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Útdráttur 
 

Í þessu 60 eininga meistaraverkefni í stjórnmálafræði er fjallað aðdraganda og 

stofnun Hins íslenska bókmenntafélags árið 1816. Félagið hafði það að markmiði að 

efla menntun, styðja við íslenskt samfélag og styrkja tungumálið. Í ritgerðinni er farið 

yfir hvernig félaginu tókst að standa við þessi háleitu markmið og skoðað er hvernig 

starfsemi félagsins þróaðist fram til ársins 1912.  

Fjallað er sérstaklega um stofnendur félagsins þá Rasmus Kristján Rask, Árna 

Helgason og Geir biskup Vídalín auk Jóns Sigurðssonar. Allir báru þeir einkenni 

frumkvöðla og beittu félagsforminu til þess að ná fram hugmyndum sínum og 

markmiðum. Í ritgerðinni er skoðað hvort félagið hafi eingöngu verið 

embættismannafélag eða hvort hinn almenni félagsmaður hafi einnig haft áhrif á 

stefnu félagsins. Þá er greint frá helstu félögum sem stofnuð voru í lok 18. aldar og á 

19. öldinni.  

Farið er yfir tímarita- og bókaútgáfu Hins íslenska bókmenntafélags á þessu tímabili 

en sérstaklega er fjallað um þau verkefni sem félagið efndi til og síðar töldust 

viðfangsefni ríkisins. Þannig sá félagið til dæmis um skrásetningu um hagi 

landsmanna og manntal á árunum 1858-1875 og gaf út ritið Skýrslur um landshagi á 

Íslandi sem síðar varð hluti að Stjórnartíðindum. Einnig stóð félagið fyrir átaki í 

veðurmælingum og tók stóran þátt í landmælingum Íslands. Í ritgerðinni er reynt að 

greina samfélagsleg áhrif félagsins út frá frumkvöðlakenningum á sviði þriðja geirans 

og áhrif hinna alþjóðlegu stefna og strauma á útgáfu og starfsemi félagsins 
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Formáli 

Ritgerð þessi er meistaraprófsverkefni í stjórnmálafræði í Háskóla Íslands. 

Umsjónarmaður höfundar í náminu og leiðbeinandi við verkefnið er Ómar Hlynur 

Kristmundsson prófessor. Ritgerðin er 60 ECTS og fjallar um aðdraganda að stofnun 

Hins íslenska bókmenntafélags og starfsemi þess fyrstu áratugina og áhrif þess á 

íslenskt samfélag.  

Höfundurinn lauk BA námi í stjórnmálafræði fyrir 20 árum og fór þá að vinna hjá Hinu 

íslenska bókmenntafélagi og heillaðist af sögu þess og útgáfu. Hann vann þar í 16 ár 

en fór síðan að vinna hjá öðrum félagasamtökum, Heimili og skóla. Ástæðan fyrir því 

að hann ákvað að fara að söðla um og fara í skóla var sú að honum fannst áhugavert 

hversu margt væri líkt hjá þessum ólíku félögum eins og til dæmis tengsl við hið 

opinbera. Höfundur ákvað því í miðri kreppu að segja upp góðu starfi og snúa aftur til 

náms og ákvað að taka meistarapróf í stjórnmálafræði með áherslu á frjáls 

félagasamtök. Það kallar á ýmsar tilslakanir og ekki alltaf auðvelt að vera einstæð 

móðir með fjögur börn í fullu námi. Ég vil því þakka dætrum mínum, Elínu Tinnu, 

Fanndísi Birnu, Lindu Björgu og Lilju Katrínu fyrir ómetanlegan stuðning og skilning 

og fyrir þær tilhliðranir sem þurfti til þess að þessum áfanga yrði náð. Móður minni 

Erlu Þorvarðardóttur þakka ég innilega fyrir alla hjálpina. 

Ég vil einnig þakka viðmælendum mínum þeim Guðrúnu Kvaran og Inga Sigurðssyni. 

Sigurði Líndal vil ég þakka fyrir að gera sögu félagsins lifandi, skemmtilega og 

einstaklega áhugaverða. Einnig vil ég þakka Sigurði fyrir að gefa sér tíma til þess að 

veita mér viðtöl og að lesa ritgerðina yfir. Aðstoð hans og athugasemdir hans eru mér 

mikilsverðar. Gunnari Hauki Ingimundarsyni vil ég þakka kærlega fyrir greiðan 

aðgang að öllum gögnum og útgáfu félagsins og að hafa auk þess veitt mér aðstöðu 

á skrifstofunni. Loks vil ég þakka Ómari Hlyni Kristmundssyni fyrir samvinnuna og 

fyrir að halda mér á jörðinni hvað varðar mögulega yfirferð á hinni merku sögu Hins 

íslenska bókmenntafélags.   
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1. Inngangur 

Undanfarna áratugi hefur áhugi fræðimanna á frjálsum félagasamtökum aukist mikið 

og hafa þau gjarnan verið kölluð þriðji geirinn. Með þriðja geiranum er einkum átt við 

sjálfstæð samtök fólks með formlega stjórnskipan sem stjórna málum sínum að 

mestu sjálf, hafa ekki hagnað að markmiði og byggja starfsemi sína að einhverju leyti 

á sjálfboðaliðastarfi. Hið opinbera og einkageirinn eru þá hinir tveir geirarnir. Þriðji 

geirinn og hið opinbera hafa í gegnum tíðina unnið náið saman til að auka 

almannagæði (e. public goods). Félagasamtökin sem tilheyra þessum hópi eru mjög 

fjölbreytt og má m.a. nefna líknarfélög, mannúðarsamtök, trúfélög, íþróttafélög, 

hagsmunasamtök, mennta- og menningarfélög. Hið íslenska bókmenntafélag, sem 

hefur verið starfandi í 195 ár, fer í flokk með því síðastnefnda og er í raun fræðafélag 

en félagið á að baki langa og merkilega sögu sem að hluta til verður gerð skil í 

þessari ritgerð.  

Starfsemi fræðafélaga var áberandi á upplýsingaöldinni í Evrópu og Ameríku en 

félögin voru mjög ólík að uppruna og starfsemi. Má þar í fyrsta lagi nefna félög sem 

voru stofnuð eða studd af æðstu embættismönnum þjóðfélagsins eða þjóðhöfðingjum 

og nutu velvilja þeirra. Þessi tegund félaga var algeng í Norður-Evrópu þar sem þeir 

sem réðu samfélaginu studdu upplýsinguna eins og í tilvikum hinna upplýstu 

einvalda. Annar hópur félaga einkenndist af því að vera félög aðalsmanna. Þriðja 

tegundin voru félög sem stofnuð voru við háskóla og tengdust þeim. Fjórða tegundin 

var félög sem menntaðir borgarar stofnuðu (Helgi Magnússon, 1990, bls. 184). 

Viðfangsefni þessara félaga voru fjölbreytt en flest þeirra lögðu áherslu á að gefa út 

hagnýtt efni sem nýttist til alþýðufræðslu.  

Hið íslenska bókmenntafélag (Bókmenntafélagið) er afleiðing þessarar þróunar en 

það var stofnað af frumkvöðlunum, Rasmusi Kristjáni Rask, Árna Helgasyni prófasti 

og Geir biskupi Vídalín árið 1816. Félagið fellur því í flokk þeirra sem menntaðir 

borgarar stofnuðu. Megintilgangur með stofnun Bókmenntafélagsins var að standa 

vörð um íslenska tungu og efla þekkingu Íslendinga á öllu því sem snerti stöðu 

landsins og styrkja þannig þjóðlega menningu en það var álitið vænlegast til að ýta 

undir framfarir á tímum upplýsingaaldarinnar. Einnig gætir nokkurra rómantískra 
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áhrifa við stofnun félagsins eins og sjá má varðandi verndun tungumálsins og 

sameiningu þjóðarinnar. Félagið er elsta samfellt starfandi félag á Íslandi og er einnig 

leitun að álíka lífseigum félögum eins og Bókmenntafélaginu erlendis. Á þessum 

langa starfstíma stóð félagið fyrir umfangsmikilli bókaútgáfu en einnig gaf það út 

tímarit. Fyrsta tímaritið kallaðist Íslensk sagnablöð en tilgangur þess var að flytja 

Íslendingum fréttir á íslensku af atburðum utan úr heimi. Arftaki Sagnablaðanna var 

Skírnir, sem kom fyrst út árið 1827 og er enn í fullu fjöri og telst elsta tímaritið í 

samfelldri útgáfu á Norðurlöndunum. Tímarit hins íslenska Bókmenntafélags var 

einnig gefið út samhliða Skírni á árunum 1880-1904.  

Stofnun og rekstur Hins íslenska bókmenntafélags felur í sér mikið frumkvöðlastarf 

og forsprakkar þess hafa verið tilbúnir til að leggja til mikla vinnu, tíma, og fjármuni til 

þess að félagið gæti unnið að verkefnum sínum sem síðar töldust mörg hver 

viðfangsefni hins opinbera. Finna má sterk tengsl á milli félagsins og hins opinbera. 

Sumir fræðimenn telja jafnvel að Bókmenntafélagið hafi verið hálfopinbert félag 

vegna þeirrar konunglegu verndar sem félagið hlaut (Helgi Magnússon, 1990). 

Félagsmenn þess hafa hinsvegar haft mikið um málefni og útgáfu þess að segja og 

lýðræðislega hefur verið staðið að ákvörðunum innan félagsins. Félagafjöldinn hefur 

aftur á móti verið sveiflukenndur í gegnum söguna.  

Hið íslenska bókmenntafélag tók að sér verkefni sem áttu eftir að verða fyrirmynd í 

íslenskri stjórnsýslu og gegndi því miklu brautryðjendastarfi. Þannig hafði félagið 

frumkvæði að mikilvægum samfélagslegum verkefnum sem hið opinbera bar síðar 

ábyrgð á. Hér á eftir koma nokkur dæmi um þetta en ítarlega verður farið í hvert 

verkefni síðar í ritgerðinni. Eftirfarandi eru nokkur dæmi um slíkt brautryðjendastarf:  

 Eitt af fyrstu verkum félagsins var að hafa forgöngu um að stofna 

Landsbókasafn Íslands árið 1818. Það hét reyndar Stiftsbókasafn í 

upphafi en heitir nú Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn. 

 

 Félagið gaf út Tíðindi um stjórnarmálaefni Íslands en það rit var 

undanfari Stjórnartíðinda.  

 

 Á árunum 1858-1875 sá félagið um skrásetningu um hagi landsmanna 

og manntal og gaf út ritið, Skýrslur um landshagi á Íslandi sem síðar 
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varð hluti af Stjórnartíðindum og seinna hagskýrsluútgáfu Hagstofu 

Íslands. 

 

 Hið íslenska bókmenntafélag stóð fyrir átaki í veðurmælingum árið 1840 

en þá fékk félagið 45 veðurmæla sem styrk frá danska Vísindafélaginu. 

Mælunum var síðan dreift til presta á landinu sem voru tilbúnir að taka 

að sér veðurmælingar. Félagið tók svo við skýrslum þeirra og varðveitti 

en prestarnir fengu að launum Skírni, tímarit félagsins. Þessi bragur var 

hafður á þangað til danska veðurstofan var sett á laggirnar.  

 

 Hið íslenska bókmenntafélag styrkti Björn Gunnlaugsson til að mæla 

landið og setja á kort. Þegar verkið fór að skila árangri kom danska ríkið 

inn í samninginn og rentukammerið styrkti verkefnið með árlegum 

greiðslum og danskir fræðimenn voru fengnir til að aðstoða Björn og 

ganga frá verkinu. 

 

 Með þessum stóru verkefnum lagði félagið ákveðnar línur og tókst að mynda traust 

og áreiðanlega ímynd og festa sig í sessi sem skipulagsheild sem hjálpaði við að 

móta og styrkja íslenska stjórnsýslu. 

 

1.1 Markmið rannsóknar 

 

Markmiðið með þessari rannsókn er að skoða hvernig og hvers vegna Hið íslenska 

bókmenntafélag var stofnað 1816 og hvernig starfsemi þess þróaðist fram til ársins 

1912 en það árið voru deildir félagsins sameinaðar. Fjallað er sérstaklega um 

stofnendur félagsins og frumkvöðlahlutverk þeirra. Skoðuð verða samfélagsleg áhrif 

félagsins og tengsl þess við hið opinbera. Til að setja þessa umfjöllun í sögulegt 

samhengi er einnig fjallað um þjóðfélagslegar aðstæður á tímabilinu. Farið verður yfir 

bókaútgáfu félagsins og sagt frá tímaritum þess. Þá verður skoðað frumkvæði 

félagsins við að innleiða ný verkefni sem síðar töldust viðfangsefni ríkisins. Leitast 

verður við að greina samfélagsleg áhrif félagsins út frá frumkvöðlakenningum á sviði 

þriðja geirans og áhrif hinna alþjóðlegu stefna og strauma á útgáfu og starfsemi 

félagsins. 
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Ekki hefur áður farið fram rannsókn sem þessi á sögu félagsins. Hið íslenska 

bókmenntafélag er nú 195 ára og hefur fest sig í sessi sem traust og ábyrgt félag þó 

sjaldnast hafi farið hátt um starfsemi eða útgáfu félagsins sem ávallt hefur verið 

vandað til og reynt að hafa sem fjölbreyttasta. Félagið hefur verið brautryðjandi á 

ýmsum sviðum m.a. stuðlað að gerbreyttu viðhorfi manna til íslenskrar tungu og 

bókmennta síðari alda.  

Í upphafi átti þessi rannsókn að ná yfir tengsl Hins íslenska bókmenntafélags við hið 

opinbera í 195 ára sögu félagsins en rannsakandi komst fljótt að því að það væri allt 

of langt tímabil og of vítt svið og myndi miklu frekar hæfa sem doktorsritgerð. Það 

þurfti því að endurskoða tilgang og markmið ritgerðarinnar og afmarka tímabilið sem 

fjalla átti um.  

 

1.2 Gagnasöfnun og aðferðafræði 

Ritgerðin byggir á útgefnu efni um sögu félagsins og það tímabil sem við á, 

fundargerðir, skýrslur, félagatal, auk birtra og óbirtra skjala. Rannsakandi hafði fullan 

aðgang að öllum gögnum félagsins og fór í gegnum bréf og bækur sem varðveittar 

eru hjá félaginu og komu frá Kaupmannahafnardeild félagsins eftir sameiningu. 

Landsbókasafn Íslands varðveitir elstu gögn félagsins frá Reykjavíkurdeildinni. Netið 

reyndist einnig ómetanlegt þar sem mikið hefur verið skannað inn af gömlu efni og 

eru t.d. Afmælisrit Bókmenntafélagsins, Minningarrit Hins íslenska bókmenntafélags, 

Íslensku sagnablöðin og elstu árgangar Skírnis komin á netið. Það gaf mikla 

möguleika á að finna efni eftir leitarorðum. Að lesa af skjá kemur þó engan veginn í 

staðinn fyrir að handleika gamlar bækur því það kveikir óneitanlega á ákveðinni 

virðingu fyrir því sem maður hefur í höndunum og á einhvern hátt færir það mann 

nær sögunni að hafa í höndunum sömu bók sem ef til vill Rasmus Kristján Rask eða 

Jón Sigurðsson handléku.  

Áhersla var lögð á skrifuð gögn og til allra heilla hefur félagið lagt mikið upp úr því að 

varðveita og skrásetja öll sín gögn og eru þau því til og aðgengileg t.d. í 

Landsbókasafni Íslands, Þjóðskjalasafni og í varðveislu félagsins sjálfs. Allar 

fundargerðir, sem ritaðar voru bæði hér á Íslandi og í Kaupmannahöfn, eru einnig 

varðveittar. Farið var að vinna úr og taka saman efni úr fyrirliggjandi gögnum sem 

fólst m.a. í því að taka saman fjölda félagsmanna Hins íslenska bókmenntafélags frá 
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árunum 1816-1912 en samtölur voru ekki til þó svo að félagatölin með nafni og titli 

hvers félagsmanns hefðu verið varðveitt í Skýrslum, reikningum og félagatali sem í 

upphafi var birt í Íslenskum sagnablöðum en urðu síðan hluti af Skírni. Einnig var 

farið yfir fundargerðabækur félagsins, bæði hér á Íslandi og í Kaupmannahöfn og 

tekið var saman hversu oft félagsfundir voru haldnir. 

Mikill tími fór í að fara í gegnum söguleg gögn en það var grundvöllur þess að hægt 

væri að átta sig á hvers vegna Hið íslenska bókmenntafélag var stofnað og hvaða 

áhrif það hefur haft á mótun samfélagsins og þá ekki síst á stjórnsýslu landsins. 

 

Til að varpa frekara ljósi á sögu félagsins voru tekin þrjú opin viðtöl við fræðimennina 

Sigurð Líndal, Guðrúnu Kvaran og Inga Sigurðsson (sjá nánar síðar). 

 

Rannsóknarsniðið sem notast er við í gerð þessarar ritgerðar er tilviksrannsókn (e. 

case study research). Hún felur í sér að tekið er fyrir og brotið til mergjar afmarkað 

viðfangsefni (einstakling, hóp eða atvik) og leitast við að greina það út frá ólíkum 

sjónarhornum, t.d. sögulegum, félagslegum, stjórnmálafræðilegum (Hart, 2008). 

Tilviksrannsóknir byggja venjulega á ólíkum gögnum, oft bæði megindlegum og 

eigindlegum. Megindlegar aðferðir felast í rannsóknaraðferðum sem beitt er í 

náttúruvísindum og félagsvísindum þar sem áhersla er á hlutlægar mælingar (Yin, 

2009). Tölfræði er þá gjarnan beitt við úrvinnslu gagna. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir má aftur á móti rekja til hugmynda og kenninga (til dæmis 

hughyggju, fyrirbærafræði og samskiptakenninga) þar sem áhersla er lögð á að 

einstaklingurinn sé virkur túlkandi veruleikans (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

Eigindleg rannsókn byggir þá á lýsingu afmarkaðra tilvika og túlkunum á því sem 

skoðað er. Því eru margar uppsprettur við gagnaöflun mikilvægar en auk þess er 

tilvikið yfirleitt sett í félagslegt, sögulegt eða efnahagslegt samhengi því það eykur 

líkur á réttmæti tilviksrannsókna (Creswell, 1998). Þar sem eigindleg aðferðafræði 

byggist á sjónarhorni fyrirbærafræðinnar, um að veruleikinn sé huglægur, þá er mjög 

mikilvægt að rannsakandi gæti hlutleysis og geri grein fyrir eigin skoðunum og 

takmörkunum. Tilviksrannsókn hentar vel við söguleg viðfangsefni (Yin, 2009).  

Viðtöl eru eitt algengasta form gagnasöfnunar. Þau veita innsýn inn í efni sem ekki er 

endilega til skjalfest og því getur það sett rannsóknina í víðara samhengi. Tilgangur 

viðtalanna er að fá fram skilning viðmælendanna á því sem verið er að rannsaka og 
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fá fram hvernig þeir meta eða skynja viðfangsefnið. Viðtölin geta einnig hjálpað til við 

að opna glugga inn í liðinn tíma (Yin, 2009).  

 

Til að veita rannsókninni aukna dýpt voru tekin þrjú viðtöl sem tekin voru upp og 

afrituð. Viðtölin voru undir nafni og var tilgangur þeirra að fá meiri innsýn í sögu 

félagsins og einnig til þess að fá fram álit sérfræðinga á áhrifum Hins íslenska 

bókmenntafélags á ólíka þætti samfélagsins. Viðtöl voru tekin við Sigurð Líndal 

forseta félagsins en hann hefur gegnt þeirri stöðu síðan 1967. Sigurður er prófessor 

emeritus í lögum en hann er einnig sagnfræðimenntaður og hefur hann mikla 

þekkingu á sögu félagsins. Einnig var tekið viðtal við Guðrúnu Kvaran en hún er 

prófessor í Háskóla Íslands, skrifstofustjóri orðfræðisviðs, formaður Íslenskrar 

málnefndar og stjórnarmaður í Hinu íslenska bókmenntafélagi. Guðrún hefur ritað 

fjölda greina um Rasmus Kristján Rask og áhrif hans á íslenska málfræðiiðkun. 

Viðtalið við Guðrúnu var til þess að varpa ljósi á hlutverk Hins íslenska 

bókmenntafélags í því að viðhalda íslenskri tungu. Loks var tekið viðtal við Inga 

Sigurðsson, sagnfræðing en hann er sérfræðingur í upplýsingunni og 

alþýðumenntun. Tilgangurinn með viðtali við hann var sá að tryggja að rannsakandi, 

sem ekki hafði sagnfræðibakgrunn, væri á réttri leið með sínar skoðanir á stöðu 

félagsins meðal almennings. Ákvörðunin um að velja þessa einstaklinga byggist á því 

að þeir eru allir með mikla þekkingu, reynslu og virtir sérfræðingar á sínu sviði. 

 

Þar sem rannsakandi starfaði hjá Hinu íslenska bókmenntafélagi í rúm 16 ár þá hafði 

hann góðan aðgang að öllum gögnum og naut trausts og velvildar stjórnar og 

starfsmanna félagsins. Þar sem viðfangsefni ritgerðar er stofnun og starfsemi 

félagsins á 19. öld skapar staða hans augljóslega ekki siðferðisleg álitamál.  

Til að tryggja réttmæti rannsóknarinnar er notast við fjölbreytt skrifleg gögn og viðtöl. 

Það auðveldaði rannsóknarvinnuna hversu vel Hið íslenska bókmenntafélag hefur 

varðveitt og skrásett öll sín gögn. Einn helsti sérfræðingur í sögu félagsins, Sigurður 

Líndal las yfir handrit og kom með gagnlegar ábendingar.  
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1.3 Kenningar um þriðja geirann 

Félagasamtök eins og Hið íslenska bókamenntafélag eru ekki ný en áhugi 

fræðimanna á þessu sviði er tiltölulega nýlegur og skilgreining þessa sviðs sem þriðji 

geirinn er það einnig (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). Fyrstu kenningar um þriðja 

geirann voru út frá hagfræðilegu sjónarmiði enda hefur hið opinbera og þriðji geirinn 

unnið lengi saman að því að auka almannagæði. Kenningarnar breiddust hins vegar 

fljótlega yfir á önnur svið. Áherslur þeirra eru ólíkar þar sem sumar ganga út frá 

stofnun félaga, aðrar tengslum þeirra við yfirvöld og enn aðrar skoða hvernig stjórnun 

innan sviðsins er háttað. Nýjustu kenningarnar ganga út frá því að það sé 

nauðsynlegt að taka inn félagslega þætti og huglægar skilgreiningar til þess að ná yfir 

það stóra svið sem frjáls félög eru. 

 

1.3.1 Frumkvöðlakenningar 

Frumkvöðlakenningar eiga rót sína að rekja til hagfræðinnar en í þeim felst útskýring 

á því hvers vegna frjáls félög eru stofnuð. Til þess að skilja frumkvöðlakenningar er 

nauðsynlegt að gera sér grein fyrir því hvað felst í hugtakinu frumkvöðull. 

Hagfræðingurinn Joseph Schumpeter telur frumkvöðla vera hvetjandi afl í kapítalísku 

hagkerfi (Anheier, 2005). Hann útskýrir einkenni frumkvöðuls í kenningu sinni um 

efnahagslega þróun (e. economic development) en þar segir hann að frumkvöðull sé 

einstaklingur með sérstakt viðmót gagnvart breytingum og hlutverk hans sé að koma 

á nýskipan í framleiðslu. Þessar nýju samsetningar geta verið á fimm vegu: 

• að koma fram með nýja eða betri vöru 

• að koma fram með nýja leið í framleiðslu 

• að opna nýja markaði 

• að ná yfirráðum yfir nýjum auðlindum í hráframleiðslu 

• að koma á fót nýjum stofnunum á hvaða sviði sem er 

(Schumpeter í Badelt, 1997) 
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Að mati Schumpeter þurfa frumkvöðlar ekki endilega að vera eigendur fyrirtækja eða 

sjálfstæðir viðskiptamenn. Því skilgreiningin á frumkvöðlum felst í ákveðinni 

framkvæmd og í ákveðinni „tegund― manna (Schumpeter, 1934 í Badelt, 1997). Það 

er því frumkvæðið sem skilgreinir hegðun frumkvöðulsins.  

Félagslegir frumkvöðlar (e. social entrepreneurs) eru að vissu leyti ólíkir 

viðskiptafrumkvöðlum (e. business entrepreneur) því þeir eru ekki að hámarka 

hagnað heldur að búa til félagsleg gildi (Badelt, 1997). Þannig skynjar félagslegur 

frumkvöðull eitthvert félagslegt vandamál og notar nýjar leiðir eða nýjar samsetningar 

til þess að koma í gegn félagslegum breytingum 

Þannig má nota frumkvöðlakenningar til þess að varpa ljósi á það hvernig félög verða 

til, út frá þeim frumkvöðlum sem að þeim standa. Með því að skoða einstaklinga sem 

standa að baki félögum er hægt að dýpka skilning á því hvers vegna félög eru 

stofnuð (Badelt, 1997). Fræðimaðurinn Dennis Young, sem þekktur er fyrir rannsóknir 

sínar á þriðja geiranum, tekur undir skilgreiningu Schumpeter á frumkvöðlum. Young 

greinir snemma mikilvægi þess að horfa til þessara frumkvöðla þegar skoðað er 

hvers vegna félög eru stofnuð og í eigindlegum rannsóknum veita þessar kenningar 

tæki til þess að útskýra ákveðna hegðun félaga (Badelt, 1997). Í rannsóknum sínum 

hefur Young komist að því að sá hvati sem frumkvöðlarnir stýrast af getur verið 

persónulegur þroski, þörf fyrir sjálfstæði eða þörfin til þess að koma málefnum sem 

þeir telja mikilvæg á framfæri og felst þá umbunin í viðurkenningunni í að málin fái 

fram að ganga eða stoltið yfir vel unnu verki (Young í Badelt, 1997). Í 

frumkvöðlakenningunum er framboðið útgangspunkturinn þ.e. frumkvöðulinn kemur 

fram með hugmynd eða lausn og stofnar félag til þess að mæta einhverri þörf eða 

vanda. Nauðsynlegt er fyrir frumkvöðulinn að þekkja tækifærin og sýna þrotlausa 

eftirfylgni og hámarka félagslegan ábata (Anheier, 2005).  

Kenningar John W. Kingdon (2003) leitast við að útskýra breytingar með því leita uppi 

frumkvæði og reyna að skilja útfrá því hvað leiðir til upphaf máls. Í þessu tilfelli væri 

það stofnun Hins íslenska bókmenntafélags. Kingdon fjallar ekki um þriðja geirann en 

ástæðan fyrir því að hann er tekinn með hér er sá að í skýringalíkani hans eru 

ákveðnir þættir sem eru hjálplegir við að útskýra áhrif á þróun samfélagsins á 

þessum tíma sem smám saman tók breytingum. Einnig eiga kenningar hans margt 

skylt við frumkvöðlakenningar þriðja geirans. Kingdon kynnir til sögunnar 
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stefnufrumkvöðulinn (e. policy entrepreneur) sem hefur oftar en ekki lausnina tilbúna 

og er í leit að vandamáli til að máta hana við. Þessa frumkvöðla er, að mati Kingdon, 

ekki að finna á neinum ákveðnum stað og þeir geta staðið bæði innan 

stjórnsýslunnar og utan. Sameiginlegt einkenni þeirra er hinsvegar að vera tilbúnir til 

þess að leggja til bjargir (e. resources) sínar, tíma, orku, orðspor og stundum 

fjármagn í von um framtíðarávinning. Þessi ávinningur getur verið ákveðin stefna sem 

þeim er hugleikin, ánægjan að taka þátt eða eigin hagnaður sem felst þá e.t.v. í 

starfsöryggi eða stöðuhækkun (Kingdon, 2003). Frumkvöðlinum gefst ákveðið 

tækifæri þegar gluggi tækifæranna (e. window of opportunity) opnast til þess að beita 

lausn sinni og fá málefni á dagskrá.  

Adil Najam (2000) byggir sínar kenningar á kenningum Kingdon og hann vill meina 

að hægt sé að líta á félög sem frumkvöðla að því leyti að það sem þau hafa fram að 

færa og vilja fá framkvæmt sé þeirra framlag í frumstæðu stefnusúpuna (e. primeval 

policy soup) þar sem hugmyndir, vandamál, stefnur og lausnir fljóta um. 

Megintilgangur þeirra sé að koma fram með ákveðna félagslega hugsjón og fá hana 

framkvæmda. Mikilvægt sé að skoða hvað það er í raun sem gerir það að verkum að 

gluggi tækifæranna opnast og að ákveðin mál komast í gegn. Í því tilliti beina Najam 

og Kingdon sjónum sínum að frumkvöðlunum og skoða hvað það er sem þeir vilja, 

því hjá þeim liggur lausnin eða lykilinn.  

Það þarf að hafa í huga að allar framangreindar kenningar eru nýjar í samanburði við 

Hið íslenska bókmenntafélag og eru líkönin þróuð fyrir annan tíma og samfélag 

heldur en var þegar félagið var stofnað.  
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Ritgerðinni er skipt í sex kafla. Í fyrsta kafla er inngangur þar sem greint er frá 

markmiði rannsóknar og rannsóknarspurningar, aðferðafræði og farið yfir þær 

kenningar sem stuðst er við í þessari rannsóknarritgerð.  

Í öðrum kafla er sagt frá helstu alþjóðlegum straumum og stefnum sem hafa áhrif á 

stofnun Hins íslenska bókmenntafélags og hugmyndafræði þess, en það eru 

upplýsingin, rómantíska stefnan, frjálslyndisstefnan og þjóðernishyggja. Því næst er 

lýst þeim áhrifum sem þessir straumar og stefnur hafa á íslenskt samfélag. Einnig er 

sagt frá hlutverki Kaupmannahafnar og Reykjavíkur þegar Bókmenntafélagið var 

stofnað og sagt frá stöðu íslenskunnar á þeim tíma. Farið verður yfir helstu félög sem 

til voru og gegndu svipuðu hlutverki og Hið íslenska bókmenntafélag fram til 1912. 

Í þriðja kafla er sagt frá frumkvöðlunum Rasmusi Kristjáni Rask, Árna Helgasyni og 

Geir biskup Vídalín. Greint er frá undirbúningi að stofnun félagsins, stofnuninni sjálfri 

og lögum félagsins. Stjórnskipulagi þess og helstu fjáröflun. 

Í fjórða kafla er farið yfir starfsemi félagsins á árunum 1816-1912. Þar er ítarlega farið 

yfir félagsmenn, embættismenn, forseta og heiðursfélaga Hins íslenska 

bókmenntafélags. Greint er frá þeim breytingum sem urðu á starfsemi félagsins 

þegar Jón Sigurðsson varð forseti þess. Loks er farið í hagsmunaaðilagreiningu og 

greint frá helstu tengslum við hið opinbera. 

Í fimmta kafla er sagt frá útgáfu félagsins á þeim árum sem ritgerðin nær yfir og farið 

er í mikilvægi útgáfunnar og greiningu á útgáfubókunum en auk þess er sagt frá 

tímaritum félagsins. Að lokum er fjallað um þau verkefni sem félagið hafði frumkvæði 

að. 

Í sjötta kafla eru kynntar niðurstöður og umræður þar sem efni ritgerðarinnar er borið 

saman við frumkvöðlakenningar og skoðað er hvernig alþjóðlegar stefnur og 

straumar sem ríkjandi voru á þessum tíma höfðu áhrif á stofnun og starfsemi 

félagsins. 

Í viðauka A eru Lög Hins íslenzka bókmenntafélags endanlega samþykkt 1818.  

Í viðauka B má síðan sjá hvaða breytingar voru gerðar á lögunum og er þar birt 10. 

útgáfa þeirra sem prentuð var árið 1890. 

Í viðauka C má sjá dagsetningar funda Reykjavíkurdeildarinnar á árunum 1816-1912.  
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Í viðauka D eru síðan dagsetningar fundanna í Kaupmannahöfn. Unnið upp úr 

fundargerðabókum félagsins. 

Útgáfa félagsins á árunum 1816 er síðan útlistuð í viðauka E. Þar er tekið fram nafn 

rits, höfundur og/eða þýðandi og loks útgáfuár. 

Bréf Gríms Thomsen til Jóns Sigurðssonar forseta Kaupmannahafnardeildarinnar 

dagsett 16. mars 1862 um umsókn mrs. Milbank í félagið er síðan í viðauka F 

Í viðauka G er ljósmynd af silfurkransi sem félagið lét útbúa á kistu Kristján IX. 

Dæmi um rekstrarreikning félagsins er í viðauka H. 

Í viðauka I eru síðan myndir úr fundargerðabókum félagsins, bæði frá 

Kaupmannahafnardeildinni og Reykjavíkurdeildinni. 
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2 Sögusviðið 

Stofnun Hins íslenska bókmenntafélags endurspeglar sjónarmið upplýsingarinnar auk 

annarra alþjóðlegra strauma sem ríkjandi voru. Hér á eftir verður farið nánar út í 

þessa strauma og stefnur og lýst þeim áhrifum sem þær höfðu á stofnun og mótun 

félagsins. Auk þess verða skoðaðar aðstæður í þjóðfélaginu, áhrif hagkerfisins og 

mikilvægi þeirra félagslegu frumkvöðla sem verða til þess að aðstæður skapast fyrir 

stofnun frjáls félags með háleit markmið um varðveislu tungunnar, fræðslu og framtíð 

þjóðarinnar.  

  

2.1Alþjóðlegir straumar og stefnur 

Þau félagasamtök eða klúbbar sem voru stofnaðir á Íslandi á fyrri hluta 19. aldar og 

nánar verður greint frá síðar, voru undir sterkum áhrifum þeirra alþjóðlegu strauma og 

stefna sem ríkjandi voru á þessum tíma. Hér á eftir verður þessum áhrifaþáttum lýst 

stuttlega. 

 

2.1.1 Upplýsingin 

Með upplýsingastefnunni fylgdi aukið vægi veraldlegra viðhorfa en henni fylgdi mikil 

áhersla á skynsemi mannsins, þekkingu og fræðslu (Ingi Sigurðsson, 1990). Það var 

skoðun upplýsingarmanna að ef maðurinn fengi rétta fræðslu þá myndi framtíðin 

verða björt og honum væru allir vegir færir. Þess má þó geta að það voru ekki allir 

sammála því að alþýðan fengi „of mikla― fræðslu og var Voltaire einn af þeim sem 

taldi að það gæti leitt til ákveðinnar upplausnar (Ingi Sigurðsson, 1990). 

Upplýsingarmönnum á Íslandi gekk misvel að koma hugmyndum sínum í framkvæmd 

af ýmsum ástæðum. Hér voru erfiðir tímar í kjölfarið á Skaftáreldum og 

Móðuharðindunum 1783-85. Bændasamfélagið var mjög ríkjandi og íhaldssamt og 

því vantaði hér borgarastéttina sem bar upplýsinguna uppi annars staðar. Einnig var 

landinn mjög fastheldinn í sína hjátrú á álfa og tröll en með upplýsingunni fólst 
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gagnrýni á þann hugmyndaheim, skort á framkvæmdahug og menningu alþýðu svo 

sem á hjátrú og dálæti á rímum og tröllasögum. Ókunnugleiki danskra stjórnvalda 

varð líka til þess að framkvæmdir þeirra í anda upplýsingarinnar hér á landi tókust 

ekki sem skyldi. Loks skorti Íslendinga hreinlega vald til að geta gert eitthvað róttækt. 

Vegna alls þessa voru áhrif upplýsingarinnar helst að finna í ritsmíðum (Ingi 

Sigurðsson, 1990) sem nánar verður fjallað um hér á eftir. Annars staðar í Evrópu 

hafði upplýsingin mest áhrif á samfélagsmótun og tækniþróun. Þær stjórnunarstefnur 

og stjórnmálakenningar sem fylgdu upplýsingunni voru ólíkar en upplýsingin hafði 

mikil áhrif á þá sem fóru með stjórnvöldin. Hugmyndafræði sem fylgdi hinu upplýsta 

einveldi var þó mikið til felld inn í fastmótuð kenningakerfi. Þó svo að 

þjóðhöfðingjarnir töldu það til góðs að vera „upplýstir― þá er ekki þar með sagt að 

stefna þeirra hafi verið svo ólík fyrirrennara þeirra. Hið upplýsta einveldi var fyrst og 

fremst áfangi í þróun opnara og virkara stjórnkerfis (Ingi Sigurðsson, 1990). Það 

hefur þó án efa haft áhrif að litið var á stofnun fræðafélaga jákvæðum augum og að 

konungurinn var tilbúinn til þess að verða verndari Hins íslenska bókmenntafélags og 

annarra slíkra félaga.  

 

2.1.2 Rómantíska stefnan 

Í lok 18. aldar og byrjun 19. aldar verður vart í Evrópu við menningar- og listastefnu 

sem kennd er við rómantík. Þessi stefna þróaðist meðfram og gegn nýklassíkinni, 

upplýsingastefnunni og iðnbyltingunni (Þórir Óskarsson, 2008). Hún kemur meðal 

annars fram í bókmenntum og listum þar sem listamenn líta til baka í menningararf 

hinna dularfullu miðalda fyrir tíma endurreisnar og upplýsingar. Samband manns við 

náttúruna var talið mikilvægt svo og þjóðlegir siðir og venjur. Hugmyndir um þjóðríki 

og þjóðtungu sameinuðu borgarana og efldi þjóðerniskennd þeirra. Þetta hafði einmitt 

mikil áhrif á Íslandi fyrir tilstilli Rasmusar Rask og áherslu hans á varðveislu 

tungumálsins. Á þessu tímabili var farið að skrásetja gömul ævintýri og þjóðsögur 

sem höfðu varðveist í munnlegri geymd. Rómantíkin átti ekki að upplýsa fólk heldur 

hrífa það með og vekja tilfinningar og mikill áhugi var á öllu sem var dularfullt, 

framandi og fjarlægt (Sveinn Yngvi Egilsson, 1999). Það er samt ekki hægt að tala 

um að rómantíska stefnan og upplýsingin séu algjörar andstæður því hér á landi 

þróaðist ákveðin samþætting þessara ólíku stefna. 
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2.1.3 Frjálslyndisstefnan 

Hugmyndir frjálslyndisstefnunnar verða áberandi á Íslandi um miðja 19. öldina en 

samhliða minnka áhrif upplýsingarinnar. Stefnan byggir á ákveðnum hugmyndum um 

eðli mannsins og markmið hans og á rætur að rekja alveg aftur til 17. aldar. 

Frjálslyndisstefnan fól í sér kröfu um frelsi einstaklings en í kjölfar þess að þjóðríki 

fóru að taka við af einveldinu þá var einnig lögð áhersla á frelsi þjóða. Þannig tóku 

þeir Jón Sigurðsson og Jónas Hallgrímsson þessa hugmyndastrauma og beittu þeim 

í baráttunni fyrir sjálfstæði Íslands. Frjálslyndisstefnan á Íslandi mótaðist að miklu 

leyti af sérstöðu íslensk samfélags sem einkenndist af sterku bændasamfélagi og 

þeirri staðreynd að hér vantaði öfluga og fjölmenna millistétt eins og var í Evrópu. Hér 

á landi mótuðu einnig tengslin við Danmörku áhrif frjálslyndisstefnunnar þar sem 

barátta Íslendinga fyrir auknu sjálfsforræði magnaði þann þátt stefnunnar sem lýtur 

að þjóðfrelsi. Það er því hægt að segja að á Íslandi hafi verið lögð meiri áhersla á 

frelsi þjóðarinnar heldur en einstaklingsins (Eiríkur Bergmann, 2008).  

 

2.1.4 Þjóðernishyggja 

Notkun hugtaksins þjóðernishyggja er nokkuð vandasöm enda hefur orðið tekið á sig 

gildishlaðna merkingu frá seinni heimsstyrjöldinni (Guðmundur Hálfdánarson, 2001). Í 

sinni einföldustu mynd má segja að í henni felist að þjóðin eigi að mynda eina heild 

sem beri að varðveita.  

Nauðsynlegt er að skipta hugtakinu í tvo þætti, menningarlega þjóðernishyggju og 

pólitíska þjóðernishyggju, svo við getum skýrt út það andrúmsloft sem ríkjandi var í 

lok 18. aldar og byrjun þeirrar 19. (Sigurður Líndal, 2010). 

Menningarleg þjóðernishyggja kemur á undan en í henni felst áherslan á að 

tungumál, saga og hefðir skilgreini þjóð sem slíka. Þannig er baráttan fyrir varðveislu 

hinnar íslensku tungu falin í menningarlegri þjóðernishyggju.  

Rask lagði mikla áherslu á að varðveita íslenska tungu enda væri hún forn 

sameiginleg tunga Norðurlandabúa. Í tengslum við endurreisnina lögðu suðrænar 

þjóðir allt upp úr klassískri menningu og í kjölfarið fóru hinar norrænu þjóðir að leggja 

mikið upp úr sínum arfi sem fólst í að þær ættu líka glæsta fortíð sem birtist m.a. í 
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Íslendingasögunum og Heimskringlu. Íslenskan var því óneitanlega hluti af þessum 

arfi enda vildu Danir ekki útrýma íslenskunni því hún var hluti af þeirra heimsmynd. 

Danir sýndu Íslendingum ákveðna virðingu og ýttu ekki á að þeir tækju upp dönsku af 

því að þeim var í hag að hafa undir sinni stjórn Íslendinga sem varðveittu hinn forna 

menningararf Norðurlandabúa, handritin en þá geymdu þeir einnig frumtungu 

germanskra mála þ.e. íslenskuna og það er menningarleg þjóðernishyggja að 

varðveita þennan mikilvæga arf. Þeir gátu þannig staðið keikir við hlið hinna suðrænu 

þjóða sem höfðu menningu Grikkja og Rómverja á bak við sig (Sigurður Líndal, 

2010). 

Í pólitískri þjóðernishyggju er áherslan á kröfu um samruna landamæra ríkis og 

þjóðar. Hver þjóð átti að sameinast undir menningarlegri og náttúrlegri einingu. Þar 

sem allir einstaklingar tilheyrðu einu óskiptu samfélagi. Hægt er að rekja þessa 

pólitísku þjóðernishyggju til menningarlegrar þjóðernishugsunar Johanns Gottfried 

Herder en hann taldi að tungumálið væri endurspeglun hins náttúrulega umhverfis 

samfélagsins. Einnig taldi hann að rekja mætti hefðir og venjur þjóðanna til 

náttúrunnar (Guðmundur Hálfdánarson, 2007). Þjóðernishyggja Jóns Sigurðssonar 

var pólitísk en hugmyndir hans fólust aldrei í því að slíta samskipti við Dani enda 

hefðu sennilegast ekki verið til neinar forsendur fyrir því á þeim tíma þar sem þjóðin 

hefði ekki getað séð fyrir sér sjálf.  

 

2.2 Áhrif á íslenskt samfélag 

Friðrik VI. Danakonungur var við völd 1808-1839 og ríkti sem upplýstur einvaldur en 

Danir réðu yfir nokkrum löndum og segja má að Ísland hafi verið eins og ein sýsla 

eða hérað innan Danaveldis. Í lok 18. aldar dró til mikilla tíðinda í Evrópu og árið 

1799 tók hershöfðinginn Napóleon Bonaparte öll völd í Frakklandi og gerðist keisari 

Frakka árið 1804. Napóleon lét það ekki nægja enda stefndi hann að sameiningu 

Evrópu undir sinni stjórn og fylgdi því mikil átök (Anna Agnarsdóttir, 2008). Í fyrstu 

hafði þetta valdabrölt hans ekki mikil áhrif hér á Íslandi, sem einangraðrar eyju í 

Atlantshafinu, en þegar líða tók á komu afleiðingar stríðanna fram og þá sérstaklega 

eftir að Bretar gerðu árás á Kaupmannahöfn og brenndu mörg skip Dana og stálu 

öðrum. Danmörk gekk í kjölfarið á því til liðs við Napóleon og við það harðnaði deila 

þeirra við Breta og svo fór að dönsk skip og kaupför voru hernumin af Bretum og 
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varningurinn jafnvel gerður upptækur. Sum þessara skipa voru á leið til Íslands og af 

því leiddi að Íslendingar fengu hvorki matvæli né aðrar lífsnauðsynjar (Anna 

Agnarsdóttir, 2008). Ísland einangraðist því æ meir og vöruskortur fór að gera 

alvarlega vart við sig í landinu. Árið 1813 var danska ríkið eða Ríkisbanki Dana 

gjaldþrota sem skapaði mikla fjármálakreppu og afleiðing hennar var sú að skipt var 

um mynt, úr kúrantmynt yfir í ríkisdali. Það hafði svo m.a. í för með sér að á árunum 

1807-1823 var mikil verðbólga og hækkuðu erlendar vörur í Reykjavík um 176% en 

innlendar um 75%. Á Snæfellsnesi, þar sem samkeppnin var minni en í Reykjavík, 

hækkuðu erlendar vörur um 283% (Anna Agnarsdóttir, 2008). Í kjölfarið á þessari 

miklu verðbólgu þá jukust vöruskipti því enginn vildi lengur taka við seðlum. Þetta 

bitnaði illa á embættismönnum því þeir voru launamenn og þeir sem bjuggu í 

Reykjavík voru með lítinn eða engan búskap (Anna Agnarsdóttir, 2008). Þetta 

reyndist Rasmusi Kristjáni Rask einnig erfitt þegar hann kom til landsins með þessa 

nýju seðla sem enginn vildi taka við.  

Það var þó ekki bara „ytri vandi― sem ógnaði Íslendingum því þeir þurftu einnig að 

glíma við „innri vanda― en hann var hagkerfið sem hér var ríkjandi því það stuðlaði að 

ákveðinni fátækragildru þar sem höfðuáherslan var lögð á landbúnað þrátt fyrir óblítt 

umhverfi, hrikaleg náttúruöfl og frumstæðar framleiðsluaðferðir sem héldust nær 

óbreyttar frá víkingatímanum fram á 19. öld (Þráinn Eggertsson, 2007). Danakonungi 

virtist skorta hvata og getu til þess að nýta þessar auðlindir og þannig útvíkka 

skattstofn sinn og bæta hag landans. Helstu ástæðurnar voru án efa takmörkuð stjórn 

á auðlindunum en einnig voru umboðsmenn hans á eyjunni sjálfstæðir og létu ekki 

stjórna sér svo glatt. Hin fengsælu fiskimið sem umluktu landið voru því aðeins sótt í 

hjáverkum og þóttu lítið annað en gagnleg hliðarbúgrein fyrir íslenska bændur. Öll 

félagsmótun miðaðist við þarfir bændastéttarinnar fyrir vinnuafl. Þéttbýlismyndun við 

sjávarsíðuna var illa séð og það var beinlínis komið í veg fyrir hana með reglugerðum 

og lögum sem bönnuðu þróun bæja. Vinnuaflinu var með lögum skylt að búa á 

bóndabæjum sem bændur eða vinnumenn og ekki nóg með það heldur var öll 

samvinna Íslendinga við útlendinga um strandveiðar bönnuð (Þráinn Eggertsson, 

2007). Atvinnutækifæri og menntunarmöguleikar allrar alþýðu manna voru lítil sem 

engin.  

Segja má með nokkrum rökum að í landinu hafi einungis verið þrjár stéttir manna. Á 

toppnum trónuðu embættismenn, en þann hóp skipuðu prestar, biskupar, sýslumenn 
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og læknar ásamt örfáum fulltrúum konungsvaldsins. Þrepi neðar kom síðan 

bændastéttin en neðst í virðingarstiganum var vinnufólkið þar sem vinnuhjúin voru 

ofurseld vistarbandinu sem lagði á það margskonar félagslegar hömlur og tryggði 

bændum húsbóndavald yfir þeim (Anna Agnarsdóttir, 2008). Var það einnig víðtekin 

skoðun að lausamennska og húsmennska væru af hinu illa og það væri 

vinnumennskan sem kenndi reglusemi og iðni en lausamennska kallaði á svall, 

eyðslusemi og leti.  

 

2.3 Kaupmannahöfn 

Borgaralegt samfélag (e. civil society) hefur verið talið nátengt lýðræðisþróuninni í 

Vestur-Evrópu á 18. öld. Aukin verslun og iðnaður skapaði mikinn gróða og aukna 

velmegun meðal borgara sem fóru að gera kröfur um meiri áhrif í þjóðfélaginu á 

kostnað aðalsins. Frjáls félagasamtök eru tengd þessari þjóðfélagsþróun enda eru 

þau samkvæmt Evers (2009) tengd borgaralegri hegðun sem felur í sér virka þátttöku 

sem væri í sér fallin að þróa með sér eða ýta undir háttvísi (e. civility). Borgaraleg 

hegðun er þannig tengd pólitískri menningu og í henni felst gæði stofnana, félaga og 

aðferða, til að virkja, fjölga og hlúa að háttvísi.  

Kaupmannahöfn var höfuðborg Íslands og nutu íslenskir stúdentar forréttinda um vist 

á Garði en það kallaðist stúdentagarður Kaupmannahafnarháskóla eða Gamli Garður 

(d. Regensen). Þeir áttu einnig rétt á svokölluðum Garðstyrk samkvæmt tilskipun frá 

Danakonungi sem hefur haft mikla þýðingu fyrir menntun þjóðarinnar. Styrkirnir gáfu 

mörgum fátækum Íslendingnum færi á að mennta sig (Aðalgeir Kristjánsson, 1999). 

Vistin var þeim engu að síður oft erfið því þeir höfðu lítinn sem engan pening að 

heiman og styrkurinn dugði skammt. Það voru margir sem gáfust upp og styttu sér 

aldur af vonleysi eða þá veiktust og dóu úr hungri (Guðrún Kvaran, 2011). 

Drykkjuskapur varð einnig mörgum góðum dreng að falli. En það var í 

Kaupmannahöfn sem menn kynntust fyrst þeim nýju straumum, stefnum og 

hugmyndum sem færðu þeim tækifæri til að reisa við menninguna á Íslandi enda voru 

þær í takt við hugmyndir um myndun þjóðríkis. Þessar hugmyndir áttu vel heima á 

Íslandi þar sem fólkið í landinu myndaði einsleitan hóp sem var erfðafræðilega 

einsleitur, átti sitt eigið tungumál, sem var meira að segja forveri tungu 

herraþjóðarinnar, svo ekki sé talað um menningararfleiðina sem fólst í 

bókmenntaarfinum. Einnig hafði landið skýrt afmörkuð landamæri. Drifkrafturinn, 
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hugmyndirnar og áræðnin áttu því upptök sín í Kaupmannahöfn og voru stúdentar 

þar í lykilstöðu. 

 

2.4 Reykjavík 

Myndun sterka borgaralega samfélags á Íslandi varð ekki á sama tíma og í Evrópu af 

þeim ástæðum sem hér var getið að framan, eða vegna sterkrar stöðu 

bændasamfélagsins og andstöðu við lausamennsku. Það liggur í augum uppi að öll 

félagastarfsemi er mun auðveldari í þéttbýli og um leið og borgarastéttin fer að hafa 

það betra fjárhagslega skapast einnig svigrúm fyrir einstaklinga til þess að taka sig 

saman, sinna sínum hugarefnum og finna til samábyrgðar.  

Reykjavík fékk kaupstaðaréttindi árið 1786 og voru íbúarnir þá 167. Nægjanlegt 

eldsneyti, góð hafnarskilyrði frá náttúrunnar hendi, tiltölulega góðar samgöngur á 

þeirra tíma mælikvarða og nóg af fersku vatni eru þeir kostir sem tryggðu Reykjavík 

sess sem aðsetursstað fyrir Innréttingarnar. Það varð til þess að atvinnulíf þar var 

frábrugðið því sem var annars staðar því hlutfall iðnaðarmanna eða iðnverkafólks var 

hærra, þó svo þar hafi einnig verið stundaður landbúnaður og sjósókn. Starfsemi 

Innréttinganna var fjölþætt og má þar nefna jarðræktartilraunir, brennisteinsvinnslu, 

kaðlagerð, skinnaverkun, skipasmíði og útgerð svo að það helsta sé nefnt. 

Starfsemin fór reyndar fram víða um land, en miðstöð framkvæmdanna var í 

Reykjavík (Hrefna Róbertsdóttir, 2001). Þannig hófst þéttbýlismyndun á 18. öld þó 

svo að fáir embættismenn hafi búið í Reykjavík. Embættisbústaðir fyrir þrjá af æðstu 

embættismönnum landsins voru reistir í nágrenni bæjarins á árunum 1750 -1770 og 

þjónaði Reykjavík hlutverki miðstöðvar fyrir þessi embætti og þá einkanlega við 

útlönd. Fleiri embættismenn fylgdu síðan í kjölfarið og smám saman tryggði 

Reykjavík sér sess sem stjórnarsetur landsins (Lýður Björnsson, 1979).  

Á þessum tíma var Reykjavík rislítil og þótti apa full mikið eftir erlendum kaupstöðum. 

Togstreita var áberandi á milli sveitanna og bæjarins og voru Reykvíkingar taldir vera 

svallsamir, yfirlætislegir og siðspilltir (Jón Espólín, 1886). Ekki þótti það heldur lengur 

fínt að tala íslensku og það að vera íslenskur var lagt að jöfnu við að vera villidýr 

(Árni Helgason í Klemens Jónsson, 1944). Það var því án efa ætlunin að berjast á 
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móti hnignun tungumálsins með því að hafa aðsetur félagsins þar sem þörfin virtist 

vera mest. 

Í Reykjavík kom þó ýmislegt fram á tímabilinu 1752-1830 sem til framfara horfði. Sjá 

má uppboðsgerðum og uppboðsskjölum að frá árunum 1803-1830 að bækur voru oft 

boðnar upp og seldust vel. Íslendingar keyptu þó aðallega bækur á íslensku en þær 

voru af skornum skammti (Lýður Björnsson, 1979). Þannig má einnig nefna að læsi 

var algengt á Íslandi og var kennslan að mestu í höndum presta. Ebenezer 

Henderson talaði mikið um námshæfileika Íslendinga og hann furðaði sig á því 

hversu mikil almenn þekking alþýðufólks var á þessum tíma. Hann nefndi einnig að í 

hverju koti mátti finna bækur og flest stálpuð börn væru bæði læs og skrifandi þó ekki 

væru þau skólagengin (Felix Ólafsson, 1992). 

Það má því segja að frumkvöðlarnir sem stofnuðu Hið íslenska bókmenntafélag hafi 

sýnt töluverða framsýni þegar þeir ákváðu að aðaldeild félagsins skyldi vera í 

Reykjavík og er félagið með fyrstu stofnunum sem þar festa rætur þó svo að nokkuð 

erfiðlega hafi gengið fyrstu árin eins og lýst verður nánar síðar.  

 

2.5 Íslenskan 

Rasmus Kristján Rask hafði heillast af íslenskri tungu þegar hann las Heimskringlu 

sem síðan hvatti hann til að skrifa íslenska málfræði og árið 1811 kom út bók hans 

Vejledning til det Islandske eller gamle nordiske Sprog. Hann ákvað að fara í 

bókmenntaferð til landsins og kynna sér tungumálið betur. Honum brá hinsvegar við 

þegar þangað var komið og í bréfi til Bjarna Thorsteinssonar 30. ágúst 1813 segir 

Rasmus Kristján Rask um kynni sín af menningu Reykvíkinga: 

Annars þjer einlæglega að segja held jeg, að íslenskan bráðum muni útaf 
deyja; reikna jeg, að varla muni nokkur skilja hana í Reykjavík að 100 árum 
liðnum, en varla nokkur í landinu að öðrum 200 árum þar upp frá, ef allt fer 
eins og hingað til og ekki verða rammar skorður við reistar; jafnvel hjá beztu 
mönnum er annaðhvort orð á dönsku (Rask, 1888, bls. 56 ). 

Þetta ýtti verulega við málfræðingnum í Rask og þarna kviknaði hugmyndin um að 

grípa inn í og sporna við þessari þróun.  
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Til þess að sýna frekar fram á áhyggjur manna af stöðu íslenskrar tungu á þessum 

árum er hér kafli úr ritgerð Jóns Guðmundssonar (1849).1 

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, og jókst þetta svo mjög hvað af 
hverju, eins og sjá má bæði af lögþingisbókunum og öðrum skjölum, að 
einstakar íslenskar klausur finnast aðeins hér og hvar, eins og væri smá-
gullkorn innan um sorp. Eftir því sem þjóðinni hnignaði og hún fór fremur að 
verða háð Dönum og upp á þá komin, en danskir embættismenn fjölguðu í 
landinu og dönskum kaupmönnum var seld einokun verslunarinnar, eftir því 
hvarf meir og meir allur íslenskur blær af öllum dómum og embættisskjölum 
sem úr því var farið að semja, sumpart gjörsamlega á dönsku en sumpart á 
dönskublendingi eða með dönsku sniði og danskri orðaskipan, svo enginn gat 
né getur enn af þeim þekkt hið eðlilega og fagra móðurmál vort.  
Önnur rit komu ekki út á prenti en fáeinar andlegar bækur, mestpart útlagaðar, 
og sýnir sig sjálft á þeim málið (Jón Guðmundsson í Baldur Jónsson, 2006, 
bls. 77). 

Hér er máluð mjög dökk mynd af stöðu tungumálsins en Rask komst að því þegar 

hann fór að ferðast um sveitir landsins að þar var málið nánast alveg hreint (Guðrún 

Kvaran, 2011). Engu að síður þá var mikilvægt að grípa inn í því menn gerðu sér 

grein fyrir að bæir myndu stækka þó svo að reynt væri að halda í sveitamenninguna 

og líkur á að danskan, sem litið var upp til, myndi festa frekari rótum.  

 

2.6 Frjáls félagasamtök 

Eitt af megineinkennum lýðræðislegrar samfélagsþróunar í heiminum á síðari hluta 

18. aldar og þeirri 19. var stofnun hinna ýmsu félaga og hefur þróun þessara frjálsu 

félaga verið samofin samfélagsþróun landanna (Anheier, 2005). Félög voru þó ekki 

nýtt fyrirbæri heldur voru til félög sem lögðu stund á bókmenntir, listir og heimspeki 

frá því seint á miðöldum og má jafnvel rekja aftur til hinnar klassísku fornaldar (Helgi 

Magnússon, 1990). Í lok 16. aldar og á þeirri 17. voru vísindafélög stofnuð þar sem 

náttúruvísindi voru í brennidepli. Fræðafélögin blómstruðu síðan á 18. öld með 

breytingum í þjóðfélagsháttum og eflingu borgarastéttarinnar. Víða urðu þau 

                                                      
1
 Jón Guðmundsson 1807-1875. Jón var ritstjóri Þjóðólfs og málflutningsmaður í Landsyfirrétti og 

alþingismaður frá 1845-1869. Hann var virkur í þjóðmálum og var einn af skörungum þjóðfundarins 

1851. Ritgerðin sem vitnað er í „Um mál vort Íslendinga― hefur að geyma fyrst yfirlitið yfir opinber 

afskipti af íslenskri tungu (Baldur Jónsson, 2006) 
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merkisberar upplýsingarinnar og markmið þeirra var að stuðla að framförum í 

þjóðfélaginu með fræðslu til almennings. Eins og áður sagði voru þessi félög ólík að 

uppruna og starfsemi. Sum þeirra voru stofnuð eða studd af æðstu embættismönnum 

þjóðfélagsins eða þjóðhöfðingjum og nutu velvilja þeirra. Önnur voru félög 

aðalsmanna. Enn önnur voru stofnuð við háskóla og tengdust þeim. Loks voru það 

félög stofnuð af menntamönnum (Helgi Magnússon, 1990). Formið á þessum 

félögum var allt frá því að vera óformlegir klúbbar til skipulagsbundinna og fjölmennra 

félaga.  

Hér á landi er ekki vitað um nein formleg félög fyrr en Hlutafélag Innréttinganna var 

stofnað árið 1751 af íslenskum embættismönnum á Þingvöllum til að vinna að 

viðreisn íslenskra landshaga (Hrefna Róbertsdóttir, 2001). Ekki er hægt að finna 

mikið um lög og reglur fyrir félög á þessum tíma en árið 1780 hafði Kristján VII. gefið 

út konunglega tilskipan um að nákvæmt eftirlit skyldi haft með klúbbum og þá hvenær 

og hvar klúbbarnir hefðu fundi og hverjir væru í forsvari fyrir þá. Þessi tilskipun er sú 

eina sem í gildi var um félög í Danmörku á einveldistímanum. Þó svo að ekki hafi það 

verið tilgreint sérstaklega má sjá að embættismenn á Íslandi hafi litið svo á að 

tilskipanin hafi gilt hér líka (Hrefna Róbertsdóttir, 1990). Formlegt félagafrelsi hér á 

landi var síðan sett á með stjórnarskránni 1874. Ætla má einnig að í tengslum við 

félagafrelsið að menn hafi litið svo á að það sem ekki væri bannað væri leyfilegt 

(Hrefna Róbertsdóttir, 1990). Hér á eftir verður fjallað um þau helstu félög sem 

stofnuð voru á tímabilinu 1751 til 1840 fyrir utan stofnun Hins íslenska 

bókmenntafélags en ítarlega verður sagt frá því síðar. 

Á tímabilinu 1751-1840 voru stofnuð, að því að talið er, einhversstaðar á milli 10 og 

20 félög (Gunnar Karlsson, 2008). Sum þessara félaga voru mjög tengd hinu 

opinbera og atvinnuvegunum og má reyndar segja að þau hafi verið 

framkvæmdaaðilar ríkisvaldsins og er Suðuramtsins húss- og bústjórnarfélag dæmi 

um þetta. Hugmyndin að stofnun félagsins kom upp í bréfaskrifum á milli íslenskra 

embættismanna og danska rentukammersins og var tilgangur þess að móta stefnu 

stjórnarinnar í landbúnaði á Íslandi. Félagið var stofnað á afmælisdegi konungs og 

stofnendur þess voru stiftamtmaður, biskup, dómsforseti landsyfirréttar, tveir 

sýslumenn, vararitari landsyfirréttar, landlæknir, dómkirkjupresturinn í Reykjavík, einn 

verslunarstjóri og tveir bændur (Gunnar Karlsson, 1977). Starfsemi félagsins var 

reyndar í lágmarki fyrsta áratuginn eftir stofnun þess (Hrefna Róbertsdóttir, 1988). Þá 
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bera einnig Hið konunglega íslenzka lærdómslistafélag, Hið konunglega íslenzka 

landsuppfræðingarfélag og Hið konunglega norræna fornfræðafélag tengingu sína 

við einveldið skýr merki. Á þessu tímabili voru þó öll félögin að mestu leyti skipuð 

litlum hópi embættismanna. Fjöldaþátttaka almennings fór hins vegar ekki að verða 

víðtæk fyrr en á síðasta áratug 19. aldar (Gunnar Karlsson, 2008, Hrefna 

Róbertsdóttir, 1990 og Ingi Sigurðsson, 1986).  

Til þess að sýna fram á þessi nánu tengsl félaga, eða stjórnarmanna þeirra, verður 

nánar fjallað um Hið íslenska biblíufélag því þessi tengsl má sjá svo greinilega ef það 

er borið saman við Hið íslenska bókmenntafélag. Þessi félög eiga margt sameiginlegt 

þó svo að þau séu einnig um margt ólík. Þannig má sjá hvernig það eru mikið til 

sömu mennirnir sem halda um stjórnartaumana en því verður nánar lýst síðar.  

Fyrsta bókmenntafélagið var stofnað 1760 og voru það þeir Hálfdán Einarsson, 

skólameistari og Gísli Magnússon biskup á Hólum sem stofnuðu með sér „sérstakan 

félagsskap menntavina― sem þeir nefndu Ósýnilega félagið og var tilgangur þess að 

gefa út fornrit og vísindarit sem stæðust kröfur erlendra fræðimanna. Svo fór þó að 

félagið gaf reyndar aðeins út eitt rit, Konungskuggsjá (Bolli Gústavsson, 1992).  

Þar sem upplýsingin lagði mikla áherslu á bókaútgáfu og alþýðufræðslu en 

samgönguörðugleikar og sú staðreynd að lítið var um bókasöfn gerði það að verkum 

að lestrarfélögin voru ákjósanlegur kostur. Árið 1790 voru stofnuð tvö lestrarfélög á 

Íslandi, annað fyrir sunnan, Hið íslenska bókasafns- og lestarfélag Suðurlands, en hitt 

fyrir norðan, Hið norðlenska bóklestarfélag (Helgi Magnússon, 1990). Markmiðið með 

þessum félögum var að miðla upplýsingu til almennings en raunin var sú að það voru 

mest menntamenn sem gengu í þessi félög. Ástæðuna má sennilegast finna í því að 

það þurfti að greiða félagsgjöld í þessi félög og almenningur á Íslandi var mjög 

fátækur á þessum tíma, einnig voru flestar bækurnar á erlendum tungumálum og því 

ekki aðgengilegar fyrir ómenntaðan almenning. 

Árið 1805 var stofnaður klúbbur að enskri fyrirmynd sem að reyndar tíðkuðust víða á 

Norðurlöndunum. Í þessum klúbbum var ætlunin að menntamenn og borgarar kæmu 

saman til að ræða málefni líðandi stundar og með óformlegt skipulag. Þessi klúbbur 

var þó í upphafi hreinn spila- og drykkjuklúbbur og var mörgum illa við þennan 

félagsskap sem setti oft ljótan svip á bæinn en samkvæmt lögreglubókum bæjarins 
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var drykkjuskapur óhemjumikill. Seinna gengu hinsvegar ýmsir heldri borgarar í 

félagið og breyttist hann þá í einskonar skemmtifélag (Klemens Jónsson, 1944).  

Gunnar Karlsson (1977) heldur því fram að frjáls félagasamtök á einveldistímanum 

hafi verið lituð af tímabilinu þar sem þessi fáu félög sem stofnuð voru hafi gegnt 

óverulegum þætti í þjóðlífinu. Flest félaganna voru stofnuð af embættismönnum og 

lutu stjórn þeirra. Þannig er ekki vitað til þess að bóndi eða lægra settur maður hafi 

haft frumkvæði að stofnun félags eða veitt félagi forstöðu fyrr en um 1840. 

Félagasamtökum hafi því verið beitt sem stjórntæki embættismanna ríkisins til að ná 

fram vilja sínum og áhugamálum. Hér á eftir verður hins vegar reynt að sýna fram á 

að Hið íslenska bókmenntafélag hafi náð töluverðri útbreiðslu og hafi unnið á 

lýðræðislegan hátt með þátttöku almennings þó svo að mest hafi farið fyrir 

embættismönnum í stjórnum félagsins. 

Hér á eftir verður fjallað sérstaklega um nokkur félög á þessu tímabili. Má þar fyrst 

geta þeirra tveggja félaga sem Hið íslenska bókmenntafélag sótti fyrirmynd sína til en 

það eru Hið konunglega íslenzka lærdómslistafélag og Hið íslenzka 

landsuppfræðingafélag. Þá verður sérstaklega greint frá Hinu íslenska biblíufélagi til 

þess að sýna fram á hversu sterk tengslin eru á milli félaga. Loks er einnig 

sérstaklega fjallað um tvö dönsk félög sem höfðu mikil tengsl við Bókmenntafélagið 

og áhrif á starfsemi þess en það eru Hið konunglega danska vísindafélag og Hið 

konunglega norræna fornfræðifélag. 

 

2.6.1 Hið íslenzka lærdómslistafélag 

Hið íslenzka lærdómslistafélag var stofnað í Danmörku 30. ágúst 1779 á fundi 12 

íslenskra stúdenta sem vildu stofna íslenskt félag til þess að:  

..viðhjálpa sérhverjum þeim listum og mentun, er Íslandi virðist mest þörf á 
vera―, var þar einkum tiltekið: bústjórnar vísindi, sömuleiðis náttúruleg 
guðfræði, heimspeki, náttúruspeki, mælingarfræði og snotur vísindi og settar 
reglur um, að sporna við útlendum orðum, heldur skyldi félagið „geyma og 
varðveita norræna túngu sem eitt fagurt aðalmál, er lánga æfi hefir talað verið 
á Norðurlöndunum (Jón Sigurðsson, 1867, bls. 12-13). 

Áður en þeir stofnuðu félagið tryggðu stúdentarnir félaginu stuðning frá málsmetandi 

aðila og tengsl við stjórnvöld með því að fá Jón Eiríksson stjórnardeildarforseta til 
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þess að styðja félagið en hann gerði þá kröfu að meginmarkmið félagsins yrði að 

uppfræða Íslendinga um hagnýt efni, einkum á svið landbúnaðar (Helgi Magnússon, 

1990).  

Félagið lagðist einnig gegn notkun erlendra orða, en mælti hinsvegar með 

nýyrðasmíði. Forvígismenn félagsins voru þeir Ólafur Ólafsson, Þórarinn Sigvaldsson 

Lillendal og Jón Eiríksson sem var driffjöður og formaður þess til dauðadags 1787. 

Þá tók við Thodal stiftamtmaður allt þangað til starfsemi félagsins lagðist að mestu 

niður um aldamótin 1800 en þá höfðu flestir stúdentarnir sem stofnuðu félagið flutt 

heim. Félagið hafði háleit útgáfumarkmið en það stóð sig með mikilli prýði og gaf út 

15 merk rit og telur Ingi Sigurðsson (1990) merkasta framlag Íslendinga til 

upplýsingarinnar hafa komið fram í ritum félagsins. Með stofnun Hins íslenska 

bókmenntafélags var Lærdómslistafélagið á vissan hátt endurvakið og tók 

Bókmenntafélagið við bókaleifum og öðrum gögnum þess árið 1818 og tíu árum síðar 

tók það við sjóðum Lærdómslistafélagsins.  

 

2.6.2 Hið íslenzka landsuppfræðingafélag 

Hið íslenzka landsuppfræðingafélag var stofnað á Alþingi 19. júlí 1794 og tók félagið 

að mörgu leyti upp sömu stefnu í menningarmálum og forveri þess, 

Lærdómslistafélagið. Tilgangur þess var að auka lærdóms- og lestraráhuga allra 

stétta í landinu (Helgi Magnússon, 1990). Forsprakkar þess voru þeir Hannes 

Finnson biskup, Ólafur Stephensen, Stefán Thorarensen amtmaður og Magnús 

Stephensen sem varð síðar aðal driffjöðrin og einráður formaður þess eftir lát 

Hannesar biskups. Formlegir fundir hjá Landsuppfræðingafélaginu voru bara haldnir 

fyrstu árin og síðasti fundurinn var 1796  

Magnús var auðugur maður og gat lagt mikið fé til útgáfunnar. Félagið eignaðist bæði 

Hrappseyjarprentsmiðju og prentsmiðjuna á Hólum og réð því yfir allri prentun í 

landinu. Hinu íslenzka landsuppfræðingafélagi var vel tekið og þegar best lét þá hafði 

það innanborðs um það bil 1.200 félags- og styrktarmenn. Landsuppfræðingafélagið 

eða Magnús Stephensen lyfti grettistaki í bókaútgáfu í þeim tilgangi að fræða 

almenning og átti að gefa út gagnlegt efni sem ekki mátti vera leiðinlegt þar sem 

Magnúsi hafi þótt rit Lærdómslistafélagsins nokkuð þurr (Helgi Magnússon, 1990). 
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Félagið gaf út fjölda rita í anda upplýsingastefnunnar og voru það m.a. þýdd rit úr 

dönsku og þýsku, alþýðufræðibækurnar Vinagleði, Gaman og alvara, Smásögur og 

fleira sögulegt- og vísindalegt efni. Þá gaf félagið einnig út fjölda annarra rita t.d. 

Hjálmar á Bjargi og Handbók fyrir hvern mann sem voru rit lögfræðilegs eðlis og var 

tilgangur þeirra að upplýsa alþýðuna um skyldur hennar og kvaðir. Félagið gaf einnig 

út Minnisverð tíðindi (1796-1808) sem var fréttatímarit þar sem helstu atburðir 

hérlendis og erlendis voru raktir. Ritið var fyrsta tímaritið á íslensku sem prentað var 

á Íslandi en áður hafði Islandske Maaneds-Tidender sem kom út á árunum 1773-

1776 verið prentað í Hrappseyjarprentsmiðju en það var, eins og titillinn ber með sér, 

á dönsku. Minnisverð tíðindi voru síðar fyrirmynd Sagnablaðanna sem Hið íslenska 

bókmenntafélag gaf út og nánar verða kynnt síðar.  

Landsuppfræðingafélaginu fór að hnigna upp úr aldamótunum 1800 og þá að mestu 

vegna þeirra miklu harðinda sem þjóðin glímdi við en einnig vegna stefnu Magnúsar. 

Almenningur tók bókum hans misjafnlega og hann var einstrengislegur í viðleitni sinni 

gagnvart þjóðlegri menningu en landinn hélt fast í sögur og trú sína á mórum, álfum 

og tröllum. Hann setti meira að segja fornritin, stolt landans, í flokk með hjátrú og 

fáfræði. Í upphafi 19. aldar kemur einnig inn menningarleg þjóðernishyggja og 

rómantíska stefnan og svo fór að Magnús Stephensen einangraðist og varð einn 

síðasti fulltrúi hins menntaða einveldis og hinnar alþjóðlegu upplýsingastefnu 18. 

aldar (Sigurður Líndal, 1969). Ekkert kom út frá félaginu á árunum 1812-1816 og var 

Hið konunglega landsuppfræðingafélag leyst upp árið 1827 og var það meðal annars 

vegna tilkomu Bókmenntafélagsins (Guðbjörn Sigurmundsson, 2006). Það skal þó 

tekið fram að það var ekki ætlun Hins íslenska bókmenntafélags að fara inn á 

útgáfusvið annarra félaga og var það skýrt tekið fram í lögum félagsins og var 

Magnús félagsmaður í Bókmenntafélaginu frá upphafi og studdi það með drjúgu 

árstillagi.2 

                                                      
2
 Ýmsir aðstandendur Bókmenntafélagsins voru í upphafi óánægðir með stefnu 

Landsuppfræðingafélagsins og sumir, sérstaklega menn úr Hafnardeild félagsins, voru andvígir 

Magnúsi sjálfum og bókaútgáfu hans. Þá var það til dæmis fellt tvisvar að gera Magnús að 

heiðursfélaga í Bókmenntafélaginu. Einnig voru það menn sem voru nátengdir félaginu sem fóru í 

beina samkeppni við bókaútgáfu Magnúsar um trúarleg efni (Ingi Sigurðsson, 1990) 
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2.6.3 Hið íslenska biblíufélag 

Hið íslenska biblíufélag var stofnað 10. júlí 1815 en það var Skotinn Ebenezer 

Henderson sem var hvatamaður þess en hann hafði komið hingað til lands til þess að 

dreifa Biblíunni og Nýja testamentinu um landið. Var þá svo mikill skortur á þessum 

bókum í landinu, að þess voru dæmi að prestar ættu ekki einu sinni Biblíuna (Felix 

Ólafsson, 1992). Ebenezer sá til þess að gefin var út Biblía þar sem kostnaðurinn var 

hafður í lágmarki og þeir sem einhverja peninga áttu gátu keypt. Guðrún Kvaran 

(2011) telur að sýna megi fram á að þjóðin hefur tekið þessu fegins hendi og greina 

má útbreiðslu m.a. með því að skoða fjölda nýrra nafna úr biblíutextunum sem koma 

fram í manntölum þess tíma. Hið íslenska biblíufélag er starfandi enn þann dag í dag 

og er því elsta félag landsins þó starfsemi þess hafi legið niðri um einhvern tíma og 

því getur Hið íslenska bókmenntafélag sem var stofnað ári síðar og nánar verður sagt 

frá hér á eftir státað sig af því að vera elsta samfellt starfandi félag í landinu. Einnig 

verður nánari umfjöllun um Biblíufélagið og Ebenezer Henderson hér á eftir.  

 

2.6.4 Hið konunglega danska vísindafélag 

Hið konunglega danska vísindafélag var stofnað árið 1742 í kjölfarið á 

vísindabyltingunni í Evrópu þar sem farið var í auknu mæli að nota tæki við 

vísindalegar mælingar og athuganir. Í félaginu áttu sæti ýmsir af helstu lærdóms- og 

valdamönnum Dana og í upphafi átti félagið að beina rannsóknum sínum að fornum 

fræðum en áherslan fór fljótt yfir á raunvísindi (Haraldur Sigurðsson, 1990) Félagið 

starfaði eins og nafnið bendir til undir verndarvæng konungs og var rannsóknarsvið 

félagsins allt Danaveldi og þar með Ísland. Félagið beitti sér fyrir ýmsum rannsóknum 

á náttúru landsins. Hér á eftir verður nánar greint frá samvinnu félagsins við Hið 

íslenska bókmenntafélag í tengslum við veðurmælingar.  

 

2.6.5 Hið konunglega norræna fornfræðafélag 

Annað félag sem mætti reyndar að ósekju kalla hálfíslenskt var Hið konunglega 

norræna fornfræðafélag og var það stofnað 28. janúar 1825 á afmælisdegi konungs. 
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Markmið þess var að gefa út og rannsaka íslensk fornrit, og varpa ljósi á tungumál, 

minjar og sögu Norðurlanda að fornu, og efla þannig áhuga á fortíð föðurlandsins. Á 

stefnuskrá félagsins var að gefa út íslenskar fornbókmenntir, og auka þekkingu á 

fornri sögu og menningu Norðurlanda. Að stofnun félagsins stóðu þeir Carl Christian 

Rafn sem var aðaldriffjöður félagsins til margra ára, Gísli Brynjólfsson eldri, 

Sveinbjörn Egilsson og Þorgeir Guðmundsson. Rasmus Kristján Rask var formaður 

þess fyrstu árin en í stjórn sátu einnig Josef N. B. Abrahamson varaformaður og Carl 

Christian Rafn ritari. Rafn átti síðar eftir að lenda í deilu við Íslendinga sem Rask 

dróst síðan inn í og hafði afdrifaríkar afleiðingar en nánar verður sagt frá því síðar. 

Félagið hét fyrst Hið norræna fornfræðafélag, en varð konunglegt með konungsbréfi 

9. maí 1828 og um leið varð Josef Abrahamson formaður félagsins, en hann hafði 

náin tengsl við konunginn, Friðrik VI. Frá árinu 1829 fékk félagið árlegt 600 kr. 

framlag frá danska ríkinu (Örn Hrafnkelsson, 1997). 

 

2.7 Þróun félaga eftir 1840 

Upp úr 1840 kom fram fjöldi nýrra félaga og á næstu þrjátíu árum voru stofnuð 

hundruðir félaga. Gunnar Karlsson (2008) setur þessi félög niður í sex flokka eftir 

viðfangsefnum 

1. Búnaðarfélög 

2. Verslunarfélög 

3. Lestrarfélög 

4. Bindindis- og hófsemdarfélög 

5. Skemmti- og menningarfélög 

6. Stjórnmálafélög 

 

Ástæðan fyrir þessari miklu fjölgun er án efa meira frjálslyndi, trúin á getu mannsins 

og samtakamáttinn sem kom í kjölfarið á upplýsingunni, frjálslyndisstefnunni og 

rómantísku stefnunni sem smám saman fór að marka spor sín hér á Íslandi. Einnig 

getur tregða danskra stjórnvalda að láta undan sjálfstæðiskröfum Íslendinga verið 

þess valdandi að Íslendingar sáu sér færi á að beina kröftum sínum að frjálsri 

félagastarfsemi. Jón Sigurðsson hvatti landsmenn til þess að stofna ný félög því að 



  

37 

 

hans mati tengdist félagastarfsemi við frelsi þjóða, framfarir og menntun. Jón segir 

m.a. í grein sinni Um félagskap og samtök:  

Á Íslandi ætla eg að mörgum muni enn vera hætt við, annaðhvort að efast um 
nauðsyn eða nytsemd félagsskapar, eður og að vera í vafa um hversu 
félagskap yrði komið við til nokkurra nota og hversu að því yrði farið, þó fáir 
eða enginn efist um að samheldni sé gott, og hafi fullt traust á sannindum 
enna fornu málshátta: að margar hendur vinni létt verk, ekkert megi við 
margnum, og jafnvel: að takist þegar tveir vilji; eg ímynda mér þessvegna, að 
nokkrar bendingar um þetta mál muni ekki var að öllu óþarfar, einkum þareð 
auðsjáanlegt er, eða að minnsta kosti vonanda og óskanda, að samheldis og 
félags andi muni því meir lifna meðal vor sem mentun vex í landinu, þjóðarlífið 
dafnar og fleirum verða augljós not þess að vera fastheldnir, stöðugir og 
samráðir ef nokkru góðu á framgengt að verða (Jón Sigurðsson, 1844, bls. 2-
3)  

Á Íslandi bar ekki á neinni andstöðu við stofnun þessara frjálsu félaga enda voru þau 

með sterk tengsl við embættismannakerfið í landinu. Félagasamtökin voru heldur 

engin bein ógn við ráðamenn hér eða í Danmörku og hin pólitísku félög eru seinna á 

ferðinni hér heldur en á hinum Norðurlöndunum. Enginn setti sig því upp á móti 

stofnun þessara félaga hér og má jafnvel segja að menn hafi haft meiri áhyggjur af 

framkvæmda- og dugleysi landsmanna heldur en andstöðu stjórnvalda (Hrefna 

Róbertsdóttir, 1990). 

 

2.7.1 Stofnun félagasamtaka á heimastjórnartímabilinu 

Fjöldi félaga var stofnaður á heimastjórnartímabilinu og hér á eftir verður farið yfir þau 

helstu til þess að sýna fram á fjölbreytnina. 

Kveldfélagið í Reykjavík sem stofnað var 1861 og var í raun lokað málfundafélag 

gekk einnig undir nafninu Leikfélag andans. Um var að ræða félagsskap útvalinna 

mennta- og verslunarmanna með það að markmiði að ræða um fróðleg og vísindaleg 

efni og vekja innlent menntalíf og þá sérstaklega skáldskap en engin takmörk voru á 

því hvað mátti ræða og voru gjarnan rædd eldheit mál samtímans (Gunnar Karlsson, 

2008). Aðild að félaginu var háð samþykki meirihluta félagsmanna (Hrefna 

Róbertsdóttir, 1990). 



  

38 

 

Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík var stofnað árið 1867 en það var ekki stéttarfélag 

heldur menningar- og skemmtifélag og voru allir þeir sem störfuðu við handiðn 

gjaldgengir. Stofnaði félagið sunnudagskóla fyrir almenning þar sem kennd var skrift, 

réttritun, teikning, reikningur, enska og söngur og voru 90 nemendur í byrjun árs 1874 

(Gunnar Karlsson, 2008). Eins og hjá Kveldfélaginu þurfti meirihlutasamþykki 

félagsmanna til inngöngu. Samkvæmt gögnum félagsins var þó aðeins þremur 

mönnum neituð innganga (Hrefna Róbertsdóttir, 1990). 

Hið íslenska þjóðvinafélag sem stofnað var formlega árið 1871 var útgáfufélag þó svo 

það hafi ekki verið mikilvirkt sem slíkt en alltaf virt vegna uppruna síns og 

aðstandenda. Gaf félagið út, og gefur enn, Andvara og Almanak Hins íslenska 

þjóðvinafélags. Félagið á rætur að rekja til þess að 18 alþingismenn bundust 

samtökum 1869 til eflingar áhugamáls þeirra. Fyrsti forseti félagsins var Jón 

Sigurðsson og var tilgangur þess samkvæmt fyrstu grein laga félagsins: „að reyna 

með sameiginlegum kröptum að halda uppi þjóðréttindum Íslendinga, efla samheldni 

og stuðla til framfara landsins og þjóðarinnar í öllum greinum― (Böðvar Kvaran, 1995, 

bls. 254). 

Þjóðlið Íslendinga var stofnað í Þingeyjarsýslu árið 1884 og var starfandi til 1888. Um 

var að ræða vinstrisinnuð stjórnmálasamtök sem höfðu það að markmiði að berjast 

fyrir endurskoðun stjórnarskrárinnar. Þjóðliðið beitti sér meðal annars fyrir því að 

Þingvallafundurinn 1885 yrði haldinn og hvatti Alþingi til dáða í stjórnarskrármálinu 

sem varð upp úr þessu mál málanna í íslensku stjórnmálalífi. Ekki var hinsvegar um 

að ræða hefðbundið félagsform hjá Þjóðliðinu heldur ákveðinn valdapíramídi þar sem 

hver félagseiningin tekur við af annarri og efri deildirnar eru myndaðar af kjörnum 

fulltrúum úr neðri deildum (Gunnar Karlsson, 1977).  

Flestar félagshreyfingar á þessum tíma voru stéttbundnar þ.e. þannig stofnuðu 

kaupmenn, verslunarmenn og iðnaðarmenn með sér félög í helstu kaupstöðum sem 

frekar er hægt að flokka sem klúbba heldur en hagsmunafélög en þau koma ekki 

fram fyrr en síðar. Árið 1874 stofnuðu heldri konur í Reykjavík Thorvaldsensfélagið 

sem aðallega stóð fyrir góðgerðarstarfsemi og markar stofnun þess félags upphaf 

kvenfélaga (Hrefna Róbertsdóttir, 1990). Félagið beitti sér í þágu fátækra kvenna, 

ómenntaðra stúlkna og fræðslu um kvenréttindi og starfrækti auk þess 

handavinnuskóla. Góðtemplarareglan var stofnuð árið 1884 á Akureyri en kom síðar 
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einnig til Reykjavíkur og var sú hreyfing bæði opin fyrir konur og karla. Aðalmarkmið 

hennar var að berjast gegn neyslu áfengis en á hennar vegum var einnig margs 

konar félagsstarf (Hrefna Róbertsdóttir, 1990). Árið 1894 var stofnað Hið íslenska 

kvenfélag en megináhersla þess var á bindindismálum og stofnun háskóla. 

Hvítabandið sem stofnað var árið 1895 hafði það á stefnuskránni í upphafi að berjast 

við áfengisbölið en einnig að vinna að líknarstörfum. 

Íþróttahreyfingar urðu fljótt mjög vinsælar en Glímufélagið Ármann var stofnað 1888 

og Knattspyrnufélag Reykjavíkur 1899. Fyrsta ungmennafélagið var Ungmennafélag 

Akureyrar og var það stofnað í ársbyrjun 1906.  

Þá voru einnig töluverð umbrot í trúmálum á heimastjórnartímabilinu og komu fram á 

sjónarsviðið Fríkirkjuhreyfingin og söfnuður aðventista. Séra Friðrik Friðriksson 

stofnaði KFUM og KFUK árið 1899 og stofnaði hann einnig Íþróttafélagið Val 1911. Á 

þessu tímabili fór einnig að bera á félögum spíritisma og miðla sem vöktu upp miklar 

deilur í samfélaginu og blandaðist jafnvel inn í stjórnmálaumræðuna 

(Forsætisráðuneytið, 2004).  

Sögufélagið var stofnað 7. mars 1902 og var markmið þess að gefa út heimildarrit um 

sögu Íslands og var það stofnað til þess að treysta grundvöll rannsókna á fortíð 

Íslendinga og skerpa sögulega vitund þeirra. Embættismenn félagsins voru margir 

hverjir þeir sömu og hjá Hinu íslenska bókmenntafélagi og má geta þess að Jón 

Þorkelsson sem var forseti félagsins í yfir tvo áratugi hafði einnig verið forseti 

Bókmenntafélagsins. 

Í lok 19. aldar og í byrjun 20. aldar fór að bera á hinum ýmsu stjórnmálahreyfingum 

og árið 1889 voru Framfarafélag Reykjavíkur og heimastjórnarfélagið Fram sett á 

laggirnar. Kvenréttindafélag Íslands var síðan stofnað 1907 og var aðaltilgangur þess 

að vinna að stjórnmálajafnrétti karla og kvenna og var það Bríet Bjarnhéðinsdóttir 

sem var þar aðalhvatamaður. Á þessu tímabili fór það einnig í vöxt að einstakir 

hagsmunahópar mynduðu félög til að ná fram markmiðum sínum eða til að efla 

samkennd sína. Verkalýðsfélög fóru líka að líta dagsins ljós og árið 1894 stofnuðu 

útgerðarmenn við Faxaflóa með sér félag og í kjölfarið stofnuðu sjómenn 

Sjómannafélagið Báruna ári síðar. Árið 1897 var Hið íslenska prentarafélag stofnað, 

Verkamannafélagið Dagsbrún var stofnað í janúar 1906 og þar sem konur höfðu ekki 
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aðgang að því þá gekkst Kvenréttindafélagið fyrir stofnun Verkakvennafélagsins 

Framsóknar 1914 og var það fyrsta verkalýðsfélag kvenna.   
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3 Undirbúningur að stofnun Hins íslenska bókmenntafélags 

Ástandið í heiminum og á Íslandi var bágborið í byrjun 19. aldar. Styrjaldir, óblíð 

náttúruöfl og hamfarir tóku drjúgan toll. Engu að síður voru stefnur og straumar 

ríkjandi þar sem trúin á mátt upplýsingar, fræðslu og varðveislu menningararfs 

sköpuðu grundvöll fyrir trú á mátt einstaklingsins en einnig samstöðumátt með mótun 

frjálsra félagasamtaka þar sem hægt væri að beita sér fyrir sameiginlegum 

markmiðum. Það voru stórhuga frumkvöðlar sem stigu fram á sjónarsviðið og reyndu 

að grípa í taumana þar sem þeir töldu að í óefni væri komið og komu fram með 

lausnir til þess að sporna við þessari óheillaþróun og beittu fyrir sér félagaforminu að 

því tilefni. 

 

3.1 Frumkvöðlar  

Áður en farið verður nánar í stofnun Bókmenntafélagsins þá er rétt að kynna til 

sögunnar þessa stórhuga frumkvöðla sem tilbúnir voru að fórna tíma sínum, vinnu og 

fjármagni til þess að koma málefnum sínum á framfæri og sjá til þess að þau náðu 

fótfestu með mikilli framsýni. Það vekur athygli að danskur maður, Rasmus Kristján 

Rask, var aðalhvatamaður þess að Hið íslenska bókmenntafélag var stofnað og hér á 

eftir verður stutt ágrip af ævi hans og þeirra Árna Helgasonar og Geirs Vídalíns fram 

að þeim tíma sem Bókmenntafélagið var stofnað. Þeir þrír eiga mestan heiðurinn að 

stofnun félagsins. 

Þó svo að Jón Sigurðsson sé ekki einn af stofnendum Hins íslenska 

bókmenntafélags þá er hann einn áhrifamesti forseti félagsins og tekur við 

forsetaembættinu á mjög krítísku tímabili og nær að snúa við rekstri félagsins og 

auka vegsemd þess og virðingu. Af þeirri ástæðu er hann tekinn með inn í umræðuna 

um frumkvöðla félagsins. 
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3.1.1 Rasmus Kristján Rask 

Rasmus Kristján Rask fæddist 22. nóvember 1787 á Fjóni í Danmörku og segir 

sagan að hann hafi verið svo lítill við fæðingu að hann hafi komist fyrir í tréklossa af 

föður sínum. Faðir hans hét Niels Rasch var þrígiftur og fátækur. Hann eignaðist 

mörg börn en flest létust þau áður en þau urðu fullorðin. Faðir hans hafði ekki mikla 

trú á þessum veiklulega dreng og taldi hann vera treggáfaðan. Frá því segir meðal 

annars að hann hafi í vitna viðurvist fórnað höndum til himins, ákallað guð og spurt 

hvers vegna hann hafi tekið frá sér efnileg börn en skilið eftir ruslið og benti á Rask. 

Ekki er vitað hvort Rasmus hafi heyrt þetta en það fer ekki á milli mála að hann hafi 

vitað hug föður síns því það kemur fram í bréfum hans síðar að faðir hans hafi talið 

hann í æsku bæði tregan og vitlausan. Móðir hans hélt hann hinsvegar í miklu 

uppáhaldi og studdi Rask sér því við hana og forðaðist föður sinn og eyddi tímanum 

til lesturs.  

Faðir hans var vel lesinn og gáfaður og gerði sér svo fljótt grein fyrir að sonurinn bjó 

yfir visku og var einstaklega minnugur. Fór hann þá að lesa með syni sínum og var 

það ákveðið að hann skyldi til mennta. Þrátt fyrir að foreldrar Rasks væru fátækir þá 

komu þau honum í Lærða skólann í Óðinsvéum en það var þar sem hann fyrir tilviljun 

komst í kynni við íslensku (Rask, 2002. Rönnig, 1887. Björn M. Ólsen, 1888). Fljótt 

komu í ljós óvenjulegir hæfileikar hans á sviði tungumála, sem vöktu athygli kennara 

hans. Honum hafði verið lánuð íslensk bók og Rask las hana og þrátt fyrir að ekki 

væru til neinar orða- né málfræðibækur þá komst hann í gegnum hana tilsagnarlaust 

og var þar með vakinn áhugi hans á Íslandi og á íslensku. Eftir að hann hafði fengið í 

verðlaun hina glæsilegu Heimskringluútgáfu Gerhards Schönings, sem var með 

danskri og latneskri þýðingu, sökkti hann sér niður í hana og útbjó handa sjálfum sér 

íslenska málfræði og íslensk-danska orðabók. Hann vissi hinsvegar ekkert um 

íslenskan framburð en með kynnum sínum af íslenskum námsmönnum í 

Kaupmannahöfn náði hann að þjálfa þann þáttinn. Við lestur Heimskringlu opnaðist 

nýr heimur fyrir Rask sem hann sá í hyllingum eyjarskeggja langt norður í hafi sem 

láti ekki kúga sig og beygja þrátt fyrir erfið lífsskilyrði og baráttu heldur varðveittu stolt 

sitt og tungumál og af stórhug og krafti sköpuðu þeir mikil bókmenntaafrek. 
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Þó að Rask rannsakaði um ævina 55 tungumál og var altalandi á 25 þeirra þá stóð 

íslenskan ávallt hjarta hans næst eins og má sjá í þessu bréfi sem hann skrifaði 

kunningja sínum 17 ára gamall.  

Á meðan jeg lifi, skal það ávallt vera mín huggun og gleði, að kunna þetta mál, 
og sjá á ritum þess, hvernig forfeður vorir hafa borið þrautir og þjáningar og 
yfirstigið þær með karlmennsku. Þú mátt trúa mjer til þess, að jeg furðaði mig 
á því í fyrstu, ef til vill meira en þú, að forfeður vorir skyldu hafa svo ágætt mál, 
miklu fullkomnara en vjer höfum, þó að svo virðist, sem vjer stöndum þeim 
framar í vísindum (Jón Sigurðsson, 1867, bls. 15).  

Hann skrifaði í öðru bréfi. 

Ekki legg jeg stund á íslenzku til þess að læra af henni hernaðarvísindi eða 
stjórnfræði, heldur til þess að geta hugsað eins og maður, til þess að út rýma 
þeim kotungs og kúgunaranda, sem mjer hefir verið innrættur með uppeldinu 
frá blautu barnsbeini. Til þess að stæla sál mína, svo að jeg geti gengið í 
hættur óskelfdur og svo að hún kjósi heldur að segja skilið við líkamann, en að 
breyta út af þeim meginreglum, sem hún einu sinni hefir fengið óbifanlega 
sannfæring um að sjeu sannar og rjettar (Jón Sigurðsson, 1867, bls. 15).  

Árið 1807 fór Rask til Kaupmannahafnar og lagði stund á guðfræði eins og flestir í þá 

daga en málfræðin dró sífellt hug hans frá guðfræðiiðkuninni. Í Kaupmannahöfn 

kynntist hann eins og áður sagði Íslendingum og fékk hann þar tækifæri til að tala 

íslensku sem hann nýtti óspart. Helstu vinir hans í Kaupmannahöfn voru þeir Árni 

Helgason, Bjarni Thorsteinsson, Grímur Jónsson, Hallgrímur Scheving og Bjarni 

Thorarensen.  

Hugur Rasks stóð til þess að heimsækja þessa sögueyju í norðri og í bréfi dagsettu 

25. júní 1813 skýrir Finants Cassa Directionen Rentukammerinu frá því að Friðrik VI. 

Danakonungur hafi veitt Rasmusi Chr. Rask amanuensisi við Háskólasafnið 700 rd. í 

styrk á ári, í tvö ár, til að gera honum kleift að fara í bókmenntaferð (d. litterarisk 

rejse) til Íslands.  

 

3.1.2 Árni Helgason 

Árni Helgason fæddist á Stað í Aðalvík 27. október 1777. Faðir hans var Helgi 

Einarsson prestur og móðir hans Guðrún Árnadóttir. Mikil fátækt var á æskuheimili 

Árna og var honum ekki hlíft við vinnu. Hann fór engu að síður suður til náms og voru 

kjör hann mjög kröpp þar sem fjárstuðning hafði hann engan. Er það haft eftir honum 
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að „Fátækt þekti ég að heiman en sultinum kyntist ég fyrst í skóla― og var það einnig 

sagt að þegar skólafélagar hans fóru til fátæklegs miðdegisverðar að Árni hafi gengið 

suður að Skerjafirði „til að gleypa goluna― (Jón biskup Helgason, 1927, bls. 3). Hann 

útskrifaðist úr Hólavallaskóla 1799 með miklum heiðri 22 ára gamall og stóð hugur 

hans þá til háskólanáms í Kaupmannahöfn en leyfðu efnin það ekki. Hann réð sig þá 

sem heimiliskennari og fimm árum síðar hélt hann utan til náms. Lauk hann 

embættisprófi á þremur árum og sló hvergi af við námið. Sambýlismaður hans öll 

hafnarárin var Bjarni Thorsteinsson sem síðar varð amtmaður og einn af stofnendum 

Hins íslenska bókmenntafélags.  

Í Kaupmannahöfn kynntist Árni Rasmusi Kristjáni Rask og var vinátta þeirra sterk og 

entist út ævi Rasks. Ætla má að eftir námið hafi hugur Árna staðið til kennslu frekar 

en prestskapar. Svo fór að honum fór að leiðast Hafnarveran og sótti hann um 

prestsembætti í Vatnsfirði sem hann fékk 1808. Á þessum tíma var sigling á milli 

landa mjög erfið vegna ófriðarins sem ríkti og miklir hauststormar seinkuðu ferð. 

Ástandið á Íslandi var heldur ekki gott, verslun var ótrygg og mikil dýrtíð á 

nauðsynjavörum. Engu að síður ákvað Árni að snúa aftur til landsins og var vígður til 

prests af Geir biskupi þann 9. júlí 1809. Hann lofaði samt dönsku skólastjórninni að 

vera til taks ef þörf væri á nýjum manni við skólann á Bessastöðum. Svo fór þó að 

Árni fékk ekki þau kennaraembætti sem hann sótti um en fékk hinsvegar brauðið 

Reynivelli í Kjós. Árni gekk að eiga Guðnýju Högnadóttur og áttu þau eitt barn sem 

lést á barnsaldri.  

 

3.1.3 Geir Vídalín 

Geir Vídalín var fæddur í Laufási við Eyjafjörð þann 27. október 1761. Faðir hans var 

Jón Jónsson Vídalín prófastur í Laufási og móðir hans Sigríður Magnúsdóttir systir 

Skúla landfógeta. Geir var í fóstri hjá Árna Bjarnasyni og reyndist hann honum vel. 

Hann kostaði Geir til náms í latínu og kom honum síðan í skóla að Hólum í Hjaltadal 

þar sem hann gekk í skóla á kostnað konungs. Móðurbróðir hans landfógeti Skúli 

Magnússon ráðstafaði honum til siglingar svo hann gæti farið til náms í Danmörku. 

Geir Vídalín lauk prófi í málfræði við háskólann í Kaupmannahöfn 1784, en 

embættisprófi í guðfræði 1789. Hann kom aftur til landsins og dvaldi næstu tvö ár hjá 

Skúla frænda sinum í Viðey. Hann varð Dómkirkjuprestur í Reykjavík 1791. Geir 
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kvæntist 1792 Sigríði Halldórsdóttur og eignuðust þau fjóra syni en aðeins einn þeirra 

náði fullorðinsaldri. Árið 1797 varð hann biskup Skálholtsbiskupsdæmis, en varð 

biskup alls landsins, er Hólastóll var lagður niður 1801. Geir fluttist síðan til 

Reykjavíkur 1806.  

Geir var hvers manns hugljúfi og fékk viðurnefnið Geir biskup góði (Finnur 

Sigmundsson, 1966 og Kjartan Sveinsson, 1963). Geir átti hinsvegar í miklum 

fjárhagsörðugleikum og átti það ekki síst rót sína að rekja til þess hversu gestrisinn 

og örlátur hann var. Svo fór að hann var gerður gjaldþrota 1805. 

 

3.1.4 Jón Sigurðsson 

Jón Sigurðsson fæddist á Hrafnseyri í Arnarfirði 17. júní 1811 og ólst þar upp til 18 

ára aldurs. Foreldrar hans voru prestshjónin Þórdís Jónsdóttir og séra Sigurður 

Jónsson. Faðir hans kenndi honum það námsefni sem kennt var í Bessastaðaskóla 

en hann varð stúdent með láði árið1829 úr heimaskóla hjá séra Gunnlaugi Oddssyni. 

Samkvæmt lögunum var þetta reyndar ólöglegt því samkvæmt dönskum lögum máttu 

einungis latínuskólar og menn sem lokið höfðu meistaraprófi frá háskólanum útskrifa 

stúdenta í ríkjum Danakonungs. Það var hinsvegar enginn að amast við þessu hvað 

Ísland varðaði (Sverrir Jakobsson, 1994). Þetta skipti heldur ekki miklu máli fyrir þá 

sem stunduðu nám við Kaupmannahafnarháskólann því allir þurftu hvort eð er að 

standast inntökupróf til að komast þangað inn. Um tíma starfaði Jón sem ritari 

Steingríms biskups Jónssonar en biskupinn var mikill áhugamaður um forn fræði og 

átti að því að talið er eitt stærsta safn handrita á landinu. Þarna kom Jón í fyrsta sinn 

í tæri við íslensk handrit. Hann fór síðan til Kaupmannahafnar þegar hann hafði til 

þess nægilegt fé en faðir hans gat ekki stutt hann fjárhagslega. Jón stundaði nám í 

málfræði og sögu við Hafnarháskóla sem var ekki hið hefðbundna val Íslendinga við 

skólann. Hann nam síðar stjórnfræði og hagfræði en lauk ekki prófi, líklegast vegna 

mikillar vinnu sem hann stundaði meðfram náminu. Hann var m.a. styrkþegi úr 

Árnasjóði og var þar mjög vinnusamur. Hann vann einnig fyrir Hið konunglega 

norræna fornfræðafélag og fyrir Vísindafélag Dana frá árinu 1837. Jón fór á þessum 

tíma að vinna fyrir Bókmenntafélagið og samdi 11. árgang Skírnis ásamt Magnúsi 

Hákonarsyni. Árið 1837 var hann einnig kjörinn varaforseti 

Kaupmannahafnardeildarinnar og ritari félagsins frá árinu 1840 en frá því ári var hann 
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afkastamikill í ritstörfum fyrir félagið. Jón Sigurðsson var rökfastur í bæði ræðu og riti 

og þótti máltak hans bæði skýrt og alþýðlegt.  

Jón giftist Ingibjörgu Einarsdóttur frænku sinni árið 1845 en þeim varð engra eigin 

barna auðið en haustið 1859 tóku þau til sín fósturson, Sigurð Jónsson 8 ára, 

systurson Jóns vestan af fjörðum, og ólu hann upp sem sinn eigin. 

 

3.2 Lítill heimur frjálsra félagasamtaka 

Rask var ekki eini útlendingurinn sem kom til landsins á þessum árum og hafði mikil 

áhrif á íslenskt mannlíf. Skotinn Ebenezer Henderson dvaldi á Íslandi á sama tíma og 

Rask eða árin 1814-1815. Ekki er annað hægt að segja en þessir tveir stórhuga 

menn hafi átt margt sameiginlegt þó svo að þeir hafi verið mjög ólíkir sem hefur gert 

það að verkum að ekki eru miklar líkur á að þeir hafi verið vinir þó svo ekki hafi skort 

á virðingu á milli (Felix Ólafsson, 1993). Báðir voru þeir einstakir tungumálamenn en 

á mismunandi forsendum því Rask vildi kynna sér tungumálin þeirra vegna en 

Ebenezer hafði áhuga á að kynna sér tungumálin til þess að tryggja útbreiðslu 

Biblíunnar. Munu þeir hafa haft mjög ólíkar skoðanir. Þannig aðhyllist Rask kenningar 

upplýsingastefnunnar og var frjálslyndur í trúarskoðunum en Ebenezer var 

sannkristinn og helgaði líf sitt biblíuútgáfu. Báðir höfðu þeir engu að síður mikil áhrif á 

íslenska menningu. Báðir stofnuðu hér félög af miklum stórhug og lifa bæði félögin 

enn þann dag í dag. Leiðir Ebenezer og stofnenda Hins íslenska bókmenntafélags 

lágu víðar saman því hann leitaði á náðir Geirs biskups Vídalín sem tók hinum 

erlenda gesti vel og skrifaði fyrir hann meðmælabréf. Ebenezer leitaði einnig á náðir 

Árna Helgasonar og bað hann um aðstoð við stofnun Hins íslenska biblíufélags. 

Eftirfarandi ummæli eru höfð eftir Árna um Ebenezer: 

Henderson, sem þú þekkir, er kominn hingað. Vel hefur Thorkelín útbúið hann 
mér í hag, því að hann var dauðhræddur við mig strax og hingað kom og bjóst 
ei við öðru en ég mundi hindra með öllu móti sitt biblíuerindi hér. Ég talaði við 
hann tvisvar, áður en norður fór, og kom allt vel á með okkur, já svo mjög, að 
hann skenkti mér algyllta Biblíu, hvar í stendur þessi meinlega villa: 
„harmagrútur fyrir harmagrátur―. Þessi maður er mjög ortodox og hátt upp í 
það vandfýsa með útvortis guðhræðslu, góð manneskja held ég hann sé þar 
hjá, því vel lítur hann út, og Hússins prýði mun húsbóndinn etc. (Felix 
Ólafsson, 1992, bls. 106). 
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Hér má gera ráð fyrir að skoðanir þeirra Árna og Ebenezer á trúmálum hafi verið 

nokkuð ólíkar og eins og áður sagði þá hafi hugur Árna í upphafi hallast meira að 

menntun en guðfræðinni. Hann var einnig fylgismaður upplýsingastefnunnar og 

frjálslyndur í skoðunum. Ebenezer hafði hinsvegar gagnrýnt þá presta sem flytja 

boðskap skynsemisstefnunnar og því eðlilegt að ákveðin tortryggni hafi ríkt á milli 

þeirra í upphafi. Þó svo að þeir hafi haft ólíkar skoðanir þá hafa þeir leyst það sín á 

milli og Árni Helgason vann ötullega að undirbúningi og stofnun Hins íslenska 

biblíufélags þann 10. júlí 1815 en tilgangur þess var að vinna að útgáfu og útbreiðslu 

Biblíunnar. Árni var kosinn fyrsti ritari félagsins (Felix Ólafsson, 1992).  

 

Eins og áður sagði var það tiltölulega lítill hópur manna sem var í lykilstöðu í þeim 

félögum sem starfrækt voru á þessum tíma. Til þess liggja án efa ýmsar ástæður en 

er nærtækast að ætla að þar hafi hagkvæmissjónarmið skipt mestu máli. Þannig er 

auðveldara fyrir þá einstaklinga að hittast og funda, eins og ætlast er til í félagastarfi, 

ef þeir eru á sama stað eins og tilfellið var með stúdentana í Kaupmannahöfn og 

embættismennina í Reykjavík og nágrenni. Einnig hefur án efa skipt máli að þessir 

embættismenn hafi haft auðveldari aðgang að opinberu fé og því verið eftirsóttir til 

starfa fyrir félögin. Þá hefur einnig skipt máli að þeir sem völdust til starfa innan 

þessara félaga störfuðu af mikilli hugsjón og höfðu háleit markmið og nýttu sér öll 

tækifæri til þess að þau næðu fram að ganga og félagaformið því ákveðið tæki í þeirri 

baráttu. Loks hefur án efa smæð þjóðfélagsins og dræmar samgöngur spilað sinn 

þátt í því að það voru mikið til sömu mennirnir sem störfuðu innan félagasamtakanna.  

Til þess að sýna fram á þessi nánu tengsl er reynt að setja þau fram á myndrænan 

hátt og á mynd 3.1 má sjá hver tengsl Rasmusar Rasks, Carl Cristian Rafns, Geirs 

Vídalín, Árna Helgasonar, Ebenezers og Jóns Sigurðssonar eru við félögin Hið 

norræna fornfræðifélag, Hið konunglega danska vísindafélag, Hið íslenska biblíufélag 

og Hið íslenska bókmenntafélag. En þar sést að Rask er félagi í þeim öllum, Carl 

Cristian Rafn og Jón Sigurðsson eru félagar í þremur þeirra og loks eru Árni 

Helgason og Geir Vídalín í tveimur þeirra. Þetta rennir því stoðum undir það að 

fámennur hópur einstaklinga hafi borið uppi félagastarfsemina á Íslandi fram að miðri 

19. öldinni (Gunnar Karlsson, 1977) 

 



  

48 

 

  

Mynd 3.1. Tengsl á milli félaga 

 

Þetta á líka við um aðra embættismenn og ef við skoðum þetta í samanburði við 

stofnfélaga Hins íslenska biblíufélags þá má sjá að í hina fyrstu stjórn félagsins voru 

kjörnir þeir Geir Vídalín biskup, Árni Helgason dómkirkjuprestur, Bjarni Thorarensen 

landsyfirréttardómari, Sigurður Thorgrímsen landfógeti og loks Ísleifur Einarsson 

justitsiarius. Þrír af þeim, Geir Vídalín, Árni Helgason og Bjarni Thorarensen, voru því 

bæði stofnendur Hins íslenska bókmenntafélags og Hins íslenska biblíufélags. 

 

3.3 Tungumál á tímamótum 

Rasmus Kristján Rask kom til landsins 1813 en ætlun hans var í fyrsta lagi að 

„stúdera― tungumálið, síðan söguna og svo safna eins miklum upplýsingum og hann 

gat (Rönnig, 1887). Eins og áður sagði varð hann fyrir miklum vonbrigðum þegar 

hann dvaldi í Reykjavík því í stað þess að hitta afkomendur hinna fornu kappa sem 

hann hafði heillast af í fornsögunum þá mætti honum fábrotinn hálfdanskur bær þar 

sem fólkið talaði eitthvað bland af íslensku, dönsku og einhverju allt öðru. Skoðun 

Rasks breyttist aðeins þegar hann fór að ferðast um landið því þar má segja að málið 
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hafi verið nokkuð hreint (Guðrún Kvaran, 2011). Sjálfur talaði Rask mjög góða 

íslensku, svo góða að erfitt var að greina að hann hafi ekki verið íslenskur. Þessi 

íslenskukunnátta hans gerði það að verkum að hann gat tengst Íslendingum 

milliliðalaust og það hefur einnig hjálpað honum á ferð sinni um landið að ná til 

heimamanna og að afla félaginu liðsmanna. Landinn hefur líka alltaf litið upp til 

útlendinga sem kunna tungumálið og ekki síður þeirra sem sýna landinu og 

menningu þess, fornri sem nýrri, áhuga. Hann hefur því getað rætt við hvern sem er 

frá embættismönnum og til vinnumanna. Rask dvaldi um tíma hjá vini sínum Árna 

Helgasyni og hann sagði honum frá áhyggjum sínum af framtíð tungumálsins og taldi 

mikilvægt að stofna hér fræðafélag til þess að viðhalda íslenskri tungu og miðla 

fróðleik til Íslendinga með útgáfu bóka, þar á meðal kennslubóka. Hann taldi að 

annars væri hætta á að þjóðin skiptist í tvo menningarheima ef ekki yrði neitt gert til 

þess að sporna við hnignun málsins. Saman skipulögðu þeir síðan hvaða 

fyrirkomulag væri best að hafa á slíku félagi. Árni gerði samt lítið úr sinni aðkomu að 

stofnun félagsins og kallaði sem dæmi Rask fyrir „stiftarann― og sjálfan sig sem 

„umboðsmann stiftarans―. Þá taldi Árni einnig að rétt væri að það yrði Rask sem 

myndi afla félaginu styrktaraðila á ferð sinni um landið (Jón biskup Helgason, 1927).  

Rask vildi, að þeir skyldi báðir saman bjóða til þessa félags og útvega menn til 
að gánga í það og leggja til þess; var þá sú hugsun hans, að félagsmenn 
skyldi að eins leggja fram fé, og skyldi því verja til að gefa út rit þau sem 
fengist, forn eða ný, en félagið skyldi ekkert rit kaupa til prentunar, og ekki 
heldur láta félagsmönnum neinar bækur í té fyrir styrk þeirra. Ekki vildi síra 
Árni eiga þátt í að útvega félagsmenn, en hann réði til, að Rask talaði við 
menn á ferð sinni og fengi þá til að safna tillögum, en það sem safnaðist leyfði 
hann að mætti senda sér og skyldi menn svo sjá hvað aflaðist (Jón 
Sigurðsson, 1867, bls.16). 

Af þessu má sjá að línurnar eru strax lagðar um rekstur félagsins sem átti að standa 

undir sér með félagsgjöldum og styrkjum. Árni og Rask urðu síðan ásáttir um að leita 

liðsinnis Geirs biskups Vídalíns, æðsta embættismanns landsins til þess að tryggja 

útbreiðslu boðsbréfs félagsins og veita beiðninni aukið vægi. Geir tók vel undir það 

að veita félaginu styrk og meðmæli en þau vógu þungt hjá prestastéttinni. Rask 

samdi svo í samvinnu við biskup boðsbréf og frumvarp um stofnsetningu félagsins og 

félagið á að: 

Leiða í ljós meistaraverk, sem allareiðu rituð eru á Íslenzku, einkum þau, 
hverra höfundar eru dauðir, og sem hættast er við að týnist, en landinu væri 
hinn mesti sómi að; þarnæst að útvega þær nauðsynlegustu bækur ritaðar, 
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eða útlagðar og prentaðar, einkum þær, sem brúkast eða brúkazt geta við 
kennsluna í skólanum (Jón Sigurðsson, 1867, bls. 58)  

Geir sendi síðan einnig boðsbréf með umburðarbréfi til allra prófasta þar sem hann 

hvatti þá til að ganga til liðs við þetta þarfa félag þar sem tilgangurinn væri að 

endurreisa og varðveita móðurmálið (Jón Sigurðsson, 1867). 

Rask fór burt af landinu 1815 en kom á leiðinni heim við í Englandi og hélt hann þar 

áfram að safna félaginu liðstyrk og gaf út fleiri boðsbréf, meðal þeirra sem hann fékk 

til að styrkja félagið var Ebenezer Henderson. Rask sendi einnig út boðsbréf á Íslandi 

og í Danmörku. Eins og sést á eftirfarandi brotum úr boðsbréfi sem hann sendi þegar 

hann var kominn til Danmerkur þá höfðar Rask til stolts landans með tilvísun í 

bókmenntaarfinn en málar einnig svarta mynd af framtíðinni ef ekkert verður gert og 

áfram haldið sem horfir með framtíð tungunnar og einingar landsins.  

Sérhver íslenzkur maður, sem ekki er öldúngis ókunnugur í heiminum, mun 
viðurkenna, að gamla Norrænan sé sú helzta undirrót Íslands sóma; því væri 
ekki gamli skáldskapurinn sögurnar og aðaltúngan, móðir allra túngumála á 
Norðurlöndum, þá mundi varla nokkur maður í framandi löndum þekkja þjóð 
eða land, né heldur forvitnast þar um, framar en um aðra villiþjóð eður 
eyðimörk... 

En hér er meiri brestur á en vera skyldi, þar sem öll bókaskript á íslenzku og 
prentun er nærri undir lok liðin, og málið víða arið að spillast, sem helzt hjá 
lærðum mönnum, þó skömm sé til að vita. Það er annars nógu náttúrulegt, þar 
varla er nokkur sú mentagrein, í hverri maður af íslenzkum bókum geti lagt sér 
góðan grundvöll, fengið góða almenna útsjón, auk heldur gengið víðar; venjast 
því Frónskir frá blautu barnsbeini við útlenzkt mál, og Íslenzkir týna niður 
Íslenzku, en almúginn, sem sjálfur er útilokaður frá annara þjóða bókaskript, 
fær litla uppbyggingu af þessum lærdómi, sem honum er óskiljanlegur. Ef 
þetta viðgengst, mun þjóðin, þó hún sé nógu lítil, óumflýjanlega tvískiptast, og 
mun annar parturinn taka upp smásaman annað mál og aðra síðu, fyrirlíta 
allskostar hinn og þykja hann klúr og búralegur; þá mun líka útjgört um hennar 
framfarir í andlegum efnum. 

Til þess að reisa hér skorður við, ef verða mætti, hafa nú fyrir skömmu margir 
föurlandsvinir og sómamenn á Íslandi gengið í félag nokkurt, hvers tilgangur 
er, með árlegum styrk, sem er tekinn eptir hvers eins vilja og efnum, að útgefa 
allskonar bækur á íslenzkri túngu... 

Í þessari glöðu von bið eg alla þá, sem þóknast að inngánga í þetta íslenzka 
félag, að teikna fyrir neðan, ásamt nafni, standi og bústað, með hvað miklu 
eða litlu sérhver skuldbindur sig að strykja félagið árlega. En ef þeir verða svo 
margir, að nokkur hluti félagsins, eins og til er ætlað, geti viðhaldizt hér, en 
annar á Íslandi, þá ætla eg, sem fyrst eptir það listinn kemur aptur, að bjóða 
félagslimum til samkomu á þeim stað, sem þá mun tiltekið, svo eg geti frekar 
skýrt frá félaginu og þess innréttingu á Íslandi, og félagslimir sjálfir samkvæmt 
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því lagað og reglubundið þennan part félagsins og lagt þegar hönd á verkið því 
lífið er stutt hjá því einu mikla, sem ógjört er í þessu efni. 

auðmjúkast og vinsamlegast,  
Kaupmannahöfn þann 1. Janúar 1816  
R. Rask 

(Jón Sigurðsson, 1867, bls. 62-64). 

Á svipuðum nótum var boðsbréfið sem Rask og Geir Vídalín sendu til allra prófasta í 

landinu.  

Það er sannleikur, sem enginn mun um efast, að Íslenzkir eigi ekki stríðsmakt 
eða höndlun, heldur skáldum og sagnameisturum að þakka þá frægð, sem 
þeir hafa öðlast hjá öðrum þjóðum í Norðurálfunni, og að miklu leyti þá 
upplýsingu sem enn í dag við gengst á millum alþýðu manna hér á landi, 
ásamt þeirri æru, að hafa einir varðveitt nærri því óumbreytta og óspillta þá 
gömlu og ágætu aðaltúngu á Norðurlöndum. 

Að sönnu hefir þjóðanna ástand umbreytt sér svo mikið, og kunstir og vísindi 
hjá mörgum þeirra aukizt svo furðanlega, síðan fornmanna skáldskapur og yfir 
höfuð að tala bókaskript á Íslandi blómgaðist; en íslenzkir þess á milli vegna 
ýmissra óhappa orðið svo lángt eptir, að varla er til vonar að nýjar bækur á 
þessu máli nái eins miklu áliti hjá útlenzkum og þær gömlu; en þess þarfari 
kannske þær verði þjóðinni sjálfri, eigi hún að verða hluttakandi í þeirri mentun 
og þekkingu, sem nú er upp komin og kappsamlega iðkuð í öðrum löndum, ar 
ekkert annað mál er mögulegt til að fræða almenning hér á landi; því vildu 
menn innleiða annað mál, eða láta sér nægja annara þjóða rit – þá mundu líða 
nokkur hundruð og kannske þúsund ár, fyrr en þau yrðu almenningi hér 
skiljanleg; en þess á milli kynni máske nýtt túngumál að vera upp komið 
utanlands, og Íslenzkir mundu þá eins illa staddir og fyrr. Þess vegna, þó 
móðurmálið sé mikils metið hjá öllum siðuðum þjóðum, svo er þó að mínu áliti 
einna mest á Íslandi þess viðhald, og bókaskript þarí, einhver sá helzti stofn 
undir sóma, mentun og farsæld þjóðarinnar. Allir föðurlandsvinir munu líka játa 
með sorg, að mart og mikið vanti enn að skrásetja á Íslenzku (Jón Sigurðsson, 
1867, bls. 60). 

Þessi félagaöflun Rasks tókst með ágætum og voru félagsmenn og styrktaraðilar 

Hins íslenska bókmenntafélags fyrsta árið rúmlega 425 á meðan fólksfjöldi í landinu 

var 47.644 á árinu sem er harla gott miðað við aðstæður en síðar verður farið út í 

nánari greiningu á félagsmönnum. 

Rask fór eins og áður sagði burt af landinu alfarinn árið 1815 en kom á leiðinni heim 

við í Englandi og hélt hann þar áfram að safna félaginu liðstyrk og gaf út boðsbréf. 

Meðal þeirra sem hann fékk til að styrkja félagið var Ebenezer Henderson. Rask 

sendi einnig út boðsbréf í Danmörku og voru Danir jákvæðir í garð þessa nýja félags. 
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3.4 Stofnun Hins íslenska bókmenntafélags 

Þegar hér var komið sögu var ákveðið að stofna Hið íslenska bókmenntafélag í 

tveimur deildum, önnur sem staðsett væri í Reykjavík en hin í Kaupmannahöfn. 

Reykjavíkurdeildin átti að vera aðaldeildin en það er fyrst og fremst táknræn aðgerð 

þar sem aðstæður í Reykjavík voru eins og áður hefur verið lýst en 

Reykjavíkurdeildinni var ætlað að „bera ægishjálm yfir öllu félaginu― (Jón Sigurðsson, 

1867, bls. 22 ). Það var greinilegt að með félaginu var ekki ætlunin að tjalda til einnar 

nætur og þetta hlutverk Reykjavíkurdeildarinnar sýnir skýra og stórhuga framtíðarsýn 

um höfuðstað Íslands.  

Fyrsti fundur Kaupmannahafnardeildarinnar var haldinn 30. mars 1816 og mættu 33 

á þann fund en ekki var gerð sérstök fundargerð en hans getið á næsta fundi 

deildarinnar sem var 13. apríl 1816 og var hann þá fyrsti fundurinn í Samkomubók 

félagsins. Á fundinn voru mættir 11 félagar. Embættismenn félagsins voru valdir, 

Rask var kosinn formaður með „langflestum atkvæðum―, Grímur Jónsson og Kjartan 

Isfjord fengu jöfn atkvæði til fjárhirðis og var því kosið aftur og þá var það Grímur 

Jónsson sem varð hlutskarpari (Samkomubók Kaupmannahafnardeildarinnar, 1816-

1874). Einnig féllu atkvæði jöfn um embætti ritara á milli þeirra Bjarna 

Thorsteinssonar og Finns Magnússonar og aftur var kosið og þá hafði sá síðarnefndi 

betur. Síðan var lagt fram lagafrumvarp sem Rask hafði unnið að og komu fram 

nokkrar athugasemdir. Það var síðan sameiginleg ákvörðun fundarmanna að bíða 

með endanlega lagasetningu og hafa hana sameiginlega með Reykjavíkurdeildinni 

og því var beðið þangað til þar var fundað. Fundurinn kaus síðan um þau ákvæði í 

lögunum sem ekki höfðu fengið athugasemdir og voru þau lögleidd (Jón Sigurðsson, 

1867). Þá voru varamenn kosnir og loks var umræða um hvaða rit ætti að gefa fyrst 

út á kostnað félagsins. Það varð sameiginleg ákvörðun að fyrst yrði látið taka saman 

og prenta Ágrip af landaskipun ef möguleiki væri á og var Rask falið það verkefni. Af 

ofantöldu má sjá að lýðæðislega hefur verið staðið að allri fundarumgjörð enda 

stendur í 13. gr. laga félagsins:  

Af fundum skal öll málefni félagsins útkljá eftir atkvæðafjölda, með seðlum 
uppréttum höndum eða kúlum, sem forseti ákveður; en verði jafnmargir hvorir 
á sínu máli, þá skeri forseti úr, en af eigin rammleik skal hann ei dirfast að 
ákvarða neitt áríðandi. Þeim sem ekki sækja félagsfundi eða koma of seint, láti 
sér lynda það sem þar verður ákveðið, eins og hefði þeir sjálfir við verið 
(Íslensk sagnablöð, 1818, bls. 122). 
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Fréttir af stofnun félagsins í Kaupmannahöfn bárust Árna Helgasyni með 

vorskipunum og sendi hann félagsmönnum á Íslandi bréf 16. júlí 1816 þar sem hann 

segir frá tillögum til laga félagsins sem Kaupmannahafnardeildin hafði samið og lét 

Árni félagsmenn í Reykjavík og nágrenni fá afrit af þeim til umsagnar og boðaði síðan 

til fundar 1. ágúst 1816. Á þeim fundi voru embættismenn kosnir og voru það Árni 

prestur Helgason sem var kosinn forseti, Sigurður landfógeti Thorgrímsen féhirðir, 

Halldór sýslumaður Thorgrímsen ritari. Ísleifur Einarsson, assessor og síðar 

justitiarius var kosinn varaforseti, Bjarni Thorarensen, assessor og síðar amtmaður 

var kosinn vararitari og varaféhirðir var kosinn Jón Jónsson lektor á Bessastöðum. 

Einnig voru kosnir umboðsmenn félagsins á Suðurlandi og Vesturlandi en á 

Norðurlandi hafði Árni falið Stefáni Thorarensen amtmanni umboðið og Páll Melsteð 

sýslumaður og síðar amtmaður hafði tekið að sér umboðið á Austfjörðum. Hlutverk 

umboðsmanna samkvæmt 25. grein laga félagsins var að taka við bókum félagsins 

og hafa þær í sölu. Þeir áttu einnig að taka við félagsgjöldum. Þá var hlutverk þeirra 

að vera augu og eyru félagsins í þeirra heimabyggð og láta vita af öllu því sem 

markvert þætti félaginu auk þess að gera það sem félagið bæði þá um. Loks áttu þeir 

að senda félaginu skýrslu um sölu og innheimtu einu sinni á ári. Þetta starf var í 

upphafi ætlað sem sjálfboðaliðastarf en seinna var ákveðið að umboðsmennirnir 

fengju sölulaun til þess að hvetja þá til þess að koma útgáfu félagsins á framfæri. 

Næsti fundur Reykjavíkurdeildarinnar var haldinn 15. ágúst og á þeim fundi var farið 

yfir lagafrumvarpið frá Rask og við það voru gerðar nokkrar athugasemdir sem 

snérust þó að mestu um málfar. Á fundinum var samþykkt tillaga Hafnardeildarinnar 

að báðar deildirnar skyldu sameinast í einu félagi sem skyldi heita Hið íslenska 

bókmenntafélag og má því líta á að sú dagsetning þ.e. 15. ágúst 1816 sé hinn 

formlegi stofndagur félagsins (Jón Sigurðsson, 1867 og Björn M. Ólsen, 1916). 

Reykjavíkurdeildin lagði síðan athugasemdir sínar varðandi lögin og hugleiðingar fyrir 

Kaupmannahafnardeildina en þegar þær bárust var Rask á leiðinni í mikla 

rannsóknarför um uppruna tungumála í Austurlöndum sem hann kom ekki aftur úr fyrr 

en í maí 1823 og sagði hann því af sér forsetaembættinu. Í hans stað var kosinn 

Bjarni Thorsteinsson og Jón Hannesson Finsen var kosinn varaforseti. Þegar Rask 

var farinn var ekki lengur lögð áhersla á lagasetninguna heldur var áherslan lögð á 

útgáfumál og því voru lögin ekki fullgerð. Haustið 1817 var hinsvegar ákveðið að 

stofna nefnd sem hafði það hlutverk að fara yfir lagafrumvarpið og þær athugasemdir 
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sem borist höfðu. Kosið var í nefndina og hana skipuðu þeir Bjarni Thorsteinsson, 

Finnur Magnússon og Sveinbjörn Egilsson. Nefndin skilaði sínu áliti í byrjun árs 1818 

og voru lögin rædd og samþykkt á þremur fundum, 22. febrúar, 1. mars og 23. mars 

1818 og þá var Hið íslenska bókmenntafélag endanlega stofnsett og lögum bundið 

(Jón Sigurðsson, 1867, bls. 21). 

 

3.5 Lög Hins íslenska bókmenntafélags 

Ætlunin með stofnun Bókmenntafélagsins var að gerbreyta viðhorfi manna til 

íslenskrar tungu og bókmennta síðari alda. Fyrsta grein laga Hins íslenska 

bókmenntafélags sem tóku gildi 1818 hljóðar svona: 

Það er tilgangur Félags þessa, að viðhalda hinni íslensku tungu og bókaskrift 

og þar meðfram menntun og heiðri þjóðarinnar, bæði með bókum og öðrum 

atburðum, svo fremi þess efni leyfa, eftir þessu undirlagi (Íslensk sagnablöð, 

1818, bls. 120).  

Ætlunin var að endurreisa þjóðlegt mennta- og menningarlíf í landinu undir forystu 

Íslendinga – eða manna sem fullkomlega væru mælandi á íslenska tungu, þannig að 

íslensk þjóðmenning væri virkt afl í lífsbaráttu þjóðarinnar.  

Lög Hins íslenska bókmenntafélags eru ítarleg og eru í 48 liðum sem skipt er í þrjá 

kafla. Sá fyrsti er um tilgang félagsins og er rakið í 8 liðum. Annar kafli er mjög 

ítarlegur og fjallar í 24 liðum um skipulag, rekstur, embætti og félagsmenn. Þriðji 

kaflinn fjallar svo í 15 liðum hvernig samskiptum á milli deildanna í Reykjavík og 

Kaupmannahöfn skyldi háttað. Í viðauka A eru lögin í heild sinni skrifuð upp eftir texta 

úr Íslenskum sagnablöðum 1818 og sett á nútímastafsetningu en forn setningafræði 

og orðalag látið halda sér.   

Tilgangur félagsins var að mörgu leyti svipaður og tilgangur Lærdómslistafélagsins og 

Landsuppfræðingafélagsins.  

Lög félagsins sýna ljóslega, hverjar grundvallarreglur Rask og þeir stofnendur 
félagsins höfðu fyrir augum, bæði í sjálfri stjórn félagsins og í framkvæmdum 
þess. Það er auðráðið, að þeir hafa í hvorutveggju leitazt við að haga félaginu 
svo, að það gæti orðið sem nytsamlegast og sem þjóðlegast og sneydt 
einkanlega hjá þeim skerjum, sem hin fyrri félög, Lærdómslista félagið og 
Landsuppfræðingar félagið höfðu strandað á (Jón Sigurðsson, 1867, bls. 22). 
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Þau vandræði sem Lærdómslistafélagið hafði átt í fólust að þeirra mati í því að 

félagið hafi verið með danska forstöðumenn og einungis haft aðstöðu í 

Kaupmannahöfn og þar með fælt Íslendinga frá félaginu. Til þess að koma í veg fyrir 

það þá var það sett í lög Bókmenntafélagsins að í stjórn félagsins skyldu einungis 

vera valdir Íslendingar eða þeir sem væru jafnokar íslenskra manna hvað varðar 

þekkingu á tungumálinu og landinu. Þá var það einnig ákveðið eins og áður sagði að 

Reykjavíkurdeildin skyldi vera aðaldeild félagsins. Vandi Landsuppfræðingafélagsins 

var að mati stofnenda Bókmenntafélagsins sá að þeir hafi ekki gefið nógu mikinn 

gaum að sterkri þjóðlegri tilfinningu Íslendinga. Til þess að koma í veg fyrir að það 

gerðist í Bókmenntafélaginu þá var það sett í lög að einnig ætti að gefa út góð rit 

merkra manna sem voru fallnir frá. Með því átti að vera tryggt að rit þeirra féllu ekki í 

glötun og gleymsku. Einnig var ætlunin að efla sem mest menntun og þekkingu 

Íslendinga hvort sem þeir tilheyrðu alþýðunni eða menntamönnum. Það átti að 

tryggja með því að gefa árlega út tímarit sem fjallaði um mikilvæga atburði sem 

gerðust í heiminum en einnig segja frá helstu bókum sem út komu á prenti. Mikilvægt 

var einnig að efla þekkingu Íslendinga á öllu því sem snerti ástand landsins og sögu 

þess. Loks var ætlunin að gefa út kennslubækur þ.e.a.s bækur sem ekki fjölluðu um 

guðfræði eða fornfræði. Ástæðan var sú að félagið vildi alls ekki troða neinum um tær 

og þegar voru til félög sem sáu um útgáfu þessara bóka. Þau voru Evangeliska 

smábókafélagið undir stjórn Jóns á Möðrufelli og svo Árna Magnússonar nefndin í 

Kaupmannahöfn. Í boðsbréfi vegna stofnunar Hins íslenska bókmenntafélags sem 

Rask skrifaði og er dagsett 27. febrúar 1815 segir: 

Þó í fyrstunni væri ástofnað að láta þá grein af bókaskriftinni, sem horfir til að 
efla guðrækni og upplýsing í trúarbrögðum vera þann fyrsta höfuðpóst, í 
augnamiði þessa félags; svo virtist þess nú síður þörf, þar sá lærði og 
velgáfaði kennimaður, séra Jón Jónsson á Möðrufelli, hefur nýlega stiftað 
sérlegt félag fyrir norðan, sem hefur þetta eina augnamið, og sem hefur haft 
svo góðan framgang (Jón Sigurðsson, 1867, bls. 58).  

Nokkrum árum síðar féll félagið þó frá þessum takmörkunum í útgáfu (Jón 

Sigurðsson, 1867). 
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3.6 Stjórnskipulag 

Félagið hafði eins og áður sagði aðsetur á tveimur stöðum, í Kaupmannahöfn og í 

Reykjavík og á hvorum stað fyrir sig var stjórn með þremur embættismönnum, 

forseta, gjaldkera og ritara sem hver hafði einn varamann. Skylda var fyrir alla 

embættismenn að mæta á fundi félagsins. Öll málefni félagsins átti að útkljá með 

atkvæðagreiðslu sem forseti mátti ákveða hvernig væri útfærð. Atkvæðisbærir voru 

almennir félagsmenn og var þá mæting á fundi trygging fyrir því að menn gætu tekið 

þátt í að ákveða málefni félagsins. Í Reykjavíkurdeildinni var reyndar seinna gripið til 

þess ráðs að senda atkvæðaseðla út til félagsmanna vegna dræmrar fundarsóknar 

og erfiðra samgangna. Ef jafnt yrði úr atkvæðagreiðslu þá átti forseti að skera úr um 

málið nema það væri „áríðandi― því þá skyldi honum ekki „dirfast― á eigin rammleik að 

gera út um hlutinn (15. grein laga Hins íslenska bókmenntafélags, 1818). Á 

almennum fundum félagsins var mætingaskylda hjá almennum félagsmönnum þ.e. 

nema menn væru forfallaðir. Á fundum átti allt að fara fram á íslensku jafnvel þó að 

útlendingar væru á staðnum. Þeim var þó leyfilegt að tjá sig á dönsku um málefni 

félagsins og þeim mætti svara á dönsku.  

Til embættis mátti kjósa embættismenn eða almenna félagsmenn en eingöngu mátti 

gegna einu embætti í einu.  

Forseti átti að sjá til þess að lögum félagsins væri fylgt, hann átti að bera upp málefni 

á fundum, safna atkvæðum og kynna ályktanir. Auk þess átti hann og gjaldkeri að 

ráðstafa peningum félagsins á öruggan hátt og eins og ábatasamast þykir. Forseti og 

ritari áttu að sjá um að koma bókum félagsins til prentunar og sjá til þess að ályktanir 

félagsins yrðu framkvæmdar. Forseti og gjaldkeri áttu að gera skil fyrir þeim 

peningum sem þeir sáu um að ráðstafa. Forseti og ritari báru ábyrgð á því að kynna 

hvernig ályktunum félagsins voru gerð skil. 

Gjaldkeri átti að taka við félagsgjöldum, styrkjum og halda utan um allan fjárhag 

félagsins og þar með greiða reikninga sem forseti hafði samþykkt. Hlutverk gjaldkera 

var einnig að gera ársreikning og kynna hann. Varaforseti, vararitari og varagjaldkeri 

áttu að yfirfara reikninga og ef þeir væru réttir áttu forseti og ritari að kvitta upp á þá. 

Ritari átti að sjá til þess að bóka allt sem fram fór á fundum félagsins og halda reiður 

á og skrá önnur gögn félagsins. Í fundargerðabókum félagsins má hinsvegar sjá að 
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textinn þar er mjög knappur og aðeins er stiklað á stóru þó það sé að einhverju leyti 

háð því hver skrifaði fundargerðina. Þannig er t.d. bara einstaka ritari sem tekur það 

fram hversu margir félagsmenn mættu á fundina. Í viðauka I má sjá, sem dæmi, 

myndir úr fundargerðabókum félagsins. 

Ritari átti einnig að semja félagsbréf og taka við þeim bréfum sem félagið fékk og 

kynna fyrir forseta og ef í þeim væri eitthvað merkilegt átti að kynna það fyrir 

félagsmönnum á næsta fundi. Þá átti hann að láta gjaldkera fá lista yfir félagsmenn 

og þá upphæð sem þeir ætluðu að greiða.  

Þegar embættismenn létu af störfum áttu þeir að gefa félaginu skýrslu um 

embættisferil sinn. Ef embættismenn fóru ekki eftir lögum félagsins þá voru þeir búnir 

að fyrirgera rétti sínum og var þá hægt að svipta þá embætti. Ekki eru til neinar 

heimildir um að það hafi verið gert.  

Til þess að tryggja útbreiðslu sína í strjálbýlu landinu þá var ákveðið að félagið hefði 

umboðsmenn í helstu höfnum og héruðum Íslands. Samkvæmt lögum félagsins þá 

átti að velja þá eins og aðra embættismenn en þeir þurftu þó ekki að vera íslenskir. 

Hlutverk þeirra var fyrst og fremst að sjá um að dreifa bókum félagsins og sjá um að 

innheimta félagsgjöldin. Má sjá að með tímanum var þróunin sú að kaupmenn sáu 

um þetta hlutverk en sú þróun hófst þegar umboðsstarfið hætti að vera í 

sjálfboðaliðavinnu.  

 

3.6.1 Fundir 

Ákveðið var í fyrstu lögum félagsins númer 15 að á Íslandi skyldi halda almenna fundi 

tvisvar sinnum á ári, seinasta virkan dag í marsmánuði og 11. júlí eða næsta virkan 

dag. Í Kaupmannahöfn átti einungis að halda einn almennan fund á ári og átti að 

halda hann þann 30. mars. Forsetar gátu síðan kallað til fleiri funda ef þurfti.  

Fundir í Kaupmannahafnardeildinni voru níu fyrsta árið, fimm það næsta og sex árið 

1818 en þrír til fimm fundir voru haldnir á ári næstu áratugina. Á tímabilinu 1816-1912 

voru haldnir 225 fundir í Danmörku (Samkomubækur Kaupmannahafnardeildarinnar 

1816-1874 og 1875-1912). 
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Í Reykjavíkurdeildinni voru haldnir þrír fundir fyrsta árið og fjórir fundir árið 1817. Á 

árunum 1818 til 1827 var hinsvegar bara einn fundur á ári fyrir utan árið 1824 en þá 

var enginn fundur haldinn (Fundargerðabækur Reykjavíkurdeildar 1816-1879 og 

1880-1912). Alls eru haldnir í Reykjavík 269 fundir á árunum 1816 til 1912.  

Á mynd 3.2 má sjá línurit yfir fjölda funda sem haldnir voru á ári hverju í 

Kaupmannahöfn og í Reykjavík. 

 

Mynd 3.2. Fjöldi funda í deildum félagsins á árunum 1816-1912 

 

−−Fundir Kaupmannahafnardeildarinnar 
−−Fundir Reykjavíkurdeildarinnar 

Unnið upp úr fundargerðabókum félagsins í Reykjavík og í Kaupmannahöfn fyrir árin 1816-1912.  

 

Það kemur fljótt í ljós að erfiðlega gengur að halda fundi á Íslandi. Þannig segir Árni 

Helgason í bréfi til Rasks dagsettu 4. september 1823 þegar hann er að velta fyrir sér 

framtíð félagsins í Reykjavík: „Hér geta engin félög blessast. Fyrst eru margir latir, 

þar næst þykjast flestir hafa nóg með að stunda eigin hag og loksins er samgangan 

svo erfið, að ekki er hægt að ná þeim tillögum, sem verður eftir að ganga― (Jón 

biskup Helgason, 1927, bls. 12). 

 

0

2

4

6

8

10

12

1
8

1
6

1
8

1
9

1
8

2
2

1
8

2
6

1
8

2
9

1
8

3
2

1
8

3
5

1
8

3
9

1
8

4
2

1
8

4
5

1
8

4
8

1
8

5
1

1
8

5
4

1
8

5
7

1
8

6
0

1
8

6
3

1
8

6
6

1
8

6
9

1
8

7
2

1
8

7
5

1
8

7
8

1
8

8
1

1
8

8
4

1
8

8
7

1
8

9
0

1
8

9
3

1
8

9
5

1
8

9
9

1
9

0
2

1
9

0
5

1
9

0
8

1
9

1
1



  

59 

 

Í bréfi 25. ágúst 1827 fjallar hann um frekari erfiðleika Reykjavíkurdeildarinnar.  

 
Félagssakir vorar eru, eins og þær lengi hafa verið, í hrörlegu ástandi. 
Umboðsmenn vorir halda sér að öllu leyti til ykkar ytra, og hliðra sér hjá að 
hafa meir fyrir en þörf er á með því að meðdeila oss ávísun um sínar aðgerðir. 
Tillög koma ekki til okkar nema frá þeim fáu meðlimum, sem búa á Álftanesi 
og Seltjarnarnesi, og þó gjalddagi sé settur, má ég eða lektor ganga til hvers 
meðlims til að fá þetta lítilræði, er flestir hafa minkað til helminga eða meir. Og 
þetta lítilræði er útlátið með tregðu og barlómi,svo þú getur nærri, hvað mér er 
orðið leitt hér við að fást, eftir svo langa reynslu í mótlætinganna skóla. Því 
það, sem verður samantínt þannig, held ég að sé álitið sem gjafir til mín og 
mín eftirgangssemi sem betl (Jón biskup Helgason, 1927, bls. 15).  
 

Í þessu felst vandi Reykjavíkurdeildarinnar lengi framan af því bækur félagsins voru 

prentaðar í Kaupmannahöfn og auðveldara var að senda bækur frá Kaupmannahöfn 

til Norður- og Austurlands en frá Reykjavík vegna lélegra samgangna. Tilgangur 

embættismanna félagsins átti að tryggja tengslin við landsbyggðina en eins og sjá má 

í tilvitnuninni hér fyrir framan þá snéru umboðsmennirnir sér frekar til 

Kaupmannahafnardeildarinnar en til Reykjavíkur. 

Meginstarf félagsins í Reykjavík, fyrir utan að innheimta félagsgjöld, fólst í því að 

koma með tillögur að útgáfubókum og samþykkja þær bækur sem 

Kaupmannahafnardeildin stakk upp á en helsta skrautfjöður Reykjavíkurdeildarinnar 

var án efa að tryggja landmælingar Björns Gunnlaugssonar sem er eins og áður var 

greint frá mikið afrek. Það er hinsvegar ljóst að deildin gat ekki staðið undir háleitum 

markmiðum sem aðaldeild félagsins fyrstu áratugina. 

 

Af bréfi sem Árni Helgason skrifaði til Rasks 17. ágúst 1827 má greinilega sjá að 

hann var allt annað en ánægður með stöðuna.  

  

Einasta gengur það ekki eftir þínu undirlagi, að félagsdeildin hér má heita 
ekkert, og ei sé ég til hvers hún er, svo lengi sem ekkert er hér prentað. 
Félagið gæti eins gengið þó hún væri ekki. Þetta hefi ég drepið á í bréfi til 
(Finns) prófessors Magnússens, til að vita hans meiningu. Félagsfundir hér eru 
svoddan hégómi, að ég get ekki um það talað eins og mér býr í skapi, þeir eru 
fáir, og enn færri koma þótt þeim sé nauðgað inn að ganga (Jón biskup 
Helgason, 1927 bls. 16). 
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Árni nefnir jafnvel að hann væri tilbúinn að segja af sér forsetaembættinu og að betra 

væri að fá einhvern sem betur væri fallinn til þess að innheimta félagsgjöldin. Í bréfi til 

Rasks 13. ágúst 1819 ritar Árni: 

 

Félag vort stendur sig enn, margir heldri menn una því vel og halda af því, en 
heldur rýrna tillög til þess hjá oss af almenningi, sem von er, þegar vantar 
menn í mörgum héruðum til að telja um fyrir náunganum, að nokkrir verði til að 
fylla skarð þeirra, sem deyja og úr ganga. Ég hef hingað til verið forseti þess 
hér og vildi ég nú, að annar tæki við, sem betur væri tilfallinn að gegna þess 
nauðsyn, hvar til ég þó ei veit hvern ég skal nefna af hinum lærðu (Jón biskup 
Helgason, 1927, bls. 15).  

 

  

Ekki er þess getið í fundargerðabók Reykjavíkurdeildarinnar hversu margir sóttu fundi 

en árið 1876 er tekið fram að mætt hefðu einungis sjö félagsmenn og því fundinum 

frestað. Af því má ætla að það þurfi fleiri til þess að hægt sé að telja „messuhæft― 

(Fundargerðabók Reykjavíkurdeildar Bókmenntafélagsins, 1816-1879). Í 12. Grein 

fyrstu laga félagsins má reyndar sjá að það verði að vera að lágmarki níu til þess að 

hægt sé að álykta um mál. 

Það skal allra embættismanna skylda að mæta á alla fundi, og verði engin 
ályktan nema níu hafi mætt á fundinn alls, en vel má byrjuðum athöfnum 
framhalda, þó nokkrir, er mætt hafa, gangi burt, á meðan allir embættismenn 
og aukaembættismenn eru nálægir (Íslensk Sagnablöð, bls.122 ). 

Þessum lögum var reyndar breytt á fundi Kaupmannahafnardeildar 1822 og var 

fjöldanum breytt í að sjö félagsmenn þyrfti svo fundur gæti verið „ályktunarbær― 

(Björn M. Ólsen, 1916).  

 

Í viðauka C og D er hægt að sjá dagsetningar allra funda í báðum deildum félagsins 

á árunum 1816-1912. 

 

3.7 Fjárhagur félagsins 

Stofnendum Hins íslenska bókmenntafélags var mikið í mun að tryggja afkomu 

félagsins og voru einstaklega ötullir við að afla félaginu tekna og fylgis. Í lögum 

félagsins er tekið fram að félagsmenn eigi að greiða félaginu árgjald en ekki var það 

föst upphæð þó svo að tekið var fram að félagsmenn í Kaupmannahöfn áttu að 

greiða að lágmarki 3 ríkisdali en ekki er getið um lágmark fyrir félagsmenn á Íslandi. 
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Félagið verðlagði bækurnar þannig að rétt svaraði kostnaði svo gera má ráð fyrir að 

hagnaður af bóksölu hafi ekki verið mikill enda bóksala lítil vegna fátæktar í landinu. 

Engin ritlaun voru greidd fyrstu árin og ekkert var innifalið í félagsgjöldunum annað en 

félagsaðildin og stuðningur við hið brýna málefni að varðveita tunguna og styðja við 

félagið svo hægt væri að prenta bækur til að miðla fróðleik til þjóðarinnar. Stjórn og 

skipulagning félagsins var unnin í sjálfboðavinnu. Umboðsmenn félagsins störfuðu 

einnig endurgjaldslaust en þar sem félagsmönnum fækkaði mikið fyrstu árin þá var 

ákveðið árið 1823 að veita umboðsmönnunum sölulaun til hvatningar við sölu 

félagsbókanna (Björn M. Ólsen, 1916). í 8. grein laga félagsins er einnig tekið fram 

að ekki megi eyða öllum tekjum félagsins í kostnað á einu ári heldur þarf að taka frá 

fimmtung af þeim svo hægt sé að auka við höfuðstól félagsins og tryggja að félagið 

lifi af fjárhagslega. Tilgangurinn var að tryggja rekstrarlegan grundvöll félagsins og 

koma í veg fyrir að athafnir þess legðust af vegna fjárskorts. Jón Sigurðsson stóð 

síðan fyrir breytingum á þessari grein laganna enda takmarkaði þetta möguleika 

félagsins í útgáfu þegar fram í sótti.  

Þá kemur að hæfileikum frumkvöðlanna að tryggja félaginu fjárhagslegan grundvöll 

og var það gert með því að fá inn stórhöfðingja sem greiddu oft töluverða fjárhæð til 

félagsins. Þar má helstan telja Adam Vilhelm Moltke greifa en hann greiddi félaginu 

árlega 100 ríkisdali þangað til hann lést og var það samtals um 4700 ríkisdalir sem 

hefur verið umtalsverð upphæð í rekstri félagsins (Björn M. Ólsen, 1816) 

Stiftamtmaður Castenschiol gaf félaginu 200 ríkisdali og Jóhann Bülow greiddi 50 

ríkisdali til félagsins árlega. Þá má einnig geta þess að þeir sem gerðir voru 

heiðursfélagar greiddu yfirleitt hærri félagsgjöld og var algegnt að þeir greiddu á 

bilinu 5-20 rd. Þess má einnig geta að Rask greiddi til félagsins 40-50 ríkisdali á 

hverju ári þrátt fyrir að hafa ekki verið neinn auðmaður en einnig gaf hann alla sína 

vinnu fyrir félagið.  

Þá fékk félagið einnig töluvert af einstökum styrkjum sem gjarnan voru eyrnamerkt 

einhverri sérstakri útgáfu. Sem dæmi um þetta gaf Byrgir prófessor Thorlacius 3 

félaginu 100 ríkisdali árlega á meðan Sturlunga kom út en greiddi auk þess 15 rd í 

félagsgjöld á meðan hann lifði. Guðrún Thorlacius húsfreyja gaf félaginu í stofnfé 30 

                                                      
3
 Í Minningarriti Björns M. Ólsen (1916, bls. 14) er nafn Byrgis ritað með y. 
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ríkisdali silfurs og þótti það mjög rausnarleg gjöf frá konu (Björn M. Ólsen, 1916). Þá 

var útgáfa á þýðingu séra Jóns Þorlákssonar á Paradísarmissi Miltons fjármögnuð af 

enskum manni, John Heath. Í viðauka F má sjá dæmi um rekstrarreikning félagsins 

en þar eru tekjur og útgjöld félagsins fyrir árið 1828 útlistuð. 

 

3.8 Öflugt tengslanet 

Tengsl hins íslenska bókmenntafélags við stjórnvöld hafa verið sterk frá upphafi. 

Þannig hafa konungarnir Friðrik VI., Kristján VIII., Friðrik VII., Kristján IX. og Friðrik 

VIII. allir styrkt félagið með peningagjöf sem kallaðist náðargjöf konungs. Á fundi 

félagsins 30. mars 1819 var ákveðið að félagið myndi velja sér verndara „patronus― 

fyrir báðar deildirnar eins og tíðkaðist gjarnan á þessum tíma. 

Kaupmannahafnardeildin stakk upp á Moltke greifa en hann var ráðgjafi konungs og 

mikill góðgerðarmaður félagsins. Af þessu varð þó ekki því Reykjavíkurdeildin vildi 

ekki fallast á þennan ráðahag. Sama ár var þó ákveðið að hafa verndarann 

konungsborinn og varð Friðrik krónprins, sem síðar varð Friðrik VII. kjörinn verndari 

félagsins þann 24. apríl 1840 og sömuleiðis þeir konungar sem eftir komu. Kristján 

VIII. reyndist félaginu góður bakhjarl þegar húsnæði Kaupmannahafnardeildarinnar 

brann árið 1847 en hann sá deildinni fyrir húsnæði í Amalíuborg eftir það án 

endurgjalds eða þangað til deildin var sameinuð Reykjavíkurdeildinni (Björn M. 

Ólsen, 1916). Fleiri danskir höfðingjar og embættismenn studdu félagið með gjöfum 

eða árlegum styrk. 

Þegar rannsakandi fór í gegnum gögn félagsins sem geymd eru hjá Hinu íslenska 

bókmenntafélagi fannst ljósmynd frá Kgl. Hoffotografer J. Petersen & Söns sem sýnir 

silfurkrans sem félagið lét gera fyrir útför Kristjáns IX. sem lést 29. janúar 1906 og 

fest var á kistu konungs. Á hann var áletrað: „Vorum ástsæla Konungi Christian IX. 

Hið íslenzka bókmentafjelag með lotningu og þakklæti―4 . Af þessu má áætla að 

tengslin á milli félagsins og hins opinbera, í þessu tilfelli konungurinn, hafi verið 

einstaklega persónuleg. Það fer reyndar engum sögum um að svona hafi verið gert 

aftur. 

                                                      
4
 Afrit er af myndinni í viðauka E. 
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Þess má einnig geta að Johann Bülow sem var dyggur stuðningsaðili félagsins var 

gerður að heiðursfélaga 1818. Hann var sérstakur tilsjónarmaður Friðriks VI. og sá 

um menntun hans og uppeldi. Hann var einnig bakhjarl Rasks og sá til þess að hann 

fengi styrk til Íslandsferðarinnar og síðar einnig 2.000 ríkisdala styrk til þess að geta 

farið í málfræðilega og bókmenntalega rannsóknarferð þar sem hann ætlaði að kynna 

sér austurlandamál til þess að fá betri skilning á uppruna norrænna mála. Má því 

ætla að þessi nánu tengsl hafi leitt til þess að félagið ætti greiða leið að eyrum 

konungs. 

Geir Vídalín biskup var hæst setti embættismaðurinn sem kom að stofnun félagsins 

og hefur aðstoð hans án efa skipt félagið sköpum. Hann sendi eins og áður sagði út 

boðsbréf til prófasta landsins þar sem hann bað þá að: „Undireins og eg sendi Yðar 

Velæruverðugheitum áðurnefnt boðsbréf, með þeim ummælum, að þér þóknanlega 

vilduð birta það meðal hinnu andlegu stéttar manna í yðar prófastsdæmi― (Jón 

Sigurðsson, 1867, bls. 60).  

Þá hét hann félaginu ríflegum styrk á hverju ári en það gerði hann reyndar líka við 

Biblíufélagið. Hinsvegar er ekki víst hvernig þessi peningur hafi skilað sér því hann 

átti það til að fara fram úr sér fjárhagslega enda var hann eini biskupinn hér á landi 

sem gerður hefur verið gjaldþrota. Geir sótti einnig um leyfi til konungs að félagið 

fengi inni á Dómkirkjuloftinu með félagastarfsemi sína og hafði félagið aðstöðu þar til 

ársins 1962.  

 

3.9 Deilur á milli deilda 

Deila á milli Rasmusar Kristjáns Rasks og Baldvins Einarssonar varð þess valdandi 

að snuðra hljóp á þráðinn. Baldvin stundaði lögfræðinám við 

Kaupmannahafnarháskóla og var hann upphafsmaður ritsins Ármann á Alþingi en 

með því vildi hann ná til þjóðarinnar og vekja hana til íhugunar um hennar eigin 

velferðar- og framtíðarmál. Baldvin var einnig ritstjóri Skírnis 1830. Kveikjan af 

deilunni var nafnlaus ritdómur um þýðingu Carl Cristjan Rafns á Jómsvíkingasögu og 

Knýtlingasögu á dönsku en Rask hafði lesið þýðinguna yfir. Gagnrýnin var mjög 

neikvæð og sumt var beinlínis rangt og annað gat talist mjög smásmugulegt. Rask 

ákvað að svara gagnrýninni og leiðrétti villurnar en hnýtti einnig í aðrar útgáfur sem 
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tengdust þeim mönnum sem grunaðir höfðu verið um að hafa skrifað gagnrýnina þó 

það hafi aldrei verið sannað á þá. Íslendingarnir í Höfn brugðust hinir verstu við og 

Baldvin svaraði í bræði og dregur t.d. í efa kunnáttu Rasks sem málfræðings. Þessu 

reiddist Rask mjög og svaraði með öðrum ritlingi sem var fullur af stórum orðum og 

beiskju. Baldvin svaraði aftur og var enn dómharðari. Rask svaraði þessum ritlingi 

ekki en aldrei greri um heilt eftir þetta. Flestir íslenskir menntamenn blönduðust inn í 

þessar deildur og skiptust menn í tvo flokka, með eða á móti Rask (Björn M. Ólsen, 

1916 og Guðrún Kvaran, 1987). Leiddu þessar deilur til þess að Rask hafnaði því að 

taka við kosningunni þegar hann var endurkjörinn sem forseti þann 13. mars 1831 en 

hann hafði tekið við embættinu aftur 1828. Reykjavíkurdeildin sendi síðan 

Kaupmannahafnardeildinni bréf um þessar væringar enda þótti Árna Helgasyni illa 

farið með vin sinn Rask. Tóku þeir því illa og þótti að um væri að ræða óþarfa 

afskiptasemi og gegn lögum félagsins um samskipti deildanna.  

Heilsuleysi hafði háð Rask alla tíð og einnig má greina að hann hefur verið viðkvæm 

sál. Erfið ferð hans í austurveg tók stóran toll og þjáðist hann af brjóstveiki eftir 

lélegan aðbúnað á ferðalögum sínum. Vonbrigði hans yfir því að fá ekki stöðu við sitt 

hæfi olli honum miklum hugarangri og með tímanum fór geðheilsu hans hrakandi og 

lenti hann því auðveldlega í útistöðum. Hann vann þó alltaf mikið og var ótrúlega 

afkastamikill. Hann fékk loks prófessorsstöðuna árið 1831. Deilur hans við vini sína 

Íslendingana og langvarandi veikindi voru honum erfið. Það má því segja að þegar 

hann lést 1832, einungis 45 ára gamall, hafi hann verið saddur lífdaga (Guðrún 

Kvaran, 1987 og 2011). 

Aðrar deilur á milli deildanna fólust að mestu í skiptingu félagsgjaldanna á milli 

deildanna því eins og áður sagði þótti mörgum á Íslandi hentugra að greiða árstillögin 

til Kaupmannahafnardeildarinnar. Einnig fóru styrkir og gjafir að mestu til 

Hafnardeildarinnar enda var útgáfan lengi vel bara í þeirra höndum. Allar tilraunir 

Reykjavíkurdeildarinnar fyrir að fá jafnari skipti urðu þó að engu en má segja að 

þessar deildur hafi verið undanfari „heimflutningsbaráttunnar― en það kallar Björn M. 

Ólsen sameiningarhugmyndirnar (1916). 
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3.10 Eitt félag ein deild 

Fyrstu umræður sem gáfu í skyn að leggja niður deildina í Kaupmannahöfn komu 

fram á fundi í Kaupmannahafnardeildinni 24. maí 1873 í ræðu Jóns Sigurðssonar.  

Annað væri það, ef hún (þ.e. Reykjavíkurdeildin) treystist til að bóka, 
útsendingum reikninga og öðru, og annast þetta að fullu, þá mundi vor deild 
(þ.e. Kaupmannahafnardeildin ) ekki veita því mótstöðu, þegar það gæti 
staðist félaginu að skaðlausu. En þess mun varla kostur, eins og nú er ástatt 
(Björn M. Ólsen, 1816, bls. 97).  

Skriður komst hinsvegar á málið þegar Gestur Pálsson stakk upp á því í 

Reykjavíkurdeildinni 9. mars 1883 að kosin yrði nefnd til undirbúnings sameiningar 

deildanna og endurskoða lögin en þá brást Kaupmannahafnardeildin illa við málinu 

og neitaði alfarið að taka þátt í þessu svo málið datt upp fyrir. Það var síðan ekki fyrr 

en 1906 að stungið var upp á því aftur að sameina deildirnar og árið 1910 tókst Birni 

M. Ólsen að slíðra sverðin og í upphafi árs 1911 var farið að vinna að nýjum lögum 

fyrir félagið. Sameiningin átti sér síðan stað árið 1912 (Aðalgeir Kristjánsson, 1966). 

Kaupmannahafnarstúdentar stofnuðu hinsvegar með sér nýtt félag sem fékk heitið 

Hið íslenska Fræðafjelag í Kaupmannahöfn til þess að hafa félag sem þeir gætu 

lagalega ráðið öllu (Björn M. Ólsen, 1916) 

 

3.11 Breytingar á lögum félagsins 

Fyrir utan þær breytingar sem áður hafa verið nefndar, svo sem varðandi takmörkun 

á útgáfusviðum og greiðslu til umboðsmanna, þá urðu nokkrar breytingar á lögum 

félagsins sem gengu greiðlega í gegn. Þannig var embættismönnum félagsins fjölgað 

með því að taka inn bókavörð sem átti að geyma bækur félagsins, handrit og skjöl. 

Einnig var ákveðið að félagsmenn fengju útgáfubækur félagsins fyrir greiðslu 

félagsgjalds þó að þeir sem einungis greiddu lágmarksgjald myndu bara fá Skírni. 

Einnig var ákveðið að breyta flokkun félagsmanna. Þeir hafðir fjórir og voru kallaðir 

heiðursfélagar, félagar, aukafélagar og bréfafélagar. Heiðursfélaga skal kjósa eftir 

verðugleika og þeir höfðu atkvæðisrétt ef þeir voru einnig félagar. Þar sem félagar 

voru þeir einir sem höfðu atkvæðisrétt. Heiðursfélagar þurftu ekki að borga 

félagsgjöld frekar en þeir vildu. Aukafélagar voru síðan þeir sem ekki kunnu íslensku 

en voru gjarnan vel menntaðir og „félaginu til sóma― (Skírnir 1852, bls. 216). 



  

66 

 

Bréfafélagar gátu allir orðið og þurftu ekki að greiða félagsgjöld en fengu þá ekki 

heldur útgáfubækur félagsins.  

Einnig voru rýmkaðar reglurnar um að ef félagsmaður gæti ekki greitt árgjaldið vegna 

veikinda eða fjárhagserfiðleika þá átti ekki að taka hann af félagaskrá fyrr en félagið 

hafði ályktað um málið (Björn M. Ólsen, 1816). Þá var reglum um fundardaga breytt. 

Einnig var ákveðið að skylda ekki að tekinn yrði frá fastur hluti af tekjum félagsins og 

einnig var leyft að prentuð yrðu fleiri en 500 eintök af bókum sem talið yrði að myndu 

seljast vel.  

Ekki urðu fleiri stórar breytingar á lögum félagsins fyrr en ákveðið var að sameina 

deildirnar árið 1911. Sjá má í viðauka B 10. útgáfu af lögum félagsins sem gefin voru 

út í Kaupmannahöfn árið 1890 og höfðu verið endurskoðuð og samþykkt á 

félagsfundum 25. febrúar 1850 og 20. september 1851 og með þeim breytingum, er 

samþykktar voru á fundum 2. febrúar. og 30. apríl 1889 
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4 Starfsemi félagsins 1816-1912 

Stigskipt félagsskipun tíðkaðist á 19. öld og var hún þá gjarnan í þremur þrepum. 

Efstir voru þá heiðursfélagar (l. honorarii) en nöfn þeirra áttu að styrkja og bregða 

ljóma á félagið og voru þá svokallaðar silkihúfur. Síðan voru það almennir félagar (l. 

ordinarii) en í þeim flokki var meginþorri félagsmanna og sáu þeir um félagsstörfin. 

Loks voru það styrktar- eða aukafélagar (l. extraordinarii) en þeir studdu félagið og 

voru viðtakendur þess sem félagið bauð en önnur þátttaka þeirra var takmörkuð og 

fór eftir starfsháttum félagsins (Helgi Magnússon, 1990) Félagsmönnum Hins 

íslenska bókmenntafélags var einnig skipt í þrjá flokka og voru þeir kallaðir orðulimir, 

yfirorðulimir og heiðurslimir.  

 

4.1 Félagsmenn Hins íslenska bókmenntafélags 

Almennir félagsmenn í Bókmenntafélaginu voru kallaðir orðulimir og urðu þeir að 

skilja íslensku og þekkja félagið og vera áhugamenn um bókmenntir, einstaklega 

greindir og/eða duglegir en orðulimir voru þeir einu sem höfðu atkvæðisrétt í 

málefnum félagsins. Eftirfarandi er 27. grein laga félagsins: „Orðulimir eru allir þeir 

sem skilja íslensku, þekkja félagsins tilgang og annað hvort iðka bókmenntir eða í 

öðru tilliti eru þekktir að sérlegri greind og dugnaði; þeir skulu einir hafa atkvæðisorð 

á félagsfundum― (Viðauki A). 

Yfirorðulimirnir kölluðust þeir sem ekki féllu í flokk orðulima og voru það þá helst þeir 

sem ekki töluðu eða skildu íslenskuna. Það má því segja að yfirorðulimir séu skör 

lægra heldur en orðulimir. Í 28. grein laga félagsins segir: „Yfirorðulimir eru þeir sem 

ekki hafa allt það til að bera, er nú var talið, þeir hafa ekki atkvæðisorð á 

félagsfundum― (Viðauki A). 

Skriflega þurfti að sækja um félagsaðild og var kosið um það á næsta félagsfundi í 

hvað flokk viðkomandi myndi falla en ekki þurfti sérstök meðmæli frá félagsmanni 

eins og sumstaðar tíðkaðist. Rannsakandi fann einungis eitt dæmi um að hætt var við 

að samþykkja inn nýja félaga en það var á fundi félagsins 23. mars 1885 en á 



  

68 

 

þessum tíma var uppi mikil umræða um sameiningu deildanna og voru menn ekki á 

eitt sáttir. Líklegt má telja af þeim umræðum sem á fundinum voru að smalað hefði 

verið á fundinn en 46 óskuðu eftir að ganga í félagið.  

Páll Briem cand. jur. tók til máls á fundinum og vildi að frestuð yrði inntaka nýrra 

manna í félagið þangað til að búið væri að afgreiða aðra dagskrárliði en venja var að 

samþykkt nýrra félagsmanna væri einn af fyrstu dagskrárliðunum. Forseti taldi að það 

væri ekki hægt að breyta út frá dagskrá fundarins en venjan var sú að forseti spyrði 

fundarmenn hvort þeir hefðu eitthvað á móti hinum nýju félögum og ef enginn hreyfði 

mótbárum þá voru þeir samþykktir og gátu greitt atkvæði á fundinum.  

Hannes Hafstein mælti á móti tillögu Páls og skoraði á forseta að taka hana ekki til 

greina. Spunnust þá upp deilur á milli manna og svo fór að kosið var um málið og var 

fellt að taka inn þessa nýju félagsmenn með 28 atkvæðum á móti 20. Hannes 

Hafstein heimtaði að bókað yrði; „að þeir sem, greiddu atkvæði móti því að mönnum 

væri neitað um inntöku í félagið greiddu ekki atkvæði um stjórnarkosninguna og 

gengju af fundi― (Samkomubók Kaupmannahafnardeildarinnar, 1875-1912). Gísli 

Bryjólfsson háskólakennari bað þá um að bókað yrði:  

að uppástunga þeirra, sem greiddu atkvæði á móti inntöku ýmsra manna í 

félagið strax, var eiginlega aðeins sú, að fresta inntöku þeirra til síðast og veita 

þeim ei atkvæðisrétt á fundi fyrr en þær kosningar sem áttu að fara fram á 

fundinum, væri réttilega útkláðar, en það vildi forseti ei bera up og neyddi því 

félagsmenn til strax að greiða atkvæði móti intöku þessara manna um sinn 

(Samkomubók Kaupmannahafnardeildarinnar, 1875-1912). 

Málalyktir urðu þær að 1. apríl 1885 var haldinn aukafundur þar sem allir 46 fengu 

inngöngu plús einn sem hafði bæst við. Bókað var að „framvegis mundu verða höfð 

önnur fundarsköp en hingað til að því er snerti kosning nýrra félaga. Stjórnin mundi 

bera upp kosning nýrra félaga síðast allra mála á hverjum fundi― (Samkomubók 

Kaupmannahafnardeildarinnar, 1875-1912). 

Varðandi val á heiðursfélögum þá voru lagðar fram tillögur um einstaklinga en síðan 

var kosið um það á félagsfundum hvort tillagan yrði samþykkt eða ekki. Greinilegt er 

að um það voru skiptar skoðanir og miklu fleiri voru tilnefndir en fengu. Sem dæmi 

um þetta er að tvisvar sinnum var hafnað að Magnús Stephensen yrði gerður að 
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heiðursfélaga. Á fundi Kaupmannahafnardeildarinnar á gamlársdag 1829 segir Rask 

frá skýrslu sem „prófessor og riddari Rafn― hafi skrifað um bréf frá barónet Mackenze 

frá Skotlandi, sem var heiðurfélagi, til konungs þar sem hann sagði að félagið hafi 

farið þess á leit við sig að gefa því bókargjöf sem hann hafi gert og einnig boðist til að 

veita verðlaun fyrir „ritgjörð um Íslands ástand―. Í fundargerðinni segir hinsvegar 

„Upplýst var af skjölunum að ekkert af þessu hefði svo í sannleika tilgengið― 

(Samkomubók Kaupmannahafnardeildarinnar, 1816-1874). Fundarmenn ræddu um 

hvað ætti að gera í stöðunni og var ályktað í einu hljóði að barónet. Markenze yrði 

strikaður út af meðlimaskrá. Það má því ætla að því hafi ekki verið tekið létt ef menn 

voru á slá sér á brjóst í nafni félagsins.  

Allir félagsmenn máttu mæta á fundi félagsins og koma með tillögur, athugasemdir 

eða taka þátt í umræðum. Lágmarksfélagsgjald fyrir orðulimi og yfirorðulimi í 

Kaupmannahöfn voru 3 rd. árlega en ekki var sett lámark fyrir félaga á Íslandi. 

Skriflega þurfti að segja sig úr félaginu ef menn vildu hætta en einnig voru menn 

teknir af félagaskrá ef þeir greiddu ekki árgjaldið og var það samkvæmt lögum 

nokkuð stíft og mátti t.d. bara tvisvar ítreka en seinna var þetta ákvæði í 32. grein 

laga félagsins lágmark rýmkað vegna ástandsins á Íslandi og mönnum gefinn lengri 

frestur.  

Heiðurslimirnir félagsins voru þá silkihúfurnar en þær voru ekki eingöngu valdar eftir 

stétt og stöðu heldur þótti rétt að setja í þann heiðursflokk menn sem bjuggu yfir 

mikilli þekkingu og eða einstökum dugnaði. Má segja að þetta hafi opnað leið inn í 

heiðursessinn fyrir fátæka gáfumenn, eitthvað sem stóð frumkvöðlunum nærri enda 

voru þeir allir af þeirri stöðu. Sem dæmi um þetta má sjá í töflu 4.1 að Þorgeir 

Guðmundsson prestur í Nysted, Thorpe enskur málvitringur og föðurbróðir Rasmusar 

Rask, H.C. Rask prestur á Sjálandi voru allir gerðir að heiðursfélögum. Í 29. grein 

laga félagsins segir: „Heiðurslimi skal velja eftir tign og verðugleik í lærdómi eða 

öðrum dugnaði, séu þeir áður orðulimir, eður hafi jafna eiginleika, njóti 

atkvæðisréttar― (Viðauki A). 

Hið íslenska bókmenntafélag sæmdi ýmsa nafnbótinni heiðurslimur. Í Skýrslum og 

Reikníngum Hins íslenzka bókmentafélags, 1866-1867 er birtur sá listi sem sjá má í 

töflu 4.1 yfir heiðursforseta og heiðursfélaga.  
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Tafla 4.1. Heiðursforsetar og heiðursfélagar  

Heiðursforsetar: 
Hans keisaraleg Tign Prinz NAPOLEON, fyrsti 
heiðursforseti. 

Herra biskup Árni Helgason, R. af Dbr. og Dbrm., í 
Görðum á Álptanesi, heiðursforseti. 

Heiðursfélagar: 
Bjarni Thorsteinsson, konferenzráð, R. af Dbr. og 
Dbrm., í Reykjavík. 

Magnús Eiríksson, cand. theol., í Kaupmannahöfn. 

Björn Gunnlaugsson, yfirkennari, R. af Dbr. og 
heiðursfylkingunni, í Reykjavík. 

Maurer, Konráð, Dr. og prófessor í lögfræði í München. 

Bonaparte, Lucien, prinz af Canino. Möbius, Theod., Dr., prófessor í Norðurlandamálum við 
háskólann í Kíl. 

Bosworth, Joseph Dr. phil, prestur í Etwell í 
Derbýskíri. 

Oddgeir Stephensen, etazráð, forstjóri hinnar íslenzku 
stjórnardeildar, R. af Dbr. og Dbrm., í Kaupmannahöfn. 

Dasent, Georg Webbe, Dr. of common law, R. af 
Dbr., í Lundúnum. 

Pétur Pétursson, Dr. theol., biskup yfir Íslandi, R. af 
Dbr., í Rvík. 

Dufferin, lávarður í Lundúnum. Rask, H.K., prestur að Viskindi og Aunsey, á Sjálandi. 

Finsen, Hilmar, stiptamtmaður yfir Íslandi, R. af Dbr., 
í Reykjavík. 

Robert, Eugen, Dr. med. og geologiæ, í París. 

Grundtvig, Nik. Fred. Severin, biskup, sóknarprestur 
að Vartou í K.höfn, R. af Dbr. 

Rosenörn, H.M., kammerherra, Commandeur af Dbr., 
amtmaður í Randarósi. 

Guizot, Fr. fyrrum utanríkisráðgjafi Frakka konúngs, 
R. af fílsorð. 

Rydqvist, J.E., Dr. Phil., Einn af átján í sænska 
Akademíinu, fyrrum konúnglegur bókavörður, Comm. af 
leiðarstjörnunni og R. af Dbr. í Stokkhólmi. 

Heath, John, Mag. artium, fræðimaður og 
málvitríngur í Cambridge. 

Saulzy, meðlimur hins frakkneska vísindafélags í 
Parísarborg. 

Helgi G. Thordersen, biskup R. af Dbr. og Dbrm. í 
Reykjavík 

Simrock, Karl, Dr. og prófessor, í Bonn á Þýzkalandi. 

Hoppe, T.A., kammerherra, amtmaður í Sór, R. af 
Dbr., og Dbrm., officéri af heiðursfylkíngunni. 

Thorpe, B., enskur málvirtíngur.  

Jón Johnsen, justizrtáð, bæjarfógeti, í Álaborg. Thorsen, P.G., prófessor, bókavörur háskólans, R. af 
Dbr. og Ólafsriddari, riddari af leiðarstjörnunni, í 
Kaupmannahöfn. 

Jón Sigurðsson, alþíngismaður, R. af Dbr., í 
Kaupmannahöfn. 

Trampe, J.D., greifi, kammerherra, amtmaður í 
Hringkaupángi, R. af Dbr. og Dbrm., riddari af hinni 
niðurlenzku eikikrónu og officéri af heiðursfylkíngunni. 

Konráð Gíslason, prófessor í Norðurlandamálum við 
háskólann í Kaupmannahöfn, R. af Dbr. 

Verlauff, E. Chr., Dr. phil., konferenzráð, prófessor, 
stórkr. af Dbr. riddari af heiðursfylkingunni og hinni 
rauðu örn m.m. 

Krieger, Andr. Fred., etazráð, assessor í hæstarrétti, 
Commandeur af Dbr., í Kmh.. 

Villemain, sekreteri hins franska Academíis. 

Kristján Magnusen, kammerráð, á Skarði á 
Skarðströnd. 

Þórður Jónasson, justitiarius í landsyfirréttinum á 
Íslandi, Comm. af Dbr., riddari af heiðursfylkíngunni, í 
Reykjavík. 

Lottin, Victor, franskur sjóofficeéri, R. af 
heiðursfylkíngunni. 

Þorgeir Guðmundsson, prestur í Nysted á Láglandi. 

Unnið upp úr Hið íslenzka bókmentafélag, Jón Sigurðsson, 1816.  

Á þessum lista má sjá að, auk þeirra sem áður hafa verið nefndir, eru fyrirmenn sem 

hafa heimsótt landið, málfræðingar eða menn sem hafa haft sérstakan áhuga á 



  

71 

 

varðveislu íslenskar tungu, embættismenn hér og í Danmörku og loks stjórnarmenn í 

Bókmenntafélaginu sem verið var að verðlauna fyrir vel unnin störf.  

Þess má geta að Trampe greifi hlaut nafnbótina fyrir það að láta þýða öll 

embættisverk sín yfir á íslensku árið 1850. Má geta sér þess til að félagið hafi séð 

eftir þessari heiðurstilnefningu á Þjóðfundinum ári síðar þar sem Trampe greifi, fulltrúi 

konungs á fundinum, vildi ekki taka frumvarp Jóns Sigurðssonar til umræðu og sleit 

fundinum í nafni konungs. 

Orðuveitingar hafa lengi tíðkast og voru vinsælar í Danmörku. Íslendingar höfðu eðli 

málsins samkvæmt ekki sínar eigin orður en Sigurður Líndal (2010) telur að 

orðuveitingar eigi fullkomlega rétt á sér enda sé maðurinn hégómlegur og sýnt sé að 

þær hafi áhrif. Mönnum er líka í sjálfs vald sett hvort þeir þiggi þær yfir höfuð. Hann 

leggur að jöfnu síðari tíma orðuveitingar s.s. fálkaorðuna og heiðurslimanafnbót 

félaga á borð við Hið íslenska bókmenntafélag. Tilgangurinn með nafnbótinni var sá 

að sýna viðkomandi heiður, þakklæti og sóma en það er einnig næsta víst að félagið 

taldi fjárhagslegan og menningarlegan hag sinn í því að tengja félagið nafni þessara 

manna. Dæmi um þetta er Jerome Napóleon prins, bróðursonur Napóleons 

Bonaparte sem kom til landsins 1856 í kynnisför og hann þótti svo fínn að hann hefði 

án efa verið heiðraður með síðari tíma stórriddarakrossi hefði það verið í boði en í 

staðinn var gripið til þess ráðs að sæma hann heiðursforsetanafnbótinni sem var skör 

hærra en heiðurslimurinn. Englendingar sendu þá Dufferin lávarð, kammerherra 

Bretadrottningar til landsins til þess að fylgjast með erindum prinsins og fyrirætlunum 

Frakka hér á landi. Félagið sæmdi hann heiðursfélaganafnbótinni. Moltke greifi sýndi 

félaginu mikinn höfðingsskap og var hann gerður að heiðurslim en hann veitti 

félaginu 100 ríkisdali árlega í heilan mannsaldur (Jón Sigurðsson, 1867). 

Það má greina í bréfi sem Árni Helgason ritar til Rasks 3. maí 1830 að honum þyki nú 

nóg um þetta titlatog og hvað heiðursfélagarnir voru orðnir margir og telur það ekki í 

samræmi við ætlun félagsins að ýta undir hégómleika.  

Aldrei get ég þó annað en tregað með sjálfum mér, að vikið var frá þeirri fyrstu 
ákvörðun, hverrar tilgangur var, að koma í veg fyrir hégómlegt prjál, er engin 
takmörk þekkir. Það tjáir ekki heldur að tala um þetta, heimurinn verður að 
vaða eins og hann vill (Jón biskup Helgason, 1927, bls. 17). 

Það hefur án efa einnig aukið orðstír félagsins að mikilsmetnir einstaklingar, 

embættismenn, fyrirmenn og menntamenn hafi tengst félaginu á þennan hátt enda 
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voru menn ósparir á að nýta sér þær heiðursnafnbætur sem þeir fengu en einnig þótti 

þjóðhöfðingjum sæmd af því að tengjast eða vera verndarar svona félaga (Sigurður 

Líndal, 2010)  

 

4.1.1 Félagsmenn – stétt og staða 

Þegar skoðaðir eru titlar stofnfélaga Hins íslenska bókmenntafélags kennir ýmissa 

grasa. Greinilegt er að Rask hefur náð til mjög breiðs hóps fólks eins og sjá má í töflu 

4.1 sem sýnir helstu titla félagsmanna árið 1816.  

Mynd 4.1. Helstu titlar félagsmanna árið 1816 

 

Heimild: Talnaefni unnið upp úr félagatali HÍB sem birt var í Íslenskum sagnablöðum 1817. 

 

Stofnfélagar Hins íslenska bókmenntafélags voru 425 talsins og eins og sést á mynd 

4.1 þá eru flestir félagsmenn úr bændastéttinni enda var hún stærsta stéttin í landinu 

á þessum tíma. Ekki kemur heldur á óvart að prestar og prófastar séu einnig 

fjölmennir.  

Það fer ekkert á milli mála að ákall Rasks hefur náð til margra óháð stétt og stöðu því 

eins og sjá má í töflu 4.2 er fyrir utan bændur, embættismenn og námsmenn að finna 

m.a. iðnaðarmenn, vinnumenn, sjómenn og yngismenn. 

102

65

43 43

13 12 10 9 6 6 6 5 5
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Tafla 4.2. Helstu titlar félagsmanna Hins íslenska bókmenntafélags árið 1816 

Helstu titlar félagsmanna Hins íslenska bókmenntafélags árið 1816 
bóndi (102)* hreppstjóri (43) stud. theolog (6) vinnumaður (6) 

kapellán (12) kaupmaður (5) stúdent (9) 

kenndir við bæ - enginn titill (45) ekkja (5) prestur (65) sýslumaður (6) 

factor (10) prófastur (13)     

* Innan sviga er hversu oft titillinn kemur fyrir í félagatalinu. 

Þrír voru með hvern eftirfarandi titla: 

adjúkt cand. Jur conferencráð greifi 

stud. medic       

Tveir voru með hvern eftirfarandi titla: 

bóndasonur  examin. juris  stud. philos. 

bara með nafn en engan titil og ekki 
tengdir við bæjarnöfn. 

 chirurgus  forlíkunarmaður yngismaður  

 etastráð  lærdómspiltur   

Hver eftirfarandi titla kemur fyrir einu sinni: 

amtmaður  djákni kammerráð  prófessor 

 asessor  dómkirkjuprestur 
kammerráð og 
rentuskrifari  sadlamakari 

 assistent  dr. theol.  kausturhaldari  sekretéri 

 baronet 
 prófessor og 
riddari  landfógeti  sjóferðamaður 

 beykir  fullmektugur  lector theolog  skipherra 

 biskup  groserer  lögréttumaður  skraddara meistari 

 bóndadóttir  heimasæta  major og riddari  snikkarameistari 

 cancelliráð  hreppstjórason  meðhjálpari  undir cancelisti 

 conrektor  húsfreyja  pastor  ungur piltur 

constituerandr.  jómfrú  prentari  verzlunarmaður 

 

Það er líka mjög áhugavert að skoða að í þessum hópi eru tíu konur, fimm ekkjur, ein 

húsfreyja, ein sem er kennd við bæ, ein heimasæta, ein bóndadóttir og ein jómfrú. 

Þar sem ekki var birt félagaskrá yfir almenna félaga á Íslandi á árunum 1817 til 1826 

þá er ekki hægt að sjá hvenær þessar konur duttu út af félagatalinu en mikil afföll 

voru fyrstu árin og svo virðist sem lítið hafi verið gert í félagaöflun, eða í að halda inni 

þeim félögum sem þegar höfðu skráð sig, eftir að Rask fór af landi brott. Engin kona 

er í félagatalinu sem birt var í Skírni 1827 en þá voru almennir félagsmenn á Íslandi 

eingöngu 25 talsins. Þess má líka til gamans geta að rannsakandi fann bréf í safni 

félagsins þar sem Grímur Thomsen skrifar til Jóns Sigurðssonar í Kaupmannahöfn 

bréf dagsett 11. mars 1862 þar sem hann leggur fram beiðni Mrs. Milbank frá 

Lundúnum um inngöngu í félagið og spyr Grímur hvort þar fari ekki fyrsta konan sem 

slíks óskar5. Í niðurlagi bréfsins segir að það hafi fylgt umsókninni að hún væri bæði 

„úng og fríð―. Það er ekki vitað hvort þeir hafi vitað af þessum konum sem voru 

                                                      
5
 Afrit af bréfinu má sjá í viðhengi 4. 
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stofnfélagar eða hvort Grímur eigi við þá sem sótt hafi inngöngu í 

Kaupmannahafnardeildina. Innganga Mrs. Milbank var samþykkt á næsta fundi 

félagsins því eins og áður sagði þá þurfti að samþykkja alla nýja félagsmenn inn í 

félagið á félagsfundi og er Mrs. Milbank titluð húsfreyja og greiddi félaginu 9 ríkisdali 

á ári. 

 

4.1.2 Embættismenn félagsins 

Þegar skoðað er hverjir hafa gengt embætti hjá Hinu íslenska bókmenntafélagi þá 

kemur greinilega í ljós sterk tengsl við hið opinbera en einnig má greina mun á titlum 

þeirra sem eru í Kaupmannahöfn og þeirra sem eru á Íslandi. Það á sér án efa 

skýringu í því að Íslendingar sóttu einna helst nám til Kaupmannahafnar.  

Fyrsta stjórnin í Kaupmannahöfn var eins og áður sagði skipuð þeim Rasmusi 

Kristjáni Rask, bókaverði við háskólann í Kaupmannahöfn sem var kosinn til forseta. 

Hann fékk ekki prófessorsstöðu fyrr en ári áður en hann lést og var því í raun 

embættislaus. Féhirðir var kosinn Grímur Jónsson en hann var með herforingjapróf 

frá danska hernum þar sem hann átti góðan feril en áður hafði hann lokið 

lögfræðiprófi. Hann varð síðar héraðsdómari og gegndi starfi bæjar- og héraðsfógeta 

á ýmsum stöðum í Danmörku. Árið 1824 flutti hann til Íslands þar sem hann var 

skipaður amtmaður í Norður- og Vesturamti. Finnur Magnússon var kosinn ritari en 

hann var fornfræðingur og einn helsti rúnafræðingur á Norðurlöndum. Hann var 

einnig leyndarskjalavörður konungs, riddari af Dannebrog og Dannebrogsmaður, 

riddari af helgrar Önnu orðu öðrum flokki. 

Bjarni Þorsteinsson fyrrum amtmaður í Vesturamtinu á Íslandi, konferensráð, riddari 

af Dannebrog og Dannebrogsmaður, var kosinn fyrsti varaforseti deildarinnar. 

Varaféhirðir var kosinn Kjartan Isfjord kaupmaður og varaskrifari og Vigfús 

Thorarensen síðar sýslumaður. 

Í Reykjavík var Árni Helgason prestur kosinn forseti en hann fékk síðar 

biskupsnafnbót og var hann með nafnbótina riddari af Dannebrog og 

Dannebrogsmaður. Ísleifur Einarsson var kosinn varaforseti en hann var dómari í 

Landsyfirrétti. Bjarni Thorarensen varaskrifari var einnig dómari í Landsyfiréttinum og 

þjónaði auk þess starfi sem afleysingamaður stiftamtmanns- og í 
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amtmannsembættinu í Suðuramtinu í afleysingum en hann varð síðar sýslumaður í 

Árnessýslu og loks amtmaður í Norður- og Austuramti. Jón Jónsson lektor var kosinn 

varaféhirðir. Sýslumenn og amtmenn fengu síðar umboð félagsins út um landið (Jón 

Sigurðsson, 1867). Árið 1848 tók félagið fyrst upp embætti bókavarðar og má sjá að 

þeir sem sinntu því embætti höfðu ekki eins „fína titla― og voru til dæmis stúdent, 

bókbindari og prentsmiðjustjóri. 

Í töflu 4.3 er greint frá titlum embættismanna Bókmenntafélagsins á árunum 1816-

1866 bæði í Reykjavík og í Kaupmannahöfn. 

 

Tafla 4.3. Titlar embættismanna Hins íslenska bókmenntafélags á árunum 1816-1866 

Titlar embættismanna HÍB 1816-1866 í Reykjavík 

biskup  landsyfirréttardómari lector theologiæ.  
við latínuskólann 

 bæjarfógeti 

 landfógeti  kennari við 
latínuskólann 

 kennari við prestaskólann  yfirdómari 

 kaupmaður  sýslumaður  yfirdómari  landfógeti 

 sýslumaður  lektor  skólameistari  málflutningsmaður 

 landsyfirréttardómari.        

Titlar embættismanna HÍB 1816-1866 í Kaupmannahöfn 

prófessor  alþingismaður  stud. jur.  cand. theolog 

 yfirkennari  héraðsdómari  stud. theol.  cand. chir. 

 fullmektugur í rentukammerinu  kansellisti  cand. jur.  kaupmaður 

 etazráð       

Unnið upp úr Hið íslenzka bókmentafjelag, Jón Sigurðsson, 1867. 

 

4.1.3 Forsetar Hins íslenska bókmenntafélags 1816-1912 

Forsetar Reykjavíkurdeildar Hins íslenska bókmenntafélags á árunum 1816-1912 

voru 8 talsins en tveir tóku tvisvar sinnum við embættinu. Lengst sat á forsetastóli 

Árni Helgason en hann var forseti félagsins í 32 ár og var hann eftir það gerður að 

heiðursforseta félagsins til dánardags. Samkvæmt lögum félagsins þá voru embætti 

félagsins bara til eins árs í senn og var því kosið á hverju ári um áframhaldandi setu.  

Í töflu 4.4 er listi yfir forseta félagsins frá árinu 1816 til 1912. Þar kemur fram helsti 

titill þeirra, forsetatímabil hjá Bókmenntafélaginu, þingsetutímabil og embætti sem 

þeir sinntu á Alþingi og auk þess er stiklað á stóru varðandi önnur störf sem þeir 

sinntu.  
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Tafla 4.4. Forsetar Reykjavíkurdeildar félagsins 1816-1912. 

  forseta 
tímabil 

Þingsetutímabil og embætti á 
Alþingi  

önnur störf 

REYKJAVÍKURDEILD 

Árni Helgason 
stiftsprófastur 

1816—
1848. 

Alþm. Reykjav. 1845-1849 Ritstjóri: Sunnan Pósturinn 1836 og 1838 Einn af stofnendum 
Hins íslenska biblíufélags. Sæti í embættismannanefndinni 1839-
1841 til undirbúnings endurreisn Alþingis. 

Pétur Pétursson 
prófessor, síðar 
biskup 

1848—
1868. 

Kgl. Alþm. 1849-1887 Þfm. 
1851. Forseti Sþ. 1879, forseti 
Ed. 1875-1879 og 1883-1885. 
Varaforseti Alþingis 1859-1861 
og 1867-1873. 

Bæjarfulltrúi í Reykjavík 1849-1851 og 1855-1856. Ritstjóri: Ársrit 
samið og gefið út af prestum og aðstoðarprestum í Syðra-
Þórsnesþingi (1846-1847). Lanztíðindi (1849-1851). Ársrit 
Prestaskólans (1850). Tíðindi frá þjóðfundi Íslendinga 1851 
(1851) 

Jón Þorkelsson 
rektor Lærða 
skólans 

1868-
1877 

Alþm. Snæf. 1892-1893, alm. 
Reykjav. 1908-1911, kgk. 
Alþm. 1915 (Sjálfstfl. Eldri) 

Ritstjóri: Huld (1890-1898). Sunnanfari (1891-1896). Blanda 
(1918-1923) 

Magnús 
Stephensen 
yfirdómari, síðar 
landshöfðingi 

1877-
1884 

Kgk. Alþm. 1877-1886. Alþm. 
Rang. 1903-1908 
(heimastjórnarfl.) Landshöfðingi 
1886-1904, Forseti Sþ. 1883, 
forseti Nd. 1905-1907 

Aðstoðarmaður konungsfulltrúa Hilmars Finsens á Alþingi 1871 
og 1873. Bæjarfulltrúi í Reykjavík 1874—1886. Skrifstofustjóri 
Alþingis hinn fyrsti 1875. Skip. 1870 í landbúnaðarlaganefnd. 
Formaður mþn. í skattamálum 1875— 1877. Yfirskoðunarmaður 
landsreikninganna 1876—1885. Í verðlaunanefnd Gjafar Jóns 
Sigurðssonar 1885—1887 og 1903—1905. Gæslustjóri 
Söfnunarsjóðs frá 1904 til æviloka. 

Jón Þorkelsson 
(2)  

1884     

Björn Jónsson 
ritstjóri  

1884-
1894 

Alþm. Strand. 1878-1880, 
alþm. Barð. 1908-1912 
(Sjálfstfl.eldri). Ráðherra 
Íslands 1909-1911. Forseti Sþ. 
1909. 

Ritstjóri: Skírnir (1873-1874). Ísafold (1874-1909). Alþingistíðindi 
(1879 og 1883-1895). Iðunn (1884-1889). Þingvallafundartíðindi 
(1888). The Tourist in Iceland (1892). Íslenski Good-Templar 
(1892-1893). Heimilisblaðið (1894-1896). Sunnanfari (1900-
19003. Magni (1912.) Bæjarfulltrúi í Reykjavík 1885-91 

Björn M. Ólsen 
rektor  

1894-
1900 

Kgk. Alþm. 1905-1908 
Heimastj.fl. 

Í verðlaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðssonar 1895—1919. Samdi 
fjölda rita og greina um íslenskar bókmenntir og sögu. 

Eirikur Briem 
prófessor  

1900-
1904 

Alþm. Húnav. 1880-1892, kgk. 
Alþm. 1901-1915 (Heimastjfl., 
Sambfl. Heimastjfl.). Forseti 
Sþ. 1891 og 1901-1907. 
Varaforseti Sþ. 1889 og 1912, 
varaforseti Nd. 1889. 

Bæjarfulltrúi í Reykjavík 1883—1888 og 1894—1900. Stofnandi 
Söfnunarsjóðs Íslands og forstöðumaður sjóðsins frá stofnun 
hans 1885 til ársloka 1920. Gæslustjóri Landsbankans 1885—
1909 og 1915—1917. Í verðlaunanefnd Gjafar Jóns 
Sigurðssonar 1885—1909. Yfirskoðunarmaður 
landsreikninganna 1892—1893 og 1912—1913. Formaður Hins 
íslenska fornleifafélags 1893—1917. Átti sæti í mþn. um 
kirkjumál 1904—1906. 
 
Samdi kennslubækur sem voru lengi notaðar. 

Kristján Jónsson 
dómstjóri 

1904-
1909 

Kgk. Alþm. 1893-1905, alþm. 
Borgaf. 1908-1913 (framffl. 
Framsfl. Eldri, Sjálfstfl. eldri, 
Ufl.). Ráðherra Íslands 1911-
1912. Forseti ed. 1909. 
Varaforseti ed. 1901. 

Skrifstofustjóri Alþingis 1877, 1887 og 1891. Kennari í kirkjurétti 
við Prestaskólann 1889—1908. Gæslustjóri Landsbankans 
1898—1909. Í bæjarstjórn Reykjavíkur 1903—1910. Settur 
bankastjóri Íslandsbanka 1912—1914. Endurskoðandi 
landsreikninganna 1889—1895. Skip. 1904 form. mþn. í 
kirkjumálum, en sagði því starfi af sér 1905. Endurskoðandi 
Íslandsbanka 1915—1920. 

Björn M. Ólsen 
(2)  

1909-
1912 

    

Unnið úr Æviágripum alþingismanna og afmælisritum HÍB. 

Í töflu 4.4 má greinilega sjá hvernig allir forsetar Reykjavíkurdeildarinnar sinntu einnig 

opinberu embætti og að farið hefur verið eftir 20. grein laga félagsins þar sem segir 

að kjósa eigi embættismenn eftir framkvæmd og dugnaði.  
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Forsetar félagsins í Kaupmannahöfn höfðu ekki allir jafnsterk tengsl við Alþingi og 

Reykjavíkurdeildin en á móti eru tengslin við fræðasamfélagið greinilegri. Listi yfir 

forseta félagsins í Kaupmannahafnardeildinni á árunum 1816-1912 má sjá í töflu 4.5.  

Tafla 4.5. Forsetar Kaupmannahafnardeildar félagsins 1816-1912 

  Frseta 
tímabil 

Þingsetutímabil og embætti á 
Alþingi og í Danmörku 

Önnur störf 

KAUPMANNAHAFNARDEILD 

Rasmus Kristján Rask prófessor 
(stöðu sem hann fékk eftir langa 
bið og einungis ári fyrir andlát 
sitt.) 

1816   Mikill málfræðingur og gaf út fjölda málfræðirita eins og t.d. 
Vejledning til det Islandske eller gamle Nordiske Sprog, 
(1811) Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske 
Sprogs Oprindelse, 1818. Angelsaksisk sproglære, 1817. 
Singalesisk skriftlære, 1821. Spansk Sproglære, 1824. 
Frisisk Sproglære, 1825.Dansk Retskrivingslære (Um 
danska réttritun), 1826. Italiænsk Formlære, 1827 
Den gamle Ægyptiske Tidsregning, 1827. Vejledning til 
Akra-Sproget på Kysten Guinea, 1828. Den ældste 
hebraiske Tidsregning indtil Moses efter Kilderne på ny 
bearbejdet og forsynet med et Kart over Paradis, 1828 
Ræsonneret lappisk Sproglære, 1832. Engelsk formlære, 
1832 

Bjarni Þorsteinsson fulltrúi, síðar 
amtmaður 

1816-
1819 

Kgk. Alþm. 1845-1846. Forseti 
Alþingis 1845 

  

Finnur Magnússon, 
fornfræðingur, prófessor 

1819-
1820 

Leyndarskjalavörður í 
Kaupmannahöfn 

Helsti rúnafræðingur Norðurlanda 

Bjarni Þorsteinsson (2)  1820-
1821 

    

Finnur Magnússon (2)  1821-
1827 

    

Rasmus Kristján Rask (2) 1827-
1831 

    

Þorgeir Guðmundsson 
yfirkennari, síðar prestur 

1831-
1839 

    

Finnur Magnússon (3)  1839-
1847 

    

Brynjólfur Pétursson lögfræðingur 1848-
1851 

Stjórnardeildarforseti Fjölnismaður 

Jón Sigurðsson alþingismaður 1851-
1879 

alþm. Ísf. 1845-1879. Þfm. 1851. 
Sat ekki þing 1855, 1863 og sagði 
af sér fyrir þing 1879. Forseti 
Alþingis 1849, 1853, 1857 og 1865-
1873, forseti Sþ. 1875-1877, forseti 
Nd. 1875-1877. 

Ritstjóri Ný félagsrit (141-1873. Tíðindi frá Alþingi Íslendinga 
(1845-1847) 

Sigurður L. Jónasson skrifari 1880-
1885 

 Skrifari í utanríkisstjórninni  Í ritnefnd Andvara 

Ólafur Halldórsson, lögfræðingur, 1885-
1904 

 Skrifstofustjóri íslensku 
stjórnardeildarinnar  

 Gaf út Jónsbók og tvö síðustu bindin af Lovsamling for 
Island 

Valtýr Guðmundsson dósent 1904-
1905 

Alþm. Vestm. 1894-1901, alþm. G.-
K. 1902-1908, alþm. Seyðf. 1911-
1913 (framffl, Framsfl. Eldri, 
Þjóðarfl., Ufl., Sambfl., Ufl.) Kosinn 
alþm. Seyðf. 1908, en kosning kærð 
og kjörbréf ekki samþykkt 2. 
varaforseti Nd. 1913. 

Ritstjóri: Eimreiðin (1895-1917). Samdi rit og greinar um 
íslenska málfræði, sögu og bókmenntir. 

Þorvaldur Thoroddsen prófessor 1905-
1911 

  Jarðfræðingur og landfræðingur. Skrifaði Lýsingu 
Íslands.Heiðursdoktor við Kaupmannahafnar-háskóla og 
Háskóla Íslands. 

Unnið úr Æviágripum Alþingismanna og afmælisritum HÍB  

Forsetar Kaupmannahafnardeildarinnar voru alls 10 á þessu tímabili og var 

frumkvöðullinn Rask einungis tæpt eitt ár forseti félagsins í fyrsta skiptið. Þrír tóku 

tvisvar sinnum við embættinu og einn, Finnur Magnússon, þrisvar sinnum. 
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4.1.4 Fjöldi félagsmanna 

Eins og áður sagði voru stofnfélagar Hins íslenska bókmenntafélags 425 talsins. 

Félaginu gekk hins vegar ekki vel að halda í þessa félagsmenn og mikið dró úr fjölda 

félaga fyrstu starfsárin. Fyrir því geta legið ýmsar ástæður. Líklegt er að fjarlægðin 

hafi skipt þar sköpum, útgáfan tók langan tíma og félagið því lengi að sanna ágæti 

sitt en einnig að fyrstu árin voru menn lítið að fá fyrir félagsaðild sína annað en 

stuðninginn við félagið og þau markmið sem það stóð fyrir. Í töflu 4.6 má sjá fjölda 

félagsmanna 1816-1856 með fimm ára millibili. Reyndar var ekki haldið utan um 

félagatalið á Íslandi fyrsta árið enda taldi Árni það vera óþarft og illa gerlegt (Björn M. 

Ólsen, 1916).  

 

Tafla 4.6. Fjöldi félagsmanna 1816-1856. 

  Ísland Danmörk Annað samtals 

Ár emb heiðurs aðrir umbm emb heiðurs yfirorðu aðrir heiðursf. orðuf yfirorðuf.   

1816 6 0 363 4 6 12 0 34 *2 0 0 425 

1821 *1 *1 *1 *1 6 16 1 21 7   2 vantar 

1827** 6 4 25 12 6 25 0 25 10 1   114 

1831 5 7 29 14 6 17 3 43 20 2 7 153 

1836 5 8 28 16 7 17 2 34 18 2 7 144 

1841 6 4 56 15 8 20 0 46 22 1 11 189 

1846 6 9 129 13 8 20 0 44 20 2 11 262 

1851 8 1f 8hf 162 18 8 15 0 47 18 2 11 298 

1856 7 1f9hf 436 16 8 19 0 41 20 2 10 569 

             Unnið upp úr Skýrslum, reikningum og félagatali HÍB sem birt voru í Íslenskum sagnablöðum og Skírni. 

*1 Upplýsingar ekki til. *2 ** Íslensk sagnablöð komu út til ársins 1825 en Skírnir tók ekki við fyrr en 

1827 og því vantar þarna inn félagatal frá 1826. Tekið með í Danmörku.* f.=heiðursforseti og 

hf=heiðursfélagi 

 

Í töflu 4.6 má greinilega sjá hversu félagafjöldinn hrynur og fer úr því að vera 425 í að 

vera 114 árið 1827 og eru það eingöngu félagar á Íslandi sem heltast úr lestinni eða 

úr 363 í 25 sem gerir 93% fækkun.  

Á milli áranna 1851-1856 nánast tvöfaldast félagafjöldinn og vert að skoða það 

nánar. Fyrir því er reyndar mjög einföld ástæða en hún er sú að árið 1851 er einmitt 

árið sem Jón Sigurðsson tekur við forsetaembættinu og hér á eftir verður farið nánar 
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yfir mikilvægi hans í félagastarfinu. Sigurður Líndal (2010) telur að ef hans hefði ekki 

notið við hefði félagið að öllum líkindum lognast útaf upp úr 1850. Jón leggur félaginu 

til mjög mikla vinnu en einnig hefur hann sjálfur góða stöðu í samfélaginu.  

Í töflu 4.7 er félagafjöldi áranna 1861-1912 en þá var búið að sameina talninguna fyrir 

félagsmenn Reykjavíkurdeildarinnar og Kaupmannahafnardeildarinnar. 

Tafla 4.7. Fjöldi félagsmanna 1861-1911. 

  
Sameinuð talning fyrir báðar deildir 

  

Ár heiðursforsetar umboðsmenn heiðursfélagar aðrir aukafélagar 

1861 2 26 44 729 9 

1866 2 25 36 657 vantar 

1871 1 26 33 723 7 

1877 1 37 25 770 8 

1881 1 28 22 749 8 

1886 1 30 21 815 3 

1891   28 22 752 3 

1896   24 22 436 4 

1901   17 20 436 4 

1906   21 23 431 4 

1911   16 22 810 3 

 

Unnið upp úr Skýrslum, reikningum og félagatali HÍB. 

 

Eins og sjá má eru þar einnig töluverðar sveiflur þar sem félagsmenn voru flestir árið 

1886 eða 815 og fækkaði niður í 431 árið 1906. Félagsmönnum fjölgaði síðan aftur í 

því umróti sem varð í kringum sameiningu deildanna, hagstæðari kjörum fyrir 

félagsmenn og meiri velferð og aukinni þátttöku í félagastarfi almennt. 

Á mynd 4.2. er línurit sem er unnið upp úr töflum 4.6 og 4.7. Þar má greina að það 

hafa verið sveiflur félagatali Hins íslenska bókmenntafélags og greinilegt er að félagið 

hefur átt í erfiðleikum fyrstu áratugina ef horft er út frá tölum um fjölda félagsmanna. 
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Mynd 4.2. Fjöldi félaga 1816-1912. 

 

Unnið upp úr Skýrslum, reikningum og félagatali HÍB  

Rask hætti eins og áður sagði sem forseti eftir tæpt ár til þess að fara í sína miklu 

Austurför en í hans stað kom Bjarni Thorsteinsson. Rask kemur síðan aftur inn 1827 

til 1831 en á þeim tíma réttir félagið örlítið úr kútnum. Það er einnig greinilegt að mikil 

uppsveifla verður um miðja öldina og er þar helst að þakka Jóni Sigurðssyni og nánar 

verður fjallað um hans þátt hér á eftir. Í lok aldarinnar kemur einnig lægð og má velta 

því fyrir sér hvort ástæðan sé fjölgun annarra félaga en einmitt á þessum tíma var 

uppsveifla í stofnun félaga og margt nýtt í boði. Bókmenntafélaginu var einnig legið á 

hálsi fyrir að þungt í vöfum og að útgáfa bóka og tímarita tæki of langan tíma. Einnig 

voru deilur á milli deildanna tveggja og menn ekki á eitt sáttir um það hvort ætti að 

sameina þær. Talið er að fjölgunina, sem verður 1905, megi rekja til þess að allmargir 

nýir félagar gengu inn í Hafnardeildina til þess að styrkja hana og vinna gegn 

sameiningu deildanna. Á þessum tíma urðu einnig breytingar á Skírni og var það gert 

að ársfjórðungstímariti og má ætla að það hafi dregið að sér marga félaga því 

kostnaður við að kaupa Skírni var nánast sá sami og félagsgjöldin en útgáfa félagsins 

var innifalin í þeim (Björn M. Ólsen, 1916). 
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4.2 Jón forseti 

Jón Sigurðsson gekk í Hið íslenska bókmenntafélag tveimur árum eftir að hann kom 

til Kaupmannahafnar til náms og er hans fyrst getið í félagatali þess vorið 1836. Hann 

varð strax virkur í starfi félagsins og ári síðar var honum falið að skrifa einn árgang af 

Skírni og var varaforseti deildarinnar það árið og ritari þess árið 1840. Árið 1851 var 

Jón Sigurðsson kosinn forseti á aðalfundi félagsins í Kaupmannahöfn 31. maí. 1851. 

Hann var þó ekki viðstaddur fundinn þar sem hann var á leiðinni til þjóðfundarins. 

Sem fyrr voru ekki allir á eitt sáttir í félaginu og svo fór að það þurfti að kjósa þrisvar 

og fékk Jón einugis 1 atkvæði í fyrstu umferð. Í fundargerð félagsins segir: 

Síðan voru kosnir embættismenn: Forseti: Oddgeir Stephensen með 12 
atkvæðum; Konráð Gíslason og Jón Sigurðsson (fengu) 1, en Oddgeir 
skoraðist undan, og var síðan leitað atkvæða að nýju, og voru þá þeir 
Brynjólfur Pjetursson og Jón Sigurðsson hvor um sig kosnir með 7 atkvæðum, 
Magnús Eiríksson með 2 og Oddgeir með 1, og var þá kosið enn á ný, og fekk 
þá Jón Sigurðsson 9, Brynjólfur Pjetursson 6 og Magnús Eiríksson 1 (Björn M. 
Ólsen, 1916, bls. 23).  

Fundinn sóttu 19 félagsmenn en heildarfjöldi félagsmanna var á þessum tíma 298. 

Brynjólfur Pétursson þáverandi forseti var orðinn það veikur að hann gat ekki sinnt 

embættinu lengur. Þegar Jón kom aftur til Kaupmannahafnar þá var hann enn 

óráðinn um að þiggja embættið en hann taldi að nafn hans gæti spillt fyrir 

möguleikum félagsins að sækja um styrki í almannafé enda deildi hann oft á stjórn 

Dana (Páll Eggert Ólason, 1945-46). Brynjólfur Pétursson lést 27. október 1851 og 

ákvað Jón þá að taka við embættinu og hélt hann því alla ævi og eins og áður sagði 

þá hlaut hann nafnbótina forseti af því að vera forseti Kaupmannahafnardeildar Hins 

íslenska bókmenntafélags. Jón var mikilltækur sem forseti félagsins og stóð hann 

bæði að viðamikilli söfnun þess á íslenskum handritum og réðst í umfangsmikla og 

fjölbreytta bókaútgáfu. 

Þó svo að Jón hafi ekki fengið afgerandi kosningu strax þá má sjá af tölulegu 

upplýsingunum um félagafjölda hér fyrir framan að félagafjöldinn tók kipp þegar Jón 

Sigurðsson varð forseti Hins íslenska bókmenntafélags.  
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4.2.1 Þjóðfélag í mótun 

Á þessum tíma ríkti mikil ólga á meðal stúdenta og menntamanna í Kaupmannahöfn 

og kröfðust menn stjórnarskár fyrir Ísland og rýmkun konungsréttar. Auk þess kom 

fram krafa um þingbundna konungsstjórn í stað einveldisins. Jón fór á fullum krafti út 

í pólitíkina og skrifaði m.a. margar greinar í dönsk blöð þar sem hann deildi hart á 

danska kaupmenn og verslunarhætti þeirra heima á Íslandi en krafa hans var sú að 

verslun yrði gefin frjáls. Jóni var málið skylt þar sem hann hafði starfað við verslun í 

Reykjavík hjá föðurbróður sínum og tilvonandi tengdaföður, Einari Jónssyni. Jón 

stofnaði ásamt hópi íslenskra stúdenta og menntamanna Ný félagsrit og gaf þau út á 

árunum 1841—1873 og var hann aðaldrifkrafturinn í þeirri útgáfu. Nafn tímaritsins var 

tilvísun í Rit þess íslenska lærdómslistafélags sem gefið var út í Kaupmannahöfn á 

árunum 1781-1798 og var í daglegu tali nefnt Félagsritin. Hin Nýju félagsrit voru mun 

pólitískari en þau gömlu og frá upphafi var tímaritið nokkurs konar málgagn Jóns 

Sigurðssonar sem ritaði í það langar greinar um sjálfstæðisbaráttu Íslendinga, 

verslun og verslunarfélög á Íslandi, skólamál, heilbrigðismál og önnur mál þar sem 

honum þótti framfara þörf. Það er þó ekki svo að skilja að Jón hafi viljað skilnað við 

Danaveldi því landið hefði engan veginn getað staðið undir því (Sigurður Líndal, 

2010).  

Ný félagsrit stóðu aldrei undir sér og borgaði Jón heilmikið með ritinu en hann fór 

aldrei fram á að Bókmenntafélagið tæki að sér útgáfuna. Eins og sést þegar hann var 

kosinn forseti þá hafði hann áhyggjur af því að önnur störf hans gætu haft þau áhrif 

að vekja upp gremju hjá Dönum. Það má hinsvegar einnig sjá að Danir leituðu til 

Jóns varðandi málefni Íslands þar sem þeir áttu í erfiðleikum með embættismenn 

sína á Íslandi (Páll Egger Ólason, 1945-46). Það virðist sem hann hafi haldið 

meðvitað þessari baráttu sinni fyrir utan Bókmenntafélagið. Sennilegast hefur honum 

ekki þótt rétt að blanda félaginu í neinar pólitískar deildur því það átti heilmikið undir 

konungi (Sigurður Líndal, 2010). Rannsakandi fann hinsvegar, í þeim gögnum sem 

Hið íslenska bókmenntafélag varðveitir, gögn sem stimpluð eru 

Kaupmannahafnardeild félagsins en í raun tilheyra Nýjum félagsritum eins og til 

dæmis „reikningabækur―. Það er því eðlilegt að líta svo á að um einhverja skörun hafi 

verið að ræða þó svo að hún hafi ekki verið fjárhagsleg en samnefnarinn er að 

sjálfsögðu Jón Sigurðsson. 
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Jón Sigurðsson þekkti menn um allt land og var duglegur að afla hugmyndum sínum 

og verkum stuðnings. Hann var duglegur í bréfasamskiptum og nýtti hvert tækifæri til 

þess að hvetja menn til þess að ganga til liðs við félagið og fá aðra í lið með sér. 

Þetta skilaði sér í margföldun félagsmanna á forsetatímabili Jóns. Hann fékk það líka 

í gegn að félagsmenn fengju útgáfurit félagsins í staðinn fyrir árstillag sitt sem var án 

efa mikil hvatning fyrir félagsmenn. 

 

4.2.2 Opin og gegnsæ stjórnsýsla með virkari þátttöku almennings. 

Jón hefur verið mjög framsýnn en hann lagði mikið upp úr því að kynna stefnumál 

sín, birta þau og dreifa, aðferð sem er mikilvæg öllum stjórnmálamönnum í dag þar 

sem krafan um opna stjórnsýslu verður æ háværari. Hann lagði ekki bara áherslu á 

að safna og skrásetja heldur einnig á að miðla upplýsingum. Jón beitti sér fyrir því að 

Hið íslenska bókmenntafélag hæfi reglulega útgáfa á hagskýrslum hér á landi en þar 

var að finna manntöl, búnaðarskýrslur, skýrslur presta um gifta, fædda og dána, 

einnig verslunarskýrslur, verðlagsskrár, skýrslur um fjárhag landsins, 

embættismannatöl og margt fleira. Þannig má segja að hann sendi konungi tóninn í 

inngangi að Skýrslum um landshagi á Íslandi en þar segir: „Sá bóndi mundi harðla 

ófróður þykja um sinn eigin hag, og lítill búmaður, sem ekki vissi tölu hjúa sinna eða 

heimilisfólks, eða kynni tölu á hversu mart hann ætti gángandi fjár― (Jón Sigurðsson, 

1858, bls. III). 

Með þessu má telja að hann sé að gera lítið úr stjórn konungs sem ekki hirðir um að 

halda utan um þegna sína og auðlindir þó svo þær séu á lítilli eyju út í Atlantshafi. 

Jón Sigurðsson vann ötullega að því að safna og skrásetja öll þau gögn er vörðuðu 

Ísland frá upphafi og til hans daga með því að fara yfir og skrá íslensk skjöl og handrit 

sem víða lágu en einnig með því að hvetja til að ný gögn yrðu skráð eins. Dæmi um 

þessi stórhuga verkefni eru Fornbréfasafn, Safn til sögu Íslands, Sýslu- og 

sóknarlýsingar og Skýrslur um landshagi og Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands. Líkja 

má þessu framtaki hans við þá kröfu sem rís hátt í samfélaginu í dag um gegnsæja 

stjórnsýslu. Það má einnig sjá greinilega á skrifum Jóns að hann vildi virkja 

bændastéttina þar sem Ísland átti ekki neina borgarastétt eins og önnur lönd í Evrópu 
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en þar var það borgarastéttin sem tók við völdum og frumkvæði af embættismönnum 

og aðli. Í grein í Nýjum félagsritum árið 1849 Um bændaskóla á Íslandi, segir Jón: 

Það eð nú ekki er kostur á, eða mun verða um hríð, að koma upp þess konar 
meðalstétt á Íslandi sem er í öðrum löndum, þá er auðsætt að bændastéttin 
hjá oss verður að ganga í meðalstéttarinnar stað. En ef hún á að geta það 
með sóma og landinu til heilla þá verður hún að sjá sér fyrir menntun (Jón 
Sigurðsson, 1849, bls. 87). 

Jóni hefur greinilega tekist að ná til bændastéttarinnar eins og áður var greint frá ef 

horft er til þeirrar fjölgunar félagsmanna eftir að hann tók við sem forseti félagsins 

(Sigurður Líndal, 2010).  

Eftir að Alþingi var endurreist 1843 varð hann strax foringi meirihluta þingmanna og 

oftast kjörinn forseti Alþingis eftir 1849. Hann sat til dauðadags sem alþingismaður 

Ísafjarðarsýslu. Jón tók upp nýja siði í tengslum við kosningarnar sem við þekkjum 

vel í dag en hann fór til dæmis að halda fundi með kjósendum sínum sem var 

eitthvað sem ekki tíðkaðist á þessum tíma. Hann sendi þeim líka bréf þar sem hann 

útskýrði helstu þingmál. Alþingi var aðeins ráðgefandi allt til 1874 en Jón beitti sér 

fyrir því að menn skrifuðu undir bænarskrár til konungs um margvísleg málefni og 

voru þær helsta vopnið í baráttu Íslendinga fyrir sjálfstæði og bættum hag. Þetta var 

friðsöm barátta og aldrei neinu blóði úthellt. Er það einsdæmi í frelsisbaráttu þjóða. 

Eftir febrúarbyltinguna 1848 varð nýr konungur, Friðrik VII, að afsala sér einveldi 

sínu. Þetta varð til þess að Jón Sigurðsson skrifaði Hugvekju til Íslendinga þar sem 

hann gerði kröfur um sérstaka stjórnarskrá fyrir Ísland. Í hita leiksins gaf Friðrik 

konungur Íslendingum fyrirheit um sérstakt íslenskt stjórnlagaþing eða þjóðfund þar 

sem slík stjórnarskrá yrði samin. Fundurinn var haldinn í sal Lærða skólans 1851 en 

þá höfðu Danir fengið bakþanka og Trampe greifi sleit fundinum fyrirvaralaust í 

miðjum klíðum. Jón tók til máls og mótmælti þessari aðferð harðlega en flestir 

fundarmanna stóðu á fætur og hrópuðu einum rómi: „Vér mótmælum allir― (Sverrir 

Jakobsson, 1994). 

Eftir þjóðfundinn 1851 gekk lítið að skilgreina réttarstöðu Íslands um langt árabil en 

mikill áfangi náðist þó árið 1855 þegar Íslendingar fengu frelsi til að versla við allar 

þjóðir. Jón vildi opna Ísland sem mest fyrir umheiminum og verslunarfrelsið var 

honum þakkað. 
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Í óbirtum fyrirlestri sínum segir Guðrún Nordal um Jón: 

Ein hans stærsta hugsjón og tærasta arfleifð hafi verið af mjög lýðræðislegum 
toga, einmitt sú að safna og miðla upplýsingum og hvetja til opinnar umræðu 
um málefni Íslands á íslensku og að sú viðleitni hafi verið samofin öllu hans 
stjórnmála- og fræðastarfi. Hann lá ekki á skoðunum sínum eða liði og vissi að 
menn þyrftu að hafa hugrekki til að halda málum fram á móti meirihlutavilja og 
erlendum valdhöfum. Hann lagði mikið á sig til að rökræða mál sitt í bréfum, 
löngum og ítarlegum ritgerðum í Nýjum félagsritum, bæklingum og 
blaðagreinum í erlendum blöðum. Hann barðist gegn leyndarhyggju 
kanselísins og fyrir opinni og gagnrýnni umræðu um málefni Íslands á íslensku 
svo að allir skildu og auðvitað fyrir íslenskri stjórnarskrá (Guðrún Nordal, 27. 
11. 2010). 

Útgáfustefna félagsins breyttist á tímum Jóns og meira fór á bera á sjálfstæðum 

vísindarannsóknum í útgáfum félagsins. Hann vildi einnig nýta Bókmenntafélagið til 

þess að styrkja atvinnuvegina í landinu með því að kynna til sögunnar umbætur og 

nýjungar. Félagið hét því verðlaunum fyrir góða ritgerð um framfarir Íslands Að 

sjálfsögðu hefði Jón getað skrifað sjálfur um þetta efni en hann taldi rétt að landinn 

fengi að spreyta sig á þessu, einkum bændur. (Sverrir Jakobsson, 1994). Starf Jóns 

miðaði alla tíð að því að safna og miðla upplýsingum og jafnframt fjalla á opinskáan 

hátt um málefni landsins. 

 

4.3 Hagsmunaaðilagreining 

Ef rifjuð er upp staðan á einveldistímanum þá voru það embættismenn sem voru 

hástétt þjóðfélagsins hérna á Íslandi og fóru þeir með það vald, sem kallað var 

einveldi konungs. Í heildina voru þetta um 230-240 menn ef prestarnir eru taldir með 

en þeir eru stærsti hópurinn eða um 150. Sýslumenn voru 17 og kennarar í föstum 

störfum voru álíka margir. Læknar voru 30-50. Æðstu stjórnendur voru svo 

landshöfðingi, biskup, tveir amtmenn, annar í Reykjavík, en hinn á Akureyri, 

landfógeti og þrír dómarar við landsyfirréttinn. Þessi litli hópur fór með stærsta hluta 

pólitíska valdsins þó svo að lægra settir embættismenn hefðu einnig nokkur ítök. Vald 

embættismanna var töluvert því stjórnin í Kaupmannahöfn hafði litla þekkingu á 

málefnum hér á landi en einnig var ástæðan sú að það var einfaldlega lítill áhugi á 

þessum málum úti (Gunnar Karlsson, 2009). Sigurður Líndal (2010) telur einnig að 

afskiptaleysi Dana á málefnum á Íslandi hafi verið einkennandi og ástæðan fyrir því 

sennilegast sú að yfirráðum þeirra hafi ekki staðið nein utanaðkomandi ógn nema þá 
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þann stutta tíma sem Bretar reyndu hér yfirráð. Hér var til dæmis ekki byggt yfir 

landstjórnina fyrr en á miðri 18. öld og þá eru það engin sérstök stórhýsi. Þetta sama 

tómlæti má einnig sjá í Færeyjum og í Grænlandi.  

Fjöldaþátttaka almennings í félagsstörfum átti sér ekki stað fyrr en eftir 1874 þó svo 

að sýnt hefur verið fram á að þátttaka í stofnun Hins íslenska bókmenntafélags hafi 

verið þónokkur þó svo að almenningur hér á landi hafi verið fátækur og úrræðalítill. 

Þjóðfélagsátök í Evrópu fyrra hluta 19. aldar mörkuðust af baráttu vaxandi 

borgarastéttar við ægivald einvaldskonunga og hnignandi landeigendaaðals. Í 

Danmörku var við völd Friðrik VI. en á valda tíma hans urðu miklar breytingar í 

Danmörku auk þess sem Danir urðu fyrir þungum búsifjum. Eftir gjaldþrot ríkisins 

1813 og Kílarsamningana 1814, þegar Danir urðu að láta Noreg af hendi til Svía, 

urðu raddir um afnám einveldisins háværari og við Júlíbyltinguna í París 1830 bárust 

kröfur um aukið frelsi norður eftir þýsku ríkjunum til Danmerkur. Það var svo árið 

1831 sem stofnuð voru fjögur stéttaþing í Danmörku, í Slésvík, Holstein, Jótlandi og á 

Sjálandi (Gunnar Karlsson, 2008). Á Íslandi voru menn að vakna til vitundar um að 

hér byggi sérstök þjóð og farið var að krefjast aukinnar sjálfstjórnar innan danska 

ríkisins. Þjóðfrelsisbarátta Íslendinga hófst hinsvegar í Kaupmannahöfn hjá þeim 

námsmönnum sem þar dvöldu því ástandið á Íslandi var á þessum tíma ekki 

hvetjandi til framfara. 

Hérna á eftir verður reynt að rýna í hagsmunaaðilagreiningu á einveldistímabilinu í 

tengslum við meginstefnu Hins íslenska bókmenntafélags við það að reisa við 

sjálfstæðar menntir og menningu á Íslandi, efla íslenska tungu og undir forystu 

Íslendinga og sjá til þess að íslensk þjóðmenning yrði virkt afl í sókn þjóðarinnar til 

andlegra og efnalegra framfara. 

Helstu hagsmunaaðilarnir eru konungur, embættismenn í Danmörku, embættismenn 

á Íslandi, almenningur á Íslandi og loks frumkvöðlarnir Rasmus Rask, Árni Helgason 

og Geir biskup Vídalín og eru ásarnir sem aðilarnir eru flokkaðir eftir í fyrsta lagi völd 

og áhugi og síðan frumkvæði og menning. 

Þessi hagsmunagreining er síðan sett upp í myndum 4.3 og 4.4. Fyrsti flokkurinn á 

mynd 4.3 er sá að ásarnir eru völd og áhugi. Hann nær því yfir þá sem hafa þá völd 

en ekki áhugann á að koma fram breytingum. Mikilvægt er engu að síður að hafa þá 

góða sem eru í þessum flokki þar sem þeir hafa völdin og eru embættismenn í 
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Danmörku og konungur í þeim flokki. Í öðrum flokknum eru þeir sem hvorki hafa völd 

né áhuga og er einkenni hans kyrrstaða og fellur almenningur á Íslandi innan þess 

flokks. Þeir sem hafa bæði völd og áhuga teljast til megingerendanna og í þeim flokki 

eru Geir Vídalín, Árni Helgason og einnig að einhverju leyti embættismenn á Íslandi. Í 

fjórða flokknum er áhuginn til staðar en völdin skortir en í honum eru þá hvatamenn 

eða frumkvöðlar. Rasmus Kristján Rask er í þeim flokki. 

 

Mynd 4.3. Hagsmunaaðilagreining á einveldistímabilinu í tengslum við megin stefnu 
Hins íslenska bókmenntafélags útfrá völdum og áhuga. 

 

 

Á mynd 4.4 eru ásarnir frumkvæði og menning. Með menningu er hér átt við 

þekkingu á sögu og málefnum landsins og ákveðna hugsjón fyrir framtíð þess sem er 

e.t.v einskonar menningarleg þjóðernisstefna. Fyrsti flokkur felst þá í frumkvæði en 

engri menningu og einkennist hann af óvissu vegna nýrrar menningar sem ekki er 

byggð á gömlum gildum. Annar flokkurinn er hvorki menning né frumkvæði en 
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framtíðin liggur þar í innlimun í Danmörku. Þriðji flokkurinn einkennist af bæði 

menningu og frumkvæði og stefnan þar er tekin á meira sjálfstæði landsins. Loks er 

það fjórði flokkurinn en þar er menningin til staðar en frumkvæðið skortir og í þessum 

flokki ríkir kyrrstaða. 

 

Mynd 4.4. Hagsmunaaðilagreining á einveldistímabilinu í tengslum við megin stefnu 
Hins íslenska bókmenntafélags útfrá frumkvæði og menningu. 

 

 

Hérna er átt við menningu sem þekkingu á sögu og málefnum landsins og ákveðna hugsjón fyrir 

framtíð þess sem er e.t.v. einskonar menningarleg þjóðernisstefna. 

 

Á mynd 4.4 er dreifingin töluvert önnur þar sem ásarnir eru frumkvæði og menning. Í 

fyrsta flokknum er frumkvæði en menningin er ekki til staðar og er enginn í þeim hópi. 

Hinsvegar eru embættismenn á Íslandi hafðir á krossgötum allra flokkanna ef horft er 

til þess hversu danskir þeir voru orðnir. Í flokki númer tvö eru þeir sem aðhyllast 
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innlimun í Danmörku og í þeim flokki eru konungur og embættismenn í Danmörku þó 

svo að þeir vilji ekki afmá íslenska menningu heldur hafa hana undir sínum yfirráðum. 

Í flokki þrjú eru Rasmus Kristján Rask, sá sem er efstur á blaði hvað varðar 

frumkvæði og menningu, fast á hæla hans er Árni Helgason og síðan Geir biskup 

Vídalín. Í síðasta flokknum er almenningur á Íslandi sem hefur menninguna en skortir 

algjörlega frumkvæðið.  
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5 Verkefni 

Til þess að félagið gæti náð markmiði sínu var nauðsynlegt að halda úti fjölbreyttri og 

vandaðri útgáfu. Rask hafði í upphafi lagt línurnar um það hvaða stefnu væri rétt að 

taka með íslenskuna og var reynt að fara eftir því (Guðrún Kvaran, 2011). Félaginu 

tókst að miklu leyti að halda sér innan þess ramma og þóttu ritin yfirleitt góð og 

vönduð þó svo að það hafi ekki verið algilt og stundum umdeilt. Hér á eftir verður 

rakin útgáfa félagsins og er hún það tæki sem félagið hafði til þess að festa sig í 

sessi, móta tungumálið, koma fram með hugmyndir, leggja línur að verklagi og 

þankagangi en einnig að skapa sér trausts og virðingar sem er mikilvægt frjálsum 

félagasamtökum, bæði gagnvart félagsmönnum sínum en einnig gagnvart 

stjórnvöldum. 

 

5.1 Útgáfa árin 1816-1851 

Eins og áður sagði hafði verið ákveðið á fyrsta fundinum í Kaupmannahöfn að út væri 

gefin landafræðibók en svo fór að vinna við hana tók langan tíma og kom Landafræði 

Gunnlaugs Oddsonar út í fimm bindum á árunum 1821-1827. Hún var vel unnin og 

ítarleg og Jón Sigurðsson (1867) telur hana hafa verið „fyllsta og bezta 

landafræðisbók sem hefir komið út á Norðurlöndum þángaðtil―. Fyrsta ritið sem 

félagið gaf út var hinsvegar Sturlunga með sögu Árna biskups Þorlákssonar. Í 

kjölfarið á henni vaknaði upp sú hugmynd að gera framhald af Sturlunga sögu enda 

fólst í henni yfirgripsmikil saga landsins og þegar Kaupmannahafnardeildin fékk veður 

af því að Jón Espólín, sýslumaður í Skagafirði væri kominn langt á leið með rit sem 

hann kallaði Árbækur Ísland í sögu formi árið 1821 leitaði félagið til hans og svo fór 

að félagið gaf út fyrstu bindi Árbóka Espólín og alls komu út 9 hefti á árunum 1821-

1830. Þess má geta að Jón þáði engin ritlaun fyrir verk sitt og styrkti þannig félagið 

rausnarlega (Sigurður Líndal, 1969). Ekki voru menn á eitt sáttir með ágæti 

Árbókanna og segir Árni Helgason t.d.:  

Mörgum er illa við Espólíns annála og guð veit hverjum þeir eru til lofs og 
dýrðar með öllum þeim hégómaskap, sem þar er frá sagt. Og dr. Scheving, 
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sem vér álítum orakel í stílsdómum getur ekki liðið stílinn, og er því úr félaginu 
genginn (ekki er ég honum samt samdóma um stílinn), en ekki veit ég hvað 
heimurinn á að gjöra við þá sögu, nema það skyldi vera til þess, að hafa vott 
þess í höndum, að hér hafi ekkert ærlegt verk verið gjört nokkrar aldir, og hinar 
seinni aldir hafi ei viljað að sú markleysa legðist í gleymsku hafið  
(Jón biskup Helgason,1927, bls. 17). 
 

Sigurður Líndal (1969) kemur Jóni Espólín til varnar og telur að árbækurnar feli í sér 

eitt mikilsverðasta heimildarit um sögu þjóðarinnar og að þær séu ritaðar á þróttmiklu 

sögumáli sem hafi átt þátt í því að undirbúa jarðveginn fyrir sjálfstæðishreyfinguna á 

19. öld (Sigurður Líndal, 1969). 

 

Reykjavíkurdeildin ákvað að gefa út safn af íslenskum kvæðum en verkið gekk hægt 

fyrir sig og kom ekki út fyrr en 1822. Aðrar bækur sem félagið gaf út voru Safn af 

íslenzkum orðskviðum, fornmælum, heilræðum, snilliyrðum, sannmælum og 

málsgreinum eftir séra Guðmund Jónason á Staðarstað. Æfisaga Jóns Eiríkssonar 

sem Bjarni Þorsteinsson hafði sent félaginu. Ljóðamæli séra Stefáns Ólafssonar í 

Vallanesi, Paradísarmissi Miltons í þýðingu séra Jóns Þorlákssonar á Bægisá en 

verkið hafði dagað uppi hjá Lærdómslistafélaginu sem ætlaði að gefa ritið út. Jón bað 

síðan Rask fyrir ritið en svo fór að það var ekki gefið út fyrir að Jóni látnum og þá 

með styrk frá Englendingnum John Heath eins og áður var sagt frá. Þýðing ritsins er 

mikið afrek og það rit sem Jón er einna þekktastur fyrir að öðrum ólöstuðum. Árið 

1830 kom síðan út Grasafræði eftir Odd Hjaltalín og Lestrarkver handa heldri manna 

börnum sem Rask gaf félaginu. Var það prentað í 1000 eintökum og sent til Íslands 

(Jón Sigurðsson, 1867).  

  

Þegar hér var komið sögu dregur úr bókaútgáfu félagsins. Má þar telja til nokkrar 

ástæður. Þannig dró verulega úr árstekjum félagsins og voru nánast engin 

félagsgjöld innheimt á Íslandi og bóksalan lítil. Félagið lagðist einnig í mjög 

kostnaðarsama framkvæmd sem fólst í vinnu Björns Gunnlaugssonar við 

uppmælingu landsins og verður ítarlega fjallað um það hér á eftir.  

 

Reykjavíkurdeildin tók til prentunar Messíasarkvæði Klopstocks sem Jón Þorláksson 

á Bægisá þýddi og kom út vorið 1836. Á fundi Kaupmannahafnardeildarinnar 27. 

nóvember 1835 má sjá að enginn asi er á mönnum og er bókað „að félagið skyldi 

halda áfram í hægðum sínum með að láta prenta Klopstokk― (Samkomubók 
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Kaupmannahafnardeildar, 27.11. 1835). Árið 1837 var ákveðið að gefa út árlega safn 

smárita um ýmis fróðleg efni og komu út í þessum flokki ævisaga Benjamíns Franklín 

sem Jón Sigurðsson þýddi. Benjamín Franklín var mikilsmetinn stjórnmálamaður og 

einn af frelsishetjum Bandaríkjamanna sem hafði verið falið hið vandasama verkefni 

að skrifa stjórnarskrá Bandaríkjanna ásamt fleirum og má leiða líkur að því að hann 

hafi haft áhrif á hugmyndir Jóns Sigurðssonar um sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar. 

Einnig kom út í flokknum ævisaga Oberlins sem Ólafur Pálsson þýddi, Lækningakver 

eftir Jón Hjaltalín, Æfisaga Alberts Thorvaldsens þýdd af Magnúsi Hákonarsyni, 

Lýsing landsins helga eftir Brammer sem Ólafur Indriðason þýddi og Ritgjörð um túna 

og engja rækt eftir Gunnlaug Þórðarson. Árið 1846 kom rit Konráðs Gíslasonar Um 

frumparta íslenskrar tungu í fornöld og ári síðar voru gefnar út tvær Kvæðabækur eftir 

Jónas Hallgrímsson og Bjarna Thorarensen.  

 

Tafla 5.1. Útgáfurit félagsins 1816-1951 

Útgáfuár Titill Höfundur/Þýðandi Útgáfuár Titill Höfundur/Þýðandi 

1817-1826 Íslensk sagnablöð   1837 Benjamín Franklín Jón Sigurðsson 

1817-1820 
Sturlunga með sögu Árna 
biskups Þorlákssonar   1839 Oberlin Ólafur Pálsson 

1821-1827 Landafræði 
Gunnlaugur 
Oddsson 1840 Lækningakver Jón Hjaltalín 

1821-1830 
Árbækur Íslands í sögu 
formi Jón Espólín 1841 

Æfisaga Alberts 
Thorvaldsens Magnús Hákonarson 

1823 
Ljóðamæli séra Stefáns 
Ólafssonar Stefán Ólafsson 1844 

Ritgjörð um túna og 
engja rækt Gunnlaug Þórðarson 

1827-
ennþá  Skírnir   1845  

Uppdráttur Íslands á 
fjórum blöðum Björn Gunnlaugsson 

1828 Paradísarmissir Milton 

Milton /Jón 
Þorláksson á 
Bægissá 1846-1854 

Skýringar yfir fornyrði 
lögbókar þeirrar, er 
Jónsbók nefnist Páll Vídalín 

1828 Æfisaga Jóns Eiríkssonar Bjarni Þorsteinsson 1846 
Um frumparta íslenskrar 
tungu í fornöld Konráð Gíslason 

1830 Lestrarkver 
Rasmus Kristján 
Rask 1847 

Kvæði Bjarna 
Thorarensen  Bjarni Thorarensen 

1830 
Orðskviður og 
málsháttasafn 

Guðmundur 
Jónasson 1847 

Kvæði Jónasar 
Hallgrímssonar Jónas Hallgrímsson 

1830 Íslensk grasafræði Oddur Hjaltalín 1849 
Uppdráttur Íslands á einu 
blaði Björn Gunnlaugsson 

 

Á árunum 1846-1854 kom út fyrsta ritið sem Reykjavíkurdeildin gaf út og hét það 

Skýringar yfir fornyrði lögbókar þeirrar, er Jónsbók nefnist eftir Pál lögmann Vídalín 

og var þetta fyrsta fræðirit sem grundvallað var á sjálfstæðum rannsóknum og gefið 

var út í Reykjavík (Björn M. Ólsen, 1916. Sigurður Líndal, 1969). Árið 1852 var síðan 



  

93 

 

gefin út Eðlisfræði eftir Fischer sem Magnús Grímsson þýddi. Á árunum 1853-1854 

voru Odysseifskvæði Homers í þýðingu Sveinbjörns Egilssonar gefin út. Árið 1851 

bar Gísli Brynjúlfsson fram tillögu um að félagið gæfi út tímarit sem fjallaði um 

íslenskar bókmenntir og sögu landsins og var það kveikjan að Safn til sögu Íslands 

og íslenskra bókmennta að fornu og nýju. Sérstök nefnd fór síðan yfir þær ritgerðir 

sem félaginu bárust í þetta safn. 

 

5.2.Útgáfa árin 1851-1912 

Árið 1854 var ákveðið að hefjast handa við tvö ný ritsöfn Skýrslur um landshagi á 

Íslandi og Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands og verður fjallað nánar um þessi verk 

hér á eftir (Björn M. Ólsen, 1916). Á fundi Reykjavíkurdeildarinnar 23. ágúst 1854 

kom fram sú hugmynd að gefa út Íslenskt fornbréfasafn en fullur titill þess var 

„Íslenzkt fornbréfasafn, sem hefir inni að halda bréf og gjörninga, dóma og máldaga 

og aðrar skrár, er snerta Ísland eða íslenzka menn.― og kom út fyrsta hefti þess 1857 

en útgáfunni lauk 1972 en í því fólst heildarútgáfa á íslenskum fornbréfum og skjölum 

frá elstu tímum fram undir 1590. Útgáfan var stafrétt og á því máli sem bréfin eru 

skrifuð á. Henni fylgdu einnig ítarlegar skrár, um mannanöfn, staðarnöfn og 

atriðisorð. Um mikilvægi Fornbréfasafnsins segir Jón Sigurðsson í formála fyrsta 

bindis: 

Skrár, bréf og skjöl eru, eins og allir vita, hinn vissasti og áreiðanlegasti 
grundvöllur sögunnar í hverju landi sem er. Sögurit eða annálar eru vottar á 
aðra hönd, eða þó stundum fjær, en bréfin eru vottar frá fyrstu hendi, eða frá 
hendi sjálfra þeirra, sem ritað hafa (Jón Sigurðsson, 1857, bls. III). 

Á árunum 1856-1878 voru gefnar út Biskupasögur og komu þær út í tveimur þykkum 

bindum. Reykjavíkurdeildin gaf út 12 fyrstu kviðurnar í Ilionskvæði Hómers í þýðingu 

Benedikts Gröndals. Íslenskar rjettritunarreglur Halldórs Friðrikssonar komu út 1859 

og eftir sama höfund komu líka út ritin Stutt kennslubók í landafræði og Íslensk 

málmyndalýsing. Einnig komu út Íslensk sálmasaungs og messubók með nótum eftir 

Pjetur Guðjóhnsen, Þýðing brjefa Hórazar eftir Gísla Magnússon og Jón Þorkelsson, 

Tölvísi eftir Björn Gunnlaugsson en hann var sá Íslendingur sem mest kvað að í 

stærðfræðimenntun þjóðarinnar á 19. öld. Áhrif upplýsingastefnunnar koma fram í 

bók hans, með áherslu hans á hagnýta útreikninga og dæmum úr hefðbundnum 

búskap. Loks kom út ritið Nokkur blöð úr Hauksbók og brot úr Guðmundarsögu sem 
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Jón Þorkelsson gaf út. Félagið gaf út árin 1865-1891 sögubækur Páls Melsteðs sem 

voru vinsælar meðal almennings og studdu við útbreiðslu söguþekkingar og glæddu 

fróðleiksfýsn manna og hétu þær Fornaldarsagan, Miðaldarsaga, Nýja sagan og 

Norðurlandasaga.  

Á þessum árum keypti félagið einnig bækur sem aðrir höfðu gefið út og var þeim 

dreift til félagsmanna og má þar nefna Stutt kennslubók í landafræði eftir Halldór 

Friðriksson, Litla fiskibók með uppdráttum og útskýringum handa fiskimönnum á 

Íslandi sem Jón Sigurðsson skrifaði, Litla varningsbók handa bændum og búmönnum 

sem Jón skrifaði líka, Ný jarðabók fyrir Ísland, staðfest af konungi og síðast en ekki 

síst Íslenskar þjóðsögur og æfintýri sem Jón Árnason tók saman en það var mikið 

stórvirki og kom út í tveimur bindum á árunum 1862-64 og hlaut mikla útbreiðslu. Jón 

Sigurðsson lét Bókmenntafélagið strax kaupa 800 eintök af útgáfunni og dreifa án 

endurgjalds til félagsmanna (Björn M. Ólsen, 1916 og Gísli Sigurðsson , 2003).  

Kaupmannahafnardeildin var ennþá nokkuð bundin af þeim stóru verkefnum sem 

verið var að vinna við og fjallað verður um hér á eftir. Deildin gaf engu að síður út 

Minningarrit félagsins sem Jón Sigurðsson ritaði, Skýrslu um forngripasafnið eftir 

Sigurð Guðmundsson, Einföld landmælíng til að kenna að semja afstöðu uppdrætti 

með auðfengnum verkfærum eftir Björn Gunnlaugsson, Prestatal og prófasta á 

Íslandi eftir Svein Níelsson, Skýrslu um handritasafn Bókmenntafélagsins sem 

Sigurður L. Jónasson tók saman. Kvæði Jóns sýslumanns Thoroddsens, Um 

framfarir Íslands eftir Einar Ásmundsson í Nesi en það rit þótti verðugt þeirra 

verðlauna sem Jón Sigurðsson hafði stofnað til í nafni félagsins til þess að auðga 

atvinnulíf í landinu.  

 

Deildin gaf út árið 1872 Kennslubók í goðafræði Grikkja og Rómverkja eftir Stoll, sem 

Steingrímur Thorsteinsson þýddi og árið 1876 gaf félagið út skáldsöguna Maður og 

kona eftir Jón Thoroddsen ásamt ævisögu höfundarins sem Jóns Sigurðsson ritaði. 

Tveimur árum seinna gaf félagið út Alþingisstaður hinn forni eftir Sigurð 

Guðmundsson og ári síðar gaf deildin út Íslenskar fornsögur í þremur bindum. 

 

Reykjavíkurdeildinni var ennþá þröngur stakkur skorinn fjárhagslega en nokkur útgáfa 

var þar engu að síður og gaf deildin út Nýju sögu Páls Melsteð og á árunum 1873-

1891 voru gefnar út Frjettir frá Íslandi en 1892 urðu þær hluti af Skírni eða allt til 
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ársins 1905 þegar þær voru lagðar niður. Árið 1878 gaf deildin út ritgerð séra Þorkels 

Bjarnasonar um Siðbótina á Íslandi og næstu ár gaf hún út í bæklingaformi Stafróf 

náttúruvísindanna. Árið 1879 fór að rétta úr hag deildarinnar og réðust menn í að 

gefa út Sýslumannaæfir eftir Boga Benediktsson og Tímarit hins íslenska 

Bókmenntafélags sem gefið var út eftir fyrirmynd félagsrita Lærdómslistafélagsins. 

Ritið varð mjög vinsælt enda fjölbreytt efni ritað af hæfustu mönnum þjóðarinnar. Það 

fór hinsvegar að fjara undan því rétt fyrir aldamótin og 1904 var það sameinað Skírni 

og hét tímaritið þá Skírnir. Tímarit Hins íslenska bókmenntafélags.  

 

Árið 1882 gaf deildin út Upphaf allsherjarríkis á Íslandi og stjórnskipunar þess eftir 

Konrad Maurer en hann var lögfræðingur og fræðimaður og gaf hann út bókina á 

þýsku árið 1852. Árið 1855 leitar Jón Sigurðsson í smiðju til Maurers og biður hann 

um álit vegna deilna við danska lögfræðinginn Larsens um landsréttindi Íslands 

gagnvart nýlegum grundvallarlögum í Danmörku. Maurer skrifar Jóni bréf 10. júní 

1856 og þar með hefst ævilöng persónuleg vinátta þeirra. Eftir þetta er Maurer einn 

helsti ráðunautur Jóns Sigurðssonar í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga.  

 

Árið 1883 kom út þýðing Matthíasar Jochumssonar á leikritinu Óthelló eftir 

Shakespeare og 1887 Rómeó og Júlía. Þýðingar Matthíasar á Shakespeare eru víða 

stórbrotnar og glæsilegar þó þær séu ekki gallalausar og eitthvað er af þýðingarvillum 

(Árni Ibsen, 1996). Stutt rithöfundatal á Íslandi 1400-1882 kom út 1884 eftir Jón 

Borgfirðing og Landfræðissaga Þorvalds Thoroddsen kom út 1892 og framhald þess 

hjá Kaupmannahafnardeildinni 1896 vegna fjárskorts Reykjavíkurdeildarinnar. Rit 

Björns M. Ólsens Um kristnitökuna á Íslandi árið 1000 kom út árið 1900. Í 

Kaupmannahöfn var fyrsta hagfæðiritið gefið út en það hét Auðfræði Arnljóts 

Ólafssonar og kom út árið 1880. Árið 1883 kom út Ljóðmæli og önnur rit Jónasar 

Hallgrímssonar. Þá voru gefnar út ýmsar kvæðabækur og árið 1887 gaf félagið út 

Gátur sem Jón Árnason hafði safnað og síðar kom út heildarútgáfa undir stjórn Ólafs 

Davíðssonar sem nefnist Íslenskar gátur, skemmtanir, vikivakar og þulur. Árið 1887 

kom út Íslendingabók Ara fróða og sá Finnur Jónsson um útgáfuna. 1892 kom út 

Stutt íslenzk bragfræði eftir Finn. Íslenskar ártíðaskrár voru gefnar út á árunum 1893-

1896 og sá Jón Þorkelsson um útgáfuna. 1896 gaf félagið út fjóra Rímnaflokka og 

árið 1899 kom út rit eftir Þorvald Thoroddsen, Jarðskjálftar á Suðurlandi og 1905 kom 

út framhald sem kallaðist Landskjálftar á Íslandi. Ritið lýsir jarðskjálftum á Íslandi á 
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sögulegum tíma fram til aldamótanna 1900. Fyrri hlutinn fjallar, eins og nafnið bendir 

til, um jarðskjálfta á Suðurlandi og sá síðari tekur fyrir jarðskjálfta við Faxaflóa og á 

Norðurlandi. Ritinu fylgir einnig yfirlitsskrá um eldgos og jarðskjálfta á Íslandi 900-

1900.  

 

Árið 1900 var gefin út Fornaldarsaga eftir Hallgrím Melsteð og rit um grasafræði, 

Flóra Íslands eftir Stefán Stefánsson en í henni eru öllum íslenskum plöntum gefið 

eitt aðalheiti á íslensku sem helst átti að vera einkennandi fyrir plöntuna (Helgi 

Hallgrímsson, 2002). Íslendinga saga Boga Th. Melsteðs kom út á árunum 1900-

1910. Kaupmannahafnardeildin hóf útgáfu af Bókmenntasögu Íslendinga eftir Finn 

Jónsson 1904. Valtýr Guðmundsson stakk upp á því á fundi deildarinnar 11. 

nóvember 1904 að gefa út alþýðurit og var samþykkt að gefa út smáritasafn sem 

kallaðist Alþýðurit Bókmenntafélagsins en svo fór að aðeins komu út tvö rit í þessum 

flokki. Um ættgengi og kynbætur eftir Kölpin Ravn og Helgi Jónsson þýddi og síðar 

Um Willard Fiske eftir Boga Th. Melsteð. Á árunum 1906-1907 var gefið út 

grasafræðirit sem nefndist Bygging og líf plantna eftir Helga Jónson og var í henni 

fjöldi mynda og er verið að vitna til hennar enn þann dag í dag. 

  

Árin 1908 og 1911 kom út bókin Lýsing Íslands í tveim bindum sem var mikið verk og 

var yfir þúsund blaðsíður að lengd eftir Þorvald Thoroddsen. Í formála ritsins nefnir 

Þorvaldur að vinna við ritið hafi hafist þegar árið 1838 þegar Bókmenntafélagið hóf 

að safna gögnum til stórrar Íslandslýsingar og átti að vinna það verk samhliða 

uppdrætti landsins. Þá var ætlunin að Jónas Hallgrímsson myndi vinna að 

eðlislýsingu landsins og Jón Sigurðsson ætlaði að rita þjóðlýsinguna. Þegar Jónas 

lést síðan mjög sviplega 1845 féll öll vinna við verkið niður og hófst ekki aftur fyrr en 

Þorvaldur bauð félaginu að vinna verkið árið 1904. Var það samþykkt á aðalfundi árið 

1905 en verkið átti að ná yfir lýsingu landsins, lýsingu þjóðar og atvinnuvega og 

seinna átti að gefa út staðalýsingu (Þorvaldur Thoroddsen, 1908). Á árunum 1908-

1909 kom út Æfisaga Jóns Ólafssonar Indiafara sem hann skrifaði sjálfur um ferðir 

sínar og var gefin út 350 árum eftir að hún var skrifuð og sá Sigfús Blöndal um 

útgáfuna (Björn M. Ólsen, 1916).  

 

Í töflu 5.2 má sjá útgáfubækur félagsins frá árinu 1852 til ársins 1912, raðað eftir 

útgáfuári. 



  

97 

 

Tafla 5.2. Útgáfurit félagsins 1852-1912 

útgáfuár Titill Höfundur/þýðandi útgáfuár Titill Höfundur/þýðandi 

1852 Eðlisfræði 
J.G. Fisher/Magnús 
Grímsson 1879 Efnafræði Henry Enfield Roscoe 

1853-1854 Odysseifskvæði Homers Hómer/Sveinbjörn Egilsson 1879 Íslenskar fornsögur   

1854-1875 Tíðindi um stjórnarmálefni   1879 Eðlislýsing jarðarinnar 
Archibald Geikie/H. Kr. 
Friðriksson 

1855-1875 Skýrslur um landshagi   
1879-
1880 

Stafróf 
náttúruvísindanna   

1856 Ilionskvæði Hómers Hómer/Sveinbjörn Egilsson 1879 Sýslumannaæfir Bogi Benediktsson 

1856-1876 Safn til sögu Íslands    1880 Auðfræði Arnljótur Ólafsson 

1857-1972 Íslenskt fornbréfasafn   
1880-
1904 

Tímarit Hins íslenzka 
bókmentafélags   

1858-1878 Biskupasögur   1882 

Upphaf allsherjarríkis á 
Íslandi og 
stjórnskipunar þess Konrad Maurer 

1859 Íslenzkar réttritunarreglur Halldór Kr. Friðriksson 1882 Óthelló 
Shakespeare/Matthías 
Jochumson 

1861 Íslensk málmyndalýsing Halldór Kr. Friðriksson 1883 

Ljóðmæli og önnur rit 
Jónasar 
Hallgrímssonar Jónas Hallgrímsson 

1861 
Íslensk sálmasaungs og 
messubók Pétur Guðjohnsen 1884 Stutt rithöfundatal Jón Borgfirðingur 

1864 
Skýring hinna almennu 
málfræðilegu hugmynda Halldór Kr. Friðriksson 1887 Rómeó og Júlía 

Shakespeare/Matthías 
Jochumson 

1864-1886 Þýðing brjefa Hórazar 
Quintus Horatius 
Flaccus/Gísli Magnússon 1887 

Íslendingabók Ara 
fróða Finnur Jónsson 

1864 Fornaldarsagan Páll Melste 1887 

Íslenskar gátur, 
skemmtanir vikivakar 
og þulur   

1865 
Nokkur blöð úr Hauksbók og 
brot úr Guðmundarsögu   1891 Norðurlandasaga Páll Melsteð 

1865 Tölvísi Björn Gunnlaugsson 1892 Stutt íslenzk bragfræði Finnur Jónsson 

1866 Miðaldarsaga Páll Melsteð 1892 Landfræðisaga Þorvaldur Thoroddsen 

1867 

Hið íslenska bókmenntafélag. 
Stofnan félagsins og athafnir 
1816-1866 Jón Sigurðsson 1896 Rímnaflokkar   

1868 Einfalda landmæling Björn Gunnlaugsson 1899 
Jarðskálftar á 
Suðurlandi Þorvaldur Thoroddsen 

1868, 1874 Skýrsla um forngripasafn   1900 Fornaldarsaga Hallgrímur Melsteð 

1868-1875 Nýja Sagan Páll Melsteð 1900 
Um kristnitökuna á 
Íslandi Björn M. Ólsen 

1869 Skýrsla um handritasafn Bmf.   
1900-
1910 Íslendinga saga Bogi Th. Melsteð 

1869 Prestatal og prófasta Sveinn Níelsson 1901 Flóra Íslands Stefán Stefánsson 

1869 Skýrsla um handritasafn Bmf.   1904 
Bókmenntasaga 
Íslendinga Finnur Jónsson 

1871 Kvæði Jóns Thoroddsen Jón Thoroddsen 1905 
Um ættgengi og 
kynbætur Ravn Kölpin 

1871 Um framfarir Íslands Einar Ásmundsson 
1906-
1907 Bygging og líf platna Helgi Jónsson 

1872 
Kennslubók í goðafræði 
Grikkja og Rómverja 

Heninrich Wilhelm 
Stoll/Steingrímur 
Thorsteinson  1907 Um Willard Fiske Bogi Th. Melsteð 

1876 Maður og kona Jón Thoroddsen 
1907-
1910 Lýsing Íslands Þorvaldur Thoroddsen 

1878 Alþingisstaður hinn forni Sigurður Guðmundsson 1909 
Æfisaga Jóns 
Ólafssonar Indiafara Sigfús Blöndal 

1878 Siðbótin á Íslandi Þorkell Bjarnason 
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Af framangreindri upptalningu má sjá hversu afkastamikil og fjölbreytt útgáfa 

félagsins var. Má með sanni segja að ótrúlegt skuli vera að frjáls félagasamtök með 

takmarkaðan fjárhag og því unnið að stórum hluta af mönnum í sjálfboðavinnu, hafi 

tekist þessi metnaðarfulla útgáfa. Lýðræðislega var staðið að vali á útgáfubókum og 

var væntanlegt útgáfuefni lagt fyrir félagsmenn á félagsfundum. Oft sköpuðust um 

það líflegar umræður enda misjafnar skoðanir um það hvað væri brýnast að leggja 

fyrir landann og þurfti meirihluta atkvæða félagsmanna til þess að verk yrði gefið út. 

Hafa rit félagsins fengið góða dreifingu þó svo að ekki hafi allir haft efni á að kaupa 

þau. Það tíðkaðist að láta bækur ganga á milli fólks og einnig þekktist það að 

samtímabókmenntir væru lesnar á húslestrum eða bækur væru skrifaðar upp (Ingi 

Sigurðsson, 2011). Þá hafa lestrarfélögin gengt mikilvægu hlutverki í útbreiðslu efnis 

þar sem þau voru einskonar undanfari almenningsbókasafna.  

 

5.3 Greining á útgáfubókum félagsins  

Hið íslenska bókmenntafélag hefur verið öflugt við að kynna fólki nánast hvað sem er 

og þessi rit hafa haft áhrif á tunguna því þarna er verið að kynna fyrir mönnum 

algjörlega nýtt efni með nýju orðafari sem er mikilvægt fyrir tungumálið. Almenning 

þyrsti víða í fróðleik og höfðu því bækur félagsins víða áhrif (Guðrún Kvaran, 2011). 

Í töflu 5.3 má sjá flokkun útgáfurita Hins íslenska bókmenntafélags á árunum 1816-

1912 eftir 12 fræðasviðum en það eru skáldskapur, sagnfræði, guðfræði/trúarlegt 

efni, náttúruvísindi, málfræði, landafræði, stjórnmálfræði, ævisögur, 

lögfræði/réttarsaga, hagfræði, stærðfræði og þjóðfræði.  

Þegar útgáfa félagsins er skoðuð út frá flokkuninni í töflu 5.3 er greinilegt að mest 

hefur verið gefið út af sagnfræði og ritum sem falla undir náttúruvísindi. Það má því 

ætla að áherslan hafi verið lögð á sögu landsins sem er í samræmi við markmið 

félagsins. Aukin áhersla á þekkingu á sviði náttúruvísinda er einnig í anda 

upplýsingarinnar og vísindahyggjunnar. Tungumálinu og bókmenntum hefur einnig 

verið vel sinnt og hefur útgáfa félagsins án efa stutt við og glætt menningarlíf 

þjóðarinnar. Ber útgáfan tvímælalaust vitni fjölbreytni og framsýni. 
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Tafla 5.3. Flokkun á útgáfubókum félagsins 

Skáldskapur Sagnfræði Málfræði Náttúruvísindi 

Ljóðamæli séra Stefáns 
Ólafssonar Safn til sögu Íslands  Orðskviður og málsháttasafn Grasafræði 

Paradísarmissir Milton Íslenskt fornbréfasafn Lestrarkver Lækningakver 

Messíasarkvæði Klopstocks Biskupasögur 
Um frumparta íslenskrar tungu í 
fornöld 

Ritgjörð um túna og engja 
rækt 

Odysseifskvæði Homers 
Nokkur blöð úr Hauksbók og brot úr 
Guðmundarsögu Íslenskar rjettritunarreglur Eðlisfræði  

Ilionskvæði Hómers Fornaldarsaga Íslensk málmyndalýsing Stafróf náttúruvísindanna 

Þýðing brjefa Hórazar Miðaldasaga Stutt íslenzk bragfræði Jarðskálftar á Suðurlandi 

Kvæði Jóns Thoroddsen Nýja Sagan 
Skýring hinna almennu 
málfræðilegu hugmynda Flóra Íslands 

  Norðurlandasaga   Um ættgengi og kynbætur 

Óthelló  Minningarrit   Bygging og líf plantna 

Rómeó og Júlía  Skýrslu um forngripasafnið   Eðlislýsing jarðarinnar 

Ljóðmæli og önnur rit 
Jónasar Hallgrímssonar  Alþingisstaður hinn forni   

Um eðli og heilbrigði 
mannlegs líkama 

  Íslenskar fornsögur    Landskjálftar á Íslandi 

  Sýslumannaæfir     

  Stutt rithöfundatal     

  Íslendingabók Ara fróða     

  Íslenskar ártíðarskrár     

  Íslendinga saga     

  Bókmenntasaga Íslendinga     

  
Sturlunga með sögu Árna biskups 
Þorlákssonar     

  Árbækur Íslands í sögu formi     

  
Hið íslenska bókmenntafélag. Stofnan 
félagsins og athafnir 1816-1866     

Hagfræði Ævisögur Landafræði Guðfræði/trúarlegt efni 

Skýrslur um landshagi Æfisaga Jóns Eiríkssonar Lýsing landsins helga 
Íslensk sálmasaungs og 
messubók 

Auðfræði Benjamín Franklín Stutt kennslubók í landafræði Prestatal og prófasta 

  Oberlin Uppdráttur landsins Skýrsla um handritasafn Bmf. 

  Æfisaga Alberts Thorvaldsens Einföld landmæling Siðbótin á Íslandi 

  Um Willard Fiske Landfræðisaga Um kristnitökuna á Íslandi 

  Æfisaga Jóns Ólafssonar Indiafara Lýsing Íslands 
 Kennslubók í goðafræði 
Grikkja og Rómverja 

Stjórnmálafræði Þjóðfræði Lögfræði/Réttarsaga Stærðfræði 

Tíðindi um stjórnarmálefni 
Íslenskar gátur, skemmtanir vikivakar 
og þulur 

Skýringar yfir fornyrði lögbókar 
þeirrar, er Jónsbók nefnist Tölvísi 

Um framfarir Íslands Rímnaflokkar 
 Upphaf allsherjarríkis á Íslandi og 
stjórnskipunar þess   
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5.4 Tímaritaútgáfa félagsins 

Á fundi Kaupmannahafnardeildarinnar 9. september 1816 var ákveðið í tengslum við 

4. grein laga félagsins að gefa út fréttablað um helstu nýjungar varðandi landstjórn, 

merkisatburði, búskap, verslun og bækur sem gefnar væru út bæði innanlands og 

utan. Í lögum félagsins var þess einnig getið að bannað væri að lofa eða lasta 

íslenskar bækur þó leyfilegt væri að segja meiningu sína á erlendum ritum.  

Vorið 1817 kom út rit sem fékk nafnið Íslensk sagnablöð og voru 300 eintök prentuð 

og dreift til félagsmanna en aðrir gátu fengið það keypt á lágu verði. Sagnablöðin 

féllu í góðan jarðveg og festu sig fljótt í sessi og eftirspurn var það mikil svo að sum 

blöðin þurfti að endurprenta. Fyrir utan að birta skýrslur um athafnir félagsins, 

félagatal og reikninga þá skrifaði Finnur Magnússon erlendar fréttir og Árni Helgason 

og Bjarni Thorsteinsson höfðu tekið saman ágrip af sögu Íslands frá 1804 eða frá 

þeim tíma að Minnisverð tíðindi, sem Landsuppfræðingafélagið gaf út, hætti.  

Árið 1827 var síðan ákveðið að gera breytingar á tímaritinu m.a. á broti ritsins og var 

því gefið nafnið Skírnir. Það hefur verið gefið út samfellt síðan undir því heiti að árinu 

1904 undanskildu þegar útgáfan féll niður. Heitið Skírnir er úr goðafræðinni en hann 

var skósveinn Freys sonar Njarðar. Á titilblaði ritsins fyrstu 60 árin var eftirfarandi 

hvatning (Skírnir 1827-1889): 

Rístu nú, Skírnir! 

og Skekkils blakki 

hleyptu til Fróns með fréttir 

af mönnum og mentum 

segðu mætum höldum 

og bið þá að virða vel. 

 

Tilgangurinn með útgáfu Skírnis var að styrkja þjóðernisvitund Íslendinga og sýna 

þeim samhengið í sögu sinni en einnig að kynna þeim það helsta sem var að gerast 

erlendis (Sigurður Lindal, 2001).  

Á fundi Kaupmannahafnardeildarinnar 27. nóvember 1835 má greina að menn hafi 

ekki alltaf fortölulaust verið tilbúnir til þess að skrifa í Skírni. Þar segir:  
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Síðan spurði forseti hvur af félgsmönnum vildi taka að sér að rita Skírnir, en 

enginn vildi verða til, þá voru valdir til þess með atkvæðafjölda, Konráð, 

Steffán Eyríksson, Skapti Stefánsson og Jónas Hallgrímsson og tóku Konráð 

og Jónas „það― að sér (Samkomubók Kaupmannahafnardeildar, 27.11.1835).  

Helstu nýjungar í Skírni voru, að auk fréttanna, voru birtar skrár yfir helstu bækur sem 

gefnar höfðu verið út á árinu, dómar voru um sumar þeirra og efni þeirra útlistað. 

Einnig voru grafskriftir og erfiljóð og annar kveðskapur birtur fyrstu árin en síðan var 

hætt við þá birtingu. Á árunum 1873-1891 var gefið út ritið Frjettir frá Íslandi en það 

varð síðan hluti af Skírni 1892 eða allt til ársins 1905 þegar þær voru lagðar niður.  

Sagnablöðin og Skírnir hafa án efa lagt línurnar fyrir sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar 

sem gjarnan er miðað við að hafi byrjað upp úr 1830 en þá hafði Bókmenntafélagið 

gefið út þessi tímarit samtals í 16 ár og flutt þjóðinni tíðindi af frelsisbaráttu þjóða sem 

voru í svipaðri stöðu. Má ætla að það hafi að einhverju leyti undirbúið jarðveginn fyrir 

sjálfstæðisbaráttuna. Um miðja öldina fer að fjölga fréttamiðlum og út koma rit eins og 

Ármann á Alþingi, Fjölnir og Ný félagsrit og dregur þá úr áhrifum Skírnis (Sigurður 

Líndal, 2001)  

Til marks um lýðræðislega framkvæmd félagsins í athöfnum sínum má geta þess að 

3. mars 1898 er greint frá því að upp hafi komið til umræðu „hvort hætta skuli 

framvegis að gefa út útlendu frjettirnar í Skírni― (Fundargerðabók 

Reykjavíkurdeildarinnar, 3.3. 1898). Öllum félagsmönnum hafði verið sendur 

kjörseðill og skiluðu sér 163 atkvæði sem var rúmlega 35% þeirra sem höfðu 

atkvæðisrétt. Í fundargerðinni var sundurliðað hvernig atkvæðin skiptust á milli 

Reykjavíkur og landsbyggðarinnar og sjá má í töflu 5.4.  

Tafla 5.4. Niðurstöður atkvæðagreiðslu. 

 
Heildarfjöldi já nei 

Reykjavík 62 44 18 

Utan Reykjavíkur 97 35 62 

Skipting atkvæða um hvort eigi að fella niður erlendar fréttir í Skírni. Unnið úr Fundagjörðabók 
Reykjavíkurdeildarinnar dags. 3.3. 1898. 

 

Fjórir gerðu atkvæði sín skilyrt og voru þau því talin ógild og ekki talin með. Já sögðu 

79 en 80 nei. Þarna var því minnsti mögulegi munur og „Samkvæmt 
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atkvæðagreiðslunni gat stjórnin eigi mælt með afnámi útlensku fréttanna og hafði 

enginn á fundinum við það að athuga― (Fundargjörðarbók Reykjavíkurdeildar 1816-

1879). Af þessu má ráða að sterkur lýðræðisblær hafi leikið um félagið og hvert 

atkvæði hafi skipt máli. 

Við hlið Skírnis árin 1880 til 1904 var gefið út Tímarit hins íslenska Bókmenntafélags 

og voru félagsrit Lærdómslistafélagsins fyrirmynd þess og átti að birta þar ritgerðir 

sögulegs efnis og þá helst menningarsöguleg, fjalla um búfræði, náttúruvísindi, 

læknisfræði og bókmenntir. Þá átti einnig að birta ævisögur merkra Íslendinga og 

flytja tíðindi af merkum uppgötvunum auk þess að birta kvæði, bæði forn og ný. 

Tímaritið varð strax mjög vinsælt enda fjölbreytt efni ritað af hæfustu mönnum 

þjóðarinnar. Það fór hinsvegar að fjara undan því rétt fyrir aldamótin og var það eins 

og áður sagði sameinað Skírni árið 1904. Helstu ástæðurnar voru þær að ritgerðirnar 

þóttu orðið of fræðilegar og ekki fyrir hinn almenna lesanda en einnig þóttu fréttirnar 

sem birtust í tímaritinu vera of gamlar enda var farið að gefa út blöð í landinu sem 

komu út viku- eða hálfsmánaðarlega (Sigurður Líndal, 2001). Tími Skírnis sem 

fréttamiðils var því liðinn. Hinn nýi Skírnir átti að vera vandað alþýðutímarit um 

fjölbreytt efni með stuttum ritgerðum um framfaramál þjóðarinnar auk þess að færa 

alþýðu manna fréttir af framförum annarra þjóða og helstu straumum og stefnum utan 

úr heimi, einkum þeim sem léttu mönnum lífsbaráttuna eða víkkuðu sjónarsvið 

mannlegs anda. Þá var fjallað um helstu bækur sem gefnar voru út hér og erlendis. 

Var Skírnir því að taka á sig svipmót tímarits frekar en fréttarits þó svo að fréttabálkur 

hafi verið birtur til ársins 1915. Nýir fréttamiðlar litu dagsins ljós og miðluðu fréttum 

daglega og fréttaritið Skírnir lauk þar með hlutverki sínu og nýir miðlar tóku við. 

Dagblaðið Vísir var stofnað árið 1910 og Morgunblaðið 1913 (Sigurður Líndal, 2001).  

5.5 Frumkvæði félagsins við innleiðingu nýrra verkefna 

Hið íslenska bókmenntafélag hafði forgöngu í ýmsum verkefnum sem síðar áttu eftir 

að verða fyrirmynd í íslenskri stjórnsýslu og gegndi því félagið miklu frumkvöðlastarfi. 

Þannig mótaði félagið til dæmis ákveðna verkferla eða festi í sessi vinnubrögð og tók 

það að sér verk sem mikilvæg voru í uppbyggingu og mótun þjóðar en þessi verk eru 

í dag í hendi stjórnvalda. 
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5.5.1 Stofnun þjóðarbókasafns 

Daninn Carl Christian Rafn er talinn einn helsti hvatamaður stofnunar 

þjóðarbókasafns hér á landi. Rafn var fornfræðingur og einna þekktastur fyrir það að 

útbreiða þá skoðun að norrænir menn hefðu fundið Ameríku. Rafn var fæddur á Fjóni 

og hafði lært íslensku á námsárum sínum. Hann gekk til liðs við Bókmenntafélagið 

tæplega tvítugur að aldri og þar sem meginmarkmið félagsins var að auka menntun á 

Íslandi taldi hann rétt að hvetja til þess að Hafnardeildin myndi leggja lið við stofnun 

vísindastofnunar og bókasafns á Íslandi sem átti að verða miðstöð rannsókna á 

hinum forn-íslenska eða norræna menningararfi. Þessi hugmynd var þó ekki alveg ný 

af nálinni því Friedrich Schlichtegroll, aðalritari Konunglegu vísindaakademíunnar í 

München hafði einnig ritað nokkrum Hafnar-Íslendingum um málið og var málið rætt í 

Hafnardeild Bókmenntafélagsins. Óskaði Rafn eftir að deildin: „setji nefnd manna til 

að yfirvega, hvörnig almennt bókasafn verði bezt stiftað á Íslandi með fylgjandi lista 

yfir ýmsar bækur, er nokkrir þegar vilja gefa til þessa augnamiðs― (Samkomubók 

Kaupmannahafnardeildarinnar, 30.3 1818). 

Bjarni Thorsteinsson þakkaði Rafni í bréfi fyrir tillöguna og boðið um aðstoð en ritaði 

síðan 14. apríl forseta Reykjavíkurdeildar félagsins, Árna Helgasyni, um málið. 

Reykjavíkurdeildin fjallaði um beiðnina á fundi 27. júlí og var ákveðið að rita 

samdægurs stiftsyfirvöldunum um málið (Finnbogi Guðmundsson, 1997). Árni 

Helgason sendi einnig Geir biskupi Vídalín bréf 18. ágúst til að kanna „hvort ei mundi 

ráð til að bókmenntunum yrði móttaka veitt og sú ráðstöfun gerð, sem tilhlýðileg er 

bæði í tilliti til bókanna geymslu og líka brúkunar―. Geir biskup brást hratt við og 

svaraði Árna í bréfi 28. ágúst og bað hann flytja Rafni bestu þakkir fyrir „sinn 

heiðursverða velgjörning―, en kveðst jafnframt samdægurs hafa „tilskrifað því 

konungl. d. Cancellie og beiðzt af því samþykkis og nauðsynlegs peningastyrks til að 

hentugur karmur yrði tilbúinn á Reykjavíkur dómkirkjulofti þessu bókasafni til 

varðveizlu, og gjöri ég mér beztu von um bænheyrslu hér um,― segir Geir biskup. Í 

registri bréfabókar biskups hefur hann skrifað 28. ágúst 1818 „Stiftsbibliotek 

funderast― og hefur stofnun stiftsbókasafnsins verið miðuð við þann dag þó svo að 

bréfið til kansellísins hafi ekki verið sent fyrr en 11. september sama ár. Einnig varð 

nokkur bið á að safnið væri opnað á kirkjuloftinu en það varð ekki fyrr en í nóvember 

1825 og biðu bækurnar í kössum þangað til (Finnbogi Guðmundsson, 1997). Styrkti 

félagið safnið eftir föngum á fyrstu árum þess. 
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5.5.2. Frumkvæði að útgáfu laga og hagfræði  

Jón Sigurðsson taldi að frá fornu fari hafi lagaþekking og þekking á landstjórn 

Íslendinga verið mikil. Þegar dönsku lögin fóru hinsvegar að verða fyrirferðameiri og 

íslensku lögin viku fór almenn lagaþekking dvínandi en samkvæmt stefnu 

Bókmenntafélagsins var lögð áhersla á mikilvægi þess fyrir Íslendinga að þekkja lög 

og landstjórn. Nauðsynlegt væri fyrir menn að geta fylgst með gjörðum stjórnarinnar. 

Jón Sigurðsson forseti átti hugmyndina að útgáfu Lovsamling for Island en það er 

safn lögfræðiheimilda á dönsku og íslensku sem snerta Ísland frá árabilinu 1096–

1874. Ritið kom út á árunum 1853–1889 og er alls 21 bindi. 

Í kjölfar endurreisnar Alþingis kom sú tillaga fram í Hafnardeildinni að gefa út á hverju 

ári stjórnartíðindi fyrir styrki frá hinu opinbera. Þetta samþykkti stjórnin hins vegar ekki 

en nokkrum árum síðar var ákveðið að útfæra Skírni þannig að á hverju ári væru 

prentaðar skýrslur um það helsta sem fram færi í lögum, landstjórn og varðandi hagi 

landsins. Efni þetta varð mun umfangsmeira en svo að það hentaði sem hluti af 

Skírni og því var niðurstaðan að stofnað yrði til tveggja ritsafna sem fengu heitið, 

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands sem gefið var út í þremur bindum í 

Kaupmannahöfn 1864, 1870 og 1875 og Skýrslur um landshagi á Íslandi sem komu 

út í fimm bindum 1858-1875 (Jón Sigurðsson, 1864).  

Bókmenntafélagið gerði þetta í sátt við hið opinbera og sendi landstjórninni bréf 

dagsett 23. desember 1854 þar sem kannað var hvort stjórnin hefði eitthvað á móti 

því að félagið birti þessi gögn. Félagið skrifaði dómsmálastjórninni bréf dagsett 23. 

mars 1864 og falaðist eftir styrk. Var hann veittur og fékk félagið 300 dala þóknun 

fyrir fyrsta bindið og árlegan styrk eftir það. Þá má einnig nefna Tíðindi um 

stjórnarmálefni Íslands sem félagið gaf út og taldi það nauðsyn íslensku þjóðinni svo 

hún gæti gert sér grein fyrir stöðu sinni því að mati stjórnenda þess var það 

grundvallaratriði fyrir framförum. Þetta rit var síðan undanfari Stjórnartíðinda sem 

landstjórnin fór að gefa út árið 1874. 

Félaginu þótti nauðsynlegt að safna upplýsingum um landshagi þar sem mikilvægt 

þótti að efla fróðleik á Íslandi. Þetta verkefni var samt dýrara en félagið réð við og 

bent var á að í flestum löndum var það hið opinbera sem sá um að safna þessum 

upplýsingum. Þess vegna leitaði félagið til forustumanna stjórnardeildarinnar sem sáu 

um að prenta hagfræðiskýrslur ríkisins og var ákveðið að sækja um styrk upp á 200 
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rd. til að gefa út það efni sem til var. Þessu var hafnað þar sem hagfræðiskrifstofan 

hafi hvorki gefið út efnið né haft tilsjón með því. Félagið sendi þá inn aðra beiðni og 

benti á að þessar upplýsingar væru mikilvægar bæði fyrir Ísland og stjórnina og alla 

sem þyrftu að þekkja hag landsins. Í þetta skipti var óskin sú að annaðhvort myndi 

stjórnin sjálf gefa út þetta efni eða félagið fengi 300 rd. í styrk árlega til þess að 

prenta skýrslurnar. Fjárhagsstjórnin tók jákvætt í beiðnina og lagði það fyrir 

hagfræðideildina hvort þeir væru tilbúnir að gefa þetta út. Hún sá sér hinsvegar ekki 

fært að gera það vegna manneklu og því var ákveðið að styrkja félagið og þar sem 

málefnið snerti Ísland þá var málið sent til lögsstjórnarráðgjafans. Félagið ítrekaði við 

hann að æskilegt væri að gera skýrslurnar sem yfirgripsmestar og var beiðni borin 

upp á ríkisþinginu að félagið fengi 400 rd. til útgáfunnar og var það samþykkt (Jón 

Sigurðsson, 1858). Skýrslurnar urðu árið 1874 hluti af Stjórnartíðindum eða þangað 

til Hagstofan var sett á laggirnar.  

 

5.5.3 Veðurmælingar 

Jónas Hallgrímsson fór til náms í Kaupmannahöfn árið 1832 en hann lagði í fyrstu 

stund á lögfræði, en skipti síðar yfir í bókmenntir og náttúrufræði og er þekktur fyrir 

störf sín á þeim sviðum. Jónas fékk styrk úr ríkissjóði til rannsókna á náttúrufari 

Íslands og vann að því verki árin 1839-1842. Hann fékk einnig styrk til að skrifa 

landlýsingu Íslands. Einnig ritstýrði hann Fjölni, sem hann hafði stofnað ásamt 

nokkrum öðrum Íslendingum á námsárunum. Voru þeir kallaðir Fjölnismenn. Á fundi 

Reykjavíkurdeildarinnar í október 1840 lagði Jónas fram frumvarp til þess að hvetja til 

að á landinu yrði eftirleiðis haldnar veðurbækur en hann taldi að „myndi safn slíkra 

veðurbóka seinna meir þykja ærinn fjársjóður.― (Hilmar Garðarsson, 1999). Frumvarp 

Jónasar fékk góðar móttökur og 6. október um haustið var ákveðið að stofna nefnd 

sem skipuleggja átti veðurathuganirnar. Auk Jónasar voru í nefndinni Jón 

Þorsteinsson landlæknir og Björn Gunnlaugsson stærðfræðingur og 

landmælingamaður. 

Nefndin skilaði inn uppkasti að bréfi og leiðbeiningum um framkvæmd. Félagið hafði 

áður leitað til sýslumanna og presta landsins til að rita sýslu og sóknarlýsingar sem 

átti að vera stofninn fyrir Íslandslýsingu sem félagið ætlaði að láta semja og gefa út. 

Varðandi veðurbækurnar þá var leitað til 50 prestssetra víða um landið og þeim 
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fengnar veðurmælar en einnig var leitað til Jóns Þorsteinssonar landlæknis því hann 

hafði stundað veðurmælingar um hríð. Í kjölfarið á vísindabyltingunni í Evrópu var í 

auknum mæli farið að nota tæki við vísindalegar mælingar og athuganir. Danska 

Vísindafélagið leiðbeindi Bókmenntafélaginu um hvernig best væri að haga 

veðurathugunum. Hér á landi skorti þessi tæki en árið 1840 var ákveðið á fundi Hins 

íslenska bókmenntafélags í Kaupmannahöfn leita leiða til að bæta úr þessu. Í 

framhaldi af því fengu þeir Jónas Hallgrímsson og Jón Sigurðsson fyrir hönd 

félagsins 45 veðurmæla sem styrk frá danska Vísindafélaginu sem dreift var til presta 

á landinu sem voru tilbúnir til að taka að sér veðurmælingar. Félagið tók svo við 

skýrslum þeirra og varðveitti en prestarnir fengu að launum Skírni, tímarit félagsins. 

Þessi bragur var hafður á þangað til danska veðurstofan var sett á laggirnar og fór að 

taka við veðurbókunum árið 1873. 

 

Sumir prestarnir sem fengu mæla frá Bókmenntafélaginu voru reyndar ekki með 

nema í eitt eða tvö ár en aðrir mun lengur og er dæmi um að sumir héldu 

veðurbækurnar í 20 ár. Verkefnið var á allgóðu skriði fram til 1846 en þá dró úr 

skilum. Aðeins bar á fjölgun aftur um 1870, en þá safnaði Bókmenntafélagið fleiri 

sóknarlýsingum. Lítið var reyndar unnið úr mælingunum en gera má ráð fyrir að 

danska veðurstofan sem var stofnuð 1872 hafi nýtt sér gögnin því þeirra er getið í 

gögnum þeirra. Einnig bar á ákveðnu ósamræmi á milli þeirra. Þessi gögn eru nýtt 

enn þann dag í dag til langtímamæliraða. Jónas fótbrotnaði og veiktist illa skömmu 

eftir að verkefnið hófst og lést sem kunnugt er í maí 1845. Sjá má í Samkomubók 

félagsins 16. júní að félagið hafi greitt kostnað við dvöl Jónasar á sjúkrahúsinu auk 

útfararkostnaðar.  

Skýrslur bárust félaginu áfram og svo virðist sem Jón Sigurðsson eða aðrir hafi 

eitthvað fylgt því eftir. Viðleitni Hins íslenska bókmenntafélags til að koma á 

skipulögðum veðurathugunum á Íslandi leiddi líka til þess að Árni Thorlacius 

kaupmaður í Stykkishólmi hóf að gera veðurathuganir 1. september árið 1845: „Þann 

dag var ríkjandi norðvestankaldi úrkomulaust, og jafnþykkt til loftsins. Daginn eftir 

snýst í suðvestan kalda og rigningu― (Þóra Magnúsdóttir, 25.11. 1995). Félagið 

útvegaði honum mæla til verksins og sendi hann félaginu veðurbækur sínar. Með 

þessum mælingum má segja að ákveðin þáttaskil hafi orðið í sögu veðurathugana 

hér á landi, því þar með hófust reglubundnar og nokkuð staðlaðar veðurathuganir 
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sem staðið hafa nær óslitið fram á þennan dag. Stykkishólmur er þannig oft nefndur 

sem elsta veðurstöð landsins. Það má segja að með þessari framkvæmd hefur Jónas 

Hallgrímsson í nafni félagsins lagt grunninn að nútíma veðurathugunum á Íslandi 

(Trausti Jónsson og Hilmar Garðarson, 2009).  

Afskiptum Vísindafélagsins af veðurathugunum á Ísland lauk ekki fyrr en eftir 1870. 

Danska veðurstofan tók síðan við veðurbókunum sem félagið hafði safnað og jók 

síðan smám saman við athuganirnar á landi. Veðurstofa Íslands var síðan stofnuð 

árið 1920 (Björn L. Jónsson, 1945)  

 

5.5.4 Kortagerð 

Björn Gunnlaugsson lauk háskólaprófi frá Kaupmannahafnarháskóla í stærðfræði við 

mjög góðan orðstír og vann um skeið að landmælingum erlendis. Geir Vídalín hafði 

skrifað stúdentsvitnisburð hans árið 1808. Björn varð kennari við Latínuskólann á 

Bessastöðum og árið 1829 ritaði Björn stiftsyfirvöldum og óskaði eftir að Danir létu 

Íslendingum eftir landmælingaáhöld þau er notuð voru við strandmælingarnar sem 

Danir höfðu haft umsjón með á árunum 1776-1820. Í bréfinu segist hann oft vera 

beðinn um að mæla ýmislegt og það myndi auðvelda hlutina fyrir hann að hafa þessi 

tæki. Þessari ósk Björns var ekki sinnt.  

Reykjavíkurdeild Bókmenntafélagsins ákvað á fundi 15. febrúar 1831 að verja hluta 

af árstekjum sínum til þess að fá Ísland mælt og samþykkti Kaupmannahafnardeildin 

þann ráðahag. Hið íslenska bókmenntafélag falaðist eftir því við stiftamtmanninn að 

hlutast til um það að fá mælingatækin og að fá eftirmyndir strandkortanna og varð 

hann við því. Birni Gunnlaugssyni var falið verkið en fjárveitingin var aðeins til eins 

árs til að byrja með og bundin því skilyrði að mælingin hæfist í Gullbringu- og 

Kjósarsýslu. Um áframhald verksins skyldi svo fara eftir árangri fyrsta sumarsins 

(Sigurður Líndal, 1969). 

Björn hófst strax handa um leið og hann fékk mælingatækin í hendurnar og tókst að 

ljúka mælingu Gullbringu- og Kjósarsýslu um sumarið 1831 þrátt fyrir ýmsa 

byrjunarörðugleika. Eftir að kortið var tilbúið sendi Björn það til Kaupmannahafnar til 

þess að hægt yrði að gera myndmót af því. Stjórn Bókmenntafélagsins leist vel á 

kortið og ákveðið var að halda mælingunum áfram. Björn vann að verkinu árin 1831-
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1843 að sumrinu 1836 undanskildu. Hann mun hafa ferðast rúma í 700 daga á 

mælingaleiðangrum sínum. Árið 1836 leystust fjárhagsáhyggjum þeirra er stóðu að 

mælingunum er rentukammerið ákvað að veita Birni árlegan styrk. 

Í upphafi hafði áætlunin verið sú að mæla hverja sýslu fyrir sig og búa til sér kort af 

þeim en vegna mikils kostnaðar var hætt við það og ákveðið að búa til heildarkort af 

landinu á fjórum blöðum. Forstöðumanni landmælingadeildar herforingjaráðsins, Olaf 

Nikolas Ólsen, var falið að sjá um útgáfu kortsins í Danmörku. Í hans hlut kom að 

taka við svæðakortum frá Birni, tengja þau saman og minnka þau síðan í rétta stærð. 

Vegna minnkunarinnar varð að fella niður fjölda örnefna sem Björn hafði tekið til, 

velja úr þeim og bæta inn nýjum nöfnum ef ástæða þótti til. Á kortinu stendur að það 

sé gefið út 1844 en það varð líklega ekki tilbúið fyrr en fjórum árum síðar.  

Þegar Ólsen fór að sjá fyrir endann á vinnunni við fjögurra blaða kortið byrjaði hann á 

öðru og handhægara Íslandskorti í helmingi minni mælikvarða. Kortið kom sennilega 

ekki út fyrr en 1850 þó á því standi útgáfuárið 1849. Mælikvarði er 1:960.000 og 

ofanvarp hið sama og á stærra kortinu. Uppdrátturinn er aðeins minnkuð eftirmynd 

stærra kortsins með færri nöfnum. Þó að sami maður hafi séð um eirstunguna á 

báðum kortunum er hinn minni ekki eins vandaður. Þar veldur mestu um að Ólsen 

hefur leitast við að taka upp það marga landslagsþætti frumgerðarinnar að öllu hættir 

til að renna saman. Nöfn eru líka oft með það smáu letri að erfitt er að lesa þau. En 

kortið kostaði hins vegar aðeins þriðjung af verði stóra kortsins. Útgáfa kortanna var 

mjög dýr, kostnaðurinn mun hafa numið tífaldri þeirri upphæð sem Bókmenntafélagið 

greiddi Birni Gunnlaugssyni í beinan ferðakostnað á tólf árum. Í blaðinu Ísafold segir:  

Annarstaðar alinn, við vildari kjör, hefði hann að öllum líkindum orðið harla 
frægur vísindamaður. Nafnkenndur varð hann eigi að síður alstaðar þar sem‚ 
Íslands er getið nú á tímum, fyrir hið mikla þrekvirki sitt, mæling landsins og 
hinn ágætauppdrátt af því, er hann vann að einn saman á 
embættistómstundum sínum hin beztu þroskaár æfi sinnar, launalaust eða því 
sem næst; — hann sem sagði við konung í fyrsta skipti sem hann fékk þóknun 
úr opinberum sjóði, að það væri of mikið, enda sagði líka Friðrik VI., að það 
væri hinn fyrsti maður, sem sagt hefði við sig, að hann fengi of mikil laun 
(Ísafold 25. sept. 1888, bls. 170). 
 

Af þessu má sjá að konungur styrkti verkið þó svo að stjórnvöld hafi ekki átt 

frumkvæðið að því. Krieger stiftamtmaður hafði skrifað stjórninni bréf eftir beiðni 

Bókmenntafélagsins og hvatti til að stjórnin myndi styðja þetta framtak vel því umfang 
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þess væri mun meira en félagið gæti ráðið við. Rentukammerið tók vel í þessa 

málaleitan og sendi mælingatól og uppdrætti. Kaupmannahafnardeildin biðlaði svo til 

rentukammersins þar sem tekið var fram að: „þeir menn, sem eru nákunnugir, 

hvernig hagar öllu landslagi hjeraðinu, segi að uppdrátturinn sje mjög greinilegur og 

nákvæmur og hafi marga og mikla yfirburði yfir þá, sem áður voru til― (Björn M. Ólsen, 

1916, bls. 74-75).  

Þegar stjórnin hafði fengið þetta staðfest var ákveðið að styðja félagið með styrkjum 

og að fá Olaf Nikolas Ólsen til verksins. Einnig var H. J. Scheel fenginn til að aðstoða 

við útreikninga. Hið konunglega danska vísindafélagið veitt verkinu einnig ríflegan 

fjárstuðning.  

Þess er getið að ekki hafi allir félagsmenn Bókmenntafélagsins verið ásáttir um að 

félagið ætti að standa að þessu mjög svo kostnaðarsama verki því það stæði fyrir 

utan verksvið félagsins. Það segir hinsvegar í Minningarriti Bókmenntafélagsins að: 

„Þetta er eitthvert hið þarfasta verk, sem Bókmfjel. hefur unnið að, og er bæði Birni 

Gunnlaugssyni og fjelaginu til ævarandi sóma. Má geta þess, að hinir dönsku 

hermenn, sem hafa mælt landið á síðari tímum, dást mjög að uppdrætti Björns― 

(Björn M. Ólsen, 1916, bls. 194).  

Mæling og kortagerð Björns Gunnlaugssonar var mikið vísindalegt afrek. Í fyrsta 

skipti var fenginn sæmilegur uppdráttur af landinu öllu. Þó að eldri heildaruppdrættir, 

byggðir að nokkru leyti á mælingum, væru til voru þeir oft fjarska handahófskenndir 

og ónákvæmir. Björn studdist við strandkortin eins langt og þau náðu. Hann fór um 

allar byggðir landsins í mælingaleiðangrum sínum en ferðaðist hins vegar lítið um 

óbyggðir. Um sum svæði varð hann að treysta frásögnum kunnugra. Miðhálendið 

hefur mætt afgangi en útlit þess er þó mikil framför frá fyrri kortum. Kortið var hið 

fyrsta sem menn gátu notað til þess að gera sér sæmilega grein fyrir staðsetningu 

byggða og útbreiðslu jökla, hrauna og fjallþyrpinga. Meiri háttar fljót voru rakin til 

upptaka og stöðuvötn mörkuð af meira raunsæi en áður. 

Kort Björns Gunnlaugssonar er ekki laust við villur en við öðru var ekki að búast 

miðað við að hann fór ekki um allt landið og vann verkið einn og aðstoðarlítið með 

frumstæðum tækjum. Við bágar aðstæður lagði Björn undirstöðu sem aðrir byggðu á 

uns skipulegar mælingar hófust upp úr aldamótum og þá í miklu stærra sniði. 
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6 Niðurstöður og umræða 

Á gullöld Íslendinga ferðuðust menn víða og fundu jafnvel heilar heimsálfur og sömdu 

mikil bókmenntaverk eins og Íslendingasögurnar. Stórbrotin náttúra landsins mótaði 

spor í þjóðina sem átti sitt eigið tungumál og tiltölulega einsleitan bakgrunn. Á 13. öld 

fór þessi gullöld síðan þverrandi með miklum ófriði innanlands og á 16. öld með 

einangrun landsins og verri lífsskilyrðum í landinu og fram á 18. öld rak hver 

hungursneyðin og hörmungar aðra. Í lok 18. aldar komu í Evrópu fram á sjónarsviðið 

nýjar stefnur og straumar og frjálslyndari vindar blésu um álfuna. Í byrjun 19. aldar 

náðu þeir til Íslands. Ástandið í landinu var slæmt vegna mikillar fátæktar og erfiðra 

lífsskilyrða og hagstjórnar þar sem höfðuáherslan var lögð á landbúnað þrátt fyrir 

óblítt umhverfi, hrikaleg náttúruöfl og frumstæðar framleiðsluaðferðir. Verðbólga var 

hér gríðarleg og peningaviðskipti erfið og fór því verslun helst fram með vöruskiptum.  

Í lok 18. aldar fóru áhrif upplýsingarinnar að gera vart við sig á Íslandi og með henni 

kom aukin bókaútgáfa um ýmiskonar veraldleg efni og áhersla á skynsemi mannsins, 

þekkingu og fræðslu. Starfsemi fræðafélaga hafði aukist mikið í Evrópu í tengslum við 

upplýsinguna og fóru félög að gera vart við sig á Íslandi. Hið konunglega íslenzka 

lærdómslistafélag var ákveðinn frumkvöðull með háleit markmið og tilgangur þess var 

að auka þekkingu Íslendinga og gefa út rit landsmönnum til fróðleiks en félagið lagði 

áherslu á tungumálið og mælti með nýyrðasmíði en lagðist gegn notkun erlendra 

orða. Hið íslenzka landsuppfræðingafélag tók síðan við stefnu Lærdómslistafélagsins 

og gaf út fjölda merkilegra bóka og fréttatímaritið Minnisverð tíðindi þar sem raktir 

voru helstu atburðir hérlendis og erlendis. Félagið og útgáfa þess var mjög vinsæl 

meðal þjóðarinnar framan af en upp úr aldamótum 1800 fóru vinsældir þess að dvína 

að hluta til vegna þeirra harðinda sem þjökuðu þjóðina en einnig vegna þess að 

Magnús Stephensen sem var forsvarsmaður félagsins þótti mjög einstrengislegur í 

viðleitni sinni gagnvart þjóðlegri menningu og svo fór að félagið lognaðist útaf. 

Í lok 18. aldar og í byrjun þeirrar 19. kemur fram í Evrópu menningar- og listastefna 

sem kennd er við rómantík og fór hennar að gæta í bókmenntum og listum þar sem 

farið var að horfa aftur til miðalda og áhersla var lögð á mikilvægi þjóðlegra siða og 



  

111 

 

venja. Þjóðir og þjóðríki urðu að áherslumáli og hér á Íslandi bjó einmitt þjóð í landi 

sem var með mjög skýr afmörkuð landamæri, þjóðin einsleit og allir töluðu sama 

tungumálið. Einnig átti þessi þjóð sér dýrmætan menningararf sem fólst í 

miðaldabókmenntum.  

Það var svo danskur málfræðingur, Rasmus Kristján Rask, sem varð aðalhvatamaður 

stofnunar Hins íslenska bókmenntafélags en hann hafði heillast af íslenskri tungu og 

þeim frægðarsögum sem fornritin höfðu að geyma um þessa harðgerðu þjóð í óblíðu 

landi og ekki lét kúga sig. Þegar hann kom hingað til lands 1815 til að rannsaka 

tungumálið kom í ljós að í Reykjavík var í óefni komið, tungan var að spillast og 

þjóðin að bugast af þeim hörmungum sem dunið höfðu á henni. Rask dvaldi hér á 

landi í tvö ár og ferðaðist um landið. Hann ákvað í samvinnu við vin sinn Árna prófast 

Helgason að stofna félag til þess að spyrna við þessari þróun og á ferðum sínum um 

landið kynnti hann hugmyndina og safnaði félaginu fylgi.  

Rask kom frá fátæku fólki og hafði brotist til mennta en hafði hvorki opinbert embætti 

né mikið fé á milli handanna. Hann er því dæmigerður frumkvöðull sem tilbúinn er að 

leggja allt sem hann á í sölurnar til þess að ná fram einhverjum félagslegum ávinningi 

eða skapa félagsleg gildi. Ef við skoðum Rask út frá frumkvöðlakenningum Kingdon 

þá hefur Rask allt það sem til þarf. Vandamálið felst í að Íslendingar eru að tapa niður 

tungumálinu, máli sem er sameiginlegur grunnur tungumála á Norðurlöndum og Rask 

hafði heillast af. Lausnin eða lykillinn sem hann hafði fólst í því að stofna frjálst félag 

og virkja þannig sem flesta til þess að sameinast um að gefa út bækur og rit til þess 

að varðveita íslenska tungu og fræða almenning. Rask gerir sér grein fyrir að hann 

þurfi að tryggja rekstrarlegan grundvöll félagsins í landi þar sem mikil fátækt var og 

gjaldmiðillinn svo til verðlaus. Hann fær til liðs við sig einn helsta embættismann á 

landinu eða Geir biskup Vídalín og fær hann til þess að virkja net presta og prófasta 

út um allt land. Boðsbréfum var dreift sem víðast og einnig voru þeir Rask, Árni og 

Geir duglegir að afla félagsmanna. Hið íslenska bókmenntafélag var síðan stofnað í 

tveimur deildum, í Kaupmannahöfn 30. mars 1816 og í Reykjavík 15. ágúst sama ár 

en stofnendum var mikið í mun að gera Reykjavíkurdeildina að aðaldeild félagsins. 

Ekki er hægt að segja annað en að vel hafi tekist til með félagaöflunina og voru 

stofnfélagar Bókmenntafélagsins 425 talsins úr öllum stéttum samfélagsins og af 

báðum kynjum, hérlendis og erlendis.  
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Deildirnar fengu misjafnan framgang fyrstu árin og hvarf Rasmus Kristján Rask á 

braut eftir tæpt ár í starfi forseta og hafði þá lagt línurnar hvað varðar lagasetningu 

fyrir félagið og stefnu í bókaútgáfu. Lög félagsins sýna mikla framsýn og útsjónarsemi 

í því hvernig tryggja átti félaginu fjárhagslegan grundvöll og framtið. Árni Helgason 

varð forseti Reykjavíkurdeildarinnar en starfsemi hennar var í lágmarki fyrstu 

áratugina vegna ástandsins í landinu þ.e. fátæktar og samgönguerfiðleika. Útgáfa 

félagsins fór því eingöngu fram í Danmörku fram til ársins 1846 en félagar á Íslandi 

gátu komið fram með tillögur að útgáfu. Útgáfa félagsins tryggði því tilverurétt og var 

útgáfan metnaðarfull. Gefnar voru út 38 bækur fyrstu 50 árin og voru margar þeirra í 

nokkrum bindum. Þá voru einnig gefin út fréttatímarit, Íslensk sagnablöð, Tímarit Hins 

íslenzka Bókmentafélags og Skírnir. Greina má áhrif upplýsingarinnar í ritum 

félagsins eins og t.d. í kvæðabálkunum Messías eftir Klopstock, og Paradísarmissi 

Miltons, en einnig í þeirri áherslu sem lögð var í að uppfræða eins og sjá má í bókum 

eins og Lestrarkveri handa heldri manna börnum, Lækningakver, Ritgjörð um Túna 

og engja rækt, og Um frumparta íslenskrar tungu. Loks eru áhrif upplýsingarinnar 

greinileg í þeim verkum félagsins sem byggja á vísindahyggjunni og beinast að 

almennri rannsókn landsins eins og landmælingu og kortagerð. Stór verkefni 

félagsins sem fólust í því að safna upplýsingum á vísindalegan hátt eins og 

veðurmælingarnar og hagskýrslurnar eru dæmigerð fyrir tímabil upplýsingarinnar. 

Útgáfa félagsins markast ekki einvörðungu af áhrifum frá upplýsingunni heldur koma 

inn fleiri áhrif og er stefna félagsins einskonar sambland af þeim stefnum sem ríkjandi 

voru á þessu tímabili. Þannig má sjá áhrif rómantísku stefnunnar og þjóðernishyggju í 

útgáfu félagsins á þjóðlegu efni eins og Sturlungasögu, Íslenskum gátum, 

skemmtunum, vikivökum og þulum og skáldsögunni Maður og kona. Alls gaf félagið 

út 83 titla á tímabilinu 1816-1912. Að auki hélt félagið úti tímaritum og stóð fyrir 

stórum og umfangsmiklum verkefnum. 

Það er því óhætt að segja að Hið íslenska bókmenntafélag hafi tryggt tilverurétt sinn 

með fjölbreyttri og stórbrotinni útgáfu. Vissulega er ekki hægt að segja fyrir víst hver 

áhrif félagsins á varðveislu tungumálsins eru en hægt er að staðhæfa að þau hafa án 

efa verið töluverð ef horft er til þessarar miklu útgáfu í landi þar sem lítið annað var í 

boði fram undir miðja 19. öldina. Þegar þá var komið sögu var félagið búið að skapa 

sér traust og virðingu og rit þess voru áfram lesin þó svo að fleira væri í boði.  
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Stjórn Hins íslenska bókmenntafélags var á þessu tímabili sem ritgerðin nær yfir vel 

flestir embættismenn og menntamenn. Stórhuga einstaklingar sem létu sér ekki 

nægja að vera í einu félagi heldur sátu gjarnan í stjórnum fleiri félaga. Má ætla að 

smæð þjóðfélagins og ástand hafi kallað á nauðsyn þess að þessir einstaklingar 

hefðu allar klær úti og án efa hefur félagsformið verið notað til þess að ná fram 

markmiðum þeirra. Það fer hinsvegar fjarri að Hið íslenska bókmenntafélag hafi verið 

lokaður klúbbur embættismanna því öllum var leyfilegt að ganga í félagið þó svo að 

fátækt hafi án efa verið hamlandi þáttur enda gerð krafa um greiðslu félagsgjalds þó 

svo að reynt var að hafa það í lágmarki á Íslandi. Þátttaka hefur einnig verið skert 

vegna lélegra samganga á landinu og því hefur það verið takmarkandi fyrir þátttöku 

þeirra sem ekki bjuggu nærri Reykjavík því samkvæmt lögum félagsins átti að greiða 

atkvæði um málefni þess á félagsfundum. Reykjavíkurdeildin tók þó til þess ráðs að 

senda út gögn til félagsmanna svo þeir gætu kynnt sér málin og sent inn atkvæði eða 

umsögn, eðli málsins samkvæmt má þó gera ráð fyrir að það fyrirkomulag hafi verið 

þungt í vöfum og tekið mjög langan tíma. Dreifing á efni félagsins og tengsl þess út í 

sveitir landsins voru tryggð með neti umboðsmanna og má ætla að það hafi skipt 

miklu máli fyrir afkomu félagsins þó svo að árangur þess hafi örugglega verið tengdur 

þeim einstaklingi sem því embætti sinnti. Þá hefur einnig verið mikilvægt fyrir afkomu 

félagsins tengsl þess við opinbera embættismenn sem gátu veitt félaginu fyrirgöngu 

eða fjárhagslega styrki en einnig hefur fyrirkomulag félagsins með tengingu út í 

samfélagið í gegnum heiðursfélaga náð að gulltryggja tilveru félagsins.  

Sýnt hefur verið fram á að lýðræðisleg vinnubrögð voru iðkuð innan félagsins og lífleg 

skoðanaskipti hafa átt sér stað. Öll vinna við félagsstörfin voru í sjálfboðavinnu og 

greiddu stjórnarmenn einnig félagsgjöld. Í upphafi voru ekki heldur greidd nein ritlaun 

en því var breytt þegar félagið var búið að festa sig í sessi. Unnið hefur verið af mikilli 

hugsjón og margir hafa lagt lóð sitt á vogarskálarnar. 

Hið íslenska bókmenntafélag tekur mið af þeim einstaklingum sem starfa innan þess 

og má greinilega sjá að þegar Jón Sigurðsson tekur við embætti forseta var félagið 

komið í nokkrar ógöngur en Jóni tókst sem sönnum frumkvöðli að koma fram með 

nýja sýn, nýjar verklagsreglur og nýjar áherslur sem verður þess valdandi að félagið 

gengur í endurnýjun lífdaga og blómstrar sem aldrei fyrr. Undir hans stjórn tryggir 

félagið sér sterka stöðu í ört breytilegu þjóðfélagi. Greina má í forsetatíð Jóns aukna 

áherslu á skráningu og varðveislu gagna sem tilheyra landinu og stjórnsýslu þess. 



  

114 

 

Auk þess jókst útgáfa á forsetatímabili hans töluvert og voru gefnir út 36 titlar á 

árunum 1851-1879. Fjöldi félagsmanna margfaldast enda hafði Jón góð tengsl við 

land og þjóð þó svo að hann hafi búið í Kaupmannahöfn.  

Hið íslenska bókmenntafélag hefur einnig verið frumkvöðull og því hefur tekist að 

koma á framfæri félagslegri hugsjón og náð að viðhalda henni í tæp 200 ár. Gjörðir 

félagsins eru þó oft nátengdar stjórnendum þess og erfitt getur verið að greina þar á 

milli. Öll útgáfa félagsins og þau stóru verkefni sem það hafði forgöngu um og lagði 

krafta sína í eru félaginu vitnisburður um stórhuga einstaklinga sem undir merkjum 

frjálsra félagasamtaka náðu að lyfta grettistaki og breyta félagslegu umhverfi þjóðar 

og stuðla að því að hún gæti eflst, viðhaldið sínum einkennum og varðveitt tungumál 

sitt.  

Rasmusi Kristjáni Rask, Árna Helgasyni, Geir Vídalín, Jóni Sigurðssyni og fleirum 

framtakssömum mönnum hefur tekist á undraverðan hátt í erfiðu umhverfi að stofna 

og reka Hið íslenska bókmenntafélag og svo sterkar eru undirstöður félagsins að það 

hefur verið samfellt starfandi í 195 ár. Tíminn hefur leitt í ljós að það var hárrétt 

ákvörðun að beita frjálsum félagasamtökum til þess að ná fram markmiðum þess 

eðlis að varðveita og vernda íslenska tungu, efla íslenskar bókmenntir og þannig 

auka almenna menntun í landinu og glæða þjóðernið.   
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Viðauki A 

Lög Hins íslenzka bókmenntafélags endanlega samþykkt árið1818.  

Tekið úr Íslenskum Sagnablöðum 1818. Ekki hefur verið hróflað við inntaki laganna 

en búið er að breyta í nútíma stafsetningu og upp á stílinn er haldið í fornu 

setningafræðina og orðalagið.  

Fyrsti kafli 

Um félagsins tilgang. 

1. Það er tilgangur félags þessa, að viðhalda hinni íslensku tungu og bókaskriftum og þar meðfram 

menntun og heiðri þjóðarinnar, bæði með bókum og öðrum atburðum, svo fremi þess efni leyfa, eftir 

þessu undirlagi. 

2. Félagið skal í ljós leiða rit þau, er fyrr meir hafa verið samin á íslensku, einkum þau, hverra höfundar 

eru dauðir og hættast er við að týnast myndu, en landinu væri hinn mesti sómi að. Því næst skal 

félagið ala önn fyrir að prentaðar verði bækur er þarflegar virðast fyrir almenning og líka þær sem 

brúkast og hentugar eru við kennslu í skólum. 

3. Þó fráskilur félagið að svo stöddu sérílagi tvær menntagreinar: guðfræði og hin eiginlegu fornfræði, 

er þrjú önnur félög umannast nefnilega, það Evangelíska Smábókafélag fyrir norðan, Biblíufélagið fyrir 

sunnan land og Árna Magnússonar nefnd í Kaupmannahöfn. 

4. Félagið skal láta prenta hverja bók fyrir sig en ekkert það ritsafn er framhaldið verður árlega, nema 

stutt fréttablöð er innihalda eigu þær helstu nýjungar, viðvíkjandi landsstjórn, merkisatburðum, búskap, 

kauphöndlan og bókaskrift bæði innanlands og utan; þó skal enga íslenska bók lofa né lasta, heldur 

einasta í stuttu máli drepa á hennar inntak, en vel þykir tilfallið að segja meiningu sína um bækur á 

öðrum tungum, sem almenningur á Íslandi getur síðar dæmt um sjálfur. 

5. Félagið skal vanda orðfæri, prent og pappír sem verður, setja ekki hærra verðlag á bækur en 

hérumbil svari kostnaði, en ekki borga tillög félagsmanna með bókum né öðru, heldur verja öllu til að 

útgefa því fleiri bækur, og framkvæma tilganginn hið ítrasta. 

6. Ekki skulu félagar skyldir til að rita neitt sjálfir, framar en sjálfum líkar, heldur skulu félaginu eins 

kærkomin allra manna rit, er framkvæma mega þess tilgang, þó áskilur það sér, með nefnd manna, í 

vissum vísindagreinum, að dæma um það sem innsent verður, hvað þörf sé og hæfilegt að leggjast 

fyrir almenning. 

7. Enginn dirfist að umbreyta einu orði né atriði í annars manns riti, sem félagið hefur meðtekið, eða 

þar við bæta athugasemdum, formála eða eftirmála, án bréflegra tilmæla eða leyfis frá höfundinum 

eða öðrum hlutaðeigendum. En þyki nokkuð ábótavant í góðri bók þá biðji félagið höfundinn að 

lagfæra. 

8. Aldrei skal félagið verja gjörvöllum inngjöldum sínum til kostnaðar árlega, heldur leyfa hérumbil 

fimmtung þeirra, svo það fái vissan stofn og falli ei strax, þó stöku meðlimir deyji eða úr gangi. Skal 

þessi upplagseyrir geymast ásamt hans ágóða, og þar við ætist jafnmikill hluti næsta árs inngjalda, 

uns höfuðstóll er vaxinn svo álitlega, að hann einn fái viðhaldið félaginu; þá geymist einungis 

fimmtungur af hans rentum, sem bætist við félagsins fasta höfuðstól; en allar aðrar tekjur félagsins 

brúkist strax, eftir því sem þykir best henta. 

Annar kafli 

Um félagsins lögun 
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9. Aðsetursstaðir félagsins séu tveir, Reykjavík og Kaupmannahöfn, en hvorum hluta þess stjórni þrír 

embættismenn: Forseti, féhirðir og skrifari. 

10. Enginn þessara embættismanna skal lengur hafa embætti en í eitt ár í senn nema kosinn sé á ný. 

11. Auk þessara velji félagið aukaforseta, aukaféhirði og aukaskrifara, og hafi allir þessir sama rétt og 

hinir í þeirra forföllum, en þegar embættismennirnir sjálfir eru viðstaddir séu téðir aukaembættismenn 

álitnir hinir helstu af orðulimum félagsins. 

12. Það skal allra embættismanna skylda að mæta á alla fundi, og verði engin ályktan nema níu hafi 

mætt á fundinn alls, en vel má byrjuðum athöfnum framhalda, þó nokkrir, er mætt hafa, gangi burt, 

ámeðan allir embættismenn og aukaembættismenn eru nálægir. 

13. Af fundum skal öll málefni félagsins útkljá eftir atkvæðafjölda, með seðlum uppréttum höndum eða 

kúlum, sem forseti ákveður; en verði jafnmargir hvorir á sínu máli, þá skeri forseti úr, en af eigin 

rammleik skal hann ei dirfast að ákvarða neitt áríðandi. Þeim sem ekki sækja félagsfundi eða koma 

ofseint, láti sér lynda það sem þar verður ákveðið, eins og hefði þeir sjálfir við verið. 

14. Samkomur skal í Kaupmannahöfn halda hvers fyrsta mánaðardag eða þegar forseta þykir þess 

þörf vera, og skal hann þá gjöra þær kunnar með boðsbréfi, er nefna skal þau helstu málefni er á 

fundinum af hans hálfu verða framborin. 

15. Á Íslandi skulu ætíð tveir almennir fundir haldast, þann seinasta virka dag í marsmánuði og 11. júlí 

eða næsta virka dag, en í Kaupmannahöfn einungis einn, á félagsins upphafsdegi þann 30. mars; þá 

skal forseti og skrifari framleggja stutta skýrslu um félagsins atgjörðir hið umliðna ár; skal sú skýrsla 

síðan útgefast á íslensku í þeim íslensku tíðindum og ágrip af henni í því dönsku fréttablaði sem best 

þykir henta. Líka skal féhirðir framleggja greinilegan ársreikning og það allt er þartil heyrir. Því skal og 

svo til haga, ef félaginu skeð gerir skaðlaust, að öll mikilsárðiðandi málefni þá verði framborin og 

útkljáð. 

16. Á þessum almenna fundi og þegar velja skal embættismenn, eru allir atkvæðis gefandi félagar 

skyldir að mæta að forfallalausu. 

17. Á öllum félagsfundum skal, framkvæmt aðalaugnamiðinu, allt munnlegt og skriflegt framfara á 

íslensku, þó útlenskir séu nálægir; samt skal þeim frjálst að framfæra sína meiningu á dönsku um 

félagsins málefni, og á þá að svara þeim á dönsku aftur. 

18. Enginn má hafa tvö embætti í einu. 

19. Þegar embætti losnar að öllu leyti skal félaginu frjálst að kjósa af embættismönnum eða orðulimum 

hvern sem þartil þykir best fallinn. Líka má þann, er við embætti skilur, aftur til embættis kjósa ef svo 

þykir betur fara. 

20. Embættismenn skal kjósa eftir framkvæmd og dugnaði, en ekki eftir mannvirðingu. Kemur því 

enginn í álit til neins embættis, sem ekki er innfæddur Íslendingur eða þekkir Ísland, talar og skrifar 

íslensku eins og innfæddur. 

21. Forseti annist um að lögum verði hlítt af öllum og að sérhver fullnægi skyldu sinni við félagið, beri 

upp málefni á félagsfundum, safni atkvæðisorðum og segi upp ályktum þess, svo og skal hann ásamt 

féhirði ráðstafa félagsins fjársjóði sem óhultast þykir og ábatamest, en ásamt skrifara ráðstafa 

félagsins bókum til prentunar og öðrum þess ályktunum til framkvæmdar sem samþykktir og 

þesskonar. Forseti og féhirðir gjöri sameiginlega og sérílagi, eftir því sem hvers þeirra embætti 

viðkemur, félaginu skil fyrir þess peningum; ens gjöri forseti og skrifari skil fyrir þess ályktunum verði 

fullnusta gjörð. 
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22. Féhirðir skal taka við félagsins inngjöldum, kvitta fyrir og hirða vandlega, borga þaraf reikninga þá 

er forseti hefur uppáteiknað, bóka það allt og fjöra þar grein fyrir nær forseti óskar, og aðalreikning á 

hverjum tólf mánuðum (í Kaupmannahöfn þann 30. mars), einnig sanna reikning þennan með 

kvittunum og skjölum. Aukaforseti og aukaféhirðir, eða þar til af félaginu valin nefnd, skulu þennan 

ársreikning grundgæfilega yfirskoða, og ef réttur reynist, eiga forseti og skrifari, félagsins vegna, þar 

fyrir að fela féhirði skýra kvítsansíu. 

23. Skrifari skal bóka það sem fram fer á félagsfundum öllu, en á aðra bók skjöl þau öll er félaginu 

viðkoma. Hann á líka að semja félagsbréf og veita viðtöku þeim bréfum sem til þess koma, lesa þau 

sjálfur og sýna forseta strax og verður, en þessi á að sýna þau á næstu samkomu, sé nokkuð í þeim 

merkilegt. Hann skal og afhenda féhirði lista yfir alla félagsmenn og hve mikið hver vill lúka í peningum 

árlega, og skrifa það annað er uppá kann að falla. 

24. Sérhver embættismaður á að gjöra félaginu grein fyrir embættisbreytni sinni þegar það krefst þess 

eða hann skilur við embættið. Forsómi hann nokkuð af skyldum sinni, sem félagið bíður féskaða af, 

bæti hann það sjálfur, en brjóti hann skrá þessa, hafi hann fyrirgjört embætti. 

25. Félagið á að hafa umboðsmenn á helstu höfnum og héruðum Íslands; þá skal framvegis velja sem 

aðra embættismenn, þó ber eigi nauðsyn til að þeir séu íslenskir. Það skal vera skyld þeirra, að taka 

við félagsins bókum, og annist félagsins embættisenn um, að þeir hafi þær til sölu. Þeir skulu taka við 

félagsins peningum og gefa félaginu til kynna sem fljótast sérhvað merkilegt þess efnum viðvíkandi, 

sem þeir verða áskynja og annað sem félagið þá um biður. Þeir skulu og senda félaginu skýran 

reikning á hverju ári. 

26. Félagslimir skulu vera þrennslags: orðulimir, yfirorðulimir og heiðurslimir. 

27. Orðulimir eru allir þeir sem skilja íslensku, þekkja félagsins tilgang og annað hvort iðka bókmenntir 

eða í öðru tilliti eru þekktir að sérlegri greind og dugnaði; þeir skulu einir hafa atkvæðisorð á 

félagsfundum. 

28. Yfirorðulimir eru þeir sem ekki hafa allt það til að bera, er nú var tali; þeir hafa ekki atkvæðisorð á 

félagsfundum. 

29. Heiðurslimi skal velja eftir tign og verðugleik í lærdómi eða öðrum dugnaði; séu þeir áður orðulimir, 

eður hafi jafna eiginleika, njóti atkvæðisréttar. 

30. Allir félagslimir mega sækja félagsfundi, og sérhver má bera upp það mál er honum þykir þarft að 

hugleiða. 

31. Þeir er gerast vilja félagslimir, skulu skriflega gefa forseta það til vitundar og ákveði um leið hvaða 

styrk þeir ætli að veita; en það er ákveðið, að hinn minnsti tilgangseyrir fyrir orðulimi og yfirorðulimi sé í 

Kaupmannahöfn þrír RBD dalir S.V. árlega. Forseti skal bera það upp á næstu samkomu, en félagið 

dæmi um með atkvæðafjölda, og ákvarði undireins í hvorn flokk hinn nýji limur skuli kjörinn. Nú vill 

nokkur segja sig úr vorum félagsskap, gefi það og forseta skriflega til vitundar, sem lýsi því aðeins á 

samkomu, en skrifari bóki það. 

32. Allir félagslimir í Kaupmannahöfn hafi lokið tillagi sínu innan 30. nóvember ár hvert. Sé tillagið ei 

goldið á þeim tíma, gefi féhirðir forseta það til vitundar, en forseti biðji skuldunaut félagsins vegna um 

bítaling að 14 daga fresti og má þá nón uppá téðan máta tvisvar sinnum ítreka, ef þörf gjörist, og verði 

enn ei lokið tilteknum tíma, má útiloka skuldunaut af félaginu. Gjalddaga félaglima á Íslandi verður að 

haga eftir ásigkomulagi fyrst um sinn. 

Þriðji kapítuli 

Um samband beggja félagsdeilda 
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33. Reykjavíkur hlutinn er félagsins höfuðdeild, og er því tilhlýðilegt, að hann sé fyrri að virðingu, þó 

svo að báðir séu jafnsjálfráðir í öllu því, sem ekki hindrar heldur framar beggja aðaltilgang. 

34. Skulu því báðir forsetar og aðrir embættismenn eiga jafnan rétt hvorir í sínum hluta. 

35. Báðar félagsdeildir kjósa sína embættismenn. 

36. Hvor félagsdeild fyrir sig dæmi um þau rit sem þeim sendast og velji af eldri bókum hvað þeir vilja 

útgefa, en dæmi ekki um þau rit sem hinn hlutinn hefur meðtekið, þótt þau eigi hjá þeim að prenta, 

nema einhver með berum orðum leggi ritgjörð sína undir hins félagsins eða einstaks félaga dóm til 

lagfæringar. 

37. Hafi hvor um sig sinn reikning og fari með peninga sína eftir geðþekkni, þó á þann hátt sem síðar 

segir. 

38. Láti prenta rit sín, þar sem hvorri félagsdeild þykir best henta; þó á bækur heldur að prenta og 

binda á‚ Íslandi en í Kaupmannahöfn, en það getur skeð félaginu að skaðlausu. 

39. En til þess að báðar félagsdeildir ekki hér með tvístrist, skal hvorugum að eigin þótt leyft að 

umbreyta eða víkja frá neinu í þessum grundvallarreglum. 

40. Þyki þessháttar umbreyting æskileg og verði þeir ekki á eitt sáttir, þá eiga allir embættismenn og 

aukaembættismenn beggja félagsdeilda að gefa sín atkvæði skriflega og með nafni, og ráði fjöldinn, 

en verði jafnmargir á hvorn veg, skeri íslenski forsetinn úr málinu. 

41. Aðrar samþyktir sem tími eða staður heitir, og sem hvorki stríða gegn þessum grundvallarreglum, 

né rjúfa þær, sé hvorum hluta frjálst að viðtaka hjá sjálfum sér, en þó á strax sem verður að birta þær 

fyrir hinum félagshlutanum. 

42. Hvort sem er félagi á öðrum stað, sé það líka á hinu, þegar hann er þar viðstaddur, en sæki 

embættismaður, annars hlutans hinn félagshlutann heim, gángi sá íslenski á undan í viðringu, en sá er 

fyrir situr sínum sýlunum eins og venjulega. 

43. Hver sá sem umboðsmaður er annars hlutans, sé það einnig hins, og fari eins trúlega með beggja 

félagshluta efni og standi báðum, skil fyri því er hvorum viðkemur. 

44. Hvor félagshluti fari með hins eigur og önnur efni, sem sín eigin. Árlegar skýrslur séu 

sameiginlegar, einungis nefnist, hvor og hvar sá félagi er, sem ritað hefur þetta eða hitt, komið einu 

eða öðru til leiðar. Báðir hlutar beri sama nafn og heiti „Hið íslenska bókmenntafélag― og hafi sama 

innsigli. 

45. Hvor félagsdeildin dæmi til skiptis árlega hvað gjörast og prentast á, að svo miklu leyti sem 

félagsins efni leyfa, nema báðum komu öðruvísi saman, svo sem til að framhalda stóru verki. 

46. Báðar félagsdeildir skulu árlega láta prenta í Fréttablöðum reikning yfir inngjöld og útgjöld sín. 

47. Verði ágreiningur um eitthvað sameiginlegt efni, sem ekki er ráð fyrir gjör í þessum lögum, þá á að 

fara með svosem segir í framanskrifuðum gr. 40. 

48. Þegar þessi skrá er lögtekin af báðum félagshlutum, skal hana prenta á íslensku og dönsku að 

kostnaði beggja félagshluta. 
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Viðauki B  

Lög Hins íslenzka bókmenntafélags endanlega samþykkt 

Lög hins íslenzka Bókmentafjelags 

tíunda útgáfa 

Endurskoðuð og samþykkt á félagsfundum 25. febrúar 1850 og 20. september. 1851 

og með þeim breytingum, er samþykktar voru á fundum 2. febrúar. og 30. apríl 1889 

Útgefið í Kaupmannahöfn árið 1890 

Stafsetningu laganna hefur verið haldið. 

Fyrsti kapítuli 

 

Um tilgang fjelagsins. 

1. Það er tilgangur fjelags þessa, að styðja og styrkja íslenzka tungu og bókvísi, og mentun og heiður 

hinnar íslenzku þjóðar, bæði með bókum og öðru, eptir því sem efni þess fremst leyfa. 

2. Félagið skal í ljós leiða rit þau, er samin hafa verið á íslenzku og landinu væri sómi að, einkum 

þegar höfundar þeirra eru dánir, og hættast er við að þau muni týnast. Engu síður skal fjelagið ala önn 

fyrir, að skráðar verði bækur og prentaðar, er þarflegar virðast almenningi, svo og þær, er hentugar sje 

við kennslu í skólanum, og enn fremur efla vísindi Íslendinga á allan hátt, sem það bezt getur. 

3. Fjelagið á að vanda orðfæri, prent og pappír á bókum þeim, sem það lætur prenta, eins vel og 

kostur er á, og ekki setja hærra verðlag á þær, en ríflega svari kostnaði. 

4. Fjelagið tekur við ritgjörðum, jafnt frá utanfjelagsmönnum og þeim sem í fjelaginu eru, og launar þær 

eptir samkomulagi og efnum. 

5. Þegar fjelaginu eru sendar ritgjörðir til prentunar, skal kjósa nefnd manna til að segja álit sitt um 

þær, bæði um efni og orðfæri, svo nákvæmlega sem þeir eiga bezt kost á; svo skal og nefnd þessi 

stinga uppá, hverju launa skuli ritgjörðina, en höfundurinn æskir launa, eða sá sem í hans stað kemur. 

6. Þegar höfundur, eða sá sem í hans tað er, býr í fjarlægð við aðseturstaði fjelagsins, er hann skyldur 

til að kjósa mann brjeflega í sinn stað, um allt það er ritgjörðum hans viðvíkur, einsog hans væri sjálfur 

viðstaddur. 

7. Fjelagið má engu breyta í neins manns riti, eigi heldur bæta við athugasemdum, formála nje 

eptirmála, nema eptir bón eða samþykki höfundar, eða þess sem í hans stað kemur, á þann hátt, sem 

nú var fyrir mælt. Við ritgjörðir dáinna höfunda, sem eiginn hefir eignarrjett til, má samt bæta 

skýringagreinum eður öðrum athugasemdum. 

8. Fjelagsdeildin í Reykjavík skal á hverju ári láta prenta frjettarit um hvert ár, frá nýjári til nýjárs, um 

hinar helztu nýjungar, viðvíkjandi landstjórn, merkisatburðum, búskap, kaupverzlun og bókum bæði 

innanlands og utan. Því riti skal fylgja greinileg skýrsla um atgjörðir fjelagsins á því ári, og skýr 

reikningur um fjárhag þess, svo og fjelagatal. 

9. Frjettaritarinn, sem kosinn er til hvers árs, skal hafa lokið starfa sínum áður liðnir eru 2 mánuðir af 

næsta ári. 
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10. Fjelagið skal láta birta hverja þá bók, sem það lætur prenta, í dagblöðum og tímaritum, svo skal og 

semja skýrslu um athafnir og fjárhag fjelagsins á hverju ári, og auglýsa hana í frjettablöðum, en um 

hvern fund, ef forseta þykir þess þörf vera. 

11. Forsetum er heimilt að gefa allt að 20 af hverri bók, sem fjelagið lætur prenta, bókasöfnum eða 

einstökum mönnum, hvar sem eru, en þeir skýri frá á ársfundi, hvað og hverjum gefið sje. 

12. Fjelagið skal jafnan eiga fastan sjóð og geyma vandlega og láta ávaxtast; sjóð þenna má ekki 

skerða, en ekki er skylt að auka hann framer en athafnir fjelagsins leyfa, og skal framkvæmd þeirra 

jafna vera í fyrirrúmi, að tilganginum verði sem bezt framgengt. 

 

Annar kapítuli 

 

Um lögun fjelagsins. 

13. Fjelaginu er skipt í tvær deildir, á önnur samkomustað í Reykjavík, en önnur í Kaupmannahöfn. 

14. hvor deild fjelagsins kýs sjer fjóra embættismenn: forseta, fjehirði, skrifara og bókavörð; þessir eru 

stjórnendur fjelagsins. 

15. Enn fremur kýs hvor deild varaforseta, varafjehirði, varaskrifara og varabókavörð, hinum til 

aðstoðar, og til að koma í stað þeirra þegar nauðsyn ber til. 

16. Embættismenn og varaembættismenn skulu hafa starf sitt á hendi árlangt, og ekki lengur, nema 

fjelagsmenn kjósi þá aptur. 

17. Enginn má hafa tvö embætti í senn. 

18. Embættismenn skal kjósa eptir dugnaði, en ekki eptir metorðum: því má engan kjósa til embættis, 

sem eigi er Íslendingur, eða þekkir Ísland, og talar og skrifar íslenzka tungu eins vel og Íslendingur. 

19 Embættismenn eru skyldir að koma á alla fundi, nema brýn nauðsyn banni. 

20. Sjerhver embættismaður er skyldur að gjöra fjelaginu grein fyrir embættisbreytni sinni, þegar 

fjelagið beiðist eða hann skilur við embætti. Afhendingar embættis fara fram skriflega. 

21. Forseti skal sjá um, að lögum þessum sje hlýtt, og að sjerhver félagsmanna gegni skyldum sínum 

við fjelagið; hann kveður menn til funda, setur þá og stýrir þeim; hann birtir á fundum skrifleg frumrök 

fjelagsmanna og brjef til felagsins, og sjerhvað annað, er honum þurfa þykir, hann safnar atkvæðum 

og segir upp úrskurði fjelagsmanna; hann skal skýra á árfundi hverjum frá athöfnum fjelagsins og 

fjárhag; svo skal hann og, ásamt fjehriði, sjá um sjó fjelagsins sem óhultast þykir og ábatamestt; hann 

skal og gæta fjárheimtu og fjárútláta, og hafa ritað samþykki sitt á sjerhverja kröfu til fjelagsins, áður 

gjalda megi; hann ráðstafar bókum til prentunar með aðstoð skrifara og sjer um brjefagjörðir fjelagsins. 

22. Fjehirðir skal taka við inngjöldum fjelagsins, kvittera fyrir og hirða vandlega, borga af þeim 

reikninga þá er forseti hefur skriflega samþykkt, bóka það allt, og gjöra grein fyrir, hvenær sem forseti 

æskir eða fjelagsdeildin; svo skal hann og sanna hann með kvittunarbrjefum og skjölum. 

Þessumaðalreikningi láti han í hvert skipti fylgja skuldlista, svo sem bezt verði sjenn fjárhgur fjelagsins. 

Það skal vera skylda fjehirðis, að tilgreina við sjerhverja útgjaldagrein, til hverra fjelagsþarfa henni sje 

varið. 

23. Skrifari skal bóka það allt, sem fram fer á fjelagsfundum; svo skal hann og hafa dagbók og 

brjefabók. Hann á og að semja og rita fjelagsbrjef með ráð forseta, er ábyrgist þau, og veita viðtöku 
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brjefum þeim er ti fjelagsins koma, lesa þau og sýna forseta jafnskjótt og verður, en forseti á að lesa 

þau og á næsta fundi. Hann skal og afhenda fjehirði nafnatölu allra fjelagsmanna, og skýra frá hvað 

hver skuli gjalda á ári hverju; svo skal hann og , sem áður er sagt, annast um prentun ritgjörða 

fjelagsins, með umsjón forseta. 

24. Bókavörður skal geyma bækur fjelagsins, handrit og skjöl, þau sem embættismenn ekki þurfa að 

hafa við hönd sjer; hann skal hafa allt bóksöluumboð fjelagsins á hendi með umsjón forseta, og alal 

önn fyrir að bækur fjelagsins sje á boðstólum á sem flestum stöðum, bæði á Íslandi og annarsstaðar. 

Hann skal send fjehirði reikning um bókasölu og bókaskuldir á hverjum tólf mánuðum, og skal sá 

reikningur fylgja aðalreikningi fjehirðis. Á ársfundi skal hann nog leggja áfram fyrir fjelagið yfirlit yfir 

bækur þess, selda og óseldar. hann má enga bók fjelagsins ljá nema mót skriflegu skýrteini, og 

handrit, dýrmæt rit eða uppdrætti þó að eins eptir skriflegu leyfi forseta. 

25. Kjósa skal tvo menn til að rannsaka reikninga fjehirðis og bókavarðar; þeir skulu hafa lokið starfi 

sínu so snemma, að reiknignur sje að öllu búinn undir úrskurð fjelagsins á kyndimessufundi. Verði 

ágreiningur um reikninganan, sker fjelagið úr með atkvæðafjölda, eða felur það forseta, eða örðum, 

sem til þess verður kjörinn, og skulu þeir foresteti og skrifari síðan gefa skýlaust kvittunarbrjef fyrir 

reikningana. 

26. Fjelagsmenn eru: heiðursfjelagar, fjelagar, aukafjelagar og brjefafelagar. 

27. Heiðursfjelaga skal kjósa eptir verðugleikum; sje þeir rjettir fjelagar eiga þeir atkvæðisrjett. 

Heiðursfjelagar borga ekki tilgang framar en sjalfir vilja. 

28. Fjelagar einir hafa atkvæðisorð á fjelagsfundum. 

29. Aukafjelagar eru þeir, sem hvorki talal nje rita íslenzku; en þeir kosnir að mentun til og fjelaginu til 

sóma, en ekki hafa þeir atkvæðisorð á fjelagsfundum. 

30. Brjeffjelaga kýs fjelagið þá er það vill; þeir gjald því ekki. 

31. Allir fjelagsmenn mega bera up á fundum það, sem þeim þykir þarft að hugleiða, en allajafna 

ræður forseti, hvort til atkvæða má gánga um slíka uppástungu fyrr en á öðrum fundi. 

32. Þeir er gjörast vilja fjelagsmenn beiðist þess skriflega, og ákveði um leið hve mikinn styrk þeir ætla 

að veita fjelaginu. Minnstu tilgangseyrir á Íslndi er 1 rd, en 3 rd. í Kaupmannahöfn. Þeir sem gefa ein 

dal, fá félagstíðindin ókeypis; hinir, sem gefa þrjá dali, fá allar bækur fjelagsins sem prentaðar verða; 

þó skulu þeir hafa goldið tillag sitt í síðast lagi innan ársloka, það ár sem bækurnar koma út, enda sje 

ekki í skuldum við fjelagið að undanförnu. 

33. Fjelagar skulu hafa goldið tillög sín fyrir hver árslok; hafi þeir ekki goldið, inna árs loka, skulu þeir 

vera úr fjelaginu. 

34. Nú vill nokkur segja sig úr vorum fjelagskap, gefi það forseta brjeflega til vitundar, og skal hann 

lýsa því á samkomu, en skrifari bókar það. Sá sem ekki hefur sagt sig úr fjelaginu innan júnímánaða 

loka, greiði tillag sitt fyrir það ár. 

35. Fjelagsmenn skal kalla til fundar með boðsbrjefi, og skal í því segja aðalefni þeirra mála sem 

forseti ber upp. 

36. Aðalfundi eiga fjelagsdeildirnar þannig; í Reykjavík tvisvar á ári, um Kyndilmessu-leyti og 8da dag 

júlímánaðar eða næsta virkan dag, en í Kaupmannahöfn ársfund um Kyndilmessu– leyti. 

37. Embættismenn skal kjósa á ársfundum; en árfundur er í Reykjavík á 8da dag júlímánaðar eða 

næsta virkan dag. 
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38. Forseti kveður men til fundar þegar honum þóknast; en skyldur er hann til ess þegar fimm eður 

fleiri beiðast. 

39. Þá er lögmætur fundur, þegar 9 eru á fundi þeirra sem atkvæði eiga. 

40. Á fjelagsfundum skal allt fara fram á íslenzku þó skal útlendum mönnum svarð á þá tungu, er þeir 

skilja 

41. Svo er um atkvæði, að afl skal ráð með fjelagsmönnum; forseti ræður, á hvern hátt atkvæði sje 

gefinn; atkvæði forseta sker úr, þegar jafnmarkir eru saman. 

 

Þriðji kapituli 

 

Um samband beggja fjelagsdeilda 

42. Báðar deildir eru eitt fjelag, og heita báðar saman „hið íslenzka Bókmentafjelag―; þær hafa og hvor 

um sig innsigli með þessu nafni. 

43. Báðar deildir eiga einn sjóð. 

44. Deildirnar mega aldrei skiljast að. Nú losnar önnurhvor í sundur og líður undir lok, og þá allan 

fjárstofninn sú, sem lengur er upp. 

45. Deildin í Reykjavík er aðaldeild, og því er tilhlýðilegt að hú sje fremri að virðingu. 

46. Hvorug deildin hefir ein sjer leyfi til að úrskurða um þau fyrirtæki, sem varða 500 dala kostnaði eða 

meiri, nema leitað sje samþykkis hinnar deildarinnar. Verði þá deildirnar ekki ásáttar, skal fara með 

sem segir í 53. grein. 

47. Að öðru leyti er hvortveggja deild jafnsjálfráð í öllu því, sem eflir aðaltilgang fjelagsins; er þar þess 

eins að gæta, að hvor deild skýri annari frá hið hraðasta, hvað úrskurðað og gjört sje, og gætt sje 

þess, að báðar deildirnar verði vel samtaka i að framkvæma tilgang fjelagsins. 

48. Hvor fjelagsdeild dæmir um þau rit, sem henni eru send, og kýs eldri rit til prentunar, ef hún vill; 

þau rit, sem önnur deildin hefir tekið til prentunar, má hin ekki gjöra ræk nje breyta, nema höfundur 

æski brjeflega úrskurðar hennar eða lagfæringar. 

49. Hvor fjelagsdeild lætur prenta rit þau, sem hún kýs, þar sem bezt þykir henta; þó skal heldur prenta 

og binda bækur fjelagsins á Íslandi en í Danmörku, ef því verður viðkomið fjelaginu að skaðlausu. 

50. Hvor fjelagsdeild hefir reiking sjerílagi, og fer með peninga þá, sem henni berast í hendur, sem lög 

þessi fyrir segja og bezt þykir henta. 

51. Embættismenn eiga jafnan rjett hvorir í sinni deild. 

52 hver sem er fjelagi annarar deildarinnar, er og fjelagi hinnar, þegar hann er þar viðstaddur, en sæki 

embættismaður annarar deildar hina deildina heim, hangi hinn íslenzki undan í virðingu, en sá er fyrir 

situr gegni störfum sínum sem áður. 

53. Nú viljum vjer breyta lögum þessum eða taka upp býjar lagagreinar, og skal bera upp skriflegt og 

skýrt frumvarp um það, og senda það forseta 14 dögum áður ársfundur sje haldinn, svo forseti megi 

láta frumvarpið fara meðal fjelagsmanna til yfirsýndar og athugnar; fallist deild sú á frumvarpið, er það 

er borið upp við, skal leita samþykkis innar deildarinnar, og er þá gilt þegar tveir þriðjungar allra 
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fjelagsmanna beggja deildanna samtals, þeirra sem atkvæði gefa, hafa samþykkt það á lögmætum 

fundum beggja deilda; annars er því frumvarpi hrundið. 

54. Þegar skrá þessi er lögtekin í báðum fjelagsdeildum, skal prenta hana á kostnað fjelagsins, og þar 

að auki danska útleggingu sjer í lagi. 
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Viðauki C 

Fundir Reykjavíkurdeildarinnar 1816-1912. Unnið upp úr fundagerðabókum félagsins. 
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Viðauki D 

Fundir Kaumannahafnardeildar Hins íslenska bókmenntafélags 1816-1912. Unnið 

upp úr fundagerðabókum félagsins. 
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 Viðauki E 

Útgáfa félagsins 1816-1912 

Titill Höfundur/þýðandi útgáfuár 

Íslensk sagnablöð   1817-1826 

Sturlunga með sögu Árna biskups 
Þorlákssonar   1817-1820 

Landafræði Gunnlaugur Odsson 1821-1827 

Árbækur Íslands í sögu formi Jón Espólín 1821-1830 

Ljóðamæli séra Stefáns Ólafssonar Stefán Ólafsson 1823 

Skírnir   1827-ennþá  

Paradísarmissir Miltons Milton /Jón Þorláksson á Bægissá 1828 

Æfisaga Jóns Eiríkssonar Bjárni Þorsteinsson 1828 

Lestrarkver Rasmus Kristján Rask 1830 

Orðskviður og málsháttasafn Guðmundur Jónasson 1830 

Messíasarkvæði Klopstocks Klopstock/Jón Þorláksson á Bægissá 1836 

Íslensk grasafræði Oddur Hjaltalín 1830 

Benjamín Franklín Jón Sigurðsson 1839 

Oberlin Ólafur Pálsson 1839 

Lækningakver Jón Hjaltalín 1840 

Æfisaga Alberts Thorvaldsens Magnús Hákonarson 1841 

Ritgjörð um túna og engja rækt Gunnlaug Þórðarson 1844 

Uppdráttur Íslands á 4 blöðum Björn Gunnlaugsson 1845 

Skýringar yfir fornyrði lögbókar þeirrar, er 
Jónsbók nefnist Páll Vídalín 1846-1854 

Um frumparta íslenskrar tungu í fornöld Kornáð Gíslason 1846 

Kvæði Bjarna Thorarensen   1847 

Kvæði Jónasar Hallgrímssonar Jónas Hallgrímsson 1847 

Uppdráttur Íslands á einu blaði Björn Gunnlaugsson 1849 

Eðlisfræði J.G. Fisher/Magnús Grímsson 1852 

Odysseifskvæði Homers Hómer/Sveinbjörn Egilsson 1853-1854 

Tíðindi um stjórnarmálefni   1854-1875 

Skýrslur um landshagi   1855-1875 

Ilionskvæði Hómers Hómer/Sveinbjörn Egilsson 1856 

Safn til sögu Íslands    1856-1876 

Íslenskt fornbréfasafn   1857-1972 

Biskupasögur   1858-1878 

Íslenzkar réttritunarreglur Halldór Kr. Friðriksson 1859 

Íslensk málmyndalýsing Halldór Kr. Friðriksson 1861 

Íslensk sálmasaungs og messubók Pétur Guðjohnsen 1861 

Skýring hinna almennu málfræðilegu 
hugmynda Halldór Kr. Friðriksson 1864 

Fornaldarsagan Páll Melsteð 1864 
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Þýðing brjefa Hórazar 
Quintus Horatius Flaccus/Gísli 
Magnússon 1864-1886 

Nokkur blöð úr Hauksbók og brot úr 
Guðmundarsögu   1865 

Tölvísi Björn Gunnlaugsson 1865 

Miðaldarsaga Páll Melsteð 1866 

Hið íslenska bókmenntafélag. Stofnan 
félagsins og athafnir 1816-1866 Jón Sigurðsson 1867 

Einfalda landmæling Björn Gunnlaugsson 1868 

Skýrsla um forngripasafn   1868, 1874 

Nýja Sagan Páll Melsteð 1868-1875 

Skýrsla um handritasafn Bmf.   1869 

Prestatal og prófasta Sveinn Níelsson 1869 

Skýrsla um handritasafn Bmf.   1869 

Kvæði Jóns Thoroddsen Jón Thoroddsen 1871 

Um framfarir Íslands Einar Ásmundsson 1871 

Kennslubók í goðafræði Grikja og Rómverja 
Heninrich Wilhelm Stoll/Steingrímur 
Thorsteinson  1872 

Maður og kona Jón Thoroddsen 1876 

Alþingisstaður hinn forni Sigurður Guðmundsson 1878 

Siðbótin á Íslandi Þorkell Bjarnason 1878 

Eðlislýsing jarðarinnar Archibald Geikie/H. Kr. Friðriksson 1879 

Um eðli og heilbrigði mannlegs líkama Jónas Jónassen 1879 

Efnafræði Henry Enfield Roscoe 1879 

Íslenskar fornsögur   1879 

Stafróf náttúruvísindanna   1879-1880 

Sýslumannaæfir Bogi Benediktsson 1879 

Auðfræði Arnljótur Ólafsson 1880 

Tímarit Hins íslenzka bókmentafélags   1880-1904 

Upphaf allsherjarríkis á Íslandi og 
stjórnskipunar þess Konrad Maurer/Sigurður Sigurðsson 1882 

Óthelló Shakespeare/Matthías Jochumson 1882 

Ljóðmæli og önnur rit Jónasar 
Hallgrímssonar Jónas Hallgrímsson 1883 

Stutt rithöfundatal Jón Borgfirðingur 1884 

Rómeó og Júlía Shakespeare/Matthías Jochumson 1887 

Íslendingabók Ara fróða Finnur Jónsson 1887 

Íslenskar gátur, skemmtanir vikivakar og 
þulur   1887 

Norðurlandasaga Páll Melsteð 1891 

Stutt íslenzk bragfræði Finnur Jónsson 1892 

Landfræðisaga Þorvaldur Thoroddsen 1892 

Rímnaflokkar   1896 

Jarðskálftar á Suðurlandi Þorvaldur Thoroddsen 1899 
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Fornaldarsaga Hallgrímur Melsteð 1900 

Um kristnitökuna á Íslandi Björn M. Ólsen 1900 

Íslendinga saga Bogi Th. Melsteð 1900-1910 

Flóra Íslands Stefán Stefánsson 1901 

Bókmenntasaga Íslendinga Finnur Jónsson 1904 

Um ættgengi og kynbætur Ravn Kölpin 1905 

Bygging og líf platna Helgi Jónsson 1906-1907 

Um Willard Fiske Bogi Th. Melsteð 1907 

Lýsing Íslands Þorvaldur Thoroddsen 1908-1910 

Æfisaga Jóns Ólafssonar Indiafara Sigfús Blöndal 1909 
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Viðauki F 

Umsókn mrs. Milbank í félagið.  

Bréf Gríms Thomsen til Jóns Sigurðssonar forseta Kaupmannahafnardeildarinnar 

dagsett 16. mars 1862. 
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Viðauki G 

Ljósmynd af silfurkransi sem félagið lét útbúa á kistu Kristján IX – Ljósmynd 

Kgl.Hoffotografer J.Petersen & Söns Á kransinn er letrað. „Vorum ástsæla konungi 

Cristian IX. Hið íslenska Bókmenntafjelag með lotningu og þakklæti.― 
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Viðauki H 

Dæmi um rekstrarreiking félagsins. Hér má sjá tekjur og útgjöld félagsins fyrir árið 

1827 útlistuð og birtist í Skýrslum reikningum og félagatali sem fylgdi Skírni 1828. 
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Viðauki I 

Myndir úr fundagerðabókum félagsins í Kaupmannahöfn og í Reykjavík. 

 

 

Fundargerð í rithönd Rasmusar Rasks, dagsett 31. desember 1829 hjá Kaupmannahafnardeildinni. 
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Dæmi um fundargerð frá Kaupmannahafnardeildinni í rithönd Jöns Sigurðssonar 11. febrúar 1875 og 

má sjá að fundargerðin er í mjög knöppum stíl  
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Fundargerð frá Reykjavíkurdeildinni 19. febrúar 1855  

 

 


