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Jón Sigurðsson og Hið íslenska
þjóðvinafélag
Félagsandinn er sál þjóðlífsins og vörður frelsisins

Jón Sigurðsson 1844

Hið íslenska þjóðvinafélag er 140 ára á þessu ári. Nær allan þann tíma hefur
félagið verið hálfopinbert útgáfufélag og starfsemin hin síðari ár einkum
falist í útgáfu tímaritsins Andvara og Almanaks sem ber heiti félagsins.
Upphafsmaður þessa útgáfustarfs var Jón Sigurðsson, fyrsti forseti félags
ins, og er Andvari beinlínis framhald af Nýjum félagsritum, málgagni Jóns
forseta. Þjóðvinafélagið lifði áfram eftir andlát Jóns og naut ekki síst opinbers
stuðnings vegna þess að það var félag Jóns Sigurðssonar og starf þess á vissan
hátt helgað minningu Jóns forseta. En Þjóðvinafélagið var í öndverðu ekki
hugsað sem formfast menningarfélag þótt útgáfustörf hafi verið viðfangsefni
þess frá upphafi. Það var stofnað sem stjórnmálaflokkur og allsherjar fram
farafélag þjóðarinnar. Fyrstu starfsárin var félagið eini stjórnmálaflokkurinn
í landinu og var í fylkingarbrjósti í baráttunni fyrir stjórnarbót undir forustu
Jóns Sigurðssonar. Vel fer því á að gera í afar grófum dráttum grein fyrir til
urð félagsins og starfsemi þess á meðan það naut forustu Jóns Sigurðssonar.

I
Hið íslenska þjóðvinafélag var fyrsti stjórnmálaflokkur á Íslandi. Það var
stofnað í þinglok 1871 af 17 þingmönnum. Að baki var mikið átakaþing í
kjölfar setningar stöðulaganna svokölluðu. Þjóðvinafélagið var flokkur Jóns
Sigurðssonar. Stofnun þess hafði átt sér nokkurn aðdraganda, en allt þingið
höfðu þingmenn meirihlutans í stjórnskipunarmálinu átt fundi um nauðsyn
þess að stofna með sér „reglulegt félag“. Settu þeir nefnd til að semja drög
að félagslögum, sem síðan voru lesin upp á fundum, rædd og breytt eftir
bendingum fundarmanna. Það var síðan á fundi sem haldinn var kl. 18:00,
laugardaginn 19. ágúst 1871, líklega í Alþingissalnum í Lærða skólanum, sem
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lög voru samþykkt, félaginu valið heiti og formaður kjörinn, Jón Sigurðsson,
forseti alþingis.1 Hann valdi sér varaformann, Halldór Kr. Friðrikssson
alþingismann og yfirkennara við Lærða skólann. Ennfremur voru kosnir
42 fulltrúar fyrir sýslur landsins. Telst 19. ágúst 1871 því stofndagur Hins
íslenska þjóðvinafélags.
Samkvæmt þessum fyrstu félagslögum var tilgangur félagsins „að reyna
með sameiginlegum kröftum að halda uppi landsréttindum og þjóðarrétt
indum Íslendinga, efla samheldni og stuðla til framfara landsins og þjóðar
innar í öllum greinum.“ Ennfremur var yfirlýst markmið félagsins að „vekja
og lífga meðvitund Íslendinga um, að þeir séu sjálfstætt þjóðfélag og hafi því
samboðin réttindi.“2 Ávinna þyrfti þjóðinni frelsi og sjálfsforræði til þess að
hún fengi notið sín til allra framkvæmda og framfara. Fyrsta skilyrði væri
að fá setta stjórnarskrá er veitti fullt stjórnfrelsi í öllum íslenskum málum:
alþingi með löggjafarvaldi og fullu fjárforræði auk landstjórnar í landinu
sjálfu með fullri lagalegri ábyrgð fyrir alþingi. Þetta má segja að hafi verið
hin pólitíska stefnuyfirlýsing þingmanna og félagsins.
Það var jafnframt tilgangur félagsins að auka samheldni og stuðla að
framförum, einkum með því að efla bóklega og verklega menntun. Samtök
og félagsskapur voru að mati Jóns Sigurðssonar grundvöllur framfara. Bein
tengsl væru á milli verklegra framfara og árangurs í stjórnfrelsisbaráttu. Þetta
kom vel fram í umburðarbréfi sem Jón ritaði erindreka félagsins, Eggerti
Gunnarssyni, bróður Tryggva kaupstjóra, er hann fór um landið sumarið 1872
að hvetja bændur og búalið til þátttöku í Gránufélaginu og Þjóðvinafélagi.
Jón hvatti Eggert til að brýna fyrir öllum, hversu náið samband er á milli
allra framkvæmda verslunarfélaganna og Þjóðvinafélagsins og hversu þær
framkvæmdir hljóti að … „beina oss veg til að vinna landsréttindi vor og
þjóðfrelsi.“3
Á áratugnum á undan hafði gætt talsverðra flokkadrátta meðal hinna þjóð
kjörnu þingmanna í stjórnskipunarmálinu og sumir fyrrum samherjar og
stuðningsmenn Jóns Sigurðssonar á stundum tekið öndverða stefnu eða
jafnvel snúið við honum baki. Það var Jóni ætíð kappsmál að halda sínum
flokki saman og þá vitanlega undir hans leiðsögn. Nauðsyn þess að „halda
hóp saman og sundrast ekki“ var boðskapur forseta í samsæti sem honum var
haldið í Kaupmannahöfn í október 1865. Var hann þá nýkominn af þingi þar
sem flokkur hans hafði í raun riðlast í fjárhagsmálinu og stefna Jóns aðeins
unnið nauman sigur með 14 atkvæðum gegn 11.
Það var því ef til vill vonum seinna að Jón Sigurðsson og flokkur hans í
frelsisbaráttunni kæmu formlegum samtökum á legg. Þetta hafði Jón þegar
orðað fyrir Þjóðfundinn 1851. Til dæmis í bréfi til Páls Melsteðs yngra í maí
1850:
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Jón Sigurðsson. Málverk
Schüttes, varðveitt í fundar
sal Alþingis.
Mér þætti nú rétt gert, að menn hefði Þingvallafund, veldi þar centralnefnd, og síðan
nefndir í hverri sýslu til að tala sig saman um aðalatriði í lögum þessum….Hér er eina
ráðið, að íslendingar segi dálítið til sín, en með greind og góðum samtökum verður það
að vera.4

Í þinglok 1869 eftir að bakslag hafði komið í stjórnfrelsismálið (og þingið
hafði fellt stjórnskipunarfrumvarp stjórnarinnar) bundust Jón Sigurðsson
og stuðningsmenn hans á þingi samtökum um að rita um málefni landsins í
erlend blöð. Skutu þingmenn saman nokkru fé til að standa straum af blaða
skrifunum. Eru þessi samtök og samskotin sem á eftir fylgdu jafnan talin
fyrsti vísir að stofnun Þjóðvinafélagsins.5
Jón fylgdi málinu eftir með bréfi til flokksmanna sinna vorið 1870 þar sem
hann hvatti þá meðal annars til að afla samskota fyrir málstaðinn:
Að hver yðar sér í lagi leggi allt kapp á að afla samskota og koma þeim í peninga á
hentugasta hátt og senda mér sem fyrst, en ég skal halda fé því saman og setja á leigu og
gera grein fyrir á næsta þingi, og búa svo undir að vér getum þá bundið fastara ráðlag
vort málum vorum til framkvæmdar.6
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Er þetta hvatningarbréf Jóns innfært sem fyrsta skjal í Gjörðabók Þjóðvina
félagsins þannig að hann hefur sjálfur litið á það sem fyrstu tildrög að stofnun
félagsins.
Suður-Þingeyingar tóku upp keflið vorið 1870 með Tryggva Gunnarsson
alþingismann og kaupstjóra Gránufélagsins í fararbroddi. Tryggvi dvaldi
tíðum vetrarlangt í Kaupmannahöfn. Gerðist hann mjög handgenginn Jóni
Sigurðssyni og kynntist vel högum hans. Má segja að hann hafi nánast tekist
á hendur að gerast sérlegur fjáröflunarstjóri forseta. Ritaði hann ýmsum um
samskot til handa Jóni vorið 1870 en heimtur urðu tregar. Tryggvi bar sig
saman við Einar Ásmundsson í Nesi fyrir vorfund Búnaðarfélags SuðurÞingeyinga. Tryggvi segir svo frá löngu síðar að þeir hafi komið sér saman
um að bera upp á fundinum, „þó ekki samskotabeiðni, það myndi rýra álit
Jóns hjá almenningi og særa höfðingslund hans sjálfs“ heldur tillögu um
stofnun framfarasjóðs eða félags „til þjóðheilla“ er yrði öllum opið gegn
vægu árstillagi.7 Fengu þeir Tryggvi og Einar til liðs við sig Jón Sigurðsson
á Gautlöndum til að semja drög að lögum félagsins, sem urðu síðan stofn að
lögum Þjóðvinafélags. Á fundinum var samþykkt að stofna sjóð „er varið
skyldi til að efla málstað Íslendinga í stjórnarmálinu,“ eins og það var orðað í
fundargerð.8 Félagsskapurinn, sem hið öfluga þríeyki Þingeyinga vildi hrinda
úr vör, var þó ekki einvörðungu hugsaður sem umbúðir utan um samskot
til Jóns forseta, eins og ráða mætti af þessari frásögn Tryggva löngu síðar,
heldur tók hann mið af markmiðum og skipulagi Selskapet for Norges Vel,
sem þeir skírðu „Þjóðheillafélag Norðmanna“ en Jón Sigurðsson kallaði
„Velfarnaðarfélag Noregs“. Þetta Framfarafélag Noregs var stofnað árið 1809
til að gæta hagsmuna Norðmanna innan Danaveldis og vinna að framförum
þjóðarinnar. Náði það brátt útbreiðslu um land allt og varð nánast ríki í ríkinu,
einkum á tímum siglingateppu í Napoleonsstríðunum. Félagsmenn söfnuðu
meðal annars fyrir stofnun háskóla í Christianiu og studdu við lýðfræðslustarf
Wergelands. Det Kongelige Selskab for Norges Vel er eins og Þjóðvinafélagið
enn starfandi sem menningarfélag.
Stefnumið hins norska framfarafélags féllu vel að framsækinni hugmynda
fræði Þingeyinganna. Einkum tók Jón á Gautlöndum málið upp á sína arma
og ritaði í blöðin um nauðsyn stofnunar framfarafélags á landsvísu.9 Hann var
síðan í laganefndum Þjóðvinafélags bæði 1871 og 1873; og honum var falið að
halda aðalræðuna á þjóðhátíðinni sem Þjóðvinafélagið hélt á Þingvöllum 1874
þar sem nafni hans var fjarverandi eins og alræmt er orðið.
Jón Sigurðsson alþingisforseti hafði einnig sagt fyrir um skipulag líkt því
sem Þjóðvinafélagið tók upp þegar hann mælti fyrir samtökum um það sem
hann nefndi „Landsjóð undir umráðum landsmanna sjálfra“ í Nýjum félags
ritum árið 1862.10 Eitt af meginstefjum í málflutningi Jóns var að Íslendingar
þyrftu að sýna að þeir kynnu að sameina krafta sína til nytsamra fyrirtækja
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og framfaramála og að þeir gætu stjórnað sér sjálfir. Mæltist hann til þess að
„málsmetandi menn“ í hverri sýslu sem skildu nytsemd þessa fyrirtækis myndu
efna til funda þar sem þeir töluðu fyrir stofnun slíkra samtaka. Hlyti málið
góðar viðtökur væri þá næsta skref að kjósa forstöðumenn er gengist fyrir sam
skotum til almenns sjóðs er síðan einn fulltrúi fyrir hverja sýslu veitti mótttöku.
Það væri síðan hentugast að alþingismenn semdu lög og veldu forstöðumann
auk þess að gera fjárhagsáætlun til tveggja ára. Þingmenn ættu þó ekki að gera
þetta að þingmáli heldur ræða sín á milli og álykta um það á utanþingsfundum.
Þingmenn væru líklegastir til hafa traust manna og auðveldast væri að ná þeim
saman til fundar er þeir væru á þingi.11 Enginn tók þá upp merkið en greinin
sýnir að félagsstofnunin féll vel að hugmyndafræði Jóns forseta.
Jón ræddi nánar hugmyndafræðina að baki Hins íslenska þjóðvinafélags í
Andvaragrein árið 1876, sem reyndist hans síðasta langa ritsmíð.12 Þar lagði
hann áherslu á að samtök og félagsskapur væru grundvöllur framfara. Væri
stofnað félag til að „hvetja landsmenn til að sýna í verkinu að þeir hefði
það þrek og samheldni, að vera sjálfstætt þjóðfélag“ var auðsætt að stofna
yrði allsherjarfélag um land allt. Aðgangur yrði að vera sem frjálsastur
og tillagið viðráðanlegt búandi og búlausum, konum og körlum, yngri og
eldri. Ýmis félög hefðu verið stofnuð hér og þar til að stuðla að framförum
í búskap, sjómennsku eða verslun en þau hefðu flest reynst hvikul og afla
lítil. Mikilvægt væri að mati Jóns að stríða á móti smámunasemi, héraðakryt
og fjórðungametingi. Er þetta forvitnilegt hjá forseta með það í huga hversu
slíkur metingur hefur litað sagnfræðiverk um þennan tíma sjálfstæðisbarátt
unnar. En Jón hafði háleitari markmið fyrir félagið og þjóðina:
Það væri vissulega mikil og góð framför, ef það heppnaðist að vekja þá meðvitund hjá
öllum Íslendingum, að þeir ætti allir einn málstað, þeir ætti allir að draga einn taum, og
sýna það, að í öllum allsherjarmálum væri sami strengur sem snerti alla, svo að ekkert
slíkt mál væri neinum Íslendingi óviðkomanda, síst þegar það snertir hin almennu
réttindi lands vors eða þjóðar.13

Sumum hefur sýnst að hér væri Jón Sigurðsson að boða eins flokks kerfi á
Íslandi.14 Sjálfur hefði Jón líklega talið sig vera að koma á varanlegum þjóð
legum stjórnarandstöðuflokki til að hamla gegn stjórninni, konungkjörnum
þingmönnum og taglhnýtingum stjórnarinnar á þingi.15
Meginstoð landsmálastarfs Þjóðvinafélagsins áttu að vera héraðsfundir
eins og Jón hafði sjálfur lengi hvatt til í riti og ræðu. Þegar árið 1842 mælti
hann fyrir slíkum fundum þar sem fólk tæki sig saman til að tala um málefni
sem þeim þætti mestu varða og mættu þar allir fullorðnir hafa atkvæðisrétt án
tillits til stands og stöðu.16 Slíka héraðsfundi taldi hann meira en þrjátíu árum
síðar einfaldasta og greiðasta veginn „til að veita mönnum færi á að kynna
sér málin og taka þátt í að ræða þau, eða til að læra að þekkja, hvar koma
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mætti fram með uppástungur eða nauðsynleg og heppileg frumvörp, annað
hvört gegnum Þjóðvinafélagið eða alþíng.“17 Jón gerir ekki nánari grein fyrir
því hvað hann á við með því að mál fari annaðhvort gegnum Þjóðvinafélagið
eða alþingi.
Þjóðvinafélagið var fyrstu tvö árin eins konar styrktarfélag Jóns Sigurðs
sonar – til að kosta stjórnmálabaráttu hans og útgáfustörf, og þá ekki síst til
að gera honum kleift að helga sig stjórnmálabaráttunni einvörðungu.
Löngum höfðu samherjar styrkt Jón eða skotið saman fé honum til stuðn
ings. Fóru þar fremstir í flokki Vestlendingar með Ásgeir Ásgeirsson kaup
mann á Ísafirði í fararbroddi, en hann var einn þeirra utanþingsmanna sem
fengu hvatningarbréf Jóns vorið 1870. Nú var að koma þessu stuðningskerfi
í fastara fyrirkomulag er róðurinn hertist í stjórnarbótarmálinu og voru hinir
kjörnu Þjóðvinafélagsfulltrúar um land allt þar í lykilhlutverki við að taka við
félögum og safna fé. Jóni Sigurðssyni bauðst um þetta leyti embætti rektors
Lærða skólans eftir andlát Jens bróður hans, en látið var að því liggja með
óyggjandi hætti að þá yrði hann sem háttsettur embættismaður að hverfa frá
andspyrnu gegn stefnu stjórnvalda.18 Þjóðvinum þótti því til einhvers að vinna
að halda foringja sínum í framlínunni.

II
Víkur nú sögu á ný til haustsins 1871 er þorri þjóðkjörinna alþingismanna
hafði gert með sér félag, sett því lög en jafnframt ályktað, sem umdeildara
varð, að „félagið skyldi ekki gjöra þjóðkunnugt um störf sín fyr en það sýndi
sig, að menn almennt vildi aðhyllast það og styrkja það til framkvæmda,
svo að því væri nokkurs þroska von“ eins og Jón Sigurðsson orðaði sjálfur í
skýrslu félagsins. Jón vildi fyrst fá tóm til að kynna félagsskapinn nefndar
mönnum í Félagsritunum og létu þeir vel af. Fór hinn nýi formaður (síðar for
seti) Þjóðvinafélagsins að kenna fundi Félagsritamanna og stuðningsmanna
sinna í Höfn við Þjóðvinafélagsfundi. Samskot til félagsins og Félagsritanna
hófust af afli heima og ytra og Jón velti fyrir sér hvenær hann ætti að „aug
lýsa“ Þjóðvinafélagið, helst með lögum, skýrslu um samskotin og útgáfu
ritgerðar um hagnýt málefni, búfræði eða verslun. Endaði hann með því að
setja sjálfur saman skýrsluna og semja bækling um bráðapest í sauðfé. Ekkert
var þó auglýst eða útgefið formlega fyrr en árið 1873. Einn angi félagsins var
raunar aldrei auglýstur.
„Undir alhvítri skör/ ber þú æskunnar fjör“ orti Steingrímur Thorsteinsson
um Jón Sigurðsson árið 1869. Nú stóð Jón á sextugu og hafði staðið í eld
línunni í þrjátíu ár. Enn átti hann gamla samherja flestum stundum, eins
og Jón Guðmundsson ritstjóra Þjóðólfs og séra Halldór Jónsson á Hofi; að
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ógleymdum hans tryggustu liðsforingjum: séra Eiríki Kúld og Halldóri Kr.
Friðrikssyni yfirkennara. Margir gamlir samherjar höfðu þó snúið frá rót
tækni til afturhalds. Og margir efnismenn í Félagsritahópnum fylltu nú raðir
embættismanna með tilheyrandi þjónkun við stjórnina er Jóni sárnaði mjög.19
Jón Sigurðsson og stefna hans naut aftur á móti eindregins stuðnings nýrrar
og róttækrar kynslóðar, sem alist hafði upp í þjóðernisvakningu aldarinnar og
kenndi sig gjarnan við þjóðvináttu.
Í þessum hópi voru námsmenn í Kaupmannahöfn en einnig verslunar- og
athafnamenn. Í febrúar 1872 stofnuðu nokkrir þeirra félagið Atgeirinn sem
var „sérstök deild Hins íslenzka þjóðvinafélags“ til að halda upp vörn fyrir
réttindum Íslendinga í ræðu og riti.20 Atgeirinn var hreint leynifélag: starf
þess var leyndarmál öllum utanfélagsmönnum. Raunar var félagsskapurinn
svo leynilegur að hann hefur aldrei almennilega komist inn í sögu Íslands.
Þó voru í hópi Geirunga, en svo nefndu meðlimir Atgeirsins sig, margir af
helstu leiðtogum þjóðarinnar á komandi áratugum þótt ekki væru þeir ætíð
samherjar.
Geirungar voru áróðurssveit sem ritaði greinar, einkum í norsk blöð, til
stuðnings málstaðs Jóns Sigurðssonar og hlífði hvergi þeim er deigari þóttu.
Einkum beindu þeir spjótum sínum að konungkjörnum þingmönnum og minni
hlutamönnum, en þeir höfðu í bænaskrá til konungs um stjórnskipunarmálið í
þinglok 1871 verið óvenju harðorðir í garð meirihlutans sem hefði komið fram
með „ískyggilegar skoðanir“ sem ekki væru samkvæmt „hugsunum og vilja“
Íslendinga.21 Segja má að gefið hafi verið út skotleyfi á hina konungkjörnu og
Grím Thomsen, sem hallaðist á sveif með þeim þótt þjóðkjörinn væri. Söfnuðu
Geirungar fyrir sektarfé er þeir eða öllu heldur útgefendur þeirra voru dæmdir
fyrir ærumeiðingar. Mikilvægt þótti þjóðvinum að skýrt væri hvar þjóðarvilj
inn lægi. Jón Sigurðsson var ekki sjálfur í Atgeirnum en fylgdist vel með og las
yfir greinaskrif. Þá var hann mikilvirkur stuðningsmaður þess sem nefna mætti
athafnadeild Atgeirsins, en það voru forkólfar verslana og verslunarfélaga,
sem sum hver leituðu eftir viðskiptasamböndum í Noregi. Segja má að fallið
hafi saman veldisskeið norsk/ensku verslunarfélaganna og Þjóðvinafélagsins.
Þau færðust of mikið í fang, einkum Norska samlagið svokallaða þó að í
Noregi héti það Íslenska samlagið.22 En það virtist boðberi nýrra framfara- 
og þjóðfrelsistíma er 177 lesta gufuskip félagsins kom til hafnar í Reykjavík
þann 25. maí 1872 og bar heiti frelsishetjunnar: „s/s Jón Sigurðsson“. En
Norska samlagið „strandaði“ eins og Jóns Sigurðsson orðaði það og bætti við:
„Allar hrakspár rætast hjá oss.“23 Áfram hélt þó Gránufélag um sinn og mjög
efldist verslun og útgerð Ásgeirs skipherra Ásgeirssonar á Ísafirði en Tryggvi
Gunnarsson kaupstjóri Gránufélags og Ásgeir kaupmaður voru meðal helstu
forkólfa Þjóðvinafélagsins í Kaupmannahöfn þar sem þeir höfðu vetursetu.24
Ásgeir var auk þess mestur afreksmaður að afla félaginu styrktarfjár.25
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III
Loft var lævi blandið allt árið 1872.
Þjóðernishyggja var nú í hávegum og Danahatur magnaðist. Menn
gerðust róttækir mjög eða „rauðir“ eins og þá var kallað, og sumir eld
rauðir; drógu hrafna og dulur að hún; kyrjuðu Íslendingabrag og hrópuðu:
„Niður með landshöfðingjann!“ Var þá nema von að stjórnarherrum stæði
stuggur af hinum nýju meintu leynisamtökum Þjóðvina, sem andstæðingar
Jóns vildu kenna við leynileg írsk þjóðernissamtök er þá höfðu sig mjög í
frammi. Stjórnvöld létu spyrjast fyrir um áðurnefndan erindrekstur Eggerts
Gunnarssonar og þótt þeim væri ókunnugt um Atgeirinn, fór hinn nafnlausi
áróður Geirunga í erlendum blöðum ekki framhjá neinum.
Jón Sigurðsson lá ekki á liði sínu og ritaði róttækustu og harðorðustu
Félagsritsmíð um prjónakodda stjórnarinnar þar sem hann boðaði í niður
lagi öflug og almenn samtök – væntanlega hið enn hálf leyndardómsfulla
Þjóðvinafélag – sem hinn eina veg til að ávinna þjóðar-  og landsréttindi
Íslendinga:
Eptir því sem nú horfir við er ekki líklegt að vér ávinnum þessi réttindi vor, nema með
algjörum samtökum og lögbundnum félagsskap um allt land, og því þurfum vér að
koma fram ef á þarf að halda með áþekku fyrirkomulagi og tíðkast meðal annara þjóða,
sem vilja hafa fram sín allsherjar-mál.26

Danir voru á þessum árum viðkvæmir fyrir því að vera vændir um harð
drægni í réttindamálum Íslendinga í erlendum blöðum. Fyrrum sáu þeir
„Slésvík-Holsteinska“ aðskilnaðarsinna í hverjum þeim er talaði fyrir sjálfs
forræði Íslands og oft hafði Jón Sigurðsson verið kenndur við „separatisma“.
En nú voru breyttir tímar eftir að danska krúnan glataði hertogadæmunum
1864. Danskt þjóðarbrot bjó nú við þýska stjórn og dönsk blöð kvörtuðu sáran
undan menningarlegri kúgun stjórnvalda í Berlín á danska minnihlutanum.
Dönskum stjórnarherrum og þingmönnum var jafnframt fullljóst að augu
heimsins myndu hvíla á þeim er fagnað yrði 1000 ára afmæli Íslandsbyggðar.
Það vissu líka Jón Sigurðsson og þjóðvinir og áttu eftir að færa sér í nyt með
því að biðla til konungs um viðunandi lausn á stjórnarbótarmálinu.
Fyrir þinghald 1873 stóð Þjóðvinafélagið fyrir endurreisn Þingvallafunda
þótt frumkvæðið kæmi utan félagsins.27 Halldór Kr. Friðriksson varaformaður
Þjóðvinafélagsins boðaði til Þingvallafundarins eftir að hafa aflað samþykkis
Jóns Sigurðssonar, sem þó var hikandi í málinu; kaus fremur héraðsfundi er
sendu bænaskrár til Alþingis en „þjóðfund“ á Þingvöllum. Skyldi kjósa tvo
fulltrúa úr hverju kjördæmi á sérstökum Þjóðvinafélagsfundum og mættu þeir
ekki vera alþingismenn. Hafa boð þessi gengið um fulltrúanet félagins og
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þótti Jóni Guðmundssyni Þjóðólfsritstjóra enn leyndahjúpur yfir því „hvernig
hafi boðað verið til Þingvallafundar þessa og hverjir hafi það gjört“.28 Fátt
er vitað um þessa fundi. Sumstaðar féllu þeir saman við hefðbundna sýslu
fundi.29 Annars staðar voru haldnir sérstakir fundir. Benedikt Sveinsson
boðaði til fundar í Hraungerði eftir „ósk nokkurra Árnesinga til mín“ og bað
þá „einkum fulltrúa og fortöðumenn“ Þjóðvinafélagsins í sýslunni að koma
á fundinn.30 Athyglisverð frásögn er af Þjóðvinafélagsfundi á Langeyri við
Ísafjarðardjúp þar sem ekki var einungis rætt um Þingvallafund og þjóðblað;
heldur og um verslunarmál og kjör háseta á þilskipum.31
Jón Sigurðsson taldi rétt að alþingismenn yrðu ekki kjörgengir til Þing
vallafundar. Vildi hann með því undirstrika þjóðarviljann í stjórnarbótar
málinu hvað sem hinir konungkjörnu segðu. Hann mætti sjálfur til fundarins
sem og hans gamli vopnabróðir Jón Guðmundsson ritstjóri (kjörinn annar
fulltrúi Reykvíkinga), sem nú gekk í raðir Þjóðvinafélagsmanna og var
snarlega kosinn í forstöðunefnd. Þingvallafundurinn 1873 er merkilegur fyrir
þá sök að þá náðist hástig róttækni í sjálfstæðisbaráttunni á 19. öld. Gætti
þar þess að þótt alþingismenn hefðu þar (með herkjum) málfrelsi þá voru
Þingvallafundarmenn, þar í hópi nokkrir gallharðir Geirungar, nýr flokkur
róttækra baráttumanna sem litu á sig sem sérkjörna fulltrúa þjóðarinnar á
þjóðfundi.
Segja má að Þingvallafundurinn 1873 hafi breytt sér í nokkurs konar stjórn
lagaþing sem samþykkti róttækt frumvarp að stjórnlögum í stað bænaskrár
til Alþingis. Var þar meðal annars kveðið á um að Íslendingar væru „sérstakt
þjóðfélag“ sem væri „í því eina sambandi við Danaveldi, að það lúti sama
konungi og það“. Þótt Jón Sigurðsson segðist vera „indirekte meðmæltur“
stefnu frumvarpsins þá áleit hann að fundurinn ætti „eigi að fara öðru fram
en því, sem áður hefur verið haldið fram af meiri hluta alþingis.“32
Þingvallafundarmenn vildu ekki leggja frumvarp fundarins fyrir Alþingi
heldur færa konungi beinustu leið. Þetta var Jóni Sigurðssyni ekki að skapi
þar sem hann taldi að tillögum fundarins ætti að koma á framfæri við Alþingi.
Jón Sigurðsson lenti nú í þeirri óvæntu stöðu að vera í minnihluta. Grímur
Thomsen sagði á Alþingi 1869 að Jón væri að vekja upp drauga er hann gæti
ekki kveðið niður. Virtist það rætast að nokkru. Þingvallafulltrúarnir vildu
auk þess senda Jónana tvo ásamt Tryggva Gunnarssyni á konungsfund með
frumvarpið. Því höfnuðu þeir. Jón Sigurðsson taldi réttara að leggja það fyrir
Alþingi. Sú málamiðlun náðist að sendinefndin færi ekki fyrr en í þinglok
og þá þess vegna með umboð meiri hluta Alþingis hefði hann sömu stefnu.
Nú vann það gegn Þingvallafundarmönnum að þeir voru ekki þingmenn og
þingmenn sem höfðu mælt með frumvarpi fundarins, eins og Jón Sigurðsson
á Gautlöndum, létu það kyrrt liggja er á þing var komið. Sendiförin var aldrei
farin.
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Þjóðvinafélagið leystist úr læðingi í hita Þingvallafundarins 1873 en sam
hliða honum var haldinn fyrsti fulltrúafundur félagsins. Þar var samþykkt að
veita Jóni Sigurðssyni árlegan fjárstyrk. Fundahöld voru tíð þá um alþingis
tímann er félagið setti sér ný lög og stjórn var kjörin. Jón Sigurðsson varð
forseti félagsins en Halldór Kr. Friðriksson varaforseti.
Þjóðvinafélagið kom nú fram sem öflugur flokkur á landsvísu. Gísli
Brynjúlfsson, sem áður var hatrammur þjóðernissinni, en var nú orðinn
dansklundaður hatursmaður Jóns Sigurðssonar, hélt því fram í dönskum
blöðum að félagið stefndi að því að verða ríki í ríkinu. Þingvallafundurinn
1873 varð vettvangur fyrir nýja og róttæka stefnu í baráttu landsmanna fyrir
stjórnarbót. Ef til vill hefur Jóni Sigurðssyni þótt nóg um. Tveimur árum
síðar, í bréfi til Þjóðvinafélagsfulltrúa, leit Jón forseti þó um öxl og taldi fund
inn alls ekki hafa reynst árangurslausan. Hann hefði sannarlega sýnt dönskum
stjórnvöldum eindrægni landsmanna:
Fundurinn 1873 sýndi augljóslega, að öll þjóð vor var komin á eitt mál um það, að
vér vildum ekki lengur una við annað, en að fá löggjafarvald og sjálfsforræði í vorum
málum og stjórn með lögbundinni ábyrgð. Það þykir mér einginn efi, að þetta framtak,
þessi eindrægni og skorinort auglýsti þjóðarvilji, ýtti hvað mest undir, að stjórnarmálið
fékk þau úrslit, sem það þó náði að fá.33 (21.9.1875)

Sumarið 1873 samþykkti Alþingi eigið stjórnarskrárfrumvarp (þó ekki eftir
forskrift Þingvallafundarins) en ekkert frumvarp hafði borist frá stjórninni.
Meira máli skipti varatillaga þar sem í einum lið var farið fram á að konungur
gæfi Íslendingum stjórnarskrá þar sem Alþingi fengi fullt löggjafarvald í
íslenskum málum, fjárforræði og innlenda stjórn, sem bæri fulla lagalega
ábyrgð gagnvart alþingi. Fyrir dyrum lá þúsund ára afmæli Íslandsbyggðar.
Tímatalsspekingar höfðu fastsett landnámsárið 874 eftir Krists burð. Íslenska
þjóðin var fyrst þjóða til að fagna upphafi byggðar í nýja heiminum og vakti
það athygli um heim allan. Dönsk stjórnvöld yrðu nú undir smásjá umheimsins.
Jón Sigurðsson sá hér kærkomið tækifæri til að beiðast eins hagfelldrar niður
stöðu af hálfu danskra yfirvalda og mögulegt væri. Eftir áralangt þref bauðst
nú stjórninni og þeim valdsmönnum sem voru hvað vinveittastir Íslendingum
ennfremur tækifæri til að ganga eins langt og þeim var unnt. Niðurstaðan varð
stjórnarskráin 1874, að vísu valdboðin eins og stöðulögin 1871, og án inn
lendrar landstjórnar, en með löggjafarvaldi og fjárforræði Alþingi til handa.
Jón Sigurðsson ræddi gjarnan um þjóðhátíðina sem „góðbita“ sem nýta
þyrfti til að fá sem hagfelldasta niðurstöðu í stjórnarbótamálinu. Þótt Jón lýsti
yfir vonbrigðum með að ekki fengist innlend stjórn með ábyrgð fyrir Alþingi
þá taldi hann stjórnarskrána „tröppu til að standa á“ í frekari réttindabaráttu
lands og þjóðar. Fyrst kom þó í hlut Þjóðvinafélagsins að halda þjóðhátíð á
Þingvöllum og í framhaldinu Þingvallafund.
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Merki Hins íslenska þjóð
vinafélags.

Veturinn 1874 var annatími í starfsemi Þjóðvinafélagsins í Kaupmannahöfn.
Haldnir voru fjölmennir fundir, sumir á öldurhúsum, og margt skrafað og
skeggrætt. Andvari var stofnaður í stað Félagsrita og útgáfustjórn kjörin. Jón
Sigurðsson var þar sem áður í forsvari og kom auk þess hinu nýja og fræðandi
Almanaki félagsins á legg. Félagið lét gera merki með sitjandi fálka. Þar var
einnig samþykkt tillaga um að félagið stæði fyrir Þingvallafundi og Þjóðhátíð
til að fagna þúsund ára byggð í landinu. Ellefu félagsmenn rituðu félaginu
bréf um Þingvallafund þá um sumarið með þá og Tryggva Gunnarsson og
Benedikt Sveinsson sem aðalmenn.34 Töldu þeir „Þjóðvinafélag vort, sem á
stuttum tíma hefir skotið greinum sínum um allt Ísland“ vel til þess fallið að
standa fyrir þjóðhátíð og Þingvallafundi.
Þjóðhátíðin og Þingvallafundurinn 1874 voru vissulega hástig í starfsemi
Þjóðvinafélagsins fyrstu árin. Þó bar þann skugga á að Jón Sigurðsson
kom ekki til hátíðarinnnar, hvorki sem gestur konungs, Alþingis eða Þjóð
vinafélags. Honum var þó sent ávarp af Þingvallafundi og var í öndvegi
hátíðarhalda í Kaupmannahöfn. Þjóðhátíðin við Öxará var vegleg og Þing
vallafundur hinna kjörnu fulltrúa Þjóðvinafélagsins fór vel fram. Hvergi var
til sparað til að hátíðin yrði sem veglegust en svo fór að hún reyndist félaginu æði kostnaðarsöm og var það lengi skuldugt vegna þjóðhátíðarhaldsins.35
Eftir hina opnu samkomu settust trúnaðarmenn Þjóðvinafélagsins á lok
aðan fund meðal annars til að ákveða hverja ætti að styðja til setu á hinu
nýja löggjafarþingi og ráðgast til um landsmál.36 Hafði það beinlínis verið
tilætlan forsprakka fundarins að hann myndi „beina hugum manna í sam
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heldna stefnu…svo menn gæti varist því, að þær stefnur, skoðanir og yfir
lýsingar komi fram á strjálingi og frá hendi einstakra manna, sem þjóð
vorri í heild sinni væri miður hugleiknar, án þess hún komi orði fyrir sig“.37
Í fyrsta sinni fjallaði stjórnmálaflokkur um það hverjir ættu að veljast til
þingsetu og aldrei síðar hefur jafn öflugur flokkur á landsvísu lagt drög að
kosningabaráttu.

IV
Þjóðvinafélagið var á árunum 1871-1874 öflug og áhrifarík stjórnmála
samtök. Treglegar gekk að koma hinu þjóðlega framfarafélagi á legg. Tvær
manneskjur voru lítillega styrktar til búnaðarnáms og nokkrir ritlingar gefnir
út auk Andvaragreina. Staðreyndin var sú að aldrei gekk vel að safna fé til
hinna almennu framfaramála félagsins sem gerði því kleift að „styrkja sér
hvað það, sem efla má bæði bóklega og verklega menntun í landinu, verzlun
og verzlunarsamtök, atvinnu og framför landsmanna í hverju efni sem er,
bæði til sjós og lands“, – eins og það er fjálglega orðað í lögum félagsins. Illa
gekk að heimta lofuð framlög og aldrei varð til álitlegur framfarasjóður. Jón
Sigurðsson orðaði það svo í upphafi að Þjóðvinafélagið fengi „theoretice“
góðar viðtökur en minna í „practice“; menn skildu ekki „hvað er að taka sig
saman“ þótt þeir væru alltaf að blessa sig og gefa sér þá fengist ekkert til þess
sem þyrfti.38 Landsmenn voru viljugir að styrkja Jón sjálfan en vildu minna
leggja til almennra mála.
Þó var Jón Sigurðsson stöðugt að hvetja menn til dáða og samskota fyrir
félagið. Taldi hann öll tormerki á því haustið 1874 að félagið gæti látið
verulega að sér kveða í verklegum efnum á meðan það hefði engan stofn og
„landsmenn á báðum áttum með það.“ Var þetta fremur óþægilegt fyrir Jón
forseta þar sem Þjóðvinafélagið var hans persónulegi styrktarsjóður og ávallt
gekk vel að skjóta saman fé til að sjá honum og fyrirtækjum hans farborða.
Kom Jón oft að þessu í bréfum, t.d. í bréfi til Björn Jónssonar ritstjóra
haustið 1874:
Það er nú svosem sjálfsagt, að eg get þegið allar góðgjörðir, en það er þó undarlegt, að
verja mestu af árstekjum félagsins handa forseta einum, og það munu líklega þeir, sem
hafa gott auga á mér, fljótt finna, en þetta jafnaðist hentuglega, ef efni félagsins væru
meiri…39

Tilefni þessara orða forseta voru ráðagerðir um blaðaútgáfu og prentsmiðju
stofnun en hvort tveggja var meðal stefnumiða þjóðvina. Einkum var rætt
um að koma á laggir öflugu þjóðblaði undir öruggri stjórn þjóðvina. Jón
Sigurðsson og stuðningsmenn hans lentu í þeirri óþægilegu stöðu í fjárhags
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málinu 1865 að öll íslensku blöðin voru þeim andsnúin í málinu, og þurftu
þeir að gefa út sérstakt rit til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri (en
Félagsritin lágu þá einnig í dvala). Þá var loft oft lævi blandið í byrjun áttunda
áratugarins: blöð bönnuð og gerð upptæk og því ekki að treysta að prent
smiðja landsins yrði opin fyrir skoðunum stjórnarandstöðunnar.
Benedikt Sveinsson beitti fyrir sig Þjóðvinafélagi er hann safnaði fyrir
Elliðavatnsprenti er aldrei fékk starfsleyfi. Rætt var um stofnun þjóðblaðs
þegar haustið 1871 er átti að heita „Þjóðvinurinn“. Varð það ein ástæða þess
að Jón Guðmundsson hóf að rita um hið leyndardómsfulla Þjóðvinafélag í
blað sitt Þjóðólf, sem hann hafði raunar boðið þjóðvinum til kaups. Hópur
heimkominna Geirunga undir forystu Péturs Eggerz stofnaði síðan með sér
þjóðblaðsfélag í árslok 1873 með þá stefnu að koma upp vönduðu blaði er
nefna átti Ísafold. Fór vel á því að fyrsti formaður Atgeirsins, Björn Jónsson,
hæfi útgáfu blaðs með sama heiti haustið 1874 með beinum og óbeinum
stuðningi Geirunga auk þess sem Jón Jónsson, landritari og forstöðunefndar
maður í Þjóðvinafélagi, lagði til blað sitt, Víkverja. Þótt Ísafold starfaði ekki
beinlínis undir merkjum Þjóðvinafélags var útgáfa þess þannig ættuð úr ranni
félagsins.
Þótt ekki settu þjóðvinir á laggir þjóðblað eru útgáfustörf ástæða lang
lífis Hins íslenska þjóðvinafélags. Enn koma út á þess vegum útgáfurit Jón
Sigurðssonar, Almanakið og Andvari en það heiti var tekið upp á Nýjum
félagsritum er Þjóðvinafélagið tók yfir útgáfuna.40 Rekstur Nýrra félags
rita var ætíð erfiður og kaupendahópurinn aldrei stór þótt ritin bærust víða.
Þjóðvinafélagið hóf þegar eftir stofnun þess að styrkja útgáfu Félagsritanna.
Árið 1874 varð síðan að samkomulagi að Þjóðvinafélagið yfirtæki útgáfu
Nýrra félagsrita. Kom fyrsti árgangur Andvara út haustið 1874 og hafði Jón
Sigurðsson umsjón með útgáfunni á meðan kraftar og heilsa leyfðu. Fyrsta
greinin í hinu nýja riti var um nýfengna stjórnarskrá eftir Jón Sigurðsson og
er hún einnig merkilegt endurlit forseta yfir stjórnmálabaráttu sína og stefnu
mið.41

V
Þjóðhátíðin (og Þingvallafundurinn) 1874 var ekki einvörðungu hápunktur í
pólitísku starfi Þjóðvinafélagsins heldur á vissan hátt svanasöngur. Þrátt fyrir
hvatningarorð Jóns Sigurðssonar og nokkurra Geirunga færðist deyfð yfir
stjórnfrelsisbaráttuna eftir að stjórnarskráin var fengin. Matthías Jochumsson,
sem setið hafði marga Þjóðvinafélagsfundi í Kaupmannahöfn veturinn 1874,
en nú var orðinn ritstjóri Þjóðólfs, taldi þrátt fyrir Andvaragrein „vors gamla,
kappsnúna, óþreytandi þjóðhöfðingja, Jóns Sigurðssonar“, um stjórnarskrána
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þar sem hvatt var til nýrrar baráttu fyrir breytingum og umbótum, vera „skyn
samara og hyggilegra“ að leggja niður deilur og flokkadrætti þar til á kæmist
„eitthvert fast og eðlilegt samheldi“ milli þings og þjóðar annars vegar og
stjórnarinnar hins vegar. Forsenda þess væri að fella niður fornan fjandskap
og tortryggni við stjórnina.42 Jóni Sigurðssyni þótti Matthías löngum laus í
rásinni í þjóðmálum en líklega talaði skáldið hér fyrir stórum hópi stuðnings
manna forseta.
Jón Sigurðsson reyndi hvað hann gat til að halda mönnum við efnið en brast
brátt heilsa. Lokahvatning hans til Þjóðvinafélagsfulltrúa 1877 er dæmigerð:
Af því nú er von á, að alþíng verði haldið í sumar, þá er það nauðsyn að einkum
alþingismenn ráði með sér, á hvern hátt þeir vilja veita félaginu þá liðveislu, sem því
gæti verið að fullum notum, því ekki þykist eg geta gjört ráð fyrir að Íslendingar láti
falla um koll þá félagsstofnun, sem þeir rétt aðeins hafa byrjað á með nokkru fjöri, og
mætti verða þeim að hinu mesta gagni.43

Raunsæ eru þó ummæli hans í bréfi til Björns Jónssonar í einu af síðustu
bréfum vorið 1878 en líklega hefur Jón horft til Björns ritstjóra sem hugsan
legs arftaka sem leiðtoga í þjóðmálastarfi:
Mér þætti vænt að heyra, hvað gengi til að fá nokkurn vöxt í Þjóðvinafélagið. Það er
einhvernveginn öfugur straumur í okkar framkvæmdum og líklega ekki gott viðgerðar,
svo það geti kippzt í lið aftur.44

VI
Eftir fráfall Jóns Sigurðssonar varð enginn til að taka upp merkið. Tryggvi
Gunnarsson varð forseti félagsins og gerði það að hægfara hálfopinberu
útgáfufélagi. Ekki leikur þó á því vafi að fá ef nokkur stjórnmálasamtök á
Íslandi hafa látið jafn mikið að sér kveða eða verið jafn ráðandi í stjórnmála
lífi landsins og Hið íslenska þjóðvinafélag var á árunum 1871-1874.
Þjóðvinafélagið mætti ef til vill skoða sem regnhlífarsamtök: það var
flokkur Jóns Sigurðssonar á þingi; það innihélt leynilega áróðursdeild,
Atgeirinn; það var almennur og opinn félagsskapur, fyrir karla og konur,
ríka og fátæka, framfarafélag á landsvísu; það var net trúnaðarmanna flokks
Jóns Sigurðssonar á landsvísu sem telja mætti kerfisvæðingu eldra óform
legs tengslanets stuðningsmanna Jóns sem nú var aukið og eflt. Þar á meðal
voru umboðsmenn Félagsritanna enda lá beinast við að Þjóðvinafélagið tæki
við ritinu svo að úr varð Andvari. Eitt veigamesta starf þjóðvina fyrstu árin
og mest raunar áður en félagið komst formlega á laggir var síðan að styrkja

ANDVARI

Jón Sigurðsson og Hið íslenska þjóðvinafélag

87

starf Jóns Sigurðssonar með samskotum um land allt. Það stóð síðan fyrir
Þingvallafundum og þjóðhátíð áður en allur móður rann af félagsmönnum.
Furðu lítið hefur verið fjallað um tímabilið frá setningu stöðulaga til
stjórnarskrár sem er þó afar forvitnilegt skeið í stjórnmálasögunni. Jafnvel
þótt áhugi á íslenskri þjóðernishyggju hafi glæðst meðal fræðimanna á síðari
árum þá hefur starfsemi Hins íslenska þjóðvinafélags hin fyrstu ár ekki
freistað rannsakenda enda þótt segja mætti að þar hafi Íslendingar komist
næst því að eignast þjóðarflokk.
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