stjórnsýslu og verslunar, sem höfðu þá vissulega einhver áhrif út í samfélagið. Auk 

siðaskiptanna hafði einveldishylling konungs á 17. öld í för með sér breytingar innan 

stjórnsýslunnar sem skipta máli í þessu samhengi.10 Hér verður þeim áhrifum lýst sem 

aukin ítök Dana innan stjórnsýslunnar höfðu á íslenskt samfélag. Hingað fluttust fleiri 

danskir menn til að sinna stjórnunarstöðum en engin krafa var um íslenskukunnáttu þeirra 

fyrr en um miðja 19. öld og þeir notuðu því óspart dönsku. Þá jukust samskipti íslenskra 

embættismanna við stjórnvöld og konung í Kaupmannahöfn og fóru þau samskipti þá 

fram á dönsku.11 Aukin notkun Norsku laga Kristjáns V. frá fyrsta fjórðungi 18. aldar 

hafði mikil áhrif auk þess sem það hafði í för með sér að háskólapróf í lögum frá 

Hafnarháskóla var gert að skilyrði fyrir embættisveitingu í dómgæslustarfi á Íslandi árið 

1736.12     

 Danskir embættismenn á Íslandi sinntu m.a. embættum sýslumanna, landfógeta 

og amtmanna. Íslendingar sinntu þó áfram störfum sýslumanna og hreppstjórar voru 

íslenskir. Sem dæmi má nefna að amtmenn yfir öllu landinu (frá 1688–1770) voru allir 

erlendir nema þeir tveir síðustu, Magnús Gíslason (1704–1766) og Ólafur Stefánsson 

(1734–1807).13 Íslensku amtmennirnir voru sagðir „verri“ en aðrir þegar kom að 

dönskunotkun: Jón Sigurðsson sagði það væri „einsog kæmi á þá túnguhapt þegar þeir 

urðu amtmenn“.14  

 Bréfabækur Magnúsar Gíslasonar, fyrsta íslenska amtmannsins, er að finna í 

skjalasafni amtmanns yfir öllu landinu í Þjóðskjalasafni Íslands. Bækur hans og Ólafs 

Stefánssonar hafa verið skoðaðar í þeim tilgangi að fá skýrari mynd af því á hvaða 

                                                
8 M.a. hjá Kjartani G. Ottóssyni í Íslensk málhreinsun, bls. 34. Auður Hauksdóttir, „Sambúð dönsku og 
íslensku“, bls. 141–142. Sjá frekar hjá Sigurði Líndal, Hið íslenzka bókmenntafélag, bls. 8.  
9 Helgi Þorláksson, „Ísland undir erlendu valdi“, bls. 4 og Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 years, bls. 135.  
10 Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 years, bls. 149 og 152–154. 
11 Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 years, bls. 149. Konungsúrskurður frá 1844 um íslenskukunnáttu 
embættismanna á Íslandi er í Lovsamling for Island XIII, bls. 46 (Reskript til det Danske Cancellie, ang. 
Fordringer til Ansögere om islandske Embeder om Kjendskab til Landets sprog. Khavn den 8. April 1844). 
Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 82–83 
12 Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 26–27.  
13 Einar Hreinsson, „Íslands hæstráðandi til sjós og lands“, bls. 76. Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 years, 
bls. 152.  
14 Jón Sigurðsson, „Alþíng og alþíngismál“, bls. 71. 
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tungumáli íslensku amtmennirnir svöruðu erindunum sem til þeirra bárust.15 Bréf til 

amtmanna úr Strandasýslu (frá 1733–1760), Dalasýslu (frá 1724–1757) og Árnessýslu 

(frá 1718–1725 og 1761–1770) verða þá skoðuð. Þar eru bréf frá fólki af öllum 

samfélagsstigum; frá fátækum bændum og vinnufólki til presta, sýslumanna, æðri 

embættismanna og stjórnvalda í Danmörku.16 Á hvaða tungumáli skrifa þessir 

einstaklingar til amtmanna? Varð einhver breyting á þegar íslenskur embættismaður tók 

við af erlendum? Meðal þeirra bréfa sem skoðuð hafa verið eru bréf frá áðurnefndum 

Bjarna Jónssyni, rektor í Skálholti.17 Á hvaða tungumáli ætli maður sem vildi leggja niður 

íslenskuna árið 1771, hafi skrifað amtmanni? Efni bréfanna verður ekki gert að sérstöku 

umfjöllunarefni hér heldur lögð áhersla á að skoða hvaða tungumál er notað við skrifin.  

Ástæðan fyrir því að hér verða skoðuð bréf til og frá amtmanni er að hann var 

æðsti embættismaðurinn á Íslandi og átti í samskiptum bæði við íslenska embættismenn 

og aðra Íslendinga sem og við stjórnvöld í Danmörku (s.s. bæði erlent og íslenskt fólk). 

Þannig er hægt að sjá hvort einhver munur sé á tungumálanotkun amtmanna eftir 

viðtakanda bréfsins. Þá voru bréf til amtmanna skoðuð vegna þess að bæði erlendir og 

íslenskir menn sinntu embættinu og því er áhugavert að sjá hvort einhver breyting verði 

á þegar Íslendingur tekur við. Skoðuð eru elstu bréfin í hverri sýslu þegar bréfin eru 

skrifuð til erlendu amtmannanna þar til um miðja öldina þegar íslenskur amtmaður tekur 

við svo hægt sé að greina breytingar ef þær verða þá.  

Helsta ástæðan fyrir því að Strandasýsla varð fyrir valinu var að þar var Halldór 

Jakobsson nokkur sýslumaður en hann var einn tveggja sýslumanna sem skrifaði 

Landsnefndinni fyrri 1770–1771 erindi á íslensku. Aðrir skrifuðu á dönsku. Dalasýsla var 

þá valin vegna þess að þar var Magnús Ketilsson sýslumaður en hann var einn þeirra sem 

notuðu dönsku víðar en í embættisstörfum sínum; t.d. gaf hann út fyrsta íslenska tímaritið 

á dönsku.18 Árnessýsla er stærri en hinar en þaðan eru helmingi fleiri bréfaöskjur; því 

voru fleiri bréf þaðan skoðuð frá 1761–1770 vegna fjölda og mögulegs fjölbreytileika 

                                                
15 Í heildinna eru níu bréfabækur frá Magnúsi og tvær frá Ólafi Stefánssyni; hér verða skoðaðar þrjár bækur 
Magnúsar: Þ.Í. Amtmaður yfir landinu öllu. A/9. (I.9), 9. bindi. Amtsbréfabók Magnúsar Gíslasonar 16. Júní 
1752– 30.júní 1754. A/10. (I.10), 10. bindi. Amtsbréfabók Magnúsar Gíslasonar 4. júní 1754–30. júní 1756. 
A/15. (1.15), 15. bindi. Amtsbréfabók Magnúsar Gíslasonar 1. júli 1761–31. ágúst 1762. A/19 (I.19) 19. bindi. 
Amtsbréfabók Ólafs Stefánssonar 15. júí 1768–19. maí 1769.  
16 ÞÍ. Amtmaður yfir landinu öllu. B/134 (II.75.A) og B/135 (II.75.B); bréf úr Strandasýslu til amtmanns. B/122 
(II.68); bréf úr Dalasýslu til amtmanns. B/92 (II.50), B/97 (II.53.A), B/98 (II.53.B). B/99 (II.54); bréf úr 
Árnessýslu til amtmanns.  
17 ÞÍ. Amtmaður yfir landinu öllu. B/97 (II.53.A), sjá m.a. bréf til amtamnns úr Árnessýslu 1761 og 1763.  
18 Erindi Halldórs Jakobssonar er að finna í Landsnefndin fyrri III, bls. 382–403 (Halldór Jakobsson 
sýslumaður skrifar um hag landsins 6.5.1771. Lit. Nn. N° 1.) Tímarit Magnúsar Ketilssonar, Islandske 
Maaneds-Tidender, kom fyrst út árið 1773.  
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vegna þess. Þá þótti áhugavert að sjá á hvaða máli Bjarni Jónsson rektor í Skálholti 

skrifaði, en bréf frá honum eru með bréfum úr Árnessýslu.  

 Þrátt fyrir mikil dönsk áhrif á íslenskt samfélag og íslenska tungu og einnig 

hugmyndir um að taka upp danskt tungumál í stað íslenskunnar á 18. öld var íslenskan 

alltaf móðurmál Íslendinga. Þannig var síðar lögð áhersla á að íslenskan yrði notuð sem 

eina embættismál Íslendinga, eins og það er í dag.19 Hvað hafði áhrif á að íslenska tungan 

lifði áfram innan stjórnsýslunnar þrátt fyrir aukna dönskunotkun á 18. öld? Fjallað verður 

um þær breytingar sem urðu í samfélaginu sem höfðu áhrif á það að íslenskan hafði 

yfirhöndina og hélt stöðu sinni sem móðurmál og að hluta til embættismál Íslendinga. 

Rædd verða áhrif fornmenntastefnu (húmanisma) á Íslandi og á íslenska tungu. Einnig 

verða rædd áhrif upplýsingar og málhreinsunar á íslenskt samfélag í því sambandi. Hvers 

vegna leyfðu dönsk stjórnvöld notkun íslensku sem embættismál? Viðhorf stjórnvalda 

verða m.a. rædd m.t.t. ýmissa lagasetninga varðandi notkun íslenskunnar innan 

stjórnsýslunnar. Hvers vegna var okkur ekki skipað að nota dönsku eins og í Noregi og 

Færeyjum?     

 Loks verða rædd viðhorf og orðræða ættjarðarsinna 19. aldar varðandi 

dönskunotkun ýmissa 18. aldar manna og þeirra viðhorfa til stjórnvalda. Þeir 19. aldar 

menn er „börðust“ fyrir þjóðfrelsi og síðar sjálfstæði Íslendinga höfðu hátt um óánægju 

með þá Íslendinga sem notuðu dönskuna eða vildu sjá meiri framgang dönsku á kostnað 

íslenskunnar á 18. öld. Þannig fjallar Konráð Gíslason um þá sem hafi viljað nota dönsku 

meira sem „þjóðleysingja“ og „þjóðblendinga“.20 Verður hér rætt um þjóðernisvakningu 

og föðurlandsást hjá 18. aldar menntamönnum sem þó hafi verið tryggir dönsku krúnunni 

eins og Eggert Ólafsson og Magnús Stephensen.21 Geta menntamenn 18. aldar sem 

notuðu dönsku mikið í starfi og utan þess talist föðurlandsvinir? Tungumálanotkun 

ýmissa embættis- og menntamanna 18. aldar og viðhorf þeirra verða hér skoðuð í því 

samhengi.  

Hér verður því miðað að því að komast að því hvers vegna hugmyndir Bjarna 

Jónssonar rektors um upptöku dönskunnar lifðu ekki áfram; hvers vegna var danskan ekki 

alfarið embættismál Íslendinga? Hvað var það sem hafði áhrif á að viðhorf Eggerts 

Ólafssonar um íslensku blómstruðu frekar?  

                                                
19 Oft er miðað við endurreisn Alþingis sem staðfestingu á því að einungis íslenskan yrði notað sem 
embættismál á Íslandi þar sem þinghald fór frá upphafi fram á íslensku. Um aldamótin höfðu verið sett ýmis 
lög um að réttarstörf á Íslandi ættu að fara fram á íslensku. Sjá m.a. Jón Guðmundsson, „Um mál vort 
Íslendinga I“, bls. 83 og Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 59 og 82–83. 
20 Konráð Gíslason, „Ágrip af ræðu áhrærandi íslenskuna“, bls. 39 og 42.  
21 Um Eggert Ólafsson, sjá m.a. Jón Guðmundsson, „Um mál vort Íslendinga I“, bls. 78 og um Magnús 
Stephensen sjá Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensen, bls. 50  



 9 
 
 

1.kafli. Dönsk áhrif innan stjórnsýslunnar fram á 18. öld  

Áhrif erlendrar stjórnar varð vart á Íslandi nokkru áður en Danakonungur fór að auka hér 

umsvif sín. Strax um 1300 fór konungur yfir Íslandi að setja Norðmenn í 

sýslumannsembætti.22 Þó að konungur hafi sett erlenda embættismenn greinir Sigríður 

Beck sagnfræðingur þó frá því að frá 1340 til 1487 sé hægt að sjá „málamiðlun milli 

konungsvalds og íslenskrar yfirstéttar til þess að báðir aðilar geti viðhaldið völdum“ en 

„að stöðug fjarvera konungs hafði áhrif á valdagrundvöll hans“ á þessum árum.23 Frá 

árinu 1341 var því á Íslandi einn ráðamaður sem fór með umboð konungs á öllu landinu. 

Axel Kristinsson sagnfræðingur talar um hann sem hirðstjóra konungs en aðrir fræðimenn 

hafa kallað hann höfuðsmann. Í umfjöllun Kristjönu Kristinsdóttur hefur hún kallað 

þennan æðsta ráðamann konungs lénsmann, enda var Íslandi þá „stjórnað sem léni upp á 

reikning“. Hann hafði svo fógeta og fógetinn hafði sinn umboðsmann.24  

 Stjórn Danakonungs á Íslandi fór fyrst að hafa aukin áhrif á íslenskt samfélag í 

kringum og eftir siðaskiptin; þá hófst tímabil sem einkenndist af stjórn danskra 

ráðamanna. Við siðaskiptin varð konungur höfuð kirkjunnar á Íslandi sem þýddi að allar 

eignir hennar fóru í hans hendur; efnahagsleg ítök konungs á Íslandi jukust og það leiddi 

til frekari danskra áhrifa á stjórn Dana á Íslandi; t.d. voru 20 af 31 höfuðsmönnum yfir 

Íslandi danskir frá 1515 til 1683.25 Er stofnun þriðja dómstigsins á Íslandi; yfirréttarins 

við Öxará árið 1563 (í raun 1593) dæmi um aukin ítök Danakonungs á landinu þar sem 

erlendum höfuðsmanni voru fengin aukin völd um leið og valdi lögmanna var hnekkt. 

Höfuðsmanni var falið „að setja 24 manna dóm til að dæma yfir málum eftir lögmenn“. 

Áður höfðu einungis verið tvö dómstig; héraðsdómur og lögréttan á Alþingi þar sem 

málum úr héraðsdómi mátti skjóta til lögmanns og lögréttu.26   

Ein stærsta breytingin á stjórnskipaninni á Íslandi varð svo í kjölfar 

einveldishyllingar Danakonungs árið 1662. Þá varð hæstiréttur Danmerkur æðsti dómstóll 

Íslendinga í stað yfirréttarins við Öxará27 og frá 1688 átti amtmaður að skipa dóminn í 

stað höfuðsmanns. Eftir að æðsta dómsvaldið færðist frá Alþingi til Danmerkur við 

                                                
22 Helgi Þorláksson, „Ísland undir erlendu valdi“, bls. 4. 
23Sigríður Beck, „Frá goðum til yfirstéttar 1220–1387“, bls. 244. 
24Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 25. Björn Þórðarson talar um höfuðsmann; t.d. á bls. 10 í 
Landsyfirdómurinn 1800–1919. Kristjana Kristinsdóttir, „Lénið Ísland 1541–1683“, bls. 8 og 122. Kristjana 
fjallar um að önnur heiti yfir lénsmann í íslenskum heimildum eru m.a. hirðstjóri, lénsherra, umboðsmaður 
og höfuðsmaður. Hér eftir verður notað heitið höfuðsmaður.  
25Vef. Auður Hauksdóttir, „The Role of the Danish Language in Iceland“, bls. 82. 
26Björn Þórðarson, Landsyfirdómurinn 1800–1919, bls. 9–12. 
27Helgi Þorláksson, „Ísland undir erlendu valdi“, bls. 5 og Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 26, 
Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 years, bls. 149 og 153–154. Björn Þórðarson, Landsyfirdómurinn 1800–
1919, bls. 19.  



 10 
 
 

einveldishyllinguna var yfirrétturinn ekki nema „lögskipað stig á leiðinni til hæstaréttar“ 

og í lok 18. aldar ekki nema áfrýjunarréttur samkvæmt Gunnari Karlssyni sagnfræðingi. 

Þá var málum oft skotið þangað „til að þreyta mótaðilja, draga mál á langinn og tefja 

endanleg úrslit þess“.28 Árið 1687 tóku Norsku lög Kristjáns V. Danakonungs gildi og 

farið var að dæma meira eftir þeim hér á landi. Samhliða þeim var þó enn dæmt eftir 

íslenskum lögum, t.d. Jónsbók og Stóradómi frá 1564 en oft var óvissa um það hvaða lög 

voru í gildi á landinu. Var Íslendingum falið að semja „Íslensku lög“ á íslensku árið 1688, 

byggð á Norsku lögum, en það lagaverk varð aldrei að veruleika.29  

Frá árunum 1683–1688 breyttist embættismannakerfið á Íslandi í takt við þær 

breytingar sem þegar höfðu orðið annars staðar í Danaveldi. Hafa breytingarnar verið 

tengdar kameralisma þar sem markmiðið var að ríkið hefði meiri afskipti af stórum sem 

smáum hlutum til þess að auka hagvöxt og velmegun innan þess. Þá var liður í stefnunni 

að samræma réttarreglur fyrir danska ríkið í heild sinni. Landfógeti, stiftamtmaður og 

amtmaður áttu nú að fara með æðsta vald á Íslandi, í stað höfuðsmanns. Þessir æðstu 

embættismenn voru allir danskir eða norskir fram undir miðja 18. öld.30 Nú fór konungur 

einnig að skipa embættismenn á Íslandi eftir tillögum amtmanns í stað þess að þeir væru 

kjörnir af Íslendingum.31 Amtmanni og landfógeta bar einnig skylda til þess að hafa 

aðsetur á Íslandi, sem hefur þá líklega haft í för með sér aukin dönsk áhrif á samfélagið.32 

Harald Gustafsson sagnfræðingur segir margt benda til þess að nýja stjórnkerfið hafi þó 

ekki byrjað að starfa á fullnægjandi hátt fyrr en árið 1718 eða þegar Niels Fuhrmann 

amtmaður tók til starfa. Þá jókst eftirlit konungs með stjórnsýslu á Íslandi þar sem 

„dómskipunarákvæði Norsku laga voru fyrst fyrirskipuð í erindisbréfi amtmanns árið 

1718...“.33 Lögmenn áttu frá þeim tíma einir að fara með dómsvald í lögþingisdómunum 

á Alþingi og sýslumenn einir í héraði. Samkvæmt Birni Þórðarsyni skiptist lögrétta þá í 

                                                
28Um starfsemi yfirréttar sjá Björn Þórðarson, Landsyfirdómurinn 1800–1919, bls. 9–12 (beinar vísanir á bls. 
12). Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 years, bls. 183 og 153–154. Sjá einnig Björk Ingimundardóttir, 
„Yfirrétturinn, aðdragandi, stofnun og saga“, m.a. bls. 33 og 37.  
29Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 24–26 og Helgi Þorláksson, „Ísland undir erlendu valdi, bls. 
4–5. Frekar um þróun á laganotkun og endurskoðun þeirra á Íslandi sjá Gísli Baldur Róbertsson, „Áform um 
endurskoðun íslenskra laga“, bls. 38–54 (um íslenska lagaverkið sjá bls. 45–47).  
30Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 27. Nanna Þorbjörg Lárusdóttir, Skjalasafn amtmanns yfir 
landinu öllu 1688–1770, bls. 6. Einar Laxness, Íslandssaga a–ö, a–h, uppflettiorð „einveldi“, bls. 114 og 
„amt“, bls 37–38.  
31Björn Þórðarson, Landsyfirdómurinn 1800–1919, bls. 15.   
32Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 25. 
33Gustafsson, „Stjórnsýsla“, bls. 47. Björn Þórðarson, Landsyfirdómurinn 1800–1919, bls. 16–17. Nanna 
Þorbjörg Lárusdóttir, Skjalasafn amtmanns yfir landinu öllu 1688–1770, bls. 12: Lovsamling for Island I, bls. 
740 (Instruction for Niels Fuhrmann, som Amtmand i Island. Khavn 30. Mai 1718, bls. 739–743). Kjartan G. 
Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 25.  
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raun í tvo dómstóla þar sem öll meginstörfin fóru fram; dómstörfin og þinglestur skjala, 

þ.m.t. tilskipanir konungs eða boð.34  

Þær konunglegu tilskipanir er vörðuðu Ísland voru oft kynntar (á dönsku) og svo 

prentaðar í Alþingisbókunum (yfirleitt á dönsku), þó dómstörf hafi oftast farið fram á 

íslensku í Lögréttu sem og við Yfirréttinn en skjöl og dómar hans eru að mestu á 

íslensku.35 Árið 1751 var fyrst mælst til þess „að öll lagaboð, konungsbréf og tilskipanir, 

sem snertu Ísland“, skyldu ekki einungis birt á dönsku heldur einnig íslensku. Ekki var 

þó farið algerlega eftir þessum reglum og danskan oftar notuð en íslenskan.36 Dómshald 

við Öxará var því á 18. öld orðið nokkuð litað dönskum áhrifum. Þá voru ekki reglur um 

að notast ætti við íslensku við dómstörfin fyrr en árið 1788 og því gerðist það t.d. að menn 

gátu nýtt sér lélega dönskukunnáttu gagnaðila sinna með því að flytja mál á dönsku og 

virðist það hafa viðgengist til loka 18. aldar.37  

 Aukin notkun á erlendum lögum á Íslandi krafðist þess að dómgæslumenn hefðu 

góða þekkingu á þeim lögum. Árið 1736 var því kveðið á um að þeir sem vildu gegna 

embætti sýslumanns eða lögmanns á Íslandi „skyldu hafa próf í lögum frá 

Hafnarháskóla“. Menntun og hæfni fór því að skipta meiru þegar kom að skipunum í 

dómgæsluembættin. Skipanin frá 1736 hafði það í för með sér að stundum fengust ekki 

hæfir Íslendingar í embættin og Danir því settir í þau. Þó bendir Kjartan G. Ottósson 

málfræðingur og höfundur bókarinnar Íslensk málhreinsun - sögulegt yfirlit á að það hafi 

einnig verið gert þó hæfir Íslendingar fengjust.38 Engin áhersla var lögð á íslensk lög í 

náminu í Kaupmannahöfn og því þekktu íslensku „lögfræðingarnir“ oft ekki Jónsbók og 

þau íslensku lög sem í gildi voru á Íslandi heldur voru þeir „uppfullir af því latnesk-danska 

                                                
34Björn Þórðarson, Landsyfirdómurinn 1800–1919, bls. 19. Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 years, bls. 153–
154.  
35Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 26 og 33. Vef. Auður Hauksdóttir, „The Role of the Danish 
Language in Iceland“, bls. 83. Björn Þórðarson, Landsyfirdómurinn 1800–1919, bls. 83–84. Sjá m.a. 
Alþingisbækur Íslands XI 1721-1730. Þar er sagt frá störfum Lögréttu á íslensku en einnig eru þar birt skjöl 
á dönsku sem hafa verið lesin upp. Sjá m.a. Anno 1725. Num XIII. Ambtmaðurinn Fuhrmann og hr. 
landfógetinn Vulf komu í réttin og upp lesin voru ýmis mál varðandi jarðir o.fl. á íslensku en „Rente-cammer 
ordur upplesnar“ voru á dönsku, bls. 250-253. Þá er t.d. bréf frá konungi á dönsku á bls. 256–259 (Num. 
XVII. varðandi brennistein hér á landi).  Dómar og skjöl yfirréttarins eru birtir í  Yfirrétturinn á Íslandi: Dómar 
og skjöl I 1690–1710. Ritstjórar Björk Ingimundardóttir og Gísli Baldur Róbertsson (Reykjavík 2011).  
36Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 60. Jón Guðmundsson, „Um mál vort Íslendinga I“, bls. 81. 
Sjá þó nokkur konungsbréf og annað  á dönsku í Alþingisbækur Íslands XVI 1781-1790, m.a. bls 29–36 og 
182–189.  
37Björn Þórðarson, Landsyfirdómurinn 1800–1919, bls. 15. Þetta var eitt af því sem Magnús Stephensen 
vildi uppræta en hann skrifaði um þetta í ritgerð stöðu réttarmála um aldamótin 1800. Einar Arnórsson, 
Réttarsaga Alþingis, bls. 316–317.  
38 Helgi Þorláksson, „Ísland undir erlendu valdi“, bls. 5 og Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 24–
27 (beina vísunin er á bls. 26–27). Gunnar Karlsson, Iceland’s 1100 years, bls. 153 og 155. Gustafsson, 
„Stjórnsýsla“, bls. 50. 
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fræðimáli sem þeir námu í Höfn“ og notuðu svo í starfi sínu þegar heim var komið.39 Jón 

Guðmundsson (1807–1875) ritstjóri Þjóðólfs hafði einnig orð á því að „frá því að hin 

danska löggjöf fór að verða kunn á Íslandi og danskir menn fóru að hafa þar 

embættissýslanir á hendi, fóru dómendurnir að hafa við útlend orðatiltæki í dómum sínum 

og skýrslum...“.40 Áhrif notkunar erlendra laga á Íslandi voru því nokkuð mikil.   

 Björn Þórðarson, sérfræðingur í réttarsögu og höfundur rits um Landsyfirdóminn 

frá 1800–1919, talar um að það hafi nánast bara verið lögmennirnir tveir sem vissu hvaða 

lög giltu í landinu. Forseti yfirréttarins á Alþingi (fyrst höfuðsmaður og svo amtmaður) 

hafi verið fram á miðja 18. öld erlendur maður sem hafði betri þekkingu á erlendu 

lögunum og dæmdi því eftir þeim (líkt og þeir „lögfræðingar“ sem námu í 

Kaupmannahöfn), þ.e.a.s. ef hann hafði þá einhverja lagaþekkingu. Það var ekki fyrr en 

á fyrri hluta 19. aldar sem krafist var háskólaprófs í lögum af þeim sem sóttust eftir 

embætti stiftamtmanns eða amtmanns og gátu því lægri embættismenn verið betur 

menntaðir en þeir æðri.41 Ekki var gerð krafa um að erlendir embættismenn á Íslandi 

hefðu þekkingu á íslenskri tungu svo þeir notuðu dönskuna í sínum störfum.42  

 Var þetta íslenskum almenningi til ama enda gefur að skilja að erfitt hafi verið ef 

enginn skilningur lá fyrir um hvaða lög voru í gildi í landinu og menn vissu ekki hvað 

væri í gangi í eigin málaferlum. Þá gerði það erfiðara fyrir að samskipti við embættismenn 

gátu verið torveld og ekki sjálfgefið að fá útskýringar frá þeim á konunglegum 

tilskipunum og náðarbréfum, sbr. bréf frá „vesalingum“ til Landsnefndarinnar fyrri. Í 

bréfinu kemur fram að oftast skilji fólk ekki tungumálið sem tilkynningarnar komi á og 

sé það þá háð sýslumönnum, sem kannski einungis kynni einstaka hluta þeirra fyrir fólki. 

Þá er talað um að almenningur eigi auðveldara með að eiga samskipti við presta heldur 

en sýslumenn „sem fari oft fram með yfirgangi“.43 

Íslendingar höfðu því verið undir stjórn Danakonungs í nokkrar aldir áður en 

danska og dönsk menning fóru að hafa veruleg áhrif á íslensku og íslenskt samfélag. Áhrif 

                                                
39Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun bls. 26 og 32. Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 years, bls. 155. 
40Jón Guðmundsson, „Um mál vort Íslendinga I“, bls. 77.  
41Björn Þórðarson, Landsyfirdómurinn 1800–1919, bls. 13. Um embættispróf stiftamt- og amtmanna sjá 
Einar Hreinsson, „Íslands hæstráðandi til sjós og lands“, bls. 77. Um menntun embættismanna sjá Gunnar 
Karlsson, Iceland‘s 1100 years, bls. 155.  
42Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 26–27, 32–33 og 59. Um stöðuna fram á 19. öld sjá Jón 
Guðmundsson, „Um mál vort Íslendinga I“, bls. 77–78 og 84–85. Frekar verður rætt um embættismálið í 3 
kafla.  
43Hrefna Róbertsdóttir, „Amtmaður og Íslands fátæklingar“, bls. 5. Bréfið umrædda kom úr Gullbringusýslu 
undirritað af „Íslands vesalingum“: Landsnefndin fyrri I, bls. 274–277 („Íslands vesalingar“ skrifa um rétt 
sinn og stöðu í þjóðfélaginu 12.2.1771. Lit. Ss. N°1). Sjá einnig Jespersen, Leon og Villstrand, Nils Erik, 
„Språkmöten i det tidigmoderna Norden“, bls. 79–95.  
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utan stjórnsýslunnar fóru að verða meira áberandi á 18. öld þar sem stjórnvöld skiptu sér 

meira af samfélagsþróuninni; m.a. með ítökum í atvinnumálum á Íslandi og þ.m.t 

verslunarmálum. Konungur yfirtók t.a.m. aftur alla verslun á Íslandi árið 1774 en á 

ákveðnum tímabilum 18. aldar var verslunin rekin af konungi. Var þetta hluti af 

umbótastarfi stjórnarinnar þar sem reynt var að hagnast meira á Íslandi með því að auka 

„hina almennu velmegun“ í landinu.44 Frá miðri 18. öld voru þá komin fram „málfarsleg 

áhrif af beitingu danskra laga á Íslandi“ en þá varð t.d. vandamál að ekki voru til íslensk 

orð yfir mörg lagaleg fyrirbæri.45 Í rannsóknum Auðar Hauksdóttur kemur fram að 

breytingarnar á stjórnkerfinu í lok 17. aldar hafi orðið til þess að hvetja til aukinnar 

notkunar dönsku á Íslandi; miðstjórnin var í Danmörku og æðstu embættismenn Danir. 

Konungsvaldið varð sterkara, stjórnkerfið varð skilvirkara og störf embættismanna tóku 

stakkaskiptum þar sem valdsvið þeirra var einnig skilgreint betur.46 Ber þá að hafa í huga 

að lögmenn og sýslumenn fram á 19. öld voru flestir íslenskir en Gunnar Karlsson bendir 

á í yfirlitsriti sínu um sögu Íslands, Iceland‘s 1100 years, að frá 1721 til 1790 hafi 

einungis 3 af 78 sýslumönnum átt danska feður; aðrir hafi verið íslenskir.47 Því er alls 

ekki hægt að segja að öll stjórnsýslan hafi þar með orðið dönsk þó dönsk áhrif hafi verið 

þó nokkur.  

 

  

                                                
44Gustafsson, „Stjórnsýsla“, bls. 53. Gustafsson vísar þar í erindisbréf Landsnefndarinnar fyrri. Kjartan G. 
Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 25: Hjá Kjartani segir að stefna stjórnvalda einkenndist þá enn af 
kameralisma þar sem talið var að „ef atvinnulífið yrði eflt fengist til lengri tíma litið meiri velferð og þar með 
auknar tekjur í ríkisfjárhirsluna“. Annað dæmi um afskipti stjórnvalda af atvinnumálum 
voru„Innréttingarnar“. Um verslun á Íslandi sjá frekar Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, bls. 183–184, 
186, 229 og 231. Talað er um konungsverslunina fyrri og seinni, hér er átt við þá síðari. Ingi Sigurðsson, 
„Upplýsingin og áhrif hennar á Íslandi“, bls. 26.  
45Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 14 og 25.   
46Vef. Auður Hauksdóttir, „The Role of the Danish Language in Iceland“, bls. 82. Axel Kristinsson, 
„Embættismenn konungs fyrir 1400“, bls. 122  og 149. Helgi Þorláksson, „Ísland undir erlendu valdi“, bls. 4. 
Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 years, bls. 135.  
47Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 years, bls. 154. 
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2. kafli. Íslenskan lifir  

Á sama tíma og Danir og aukin ítök Danakonungs á Íslandi fóru að hafa áhrif á íslenskt 

samfélag og íslenska tungu, hófu menn að rækta frekar tunguna, varðveita hana og 

„hreinsa“ dönsk áhrif úr henni. Tíminn frá siðaskiptum er því tími aukinna danskra áhrifa 

á Íslandi samofin sögu aukinnar áherslu á íslenskt tungumál og hreintungustefnu tengda 

henni. Frá siðaskiptum var í fyrsta sinn farið að tala um tungumálið sem íslensku en ekki 

norrænu.48 Talar Guðbrandur Þorláksson biskup (1541/42–1627) m.a. um að rækta, elska 

og virða móðurmál sitt í formála Sálmabókarinnar frá 1589.49 Í þessum kafla verður 

athugað frekar hvað það var í íslensku samfélagi sem hafði áhrif á það að Íslendingar 

hættu aldrei að nota íslensku innan stjórnsýslunnar. Einnig verður fjallað um ýmis 

lagaboð sem sett voru um málið frá 17.–18. öld. Hver voru viðhorf Dana, stjórnvalda og 

konungs, um íslenskunotkun á Íslandi og hvers vegna leyfðu dönsk stjórnvöld notkun 

íslensku sem embættismáls á Íslandi? 

 

Fornmenntastefna: Áhugi á fornritum, fornmáli og upphaf málhreinsunar 

Fornmenntastefnan (eða húmanismi) kom fyrst fram í Danmörku um miðja 16. öld og 

beindist athyglin fljótlega að Íslandi. Áhugi á fornri sögu Danmerkur kviknaði hjá Dönum 

og þeir áttuðu sig á því að þeirra saga var skráð í fornrit Íslendinga. Danir fóru því að 

falast eftir handritum frá Íslandi í lok 16. aldar en stuttu síðar áttuðu þeir sig á því að þeir 

þurftu aðstoð við lestur handritanna; tungumál þeirra hafði þróast mikið frá þeim tíma 

þegar töluð var „samnorræn“ tunga svo að þeir skildu tungumál handritanna ekki. Þá 

áttuðu þeir sig á því hversu mikilvæg íslenska tungan væri fyrir þá sjálfa og einnig hversu 

mikilvægt væri að halda íslenskunni lifandi.50 Þá segir Karen Oslund sagnfræðingur Dani 

alltaf hafa viðurkennt „the cultural significance of the Icelandic past for their own 

culture“.51 

 Áhugi erlendra fræðimanna á þessu samnorræna máli sem hafði glatast utan 

Íslands hafði í för með sér aukinn áhuga, virðingu og aðdáun íslenskra menntamanna 

                                                
48Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 years, bls. 105. Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 14 og 17. 
Jóhannes B. Sigtryggsson, „Hrein tunga“, bls. 91–92.  
49Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 17–18.  
50Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 21. Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 years, bls. 158. Auður 
Hauksdóttir Vef. „The Role of the Danish Language in Iceland“, bls. 84.  
51Oslund, Iceland Imagined, bls. 150.  
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(sem voru margir líka embættismenn) á móðurmálinu.52 Íslenska tungan þótti sérstök; hún 

var „þjóðardýgripur“ sem þurfti að varðveita.53 Því hófu Íslendingar þá þegar að stunda 

málhreinsun. Almennt er talað um að í Guðbrandsbiblíu (1584) komi fram fyrstu einkenni 

málhreinsunar; „fyrstu beinu heimildir um málræktunaráhuga“ á Íslandi komi því fram 

við siðaskiptin.54 Í riti sínu Crymogæa frá 1609 varaði Arngrímur Jónsson lærði svo við 

erlendum áhrifum á íslenskuna um leið og hann talaði um hversu „hrein“ hún væri.55 Árni 

Magnússon (1663–1730) handritasafnari og Páll Vídalín (1667–1727) lögmaður og skáld, 

lögðu þá m.a. áherslu á að skrifa sem besta íslensku ásamt því að kenna skrifurum sínum 

„rétta“ stafsetningu í byrjun 18. aldar. Þá hafði Árni áhrif á aðra menn í kringum sig og 

fleiri fóru að hreinsa dönskuslettur úr verkum (og þá helst kirkjulegum ritum enda var 

ekki mikið um önnur rit á  íslensku á þeim tíma, utan fornritanna).56 

 Þessi áhugi erlendra menntamanna á íslensku sem byrjaði með 

fornmenntastefnunni hefur í raun lifað frá þessum tíma.57 Á 18. öld og þeirri 19. héldu 

erlendir menntamenn því áfram að sýna Íslandi og íslenskri tungu áhuga.58 Oft er nefndur 

Rasmus Christian Rask (1787–1832) málfræðingur í þeim efnum en hann hafði mikinn 

áhuga á íslensku og mat hana „allra tungumála mest“. Skrifaði hann t.d. fyrstu málfræði 

íslenskrar tungu árið 1811.59 Þá hefur Kjartan G. Ottósson orð á því að „eflaust“ hafi 

„stolt af þessum toga yfir móðurmálinu eflt málhreinsunarmenn 18. aldar eins og Eggert 

[Ólafsson] til dáða“ og vísar þar til áhrifa skoðana og skrifa Arngríms lærða á málinu.60 

                                                
52Vef. Auður Hauksdóttir, „The role of the Danish language in Iceland“, bls. 84. Þórður Jónasson, „Um 
móðurmálið“, bls. 61.  
53Vef. Gunnar Karlsson, „Hvaða þátt átti íslensk tunga í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga?“: 
http://visindavefur.is/svar.php?id=4709. 
54Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 14.  
55Oslund, Iceland Imagined, bls. 145 og Baldur Jónsson, „Inngangur“ að Þjóð og tunga, bls. 20–21. Gunnar 
Karlsson, Iceland‘s 1100 years, bls. 157. Jóhannes B. Sigtryggsson, „Hrein tunga“, bls. 91.  
56Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 23–24. Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 years, bls. 159.  
57Innan Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum eru  rannsóknir á íslensku og fornritunum m.a. 
enn í fullum blóma. Sjá frekar á heimasíðu stofnunarinnar www.arnastofnun.is -> Rannsóknir. Þar eru m.a. 
rannsóknir á Handrita- og textafræði sem og máli og málnotkun. Þar sést að rannsakendur eru alls ekki allir 
íslenskir.  
58Oslund, Iceland Imagined, bls. 128–131. Fræðimenn fóru að sýna Íslandi áhuga vegna fjölda annarra 
málefna en tungumálsins – jarðfræðin laðaði t.d. marga menntamenn að á 18. öld eins og Sir Joseph Banks. 
Um handritasöfnun Joseph Banks og för hans og fleiri sjá Sir Joseph Banks, Iceland and the North Atlantic 
1772–1820, bls. 17–25. Þá höfðu frakkar t.d. komið hingað í rannsóknarleiðangra, sama rit, bls. 15–16. Um 
ferðir annarra ferðamanna til Íslands sjá m.a. Iceland – Modern Processes and Past Environments, bls. 278–
279, Sumarliði Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, t.d. bls. 153–154 og 164–168.  
59Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 52. Rask sýndi málinu mikinn áhuga en hann skrifaði m.a. 
um stöðu íslenskunnar í bréfi til Bjarna Thorsteinssonar sem birtist í Breve fra og til Rasmus Rask 1, bls. 164. 
Baldur Jónsson, „Inngangur“ að Þjóð og tunga, bls. 24.  
60Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 34.  
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Hreintungustefna og móðurmálsvæðing frá 18. öld  

Nátengd málhreinsun eða hreintungustefnu fornmenntastefnunnar og að einhverju leyti 

framhald hennar var hreintungustefnan sem náði útbreiðslu á Íslandi um miðja 18. öld.61 

Stefnunni kynntust Íslendingar fyrst í Kaupmannahöfn en þar reyndu Danir að má burt 

þýskar slettur og áhrif úr dönsku en á Íslandi voru dönsk áhrif enn að aukast og því var 

haldið áfram að hreinsa dönskuslettur úr málinu. Þannig yrði málið skiljanlegra 

almenningi (eða þeim sem ekki höfðu kunnáttu í dönsku). Þá var nýyrðasmíði einnig 

mikilvægur hluti stefnunnar á 18. öld til að tryggja að íslensk orð væru til yfir ýmislegt 

efni.62 

Eggert Ólafsson var meðal þeirra er urðu fyrir áhrifum stefnunnar í 

Kaupmannahöfn en hann átti stóran þátt í því að hún náði útbreiðslu á Íslandi á síðari 

hluta 18. aldar.63 Áhugi hans á tungumálinu og „hreinleika“ þess kemur m.a. sterkt fram 

í Ferðabók Eggerts og Bjarna Pálssonar frá leiðangri þeirra um Ísland 1752–1757. Á 

ferðinni skráði Eggert niður hversu góða íslensku fólk talaði þar sem þeir fóru um. Þá 

talaði hann um íslenskuna sem elstu lifandi tungu Evrópu64 en hann var mikill 

„fornmenntavinur“ og sótti í fyrstu ritum sínum mikinn innblástur úr fornmálinu svo að 

sumt þótti illskiljanlegt vegna of mikillar fyrnsku. Réttritabók Eggerts frá 1762 hafði þá 

mikil áhrif á stafsetningu á Íslandi nokkuð fram á 19. öld.65 

 Dæmi um annan málhreinsunarmann 18. aldar er Hannes biskup Finnsson (1739–

1796) sem talaði alltaf fyrir hófsemi í fornmáls- og fornaldardýrkun og reyndi að skrifa á 

því máli sem almúginn talaði og skildi.66 Að því sögðu eru orð Jóns Helgasonar prófessors 

í íslensku (1899–1986) áhugavert innlegg í umræðuna um málið á 18. öld, eins og 

Jóhannes B. Sigtryggsson málfræðingur bendir á: Jón sagði að málið hefði aldrei „verið 

eins fjölbreytilegt eða fjölskrúðugt og þá“; það hafi verið mjög dönskuskotið en á sama 

tíma gætti fyrnskuáhrifa í málhreinsuninni.67 Dönsk áhrif hafi aukist mjög á íslenskuna á 

þeirri öld, en samkvæmt Jóni efldist baráttan gegn þessum áhrifum einnig, þá t.d. með 

                                                
61Sama heimild,  bls. 14.  
62Sama heimild, bls. 9 og 34–35. Vef. Auður Hauksdóttir, „Um dönskukunnáttu Íslendinga á nítjándu öld“, 
bls. 17–18. Jóhannes B. Sigtryggsson, „Hrein tunga“, bls. 92–93.  
63Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 29 og 34–35. Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar 
Stephensens, bls. 142. 
64Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 34. Eggert Ólafsson, Ferðabók, bls. 28–29, gr. 69–70.  
65Jóhannes B. Sigtryggsson, „Hrein tunga“, bls. 92 og „Um íslensku í bréfum til Landsnefndarinnar fyrri 
1770–1771“, bls. 61. Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 38–40.  
66Jóhannes B. Sigtryggsson, „Hrein tunga“, bls. 92.  
67Jóhannes B. Sigtryggsson, „Um íslensku í bréfum til Landsnefndarinnar fyrri 1770–1771“, bls. 59. 
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málhreinsun og þeirri nýyrðasmíð sem talað hefur verið um. Leggur Jón Guðmundsson 

(1807–1875) þá áherslu á þau áhrif sem Eggert hafði í „baráttunni“ gegn dönskuslettum.68  

Meðal þess sem fylgdi hreintungustefnu 18. aldar voru „kenningar um þýðingu 

móðurmálsins fyrir þjóðernið“. Þannig var farið að kenna á móðurmálinu dönsku í stað 

latínu í Hafnarháskóla69 og á sama tíma var danskan notuð meira í latínuskólunum á 

Íslandi sem voru undanfarar Hafnarháskóla. Þekking í dönsku varð því mikilvægari þeim 

Íslendingum sem sóttu framhaldsmenntun en kennslubækur voru frá þeim tíma orðnar 

meira á dönsku en latínu.70   

Móðurmálsvæðingin hafði einnig í för með sér meiri áherslu á kennslu í íslensku 

en áður og danskan fékk þá skýrari stöðu sem erlent tungumál. Í skólareglugerð Harboes 

frá 1743 var tekið fram að kennarar í latínuskólunum ættu að hafa „svo haldgóða 

þekkingu á móðurmálinu að þeir geti haldið nemendum til að rita það hreint, ljóst og 

óblandað öðrum málum“.71 Kennsla í íslensku var þó lítil sem engin í latínuskólunum þar 

til á 19. öld.72  Ber að hafa í huga að vildu Danir auka þekkingu almennings á dönsku 

hefði verið hægt að skipa fyrir um aukna dönskukennslu með löggjöf Harboes. Í staðinn 

var áfram borin virðing fyrir því að kirkjumálið og móðurmál Íslendinga væri íslenska og 

áhersla lögð á heimafræðslu barna sem foreldrarnir sáu um og prestar höfðu yfirumsjón 

með og fór fram á íslensku.73 Þeir sem sóttu framhaldsmenntun urðu helst fyrir dönskum 

áhrifum og þeir voru þá langoftast úr efstu stétt. Þessir menntamenn urðu svo í mörgum 

tilvikum embættismenn eftir að þeir luku námi; menntamenn sem höfðu þá betri þekkingu 

í dönsku. Þeir Íslendingar sem fengu einungis kennslu í gegnum heimafræðsluna (á 

íslensku) voru því af lægri stéttum; það var almenningurinn sem svo mikið er talað um 

að hafi ekki kunnað dönsku.  

                                                
68Jóhannes B. Sigtryggsson, „Hrein tunga“, bls. 92. Jón Guðmundsson, „Um mál vort Íslendinga I“, bls. 78. 
Klemens Jónsson talar þá um að mál lærðu mannanna hafi verið orðið afar „afskræmt“, sjá Klemens 
Jónsson, Saga Reykjavíkur I, bls. 81.  
69Vef. Auður Hauksdóttir, „Um dönskukunnáttu Íslendinga á nítjándu öld“, bls. 17 og 29–31.  
70Vef. Auður Hauksdóttir, „The Role of the Danish Language in Iceland“, bls. 82–83, „Sambúð dönsku og 
íslensku“, bls. 140 og 146 og og vef. „Um dönskukunnáttu Íslendinga á nítjándu öld“, bls. 34.  T.d. las Magnús 
Stephensen danskar kennslubækur í Skálholti áður en hann fór utan til náms, sjá Lbs.-Hbs. Ólafur Pálmason, 
Magnús Stephensen og bókmenntastarfsemi hans, bls. 19 og Magnús Stephensen, „Magnús Stephensen, 
skráð af honum sjálfum“, t.d. bls.78–80 og 94. Kennslubækur voru enn á 20. öld mikið á dönsku.  
71Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 31–32, 61–62 og 90. Enn skýrari stöðu sem erlent mál fékk 
danskan í byrjun 19. aldar, sjá Auður Hauksdóttir, „Sambúð dönsku og íslensku“, bls. 147. 
72Kjartan G. Ottósson, bls. 61–62 og 90. Jón Guðmundsson, „Um mál vort Íslendinga I“, bls. 83.   
73Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 years, bls. 134, 169–172 og 255–258. Loftur Guttormsson, „Fræðslumál“, 
bls. 150, 154–156, 158, 166, 171–172. Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 28. 
Um tilskipanir Harboes sem hluta af stærri aðgerðum í Danaveldi, sjá Ax, Christina Folke, „Íslensku prestarnir 
og bréf þeirra til Landsnefndarinnar 1770–1771“, bls. 24. 
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Burtséð frá dönskum áhrifum á íslenskuna er því ljóst að það tungumál sem 

íslenskur almenningur notaði var móðurmál þeirra. Jóhannes B. Sigtryggsson hefur greint 

íslenskuna í þeim bréfum almennings og presta sem bárust Landsnefndinni fyrri 1770–

1771 og segir þar hvorki koma fram áhrif málhreinsunar (eða fyrnsku) hjá almenningi né 

prestum. Er það vísbending um að skrif og áherslur menntamanna hafi ekki náð lengra en 

til annarra menntamanna.74 Þá ber að nefna að íslenskir menntamenn voru í mjög mörgum 

tilfellum einnig embættismenn enda var tilgangurinn með aukinni menntun yfirleitt að fá 

embætti á Íslandi; þá sérstaklega eftir að lagapróf frá Hafnarháskóla varð nauðsynlegt 

vildu menn sinna dómgæsluembætti frá 1736.  

Það er áberandi í sögu málhreinsunar á Íslandi að verið sé að hreinsa dönsk áhrif 

úr málinu en þróunin er þannig að málhreinsunarmenn hvers tímabils (fornmennta, 

upplýsingar og rómantíkur) telja alltaf of mikið um dönskuslettur í málinu, þó það hafi 

áður verið hreinsað. Þannig þótti Arngrími Jónssyni lærða of mikið um dönsk áhrif í 

Guðbrandsbiblíu eins og Fjölnismönnum þótti svo of mikið um dönsk áhrif í ritum 

Lærdómslistafélagsins og Hannesar Finnssonar.75 

Upplýsingin og aukin útgáfa á íslensku 
Upplýsingarstefnan barst til Íslands frá Danmörku um miðja 18. öld. Þar voru ofarlega á 

baugi tilskipanir stjórnvalda, m.a. um fræðslumál og um vægari refsilöggjöf. Þá var 

stofnun fræðafélaga mjög áberandi í upplýsingu Íslendinga76 en lögð var áhersla á að 

fræða alþýðu með því að gefa út rit á íslensku sem fólk átti að lesa sjálft og fræðast af.77 

Hafði tímaritaútgáfa félaganna mikil áhrif á málþróunina á þessu skeiði samkvæmt 

Kjartani G. Ottóssyni.78 

  Hið íslenzka Lærdómslistafjelag var stofnað af íslenskum stúdentum í 

Kaupmannahöfn árið 1779 og gaf út Félagsrit sem urðu mjög vinsæl.79 Í ritum félagsins 

var fjallað um efni sem hafði verið lítt ritað um á íslensku áður og því var íslensk tunga 

                                                
74Jóhannes B. Sigtryggsson, „Um íslensku í bréfum til Landsnefndarinnar fyrri 1770–1771“, bls 83. 
75Ingi Sigurðsson, „Upplýsingin og áhrif hennar á Íslandi“, bls. 41.  Jóhannes B. Sigtryggsson, „Hrein tunga“, 
bls. 91.  
76Ingi Sigurðsson, „Upplýsingin og áhrif hennar á Íslandi“, bls. 15, 17–18, 22–23 og 26. Helgi Magnússon, 
„Fræðafélög og bókaútgáfa“, bls. 183.  
77Ingi Sigurðsson, „Upplýsingin og áhrif hennar á Íslandi“, bls. 21 og 23–24 og Hugmyndaheimur Magnúsar 
Stephensens, bls. 25, 105 og 142. Loftur Guttormsson, „Fræðslumál“, bls. 150, 158 og 166. Helgi 
Magnússon, „Fræðafélög og útgáfa“, bls. 202–203. Vef. Auður Hauksdóttir, „Um dönskukunnáttu Íslendinga 
á nítjándu öld“, bls. 23–24.  
78Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 65.  
79Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 29. Auður Hauksdóttir „Sambúð dönsku og íslensku“, bls. 
142. Helgi Magnússon, „Fræðafélög og bókaútgáfa“, bls. 189–191. Þess má geta að einn upphafsmanna 
félagsins varð síðar sýslumaður (Þórarinn Sigvaldason Lilliendahl).  
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„að nema nýtt land“. Einnig stundaði félagið nýyrðasmíð með það að markmiði m.a. að 

almenningur gæti skilið það sem kæmi frá þeim. Málhreinsunarstefnan nær útbreiðslu 

með ritum félagsins en í stofnskrá þess segir að „Einnenn skal Felagit geyma ok vardveita 

norræna Tungu sem eitt fagurt Adalmaal, er laanga Æfi hefir talat vered aa 

Nordrlaundum, og vidleitaz at hreinsa ena saumu fra utlendum Ordum og Talshaattum, 

er nu taka henni at spilla“. Voru ritin mjög vinsæl og líklega „lesin upp til agna“ 

samkvæmt Helga Magnússyni.80 

 Árið 1794 var Hið íslenska Landsuppfræðingafélag stofnað en það var Magnús 

Stephensen dómstjóri sem var „lífið og sálin í þeim félagsskap“. Hið nýja félag var 

stofnað á Alþingi og hafði aðsetur á Íslandi en ekki í Kaupmannahöfn eins og 

Lærdómslistafélagið. Markmið félagsins var „að miðla fræðslu og örva lestur meðal allra 

stétta“ en einnig var leitast við að halda hreinleika íslenskunnar. Ekki gætti fyrnsku í ritum 

félagsins eins og stundum í ritum Lærdómslistafélagins.81 

Jón Eiríksson, skrifstofustjóri í rentukammeri, var forseti og burðarás 

Lærdómslistafélagsins til æviloka 1787 og Landsuppfræðingafélagið var stofnað á 

Alþingi og Magnús Stephensen lögmaður og síðar dómstjóri stjórnaði útgáfunni. Segir 

það mikið um að embættismenn hafi farið mikinn þegar kom að því að halda uppi hlut 

íslenskunnar og efla menningarstefsemi á Íslandi – jafnvel þó þeir hafi verið búsettir í 

Danmörku og augljóslega notað dönsku mikið í starfi og lífi.82 

Lagaboð varðandi íslenskunotkun innan stjórnsýslunnar 

Raunar er auðvelt að skilja að sú áhersla sem lögð var á íslensku sem einstakt mál sem 

bæri að varðveita hafi einnig skilað sér í aukinni kröfu um notkun íslensku innan 

stjórnsýslunnar á 18. öld (sem náði svo hámarki á 19. öld).83 Með því að setja ýmis lög 

um íslenskunotkun á Íslandi sýndu stjórnvöld í raun hver afstaða þeirra var til 

tungumálsins.   

                                                
80Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 40–42. Ens Islendska Lærdoms-Lista Felags skraa, bls. 6 
(áhugavert er að texti skrárinnar er bæði á íslensku og dönsku). Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur 
Magnúsar Stephensen, bls. 29 og 112. Baldur Jónsson, „Inngangur“ að Þjóð og tunga, bls. 23–24. Helgi 
Magnússon, „Fræðafélög og útgáfa“, bls. 189–196 og 205.  
81Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 47–48 (vísanir á bls. 47 hjá Kjartani). Ingi Sigurðsson, 
Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 16 og 112. Sjá einnig Samþycktir hins Islendska 
Lands=Uppfrædingar Félags. Helgi Magnússon, „Fræðafélög og útgáfa“, bls. 198–207. Helgi segir að „sum 
þessara rita hafi verið bókstaflega lesin upp til agna“ og talar þá m.a. um rit Landsuppfræðingafélagsins og 
Magnúsar.  
82 Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 29 og 144. Baldur Jónsson, „Inngangur“ 
að Þjóð og tunga, bls. 23–24. Helgi Magnússon, „Fræðafélög og bókaútgáfa“, bls. 191. 
83Þórður Jónasson, „Um móðurmálið“, bls. 61–62. Jón Guðmundsson, „Um mál vort Íslendinga I“, bls. 80 
og 83.  
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Fyrstu beinu tilskipanir frá stjórnvöldum varðandi notkun íslensku á Íslandi eru 

frá 1688. Þá skipaði konungur að semja ætti nýja lögbók þar sem samræma átti lög í 

landinu og gefa út á íslensku. Þó átti að fara sem mest eftir Norsku lögunum (og þar sem 

þeim var ekki komið við átti „fara eftir því sem hagkvæmt er á Íslandi“).84 Frumvarp að 

„Íslensku lögum“ var ekki samþykkt þá og ekki heldur þau frumvörp sem á eftir komu: 

„Öll frumvörp gleymdust og söfnuðu ryki“ en höfundar ýmist dóu frá verkinu, hættu við 

vinnuna eða fengu það ekki staðfest af konungi. Í þessum tilskipunum um vinnu að nýrri 

lögbók má greina viðleitni hjá konungi og dönskum stjórnvöldum til þess að Íslendingar 

hefðu aðgang að þeim lögum sem í gildi voru á Íslandi á íslensku, þó lögin hafi átt að taka 

mið af dönskum og norskum lögum.85  

Eins og áður var greint frá voru sett lög árið 1751 um að lagaboð, konungsbréf og 

tilskipanir ættu að vera á íslensku og dönsku.86 Árið 1792 var aftur gefin út tilskipun sama 

efnis „þar sem fáir meðal alþýðu á Íslandi skilji danska tungu“ og mikilvægt sé að 

almenningur þekki lögin sem hann eigi að fylgja. Eru lagaboðin merki um vilja 

stjórnvalda til þess að auka notkun íslensku, þó að framkvæmdin hafi ekki gengið sem 

skyldi. Björn Þórðarson segir það þá bæði hafa verið á ábyrgð stjórnvalda sem 

embættismanna á Íslandi sem ekki fóru eftir þessum lögum.87 Árið 1753 var leyft að 

almenningur mætti skrifa beint til stjórnvalda í Danmörku á íslensku og því ljóst að 

stjórnvöld virtu það að almenningur á Íslandi kunni ekki dönsku og engin krafa var gerð 

um að þeir lærðu hana frekar (sbr. umfjöllun um löggjöf Harboes hér að ofan).88  

 Með kansellíbréfi frá 1788 var þá lögbundið að íslensku skyldi nota við 

málflutning fyrir rétti nema ef báðir málsaðilar væru danskir en íslensk vitni skyldi alltaf 

yfirheyra á íslensku. Á síðasta áratug 18. aldar neitaði yfirrétturinn við Öxará að taka við 

málsskjölum á öðru tungumáli en íslensku en danska hafði verið notuð áfram þrátt fyrir 

lagasetninguna.89 Þó mun starfsemi við yfirréttinn að miklu leyti hafa farið fram á 

                                                
84Jón Guðmundsson, „Um mál vort Íslendinga I“, bls. 80. Lovsamling for Island I, bls. 472–475 (Reskript til 
Laugmændene, ang. Lovens Revision. Khavn 14. April 1688 og Reskript til Biskopperne i Island, ang. Lovens 
Revision. Khvan 14. April 1688). Gísli Baldur Róbertsson, „Áform um endurskoðun íslenskra laga“, bls. 43. 
Nanna Þorbjörg Lárusdóttir, Skjalasafn amtmanns yfir landinu öllu 1688–1779, bls. 12. 
85Gísli Baldur Róbertsson, „Áform um endurskoðun íslenskra laga“, bls. 38–54.  
86Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 60. Jón Guðmundsson, „Um mál vort Íslendinga I“, bls. 81. 
Lovsamling for Island III, bls. 75–78 (Reskript til Stiftbefalingsmand over Island, Kammerherre Grev O.M. 
Rantzau og Justitsraad og General-Procureur B.W. Luxdorph, ang. Oversættelse og Udgivelse af de Island 
vedkommende Love, Anordninger og Reskripter. Fredensborg den 30. April 1751).   
87Björn Þórðarson, Landsyfirdómurinn 1800–1919, bls. 81–82.  
88Jón Guðmundsson, „Um mál vort Íslendinga I“, bls. 81. Lovsamling for Island III, bls. 164–165 (Reskript 
til Stiftbetalingsmand Rantzau, ang. Suppliquer fra den islandske Almue. Christiansborg den 6. April 1753). 
89Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 33. Sjá einnig Einar Arnórsson, Réttarsaga Alþingis, bls. 316–
317. Björn Þórðarson, Landsyfirdómurinn 1800–1919, bls. 15. Acta yfirréttarins á Íslandi fyrir árin 1792–
1796, bls. 25.   
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íslensku en dómar þaðan eru yfirgnæfandi á íslensku.90 Við stofnun Landsyfirréttar árið 

1800 var enn lögð áhersla á að öll starfsemi færi fram á íslensku, með sömu skilyrðum og 

frá 1788. Við lægri dómsstig dugði að annar málsaðili væri danskur til að heimila notkun 

dönsku við réttinn.91 Stjórnvöld höfðu falið nefnd að bera fram tillögur um hvað betur 

mætti fara í réttarmálum og var tillagan um að dómstörf færu fram á íslensku hluti af 

þeim. Ekki sáu stjórnvöld þá ástæðu til að færa mótrök gegn notkun íslenskunnar sem 

þeim hefur þá líklegast þótt sjálfsagðasti hlutur. Þá var dómurum við Landsyfirréttinn 

falið að sjá um að lögin væru alltaf þýdd á íslensku og gefin út en ekki var því þó sinnt 

sem skyldi.92 Magnús Stephensen dómstjóri tók sig þó til og gaf einhver lög og dóma út 

ásamt útskýringum fyrir almenning (þ.m.t. hreppstjóra).93 Einhver hefur eftirfylgnin á 

þeim lögum því verið.   

 Í þessum kafla höfum við séð að það voru mennta- og embættismenn sem lögðu 

áherslu á að rækta íslensku m.a. með því að stunda málhreinsun, nýyrðasmíð og útgáfu á 

íslensku. Sömu menn urðu þó jafnvel fyrir miklum áhrifum í starfi sem embættismenn 

enda voru dönsk áhrif innan stjórnsýslunnar þó nokkur, sbr. umfjöllun í 1. kafla. Danir 

báru virðingu fyrir þeim ríka menningararfi sem Íslendingar eiga og er ritaður á íslensku. 

Það fól svo í sér virðingu fyrir íslenska tungumálinu. Þeir voru jafnvel stoltir af því að 

„eiga“ Ísland, einkum vegna þessa menningararfs sem vakti athygli manna víða um heim. 

Þær tilskipanir og lög frá konungi og dönskum stjórnvöldum sem hér hafa verið rædd um 

notkun íslensku innan stjórnsýslunnar frá 18. og 19. öld bera einnig vott um virðingu 

þeirra fyrir tungumáli Íslendinga sem einhverjir litu á sem hina fornu dönsku tungu. Danir 

reyndu þá ekki að „breyta“ íslenskri menningu eða gera íslenskt samfélag að dönsku 

samfélagi.94 Karen Oslund hefur talað um „danavæðingu“ (e. Danification policy) 

danskra stjórnvalda í Schleswig og Holstein og þá má að vissu leyti tala um það sama í 

Færeyjum og í Noregi þar sem danska var notuð í öllum opinberum gjörðum; á 19. öld 

var tungumál Norðmanna í raun danska og um miðja 19. öld litu Danir á færeysku sem 

                                                
90 Sjá m.a. Yfirrétturinn á Íslandi. 
91Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 60. Um lægri dómstig: Tíðindi frá Alþingi Íslendinga (1849), 
bls. 520–521. Um Landsyfirréttinn: Lovsamling for Island VI, bls. 471–472 (Forordning ang. Landsoverretten 
i Island. Frederiksberg den 11. Juli 1800, bls. 464–473).  
92Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 60–61. Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar 
Stephensens, bls. 57–59.  
93Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 59. Björn Þórðarson, Landsyfirdómurinn 1800–1919, bls. 34. 
Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 63–64. 
94Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 years, bls. 205–206 og 216–217. Sjá einnig umfjöllun Sumarliða 
Ísleifssonar um sérstöðu Íslands í norðrinu, þ.m.t. hugmyndir um Hellas eða paradís norðursins í Tvær eyjar 
á jaðrinum. Ekki er því þó að neita að dönsk áhrif á íslenskt samfélag urðu þó nokkur, sbr. umfjöllun í fyrsta 
kafla. 
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mállýsku en ekki sem „a fully developed language“. Þar var danskan bæði opinbert 

embættis- og kirkjumál. En íslenskuna vernduðu þeir.95 Eitt það mikilvægasta sem ber 

því að hafa í huga þegar kemur að viðhorfi stjórnvalda til íslenskunotkunar á Íslandi og 

lagasetningu þess efnis er að Norðmenn og Færeyingar fengu ekki að nota sitt eigið 

tungumál. 

Þar sem stjórnvöld bönnuðu ekki notkun íslenskunnar innan stjórnsýslunnar var 

hún áfram notuð þrátt fyrir aukna dönskunotkun. Það sem vakti helst fyrir stjórnvöldum 

og íslenskum mennta- og embættismönnum var að íslenskan skyldi helst notuð þar sem 

almenningur átti í hlut. Almenningur kunni ekki dönsku og í stað þess að setja lög eða 

reglugerðir um að bæta ætti dönskukunnáttu almennings á Íslandi voru gerðar ráðstafanir 

til þess að nota íslenskuna frekar. Samkvæmt því sem hefur hér komið fram báru erlendir 

embættismenn og notkun erlendra laga með sér aukna dönskunotkun innan 

stjórnsýslunnar en að hlut íslenskunnar hafi þó verið haldið uppi t.d. þar sem dómstörf 

fóru að miklu leyti fram á íslensku. Bæði málin voru því notuð mikið af íslenskum 

mennta- og embættismönnum. Í skjalasafni amtmanns yfir öllu landinu er að finna bréf 

æðstu og lægri embættismanna ásamt bréfum frá almenningi (þ.m.t. menntamönnum, 

prestum og öðrum almenningi). Til þess að fá skýrari mynd af því hvernig 

tungumálanotkun Íslendinga innan stjórnsýslunnar var á 18. öld er því ekki úr vegi að 

rannsaka eiginleg bréfaskipti embættismanna.  

  

                                                
95Oslund, Iceland Imagined, bls. 25, 133–139 og 145: Oslund ber m.a. saman stöðu ríkja innan Danaveldis 
og bendir á sérstöðu Íslands. Í Færeyjum var danskan kirkjumál frá 15. öld og embættismálið frá sameiningu 
við Danmörk aldrei færeyska heldur latína og danska. Vef. Auður Hauksdóttir, „The role of the Danish 
language in Iceland“, bls. 81. Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 years, bls. 137. Kjartan G. Ottósson, Íslensk 
málhreinsun, bls. 15.  
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3. kafli. Embættismálið 

Embætti amtmanns yfir öllu landinu var stofnað árið 1688 og lagt niður árið 1770 þegar 

Íslandi var skipt í tvö ömt. Stiftamtmaður var æðsti fulltrúi konungsvaldsins á Íslandi en 

hann bjó ekki á landinu. Starfaði amtmaður sem fulltrúi stiftamtmanns og sinnti því 

skyldum hans í hans umboði. Var amtmaður því æðsti embættismaður konungs 

innanlands til 1770.96 Tilvalið þótti að skoða bréf amtmanns þar sem bæði erlendir og 

íslenskir menn sinntu embættinu. Þannig er hægt að sjá hvort einhver breyting verði á 

tungumálanotkun amtmanna og þeirra sem eiga í samskiptum við amtmenn þegar 

Íslendingar taka við embættunum (miðað við skrif til erlendra amtmanna). Íslenskir 

embættismenn höfðu augljóslega kunnáttu í íslensku en eftir nám við latínuskóla og 

Hafnarháskóla og dvöl í Danmörku (sérstaklega eftir að lagapróf varð skilyrði fyrir 

embættisveitingu í dómgæslustarf frá 1736) höfðu þeir einnig kunnáttu í dönsku. Þeir 

gátu því tjáð sig á báðum málum.  

Amtmenn voru ekki skyldugir til þess að hafa próf í lögum en þar til Magnús 

Gíslason tók við sem amtmaður árið 1752 voru amtmenn erlendir menn sem töluðu allir 

dönsku og notuðu hana í starfi sínu, enda með litla (ef einhverja) þekkingu á íslensku. 

Magnús Gíslason hafði verið lögmaður áður en hann varð amtmaður og Ólafur Stefánsson 

varalögmaður svo báðir höfðu þeir menntun frá Danmörku og þekkingu í dönsku og sem 

Íslendingar einnig góða íslenskukunnáttu. Þar sem þeir höfðu báðir kunnáttu í báðum 

tungumálum verða bækur þeirra hér skoðaðar og þannig hægt að sjá hvort tungumálið 

þeir notuðu í sínum störfum.  

 Til samanburðar verða bréf til og frá Magnúsi Stephensen lögmanni og síðar 

dómstjóra Landsyfirréttar frá 1800 skoðuð. Hann talaði mikið fyrir notkun íslenskunnar 

á Íslandi og gaf út efni á íslensku en hafði einnig mikla dönskukunnáttu eins og 

amtmennirnir á undan honum. Forvitnilegt er því að vita hvaða tungumál hann notaði í 

eigin bréfaskrifum sem embættismaður og hvort eitthvað hafði breyst í tungumálanotkun 

embættismanna um aldamótin 1800 frá því sem var fyrr á 18. öldinni.  

Amtmenn yfir öllu landinu 1688–1770 

Christian Müller var amtmaður frá 1688–1718 en hann var ekki vel liðinn af öllum. Engin 

gögn hafa varðveist frá hans tíð. Niels Fuhrmann sinnti embættinu frá 1718–1733. Var 

hann Norðmaður og að sögn ráðinn í starfið „vegna verðleika og dugnaðar” en ekki 

ætternis. Var hann betur liðinn en Müller. Þriðji amtmaðurinn, Joachim Henriksen 

                                                
96 Nanna Þorbjörg Lárusdóttir, Skjalasafn amtmanns yfir landinu öllu 1688–1770, bls. 6–7. 
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Lafrentz var í embætti frá 1733–1744. Hann stóð í deilum við ýmsa menn meðan hann 

var hér en ekki fara margar sögur af embættistíð hans. Johan Christian Pingel var síðastur 

erlendra manna til að sinna embættinu eða frá 1744–1752. Er talið að hann hafi ekki verið 

vel að sér í lögum, hann hafi notið álits í fyrstu en orðið óvinsælli.97 Þá var næstur til að 

sinna embættinu Magnús Gíslason en hann sinnti því frá 1752–1766. „Hann er sagður 

hafa verið „óáleitinn við aðra menn, höfðingi í lund ... hjálpsamur ... reglusamur og 

nákvæmur í embættisstörfum““.98 Hafi hann notið trausts yfirvalda í Danmörku sem tóku 

mjög mark á tillögum hans. Magnús var einnig einn ríkasti og voldugasti maðurinn á 

Íslandi en hann lagði sig mikinn fram í til að hjálpa íslensku þjóðinni. Ólafur Stefánsson, 

tengdasonur hans, tók formlega við af Magnúsi árið 1766 en hafði þá verið aðstoðarmaður 

hans og sinnt embættinu í fjarveru Magnúsar. Ólafur starfaði sem amtmaður yfir öllu 

landinu til ársins 1770.99  

 Samkvæmt erindisbréfum amtmanna er ljóst að þeir höfðu mikið eftirlitshlutverk 

hvað varðar stjórngæslu í landinu og bar að upplýsa stjórnvöld í Danmörku um það sem 

hér gekk á; m.a. sendu þeir skýrslur um landshagi og störf á Alþingi. Þá áttu amtmenn að 

„veita bænaskrám og öðrum erindum frá landsmönnum um veraldleg málefni viðtöku og 

gefa dönskum stjórnvöldum útskýringar þar á svo þau geti veitt þar um úrskurð”. Þar er 

því frá stofnun embættisins kveðið á um að almenningur geti leitað til amtmanns og 

konungs.100  

 Fjöldi bréfa og bréfabóka í skjalasafni amtmanna getur sagt okkur nokkuð um það 

hversu mikið leitað var til amtmanna. Í töflu 1 hér að neðan er t.d. hægt að sjá muninn á 

fjölda bréfa frá fyrri og síðari hluta 18. aldar en þar sést að yfirleitt er minna um bréf frá 

fyrri hluta 18. aldar. 

  

                                                
97Nanna Þorbjörg Lárusdóttir, Skjalasafn amtmanns yfir landinu öllu 1688–1770, bls. 8–11. Vert er að 
benda á að umræða um Pingel getur verið að miklu leyti lituð í íslenskum heimildum þar sem honum og 
Skúla Magnússyni landfógeta kom ekki vel saman. Hann hafi því jafnvel ekkert verið síðri en Magnús 
Gíslason.  
98 Nanna Þorbjörg Lárusdóttir, Skjalasafn amtmanns yfir landinu öllu 1688–1770, bls. 11.   
99 Sama heimild, bls. 11 og 44. Einar Hreinsson, „Íslands hæstráðandi til sjós og lands“, bls. 82.  
100Nanna Þorbjörg Lárusdóttir, Skjalasafn amtmanns yfir landinu öllu 1688–1770, bls. 12–13. Vísun er í 
lauslega þýðingu hjá Nönnu á megininnihaldi erindisbréfs Müller í: Lovsamling for Island I, bls. 477–480 
(Instruction for Chr. Müller som Amtmand i Island. Khavn 5. Mai 1688), bls. 740 (Erindisbréf Fuhrmanns, 
bls. 739–743), Lovsamling for Island II, bls. 176–178 (Erindisbréf Lafrentz, bls. 176–179).   
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Tafla 1. Fjöldi bréfaaskja eftir sýslum í skjalasafni amtmanns 1704–1770  
Sýsla Öskjur Fyrri hluti 18. aldar Síðari hluti 18. aldar 

Gullbringu– og 
Kjósarsýsla 

10 1 askja frá 1704–1745 (41 ár) 9 öskjur frá 1746–1770 (24 ár) 

Árnessýsla 8 3 öskjur frá 1718–1755 (37 ár) 5 öskjur frá 1756–1770 (14 ár) 
Strandasýsla 4 1 askja frá 1733–1760 (27 ár) 3 öskjur frá 1761–1770 (9 ár) 
Dalasýsla 4 1 askja frá 1724–1757 (33 ár) 3 öskjur frá 1758–1770 (12 ár) 

 
Heimild: Nanna Þorbjörg Lárusdóttir, Skjalasafn amtmanns yfir landinu öllu 1688–1770, bls. 63–66. Skrá um 
skjalasafn amtmanns í ÞÍ. 
 

Eftir að Magnús Gíslason tók við embætti jókst umsýsla amtmannsembættisins og 

bréfabókum fjölgaði einnig hratt. Þannig hafði magn útsendra bréfa amtmanns nánast 

tvöfaldast frá 1720–1755.101 Í Þjóðskjalasafni eru varðveittar 18 bréfabækur amtmanna 

en þar af eru bréfabækur Magnúsar níu talsins frá 1752–1766, eins og sést í töflu 2 hér að 

neðan. Ólafur Stefánsson hélt svo tvær bækur á þremur árum. Fyrir tíma íslensku 

amtmannanna hafa því varðveist sjö bækur: Frá 1718–1733 hélt Fuhrmann nálega sex 

bréfabækur (6. bókin er þó að mestu bréfabók Lafrentz). Bækur Lafrentz eru skráðar þrjár 

í töflunni en tveimur þeirra deilir hann að einhverju leyti með Fuhrmann og Pingel og því 

ljóst að bréf til og frá honum hafi ekki verið mörg á þeim níu árum sem hann var í embætti. 

Pingel hélt aðeins eina bréfabók á þremur árum.  

Í bréfabókum Magnúsar hefur Nanna Þorbjörg Lárusdóttir greint annan blæ en 

áður; bréfin hans voru skrifuð „út frá innlendum sjónarmiðum, sjónarmiðum bóndans”. 

Þá segir hún samskipti hans við embættismenn á meiri jafnréttisgrundvelli en áður ásamt 

því að þeir hafi ráðfært sig meira við hann en fyrri amtmenn.  Sem Íslendingur hefur hann 

haft meiri innsýn í líf og hagi Íslendinga.102 Ekki fæst séð að fjöldi bréfa til Ólafs hafi 

fækkað og því svipaða sögu hægt að segja um Ólaf Stefánsson. Meira var því leitað til 

íslensku amtmannanna en þeirra erlendu. 

  

                                                
101Nanna Þorbjörg Lárusdóttir, Skjalasafn amtmanns yfir landinu öllu 1688–1770, bls. 34. Um aukinn 
bréfafjölda vísar Nanna í Gustsafsson, ,,Mellan kung och allmoge“, töflur 7 og 8 á bls. 69–70.  
102 Nanna Þorbjörg Lárusdóttir, Skjalasafn amtmanns yfir landinu öllu 1688–1770, bls. 17 og 45. Til dæmis 
ávarpar Magnús sýslumenn hversdagslegar en Ólafur Stefánsson gerir svo á eftir honum (sjá frekar í 
umfjöllun hér á eftir).   
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Tafla 2. Fjöldi bréfabóka í skjalasafni amtmanns 1718–1769 

Amtmaður Fjöldi bóka Starfstímabil 
Fuhrmann 6  (1 glötuð) 1718–1733 (15 ár)  
Lafrentz 3  1734–1743 (9 ár) 
Pingel 1  1745–1748 (3 ár)  
Magnús Gíslason 9 1752–1766 (14 ár)  
Ólafur Stefánsson 2 1766–1769 (3 ár)  

 
Heimild: Skrá um skjalasafn amtmanns í ÞÍ. Umfjöllun um bækurnar á bls. 17–44 hjá Nönnu Þorbjörgu 
Lárusdóttur, Skjalasafn amtmanns yfir landinu öllu 1688–1770. 

Bréfabækurnar 
Magnús Gíslason var fyrsti íslenski amtmaðurinn á Íslandi en einmitt vegna þjóðernisins 

voru  bækur hans og eftirmanns hans og tengdasonar, Ólafs Stefánssonar skoðaðar. 

Þannig er hægt að sjá hvort einhver breyting verði á tungumálanotkun amtmannanna 

tveggja frá því fyrr á öldinni þegar erlendir amtmenn sinntu starfinu; þá sérstaklega við 

aðra íslenska embættismenn. Nokkuð sjálfsagt þykir að erlendir amtmenn noti dönsku í 

sínum störfum þar sem þeim bar engin skylda til þess að kunna íslensku skv. lögum. 

Annað mál er þó með íslenska embættismenn sem höfðu vissulega þekkingu á íslenskri 

tungu og gátu fullvel skilið málið. Skjalaflokkurinn I eða A í skjalasafni amtmanns 

inniheldur bréfabækur. Yfirlit yfir þær bækur er skoðaðar voru er að sjá í töflu 3.  

Tafla 3. Bréfabækur íslensku amtmannanna 1752–1769  

Bréfabækur Amtmaður Tímabil 

9. bindi Magnús Gíslason 16. júní 1752–30. júní 1754 

10. bindi Magnús Gíslason 4. júní 1754–30.júní 1756 

15. bindi Magnús Gíslason 1. júlí 1761–31. ágúst 1762 

19. bindi Ólafur Stefánsson 15. júlí 1768–19. maí 1769 

 
Heimild: Þ.Í. Amtmaður yfir landinu öllu. A/9. (I.9), 9. bindi. Amtsbréfabók Magnúsar Gíslasonar 16. júní 
1752–30.júní 1754. A/10. (I.10), 10. bindi. Amtsbréfabók Magnúsar Gíslasonar 4. júní 1754–30. júní 1756. 
A/15. (1.15), 15. bindi. Amtsbréfabók Magnúsar Gíslasonar 1. júli 1761–31. ágúst 1762. A/19 (I.19) 19. bindi. 
Amtsbréfabók Ólafs Stefánssonar 15. júí 1768–19. maí 1769.  
 

Skoðaðar voru bækur frá upphafi, miðju og lokatímabili embættistíðar Íslendings sem 

æðsta embættismanns á Íslandi. Val á því hvaða bréf voru skoðuð sérstaklega var að 

nokkru leyti handahófskennt. Til þess að geta greint ítarlega hvort einhver breyting á 

tungumálanotkun hafi orðið í upphafi embættistíðar Magnúsar voru yfirfarin fyrstu 100 

bréfin í 9. bindi á bls. 1 til 66 eða frá 16. júní 1752 til 18. ágúst 1752. Auk bréfanna frá 

1752 voru skoðuð tíu bréf í maímánuði 1753 og apríl árið 1754. Frá 1755 voru skoðuð 
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tíu bréf dreift yfir árið og frá 1756 voru skoðuð bréf á fyrri hluta árs en svo á seinni hluta 

ársins 1761. Frá 1762 voru bréf skoðuð frá janúar til ágústmánaðar. Frá lokum tímabilsins 

eða árð 1768 voru fleiri bréf skoðuð eða um 20 erindi talsins dreift yfir árið en það voru 

þá bréf úr 19. bréfabók amtmanns yfir öllu landinu frá 1768–1769 (þá Ólafs 

Stefánssonar). Reynt var að finna bréf amtmanna til annarra en stjórnvalda eða til erlendra 

manna sem eðlilegt má telja að séu skrifuð á dönsku.  

Tafla 4. Bréf frá Magnúsi Gíslasyni amtmanni 1752 

Viðtakandi Erindi Tungumál 
Stiftamtmaður 2 Danska 

Amtmaður Pingel 4 Danska  

Cammer collegium 6 Danska 

Landfógeti 8 Danska 

Lögsagnari/lögréttumenn 4 3/4 á dönsku 

Sveinn Sölvason lögmaður 1 Íslenska 

Sýslumenn 32 Danska 

Til allra á „Landsþinginu“ 1752  2 Danska 

Biskupar 7 Danska 

Prestar 5 Danska 

Prófastur  1 Íslenska 

„Monsieur“ Bogi Benediktsson 1 Danska 

„Messieurs“ Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson 2 Danska 

„Authorization“ – Leyfisbréf 2 Danska 

„Notification liste“ til ýmissa (presta o.fl.) 1 Danska 

Auglýsing/tilkynning tengd yfirréttinum 1 Íslenska 

Tilkynningar um „pardon“ (til almúgafólks m.a.) 1 Danska 

Tilkynningar til ýmissa frá stiftamtmanni (m.a. pardon) 1 Danska 

„Resolution“ 2 1/2 á dönsku 

Tilskipun (Ordre) 1 Danska 

Bænaskrá  1 Danska 

Hreppstjórar 2 1/2 á dönsku 

Fálkafangari 1 Danska 

Aðrir 12 11/12 á dönsku 

 
Heimild: Þ.Í. Amtmaður yfir landinu öllu. A/9 (I.9). 9. bindi. Amtsbréfabók Magnúsar Gíslasonar 16. júní 
1752– 30.júní 1754 
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Af þeim 100 erindum sem skoðuð voru frá 1752 eru sjö á íslensku; til bónda, 

lögréttumanns, sýslumanna, lögmanns, prófasts, hreppstjóra og ein „resolution“.103  

Það er því ekki hægt að segja að Magnús Gíslason hafi skrifað bréf á íslensku 

einungis til þeirra sem ekki kunna dönsku þar sem t.d. Sveinn Sölvason lögmaður fékk 

bréf á íslensku en kunni mjög vel dönsku.104 Magnús lagði þá ekki heldur í vana sinn að 

skrifa almenningi á íslensku því hann sendi út náðarbréf á dönsku105 ásamt því að svara 

bænaskrám frá almenningi, prestum og sýslumönnum á dönsku.106 Þá er bréf til 

„Monsieur Boye Benedixson“ skrifað á dönsku.107 Þann 17. júlí sendi Magnús bréf til 

Eggerts Ólafssonar varðandi ferð þeirra Bjarna Pálssonar um landið á dönsku og þann 29. 

júlí fengu þeir félagar annað bréf, einnig á dönsku.108 Ferð þeirra Eggerts Ólafssonar og 

Bjarna var styrkt af stjórnvöldum en líklegt er að flest (ef ekki allt) sem komið hefur 

stjórnvöldum við hafi verið skrifað á dönsku; þá hefur m.a. ekki þurft að þýða sérstaklega 

fyrir stjórnina.109  

Magnús skrifaði Skúla Magnússyni landfógeta á dönsku, fyrst þann 22. júní 1752 

og hélt sama hætti áfram.110 Þá eru öll erindi hans til einstakra sýslumanna á dönsku. Þann 

17. ágúst skrifaði amtmaður svo yfirlýsingu til hreppstjóra á dönsku111 en ólíklegt er að 

hreppstjórar hafi skilið dönsku. Embættismenn, almenningur, biskupar og prestar fengu 

því flest bréf frá Magnúsi á dönsku.112 Ekki er að sjá hér að auglýsingar og tilkynningar 

                                                
103 Þ.Í. Amtmaður yfir landinu öllu. A/9 (I.9). 9. bindi. Amtsbréfabók Magnúsar Gíslasonar 16. Júní 1752– 
30.júní 1754. Til Björns Jónssonar á Höllustöðum. Um að konungur hafi pardonerat hann 16 júní 1752, bls. 
3. Til lögrettumansens Wilhiálms Arnasonar. Tengist lögsagnaranum Þorsteini Hákonarsyne. 27. júní 1752, 
bls. 10. Til sýslumanna. 17. júlí 1752, bls. 29. Fullmagt til Hr. lögm. Sveins Sölvasonar varðandi ósk Péturs 
Thorsteinssonar um auka lögþing í „Delinqvent sökum“. 22. júlí 1752, bls. 38. Til prófastsins Hr. Gudlaugs 
Þorgeyrssonar á íslensku. 11. ágúst 1752, bls. 56. „Ordre“ til hreppstjórans Péturs Guðmundssonar 12. 
ágúst 1752, bls. 57. „Resolution“ á íslensku. 18 ágúst 1752, bls. 64. 
104Frekar verður fjallað um Svein Sölvason síðar en hann vildi m.a. að íslenskan drægi dám af máli 
herraþjóðarinnar, sjá Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 33. 
105 Þ.Í. Amtmaður yfir landinu öllu. A/9 (I.9). 9. bindi. Amtsbréfabók Magnúsar Gíslasonar 16. Júní 1752– 
30.júní 1754, Tilkynningar um „pardon“, bls. 5. 
106 Sama heimild, sjá m.a. Resolution paa presten Hr. Magnús Teitssons Memorial. 12. júlí 1752, bls. 22. 
Resolution paa Sysselmand Bödvar Jonssons Memorial. 19. júlí 1752, bls. 35. Resolution paa Thordur 
Olafssons Memorial. 12. júlí 1752, bls. 22.  
107 Sama heimild, til Monsieur Boye Benedixson. 29 júní 1752, bls. 15. Til Boye Bendixson. 21 ágúst 1752, 
bls. 68–69.  
108 Sama heimild, Til Hr. Eggert Olafsson. Um ferðalag þeirra Bjarna Pálssonar. 17. júlí 1752 bls. 28–29. Til 
Messieurs Eggert Ólafsson og Biarne Poulsson. 29. júlí 1752, bls. 39–40.  
109 Um ástæður ferðarinnar í formála Steindórs Steindórssonar frá Hlöðum í Eggert Ólafsson, Ferðabók, bls. 
xvi.   
110 Þ.Í. Amtmaður yfir landinu öllu. A/9 (I.9). 9. bindi. Amtsbréfabók Magnúsar Gíslasonar 16. júní 1752– 
30.júní 1754. Til Landfógetans. 22. júní 1752, bls. 6–7.  Til Hr. Landfoget Schule Magnusson. 12. ágúst 1752, 
bls. 57. 
111 Sama heimild, Erklæring paa hreppstiorene. 17. ágúst 1752, bls. 61–62. 
112 Sama heimild, sjá m.a. Til presten hr. Ormur Snorreson. 26. ágúst 1752, bls. 73. Til Begge Biskoperne. 
29. júní 1752, bls. 17–18. Til hr. Biskop Gisleson. 30. ágúst 1752 bls. 77–78.  



 29 
 
 

hafi allar verið á íslensku eins og lögin sögðu til um.113 Það virðist ekki vera nein sérstök 

regla á tungumálanotkun Magnúsar hér, fyrir utan þá staðreynd að hann notaði að mestu 

leyti dönsku. Ekki er því að sjá neina breytingu á tungumálanotkun hans á fyrstu 

starfsárunum því næstu ár eftir 1752 verður lítil breyting og danska nær alltaf notuð. 

Eins og sést í töflu 5 eru eru aðeins tvö dæmi um íslensk erindi frá 1753–1756 

(feitletruð). Biskupsfrúin Margrét Jónsdóttir fékk bæði bréf á íslensku árið 1753 og 

dönsku árið 1754. Þá fékk Gísli Bjarnason á Látrum bréf á íslensku. Annars fékk 

„almenningur“ bréf frá Magnúsi á dönsku sem og embættismenn/menntamenn; þar á 

meðal er bréf til forvígismanna „Innréttinganna“. Bréf til Kirkjustjórnarráðsins og 

kaupmanns eru á dönsku enda til danskra manna. 

Tafla 5. Bréf frá Magnúsi Gíslasyni amtmanni 1753–1756 
1753 1754  1755 1756 

Tilskipun  
Til Officialis Hr. Gisle 
Snorreson 

Biskop Hr. Finnur 
Jonsson 

Reppstiorene for Alfttanes, 
Saltenes og Mosfelds Sveit 

Tilskipun  

Sysselmændene Hr. 
Brinjolfver Sivertsson 
og Hr. Thorsteen 
Magnusson.  

Sysselmand Arnor 
Jonsson Hr. Magnus Pederson 

Sysselmand 
Gudmunder 
Sivertsson 

Laugsagner Thorsteen 
Biarneson 

Jon Jonsson udi 
Belgsdal 

Authorization, Sivert 
Sivertssen.  

Provst Gisle 
Magnusson Tilskipun 

Reppstiorene udi 
Havne Repp Tilskipun 

Sysselmand Arnor 
Jonsson Ole Thorgeyrsson  

Til Gisla 
Biarnasonar á 
Látrum  

Hr. sysselmand Gumund 
Runolfsson 

Frú Margrét 
Jakobsdóttir 

Forrige Sysselmand 
Johan Gottorp 

Fru Bispeenken 
Thora Bjornsdatter 

Hr. Biskop Gisle 
Magnusson.  

Tilskipun  
Præsten Hr. Arne 
Olafssons  

Hr. Vicelaugmand 
Marcusson 

Directerene for 
Interessentskabet udi Island 

Laugsagner 
Thorsteen 
Haagensson 

Sysselmand Jon 
Eggertson Kirke Inspectionen 

Bispenken Thora 
Biornsdatter 

Sysselmand 
Brynjolfver 
Sivertson Rector Biarne Jonsson 

Provst Hr. Jon 
Teitsson 

Til sysselmand Lydur 
Gudmundsson 

Laugsagner 
Thorsten 
Haagenssen 

Bispeenken Margrete 
Jacobsdatter 

Til sysselmand 
Arnor Jonsson Til Kiöbmand Kofenmeyer 

Heimild: Þ.Í. Amtmaður yfir landinu öllu. A/9. (I.9), 9. bindi. Amtsbréfabók Magnúsar Gíslasonar 16. júní 
1752–30.júní 1754: Bréf frá 1753 á bls. 200–205, frá 1754 á bls. 225–238 og í A/10. (I.10) 10. bindi. 
Amtsbréfabók Magnúsar Gíslasonar 4. júní 1754–30. júní 1756 á bls. 115–116 og 130. Bréf frá 1755 eru í 
10. bindi á bls. 37–39, 41, 43, 154–156, 212–215, 222 og bls. 239. Bréf frá 1756 eru einnig í 10. bindi, á bls. 
243–245, 247–251, 264–266, 270–271, 319 og 323.  
                                                
113 Sama heimild, „Notice“ í nokkrum liðum, 5. ágúst 1752, bls. 49–51. Authorization. 23. júní 1752, bls. 10. 
Authorization. Minnst á biskup Halldór Brinjólfsson. 27. júní 1752, bls. 18. Ordre til Execution. 13. júlí 1752, 
bls. 23. Ordre, um Petur Gudmundsson. 12. ágúst 1752, bls. 57.  
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Tafla 6. Bréf frá Magnúsi Gíslasyni amtmanni 1761–1762 

1761 1762 

Vice laugmand John Olufson 
Til samtlige laugmand Biorn Marcusson og 
Vice laugmand Ole Stephenson.  

Hr. Biskop Finnur Jónsson Merkets stevning 
Til samtlige Sysselmænd Merkets stevning 
Evertissement. Um embættismenn. Biskop Finnur Jonsson 
Landfoget Hr. Schule Magnusson Hr. John Schuleson 
Præsten Hr. Jon Eggertson Præsten Gunlogur Snorreson 

LandPhysicus Biarne Poulsen Loftur Gudmundsson 
Candidatur Biorn Hallesen Madame Marcussen 
Jon Gudmundsson Schalholtswig Frú Laugmands Anna Dorothea Marcusen 

Til sysselmand Halldor Jacobsson Avertissement. Um embættismenn.  
 
Heimild: Þ.Í. Amtmaður yfir landinu öllu. A/15. (I.15), 15. bindi. Amtsbréfabók Magnúsar Gíslasonar 1. júli 
1761–31. ágúst 1762. Bréf frá 1761 á bls. 2, 6–7, 10–12, 16–17, 107, 150, 186–187, 265–266 og 293–294. 
Bréf frá 1762 á bls. 315–323, 237, 331–337, 421–422 og 454–455. 
 

Frá miðri embættistíð Magnúsar Gíslasonar breytist lítið í bréfaskrifum hans til 

embættismanna/menntamanna og almennings sem eru enn öll á dönsku. Bæði árin 1761 

og 1762 er að finna auglýsingu á íslensku, skrifaða frá „Öxarár Landsþingi“ um það 

hverjir séu embættismenn í landinu. Árið 1762 voru þó nokkrar stefnur eða „Merkets 

Stevning“ vegna dómsmála á íslensku (en titillinn þó á dönsku). Athygli vekur að 

sýslumenn fengu stefnurnar einnig á íslensku, jafnt sem almenningur. Erindi á íslensku 

sjást feitletruð í töflu 6 hér að ofan.  
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Tafla 7. Bréf frá Ólafi Stefánssyni amtmanni 1768 

 
Heimild: Þ.Í. Amtmaður yfir landinu öllu. A/19. (I.19), 19. bindi. Amtsbréfabók Ólafs Stefánssonar 15. júí 
1768–19. maí 1769. Bréf frá 1768 á bls. 1–3, 10–14, 17–38, 39, 47–48, 63–65, 79–80, 114–115, 144–145, 
169, 183–184, 190–192, 281–283 og 303–305.     
 

Árið 1768 var Ólafur Stefánsson tekinn við sem amtmaður en hann hélt þó áfram að skrifa 

bréf til embættismanna/menntamanna sem og almennings á dönsku; öll bréf til 

einstaklinga eru á dönsku. Það sem er á íslensku (feitletrað í töflu 7) hjá Ólafi eru stefnur 

til Yfirréttar eða „Oberrets Stævning“, eins og þær voru hjá Magnúsi Gíslasyni. Bæði 

almenningur og sýslumenn fengu enn stefnur á íslensku (þó titillinn sé á dönsku). Á 

íslensku er þá eitt „placat“ eða auglýsing. Þá skrifar Ólafur út nokkra reisupassa fyrir 

alþýðumenn; passarnir sjálfir eru ekki skráðir í bókina en hann skrifar um að gefa þá út á 

1768 

Sysselmand Haldor Jacobsen 

Sysselmand Magnus Ketelsen 

Bogtrykker Erich Gudmundsen 

Avertissement til Oberrettens Assessores. Um embættismenn. 

Oberrets Stævning udi Ingun Sivertsdatters Hoersag 

Dito udi Sivert Valdesens og Geirlog Thorstensdatters Dölsmaals sag 

Dito udi Jon Halldorsens Mandræbs sag 

Laugsagner Arngrim Joensson 

Instruction til Joen Jacobssen sysselmand udi Oefiords syssel 

Um útgáfu reisupassa 

Authorization fyrir Gudna Brinjolvsen  

Til biskop Finnur Jonsen 

Tyl sysselmandene Gudmund Runolvsen og Jon Eggertsen 

Laugsagner Gudne Brinjolssen 

Madame Gudrun Haldorsdatter 

Præst Christian Johansen 

Mr. Gudmund Erichsen 

Oberrets Stævning i sysselmand Biarne Haldorsens sag contra Reppstioren Egel 

Gunlögsen af Hunevands syssel 

Placat langf. Den Ferreneviske Fiske-virkning  

Til LandPhysicus Biarne Poulsen 
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dönsku. Athugunarvert er að Ólafur ávarpar sýslumenn oftar sem „Kongl. Majts. 

Sysselmand“ og virðist því vera formlegri en Magnús Gíslason hafði oft verið (í 

bréfabókum hans kom oft fyrir „Til hr. sysselmand“ t.d.). Þessi mikla dönskunotkun 

íslensku amtmannanna sýnir okkur að danskan hafi verið þeirra vinnumál. 

 

Bréf til amtmanna 
Einnig hafa verið skoðuð bréf til amtmanns úr þremur sýslum á mismunandi tíma þegar 

amtmaður var einn yfir landinu. Sérstaklega voru skoðaðar Strandasýsla, Dalasýsla og 

Árnessýsla. Strandasýsla var valin vegna þess að þar var sýslumaður Halldór Jakobsson 

sem var einn tveggja sýslumanna sem skrifuðu Landsnefndinni fyrri á íslensku; þótti 

áhugavert að sjá á hvaða tungumáli hann skrifaði yfirleitt. Dalasýsla var valin því þar var 

Magnús Ketilsson sýslumaður sem er þekktur fyrir að hafa notað dönsku mikið í sínu 

starfi og gaf út fyrsta íslenska tímaritið á dönsku. Þá var Árnessýsla valin vegna þess að 

hún er ein af stærri sýslunum og því mikið af bréfum þaðan. Áhugavert þótti einnig að 

sjá á hvaða máli áðurnefndur Bjarni rektor Jónsson skrifaði en bréf frá honum eru með 

bréfum úr Árnessýslu til amtmanns. 

 Áhersla var lögð á að greina á hvaða tungumáli bæði sýslumenn og almenningur 

(þ.m.t. prestar, hreppstjórar og menntamenn eins og rektor Skálholtsskóla) skrifuðu til 

amtmanns því eins og við sjáum á greiningu bréfabókanna, skrifuðu amtmenn nær 

undantekningalaust á dönsku. Amtmennirnir skrifuðu af og til inn „resolution“ eða 

tilskipanir á bréfin sjálf sem eru iðulega (alltaf) á dönsku (eins og í bréfabókunum). 

Skoðuð voru bréf frá fyrri hluta 18. aldar til þess að sjá á hvaða tungumáli erlendum 

amtmönnum var skrifað. Einnig voru skoðuð bréf frá því í kringum miðja 18. öld til þess 

að geta séð hvort einhver breyting hafi orðið á tungumálanotkun þegar íslenskur 

amtmaður tók við. Loks voru skoðuð bréf frá síðari hluta 18. aldar til þess að geta séð 

hvort einhver breyting hafi orðið á síðasta hluta embættistíðar amtmanns.   

 

Strandasýsla  

Bréf frá Strandasýslu rúmast í fjórum öskjum í skjalasafni amtmanns í Þjóðskjalasafni. 

Hér  verða tekin sýnishorn  af bréfum úr tveimur öskjum eða frá 1733–1760 og svo 1761–

1762. Í fyrri öskjunni eru tvær arkir; ein inniheldur sýslumannsbréf til amtmanns frá 

1733–1760, hin inniheldur önnur bréf til amtmanns frá 1745–1760. Í seinni öskjunni úr 
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Strandasýslu eru einnig tvær arkir: Sýslumannsbréf úr Strandasýslu frá 1761 til 1762 og 

önnur bréf úr Strandasýslu frá 1761–1762.114 

Tafla 8. Sýslumannsbréf til amtmanna úr Strandasýslu 1733–1762 

Sýslumaður Erindi Tungumál Amtmenn 

Einar Magnússon  
(1733–1757) 13 

4/13 á 
íslensku 

Lafrentz (3) Pingel (2) Magnús Gíslason 
(4/7) Konungur (1) 

Halldór Jakobsson 
(1757–1762) 53 

41/53 á 
íslensku Magnús Gíslason (52) Konungur (1) 

 
Heimild: Þ.Í. Amtmaður yfir landinu öllu. Bréf. B/134 (II. 75. A), „Sýslumannsbréf til amtmanns úr 
Strandasýslu 1733–1760“. B/135 (II. 75. B), „Sýslumannsbréf úr Strandasýslu til amtmanns 1761–1762“. 
 

Sýslumannserindin eru í heildina 66 frá 1733–1762. Fyrsta erindið er frá Einari 

Magnússyni sýslumanni (1733) og því skrifað til Lafrentz og á dönsku. Öðru erindi Einars 

til Lafrentz á dönsku fylgir bréf frá Þorsteini lögréttumanni Pálssyni til amtmanns frá 

1742 sem ritað er á íslensku. Einar sendi Lafrentz þrjú erindi, öll á dönsku. Til Pingel 

skrifaði Einar tvö erindi, bæði á dönsku. Fyrsta erindið til Magnúsar Gíslasonar frá Einari 

barst árið 1752 á dönsku. Næsta erindi Einars til Magnúsar er á íslensku (árið 1755). Þar 

á eftir eru tvö erindi á dönsku, eitt á íslensku, svo bréf ætlað konungi (og því á dönsku). 

Síðustu tvö erindin frá honum eru á íslensku. Einar ritar því sitt á hvað á dönsku og 

íslensku til Magnúsar en á dönsku til erlendu amtmannanna. Þá fjölgar bréfunum eftir að 

Magnús tók við. 

Halldór Jakobsson tók við sem sýslumaður árið 1757. Fyrstu fjögur erindi 

Halldórs eru á dönsku. Eftir árið 1758 eru bréfin frá Halldóri á íslensku, fyrir utan eitt 

bréf til konungs og því á dönsku og annað bréf til amtmanns um lækkun á afgjaldi 

Strandasýslu. Ein vitnaleiðsla barst frá 1760 á íslensku. Tvö þingvitni bárust amtmanni, 

annað frá 1758 á íslensku en hitt frá 1759 á dönsku. Fimm erindi frá 1761–1762 innihalda 

bréf á dönsku en hin eru öll á íslensku. Árið 1761 barst erindi frá Halldóri á íslensku en 

annað fylgdi frá Einari Magnússyni, fyrrverandi sýslumanni, á dönsku. Öðru erindinu af 

þeim fimm á dönsku frá 1761–1762 fylgir klausa úr bréfi kaupmannsins á dönsku en 

sýslumaður ritaði þó á íslensku. Þriðja erindið á dönsku er stefna Halldórs til 

kaupmannsins frá 1762, send amtmanni. Fjórða erindið varðar dómsmál sem Halldór 

hafði fengið skipun um að vera sækjandi í en vildi ekki sinna. Það er alfarið á dönsku. Þá 

eru í síðasta erindinu þrjú bréf í eftirriti sem eru öll á dönsku; eitt frá Halldóri til amtmanns 

                                                
114 Þ.Í. Amtmaður yfir landinu öllu. Bréf. B/134 (II. 75. A). Bréf úr Strandasýslu til amtmanns 1733–1760. 
B/135 (II. 75. B). Bréf úr Strandasýslu til amtmanns 1761–1762. 
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og tvö frá Magnúsi til Halldórs, öll um þjófinn Halldór Ásgrímsson. Innihald þeirra bréfa 

sem rituð eru á dönsku getur haft eitthvað að segja hér; þau séu á dönsku t.d ef senda á 

málið áfram til stjórnvalda en hér hefur það ekki verið athugað ítarlega. Þá er skiljanlegt 

að meira sé skrifað á dönsku þegar málið varðar danskan mann. 

Tafla 9. Almenn bréf til amtmanna úr Strandasýslu 1745–1760 

Sendandi Erindi Tungumál Viðtakendur 

Prestar 15 Íslenska Pingel (2) Magnús Gíslason (13) 

Hreppstjórar 3 Íslenska Pingel (1) Magnús Gíslason (2) 

Fálkafángari 3 2/3 á íslensku Magnús Gíslason (2) Konungur (1) 

Einar fyrrverandi sýslumaður 6 Íslenska Magnús Gíslason (6) 

Aðrir115  8 Íslenska Pingel (2) Magnús Gíslason (6) 

Leiguliðar konungsjarða 1 Íslenska Magnús Gíslason (1) 

Stúdent 1 Íslenska Magnús Gíslason (1) 

Þuríður Arnbjörnsdóttir 1 Íslenska Magnús Gíslason (1) 

Tíundaskýrsla 1 Íslenska Magnús Gíslason (1) 
 
Heimild: Þ.Í. Amtmaður yfir landinu öllu. Bréf. B/134 (II. 75. A), „Bréf til amtmanns úr Strandasýslu 1745–
1760.“ 
 

Erindi frá öðrum úr Strandasýslu frá 1745 til 1760 eru 39 talsins. Öll eru rituð á íslensku, 

bæði til Pingel og Magnúsar Gíslasonar, fyrir utan eitt erindi til konungs og því á dönsku. 

Fimm erindi eru til Pingel en restin til Magnúsar.  

  

                                                
115 „Aðrir“ eru m.a. bændur en yfirleitt menn (og konur) sem eru ekki menntaðir og hafa enga sérstaka titla. 
Það sama á við í öllum töflunum í kaflanum. 
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Tafla 10. Almenn bréf til amtmanns úr Strandasýslu 1761–1762. 
Sendandi Erindi Tungumál Viðtakandi 

Prestar 6 4/6 á íslensku Magnús Gíslason 

Prófastur 1 Íslenska Magnús Gíslason 

Einar fyrrverandi sýslumaður 10 Íslenska Magnús Gíslason 

Stúdent 2 Íslenska Magnús Gíslason 

Aðrir 10 9/10 á íslensku Magnús Gíslason 

Valgerður Ívarsdóttir 1 Íslenska Magnús Gíslason 

Guðrún Guðmundsdóttir 1 Íslenska Magnús Gíslason 

Ódagsett/óundirritað 1 Íslenska Magnús Gíslason 
 
Heimild: Þ.Í. Amtmaður yfir landinu öllu. Bréf. B/135 (II. 75. B), „Bréf úr Strandasýslu til amtmanns 1761–
1762“. 
 

Önnur erindi úr sýslunni frá 1761–1762 eru 32 talsins. Erindi frá prestum eru sex talsins; 

eitt erindið er á dönsku og annað erindi inniheldur eitt bréf á dönsku. Erindi frá Jóni 

Jónssyni, Broddanesi inniheldur þingvitni úr máli Halldórs Jakobssonar gagnvart Einari 

Magnússyni og útdrátt úr sama þingvitni á „bjagaðri dönsku“ samkvæmt skráningu 

skjalavarðar. Önnur erindi eru á íslensku; þ.m.t. öll erindin frá Einari Magnússyni 

fyrrverandi sýslumanni en þau varða mörg kærumál Bjarna Eyjólfssonar gegn Halldóri 

Jakobssyni, sýslumanni fyrir fingurbit. 

 Hvað varðar tungumálanotkun sýslumanna í Strandasýslu sést að Einar 

Magnússon sýslumaður skrifaði Magnúsi amtmanni sitt á hvað á dönsku og íslensku en á 

dönsku til erlendu amtmannanna. Af 13 erindum hans eru fjögur á íslensku. Einar fór 

fljótlega að skrifa íslenskum amtmanni á íslensku en Halldór skrifaði svo nær öll bréf sín 

til amtmanns á íslensku fyrir utan fyrstu erindin og nokkur önnur. Málin sem hann skrifaði 

á dönsku eru mögulega mál sem senda átti til úrskurðar í Danmörku. Þá er eðlilegt að mál 

er varða Dani séu á dönsku. Í heildina eru 21 af 66 erindi frá sýslumönnum Strandasýslu 

á dönsku. Sýslumenn í Strandasýslu nota því íslenskuna meira en erlendur amtmaður fékk 

þó bréf frá þeim á dönsku og íslenskur meira á íslensku. Hér sést um leið aukning á 

erindum til íslensks amtmanns; á 24 árum eða frá 1733–1757 bárust amtmönnum 13 

erindi en frá 1757–1762 voru erindin 53. 

Frá öðrum en sýslumanni í Strandasýslu bárust 39 erindi frá 1745 til 1760, öll á 

íslensku nema eitt bréf til konungs á dönsku. Þá var Pingel amtmanni einnig skrifað á 

íslensku af almenningi. Frá 1745–1749 (fimm ára tímabil) bárust honum í heildina alls 

fimm erindi. Erindi til Magnúsar voru 66 frá 1752–1762 (10 ára tímabili) og því mun 
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fleiri. Það skipti litlu hvort amtmaðurinn væri erlendur eða íslenskur; almenningur úr 

Strandasýslu skrifaði almennt á íslensku til amtmanna.  

Dalasýsla  
Bréf úr Dalasýslu eru í fjórum öskjum í safni amtmanns. Hér verða skoðuð bréf frá 1724–

1757. Arkir í öskjunni eru tvær: Bréf til amtmanns frá sýslumönnum 1732–1757 og önnur 

bréf úr sýslunni frá 1724–1757.116 

Tafla 11. Sýslumannsbréf til amtmanna úr Dalasýslu 1732–1757 
Sýslumaður Erindi Tungumál Viðtakendur 

Ormur Daðason (1732) 1 Dönsku/íslensku Fuhrmann 
Jón Eggertsson (1753–
1754) 6 3/6 á ísensku 

Magnús Gíslason (5)  
Konungur (1) 

Magnús Ketilsson (1754–
1757) 20 7/20 á íslensku Magnús Gíslason  

 
Heimild: Þ.í. Amtmaður yfir öllu landinu. Bréf. B/122 (II. 68. A), „Bréf til amtmanns frá sýslumönnum í 
Dalasýslu 1732–1757“. 
 

Eins og sést í töflu 11 er eitt erindi frá Ormi Daðasyni til Fuhrmanns frá 1732 á dönsku 

en fylgiskjöl sem fylgja með (héraðsdómar) eru á íslensku. Síðustu tvö erindi Jóns 

Eggertssonar sýslumanns til Magnúsar eru skrifuð á íslensku en athygli vekur að þau eru 

fyrirspurnir til amtmanns um ráðgjöf varðandi hin ýmsu lagalegu mál; t.d. hvort eigi að 

meta brot manns sem frillulífisbrot eða hórdómsbrot.117 Hér er því dæmi um að leitað sé 

til Magnúsar um ýmisleg efni. Erindi Jóns til konungs er á dönsku.   

Erindi Magnús Ketilssonar sýslumanns á íslensku eru m.a. héraðsdómar, skrá um 

vörur, skoðunargerðir (sem voru ekki framkvæmd af sýslumanninum sjálfum), þingvitni 

og erindi er varða almenning. Einum héraðsdómi sem er á íslensku fylgir bréf frá 

kaupmanninum (á dönsku), en dómurinn varðar kaupmanninn. Einu þingvitni (á íslensku) 

fylgja bréf á íslensku og dönsku; m.a. frá Hans Nielson (kaupmanninum). Það eru því 

helst erindi sem Magnús er að senda áfram úr sýslunni varðandi sýslumannsstörf hans 

sem dómara í héraði sem eru á íslensku. Rétt rúmlega helmingur erinda frá 

sýslumanninum Magnúsi Ketilssyni eru skrifuð á dönsku. Til samanburðar er hægt að 

benda á að um 77% erinda Halldórs Jakobssonar sýslumanns í Strandasýslu eru skrifuð á 

íslensku. 

                                                
116 Þ.í. Amtmaður yfir landinu öllu. Bréf. B/122 (II. 68. A). Bréf úr Dalasýslu til amtmanns 1724–1757.  
117Sama heimild, „Bréf til amtmanns frá sýslumönnum í Dalasýslu 1732–1757“, Jón Eggertsson til 
amtmanns, 16. mars 1754. Um hæfni Þorsteins Illugasonar til fálkatekju og fyrirspurn um, hvort maður, sem 
hefur verið kvæntur í 22 vikur, en hefur gengizt við barni utan hjónabands, sé sekur um frillulífi eða hórdóm.  
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Tafla 12. Almenn bréf til amtmanna úr Dalasýslu 1724–1757 
Sendandi Erindi Tungumál Viðtakendur 

Bjarni Pétursson 
fyrrverandi sýslumaður 1 Íslenska Fuhrmann 

Prestar 7 
5/7 á 
íslensku 

Pingel (1) Magnús Gíslason (4) 
Konungur (2) 

Aðrir  21 
20/21 á 
íslensku 

Lafrentz (1) Pingel (1) Magnús 
Gíslason (18) Konungur (1) 

Fálkafangari 1 Íslenska Magnús Gíslason 
Kaupmaður Hans 
Nielsen 1 Danska Magnús Gíslason 
Helga Jónsdóttir 1 Danska Konungur 
Karítas Bjarnadóttir 1 Íslenska Magnús Gíslason 
Sesselja Jónsdóttir 1 Íslenska Magnús Gíslason 
Héraðsprestastefnu-
dómur 1 Íslenska Magnús Gíslason 

 
Heimild: Þ.í. Amtmaður yfir öllu landinu. Bréf. B/122 (II. 68. A), „Bréf til amtmanns úr Dalasýslu 1724–1757“.  
 

Erindi frá prestum í Dalasýslu eru sjö í heildina og tvö þeirra send konungi á dönsku. 

Erindi frá því fyrir tíð Magnúsar Gíslasonar eru fjögur; eitt til Fuhrmanns frá fyrrverandi 

sýslumanni og eitt til Lafrentz frá bónda, bæði á íslensku. Erindi til Pingel eru tvö og bæði 

á íslensku (eitt frá bónda, hitt frá presti). Frá öðrum almenningi bárust tvö erindi á dönsku 

sem áttu að fara til konungs. Eitt erindi í viðbót var á dönsku enda skrifað af dönskum 

manni. Hér vekur m.a. athygli að erlendu amtmennirnir fengu einnig bréf á íslensku frá 

almenningi.  

Sést því hér að Magnús Ketilsson sýslumaður hefur notað dönsku í samskiptum 

við amtmann að mestu leyti en að önnur störf hans, t.d. sem héraðsdómari, hafi farið fram 

á íslensku. Af 27 erindum sýslumanna frá Dalasýslu innihalda 17 bréf á dönsku. Mun 

fleiri erindi almennt eru til Magnúsar Gíslasonar en fyrri amtmanna (25/27 frá 

sýslumönnum og 31/35 frá öðrum eru til Magnúsar).  

Frá almenningi innihalda sex erindi bréf á dönsku; fjögur þeirra til konungs, eitt 

er frá dönskum kaupmanni og annað erindi inniheldur nokkur bréf en eitt á dönsku (sem 

er fylgiskjal). Almenningur skrifar því erlendum sem íslenskum amtmönnum á íslensku. 

Augljóst er að almenningur leitaði meira til íslenskra amtmanns en erlendra m.v. 

aukningu bréfanna, eins og áður sagði. 
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Árnessýsla  

Bréf úr Árnessýslu eru í átta öskjum en hér verða bréf úr fjórum þeirra skoðuð eða frá 

1718–1725, 1761–1763, 1764–1765 og 1766–1770. Í fyrstu öskjunni eru fjórar arkir og 

hafa tvær þeirra verið skoðaðar; annarsvegar sýslumannsbréf frá 1718–1721, hinsvegar 

bréf úr sýslunni 1723–1725.118 Í annarri öskjunni sem skoðuð var eru bréf frá 1761–1763, 

en þá hafði Magnús Gíslason tekið við sem amtmaður. Þar eru fjórar arkir: 

Sýslumannsbréf til amtmanns frá 1761–1763 og bréf frá öðrum úr Árnessýslu 1761, 1762, 

og 1763. Þriðja askjan úr Árnessýslu sem skoðuð var frá 1764–1765. Í henni eru tvær 

arkir: Sýslumannsbréf 1764–1765 og önnur bréf úr Árnesþingi 1764–1765. Síðasta askjan 

úr Árnessýslu inniheldur bréf til amtmanns frá 1766–1770 (að mestu til Magnúsar 

Gíslasonar út 1766 og svo til Ólafs Stefánssonar frá 1767). Arkirnar í öskjunni eru sex og 

innihalda sýslumannsbréf frá 1766–1770, önnur bréf frá 1766, 1767, 1768–1769, fimmta 

örkin er með bréfum frá 1769 og sú síðasta inniheldur bréf frá 1770.119  

Tafla 13. Sýslumannsbréf til amtmanns úr Árnessýslu 1718–1721 
Sýslumaður/sendandi Erindi Tungumál Viðtakendur 

Brynjólfur Þórðarson Thorlacius (1718–1719) 14 Danska Fuhrmann 

Abraham Scmidt lautinant (1718) 1 Danska Fuhrmann 

Grímur Magnússon (1721) 1 Íslenska/danska Fuhrmann 
 
Heimild: Þ.Í. Amtmaður yfir landinu öllu. B/92 (II. 50), „Sýslumannsbréf til amtmanns úr Árnesþingi 1718–
1721“. 
 
Líklega þótti ekki eðlilegt fyrir sýslumann að skrifa amtmanni svo mörg erindi á fyrri 

hluta 18. aldar eins og frá 1718–1719 því erindin eftir það eru mun færri. Skipstrand 

Gautaborgar frá 1718 kallaði á meiri samskipti Brynjólfs Þórðarsonar Thorlacius 

sýslumanns við amtmann en flest erindi hans varða það mál (þannig er t.d. eitt bréf frá 

lautinant skipsins með). Eitt erindi er frá Grími Magnússyni sýslumanni frá 1721 (til 

Fuhrmanns) en það er á íslensku (með fylgir bréf frá kaupmanni á dönsku). 

 

  

                                                
118 Þ.Í. Amtaður yfir landinu öllu. B/92 (II. 50). Bréf úr Árnessýslu til amtmanns 1718–1725. Hinar arkirnar 
innihalda einungis bréf frá skipstjóra Giötheborg til amtmanns vegan skipbrotsins (öll  á dönsku) og svo 
gögn er tengjast dánarbúi og rannsókn á dauða Gríms sýslumanns Magnússonar (á íslensku nema eitt bréf 
á dönsku).  
119 Þ.Í. Amtmaður yfir landinu öllu. B/92 (II. 50). Bréf úr Árnessýslu til amtmanns 1718–1725. B/97 (II. 53. 
A). Bréf úr Árnessýslu til amtmanns 1761–1763. B/98 (II.53. B). Bréf úr Árnessýslu til amtmanns 1764–1765. 
B/99 (II. 54). Bréf úr Árnessýslu til amtmanns 1766–1770. 
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Tafla 14. Almenn bréf til amtmanns úr Árnessýslu 1723–1725  
Sendandi Erindi Tungumál Viðtakendur 

Erlendur rektor Magnússon (1723) 1 Danska Fuhrmann 

Álfur stúdent Gíslason (1725) 1 Íslenska Fuhrmann 
 
Heimild: Þ.Í. Amtmaður yfir landinu öllu. B/92 (II. 50), „Bréf til amtmanns úr Árnessýslu 1723–1725“. 
 
Erindið frá Álfi stúdenti Gíslasyni frá 1725 á íslensku er umsókn hans um Kaldaðarnes. 

Hér eru dæmi um að á fyrri hluta 18. aldar hafi sýslumaður og almenningur skrifað 

erlendum amtmanni bréf bæði á íslensku og dönsku.  

Tafla 15. Sýslumannsbréf til amtmanna úr Árnessýslu 1761–1770 

Sýslumaður Erindi Tungumál Viðtakendur 

Brynjólfur Sigurðsson (1761–
1763) 17 

14/17 á 
íslensku 

Magnús Gíslason (15) Konungur 
(2) 

Brynjólfur Sigurðsson (1764–
1765) 12 

11/12 á 
íslensku Magnús Gíslason  

Brynjólfur Sigurðsson (1766–
1770) 29 

25/29 á 
íslensku 

Magnús Gíslason (4) Konungur (2) 
Ólafur Stefánsson (23) 

Guðni settur sýslum. 
Brynjólfsson (1768–1769) 2 Íslenska Ólafur Stefánsson 

 
Heimild: Þ.Í. Amtmaður yfir landinu öllu. B/97 (II. 53. A), „Bréf sýslumanns í Árnessýslu til amtmanns 1761–
1763“. B/98 (II.53. B), „Sýslumannsbréf til amtmanns úr Árnesþingi 1764–1765“. B/99 (II. 54), 
„Sýslumannsbréf til amtamnns úr Árnessýslu 1766–1770“.  
 

Erindin frá sýslumönnum Árnessýslu frá 1761–1770 eru 60 í heildina. Þar af eru fjögur 

erindi til konungs og því á dönsku. Auk þeirra eru þrjú önnur erindi á dönsku frá 1761 og 

1769 og annað sem er skrá yfir fiskimenn og báta í sýslunni (ódagsett en frá 1766–1770). 

Frá 1762 fylgir einu erindi vottorð frá prófasti á dönsku en bréf Brynjólfs sýslumanns á 

íslensku. Í öðru erindi eru tvö bréf frá Brynjólfi; eitt á íslensku og hitt á dönsku. Aðeins 

eitt erindi frá 1765 inniheldur bréf á dönsku (en þar eru einnig fylgibréf á íslensku með). 

Nokkuð af bréfunum frá 1766–1770 varða kaupmanninn á Eyrarbakka en hann virðist 

hafa verið til vandræða. Brynjólfur skrifar undir „Sigurðsson“ á íslensku bréfin en 

“Sivertsen“ á dönsku. Hér er ekki að sjá fækkun á bréfum til Ólafs Stefánssonar né 

breytingu á tungumálanotkun sýslumannsins.  
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Tafla 16. Almenn bréf til amtmanna úr Árnessýslu 1761–1770  
Sendandi Erindi Tungumál Viðtakendur 

Bjarni rektor Jónsson og 
Páll konrektor Jakobsson 1 Íslenska Ólafur Stefánsson 

Bjarni rektor Jónsson 18 
16/18 á 
íslensku 

Magnús Gíslason (6) Ólafur 
Stefánsson (12) 

Páll konrektor Jakobsson 1 Íslenska Ólafur Stefánsson (1) 
Einar fyrrverandi rektor í 
Skálholti 3 

1/3 á 
íslensku Magnús Gíslason (1) Konungur (2) 

Sigurður stólsráðsmaður 
Sigurðsson 9 

5/9 á 
íslensku 

Magnús Gíslason (7) Ólafur 
Stefánsson (1) Kirkjustjórnarráð 
(1) 

Prestar 54 
45/54 á 
íslensku 

Magnús Gíslason (41) Konungur 
(2) Ólafur Stefánsson (3) 

Ingimundur skólapiltur 
Ásmundsson 2 Danska Konungur 

Stúdentar 8 
7/8 á 
íslensku 

Magnús Gíslason (3) Konungur (2) 
Ólafur Stefánsson (1) 

Kandídatar 9 Íslenska 
Magnús Gíslason (7) Ólafur 
Stefánsson (2) 

Hreppstjórar 5 
4/5 á 
íslensku 

Magnús Gíslason (3) Ólafur 
Stefánsson (2) 

Fálkafangarar 1 Íslenska Magnús Gíslason  
Brynjólfur lögsagnari 
Brynjólfsson 1 Íslenska Magnús Gíslason  
Kaupmenn 1 Danska Ólafur Stefánsson (1) 

Aðrir  20 
18/20 á 
íslensku 

Magnús Gíslason (14) Konungur 
(2) Ólafur Stefánsson (4) 

Skoðunar- og 
rannsóknargerð um 
Skálholtsskóla 1 Danska Magnús Gíslason 
Skoðunargerð um 
Skálholtsdómkirkju 1 Íslenska  Magnús Gíslason 

 
Heimild: Þ.Í. Amtmaður yfir landinu öllu. B/97 (II. 53. A), „Bréf til amtmanns úr Árnessýslu 1761“, „Bréf til 
amtmanns úr Árnessýslu 1762“ og „Bréf til amtmanns úr Árnessýslu 1763“. B/98 (II.53. B), „Bréf úr 
Árnesþingi til amtmanns 1764–1765“. B/99 (II. 54,) „Bréf til amtmanns úr Árnessýslu 1766“, „Bréf til 
amtmanns úr Árnessýslu 1767“, „Bréf til amtmanns úr Árnessýslu 1768–1769“, „Bréf til amtmanns úr 
Árnessýslu 1769“ og „Bréf til amtmanns úr Árnessýslu 1770“.  
 

Erindi frá almenningi úr Árnessýslu voru samtals 135 frá 1761–1770. Af þeim voru 23 á 

dönsku: Árið 1761 voru tvö af 21 erindi á dönsku (bæði til konungs). Árið 1762 voru 

fimm erindi af 17 á dönsku (frá presti, hreppstjórum og eitt til konungs). Árið 1763 bárust 

fimm af 22 erindum á dönsku (þar af eitt til konungs og annað til kirkjustjórnarráðs). Þá 

var amtmanni send skoðunar- og rannsóknargerð um Skálholtsskóla það árið, undirritaða 

af nokkrum mönnum sem skráðu allir dönsk nöfn sín (t.d. Arne Sivertsen). Árið 1764 
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bárust fjögur af sjö erindum á dönsku (þar af eitt til konungs). Árið 1765 voru 21 erindi 

frá almenningi en ekkert í heild á íslensku (tveimur erindum fylgdu bréf frá dönskum 

kaupmanni og stiftamtmanni á dönsku). Frá 1766 voru fimm af 17 erindum á dönsku 

(fjögur send konungi) og árið 1767 var eitt erindi af sjö á dönsku og það frá dönskum 

kaupmanni. Frá 1768–1770 var eitt 24 erinda á dönsku, til konungs frá Einari Jónssyni, 

fyrrverandi rektori. Það er því ljóst að Íslendingar skrifuðu íslenskum amtmönnum mun 

oftar og einnig oftar á íslensku en dönsku. Mörg þeirra bréfa sem bárust á dönsku voru í 

raun send konungi, en ekki amtmanni. Er þá vert að benda á að séra Þórður Jónsson frá 

Reykjadal skrifaði sjö af bréfum presta á dönsku en víst er að hann átti eitthvað erindi við 

stjórnvöld/konung. Annars skrifuðu prestar almennt á íslensku. Bjarni rektor Jónsson 

skrifaði þá langflest bréfin sín á íslensku.  

 Frá Árnessýslu bárust amtmanni 16 erindi frá sýslumanni frá 1718–1725 og aðeins 

eitt á íslensku. Önnur bréf frá almenningi 1723 og 1725 voru tvö. Þar eru dæmi um að 

erlendur amtmaður hafi fengið bréf á íslensku og dönsku bæði frá sýslumönnum og 

almenningi. Sýslumenn sendu þó frekar bréf á dönsku til erlends amtmanns ef marka má 

þau bréf sem hér voru skoðuð frá fyrri hluta 18. aldar. Af þeim 74 erindum sem skoðuð 

voru frá sýslumanni Árnessýslu bárust 24 erindi á dönsku; meirihlutinn var því á íslensku. 

Ljóst er að sýslumenn notuðu vissulega bæði tungumál í sínum samskiptum við amtmann. 

Almenningur í Árnessýslu frá 1761–1770 skrifaði amtmönnum yfirgnæfandi mikið á 

íslensku. Einstök bréf á dönsku voru helst til konungs eða mögulega mál sem þurfti að 

senda áfram til stjórnar og svo frá séra Þórði Jónssyni.     

Magnús Stephensen dómstjóri Landsyfirréttar 1800–1833 

Magnús Stephensen (1762–1833) varð leiðtogi upplýsingarinnar á Íslandi120 á síðari hluta 

18. aldar. Hann var lögmaður frá 1789 og dómstjóri Landsyfirréttar frá 1800 til 

dauðadags. Magnús er yngri en þeir menn sem hér hefur verið rætt um og því í raun af 

næstu kynslóð embættismanna á Íslandi (Magnús Gíslason var afi hans og Ólafur 

Stefánsson faðir hans). Lagði hann mikla áherslu á útgáfu fræðslu- og skemmtiefnis á 

íslensku, auk þess sem hann lagði á sig þá vinnu að reyna að skýra lög fyrir Íslendingum 

á íslensku og einnig stóð hann í útgáfu á lagaboðum. Honum þótti mikilvægt að rjúfa 

menningarlega einangrun Íslendinga og gaf því m.a. út Klausturpóstinn í byrjun 19. aldar 

og færði Íslendingum fréttir að utan. Þá stóð hann í að þýða ýmis erlend rit fyrir 

Íslendinga, t.d. um Kólumbus og Napóleon, eins og Anna Agnarsdóttir sagnfræðingur 

                                                
120 Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 9. 
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bendir á en Magnús talaði einhver sjö erlend tungumál og gat því þýtt rit hvaðanæva að.121 

Hann var ötull talsmaður þess að efla íslenskunotkun Íslendinga, en þá talaði hann helst 

um íslenskunotkun almennings sem skildi ekki dönsku. Þannig lagði hann áherslu á að 

dómstörf á Íslandi ættu að fara fram á íslensku og að lög ætti að gefa út á íslensku; vegna 

þess að annars skildi almenningur ekki neitt og gat því ekki uppfræðst, sem var m.a. 

markmið upplýsingarinnar.122 Magnús reyndi að forðast dönskuslettur í útgáfu sinni og 

stundaði frekar nýyrðasmíð.123 Þá skrifaði hann einkabréf m.a. til Hannesar Finnsonar á 

íslensku ásamt því að halda ferðadagbækur sínar á íslensku.124 Ekki kemur neins staðar 

fram hjá honum að leggja ætti íslenskuna niður.  

 Þrátt fyrir þessa miklu áherslu á íslensku hjá Magnúsi Stephensen var hann ekki 

endilega á því að embættismenn ættu bara að nota íslensku. Samkvæmt Inga Sigurðssyni 

var hann sjálfur mjög vinveittur dönsku stjórninni og sagði Dani m.a. hafa tryggt 

Íslendingum frið og hrósaði þeim í stert.125 Notaði hann dönsku mjög mikið í samskiptum 

við stjórnvöld og aðra embættismenn, bæði sem lögmaður og dómstjóri. Það sýna til 

dæmis bréf frá honum og öðrum dómurum í Landsyfirrétti.  

 

Bréf til og frá Magnúsi Stephensen 

Ein bréfabók hefur varðveist í skjalasafni Landsyfirréttar sem er þó mjög brotakennd. Þar 

eru bréf frá 1804–1807; alls 61 erindi frá Magnúsi Stephensen og stundum einnig frá 

meðdómurum í Landsyfirrétti. Af þeim er einungis eitt bréf á íslensku frá Magnúsi til 

Björns Stephensen, bróður hans og ritara réttarins. Sést þá að æðstu embættismenn 

landsins eru þarna erlendir. Önnur bréf eru öll á dönsku eins og sjá má í töflu 17 hér á 

eftir.  

 

  

                                                
121Anna Agnarsdóttir, „Inngangur“ að Ferðadagbókum, bls. xxi. Lbs.-Hbs. Ólafur Pálmason, Magnús 
Stephensen og bókmenntastarfsemi hans, bls. 42. Magnús Stephensen, Ferðarolla, bls. 36. Ingi Sigurðsson, 
Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 64-65.  
122 Sjá m.a. umfjöllun í 2. kafla.  
123 Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 172 og 144–146. 
124 Magnús Stephensen, Brjef til Finns Magnússonar. Ferðadagbækurnar eru 5 talsins. Fjórar eru birtar í 
útgáfu Önnu Agnarsdóttur og Þóris Stephensen í Ferðadagbókum Magnúsar Stephensen 1807–1808. 
Síðasta bókin, Ferðarolla Magnúsar Stephensen, birtist í útgáfu Jón Guðnasonar.  
125 Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 46 og 171. Magnús vann t.d. sem ritari í 
Stjórnarráðinu í Danmörku, sjá m.a. Lbs.-Hbs. Ólafur Pálmason, Magnús Stephensen og 
bókmenntastarfsemi hans, bls. 23. 
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Tafla 17. Bréfabók Landsyfirdómsins 1804–1807 (brot) 
Viðtakendur Erindi Tungumál 

Hið danska Kansellí 20 Danska 

Stiftamtmaður F.C. Trampe greifi  22 Danska 

Frydensberg landfógeti 4 Danska 

Amtmenn 6 Danska 

Assessorar (meðdómarar) í Landsyfirrétti 3 Danska 

Björn Stephensen ritari Landsyfirréttar  2 1/2 á íslensku 

„Directioner for det Islandske Tugthus“ 1 Danska 

Önnur erindi 3 Danska 
 
Heimild: ÞÍ.  Landsyfirréttur. Nr. 235. Bréfabók Landsyfirdómsins 1804–1807.  
 

Eins og sést svo á töflu 18 eru erindi til Magnúsar frá 1789–1812 öll á dönsku nema 

fjögur. Þar eru bréf frá stiftamtmönnum (erlendum), sýslumönnum (bæði dönskum og 

íslenskum), landfógetum (einnig erlendum), amtmönnum (íslenskum og dönskum) og 

Kansellí. Eitt bréf er frá föður hans, Ólafi Stefánssyni (þá stiftamtmanni og til Magnúsar 

sem lögmanns) á dönsku. Bréf á íslensku bárust honum frá tveimur sýslumönnum, 

hreppstjóra og meðdómurum hans í Landsyfirrétti.  

Hér er líklega meira um bréf á dönsku því fleiri embættismenn voru erlendir. Á 

síðari hluta 18. aldar virðast stjórnvöld hafa farið að tortryggja íslenska embættismenn 

um tryggð í starfi, m.a. töldu þeir þá „standa illa skil á sköttum og skyldum...“. Ólafi 

Stefánssyni var vísað úr embætti árið 1803 og eftir það voru stiftamtmenn alltaf 

erlendir.126 Þá segir Harald Gustafsson sagnfræðingur „að túlka megi för 

Landsnefndarinnar fyrri að einhverju leyti sem vantraust á sýslumenn á Íslandi.“127  

  

                                                
126Einar Hreinsson, „Íslands hæstráðandi til sjós og lands“, bls. 76–77 og 82. Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 
years, bls. 154.  
127Hrefna Róbertsdóttir, „Amtmaður og Íslands fátæklingar“, bls. 7. Sjá einnig Gustafsson, Mellan kung och 
allmoge, bls. 108–109. 
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Tafla 18. Bréf til Magnúsar Stephensen lögmanns/dómstjóra 1789–1812 

Sendandi Erindi Tungumál Viðtakendur 

Kansellí 3 Danska 
Magnús Stephensen (sem 
dómstjóri) 

Stiftamtmenn 5 Danska 
Magnús Stephensen (sem 
lögmaður og dómstjóri) 

Stiftamtmaður og landfógeti 1 Danska 
Magnús Stephensen (sem 
dómstjór) 

Stiftamtmaður, landfógeti og 
meðdómari í Landsyfirrétti  1 Danska 

Magnús Stephensen (sem 
dómstjór) 

Meðdómarar í Landsyfirrétti 2 
1/2 á 
íslensku 

Magnús Stephensen (sem 
dómstjóri) 

Amtmenn 3 Danska 
Magnús Stephensen (sem 
dómstjóri) 

Landfógetar 2 Danska 
Magnús Stephensen (sem 
dómstjóri) 

Sýslumenn 5 
2/5 á 
íslensku 

Magnús Stephensen (sem 
dómstjóri) 

Hreppstjóri  1 Íslenska 
Magnús Stephensen (sem 
dómstjóri) 

 

Heimild: ÞÍ. Landsyfirréttur. Nr. 1. Bréf til Magnúsar Stephensen 1789–1812. 

Tvítyngdir embættismenn á 18. öld  
Þegar íslenskur maður tók við embættinu var meira leitað til amtmanns með hin ýmsu 

málefni, bæði sýslumenn og almenningur; það sýnir aukið umfang bréfa og bréfabóka í 

skjalasafninu frá miðri 18. öld. Þegar Magnús tók við var danskan það mál sem amtmenn 

höfðu notað og það breyttist ekkert þó íslenskur maður tæki nú við. Það sem breyttist þó 

frekar en tungumálanotkun amtmannanna var tungumálanotkun annarra embættismanna. 

Almenningur sendi þá einnig bréf til erlendra amtmanna á íslensku en sýslumenn sendu 

þeim yfirleitt bréf á dönsku. Þá er ekki óeðlilegt að almenningur hafi skrifað almennt á 

íslensku til amtmanna þar sem dönskukunnátta meðal almennings varð ekki algengari fyrr 

en á 19. öld. Þá skrifuðu prestar nær alltaf á íslensku fyrir utan eitt og eitt erindi.  

 Það vekur athygli í heildina hversu mikið af bréfum frá sýslumönnum eru á 

íslensku. Það er greinilega afleiðing af því að í flestum embættum á Íslandi á síðari hluta 

18. aldar voru Íslendingar. Það að amtmaður, æðsti embættismaðurinn á Íslandi, hafi verið 

íslenskur, gaf öðrum Íslendingum, bæði almenningi og sýslumönnum, færi á að skrifa 

honum á íslensku. Af þeim bréfum sem hér voru skoðuð til erlendu amtmannanna sést að 

sýslumenn hafi skrifað þeim fekar á dönsku en svo fóru þeir að nota íslensku meira þegar 

íslenskur amtmaður tók við. Halldór Jakobsson skrifaði flest á íslensku til íslensks 

amtmanns þó hann hafi skrifað fyrstu bréfin til hans á dönsku. Magnús Ketilsson 

sýslumaður notaði dönskuna meira en í heildina eru 13/20 erindum á dönsku frá honum. 
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Af bréfaskriftum Brynjólfs Sigurðssonar er hægt að sjá að hann hafi notað íslensku meira 

en dönsku (8/58 bréfum hans eru á dönsku og þar af fjögur til konungs). Þá eru 

undirskriftir Brynjólfs (Sigurðsson eða Sivertsen) gott dæmi um tvítyngdan veruleika 18. 

aldarinnar. Hjá öllum eru dæmi um að þeir hafi notað bæði tungumálin; dönskuna þegar 

þeir þurftu en svo sést einnig að fylgiskjöl og bréf er tengjast málum úr héraði eru á 

íslensku enda fóru langflest mál fyrir dómi fram á íslensku (sést það m.a. á dómabókum 

sýslumanna sem eru að langmestu leyti á íslensku).128  

Áhrif af notkun Norsku laga voru mikil á íslensku embættis- og menntamennina; 

svo mikil að á 18. öld var tekið eftir því: Eggert Ólafsson sagði í Ferðabókinni að 

embættisbækur, málsskjöl og samningar séu full af erlendum orðum „svo almúgamenn 

skilji vart helminginn“. Sagði hann innleiðingu réttarfarsreglna Norsku laga hafa mest 

áhrif en einnig „aðdáun á því sem erlent er“. Málspillingin hafi verið það mikil að þeir 

sem hafi viljað skrifa hreina íslensku geti ekki varist erlendum áhrifum.129 Það má t.d. sjá 

í bréfum í amtmannssafni þar sem mikið er um dönskuslettur í bréfum emættismanna en 

einnig hjá prestum.130 Ekki verður þó litið framhjá því að þeir skiptu ekki alfarið yfir í 

dönsku heldur héldu í móðurmálið sitt.  

 Það að amtmaður hafi nær alltaf skrifað á dönsku til Íslendinga er býsna merkilegt 

en kemur ekki á óvart miðað við umfjöllun um þráláta dönskunotkun amtmanna. Þá sýna 

hin fjölmörgu bréf amtmanna til annarra embættismanna á Íslandi og í Danmörku að 

samskipti innan stjórnsýslunnar á Íslandi og við stjórnvöld hafi á þessu tímabili farið fram 

á dönsku, eins og t.d. samskipti við Skúla Magnússon landfógeta og þau bréf til 

Kansellíis, Rentukammers og stiftamtmanna sýna. Bréf sýslumanna á íslensku til 

amtmanna sýna þó vel að embættismál Íslendinga hafi verið bæði íslenska og danska; 

amtmenn tóku á móti bréfum á báðum tungum og höfðu líklegast ekkert út á það að setja 

þó þeir hafi svo sjálfir skrifað flest á dönsku. 

 Á 18. öld var því embættismál æðstu embættismanna á Íslandi að miklu leyti 

danska en lægri embættismenn notuðu áfram íslensku, bæði í héraði en líka í bréfaskrifum 

                                                
128 Sjá m.a. um dómabækur sýslumanna í dómabókagrunni Þjóðskjalasafns Íslands. http://www.heimildir.is 
-> Réttur -> Dómabókagrunnur -> Fletta -> Dalasýsla. Þar er „inntak máls“ langoftast á íslensku.  
129Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 30. Eggert Ólafsson, Ferðabók, bls. 28–29, gr. 69–70. 
Áhugavert þykir þá að Ferðabók þeirra Eggerts og Bjarna Pálssonar kom út á dönsku fyrst og fljótlega þýdd 
á nokkur tungumál en ekki íslensku fyrr en á miðri 20. öld: Sjá m.a. Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 years, 
bls. 174 og Sumarliði Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 165.  
130 Brynjólfur Sigurðsson skrifar t.d. um „Innlagda Suplique“ og „þetta er þannig attesterad“ í bréfum til 
amtmanns árið 1763: ÞÍ. Amtmaður yfir landinu öllu. II.53.A. (B/97), „Bréf sýslumanns í Árnessýslu til 
amtmanns 1761–1763“,  Brynjólfur sýslum. Sigurðsson, 21. apríl 1763 og 31. júlí 1763. Í sömu öskju er þá 
t.d. að finna „Bréf til amtmanns úr Árnessýslu 1763“. Þar er bréf frá séra Árna dómkirkjupresti Sigurðssyni 
til amtmanns, 18. maí 1763 þar sem hann talar um „að refererast“.   
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sínum við amtmenn. Íslenskunotkunin var í raun meiri á síðari hluta 18. aldar vegna þess 

að þá voru Íslendingar í æðstu embættum.131 Af þeim dæmum sem hér eru tekin sést að 

allir þeir sem skrifuðu konungi skrifuðu honum á dönsku og ljóst að lagaboðið um að 

almenningur mætti skrifa stjórninni á íslensku hafi ekki verið nýtt. Þó er spurning hvort 

þar hafi verið innifalið að skrifa konungi eða bara stjórnardeildum og æðstu 

embættismönnum. Mögulega töldu Íslendingar að erindum yrði betur tekið væru þau á 

dönsku; mögulega sýndi það virðingu fyrir konunginum sem var mikil á 18. öld. 

 Við athugun á bréfum Magnúsar Stephensen frá því í kringum 1800 sést hversu 

mikið hann notaði dönsku í sínum bréfaskrifum sem og aðrir embættismenn. Það hlýtur 

þó að hafa áhrif á tungumálanotkunina þá að fleiri embættismenn voru erlendir (bæði 

sýslumenn, amtmenn, stiftamtmaður og landfógeti), sem voru á síðari hluta 18. aldar 

langflestir íslenskir.132 

Dönskunotkun Magnúsar sem dómstjóra og sú mikla áhersla sem hann lagði á að 

gefa út efni (tímarit, bækur, lög og útskýringar á þeim) á íslensku styrkir frekar þá 

kenningu að embættismenn hafi verið tvítyngdir á 18. öld. Þá gefur dönskunotkun 

íslensku amtmannanna og íslenskunotkun sýslumanna einnig skýra mynd af tvítyngdum 

veruleika innan stjórsnsýslunnar á 18. öld. Danskan var notuð vegna tengslanna og 

samskipta við Dani en íslenskunotkunin innan stjórnsýslunnar (t.d. fyrir dómi í héraði, á 

Alþingi og síðar meir í Landsyfirrétti) var heimiluð af stjórnvöldum; m.a. með þeim 

lagaboðum er fjallað var um í kaflanum hér að framan. Er íslenskunotkun embættismanna 

í samskiptum því í samræmi við þau lagaboð; íslenskan var heimiluð og var því notuð.  

 

  

                                                
131Einar Hreinsson, „Íslands hæstráðandi til sjós og lands“, bls. 76–77 og 82. Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 
years, bls. 152–154. 
132 Einar Hreinsson bendir á að „Á tímabilinu 1770–1879 voru 34 einstaklingar skipaðir í embætti 
stiftamtmanns, amtmanns eða landfógeta hér á landi. Af þessum voru 15 Íslendingar, 16 frá Danmörku og 
þrír frá Noregi“, „Íslands hæstráðandi til sjós og lands“, bls. 77 
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4. kafli. Föðurlandsvinir þrátt fyrir dönskunotkun?  

Miðað við greiningu hér að ofan á tungumálanotkun embættismanna á 18. öld er ljóst að 

bæði íslenska og danska hafi verið notuð sem embættismál. Lægra settir embættismenn 

(svo sem sýslumenn) notuðu bæði íslensku og dönsku í sínum skrifum en dómstörf þeirra 

fóru að langmestu leyti fram á íslensku. Amtmenn tóku á móti bréfum á íslensku og 

dönsku þó þeir hafi skrifað til baka á dönsku. Þeir svöruðu til danskra stjórnvalda en 

samskiptin við Danmörk voru mikil og öll á dönsku á 18. öld (og áfram). Vegna 

dönskunotkunar sinnar voru þeir þó gagnrýndir af 19. aldar mönnum; þeir þóttu ekki 

nægilega „þjóðlegir“. Þá var rómantíska stefnan áberandi í íslensku samfélagi og 

þjóðernisstefna að ryðja sér til rúms en þar var áhersla lögð á mikilvægi íslenskrar tungu 

og notkunar hennar sem embættismáls á Íslandi. Hér verður gerð grein fyrir viðhorfum 

ýmissa menntamanna 18. aldar (þar á meðal embættismanna) til íslensku- og 

dönskunotkunar á Íslandi á 18. öld. Gátu þeir verið föðurlandsvinir133 og búið yfir 

föðurlandsást sem vildu sjá framgang dönsku á Íslandi, jafnvel á kostnað íslensku? Hvað 

með þá sem notuðu dönsku mikið í starfi og utan þess? Gerði dönskunotkun þeirra þá að 

minni föðurlandsvinum?   

Bjarni Jónsson rektor og hans hugmyndir 

Þegar fjallað er um hversu mikil dönsk áhrif á Íslandi voru á 18. öld er bréf Bjarna 

Jónssonar (1725–1798) rektors í Skálholti til Landsnefndarinnar fyrri árið 1771 jafnan 

nefnt eins og áður sagði. Þar segist hann vilja alfarið leggja íslenskuna niður og taka upp 

dönsku.134 Hugmynd hans hefur verið tengd upplýsingastefnunni; Kjartan G. Ottósson 

segir viðhorf Bjarna „í fullu samræmi við hugsunarhátt hinnar alþjóðlegu fræðslustefnu, 

upplýsingarinnar,“ hann sé einlægur stuðningsmaður hins upplýsta einveldis sem leggi 

mest upp úr hagkvæmninni.135 Auður Hauksdóttir ræðir bréfið í samhengi við 

upplýsinguna og upplýst einveldi; sú stefna hafi verið „...alþjóðleg fremur en þjóðleg, þar 

sem eining ríkisins og hagsmunir ríkisheildarinnar sátu í fyrirrúmi. Frá sjónarhorni 

ríkisheildarinnar veikti það ríkjasambandið, ef innan þess voru talaðar ólíkar þjóðtungur 

og ef lög eða siðir voru mismunandi“.136 Guðmundur Hálfdanarson er einnig á þeirri 

                                                
133 Föðurlandsvinur er skv. Ragnheiði Kristjánsdóttur „...maður sem er annt um land sitt; hann er landinu 
trúr, kostar kapps um að auka farsæld þess og verja réttindi þess“. Sjá frekar í „Rætur íslenskrar 
þjóðernisstefnu“, bls. 133.  
134Bréfið er m.a. birt í Landsnefndin fyrri III, bls. 615-632.   
135 Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 34.  
136Auður Hauksdóttir, „Um sambúð dönsku og íslensku“, bls. 141–142. Um upplýsinguna sem alþjóðlega 
stefnu sjá einnig Ingi Sigurðsson, „Upplýsingin og áhrif hennar á Íslandi“, bls. 13–15.   



 48 
 
 

skoðun að hugmyndir Bjarna hafi verið algjörlega í takt við upplýsinguna og þau viðhorf 

sem voru við lýði á 18. öld. Líkir hann hugmyndum hans við menningarlega sameiningu 

frönsku héraðanna í aðdraganda Frönsku byltingarinnar. Guðmundur segir þó að Bjarni 

hafi m.a. hugsað málið lengra en dönsk stjórnvöld gerðu sjálf; þau hafi ekki íhugað 

svoleiðis menningarlega samlögun á Íslandi.137   

 Bjarni segir í bréfinu hreint út að íslenskan sé jafnvel skaðleg fyrir Íslendinga og 

að þegar Íslendingar „töluðu sömu tungu og aðrar Norðurlandaþjóðir voru þeir hvarvetna 

mikils metnir. En þegar tunga þeirra varð óskiljanleg öðrum þjóðum urðu þeir sjálfir lítils 

metnir. Auk þess hái málið viðskiptum þeirra við útlendinga“. Þá nefnir hann að við 

ættum að taka upp dönskuna því við heyrum undir danska stjórn og eigum í miklum 

samskiptum við Dani.138 Bjarni talaði sjálfur, samkvæmt Kjartani G. Ottóssyni, „lélegan 

dönskublending allt fram yfir aldamótin“ og var talinn sérstaklega slæmur meðal kennara 

í Skálholti.139 Þá var hann ekki hrifinn af málhreinsun íslenskunnar.140 Það kemur því á 

óvart að þau bréf sem Bjarni sendi amtmanni frá 1761–1763 og 1768–1769 hafi öll verið 

á íslensku (þó mikið hafi verið um dönskuslettur og málið því vissulega að einhverju leyti 

„dönskublendingur“).141 Lítið hefur þó væntanlega verið því til fyrirstöðu að Bjarni 

skrifaði bréfin á dönsku þar sem amtmenn tóku á móti bréfum á báðum tungum. Hefði 

hann viljað skrifa á dönsku hefði það líklegast alveg verið umborið eins og önnur skrif 

presta, almennings og fleiri á dönsku til amtmanna.   

 Bjarni Jónsson var vel menntaður maður; hann gekk í Skálholtsskóla og svo 

Hafnarháskóla þar sem hann tók próf í heimspeki og embættispróf í guðfræði. Hann var 

rektor í Skálholtsskóla frá 1753 en hafði verið konrektor frá 1746. Eftir það fékk hann 

Gaulverjabæ og var þar prestur til dauðadags árið 1798. Má þá benda á að hann þýddi 

m.a. Lukkunnar hjól eftir Hans Christensen Sthen yfir á íslensku (prentað 1760). Hann 

hefur því notað íslenskuna eins og aðrir menntamenn á 18. öld.142  

 

                                                
137 Vef. Guðmundur Hálfdanarson, „Severing the ties“, bls. 238–240.   
138 Landsnefndin fyrri III, bls. 615. Íslensk þýðing úr bréfinu er hjá Kjartani G. Ottóssyni, Íslensk málhreinsun, 
bls. 34.  
139 Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 34 og 96.  
140 Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 142. 
141 ÞÍ. Amtmaður yfir landinu öllu. B/97 (II.53.A), „Bréf til amtmanns úr Árnessýslu 1761“, Bjarni rektor 
Jónsson til amtmanns. 10. janúar 1761; þar eru t.d. dönskuslettur eins og „incommodere“, „hans 
sentiment“, „hvort þetta document“.  
142 Íslenzkar æviskrár I, „Bjarni Jónsson“, bls. 177–178. 
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Vildu Íslendingar að danska yrði tekin upp? 

Eggert Ólafsson nefndi það í Ferðabókinni að einhverjir Íslendingar hafi lagt til að leggja 

niður íslensku og miðað við innihald ræðu Konráðs Gíslasonar frá 1837 og pistil 

Magnúsar Ketilssonar í Mánaðartíðindunum er ljóst að einhverjar hugmyndir voru uppi 

meðal Íslendinga á síðari hluta 18. aldar um að taka upp dönskuna á Íslandi. Konráð 

tilgreinir nokkrar ástæður sem hafi verið settar fram sem rök fyrir því að taka upp 

dönskuna í kringum 1770–1780. Hann tætir hugmyndirnar í sig  og talar um þá sem vilja 

sjá framgang dönskunnar á Íslandi sem „þjóðblendinga“ eða „þjóðleysingja“. Segir hann 

þá að sem betur fer væru þeir allir dauðir sem hefðu haft þessar skoðanir.143  

 Röksemdirnar sem Konráð tilgreindi og ræddi voru m.a. þær að málið væri 

ósveigjanlegt og „óhæfilegt til að taka á móti skáldskap og vísindum“; ekki væri hægt að 

túlka t.d. heimspekihugmyndir á íslensku. Konráð sagði að það væri víst hægt, t.d. með 

því að stunda nýyrðasmíð og auðga íslenska tungu frekar. Andvígismenn málhreinsunar 

vildu að íslenskan fengi að þróast frjálst, ekki undir „harðstjórn“ málhreinsunarmanna 

eða þeirra sem ákveða hvernig tungumálið verði (og þá yrði þróunin frekar í átt að dönsku 

fengi hún að vera frjáls). Þá hafi komið fram það sjónarmið að Íslendingar ættu að leggja 

niður íslenskuna „svo að Danir elski okkur!“. Fjórða röksemdin var sú að við ættum að 

tala dönsku til þess að auðvelda verslun við Dani. Að lokum nefndi hann þá röksemd að 

bækur á dönsku myndu fá meiri dreifingu innan Danaveldis væru þær á máli sem fleiri 

en Íslendingar skildu.144  

 Einhverjar þessara röksemda eru úr pistli í Mánaðartíðindum Magnúsar 

Ketilssonar sýslumanns frá 1776 þar sem ritstjórinn (Magnús) ræðir sjálfur hugmyndir 

manna sem vildu taka dönskuna upp í stað íslensku. Hvorki Magnús né Konráð nefna 

nöfn þeirra manna sem voru þessarar skoðunar. Þó bendir umræðan til þess að fleiri en 

einn maður hafi verið þessarar skoðunar eða a.m.k. ekki haft á móti framgöngu dönsku á 

Íslandi. Bjarni Jónsson rektor er tvímælalaust einn þeirra þar sem einhverjar þeirra 

hugmynda sem Konráð og Magnús ræða eru einmitt þær ástæður sem Bjarni rekur svo í 

bréfi sínu; t.d. varðandi auðveldari verslun og um meiri virðingu fyrir Íslendingum tali 

þeir sama tungumál og aðrir innan Danaveldis, ásamt því að vera andvígur málhreinsun 

                                                
143 Konráð Gíslason, „Ágrip af ræðu áhrærandi íslenskuna“, bls. 39–40. Islandske Maaneds–Tidender III. 
6.tbl., bls. 81–87. Eggert Ólafsson, Ferðabók, bls. 29, gr. 70. Eggert og Bjarni fara í ferðina um Ísland 1752–
1757. Þetta staðfestir að þessar hugmyndir voru uppi á 18. öld og Bjarni Jónsson hafi ekki verið einn um 
þær.  
144Konráð Gíslason, „Ágrip af ræðu áhrærandi íslenskuna“, bls. 39–46.  



 50 
 
 

íslenskunnar. Sveinn Sölvason lögmaður var þar að líkindum einhversstaðar á 

hliðarlínunni líka.  

 Við höfum séð að ritstjóri Mánaðrtíðindanna, Magnús Ketilsson (1732–1803) var 

einn þeirra sýslumanna sem skrifuðu meira á dönsku en t.d. sýslumenn í Árnessýslu og 

Strandasýslu gerðu til íslensks amtmanns.145 Hann er þá dæmi um sýslumann sem notaði 

dönsku víðar en í embættisstörfum sínum þar sem hann ritaði jafnvel einkabréf sín á 

dönsku.146 Magnús var menntaður í heimspeki og lærði einnig lög; hann var mikill 

upplýsingarmaður og lagði því m.a. áherslu á útgáfu og lestur bóka. Sjálfur var hann vel 

lesinn eins og bókasafn hans vitnar um.147 Tímarit Magnúsar var fyrsta tímarit Íslendinga 

en var þó gefið út á dönsku og bar heitið Islandske Måneds Tidender. Hafa fræðimenn 

túlkað það þannig að tímaritið hafi komið út á dönsku vegna danskra áskrifenda; það hafi 

átti að „...miðla landsmönnum fróðleik, er að haldi má koma, og kynna íslenzka landshagi 

í Danmörku“.148 Magnús gerði þær skoðanir manna sem vildu taka upp dönskuna að 

umræðuefni í 6. tölublaði 3. árgangs Mánaðartíðindanna. Svo byrjar pistill hans:  

 
Man har fortalt mig oftere end een Gang, at nogle af vore Landsmænd ønskede 
at det nu værende Danske Sprog her blev indført over alt, i henseende til at 
saadant vilde giøre adskillige Sager lettere, samt befordre desto bedre 
Forstaaelse og kiærlighed mellem Nationerne. Jeg tvivler ikke paa deres 
patriotiske hensigter i Sagen, ei heller at de jo ere kyndige saavel i deres eget 
fædrenesprog, som i det Danske...149   
 

Magnús Ketilsson virðist ekki vera sammála þeim hugmyndum sem í pistlinum eru settar 

fram, eins og Þorsteinn Þorsteinsson, höfundur ævisögu Magnúsar frá 1935, bendir á. 

Þorsteinn segir m.a. að Magnús vilji ekki að norræna tungan týnist. Þá segir hann Magnús 

hafa notað svo mikið dönsku vegna þess að það hafi einfaldlega verið venja 

embættismanna. Bendir Þorsteinn á að það geti verið að hann hafi vanist því að rita svo 

mikið á dönsku vegna áhrifa Sveins Sölvasonar lögmanns og „gamla húsbónda“ 

Magnúsar.150 Ljóst er að Magnús Ketilsson sá ekki mikið að því að nota dönskuna. Eins 

                                                
145 Sjá umfjöllun um bréf frá sýslumanninum í Dalasýslu í kafla 3.  
146 Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 33. 
147 Íslenzkar æviskrár III, „Magnús Ketilsson“, bls 441. Helgi Magnússon, „Fræðafélög og bókaútgáfa“, bls. 
189. Um gríðarstórt bókasafn Magnúsar (á fjölmörgum tungumálum) sjá B.A. ritgerð Jóns Ara 
Traustasonar, Hagræn hugsun á átjándu öld, bls. 13–26.  
148Konráð Gíslason, „Ágrip af ræðu áhrærandi íslenskuna“, bls. 39 og 47. Þorsteinn Þorsteinnson, Magnús 
Ketilsson sýslumaður, bls. 182. Auður Hauksdóttir, „Sambúð dönsku og íslensku“, bls. 122. 
149 Islandske Maaneds-Tidender, III. 6.tbl., bls. 81.  
150 Þorsteinn Þorsteinsson, Magnús Ketilsson sýslumaður, bls 188–189. Íslenzkar æviskrár III, „Magnús 
Ketilsson“,  bls. 441. 
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og sést á tilvitnuninni hér að ofan efaðist Magnús Ketilsson heldur ekki um að þeir sem 

hafi viljað dönsku frekar en íslensku hafi verið föðurlandsvinir og að þeir hafi verið jafn 

vel að sér í dönsku og íslensku. Eins og Bjarni Jónsson notaði Magnús Ketilsson áfram 

íslensku í störfum sínum sem sýslumaður, auk þess sem hann gaf út efni á íslensku þegar 

hann stjórnaði Hrappseyjarprentsmiðju (m.a. rímur og fornrit).151 Magnús Ketilsson er 

því gott dæmi um embættismann sem notaði bæði tungumálin; jafnvel þó hann hafi notað 

dönskuna meira en aðrir virðist honum hafa verið annt um íslenskuna.  

Sveinn Sölvason (1722–1782) lögmaður og skáld virðist hafa verið einn þeirra 

sem ekki vildi hefta framgang dönsku á Íslandi á 18. öld. Hann vildi að tungumálið myndi 

„draga dám af herraþjóðinni“ og var t.d. á móti málhreinsun og fornaldardýrkun. Hann 

var einn þeirra sem skrifaði flest allt á dönsku samkvæmt Kjartani G. Ottóssyni. Því komi 

ekki á óvart að í lagahandbók Sveins, Tyro juris eður barn í lögum (1754), hafi verið 

mikið um dönsk orð, jafnvel þó til væru góð íslensk orð fyrir sama efni. Kjartan telur bók 

Sveins merki um tilhneigingu löglærðra manna almennt til þess að nota dönsk orð.152  

Hafa verður þó í huga að bókin var samin á íslensku enda ætluð fyrir almenning líka, þrátt 

fyrir dönskuslettur. Hann skrifaði þá efni utan vinnunnar á íslensku: „Lovísu Liliu“ eða 

„Lovises Lilie“, minningarkvæði um Louise (1724–1751), drottningu Friðriks V, orti 

Sveinn og  birti á íslensku en með danskri þýðingu árið 1767, ásamt því að skrifa „Annál“ 

eða „Íslands árbók 1740–1781“ á íslensku.153  Þetta gefur fastlega til kynna að Sveinn 

hafi viljað að íslenskan yrði notuð á Íslandi, því hvers vegna annars ætti hann að yrkja á 

íslensku?154 Kjartan G. Ottósson hlýtur því að eiga við að Sveinn hafi skrifað flest allt á 

dönsku er viðkom vinnu hans, sem þótti í raun ekki óeðlilegt á þeim tíma.  

Ljóst er að ef það voru mikið fleiri en Bjarni Jónsson rektor sem vildu taka upp 

dönskuna alfarið eða verið á móti málhreinsun eins og Sveinn Sölvason, þá höfðu þeir 

a.m.k. ekki mikil áhrif. Hugmyndir þeirra fengu líklegast ekki mikinn hljómgrunn meðal 

Íslendinga á 18. öld þó þær hafi fengið eitthvað umtal. Lýsandi þykir að jafnvel meintir 

hugmyndasmiðirnir sjálfir notuðu íslensku áfram. Þá segir það nokkuð að Magnús 

                                                
151Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 33 og 41. Helgi Magnússon „Fræðafélög og bókaútgáfa“, 
bls. 189. Um útgefið efni Magnúsar sjá m.a. Íslenzkar æviskrár III, „Magnús Ketilsson“, bls. 441.  
152 Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 33, Jón Guðmundsson, „Um mál vort Íslendinga I“, bls. 84. 
Tyro juris eður barn í lögum, síðustu bls. í formála í útgáfu 1754. Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur 
Magnúsar Stephensen, bls 142. Vef. Guðmundur Hálfdanarson, „Severing the ties“, bls. 239. Um íslensku 
Sveins og annarra embættismanna 18. aldar sjá formála Jóns Jóhannessonar að „Annál Sveins lögmanns 
Sölvasonar á Munka-verá“ eða „Íslands Árbók 1740–1781“, bls. 2. Íslenzkar æviskrár IV, „Sveinn Sölvason“, 
bls. 377.  
153 Sveinn Sölvason, „Annáll Sveins lögmanns Sölvasonar á Munka-Þverá eða Íslands árbók 1740–1781“, bls. 
1–103.  
154 Sveinn Sölvason, Lof-Vysa edur Lovisu-Lilia. 
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Ketilsson sýslumaður taldi þá sjálfur föðurlandsvini þó þeir hafi viljað meiri tengsl við 

Danmörku og dönsku.  

Konunghollir föðurlandsvinir Íslands 

Almennt er talið að það verði þjóðernisvakning meðal almennra Íslendinga á seinni hluta 

19. aldar155 en ljóst er að einhver þjóðernisvakning hafi áður komið fram hjá 

menntamönnum á 18. öld. Ingi Sigurðsson segir t.d. upplýsingarmenn 18. aldar hafa verið 

„þjóðræknir á sína vísu...“, þó þeir hafi verið konunghollir og „dyggir þegnar 

ríkisins...“.156 Hann bendir á að á síðari helmingi 17. aldar og fyrri helmingi 18. aldar var 

„hefð fyrir því að Íslendingar skírskotuðu „mjög lofsamlega“ til stjórnar Danakonunga á 

Íslandi.157 Segir Guðmundur Hálfdanarson að jafnvel heitustu föðurlandssinnar (e. 

patriots) hafi notað hvert tækifæri sem gafst til þess að lýsa yfir stuðningi sínum við 

danska stjórn til loka 18. aldar.158 Þá segir Ingi Sigurðsson að flestum íslenskum 

embættismönnum hafi þótt það „kappsmál, að vegur íslenzkunnar væri sem mestur“, 

jafnvel þó þeir væru dyggir þegnar danska ríkisins.159 Eggert Ólafsson var svo jafnvel 

talinn „þjóðræknari en aðrir menn sinnar samtíðar“.160 Menntamenn 18. aldar eins og 

Eggert Ólafsson og Magnús Stephensen eru því dæmi um föðurlandsvini sem var annt 

um land sitt en voru um leið konunghollir Íslendingar.  

 Kjartan G. Ottósson orðaði það þannig að Eggert Ólafsson (1726–1768) og félagar 

hans hafi gert „afturhvarf til fornmálsins hluta af þjóðernisvakningu“ um miðja 18. öld161 

og Guðmundur Hálfdanarson segir Eggert vera „the precursor of Icelandic 

nationalism“.162 Jón Guðmundsson (1807–1875) sagði skýr merki um föðurlandsást 

koma fram í verkum Eggerts Ólafssonar, sem Ragnheiður Kristjánsdóttir sagnfræðingur 

tekur undir. Þannig hafi aukin áhersla á íslensku, móðurmálið, og skrif á móðurmálinu 

(m.a. hjá Eggerti) verið upphafið að þjóðernisvakningunni sem leiddi svo af sér 

þjóðernisstefnu 19. aldar. Munurinn er, samkvæmt Guðmundi Hálfdanarsyni, sá að 

                                                
155 Frægt er dæmi um þjóðernisvakning bóndasonar frá 1846, sjá m.a. í Gunnar Karlsson, „Þjóðarvakning 
og frelsisbarátta Íslendinga“, bls. 1. 
156 Ingi Sigurðsson, „Upplýsingin og áhrif hennar á Íslandi“, bls. 41. Samkvæmt íslenskri nútímamálsorðabók 
Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum er þjóðrækinn einstaklingur einhver „sem rækir siði og 
menningu þjóðar sinnar“. www.kata.arnastofnun.is -> leit -> þjóðrækinn. 
157 Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 42. 
158 Vef. Guðmundur Hálfdanarson, „Severing the ties“, bls. 238.  
159 Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 144.  
160 Ragnheiður Kristjánsdóttir, „Rætur íslenskrar þjóðernisstefnu“, bls 143.  
161 Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 29.  
162 Vef. Guðmundur Hálfdanarson, „Severing the ties“, bls. 240 
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þjóðernisvakningin fól ekki í sér neina pólitíska stefnu.163 Eggert notaði þó dönsku í 

sínum bréfum, m.a. til amtmanns164 og þá skrifaði hann Ferðabókina á dönsku. Hann 

hafði þannig ekki mikið á móti danskri stjórn þó hann hafi verið málhreinsunarmaður og 

föðurlandsvinur. Var þetta viðhorf til stjórnar Dana einnig ríkjandi hjá öðrum 

menntamönnum 18. aldar en þá var hollusta við konung eitt helsta sameiningartákn íbúa 

Danaveldis.165 

Magnús Stephensen var einnig konunghollur og sáttur með stjórn Dana og stöðu 

tungumálanna eins og hún var þá í kringum aldamótin 1800. Hann var þó ekki svo 

konunghollur að hann hafi litið framhjá því sem honum þótti miður í stjórn Dana eða 

lofað allt sem Danir gerðu. Þannig gagnrýndi hann t.d. verslunareinokun ríkisins mikið.166 

Hann var ekki þeirrar skoðunar að leggja ætti niður íslenskuna heldur lagði frekar áherslu 

á að hreinsa hana af dönskum áhrifum, eins og kemur fram hér að ofan. Bendir nokkuð 

til að hann hafi viljað „hreina“ íslensku svo almenningur gæti skilið málið. Sjálfur notaði 

hann dönsku í starfi og sletti á dönsku þegar hann skrifaði t.d. ferðadagbækur sínar. Ingi 

Sigurðsson sagnfræðingur segir þá að greina megi hjá Magnúsi „merki föðurlandsástar á 

18. aldar vísu“ þar sem „velferð landsmanna lá Magnúsi þungt á hjarta“.167   

Áðurnefndir Bjarni Jónsson rektor, Sveinn Sölvason lögmaður og Magnús 

Ketilsson sýslumaður voru einnig konunghollir menntamenn 18. aldar eins og hinir. Gátu 

þeir verið föðurlandsvinir ef þeir vildu framgang dönskunnar eða notuðu dönsku mikið í 

starfi? Samanburður á Bjarna Jónssyni rektori og Magnúsi Stephensen getur gefið skýrari 

mynd af því hvort hægt sé að líta á Bjarna eða menntamenn yfirhöfuð sem föðurlandsvini 

eins og t.d. Eggert og Magnús Stephensen.168  

Báðir voru Bjarni Jónsson og Magnús Stephenesn konunghollir og ánægðir með 

stjórn Dana. Báðir vildu þeir betri tengingu við umheiminn en Bjarni taldi það best gert í 

                                                
163 Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 142. Vef. Guðmundur Hálfdanarson, 
„Severing the ties“, bls. 248. Jón Guðmundsson, „Um mál vort Íslendinga I“, bls. 78. Ragnheiður 
Kristjánsdóttir, „Rætur íslenskrar þjóðernisstefnu“, bls. 131–133 og 141: Ragnheiður minnist m.a. á 
greiningu tékkneska sagnfræðingsins Miroslav Hroch á þróun þjóðernishreyfinga evrópskra smáþjóða og 
segir fyrsta tímabilið einkennast af auknum fræðilegum áhuga á og umhyggju fyrir tungumálinu, menningu 
og sögu landsins, „án mikillar áherslu á þjóðina sem byggir landið og pólitískar kröfur henni til handa.“ Það 
á vel við umfjöllun um áhuga fræðimanna í þessari ritgerð og um þróunina á Íslandi. 
164 Þ.Í. Amtmaður yfir landinu öllu 1688–1770. B/156 (II.88). Bréf Eggerts Ólafssonar til amtmanns 1752.  
165 Jóhannes B. Sigtryggson, „Hrein tunga“, bls. 92. Vef. Guðmundur Hálfdanarson, „Severing the ties“, bls. 
10. Ragnheiður Kristjánsdóttir, „Rætur íslenskrar þjóðernisstefnu“, bls. 141 og 145–146. 
166 Anna Agnarsdóttir, „Inngangur“ að Ferðadagbókum bls. xxii.  
167 Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 48–50. Þorkell Jóhannesson, „Magnús 
Stephensen“, bls. 32   
168 Gaman er að geta þess að Bjarni var rektor í Skálholti þegar Magnús nam þar og bauð Bjarni honum í 
„thee-veizlu inn til sín hvern helgidag“, Magnús Stephensen, „Magnús Stephensen, skráð af honum 
sjálfum“, bls. 84.  
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gegnum Danmörku og betri þekkingu almennings á dönsku á meðan Magnús leitaði í rit 

á fleiri tungumálum og vildi þýða þau á íslensku fyrir almenning ásamt því að vilja 

frjálsari verslun fyrir Íslendinga. Sameiginleg tenging þeirra við upplýsingarstefnuna kom 

þá m.a. fram í áherslu á tengingu við umheiminn en það sem greinir þá helst sundur er 

skoðun þeirra á notkun íslensku á Íslandi. Hvorugur sá eitthvað athugavert við að nota 

dönsku í samskiptum við Dani (þ.m.t stjórnvöld), enda þótti það með eðlilegustu hlutum 

á 18. öld (sbr. umfjöllun í 3. kafla). Magnús lagði áherslu á að það sem viðkæmi 

almenningi á Íslandi ætti að vera tiltækt á íslensku á meðan Bjarni vildi t.d. að Íslendingar 

lærðu betri dönsku til þess að geta átt í betri samskiptum í verslun (þar sem almenningur 

þurfti einnig að versla við kaupmenn hlýtur hann einnig að hafa átt við að almenningur 

þyrfti að kunna betur dönsku). Þá vildi Magnús auðga íslenska tungu með því að stunda 

nýyrðasmíð. Báðir slettu þeir dönsku í bréfum sínum. Hvorugur var mikill aðdáandi 

fortíðarinnar eða „menningararfsins“ og báðir voru gegn fyrnsku í íslensku máli. Það 

hefur því ekki verið vegna mikilvægis menningararfsins sem Magnús vildi að íslenskan 

yrði notuð áfram heldur var ástæðan praktísk; svo Íslendingar gætu skilið efnið og þannig 

uppfræðst (í anda upplýsingar). Bjarni Jónsson notaði þó íslensku í sínu starfi (sbr. bréf 

hans til amtmanns) á meðan Magnús notaði nær eingöngu dönsku í sínum samskiptum er 

vörðuðu Landsyfirréttinn. Hafa verður þó í huga ólíkan starfsvettvang þeirra; Bjarni var 

kirkjunnar maður og Magnús embættismaður. Báðum þótti þeim líklega vænt um Ísland 

og Íslendinga og þótti þeim báðum Íslendingum best borgið innan Danaveldis. 

Hugmyndir Bjarna um það að taka meira upp eftir Dönum voru að miklu leyti settar fram 

vegna þess að hann taldi að það myndi betrumbæta líf Íslendinga; líklega var hann því 

föðurlandsvinur (eða allavega að einhverju leyti). Það er því í raun ekki margt sem greinir 

þá að fyrir utan skoðanir um íslenskunotkun Íslendinga og stöðu þeirra innan Danaveldis. 

Þeir höfðu ólíkar hugmyndir um það hvernig væri hægt að stuðla að úrbótum fyrir 

Íslendinga en það að þeir hafi á annað borð sýnt það að þeir vildu einhverjar úrbætur segir 

nokkuð um það hvort þeir hafi borið einhverja föðurlandsást innanbrjósts og því verið 

föðurlandsvinir. 

Aðrir menntamenn 18. aldar gátu þá vissulega verið föðurlandsvinir þrátt fyrir 

sína dönskunotkun; þar er Eggert Ólafsson, upphafsmaður íslenskrar þjóðernisvitundar 

og mikill föðurlandsvinur, t.a.m. ágætt dæmi. Magnús Ketilson var sáttur við stjórn Dana 

og notaði dönsku mikið í sínu lífi en vildi þó halda í íslenskuna. Sveinn Sölvason 

lögmaður hefur þá ekki haft mikið á móti danskri stjórn en hann orti m.a. minningarkvæði 

um drottningu konungs og hélt því enn í íslenska tungu. Gefur það hugmynd um 

konungshollustu hans en einnig um skoðun hans á íslensku og vilja til þess að halda í það 
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sem íslenskt er. Geta þeir því allir talist föðurlandsvinir þrátt fyrir skoðanir um dönsku og 

dönskunotkun.  

„Þjóðleysingjar“? 
Hér hefur verið bent á að fræðimenn fjalli um 18. aldar menntamenn sem þjóðrækna og 

að þeir hafi búið yfir föðurlandsást, verið annt um land sitt og farsæld íbúanna. Miðað við 

orðræðu 19. aldar virðast menn hafa litið framhjá því og einblínt einungis á dönskunotkun 

þessara manna og þeir m.a. sagðir vera „þjóðleysingjar“. Skilgreiningin á „þjóðleysingja“ 

er óskýr en hægt er að ímynda sér að Konráð Gíslason hafi átt við að „þjóðleysingi“ geti 

ómögulega verið föðurlandsvinur sem er annt um land sitt, framtíð þess og menninguna 

(þ.m.t. tungumálsins), einungis vegna þess að hann notaði dönsku mikið og vildi jafnvel 

sjá framgang hennar á kostnað íslensku á Íslandi. Ber að hafa í huga að viðhorf Konráðs 

Gíslasonar og ummælin um „þjóðleysingja“ eru í takt við 19. öldina og hugmyndir um 

menningarlega þjóðernisstefnu þar sem menn lögðu „áherslu á mikilvægi tungumálsins 

fyrir íslenska þjóðernisvitund“.169 Miðað við það hvernig málum var ástatt á Íslandi á 18. 

öld er þó ljóst að skilin voru alls ekki svo skörp og ekki sé hægt að flokka menn sem 

„þjóðleysingja“ eftir því hvaða tungumál þeir notuðu mest í störfum eða lífi. Fram á síðari 

hluta 18. aldar hafði dönskunotkun menntamanna í raun ekkert að gera með 

þjóðernisvitund, þjóðrækni, föðurlandsást eða einhverskonar umhyggju þeirra fyrir 

Íslandi. Jafnvel vildi Bjarni Jónsson rektor meiri tengingu við Dani einmitt vegna 

föðurlandsástar eða umhyggju fyrir landinu og fólkinu í landinu. Skilgreiningin á 

föðurlandsvini á því einnig við Bjarna að einhverju leyti þar sem hann m.a. „kostar kapps 

um að auka farsæld“ landsins (þá með frekari tengingu við Danmörku og danskt 

tungumál).170  

Miðað við umfjöllun fjórða kafla er ljóst að þeir menntamenn sem hafi viljað 

rækta íslenskuna sem tungumál, varðveita hana og vernda hafi ekki endilega viljað 

dönskuna burtu úr íslensku samfélagi og notuðu hana því sjálfir mikið.171 Menntamenn 

bjuggu yfir föðurlandsást ásamt því að vera konunghollir en dönskunotkun 

embættismanna á 18. öld var að miklu leyti vegna þess að menn lærðu á dönsku í 

skólanum og vegna mikilla samskipta við erlenda embættismenn og stjórnvöld í 

Danmörku. Við höfum þó séð að þeir hafi alls ekki notað dönsku eingöngu þar sem 

                                                
169 Guðmundur Hálfdanarson, Íslenska þjóðríkið, bls. 16 og 18–20 og Vef., „Severing the ties“, bls. 240.  
170 Vísunin er í skilgreiningu Ragnheiðar Kristjánsdóttur á föðurlandsvini, sjá „Rætur íslenskrar 
þjóðernisstefnu“, bls. 133.   
171 Auður Hauksdóttir hefur áður fjallað um það að aðdáun og rækt íslensku feli ekki í sér óvild í garð dönsku, 
sjá Vef. „Um dönskukunnáttu Íslendinga á nítjándu öld“, bls. 26–27 og „Sambúð dönsku og íslensku“, bls. 
140.  



 56 
 
 

íslenska var einnig mikið notuð innan stjórnsýslunnar; sérstaklega þegar almenningur átti 

í hlut (sbr. lagaboð um notkun íslenskunnar).  

Kunnáttu í dönsku fylgdi þá ákveðin menningarleg sérstaða þar sem þeir sem 

kunnu dönsku voru yfirleitt mennta- og embættismenn sem voru hluti af efstu stétt á 

Íslandi (sem töldu sig greinilega betri en almenning). Það kemur m.a. skýrt fram í skrifum 

upplýsingarmanna eins og Eggerts Ólafssonar og Magnúsar Stephensen að þeir litu niður 

á almenning (sem, eins og hér hefur oft komið fram, kunni ekki dönsku, enda voru 

tækifæri þeirra til frekari menntunar nær engin).172 Getur það verið að einhverju leyti 

skýring á dönskunotkun þeirra utan vinnu. Menntamönnum á 18. öld var þó almennt annt 

um hag Íslendinga og Íslands og gátu því vissulega búið yfir föðurlandsást þrátt fyrir 

dönskunotkun (og skoðanir á almenningi). Ljóst er að ef mennta- og embættismenn 18. 

aldar geta talist föðurlandsvinir geta þeir væntanlega ekki talist „þjóðleysingjar“. 

Eru fræðimenn þá almennt sammála um að tengsl við Danmörku hafi verið mikil 

og jafnvel mikilvæg fyrir Íslendinga. Án þessara auknu áhrifa frá Danmörku og án 

tengingar við Dani hefðum við verið mun einangraðri en margar af þeim breytingum sem 

voru íslenskunni til framdráttar urðu hér á landi einmitt vegna tengingar menntamanna 

við strauma og stefnur í Danmörku.173  

 

 

 

 

  

                                                
172Ragnheiður Kristjánsdóttir, „Rætur íslenskrar þjóðernisstefnu“ bls. 142. Þorkell Jóhannesson, „Magnús 
Stephensen“, bls. 34.  
173 Auður Hauksdóttir, „Sambúð dönsku og íslensku“, bls. 138. Saga Íslands IX, bls. 11–12. Ingi Sigurðsson, 
„Upplýsingin og áhrif hennar á Íslandi“, bls. 26–27 og 35. Vef. Guðmundur Hálfdanarson, „Severing the 
ties“, bls. 242.  
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Niðurstöður 
Áhrif fornmenntastefnu, málhreinsunar, upplýsingar, móðurmálsvæðingar og útgáfu á 

íslensku voru mjög mikil þegar kom að því að auka virðingu fyrir íslenskunni, bæði hjá 

Dönum sem og Íslendingum. Áhrif danskra stjórnvalda á notkun íslenskunnar innan 

stjórnsýslunnar á 18. öld voru mikil en með setningu ýmissa lagaboða um notkun 

íslenskunnar skein í gegn viðhorf og virðing þeirra í garð móðurmáls Íslendinga. 

Starfsemi fyrir dómi í héraði, á Alþingi og síðar fyrir Landsyfirrétti átti t.d. að fara fram 

á íslensku. Ástæðan var helst sú að borin var virðing fyrir því að almenningur kunni ekki 

dönsku. Þannig áttu lög helst að birtast einnig á íslensku og almenningi var m.a. leyft að 

skrifa bréf til stjórnvalda á íslensku. Framkvæmd lagaboðanna gekk þó ekki alltaf nógu 

vel eftir, sérstaklega þegar kom að því að þýða lög, tilskipanir og konungsbréf á íslensku 

fyrir almenning en oft var látið duga að embættismenn gætu útskýrt innihaldið fyrir 

almenningi sem ekki skildi dönsku.  

Kirkjumálið var áfram íslenska og því fór öll kennsla almennings fram á íslensku 

þar sem prestar höfðu yfirumsjón með kennslunni. Þeir sem lærðu dönsku voru af efri 

stéttum og höfðu efni á að sækja sér aukna menntun í latínuskólunum og svo í 

Hafnarháskóla. Dönsk áhrif náðu þá í raun ekki lengra en til menntamanna á 18. öld sem 

svo háðu „baráttuna“ gegn dönskum áhrifum með málhreinsun, nýyrðasmíð og útgáfu á 

íslensku sem einnig náði aðallega til menntamanna. Dönsk stjórnvöld virtu það að 

almenningur kunni ekki dönsku og gerðu enga kröfu um að þeir lærðu hana frekar. 

Jákvætt viðhorf stjórnvalda og embættismanna til íslenskunotkunar skipti því sköpum 

þegar kom að notkun málsins innan stjórnsýslunnar en þar hafði sterk staða málsins innan 

kirkjunnar og almennings mikil áhrif.      

 Þegar æðstu embættismennirnir á Íslandi (amtmaður og landfógeti) urðu íslenskir 

um miðja 18. öld héldu þeir áfram að skrifa flest allt á dönsku án þess að gera 

athugasemdir við það. Þeir áttu í miklum samskiptum við dönsk stjórnvöld þar sem þeir 

áttu m.a. að senda reglulega skýrslur um ástand á ýmsum málum á Íslandi og útskýra 

bænaskrár fyrir þeim. Þá áttu þeir einnig í samskiptum við lægri embættismenn á Íslandi 

eins og sýslumenn og lögmenn ásamt m.a. hreppstjórum, prestum, próföstum, biskupum, 

kaupmönnum og almenningi. Bréfin frá þessum aðilum voru mikið á íslensku svo ljóst er 

að amtmaður tók á móti bréfum á báðum tungumálum og gerði ekki athugasemdir við 

það. Ef bréf voru til eða frá erlendum mönnum voru þau á dönsku, sem eðlilegt er. 

Sýslumenn notuðu bæði tungumálin í samskiptum sínum við amtmann; Halldór 

Jakobsson í Strandasýslu notaði t.d. íslensku meira en dönsku, Magnús Ketilsson í 

Dalasýslu kaus að nota dönsku meira í beinum samskiptum við amtmann og Brynjólfur 
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Sigurðsson í Árnessýslu notaði íslensku meira en þó dönsku inn á milli og skrifaði sig 

Sigurðsson eða Sivertssen eftir því sem átti við hverju sinni. Starfsemi sýslumannanna í 

héraði fór að mestu fram á íslensku eins og sést á þeim fylgiskjölum sem komu með 

erindum til amtmanna og eins á dómabókum. Mögulega voru bréf frekar á dönsku ef 

senda þurfti þau áfram til stjórnvalda.  

 Almenningur skrifaði amtmanni almennt á íslensku; bæði lærðir og ólærðir menn 

(og konur). Ef erindi frá almenningi voru á dönsku voru þau yfirleitt til konungs. Þegar 

íslenskur maður tók við embættinu var meira leitað til amtmanns með hin ýmsu málefni, 

bæði sýslumenn og almenningur; það sýnir m.a. aukið umfang bréfa og bréfabóka í 

skjalasafninu. Á 18. öld (allavega til ársins 1770) var því embættismál æðstu 

embættismanna á Íslandi að miklu leyti danska en lægri embættismenn notuðu áfram 

íslensku. Almenningur sendi þá einnig bréf til erlendra amtmanna á íslensku en 

sýslumenn sendu þeim yfirleitt bréf á dönsku. Virðing Íslendinga við notkun dönskunnar 

í samskiptum við Dani sést svo á því að íslenskur almenningur skrifaði konungi alltaf bréf 

á dönsku.  

Það skipti í raun ekki máli hvort tungumálið var notað þegar kom að samskiptum 

við æðstu embættismenn 18. aldar eða þar til um 1770 þar sem bæði mál voru samþykkt 

innan stjórnsýslunnar.  

 Bréf til og frá Magnúsi Stephensen dómstjóra í kringum 1800 voru langflest á 

dönsku en þá voru fleiri embættismenn erlendir þar sem stjórnvöld fóru í auknum mæli 

að vantreysta íslenskum embættismönnum á síðari hluta 18. aldar. Æðstu 

embættismennirnir í landinu voru margir danskir frá þeim tíma sem hafði í för með sér 

að fleiri íslenskir embættismenn þurftu að skrifa þeim á dönsku. Á 19. öld varð því krafan 

um að íslenskan yrði notuð innan stjórnsýslunnar meiri vegna þess að dönskunotkun hafði 

líklega einnig aukist. Á 18. öld var þetta minna vandamál því embættismenn voru 

langflestir íslenskir. Á 19. öld litu menn eins og Konráð Gíslason og aðrir Fjölnismenn, 

Jón Sigurðsson forseti og Jón Guðmundsson niður á dönskunotkun embættismanna en sú 

gagnrýni varð stór hluti af þjóðernisstefnu 19. aldar. Það voru ekki bara embættismenn 

og menntamenn 19. aldar sem voru gagnrýndir heldur einnig þeir sem mikið höfðu notað 

dönsku á 18. öld; menntamenn sem margir voru embættismenn líka. Bjarni Jónsson rektor 

vildi að íslenskan yrði lögð niður og danska tekin upp í staðinn. Sveinn Sölvason 

lögmaður var ekki á móti málblöndun tungumálanna tveggja en vissulega á móti 

málhreinsun íslensku og fornaldardýrkun. Helst er minnst á þá sem fulltrúa þeirra 

hugmynda að vilja sjá frekari framgang dönsku á Íslandi en þó virðast þeir hafa haldið í 

íslensku líka, bæði í störfum og utan þeirra. Magnús Ketilsson sýslumaður notaði dönsku 
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meira en aðrir sýslumenn í samskiptum við amtmann og víðar og hefur því ekki verið á 

móti dönskunotkun en hann var þó mikill vinur íslenskunnar og virtist ekki sammála 

hugmyndum þeirra sem vildu meiri dönsku ef marka má pistil hans í 

Mánaðartíðindunum. Hugmyndir 18. aldar manna um að varðveita íslenska tungu og 

hreinsa hana dönskum áhrifum hlutu meiri hljómgrunn. Þar voru Eggert Ólafsson og skrif 

hans einna mest áberandi. Eggert var dæmi um föðurlandsvin sem eining var 

konunghollur Danakonungi og sáttur með danska stjórn. Hjá Magnúsi Stephensen má 

greina sömu viðhorf þó mikill munur sé á þeim hvað varðar menningararfinn og 

fornaldardýrkun. Þeir, rétt eins og þorri mennta- og embættismanna á Íslandi á 18. öld, 

voru því í raun allir konunghollir föðurlandsvinir þó þeir hafi ekki allir séð fyrir sér sömu 

lausnir á því hvað væri Íslendingum fyrir bestu (t.d. það að taka upp dönsku eða halda 

frekar í íslenskuna). 

Danskan varð lykill Íslendinga að heiminum; að siðmenningu, menntun, störfum. 

Því var dönskukunnátta mikilvæg fyrir þá sem gátu nýtt sér þau tækifæri sem í boði voru. 

Til þess að íslenskan gæti þróast og til þess að hægt væri að rækta hana þurftu Íslendingar 

að komast í kynni við nýja hluti, ný orð og ný fyrirbæri. Þar sem tenging okkar við 

umheiminn var í gegnum dönsku á þeim tíma var dönskukunnátta og dönskunotkun því 

grundvöllur fyrir því að íslenskan gæti þróast áfram. Hvernig áttu menn t.d. að stunda 

nýyrðasmíð ef þeir hefðu ekki haft neitt nýtt að þýða yfir á íslensku (burtséð frá því hvort 

nýyrðasmíðin var sótt í fornmálið eða ekki). Tengsl við Danmörku voru því mikilvæg 

fyrir þróun íslensks samfélags sem þó snerti nánast eingöngu efri stéttir Íslendinga á 18. 

öld.  

Það sem skiptir höfuðmáli hér er að menntamenn voru tvítyngdir og bæði 

tungumálin voru notuð á Íslandi á 18. öld; dýrkun á íslensku hafði ekki í för með sér óvild 

í garð dönsku, þ.e. menn gátu verið talsmenn íslensku en einnig notað dönskuna mikið. 

Danskan var mikið notuð vegna tengsla við Dani en íslenskan meira notuð við það sem 

tengdist ekki Dönum beint. Danir virtu tungumálið og rétt okkar til að nota það og það 

hafði langmest að segja þegar kom að notkun íslensku innan stjórnsýslunnar á 18. öld. Þó 

danskan hafi verið mikið notuð af æðstu embættismönnum og einhverjum öðrum var 

notkun íslenskunnar aldrei hætt eins og í Noregi og Færeyjum; ef Danir hefðu viljað að 

Íslendingar notuðu einungis dönsku innan stjórnsýslunnar hefði raunin væntanlega orðið 

sú.  
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