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Tillaga til þingsályktunar um minningu tveggja alda afmælis Jóns Arnasonar.

Það er sannarlega við hæfi að Alþingi Islendinga minnist Jóns Arnasonar, þess manns sem dró 
vagninn í að koma Islengkumþjóðsögum og cefintýrum saman. Eftir fráfall Magnúsar Grímssonar 1860 
lenti söfnunin og ritstjórn útgáfunnar á herðum Jóns sem sat við skriftir og frágang 
prentsmiðjuhandrits að fyrra bindinu um nætur og helgidaga fram á fyrri hluta árs 1862 að hann 
lagðist fárveikur af taugaveiki og vinnuálagi. Hann náði að ljúka seinna bindinu en fór svo til 
Bredands að leita sér lækninga sumarið 1863. Jón náði sér aldrei alveg og varð á efri árum 
máttlítill í hægri hendi og nær karlægur og blindur um það er lauk. Hann hfði það að sjá þýðingar 
á úrvah úr þjóðsögum sínum á dönsku, ensku og þýsku og naut mikillar alþjóðlegrar virðingar 
fýrir þjóðsagnaútgáfu sína þó að yfirvöld á Islandi hafi ekki áttað sig á því gríðarlega starfi sem 
hann vann í þágu íslenskrar menningar fyrr en á efsm ámm hans.

Þjóðsögurnar komu út á þeim árum sem Islendingar vom að leita að sérstöðu sinni; byggja upp 
sögulega fortíð og sjálfsmynd í barátm fýrir sjálfstæði gagnvart Dönum. Þjóðsögurnar höfðu strax 
gríðarleg áhrif til þjóðernisvakningar, vom mikið lesnar og urðu kveikjan að söfnum þjóðlegra 
fræða sem hafa komið út fram á þennan dag.

Þrátt fyrir mikla handritaeign landsmanna og fjölmargar uppskriftir á þjóðlegum fróðleik var hið 
prentaða safn Jóns Árnasonar mikil nýlunda á íslandi. Þar gafst mönnum í fyrsta sinn tækifæri til 
að kynnast á einum stað þjóðsagnaefni víða að af landinu, bæði úr eldri handrimm og nýlega 
skráðu efni. Við vitum ekki hvernig menningarlegur sjóndeildarhringur fólks í óhkum 
landshlutum var áður en þjóðin var gerð að einni heild með útgáfu þjóðsagnanna; hvaða sögur 
gengu byggða á milk án þess að sviðsetningu þeirra væri breytt, hvaða sögur tóku á sig nýja mynd 
í hverri sveit og hvaða sögur vom svæðisbundnar. Þó er óhætt að gera ráð fyrir að þjóðleg 
samkennd fólks á Islandi hafi gjörbreyst með þeirri yfirsýn sem bókin veitti til nær allra 
landshluta.
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Með útgáfu þjóðsagnanna var ósamstæðu munnmælaefni breytt í vel skrifaðar bókmenntir sem 
menn gám lesið í stað þess að hlusta á. Skáld og rithöfundar hafa sótt sér yrkisefni í þjóðsögurnar 
og höfuðskáld hafa ort kvæði út af efni þeirra. I flestum slíkum kvæðum er miðað við að 
sögurnar séu vel kunnar. Allt fram á þennan dag hafa sögur og persónur úr þjóðsagnasafni Jóns 
Árnasonar talist til sameiginlegrar þekkingar landsmanna, hvort sem þær hafa ratað til lesenda í 
smærri útgáfum, lestrarbókum eða munnlegum flutningi. Má því með sanni segja að engar aðrar 
bækur á nítjándu öld hafi haft meiri áhrif á hugmyndaþróun, bókmenntir Islendinga og tilfinningu 
manna fyrir landinu en þau tvö bindi sem komu út hjá forlagi J.C. Hinrich’s bókaverzlunar í 
Leipzig 1862 og 1864.

Fyrir hönd Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum fagna ég þessari tillögu um að 
minnast tveggja alda afmælis Jóns Árnasonar. Árnastofnun er reiðubúin að koma að 
sktpulagningu myndarlegrar ráðstefnu á afmælisárinu verði tillagan samþykkt frá Alþingi.

Vir ðingar fylls t,

Guðrún Nordal, prófessor og forstöðumaður 

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.


