
 

 

Ágrip 

 

Í ritgerð þessari er Einar Jónsson myndhöggvari í forgrunni. Komið er inn á hugtakið 

þjóðerni í tengslum við þau verk sem hann gerði til minningar um íslenska fyrirmenn s.s. 

Jónas Hallgrímsson, Jón Sigurðsson og Hannes Hafstein. Sjónum er sérstaklega beint að 

þessum standmyndum Einars, tildrögum þeirra og tilgangi. Hugsjónir myndhöggvarans 

og hugmyndir hans um listina eru einnig til skoðunar. Einar hafði skýrar hugmyndir um 

hvað „góð“ list ætti fram að færa og hver tilgangur listarinnar væri. Barátta hans fyrir 

hugsjónum sínum var oft á tíðum hörð og þar þurfti hann stundum að lúta í lægra haldi 

fyrir hinum ýmsu nefndum og ráðamönnum. Hinsvegar gerði hann ýmislegt á móti til 

þess að geta sáttur látið þessi verk frá sér. Æviferill Einars er rakinn í stuttu máli, komið 

er inn á atburði í lífi hans sem mótuðu tilfinningar hans til ættjarðarinnar og hins stóra 

heims. Einar Jónsson myndhöggvari var frumkvöðull í lífi og starfi og hér getur að líta 

örlitla innsýn inn í hugarheim þessa merkilega listamanns. 

 

Leiðbeinandi við gerð ritgerðarinnar var Ragnheiður Kristjánsdóttir og þakka ég henni 

fyrir góða handleiðslu og þolinmæði. Júlíönu Gottskálksdóttur forstöðumanni Listasafns 

Einars Jónssonar þakka ég fyrir að ljá mér vinnuaðstöðu, fyrir ómælda hjálp við 

heimildaleit og margar góðar umræður um Einar Jónsson og list hans. Ólafi Kvaran 

þakka ég spjallið og hjálpina. Helga Jónsdóttir á skilið mínar bestu þakkir fyrir yfirlestur 

og ábendingar. Einnig Kolbrún Ýr Einarsdóttir, takk fyrir að vera til staðar. 
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Inngangur 

 

 

Einar Jónsson myndhöggvari var fæddur að Galtafelli í Árnessýslu þann 11. maí árið 

1874. Þessi sveitadrengur, sem kom frá nokkuð vel stæðu en þó hefðbundnu íslensku 

heimili,
1
 átti eftir að marka djúp spor í sögu þjóðarinnar. Einar talar af mikilli ástúð um 

æskustöðvarnar í endurminningum sínum, allt umhverfi hans var honum sem undraveröld 

þar sem opinn barnshugurinn drakk í sig form og liti náttúrunnar.
2
 Hver kvistur í tréverki 

bæjarins hafði sína sögu að segja, þeir öðluðust líf í huga drengsins og léku fyrir hann 

hinar ýmsu kúnstir.
3
 Fljótlega varð það ljóst að bústörf myndu ekki henta þessum unga 

draumóramanni og því skyldi hann látinn ganga menntaveginn. Einar gat þó ómögulega 

séð sjálfan sig sem prest eða embættismann, en það voru þær leiðir sem föður hans fannst 

vænlegastar. Með hjálp sr. Valdimars Briem fékk hann leyfi foreldra sinna til þess að 

reyna fyrir sér á listabrautinni.
4
 Þetta var erfið ákvörðun fyrir föður hans, en ákvörðun 

sem hann átti ekki eftir að harma og því hélt hann ekki leyndu fyrir Einari: „Þín breitni 

frá vögguni til þess nú er komið verður mjér sá gleðilegasti minnisvarði“.
5
 Vorið 1893 

sigldi Einar til listnáms í Kaupmannahöfn, þar sem hann var meðal annars í læri hjá 

norska myndhöggvaranum Stefan Sinding áður en hann hóf nám við Konunglega 

Listaháskólann (Det kongelige Academie for de skiønne Kunster i Kiøbenhavn).
6
 Einar 

útskrifaðist úr listaháskólanum árið 1899 og sýndi sitt fyrsta verk opinberlega á 

Charlottenborg sýningunni árið 1901. Hið fræga verk „Útlagar“. Eftir að hafa reynt fyrir 

sér í hinum stóra heimi og meðal annars búið í Danmörku, Þýskalandi, Ítalíu og 

Bandaríkjunum, flutti Einar til Íslands árið 1920. Þá hafði hann gefið þjóð sinni öll sín 

verk og var honum launuð gjöfin með því að byggt var fyrsta listasafn landsins til að hýsa 

þau. Einar starfaði og bjó á Íslandi allt til dauðadags þann 18. október árið 1954.
7
 

                                                 
1
 Einar Jónsson: Minningar, Skoðanir, bls. 3. 

2
 Einar Jónsson: Minningar, Skoðanir, bls. 7. 

3
 Einar Jónsson: Minningar, Skoðanir, bls. 11. 

4
 Einar Jónsson: Minningar, Skoðanir, bls. 73. 

5
 LEJ. Bréfasafn Einars Jónssonar. Bréf frá Jóni Bjarnasyni, 22. janúar 1894. 

6
 Vef. kunstakademiet.dk> Billedkunstskolerne> Historie, Skoðað 21.8.2009. 

7
 Einar Jónsson, bls. 9. 
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 Ýmislegt hefur verið ritað í gegnum tíðina um Einar en augljóslega hefur 

athyglinni aðallega verið beint að listaverkum hans. Þar má helst nefna doktorsritgerð 

Ólafs Kvaran: Einar Jónssons skulptur, formutveckling och betydelsevärld og stutta 

ritgerð hins sama, Leitin að frumleika. Einnig má nefna rit Guðmundar Finnbogasonar, 

vinar Einars: Einar Jónsson myndskáld. Bækurnar Íslenzk myndlist I og II eftir Björn Th. 

Björnsson eru góður upphafskafli í allri umfjöllun um íslenska myndlist. Þessi rit og 

reyndar fjöldamörg önnur leiða okkur inn í hugsanagang listamannsins um merkingu 

verka hans og tilgang þeirra. Einar fordæmir hina klassísku hefð þar sem andagiftin er 

sótt í verk Forn-Grikkja. Listamaðurinn á að fara sínar eigin leiðir óháður öllum skólum, 

stefnum og ismum. Tilgangur listarinnar er að hafa eitthvað nýtt fram að færa, frumleiki 

skiptir öllu máli, það er engin ástæða til þess að líkja eftir raunveruleikanum. Listin skal 

göfga og upphefja manninn.
8
 Eins og Einar segir sjálfur:  

 

Að breyta til um list mína og reyna að skapa verk sem þau er aðrir gerðu ... var 

mér svo framandi, sem að brjótast inn í annarra hús og stela þar. Ég varð að vera 

sem ég var og ekki öðruvísi.
9
 

 

En þótt þannig hafi töluvert verið skrifað um list Einars hefur sjónum hinsvegar í minna 

mæli verið beint að Einari sjálfum, hugsjónum hans og hugmyndum, tengslum hans við 

samtíðarmenn og þeim málum sem voru efst á baugi í hans tíð. Ætlunin er að reyna að 

bæta úr því hér. Hluti verka Einars var gerður eftir pöntun og þeim verða gerð skil að 

nokkru leyti, aðallega minnismerkjum yfir merka menn s.s Jónas Hallgrímsson, Jón 

Sigurðsson og Hannes Hafstein. Hvaða væntingar hafði Einar til slíkra minnismerkja? 

Hvernig var umræðan um þau og tengdist hún að einhverju leyti sjálfstæðisbaráttu 

landins? Var Einar Jónsson verkfæri í höndum þeirra sem vildu styrkja sjálfsmynd 

landsins og vekja upp þjóðerniskennd meðal landsmanna eða hafði hann jafnvel sínar 

eigin hugmyndir í þessum efnum? Þurfti hann að slá af listrænum kröfum sínum við gerð 

þessara mynda og fallast á hugmyndir þeirra sem borguðu brúsann? Eftir að fleiri 

minnismerki eftir Einar voru reist, breyttist viðhorf listamannsins til þeirra? Þetta eru 

                                                 
8
 Ólafur Kvaran: Leitin að Frumleika, bls. 5. 

9
 LEJ. Handrit Einars Jónssonar. Minningar, bls. 229. 
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nokkrar þeirra spurninga sem ætlunin er að leita svara við í þessari ritgerð. Í því samhengi 

verður litið til hugmynda um þjóðerni. Þar verður meðal annars stuðst við bók Sigríðar 

Matthíasdóttur, Hinn sanni Íslendingur, Íslenska Þjóðríkið eftir Guðmund Hálfdánarson, 

ritgerðasafnið Þjóðerni í þúsund ár og bók Ragnheiðar Kristjánsdóttur, Nýtt fólk. Af þeim 

frumheimildum sem hér verður stuðst við er helst að nefna bréfasafn Einars Jónssonar 

sem er geymt í heild sinni á listasafni hans. Þá koma minnisbækur hans að góðum notum 

við að skyggnast inn í hugarheim listamannsins. Stórt og mikið úrklippusafn er geymt í 

safni Einars. Í því er að finna margskonar greinar og fréttatilkynningar um eða tengdar 

Einari og list hans.
10

  Þá ritaði Einar sjálfur tvær bækur Minningar og Skoðanir, og 

leynist í þeim mikill fróðleikur. Handrit þessara bóka eru geymd í safni Einars, þau eru á 

mismunandi stigum og því er hægt að sjá út úr þeim hvernig hugmyndir Einars þróuðust. 

Einnig eru þar kaflar sem var sleppt í lokaútgáfunni. 

 Ritgerðinni er skipt í tvo meginkafla. Fyrsti kaflinn mun taka á hugtakinu 

þjóðerni, bæði þá út frá Einari sjálfum og samtímamönnum hans en einnig út frá 

nútímaskilningi orðsins sem birst hefur í fræðiritum seinni tíma. Í síðari kaflanum verður 

fjallað um þau verk Einars sem hann gerði til minningar um hina og þessa fyrirmenn. Þar 

verða til skoðunar hugmyndir um gildi þess að Ísland hyllti fornar hetjur sínar með 

þessum hætti. Skrif fræðimanna um slík minnismerki verða þar til grundvallar, bæði 

innlendra og erlendra, auk hugmynda Einars sjálfs; hann hafði afar sterkar skoðanir á 

þessu málefni eins og öðru. Umræðan í fjölmiðlum þessa tíma og bréfaskipti Einars við 

hinar ýmsu nefndir og félaga sína um þessi mál verða þar til athugunar. Að lokum verða 

þessir  kaflar teknir saman og ræddir, hugmyndir um þjóð og þjóðerni verða skoðaðar en 

einnig hugmyndir Einars um minnismerki og listina almennt. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Skrá yfir úrklippusafnið er að finna í: Ópr. Elfa Eyþórsdóttir: „Einar Jónsson Myndhöggvari.“  
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1. Þjóðerni 

__________________________ 

 

1.1 Rótlaus utan föðurlands 

 

Eftir að hafa reynt að koma sér á framfæri um árabil í Danmörku án árangurs ákvað Einar 

að færa sig yfir til Þýskalands og freista gæfunnar þar. Listamaðurinn hafði fengið slæma 

dóma fyrir verk sín í Danmörku og mætti þar almennu skilningsleysi.
11

 Vonin um að ná 

að lifa af list sinni virtist fjarlægur draumur á þessum tíma. Í handriti að minningum 

sínum skrifar Einar: „Í Danmörku fann jeg allar leiðir lokaðar, sem listamaður var jeg þar 

útlendingurinn.“
12

 Hann hafði skýrar hugmyndir um sig sem Íslending, jafnvel eftir meira 

en 13 ára dvöl í Danmörku, þar sem hann hafði auk þess kynnst lífsförunaut sínum, hinni 

dönsku Önnu Jørgensen. Þrátt fyrir þennan langa tíma í Danmörku þar sem hann hlaut 

listrænt uppeldi sitt þá var hann enn ungi sveitadrengurinn sem dreymdi stóra drauma um 

kvistina í baðstofunni heima, þar sem fjöllin höfðu sál og hvert sína sögu að segja. Svo 

virðist sem mótlætið og skilningsleysið sem hann mætti fjarri heimalandi sínu hafi átt 

sinn þátt í því að styrkja hann í þeirri trú að honum væri best borgið á Íslandi. „Mér þykir 

vænt um þjóðina og landið [Danmörk] og fyrir öll þau ár æfinnar, er ég hef dvalið þar. En 

því er ekki að leyna, að ég finn mig þeim mjög fjarskyldann. Menning minnar þjóðar er 

mjög önnur en þeirra.“
13

 Hann var þó ekki tilbúinn að gefast upp alveg strax og hann 

flutti til Berlínar í ágúst 1909. Í Kaupmannahöfn beið hin unga heitmey hans, en Einar 

var staðráðinn í því að koma sér á framfæri.
14

 Einar gerði sér engar grillur um það á 

þessum tíma að hann gæti lifað á list sinni í sínu eigin heimalandi, þar hamlaði fjárskortur 

öllum slíkum framkvæmdum „ ...best var fyrir mig að leyta í öðrum löndum - því heima 

hjá þjóð minni var þá ekkert fyrir mig að gera“.
15

 Hugmyndir Georg Brandes sem Einar 

hafði kynnst í Danmörku, einkum þegar hann var partur af de frie billedhuggere
 
höfðu 

líka sterk áhrif á hann og hafa verið mikill drifkraftur þess að hann hélt til Þýskalands. 

                                                 
11

 Jón Helgason: „Íslenzku listamannaefnin erlendis“, Ísafold 19. maí 1909. 
12

 LEJ. Handrit Einars Jónssonar. Minningar, bls. 230. 
13

 LEJ. Handrit Einars Jónssonar. Minningar, bls. 227. 
14

 LEJ. Handrit Einars Jónssonar. Minningar, bls. 229. 
15

 LEJ. Handrit Einars Jónssonar. Minningar, bls. 230. 
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Túlkun Brandes á hugmyndum Nietzche um hinn sterka einstakling sem er yfir fjöldann 

hafinn og fer sínar eigin leiðir átti eftir að fylgja Einari til dauðadags.
16

 Mörg verka 

Einars sýna þróun einstaklingsins, hvernig hann verður sterkari.
17

  

 Dvöl Einars í Þýskalandi varð þó ekki gjöful, þó svo hann ætti eftir að líta björtum 

augum á þennan tíma seinna meir. Eins og í Danmörku fannst Einari hann mæta 

skilningsleysi og átti afar erfitt með að koma sér á framfæri „ Aldrei vissi ég betur en þá, 

hvað listamaður er í mannfélaginu rótlaus fyrir utan sitt eigið föðurland ... Ég fann það 

fyrst þá, að listin, sem á þá mestu krafta, til að vera alþjóðleg, er það í raun og veru 

minnst af öllu.“
18

 Þrjátíu og fimm ára gamall var Einar Jónsson búinn að fá nóg af óvissu 

og leit að samastað; hann ákvað að gefa öll sín verk íslensku þjóðinni gegn því skilyrði að 

byggt yrði yfir þau safn. Ýmislegt bendir til að sú hugmynd hafi verið að gerjast í höfði 

Einars í dágóðan tíma. Seint á árinu 1904 þegar Einar dvaldist í Róm fékk hann bréf frá 

sr. Valdimar Briem. Valdimar var sóknarprestur Einars á ungdómsárum hans og hafði 

verið örlagavaldur í því að Einar fékk tækifæri til að nema listir. Hélt Einar tryggð við 

hann það sem eftir var, skrifuðust þeir oft á og Einar mat skoðanir hans mikils. Í 

áðurnefndu bréfi ræðir sr. Valdimar um „útlagana“ að það sé gott að Einar hafi getað selt 

myndina og að henni hafi verið komið fyrir í forsal Alþingishússins. 

 

Sagt er að karlinn sé heldur tilkomumikill þar sem hann stendur í forsal 

alþingishússins og þykir mér ekki ólíklegt að hann verði til að minna alþingi á 

þig. En það ætti að styrkja þig áfram helst á þann hátt að kaupa af þér verk þín 

handa landinu. En það verður þá að vera einhver hemja á verðinu. Að bjóða 

landinu myndir uppá margar þúsundir eða jafnvel tugi þúsunda þýðir ekki. Það er 

ekki nema fyrir auðugar útlendar þjóðir.
19

 

 

Föðurleg umhyggja og ráð til handa hinum unga listamanni einkenna bréf Valdimars til 

Einars, engin breyting var þar á í þessu tilviki. Þegar þetta var skrifað, árið 1904 var Einar 

þó bjartsýnn um framtíðina en það er spurning hvort orð Valdimars hafi ekki sáð 

                                                 
16

 Teresa Nielsen: De frie billedhuggere, bls. 84. 
17

 Þar má nefna t.d verkin  „Deiglan“, „Þróun“, „Brautryðjandinn“ o.fl. 
18

 LEJ. Handrit Einars Jónssonar. Minningar, bls. 234. 
19

 LEJ. Bréfasafn Einars Jónssonar. Bréf frá sr. Valdimar Briem, 14. október 1904. 
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einhverjum fræjum sem áttu síðar eftir að bera ávöxt. Fáeinum árum fyrr eða 1899 hafði 

Valdimar einnig orð á því hvað Einar ætti að gera við verk sín: „Það eitt veit eg að 

listaverkin eru ákaflega dýr, svo dýr líklega að ofdýr verða fyrir þetta fátæka land. En 

ekki máttu fara að gefa því, fyrr en þú sjálfur ert orðinn ríkur, eða búinn að sjá þér 

borgið“
20

 Hvað ef hann var ekki búinn að sjá sér borgið? Ef hann lifði við sultarmörk og 

horfði upp á listaverk sín morkna niður í gamalli vöruskemmu í Kaupmannahöfn? Hvað 

skyldi þá taka til ráða? Einar ákvað að leita skjóls hjá föðurlandi sínu og bauð þeim verk 

sín að gjöf árið 1909.
21

 Það var kænskubragð því Einar hafði sterka bakhjarla í 

stjórnmálamönnunum Birni Kristjánssyni og Bjarna Jónssyni frá Vogi sem börðust 

ötullega fyrir því að koma upp húsnæði yfir verk Einars.
22

 Fleiri bandamenn átti hann, 

svo sem Guðmund Finnbogason, sem nýtti sér áhrifamátt sinn í að koma Einari á 

framfæri og að „selja“ þjóðinni verk hans. Hann skrifaði í Ísafold:  

 

 ... að ef hann hefði að eins það sem hann þyrfti til að lifa og starfa, þá vildi hann 

helzt enga af þessum myndum selja, heldur að Ísland fengi þær allar saman. ... 

Hann þekkir engan æðri metnað en að skapa verk, sem þjóðin hans fái að njóta; 

af hennar bergi eru þau brotin og til hennar skulu þau hverfa
23

 

 

Þarna biðlar Guðmundur sterklega til þjóðarinnar, hann er að skapa  ímynd fyrir Einar 

sem hinn þjóðrækna listamann sem vill ekkert annað gera en það sem kemur þjóð hans 

best, allt það sem hann skapar er íslensks eðlis, fullt af ást til ættjarðarinnar. 

Með mikilli vinnu og hjálp velgjörðarmanna sinna var Einar orðinn mjög þekktur á 

Íslandi og því má leiða líkur að því að erfitt hefði verið fyrir Alþingi að neita þessari gjöf. 

Mikið hafði verið fjallað um Einar í fjölmiðlum, sem sést best á fjölda greina í 

úrklippubók hans.
24

 Á þessum tíma var einnig búið að reisa styttu Jónasar og byrjað var 

að leggja drög að fleiri slíkum verkum eftir Einar. Því eru líkur á að miklar deilur hefðu 

sprottið upp ef Alþingi hefði neitað. Þjóðargjöfin var síðasta úrræði Einars eftir að hann 

hafði gert allt sem hann gat til að koma sér á framfæri á meginlandi Evrópu. Vonsvikinn 

                                                 
20

 LEJ. Bréfasafn Einars Jónssonar. Bréf frá sr. Valdimar Briem, 23. febrúar 1899. 
21

 „Islenzkt listasafn“, Ísafold 10. apríl 1909. 
22

 Jónas Jónsson: Fegurð lífsins, bls. 116. 
23

 „Gjöf Einars jónssonar myndasmiðs“, Ísafold 13. febrúar 1909.  
24

 Elfa Eyþórsdóttir: „Einar Jónsson Myndhöggvari.“ 
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gaf hann þá drauma upp á bátinn og líkt og er sagt í bókinni um De frie billedhuggere fór 

í hann í sjálfviljuga útlegð til Íslands og reyndi eftir það lítið sem ekkert að koma verkum 

sínum á framfæri erlendis.
25

 Einar leit alltaf á sig sem Íslending fyrst og fremst, en þó batt 

hann miklar vonir við það framan af að geta unnið fyrir sér og öðlast viðurkenningu hjá 

öðrum þjóðum. Síðar á lífsleiðinni þegar hann skrifaði endurminningar sínar þá er hann 

kominn á þá skoðun að ekki sé hægt að þýða list yfir á annað mál eða menningu, hún eigi 

heima hjá þeim rótum sem hún sprettur úr, það að reyna að bera list á borð annarra þjóða 

verði „aldrei annað en útlegging - ekki nýsköpun.“
26

 Séð þannig með augum Einars 

Jónssonar er sú list ónýt, því að án frumleika og nýsköpunar er list ekkert. 

 

 

1.2 Táknmyndir þjóðar 

 

Sigríður Matthíasdóttir notast við þá skilgreiningu á þjóðernishyggju í bók sinni Hinn 

sanni Íslendingur að hún sé kerfi tákna og trúarsetninga sem stuðla að því að fólki finnist 

það vera hluti af sama samfélaginu.
27

 Hvaða tákn er þá verið að ræða um? Hvað er það 

sem getur vakið samkennd meðal fólks? Hugmyndin um sameiginlegan uppruna er eitt af 

því sem þjappar fólki saman, en samkvæmt kenningum Ernest Renan eru þjóðir sögulega 

ákvarðaðar.
28

 Til þess að hópurinn finni til samkenndar þarf að vera samfelld saga sem 

hann tekur gilda, saga sem hrífur fólk með sér, fyllt baráttuanda, sameiginlegum 

markmiðum og jafnvel óvinum. En einnig hetjum, mönnum og konum sem standa uppúr, 

hafa skrifað nöfn sín á spjöld sögunnar með þrekvirkjum eða einfaldlega með því að vera 

fyrst á þann stað sem hópurinn kallar sitt heimili. Hópurinn tengir sig við þennan 

samfellda þráð sögunnar. Þetta er meðal annars það sem nútímaþjóðríki eru byggð á.
29

 

Það fólk sem talið er hafa rutt brautina þangað sem þjóðin er stödd verða tákn fyrir 

hópinn, það verður nánast eins og dýrlingar, breyskleiki þeirra og mannlegt eðli er fljótt 

að gleymast en eftir stendur hin uppljómaða hetja sem hópnum er skylt að hylla. 

Minnismerki merkra manna og atburða áttu stóran þátt í að efla þjóðerniskennd fólks 

                                                 
25

 Teresa Nielsen: De frie billedhuggere, bls. 27. 
26

 Einar Jónsson: Minningar, Skoðanir, bls. 163. 
27

 Sigríður Matthíasdóttir: Hinn sanni Íslendingur, bls 26. 
28

 Guðmundur Hálfdánarsson: Íslenska Þjóðríkið, bls 18. 
29

 Ragnheiður Kristjánsdóttir: Nýtt fólk, bls 221. 
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víðsvegar erlendis á 19. og 20. öld og urðu nokkurskonar vitar þjóðerniskenndar sem 

smám saman tók við hlutverki trúarinnar í hjörtum fólks, fólk fór að trúa á föðurland sitt 

og sögu.
30

  

 Hinir ýmsu straumar menningar og tísku fundu sér leið til Íslands þó svo þróunin 

yrði ekki jafn ör og á meginlandinu. Íslenska þjóðin mátti ekki vera minni en aðrar þjóðir 

í þessum málum, eða eins og Vilhjálmur Jónsson komst að orði þegar hann hvatti 

stúdentafélögin í Reykjavík og Kaupmannahöfn til að reisa minnisvarða Jónasar 

Hallgrímssonar:  

 

Það er alsiða í öðrum löndum að reisa látnum ágætismönnum og þjóðskáldum 

eitthvert heiðurs- eða minningarmark í viðurkenningarskyni fyrir starf þeirra í 

þarfir þjóðarinnar. Reykjavík á sem höfuðbær landsins að verða miðbik allrar 

menningar vorrar og andlegs lífs, og það er sómi alls landsins, að prýði hennar og 

vegur sé sem mestur.
31

 

 

Minnismerki líkt og það sem reist var til minningar um Jónas er gott dæmi um tákn sem 

ætlað er að vekja þjóðlega samkennd. Það hefur þann tilgang að ýta undir hina viðteknu 

söguskoðun um að þessi einstaklingur hafi verið hetja og mönnum beri að hylla hann. 

Ekki sakaði það heldur að styttan af skáldinu var gerð af íslenskum listamanni sem að 

vissu leyti átti einnig eftir að verða slíkt tákn. Miðað við lýsingar fjölmiðla af afhjúpun 

verksins þann 16. nóvember 1907 má líkja viðburðinum við trúarathöfn. Íslenskir 

stúdentar voru í farabroddi við afhjúpun styttunnar af Jónasi, stúdenta og 

ungmennafélögin gengu fylktu liði með blaktandi fána og skipuðu sér í hring um styttuna 

(sjá mynd 2).  Innan í hringnum stóð síðan Jónasarnefndin. Hófust þar mikil ræðuhöld og 

sungin voru lög sem sérstaklega voru samin fyrir þetta tilefni. Meðal annars var sungið 

þetta erindi eftir Jón Ólafsson: 

 

 

 

                                                 
30

 Allan Ellenius: Den offentliga konsten och ideologierna, bls. 198. 
31

 Vilhjálmur Jónsson: „Jónas Hallgrímsson. 1807-1897“, Þjóðólfur 19. nóvember 1897.  



 11 

Þýður sem vorblær, sem háfjallið hár, 

svo hreinn sem faðir-vor barns á tungu, 

sem stálið er andinn þinn sterki. 

Lifi´ hann hjá þjóðinni aldur og ár 

og eldmóð hann tendri í hjörtunum ungu; 

Það verður þess vísasta merki, 

Ízlensk sé þjóðin í orði og í verki.
32

 

 

Loks var hetjan komin heim, sú sem átti að vísa veginn fram fyrir yngri kynslóðunum, 

vekja upp hjá henni ættjarðarást. Kvæðið hér að ofan er uppfullt af trúartáknum og 

hetjulofi, sérstaklega samið til hetjunnar sem hefur fengið það hlutverk að vera  

 

 

Mynd 2. Frá afhjúpun minnismerkis Jónasar Hallgrímssonar þar sem styttan stóð upphaflega við 

Lækjargötu. LEJ. Ljósmyndasafn. 

                                                 
32

 Huginn 21. nóvember 1907. 
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sameiningartákn fyrir þjóðina, sérstök áhersla er lögð á það að íslensk sé þjóðin í orði og 

verki. Við þessa athöfn sameinuðust ýmsir hópar og stéttir samfélagsins, til að hylla þessa 

þjóðhetju, þarna stóðu atvinnurekendur, menntafólk, stjórnmálamenn og verkafólk hlið 

við hlið til heiðurs þessu sameiningartákni, þarna var hægt að sjá, eins og 

þjóðernisstefnan gerir ráð fyrir, samstæða heild með sameiginlega hagsmuni.
33

   

 Hátíðahöldunum lauk ekki þarna. Um kvöldið var farin blysför að styttunni, þar 

voru sungin ljóð eftir Jónas og að lokum voru mikil veisluhöld, þar sem haldnar voru 

ræður til heiðurs Jónasi, Einari og nefndarmönnum.
34

 Það má segja að styttan af Jónasi 

Hallgrímssyni hafi valdið mikilli framkvæmdagleði í gerð minnismerkja á Íslandi en í 

kjölfarið fylgdu styttur til minningar um Ingólf Arnarson, Jón Sigurðsson, Kristján IX og 

Hannes Hafstein. Þær voru allar gerðar af Einari Jónssyni. 

 Mönnum virðist hafa þótt sérstaklega brýnt að hylla íslensku þjóðhetjurnar og 

setja þær á þann stall sem þeim sæmdi.Vel heppnuð athöfnin í kringum styttu Jónasar, 

fjölmenni við hátíðahöldin og almennt lof fjölmiðla á þessu framtaki hefur væntanlega 

styrkt ráðamenn og menningarvita í þeirri trú sinni að slík minnismerki væru kjörin leið 

til að efla samkennd Íslendinga, gefa þeim sameiginleg tákn sem þeir gætu litið upp til. 

Guðmundur Jónsson talar um það í grein sinni Þjóðernishreyfingin á 19. öld að 

þjóðernishyggja hafi ýtt undir framfarahyggju og þjóðarmetnað. Þannig hafi hún hjálpað 

Íslendingum að trúa því að saman gætu þeir komið ýmsu til leiðar. Hann kemst líka 

skemmtilega að orði þegar hann segir „Þjóðernisstefnan var eins konar 

sjálfsstyrkingarnámskeið sem Íslendingar sóttu af samviskusemi í meira en hundrað ár.“
35

 

Þessi orð Guðmundar eiga vel við hvað varðar minnismerkin sem hér er verið að ræða, 

varla hefðu þau risið ef ekki hefði verið fyrir það að Íslendingar voru nú farnir að líta það 

stórt á sig að þeim fannst skömm að því að eiga ekki minnismerki til heiðurs sínum 

merku mönnum, sbr. orð Vilhjálms Jónssonar hér að ofan. Og nú áttu Íslendingar í fyrsta 

sinn listamenn sem þeir gátu leitað til þegar slík verkefni voru á döfinni, þó ekki hafi allir 

talið þörf fyrir þá áður. Einar Jónsson og Þórarinn B. Þorláksson hlutu styrk frá Alþingi 

til þess að nema list sína í Kaupmannahöfn, en margir voru efins um réttmæti þess og 

höfðu áhyggjur af því að verið væri að kasta peningum á glæ. Rökin voru meðal annars 

                                                 
33

 Ragnheiður Kristjánsdóttir: Nýtt fólk, bls 15. 
34

 Huginn 21. nóvember 1907. 
35

 Guðmundur Jónsson: „Þjóðernishreyfingin á 19. öld“, bls. 229. 



 13 

þau að enginn gat vitað með vissu hvort styrkþegar næðu að ljúka námi. Jón Helgason var 

ásamt fleirum orðinn nokkuð sáttur við þessa fjárfestingu eftir sýninguna í Charlottenborg 

og taldi að landsfé hafi ekki verið kastað á glæ „Það hafa báðir þessir landar vorir sýnt 

áþreifanlega á þessu vori, og að minnsta kosti annar þeirra svo áþreifanlega, að allar líkur 

eru til þess, að hann verði þjóð sinni til mikils sóma.“
36

  

 Myndmál fylgir okkur í dag hvert sem við förum. Varla er til sá staður í hinum 

vestræna heimi þar sem fólk verður ekki fyrir stöðugu áreiti auglýsinga, tilkynninga og 

annars prentaðs efnis, auk ýmiskonar fjölmiðlaefnis svo sem dagblaða, tímarita og 

sjónvarpsefnis. Í þessum veruleika er erfitt að gera sér grein fyrir því hvernig þetta hefur 

verið áður, að lifa í veröld sem var nánast algjörlega snauð af myndmáli, þar sem bækur 

og dagblöð innihéldu afar fáar myndir og sjónvarp var fjarstæðukennd draumsýn. 

Upprunalegur tilgangur minnismerkja fer líklega oftar framhjá fólki í dag en áður fyrr, 

listaverkið er bara listaverk, það hefur engan hagnýtan tilgang og er einungis til prýði og 

almennt séð fer hinn pólitíski og móralski boðskapur sem hvert verk átti að flytja framhjá 

okkur.
37

 Það er því nauðsynlegt að setja sig í spor samtíðarmanna þegar slík minnismerki 

eru til skoðunar, hver var upprunalegur tilgangur þeirra? Hverju áttu þau að koma til skila 

og til hverra? Þeir sem reistu þau höfðu skýrar skoðanir á því hver boðskapurinn var. Lars 

Berggren bendir á að má líkja má þeim við fjárfesta í dag;  þeir reyna auðvitað að fá sem 

mest fyrir peningana. Að koma upp slíku listaverki var afar stór fjárfesting á þessum tíma 

og því mikilvægt að boðskapurinn kæmist vel til skila í auðskiljanlegu myndmáli.
38

 

 Minnismerki, minningarathafnir og svo framvegis voru í hag ráðandi afla, til að 

styrkja stöðu þeirra og sýna og sanna völd þeirra. Hinn almenni maður af lægri stéttum 

hafði ekki þörf fyrir að setja peninga í skrásetningu á sögu, eða reisa minnismerki, heldur 

nægði þeim það sem John R. Gillis vill kalla „living memory“.
39

 Það eru minningar sem 

eru í stöðugri þróun, sameiginlegt minni verkalýðsins þar sem það var ekki þörf fyrir það 

að skrá atburði eða reisa minnismerki til að viðhalda ákveðinni stöðu. Þetta fólk minntist 

þeirra atburða sem snerti það, eða samfélag þeirra. Til að viðhalda þjóð og samkennd 

verður fólk þó að vera jafn fært í því að gleyma og að muna, gleyma þeim atburðum og 

                                                 
36

 Jón Helgason: „íslenzku listamannaefnin erlendis“, Ísafold 19. maí 1909. 
37

 Lars Berggren: Giordano Bruno pa Campo Dei fiori, bls. 31. 
38

 Lars Berggren: Giordano Bruno pa Campo Dei fiori, bls. 32. 
39

 John R. Gillis: „Memory and identity“, bls. 6. 
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hlutum sem geta valdið sundrung hópsins, minningum um kúgun, til dæmis. Þannig 

endurraðar hópurinn minningum sínum til að viðhalda jafnvægi. Þannig verða einnig til 

staðir minninga, þar sem tíminn stendur í stað, slíkur staður á Íslandi er samkvæmt 

Guðmundi Hálfdánarssyni Þingvellir. Það er líklega sá staður á Íslandi sem flestir geta 

fundið sig tengda. Á þessa staði getur fólk sótt samstöðu-tilfinningu sína án þess að þurfa 

að hafa áhyggjur af því að vísindaleg sagnfræði er á hverjum degi að rífa niður gömul 

vígi þjóðerniskenndarinnar.
 40

 Það var ekki fyrr en að vísir að borgarastétt og þéttbýli fór 

að myndast á Íslandi að almenningur fór að hafa áhuga á því að reisa minnismerki. Þá 

varð það hópur iðnaðarmanna, verslunarmanna og menntamanna sem stóð fyrir hinum 

ýmsu söfnunum og gaf peninga til þessara merkja. Þannig minnti þessi nýja stétt á sína 

glæstu fortíð og með svo glæsta fortíð og sterka leiðtoga þá var Ísland að festa sig í sessi 

sem þjóð meðal þjóða.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
40

 Kolbeinn Óttarsson Proppé: „Hetjudýrkun á hátíðarstundu.“, þjóðerni í þúsund ár, bls. 152. 
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2. Minnismerki 

__________________________ 

 

2.1 Fornar hetjur 

 

Lítum til hugmynda um list á almannafæri, hvenær spruttu slíkar hugmyndir upp? Tómas 

Sæmundsson virðist vera sá sem fyrstur vekur máls á því að reisa listaverk á almannafæri 

í Reykjavík. Hann skrifar um það í fyrsta tölublað Fjölnis árið 1835. Tómas hafði ferðast 

mikið um meginland Evrópu og tók borgir þar til fyrirmyndar. Hann var að vissu leyti 

framsýnn maður en hugmyndir hans hlutu lítinn hljómgrunn.
41

 Guðmundur 

Hálfdánarsson skrifar um það í grein um Tómas að hann hafi viljað „verða eins konar 

áveita nýrra hugmynda inn í íslenskt samfélag“.
42

 Það eru orð að sönnu með tilliti til 

hugmynda hans um borgarskipulag og bæjarprýði. Fjöldamörg ár áttu eftir að líða þangað 

til farið var að huga aftur að því að koma upp listaverki á almannafæri, það var árið 1863 

þegar Sigurður Guðmundsson málari hélt ræðu í Kvöldfélaginu svokallaða, sem var 

nokkurskonar leynifélag nokkurra menntamanna í höfuðstaðnum, þar sem þeir hittust og 

ræddu ýmis andans efni.
43

 Ræða Sigurðar fjallaði um minnismerki til heiðurs Ingólfi 

Arnarsyni, ekki varð mikið úr hugmyndum hans en þó er til lítil skissa sem sýnir tillögu 

Sigurðar að minnismerki Ingólfs, hnarreistan víking í fullum skrúða sem heldur á kyndli í 

annarri hendi.
44

 Þetta þýðir að Íslendingar voru farnir að hugsa um að reisa hetjum sínum 

minnisvarða snemma á 19. öld. Tómas Sæmundsson var undir áhrifum af 

framfarahugmyndum Upplýsingarinnar
45

 og hugsaði sér minnismerkin ekki til að hylla 

hetjur fortíðar heldur til þess að heiðra þann sem hefja myndi kaupstaðinn til vegs og 

virðingar.
46

 Þrjátíu árum síðar lifði þjóðerniskenndin góðu lífi, Íslendingar stóðu enn í 

sjálfstæðisbaráttu, landslagið var þó mikið breytt. Þá horfðu Sigurður málari og félagar 

hans í Kvöldfélaginu til baka og leituðu að sameiningartákni, fornri hetju til að hylla. 

Bæði Sigurður og Tómas höfðu hugmyndir um að hefja íslenskt menningarlíf til nýrra 

                                                 
41

 Tómas Sæmundsson: „Úr bréfi frá Íslandi“, bls. 70. 
42

 Guðmundur Hálfdánarsson: „Tómas sæmundsson. Trú, sannleikur, föðuland“, bls. 68. 
43

 Ópr. Júlíana Gottskálksdóttir: „Minnisvarðar yfir merka menn.“, bls. 3. 
44

 Ópr. Júlíana Gottskálksdóttir: „Minnisvarðar yfir merka menn.“, bls. 3. 
45

 Ópr. Júlíana Gottskálksdóttir: „Minnisvarðar yfir merka menn.“, bls. 2. 
46

 Tómas Sæmundsson: „Úr bréfi frá Íslandi“, bls. 70. 
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hæða, en ef við lítum til hugmynda þeirra um listaverk á almannafæri þá er nokkur munur 

á hugsjónum þeirra um tilgang slíkra verka. 

 Einar Jónsson fæddist sumarið þegar Sigurður málari féll frá. Hann fór að velta 

fyrir sér minnisvarða um landnámsmanninn þegar hann bjó í Róm árið 1902. Segja má að 

Einar hafi tekið við kyndlinum af Sigurði, en líklegast er um tilviljun að ræða að verki 

Einars svipa til teikningar Sigurðar málara (sjá mynd 3).  Knud Zimsen segir í ævisögu 

sinni að árið 1906 þegar var farið að hreyfa við hugmyndinni að reisa Ingólfi 

minnismerki hafi margir enn lifað sem þekktu Sigurð en fæstir þekktu hugmynd hans að 

Ingólfsstyttunni.
47

 Engar heimildir fundust heldur fyrir því að Einari hafi verið sýnd þessi 

mynd eða honum sagt frá henni.  

 

 

Mynd 3. Ingólfur Arnarson eftir Sigurð Guðmundsson og eftir Einar Jónsson. Lúðvík Kristjánsson: Við 

fjörð og vík, bls. 186. 

 

                                                 
47

 Lúðvík Kristjánsson: Við fjörð og vík, bls. 166. 
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 Skissur Einars frá þessum árum sýna að hann hafði hug á því að vinna stór verk 

sem setja ætti á almannafæri, oft táknræn minnismerki í tengslum við byggingar.
48

 Einar 

fór því snemma að huga að gerð hinna ýmsu minnisvarða. Ástæðurnar geta verið 

margvíslegar, en líklegt er þó að hann hafi verið að hugsa að einhverju leyti um það að 

eiga fyrir salti í grautinn eða eins og hann segir sjálfur: „Jeg verð líka að hafa einhverja 

pöntun annars deyr greið jeg úr sulti.“
49

 Í Róm gerði hann litla standmynd af 

landnámsmanninum. Þar var Einar bæði búinn að sjá fyrir sér minnismerkið sjálft, útlit 

þess og stærð en einnig staðsetningu. Heildarmyndin var listamanninum afar mikilvæg, 

eins og nánar verður skýrt í umfjöllum um  styttu Jóns Sigurðssonar. Í bréfi til Valdimars 

Briem ræðir hann um gerð litlu myndarinnar af Ingólfi en efast um hvort hún „nokkurn 

tíma kemst á sitt pláss, nefnilega Arnarhól í Reykjavík.“
50

 Það liðu 22 ár þar til þetta varð 

að veruleika. Erfiðleikar við að safna fé fyrir myndinni og miklar deilur á milli Einars og 

Ingólfsnefndarinnar svokölluðu, sérstaklega í sambandi við lágmyndir sem Einar vildi 

láta fylgja verkinu töfðu framvindu verksins.
51

 Myndhöggvarinn átti sterka 

stuðningsmenn í þessu málefni sem komu upp félagsskap til stuðnings honum, en hann 

virðist hafa ákveðið að reyna eftir megni að ná sáttum við Ingólfsnefndina og koma 

myndinni upp á þeirra vegum. Engin viðbrögð fundust frá Einari við orðum Sveins 

Björnssonar frá 1909: „Ef ekki gengur saman með ykkur Knúti [Zimsen] þá verður stríðið 

háð strax. Í nýja félagsskapnum eru eindregnir áhugamenn, sem vilja myndina eins og 

hún er frá þinni hendi.“
52

  Einar vildi ekki ræða þessi mál í bók sinni Minningar og lætur 

nægja að segja: „En vegna dapurlegs misskilnings, sem varð á milli mín og þeirra 

[Ingólfsnefndarinnar], kýs ég að láta önnur atriði þar að lútandi liggja í þagnargildi.“
53

 

Sigríður Matthíasdóttir gerir nokkuð vel grein fyrir þessari deilu í bók sinni Hinn sanni 

Íslendingur og einnig talar Knud Zimsen nokkuð opinskátt um Ingólfsmálið í 

endurminningum sínum. Þó virðist ýmislegt liggja á milli hluta því miðað við skrif 

Sveins Björnssonar til Einars var þessi deila mun harðskeyttari en kom fram í bók Knúts. 

Í bréfi til Einars skrifar Sveinn: „þegar Knud Zimzen er á aðra hönd gengur heldur 

                                                 
48

 Ópr. Júlíana Gottskálksdóttir: „Minnisvarðar yfir merka menn.“, bls. 6. 
49

 LEJ. Bréfasafn Einars Jónssonar. Bréf til sr. Valdimar Briem, 14. september 1902. 
50

 LEJ. Bréfasafn Einars Jónssonar. Bréf til sr. Valdimar Briem, 14. september 1902. 
51

 Sigríður Matthíasdóttir: Hinn sanni Íslendingur, bls 79. 
52

 LEJ. Bréfasafn Einars Jónssonar. Bréf frá Sveini Björnssyni, 21. apríl 1909. 
53

 Einar Jónsson: Minningar, Skoðanir, bls. 146. 
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treglega eins og reynslan hefur kennt þér“.
54

 Með vísan í orð Sveins hér að ofan hefur 

verið kalt á milli þessara stríðandi fylkinga. Ingólfsnefndin var ánægð með styttuna af 

Ingólfi sjálfum, það sem fór hinsvegar fyrir brjóstið á þeim voru fjórar lágmyndir sem 

Einar vildi láta fylgja verkinu og einkunnarorðin „Sjálfur leið þú sjálfan þig“.
55

  

Þeim fannst setningin benda til þess að Ingólfur hafi verið trúleysingi, sem hann var ekki 

að þeirra mati. Einar reyndi að koma þeim í skilning um að það væri alls ekki þetta sem 

hann meinti, heldur meira í líkingu við: „ef þú hjálpar sjálfum þér þá hjálpar guð þér“
56

 

Einnig reyndi listamaðurinn að útskýra fyrir nefndinni hugmyndirnar að baki 

lágmyndanna fjögurra: „Ingólfshaugur“, „Nornir“, „Ragnarökkur“ og „Flótti guðanna til 

Íslands fjalla“. Nefndin var ekki tilbúin að beygja sig en m.a fannst þeim það að hafa 

mynd af gröf Ingólfs gefa röng skilaboð og ekki vera nógu hvetjandi.
57

 Deilunni lauk árið 

1910 með því að einkunnarorðunum skyldi breytt í „Fréttin vísar til Íslands“ og „Flótti 

guðanna til Íslands fjalla“ skyldi breytt þannig að hún sýndi ekki lengur flótta guðanna 

undan kristindómnum. Þó varð aldrei neitt úr því að þessar lágmyndir yrðu steyptar í 

brons, og virðist aðal ástæðan vera peningaleysi.
58

 Þessi deila sýnir vel vilja Einars til að 

láta ávallt eitthvað frumlegt fylgja verkum sínum en það sjáum við aftur t.d þegar hann 

vann styttuna af Jóni Sigurðssyni. 

 Minnismerki Jónasar Hallgrímssonar sem nefnt var hér í upphafi var fyrsta verkið 

sem pantað var hjá myndhöggvaranum. Einar var aldrei ánægður með þetta verk, en hann 

fékk litlu ráðið um hvernig það skyldi líta út, hann hafði hugsað sér að gera táknrænt verk 

um Jónas, í líkingu við verkið „Höndin“ sem hann gerði til heiðurs færeyska skáldinu og 

sjálfstæðisbaráttumanninum Poul Nolsøe. Kvenmyndin undir þumalfingri handarinnar er 

persónugervingur skáldskaparins og höndin sjálf er tákn fyrir brautryðjandann,
59

 sem var 

vinsælt þema hjá Einari. Þetta er mjög táknræn mynd og af allt öðrum toga en mynd 

Jónasar. Það er nokkuð augljóst ef við berum saman „Höndina“ (sjá mynd 4) og lokagerð 

myndarinnar af Jónasi sem stendur í dag í Hljómskálagarðinum að Einar þurfti að slá 

mikið af listrænum kröfum sínum við gerð minnismerkis Jónasar. 
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 LEJ. Bréfasafn Einars Jónssonar. Bréf frá Sveini Björnssyni, 12. desember 1908. 
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 Ólafur Kvaran: Einar Jónssons Skulptur, bls. 218. 
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 Ólafur Kvaran: Einar Jónssons Skulptur, bls. 220. 
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 Ólafur Kvaran: Einar Jónssons Skulptur, bls. 220. 
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Mynd 4. Höndin, Einar Jónsson 1904-5. LEJ. Ljósmyndasafn. 

 

 

Það verður seint hægt að kalla myndina frumlega  (sjá mynd 5) og ber hún ekki mikil 

merki þess að vera handbragð Einars. Hann lét Jónas þó halda á blómum til að minna á 

hið mikla starf hans við rannsóknir á náttúru Íslands. Eftir að Einar gerði sér það ljóst að 

hann fengi litlu ráðið við útlit minnismerkisins sökkti hann sér þó í verkið og leysti það 

eins vel af hendi og hann mögulega gat, meðal annars fór hann í nokkra rannsóknarvinnu 

til þess að finna út hvernig menn á tímum Jónasar voru klæddir. Þó hann hafi ekki fengið 

að gera verk eftir sínum hugmyndum þá tók hann viðfangsefnið mjög alvarlega.
60

 Það 

verður líka að hafa það í huga að Einar var ekki einn í þessari list sinni þó hann stundaði 
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hana einn á Íslandi, hann var hluti af markaði, þar sem margir myndhöggvarar voru að 

berjast um verkefni, og um tíma stóð til að danskur listamaður gerði styttu Jónasar 

Hallgrímssonar.
61

 Því má telja að Einar hafi slegið af kröfum sínum til þess að missa ekki 

verkið, hann vissi að verkkauparnir gátu hæglega leitað annað ef hann væri of fastur fyrir. 

Þetta var þó ekki auðveld ákvörðun fyrir Einar og átti eftir að angra hann lengi, en á 

árunum eftir að hann skapaði Jónas hripaði hann niður þessi orð í eina af minnisbókum 

sínum: „ ... ýmsar smekk nefndir sem án þess að vita hvað list er eiga að ákveða þetta eða 

hitt án þess að láta listamanninn ráða. Listin er í eðli sínu einvöld þar á enginn að ráða, 

nema listamaðurinn einn.“
62

 

 

 

Mynd 5. Jónas Hallgrímsson, Einar Jónsson 1905. Ólafur Kvaran: Einar Jónssons skulptur, bls. 215. 
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 LEJ. Minnisbækur Einars Jónssonar. Empire exercise book, bls. 16. 



 21 

 Árið 1910, þremur árum eftir að minnisvarði Jónasar var afhjúpaður, spruttu upp 

nokkrar umræður í fjölmiðlum um verkið, þótti styttan ljót og ekki Jónasi til hæfis.
63

 Fólk 

hefur ef til vill farið að horfa á verkið í dálítið öðru ljósi eftir að kolin voru kulnuð, 

veislunum, söngvunum og ræðuhöldunum var lokið, fyrsta minnismerkið eftir íslenskan 

listamann var komið á stall, en var það svo glæsilegt? Ýmsir menn skrifuðu til varnar 

Einari en enginn þeirra varði listaverkið sjálft. Hann hafi nauðugur látið myndina frá sér 

því hann hafi verið í fjárþröng, einnig að nefndin hafi tekið algjörlega fram fyrir hendur 

hans og heimtað að myndin yrði sem raunverulegust og líkust Jónasi, en aðeins er til ein 

teikning af Jónasi og ekki er hægt að segja að hún sé það góð að hægt sé að vinna vel eftir 

henni.
64

 Þrjátíu árum eftir að verkið var sett upp lagði Félag íslenskra myndlistarmanna 

fram tillögu þess efnis að styttan yrði færð í Hljómskálagarðinn úr Lækjargötu í tilefni af 

100 ára dánarafmæli skáldsins, meðlimum FÍM þótti garðurinn hentugri staðsetning til að 

halda upp á þetta tilefni og halda um leið þing félagsins. Eitthvað hefur þetta verið að 

gerjast hjá borgaryfirvöldum því það var ekki fyrr en tíu árum síðar, 1945, sem tillagan 

var samþykkt.
 65

 Árið 1947 var verkið svo loks komið á þann stað sem það nú stendur á, 

hulið flestum vegfarendum borgarinnar.
66

 Ástæða er til að rekja þessa atburðarrás hér því 

að ákveðin tengsl virðast vera á milli hennar og þess að Einar lét loks verða af því að gera 

verk til heiðurs Jónasi eins og hann sá það fyrir sér. Það verk hlaut titilinn Í minningu 

skáldsins og var tilbúið um 1945.
67

 Þetta verk (sjá mynd 6) er algjörlega í anda Einars, 

þar sjáum við karlmann í yfirstærð sem má segja að sé í hlutföllum kraftajötuns, en það er 

þessi sterki einstaklingur sem Einar kemur svo oft inn á. Við þessa tilfærslu á Jónasi 

virðist Einar hafa farið að hugsa aftur um verkið og að einhverju leyti til að fá uppreisn 

æru ákveðið að móta Jónas eftir sínu höfði. Samkvæmt Einari átti „ljót“ eða „ill“ list ekki 

rétt á sér, dæmi eru um að hann hafi eyðilagt verk sem hann var ekki ánægður með, þar 

má nefna nokkuð glæsilegt verk sem hann gerði til höfuðs fornlistinni og kallaði 

„Antiken“.
68

 Hefði hann fengi að ráða þá er spurning hver örlög styttu Jónasar 
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 BsR. Bréf frá FÍM 21. mars 1935. aðfanganúmer 7094, askja 134. 
66

 Hafliði Jónsson:  Greinagerð starfsnefndar um höggmyndir, bls. 12. 
67

 Einar Jónsson myndhöggvari, bls. 138. 
68

 Ólafur Kvaran: Leitin að frumleika, bls. 2. 



 22 

Hallgrímssonar hefðu orðið. Eftirarandi orð hans gefa það kannski til kynna að einhverju 

leyti:   

Afbrot geta afmáðst - glæpir geta fyrnst, en list með illum innblæstri gerir ekki 

aðeins illt um stundarsakir - heldur heldur hún áfram að gera illt í gegnum allar 

þær tíðir sem hún lifir - já hugsanlega með meir og meir margfölduðum krafti, ef 

taka ætti tillit til allrar þeirrar mögnunar sem hugsanleg er að gæti átt sjer stað frá 

öllum þeim aragrúa af sálum sem þettað sjá - fynna til með, og lifa sig inní, og 

máski oft af miklum krafti.
69

 

 

Líkur eru á því að Einar eigi að nokkru leyti við þær standmyndir sem fjallað hefur verið 

um hér en samkvæmt ályktunum Ólafs Kvaran voru þessar minnisbækur Einars skrifaðar 

á árunum 1914-1918 á miðju því tímabili sem Einar vann að standmyndunum.
70

 

 

 

Mynd 6. Í minningu skáldsins. Einar Jónsson 1945. LEJ. Ljósmyndasafn. 
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 LEJ. Minnisbækur Einars Jónssonar. Ólafur Kvaran skráði ártöl á minnisbækurnar þegar hann var við 
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Næsta standmynd Einars af þjóðþekktum Íslendingi var af Jóni Sigurðssyni. Mótun 

hennar gekk greiðlega og voru engar deilur um hana en hún var sett upp fyrir framan 

stjórnarráðið árið 1911. Það sem er merkilegt við þá mynd er að þó að Einar hafi farið 

gegn sínum hugsjónum og gert aðra mynd í persónustíl þá lét hann fylgja með henni 

verkið „Brautryðjandann“
71

 (sjá mynd 1). Þannig hefur Einar getað fullnægt kröfum 

þeirra sem pöntuðu myndina en einnig kröfum sínum sem listamanns. „Brautryðjandinn“ 

er lýsandi mynd fyrir Einar, þar er fremstur í flokki risi sem ryður braut í gegnum 

stuðlaberg fyrir hina sem á eftir fylgja, sterki einstaklingurinn kemur fram aftur, hann ber 

höfuð og herðar yfir almúgann og hjálpar þeim að komast á hærri hæðir.
72

  

 

 

Mynd 8. Stytta Jóns Sigurðssonar á Austurvelli Þarna má sjá hvernig lágmyndin fellur inn í stallinn líkt og 

hún gerði á upprunalega stallinum sem stendur fyrir framan stjórnarráðið. Ólafur Kvaran: Einar Jónssons 

skulptur, bls. 225. 

  

Einari var mikið í mun að lágmyndin fengi að njóta sín. Það var honum mikilvægt að 

stallinum yrði þannig komið fyrir að ekkert „skyggi á það fallegasta á stöplinum ... að 

þessu verði gefin gaumur, hefur afar mikið að segja uppá fegurð minnisvarðans, og ég 

óska mjög ákveðið, að þetta verði tekið til greina“.
73

 Það kemur mjög skýrt fram þegar 
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maður skoðar skýringarmyndir Einars (sjá mynd 7) að þannig sá Einar fyrir sér 

heildarmyndina, samspil verksins sjálfs og umhverfis. 

 

 

Mynd 7. Hér getur að líta þær myndir sem Einar teiknaði til að sýna hvernig stallinum ætti að vera komið 

fyrir. Hann vildi alls ekki að fyrirhugað grindverk skyggði á stallinn og eyðilegði heildarmyndina. LEJ. 

Bréfasafn. Bréf til Þórhalls Bjarnasonar 2. júlí 1911. 

 

Síðasta verk Einars af stjórnmálamanni sem komið var fyrir á opinberum stað var af 

Hannesi Hafstein skáldi og ráðherra. Því verki var komið fyrir á stalli Jóns Sigurðssonar 

fyrir framan stjórnarráðið en Jón var færður yfir á Austurvöll. Voru heldur engar deilur 

um þetta verk og gekk mjög greiðlega að koma því á stall. Svo virðist sem Einar hafi ekki 

haft neinar mótbárur gegn því að gera mynd til heiðurs Hannesi í persónustíl og skýrist 

það jafnvel af því að Hannes er eina persónan sem Einar sá í lifandi lífi. Hann hafði 

einnig óbeint samband Hannes, sem var einn þeirra sem átti þátt í því að þjóðargjöf 

Einars var samþykkt, að því leyti að Alþingi veitti fé svo hægt væri að flytja myndir hans 

til landsins.
74

 Þannig eru líkur á því að auðveldara hafi verið fyrir Einar að gera mynd 

Hannesar en annarra, jafnvel hefur hann verið ánægður að geta launað Hannesi velvildina 

með þessum hætti. Engar heimildir fundust um að Einar hafi ætlað láta nokkuð fylgja 

verki Hannesar líkt og með verkum Jóns Sigurðssonar og landnámsmannsins Ingólfs 

Arnarssonar, svo virðist sem Einar hafi einfaldlega vitað til hvers væri ætlast af honum 

við þetta verkefni og hann hafi unnið það með því hugarfari. 
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2.2 Hugsjónir listamannsins 

 

Það hafði ekki verið til höggmynd á Íslandi fyrr en sjálfsmynd Thorvaldsens var reist á 

Austurvelli árið 1875.
75

 Ísland var frábrugðið öðrum þjóðum í Evrópu að því leytinu til, 

sumhver þeirra áttu hundruða ára sögu í gerð minnismerkja og því erfitt að bera saman 

sögu minnismerkja hér á landi og úti í heimi. Það var enginn listamaður sem hafði haft 

áhrif hér, engin fótspor að feta í. Íslensku listamennirnir sem héldu fyrstir út í listnám 

fóru þangað án nokkurrar hefðar til að byggja á, þetta voru opnir hugar sem drukku það í 

sig sem þeir sáu. Þegar heim kom varð íslenskt landslag aðalsmerki þeirra.
76

 Einar var þar 

engin undantekning, þó svo að náttúran yrði ekki hans eina viðfangsefni, en það má sjá 

tilvísun til íslenskrar náttúru í mörgum verka hans. Stuðlabergið var honum sérstaklega 

hugleikið en það var m.a að finna í grennd við æskustöðvar hans og notaði hann það í 

mörgum mynda sinna þar á meðal í „Brautryðjandanum“ (sjá mynd 1). 

 Einar hafði sterkar skoðanir bæði á list og þjóðfélagsmálum og hvikaði ekki frá 

þeim. Hann stóð þó alltaf utan við hinar ýmsu deilur um myndlist og hélt sig við það sem 

gafst honum best, verk hlaðin táknmáli með skírskotanir í trúarleg efni og guðspeki.
77

  

Honum virðist hafa verið mikið í mun að koma frá sér sínum þönkum og hugsjónum og 

miðla þeim til fólks. Annars hefði hann varla tekið sér fyrir hendur að skrifa bók sem 

hlaut nafnið Skoðanir. Þar sem hann leggur fram sínar skoðanir á ýmsum málefnum, þó 

hann hafi ekki viljað að neinn gengi í smiðju sína í listinni. Þá virðist honum hafa verið 

mikið í mun að fólk íhugaði lífssýn hans og hugmyndir. Þannig vildi hann miðla sinni 

þekkingu, ekki verkþekkingu heldur andlegri þekkingu. „Á meðan að enginn fetar í mín 

fótspor, er jég rólegur, á meðan hef jég ekki blindað neinn, eða bundið fastan“.
78

 Þetta eru 

orð Einars sem útskýra vel hvers vegna hann tók sér aldrei fasta nema. Hann vildi alltaf 

að list væri frumleg og því gat hann ekki gengið gegn þeim hugsjónum sínum með að 

taka nema í læri og beina þeim inn á sína braut. Skoðanir Einars féllu þó stundum í 

grýttan jarðveg, ekki voru allir sammála honum og á tímum virðist hann hafa tekið aðeins 

of sterkt til orða. Áhrifamenn hans, þeir Björn Kristjánsson og sr. Valdimar Briem, 
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reyndu að haf vit fyrir eldhuganum og ná honum niður á jörðina.  Björn skrifar í bréfi 

seint á árinu 1913 að Einar þurfi að taka meira tillit til skoðana annarra og smekks þeirra, 

ekki að rígbinda sig við það sem hann sjálfur trúi á: „Þetta verður maður að gera á meðan 

maður hefur ekki afl til að breyta skoðunum“.
 79

 Listinni sé það lítið gagn að Einar komist 

aldrei neitt áfram.
 
Sr. Valdimar hafði tekið í sama streng nokkrum árum áður. Í bréfi einu 

er hann frekar harðorður við Einar, mótmælir skilgreiningu hans á list og segir að hann 

ætti að vera ánægður að hafa yfirleitt nokkurt verkefni,
80

 en Einar var að vinna að styttu 

Jónasar á þessum tíma. Það er spurning hvort Einar hefur tekið þessi orð velgjörðarmanna 

sinna til greina eða einfaldlega styrkst í sannfæringu sinni, eflst við mótlætið. Hann 

samþykkti ýmsar breytingar á standmyndum sínum eins og kom fram hér að framan, og 

þannig slakaði hann á ýmsum kröfum sínum í sambandi við listina, hinsvegar virðist hann 

einungis hafa gefið eftir þegar engin önnur leið virtist fær. 

 Um aðra listamenn var Einar oftast nær fámáll en hann trúði því að listir væru 

ekki eitthvað sem lærðist, heldur væri þetta meðfæddur hæfileiki „Ef listamaðurinn er 

ekki fæddur með þeirri gáfu og hefur þannig eitthvað sjálfur til brunns að bera, þá verður 

hann aldrei listamaður með lærdómi einum.“
81

 Hinsvegar væru listaskólar til einhvers 

góðs, listir lærðust ekki þar en skólarnir gátu verið lykill að lærdómi sem væri 

nauðsynlegur listamönnum „já svo nauðsynlegur að án hans verður listin ekkert.“
82

 

Øyvind Heggtveit safnaði lengi vel efni til að gefa út bók um Einar. Hann skrifar í 

handriti bókarinnar að hinn ungi listamaður ætti ekki að fara að ráðum kennara síns 

heldur að fara sínar eigin leiðir. Þannig fengi hann ekki bara hrós og stuðning frá kennara 

sínum heldur frá náttúrunni sjálfri.
83

 

 Einar framreiddi list sína ekki einungis fyrir sig, hann hafði áhorfandann ávallt í 

huganum því hann var að reyna að koma einhverju til skila, segja sögu, koma einhverjum 

skilaboðum á framfæri. Samt vildi hann ekki láta neinar útskýringar fylgja verkum sínum 

heldur var honum mikið í mun að áhorfandinn gæti fundið sína eigin túlkun á því og 

komist þannig að einhverjum sannleika sem snerti hann. Of nákvæmar skýringar gátu 

orðið „nokkurn veginn að mannheldum múr fyrir frekari skilning fjöldans og þeirra 
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hæverskari sálir. Sem þar af leiðandi ekki vilja glepja gefnar þýðingar.“
84

 Einar gekk 

jafnvel svo langt að á tímabili vildi hann ekki að nöfn fylgdu verkum sínum heldur voru 

þau einungis númeruð. Þannig hafði listamaðurinn engin áhrif á skilning fólks á 

verkunum öðruvísi en með því sem fólk upplifði þegar það bar þau augum.
85

  Listsýn 

Einars, eins og hefur komið fram, byggðist að mestu leyti upp á því að skapa ávallt 

frumleg verk sem hefðu eitthvað fram að færa, segja einhverja sögu eða koma einhverjum 

skilaboðum á framfæri. Sigur andans á efninu, brautryðjandinn, að komast á hærra plan, 

þetta eru mótíf sem koma fram aftur og aftur hjá Einari. Það er því forvitnilegt, þegar 

gengið er inn í eina af geymslunum í safni hans að sjá allan þann fjölda af brjóstmyndum 

og minningarskjöldum sem hann gerði. Þessar myndir innihalda ekki neinar trúarlegar 

skýringar eða táknmyndir, það eru engin skilaboð í þeim, þær hafa ekki annan tilgang en 

þann að vera til minningar eða heiðurs þeim einstaklingi eða einstaklingum sem þær 

sýna. Einar virðist hafa gert slíkar myndir nokkuð jafnt og þétt á ferli sínum
86

 og 

merkilegt er að hann minnist aldrei á þær, ekki hafa fundist nein skrif eftir hann um 

þessar myndir, hvorki í bréfum frá honum eða í hinum fjöldamörgu minnisbókum hans. 

Þær virðast ekki hafa verið þess verðar að eyða púðri í. Þetta virðist sýna að það sama á 

við Einar og okkur hin, þó að hann hafi verið sá snillingur sem hann var þá þurfti hann 

ennþá að vinna fyrir sér. Anna Jónsson, kona hans, sagði í viðtali árið 1965 að eftir 

ferðina til Ítalíu 1902, þá hafi Einar aðallega lifað á því að gera þessar mannamyndir, 

hann seldi aldrei stærri verk sín.
87

 Eins og með standmyndirnar sem hann gerði fyrir ríkið 

og hin ýmsu félög þá sló Einar af listrænum kröfum sínum þegar hann þurfti að eiga í sig 

og á. 
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Niðurstöður 

 

Lífshlaup Einars Jónssonar myndhöggvara minnir stundum á dramatískt handrit að 

kvikmynd. Hér höfum við unga eldhugann sem sigrast á öllum hindrunum og nær að 

miklu leyti að upplifa draum sinn, hann finnur ástina og ferðast um heiminn í leit að 

samastað og tilgangi. Þegar aldurinn færist yfir rennur það upp fyrir honum að hann þurfti 

ekki að leita langt yfir skammt, því hans staður í heiminum var alltaf sá sami. Að vissu 

leyti þreyttur á hinum stóra heimi og baslinu sem fylgir því að lifa og hrærast í 

alþjóðlegum listaheimi lokar hann sig af í dularfulla kastalanum uppi á hæðinni og 

einangraður frá umheiminum, heldur hann áfram að skapa og gefa dauðu efni líf. 

Almenningur veit ekki alveg hvað er að gerast bakvið luktar dyr kastalans, en fær þó smá 

gust af hinum ævintýralegu sköpunarverkum meistarans endrum og eins. Það má því 

segja að dálítið ævintýralegur blær hafi ávallt verið yfir Einari, hér var á ferð afar 

hæfileikaríkur maður, það verður ekki frá honum tekið. Líf hans einkenndist af baráttu 

fyrir skoðunum sínum, fyrir listinni, ávallt í leit að frumleika. Væntingar fólks til hans 

virðast hafa verið í mótsögn við það sem hann var í raun og veru. Hér voru til dæmis þeir 

sem vildu fá hann til að gera þessi stóru verk til að upphefja og minnast fornra hetja 

Íslands en hugmyndir þeirra um minnismerkin voru alls ekki þær sömu og Einars. 

Óviljugur er hægt að segja að hann hafi orðið að „hirðlistamanni“ íslenska þjóðríkisins. 

Eftir því sem hann tók að sér fleiri verkefni fór honum að skiljast hvers væri vænst af 

honum og sló hann því af listrænum kröfum sínum. Á móti bætti hann oft við verkin frá 

eigin brjósti svo hann gæti orðið sáttur við þau. Til dæmis gaf hann Brautryðjandann með 

minnismerki Jóns Sigurðssonar. Einar var aldrei á móti verkum til minningar um hina og 

þessa, þvert á móti eru dæmi um að hann hafi verið farinn að hugsa um slík verk löngu 

áður en hann fékk nokkra pöntun um slíkt. En hann var á móti því að gera ófrumleg verk, 

eitthvað sem hafði verið gert oft áður. Hann skildi ekki hvers vegna þeir sem höfðu 

ekkert vit á list að hans mati skiptu sér svona mikið af og gátu ekki sætt sig við að hann 

vissi betur. Fyrsta slíka barátta hans entist áratugi, en hann lærði mikið af henni. Einar 

var, eins og margir aðrir samtímamenn, uppfullur af hugmyndum um þjóðerni og skín 

það í gegnum hugmyndir hans og skrif. Ást hans á ættjörðinni styrktist eftir því sem leið á 

feril hans, smám saman rann það upp fyrir Einari að á Íslandi var hann konungur listar 
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sinnar, þar var hann hinn mikli upphafni listamaður en annarsstaðar í heiminum var hann 

ekki einn um hituna, þar þurfti hann að keppa við aðra. Það hefur ýtt undir það að hann 

tók sig til, flutti til Íslands, lokaði dyrunum á eftir sér og skapaði list eftir sínu höfði.  
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