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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um minningu tveggja alda afmælis Jóns 
Árnasonar - 65. mál

Landsbókasafn Islands -  Háskólabókasafn fagnar þingsályktunartillögu um að minnast 
Jóns Árnasonar, landsbókavarðar og þjóðsagnasafnara, með veglegri ráðstefnu um 
lífsstarf hans og að sett verði upp lágmynd í Þjóðarbóldilöðunni og nálægt fæðingarstað 
hans á Hofi á Skagaströnd. Það er vel viðeigandi og tímabært að minnast framlags hans 
til íslenskra þjóðfræða, bókfræða og Landsbókasafns íslands.

Landsbókasafnið, eða Stiftisbókasafnið eins og það hét upphaflega, er allajafna talið 
stofnað í ágúst 1818 og haldið verður upp á 200 ára afmælið á næsta ári. Frumkvöðlarnir 
voru erlendir fræðimenn þýskir og danskir og upphaflegur bókakostur voru gjafir sem 
safnað var í Þýskalandi og Danmörku. Árin 1825-26 var safninu komið fyrir á 
Dómkirkjuloftinu og var það í umsjá stiftisyfírvalda og sérstakrar stjórnarnefndar um 
margra ára skeið. Fyrsta bókaskráin var prentuð 1828. Stjórnarnefndin réð ekki launaðan 
bókavörð fyrr en 1848 og var það Jón Árnason og gegndi hann starfinu til 1887 eða tæp 
40 ár.

Sagt er að hann hafi verið illa launaður og þurft að ganga eftir laununum. Þau átti m.a. að 
greiða af þeim fjármunum sem fengust fyrir bókalán. Bókavarðarstarfið var hlutastarf á 
hans tíma, í fyrstu nokkrir klukkutímar á viku, en seinni árin hafði hann aðstoðarmenn og 
laun hans hækkuðu.

Framan af geklc allt með hraða snigilsins, ijárveitingavaldið var í Kaupmannahöfn og lítið 
ljármagn barst til Islands og hvað þá í verkefni sem þetta. En miklar framfarir urðu í hans 
tíð sem landsbókavarðar, sérstaklega síðustu árin og nefna má nokkra áfanga og verkefni 
sem hann vann að:
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1848: Jón Arnason ráðinn. Hann raðar bókum safnsins upp (en þær höfðu verið um tíma 

í geymslu í Lærða skólanum vegna leka í Dómkirkjunni). Settar voru reglur um 
útlán og vanskil og Jón hefst handa við að semja skrá um bækur safnsins og aðra 
skrá um handritin, og lauk verkinu um 1850. Komið er upp skápum og 
skilrúmum. Húsnæðið var lekt og óupphitað og a.m.k. tvisvar var safnið flutt af 
loftinu vegna viðgerða á þaki kirkjunnar og geymt í Lærða skólanum eða í 
Bókhlöðu hans. Smám saman óx safninu þó fiskur um hrygg, aðallega með 
bókagjöfum, og þá þrengist um safnið á loftinu.

1858 Páll stúdent Pálsson tekur að sér bókbandsverkefni og uppskriftir og vann 
reglulega hjá safninu þar til hann lést 1877. Áður var aðallega skipt við erlenda 
bókbindara.

1874 Hluti bókaskrárinnar (um íslenskar bækur) prentaður.

1877 Safnið fær reglulega styrk af opinberu fé. Stjórnskipan var breytt, en áfram stjórn 
yfir safninu. Kaup á handritasafni og bókum Jóns Sigurðssonar og Ingibjargar 
Einarsdóttur (árið 1846 var keypt handritasafn Valgerðar Jónsdóttur biskupsekkju 
og eiginmanna hennar, Hannesar Finnssonar biskups og Steingríms Jónssonar 
biskups og saman mynda söfnin grunninn að handritasafni Landsbókasafns).

1881 Flutningur a f Dómkirkjuloftinu (úr geymslum og Lærða skólanum) í Alþingis- 
húsið.

1882 Nafninu er breytt í Landsbókasafn í fjárlögum. Nýtt upphitað húsnæði, lesstofa og 
skápar. Stjórnarnefnd setur nýjar reglur um afnot af safninu. Opið þrjár stundir, 
þrjá daga í viku.

1884 Opiðdaglega.

1886 Upphaf skylduskila. Lög um prentsmiðjur -  tvö eintök af öllu prentuðu efni skyldi 
renna til safnsins (en áður var það eitt eintak frá Landsprentsmiðjunni).

1887 Jón Árnason lætur af störfum. Hann lést árið 1888.

Bókasafnið var um 2.000 bindi þegar Jón tók við starfí bókavarðar, en var orðið um 
13.000 bindi þegar flutt var í Alþingishúsið og var þá ótalið bókasafn Jóns Sigurðssonar.

í þessa upptalningu vantar önnur stórvirki Jóns Árnasonar s.s. þjóðsagnasöfnun hans, sem 
hann hóf ásamt Magnúsi Grímssyni, sem féll frá árið 1860. Fyrsti afraksturinn af söfnun 
Jóns og Magnúsar var bókin Islenzk æfintýri sem kom út í Reykjavík 1852. Stærsta 
verkefni Jóns var útgáfa á Islenzkum þjóðsögum og æfmtýrum  sem komu fyrst út í 
ritstjórn hans í tveimur bindum 1862-1864 hjá J.C. Hinrichs í Leipzig í Þýskalandi. 
Sögurnar hafa verið gefinar út aftur m.a. ljósprentun hjá Sögufélaginu 1925-1939 og ný 
útgáfa hjá Þjóðsögu í sex bindum 1954-1961, í umsjón Árna Böðvarssonar og Bjarna 
Vilhjálmssonar, en hún var endurprentuð þrisvar. Þá komu út fjölmargar smærri útgáfur
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með úrvali sagna frá Jóni eða einstökum sögum. Úrval af þjóðsögum Jóns komu einnig út 
á öðrum tungumálum eins og dönsku, þýsku og ensku á meðan hann lifði. Þá kom út 
ritverkið íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur, fjögurra binda verk, en Jón tók 
saman efni í fyrsta bindið sem kom út 1887. Handrit Jóns eru varðveitt í Landsbókasafni.

A síðari árum hefur talsverður áhugi vaknað á þjóðsagnasöfnun Jóns og árið 2015 fékkst 
styrkur frá Rannís til verkefnisins íslenskar þjóðsögur og cevintýri: tilurð, samhengi og 
söfnun. Það er samstarfsverkefni Háskóla íslands, Landsbókasafns íslands -  Háskóla- 
bókasafns og Stofnunar Arna Magnússonar í íslenskum fræðum. Hluti af verkefninu er að 
veita aðgang að stafrænum endurgerðum af handritum með þjóðsögum Jóns, aðgang að 
prentuðum útgáfum og völdum sendibréfum milli Jóns og heimildamanna við söfnunina. 
Þann 14. janúar 2017 var haldið málþing í Þjóðarbókhlöðu um rannsóknir á vegum 
verkefnisins og ein afurð þess er vefurinn www.jonarnason.is sem Landsbókasafn hýsir, 
en þar er sagt frá verkefninu, þátttakendum og birtar niðurstöður eftir því sem þær koma 
fram.

Eins og áður segir er almenn ánægja með tillöguna í Landsbókasafni íslands -  
Háskólabókasafni og starfsfólk er reiðubúið til að leggja sitt a f mörkum til að halda 
veglega ráðstefnu og koma að gerð og uppsetningu á lágmynd af Jóni Árnasyni, verði 
tillagan samþykkt frá Alþingi.

Virðingarfyllst,

Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir 
landsbókavörður
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