
Forseti Alþingis, kæru hátíðargestir! 

 

Sjálfstæði er mikilvægt hverri þjóð svo hún geti sjálf tekið ákvarðanir um allt 

sem henni viðkemur. Hún kjósi sér þing, velji hvaða tungumál talað er í landinu, 

hvaða lögum hún fylgir og hvaða stefnu í samskiptum við aðrar þjóðir. Að hún 

geti tekið mið af eigin siðferði, ekki annarra. Að vera þjóð á meðal þjóða. 

Líklega er sjálfstæði eins og hreint loft, matur og sjónvarpsfjarstýringar. Við 

fyndum illilega fyrir því ef þetta byðist ekki. 

Heilum vetri var varið í að kenna okkur krökkunum í 8. L í Álftamýrarskóla allt 

sem vert var að vita um Jón Sigurðsson forseta, leiðtogann í sjálfstæðisbaráttu 

Íslendinga á 19. öld. Ný bók hafði verið samin um sóma Íslands, sverð og skjöld 

og hún var prófuð á okkur, krökkum sem höfðu meiri áhuga á handbolta en 

sjálfstæðisbaráttunni. Bókin var uppfull af ártölum og erfiðum orðum, man ég, 

mikill texti og svart/hvítar myndir. Sagan hófst vitaskuld á Hrafnseyri við 

Arnarfjörð og ártalið 1811 smurðist eins og kröftug handboltasending inn í efsta 

horn hugans. Um jólin var Jón farinn að gera sig gildandi í sjálfstæðisbaráttunni 

og rétt fyrir páskafrí var Menntaskólinn í Reykjavík heimsóttur. Við urðum, jú, 

að fá að sjá salinn þar sem Jón sagði: „Vér mótmælum allir!“ Fjölnismenn þéttu 

raðirnar í vörninni og Jónas Hallgrímsson riggaði upp hverju sirkusmarkinu á 

fætur öðru. Þegar Kristján VIII kom fram á sjónarsviðið og skipaði nýja 

embættismannanefnd sem skyldi undirbúa stjórnartilhögun fyrir Ísland með það 

fyrir augum að landið fengi sitt eigið fulltrúaþing vöknuðu vonir hjá Jónasi sem 

orti Alþing hið nýja, ljóð sem birtist fyrst í Fjölni árið 1843.  

Hörðum höndum 

vinnur hölda kind 

ár og eindaga; 

siglir særokinn, 

sólbitinn slær, 

stjörnuskininn stritar. 

 

Traustir skulu hornsteinar 

hárra sala; 

í kili skal kjörviður; 

bóndi er bústólpi, 

bú er landstólpi, 

því skal hann virður vel. 

 

Svo kom náttúrlega slæmi kaflinn í leiknum. Hinir voru einfaldlega betri. Allan 

veturinn mjökuðumst við 8. bekkingarnir samt smám saman í áttina að 

sjálfstæðinu. Ekki var lóan fyrr komin fram á sjónarsviðið en Jón dó og 



Ingibjörg Einarsdóttir, kona hans, líka. Maður kom í manns stað, baráttan hélt 

áfram og litlu fyrir vorpróf rann árið 1944 upp. Íslendingar fögnuðu sjálfstæði. Í 

rigningu. Þá héldu Þjóðverjar Dönum í heljargreipum og sjálfur kóngurinn 

orðinn stríðsfangi.  

Mamma mín hefur verið 8 ára og pabbi 11 ára. Fannst þeim þau einhvern tímann 

vera dönsk? Ég efast um það. Við töluðum ekki sömu tungu og herraþjóðin og 

ekki vildi hún læra okkar. Nema náttúrlega hún Alexandrína drottning, 

eiginkona Kristjáns X, sem fékk dr. Björgu Þorláksson til að kenna sér íslensku 

– eins og kom fram í bók Sigríðar Dúnu Kristmundsdóttur. En Alexandrína var 

nú líka bara Þjóðverji.  

Ef kennslan í sjálfstæðisbaráttunni kenndi okkur Frömurum eitthvað var það að 

góðir hlutir gerast hægt. Einurð, stefnufesta og samstaða skiptir máli. Fólk þarf 

að fá aðra með sér í lið þegar baráttuþrekið þverr eða menn hrökkva einfaldlega 

upp af. Þeir verða einfaldlega að hafa sannfært aðra svo vel um málstaðinn að 

baráttan haldi áfram. Hún hvíli ekki öll á herðum eins manns.   

Eitt af því sem mér finnst magnaðast við Jón forseta var hvað hann var óragur 

við að vera ósammála löndum sínum í erfiðum málum. Tökum fjárkláðamálið. 

Þá kemur hann hingað til lands í fylgd Dana og styður þá í þeirri ákvörðun að 

gefa fénu lyf í stað þess að skera það eins og Íslendingar vildu. Hann hikar 

heldur ekki við að komast upp á kant við Fjölnismenn. Honum líst ekki á tóninn 

í tímaritinu þeirra svo hann stofnar óhikað sitt eigið. Í ævisögu Guðjóns 

Friðrikssonar segir frá því að Fjölnismenn hafi sent Jóni sáttabréf þar sem 

stungið er upp á því að „vér sameinum félög vor“. Jóni og félögum hans finnst 

engin þörf á því, enda sé tilgangur hópanna sá sami: „Að vinna fósturjörð vorri 

gagn eftir mætti.“ Málið er þar með útdautt. Einstrengislegur? Jú, aðeins!  

En Jón gat leyft sér það. Hann var prestssonur. Hann fékk prýðis umsögn í 

fermingarfræðslunni. Hún var skrifuð af pabba hans. Jón erfði jörð eftir afa sinn 

og því gat hann boðið sig fram til þings. Hann fékk að fara til náms. Ekki bara 

fyrir sunnan, heldur líka í Kaupmannahöfn. Tekið var til þess hvað hann var 

myndarlegur. Já, og svo var hann karl. Hann var aðeins málfræðinemi hér í 

stuttan tíma því honum bauðst að gerast styrkþegi Árnanefndar og tók til við það 

sem honum líkaði best, handritarannsóknir fyrir Fornfræðifélagið. Vissulega 

lauk hann aldrei námi en það kom bara ekki að sök. Hann fékk samt að vinna 

við það sem honum fannst skemmtilegast. Tryggvi Gunnarsson gekkst fyrir því 

á alþingi árið 1875 að Jóni væru veitt árleg heiðurslaun frá Alþingi og beitti sér 

síðan fyrir því að íslenska landstjórnin keypti bóka- og handritasafn Jóns.  



Síðan er Jón kallaður forseti, fær þennan fína titil þótt hann hafi bara verið 

forseti Íslenska bókmenntafélagsins. Einhver gæti verið ósmekklegur og minnst 

eitthvað á silfurskeiðar en ég kann mig betur en svo!  

Gott fólk keypti hús Jóns og Ingibjargar konu hans og aðrar eigur að þeim 

látnum og gaf íslenska ríkinu svo halda mætti minningu þeirra á lofti. Og nú 

erum við stödd í húsi þeirra. Ég skaust hingað inn fyrir mánuði. Ég hafði verið á 

ljóðahátíð í Óðinsvéum og bætti við mig nótt í Kaupmannahöfn áður en ég hélt 

heim. Þá sat hér mömmuklúbbur og spjallaði um hvað þær gæfu börnunum 

sínum að borða og hvort þau væru farin að velta sér. Skraf ungra mæðra og hjal 

barna barst um húsið. Það er gott að eiga hús. Íslenskir námsmenn sem leigt hafa 

alls kyns kytrur í þessari borg í gegnum tíðina hafa getað komið hingað og hitt 

landa sína. Þótt húsið hafi aðeins verið gefið íslensku þjóðinni árið 1966 finnst 

mér eins og við höfum alltaf átt það. Líklega vegna þess að ég lærði þarna í 

upphafi 9. áratugarins að Íslendingar hefðu verið aufúsugestir hér á heimili Jóns 

og Ingibjargar mun lengur. Og það var enginn fátækrabragur á heimilinu. 

„Ingibjörg keypti ávallt það dýrasta,“ sagði Þorlákur O. Johnson í minninum 

sínum um föðursystur sína. 

Það var opið hús einu sinni í viku, á miðvikudögum, og þá var íslenskur matur á 

boðstólum, selkjöt og harðfiskur. Drukkið púns og reyktir vindlar. Fínt skyldi 

það vera. Íslensku gestirnir voru af öllum stéttum og rætt var um Ísland og hagi 

þess, hvað gæti orðið landi og þjóð til gagns og framfara. Hér var ekki töluð 

vitleysan. Jón hvatti fólk áfram og þá sér í lagi námsmenn, enda yngri menn 

fjölmargir á meðal gesta. Og ég segi eins og Astrid Lindgren um Línu langsokk: 

„Lína er góðhjörtuð því þeir sem eru svona voðalega sterkir verða líka að vera 

voða góðhjartaðir.“ 

Jón langsokkur tók á móti fólki býsna frjálslegur, klæddur slopp með vestið 

flakandi frá sér. Þetta minnir mig á styttuna af honum niðri á Asturvelli þar sem 

hann er hattlaus í öllum veðrum. Jón var hrókur alls fagnaðar og gamansamur.  

„Mér stendur hann enn í dag lifandi fyrir hugskotssjónum þar sem hann sat fyrir 

borðsendanum, hallaði sér aftur í skrifborðsstólinn og teygði frá sér fæturna inn 

undir borðið, með flakandi vesti, í ljómandi hvítri ermaskyrtu með sloppinn 

hangandi niður beggja vegna við stólinn, með vindil í annarri en hina höndina 

oftast í buxnavasanum með bros á vörum og í hýru skapi,“ skrifaði Björn M. 

Ólsen. Þarna hefur verið gaman að vera. Jón var eins og Laxness, alltaf fínn í 

tauinu. Indriði Einarsson segir hann jafnan hafa verið í ljósum buxum „eins og 

yngri menn“.  

Það var enginn á slopp þegar ég kom hingað fyrst haustið 1993 þá 23 ára gömul. 

Ég hafði komist að í starfsnámi hjá Danska ríkissjónvarpinu, Danmarks radio, 



og snæddi hér hangikjöt í hópi annarra íslenskra námsmanna. Tvær bækur hafði 

ég meðferðis til Kaupmannahafnar, Ljóðasafn Hannesar Sigfússonar og bók 

Björns Th. Björnssonar Á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn. Þetta var 

skemmtilegur tími. Ég þræddi mig í gegnum borgina í fylgd Björns Th. og fór 

meðal annars í Assistenskirkjugarðinn og leitaði uppi staðinn þar sem Jónas 

Hallgrímsson er grafinn. Ég reyndi líka að komast inn í húsið þar sem hann bjó 

og átti svo eftir að fótbrjóta sig en þar er alltaf læst – líklega út af ungum 

Íslendingum með skáldgrillur sem langar að láta sig vaða niður stigann. Síðan 

rifjaði ég líka upp það sem sagt hafði verið í Jóns Sigurðssonar-tímunum í 8. 

bekk. Dag nokkurn rann upp fyrir mér að þar hafði ekki verið komið inn á 

skoðanir Dana á brotthvarfi okkar úr danska konungsríkinu. Ég var úða í mig 

kjötbollum í mötuneyti Danmarks Radio þegar eldri kona, rithöfundurinn og 

þáttagerðarkonan Mette Winge, stóð skyndilega yfir mér og flutti mér tölu um 

hvað henni hefði þótt grimmt af okkur Íslendingum að lýsa yfir sjálfstæði 

einmitt þegar Danir voru undir hælnum á þýska hernámsliðinu. Þetta hefði verið 

skelfilegur tími. Dönum hefði sárnað að við skyldum ekki bíða með 

sambandsslitin þar til styrjöldinni lauk.  

Þetta kom mér algjörlega í opna skjöldu en þar sem ég var ekki nógu flink í 

dönskunni til að geta rætt þetta að neinu gagni sagði ég ekki orð. Þegar ég fletti 

Mette Winge upp á internetinu um daginn komst ég að raun um að einmitt þetta 

ár 1993 gaf hún út skáldsögu sem heitir Fimmti veturinn og fjallar um 

hernámsárin í Danmörku frá sjónarhóli 7 ára stúlku en Mette sjálf hefur verið á 

svipuðum aldri á þeim tíma. Efnið hefur því verið henni sérstaklega hugleikið og 

um að gera að núa íslenska pratíkantinum upp úr tilfinningarleysi þjóðar hennar. 

Ég náði ekki einu sinni að segja „undskyld“. 

Rétt eins og ég var illa lesin á tilfinningar Dana voru Íslendingar það greinilega 

líka eða vildum við ekki sjá þetta? Hér framan á húsinu stendur að það hafi verið 

gjöf frá Johanne og Carli Sæmundsen „til minningar um hinn mikla og stórhuga 

íslenska stjórnmálamann og samtímis sem virðingarvottur við hina dönsku þjóð 

með þakklæti fyrir skilning hennar á túlkun og baráttu Jóns Sigurðssonar fyrir 

réttindum Íslands“. Mette hafði að minnsta kosti misst af þessu.  

Í nýútkominni bók Árna Björnssonar þjóðháttafræðings, Í hálfkæringi og alvöru, 

skrifar hann meðal annars um bandarísku hersetuna. Þar stendur: „Því fór fjarri 

að þjóðin öll stæði að baki Jóni Sigurðssyni í fjörutíu ára undansláttarlausri 

baráttu hans á 19. öld, eins og þrásinnis er gasprað um í hátíðarræðum. Það var 

einarður en ekki alltaf fjölmennur flokkur sem fylgdi honum gegnum þykkt og 

þunnt og hélt merkinu á loft eftir að hann féll frá. Og auðvitað var þessi flokkur 

lengstum í stjórnarandstöðu.“ Tilvitnun lýkur.  



Er það ekki stóra fyrirmyndin sem finna má í Jóni Sigurðssyni, að hver maður 

fari ávallt eftir eigin sannfæringu og víki ekki frá henni? Við séum óhrædd við 

að ganga gegn skoðunum fjöldans? Og jú, svo mættum við alltaf vinna 

fósturjörð vorri gagn eftir mætti. 

 

 

 

 


