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“Augu mín opnuðust og eg sá hin fögru löndin…”

Myndasýning fyrirlesturs sem haldinn var í Bessastaðakirkju 2013 
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Tómas Sæmundsson
1807-41



Tómas var fæddur á Kúhóli í Landeyjum 1807
Ljósm. Mats Wibe Lund



Eyvindarholt í V-Eyjafjallahreppi
Sæmundur Ögmundsson hreppstjóri bjó í Eyvindarholti



Collingwood: Oddi á Rangárvöllum 1897
Tómas var við nám í Odda 1820-22



Amtmannshúsið á Bessastöðum 
Vatnslitamynd eftir Edward Dayes 1789 (Stanley-leiðangurinn)

Bessastaðaskóli flutti í Amtmannshúsið 1805
Tómas var í Bessastaðaskóla 1823-27



Álftanesbyggðin -´”hús Árna” í jaðri Garðahrauns
John Cleverly jr., 1772 –úr leiðangri Josephs Banks



Reykjavík 1811
Koparstunga eftir Georg Mackenzie



Frederick Kloss: Reykjavík 1835 
(vatnslitað steinþrykk)



Kaupmannahöfn, Amagerbrúin, 19. öld
Tómas fer til Kaupmannahafnar 1828



Regensen, Sívali turninn og det kongelige bibliotek, 
Kaupmannahöfn á 19. öld.



Úr bréfi til Jónasar 1828

„Eg sé að sönnu að alt er hér betra og þægilegra, 
þegar peninga ekki skortir, 

en ég hef samt svo mikla löngun til að finna kerlinguna hnarreistu heima, 
hana móður okkar; 

ég vil heldur lifa í sulti og seyru í kaföldunum þar,  
en í þessari paradís 

eða réttara sagt í þessum glaumi og skarkala 
– í þessu ólguhafi hvar óbilugustu klettarnir sem maður ætlar að grípa 

og halda sér fast við, 
þegar í ramman rekur, falla um koll 
og svíkja mann við minnsta iðukast; 

nei, hér vil ég ekki vera!“



Nyhavn í Kaupmannahöfn um aldamótin 1900



Island fra den intellektuelle side betragtet, 1832
íslensk þýðing: Ólafur Gíslason

Farsæld  er möguleg á Íslandi: 
það er ekki svo stjúpmóðurlega úr garði gert 

sem menn vilja oft vera láta.

Aðeins sá, sem sér auðlegð náttúrunnar einungis í ávaxtatrjám og kornökrum,  
getur neitað Íslandi um gæði hennar. 

Þegar ég lít vítt og breitt um sviðið í kring um mig 
og sé grænar fjallshlíðarnar, sem eru hvítdoppóttar af litríku sauðfé;  

þar sem fuglagerið er sveimar yfir 
og hefur umbreytt dökkum hömrunum í hvítt, 

eins og til að fela fyrir sjónum okkar hvar snjórinn byrjar; 
þar sem fuglarnir í mergð sinni myrkva sólina 

eins og staðgenglar skýjanna sem fjallatopparnir hafa rænt himninum… 



Island fra den intellektuelle side betragtet, 1832

Eða hvernig laxa- og silungatorfur forða sér undir vatnsyfirborðið 
til að verjast loftárásum fuglanna yfir fjallavatninu, 

læknum eða hægfljótandi ánni, 
þar sem þeir fela sig í malarbotninum. 

Eða hvernig æðurin kennir ungunum sínum 
sundtökin við fæðingarsker sín, 

til þess að geta sem fyrst skilað skerinu til eiganda síns; 

eða hvernig þorsktorfurnar leita skjóls og dauða 
í kjöltu hins skelfda fiskimanns 

undan gráðugum kjafti hvalanna, 
þar sem þorskurinn stekkur sjálfviljugur upp í bátinn 

eins og til að sýna hversu miklu fremur hann kjósi 
meðferð fiskimannsins 

og þann milda dauða sem hann getur fært honum… 



Island fra den intellektuelle side betragtet, 1832
Sannlega segi ég ykkur, 

að þegar ég sé allt þetta, 
finn ég mig ekki í neinni dauðri eyðimörk, 

sem hugmyndaflugið geymir. 

Nei! Þá kemst  ég fyrst í áþreifanlega snertingu  
við lífið í alheiminum, 

þetta líf sem gegnsýrir alla náttúruna. 

Þá heyrir mitt líkamlega eyra  og þá sér mitt líkamlega auga 
það sem Sálin fær einungis hugboð um við áhorf jurtanna; 

þá verð ég þess fullviss að hin íslenska náttúra 
mun ekki skilja börn sín eftir án þeirra efnislegu gæða 

er gera áhyggjulaust og hamingjuríkt líf mögulegt, 
og að þau munu geta höndlað það 

sem þeim hingað til hefur verið synjað um, 
þegar þau hafa með menningunni lært að nýta sér gæði hennar. 



Island fra den intellektuelle side betragtet, 1832

Menningin er möguleg á Íslandi; 
því af sínu náttúrlega upplagi 

er Íslendingurinn ekki ver úr garði gerður en aðrir íbúar jarðarinnar, 
og í því sem hér á undan var ritað hef ég reynt 

að varða leiðina til framfara miðað við aðstæður. 

Hvað siðferðisvitundina snertir, 
þá mun engin efast um hana, 

þar sem hún byggir á manninum sjálfum, 
en það er einmitt hin íslenska náttúra og lyndiseinkunn landsmanna 

sem mun næra hana. 

Íslensk náttúra hvetur vart til þess að menn setji sér 
yfirborðskenndar lífsnautnir hins ríka sem æðstu siðferðismarkmið. 

Hún mun án efa vera til þess fallin 
að beina huganum hærra og viðhalda alvöru hans.  



Island fra den intellektuelle side betragtet, 1832

Þannig hefur náttúran í reyndinni 
mótað þjóðarskapgerðina: 

sú innhverfa djúphygli og trúarlega vitund, 
sem oft mæta okkur, 

eru  mótaðar af henni, 
einkenni sem geta ekki annað en létt undir dyggðugu líferni, 

þegar menn hafa með fullum skilningi numið 
heilagleika skyldunnar.  

Þannig verða Upplýsing og Menning forsendur alls hins 
– forsendur sem ég gekk út frá í upphafi 

og liggja til grundvallar því sem á eftir fer, 
en réttmæti þess vildi ég sanna frá upphafi máls míns 

og stæri mig nú af að hafa sannað.



Táknmynd Íslands

úr Ferðabók Eggerts 
og Bjarna

Jón Ólafsson

1752-57



Upphafssíður Fjölnis 1835



Danskur póstvagn frá því um 1900
Tómas ferðaðist með póstvögnum um Evrópu



Valland og Þórsmörk
Valland er yfir höfuð mjótt land, 

eftir hvers miðju gengur hár fjallahryggur, Appennini, 
er myndar dali á báðar hliðar, þar til kemur niður til sjávar. 

Víðast er hér skóglaust og líkist því meira brekkunum á Þórsmörk 
(ef burt eru tekin öll flögin og sandarnir) 

en nokkru öðru landi, er ég hefi séð; 
hér vex einir og lyng og smáhríslur eins og þar, 

en fram yfir Þórsmörk hefir þetta land hinn bezta vínvið, 
lárvið, pálmavið og hinar fegurstu jurtir, sem skapaðar eru! 

Hér eru nógir fuglar og fiskar; stærri trén eru mest eikartré, kornið bankabygg, 
og mikið af sauðum uppi í fjöllunum. 

Í einum af þessum fögru dölum liggur Róm með sjónum fyrir sunnan, 
en fjöllum mátulega háum á allar hinar síðurnar; 

í miðjum dalnum rennur Tíberfljótið og í gegnum bæinn 
og tekur á móti ótöluligum lækjum frá báðum síðum. 

Hér kemur aldrei vetur, sjaldan ský á himinn eða vindur; 
kýrnar koma því árið um kring ekki í hús.

Bréf til Sæmundar Ögmundssonar , dags. Í Róm 25.03.1833



Tíberdalurinn



Þórsmörk



Róm og Oddi á Rangárvöllum

Það er nokkuð svipuð fjallasjón og byggðarlag frá Róm að sjá 
eins og hjá oss í Rangárvallasýslunni, 

svo sem frá Odda, og væri þá Skarðsfjall Soracte, 
fjöllin fram af Heklu Sabínafjöll, en Fljótshlíðarfjöllin 

(þó þau séu heldur mikil fyrirferðar og ekki nógu laus að austan til) 
albaniska fjallið.  

Velletri bæri þá að standa utarliga í Fljótshlíðinni, 
en hérað Volskanna er áþekkt vikinu á milli hennar og Eyjafjalla, 

og þó breiðara, 
en fjallgarðurinn fyrir sunnan það, 
og stendur þá líkt á með Terracina

eins og austustu bæina undir Eyjafjöllum, 
nema hvað Terracina liggur á sjávarbakkanum  

og ekkert bil er orðið á milli lands og sjávar. 



Collingwood: Oddi á Rangárvöllum 1897



Horft yfir Róm til Albönsku fjallanna



Landeyjar og hinar Pontísku forir

Landeyjar eru sem Pontisku forirnar, 
og fjall er þar einmana út við sjóinn, nú áfast við landið, 

áður kvað það hafa verið ey, en landinu þokað út á seinni öldum, 
og var hún kennd við Circe. 

Segir sagan að Odysseifur hafi komið þar við 
á flakki sínu eftir Trójumannabardaga, 

meira en 1100 árum fyrir Kristi fæðingu, 
og þar hafi hún gjört félaga hans að svínum, 

líklega gefið þeim vel í staupinu 
(en sjálf töfraði hún hann til ásta við sig, svo að tafðist fyrir hönum heimförin). 

Eyjunni hagar að sínu leyti ekki ólíkt í samanburði við landið 
og Vestmannaeyjum hjá okkur. 



Hinar “pontísku forir” í Þjóðgarði Circe við Sabaudia



Austur-Landeyjar
Ljósm. Zanthia



Undur og stórmerki stórborganna

Napoli við lok 19. aldar



Undur og stórmerki stórborganna
…þannig er nú einn samfastur húsaklasi 

sem stendur beint upp af fletinum 
er borgin er byggð á, 

þverhníptur á alla vegu, 
á að sjá sem sker eður eyja, 

og hefur því einn slíkur í sumum málum 
svo kallaður verið. 

Eru nú í hverri borg slíkir hólmar margir 
og hafa ýmsa lögun, 

og þá er staðurinn sem regluligast byggður 
er þeir eru rétthyrningar 

og ganga hvör öðrum fremst jafnsíðis. 



Róm séð frá kúpli Péturskirkjunnar, 1890



Mayer: Lækjargata 1836



Undur og furður stórborganna
Sundin sem nú aðskilja hvörn þeirra frá öðrum 

og liggja aftur á bak og áfram í margar áttir 
er það sem götur eða stræti nefnist. 

Eru þau oftast svo breið að vagnar geti á þeim mætzt, 
og þeir fótgangandi hafi þó nægilegt rúm 

fram með húsum báðum megin; 

og aðskilur göngumannavegi frá hestvagni oftast rásir og ræsi 
sem flytja burtu vatn það er ofan streymir af húsþökum 

eður út úr húsum berst. 

Eru strætin oftast flórlögð.  



Via dei Capellari, 
Róm 19. öld



Tempest Anderson: Vesturgata í Reykjavík, 1905



Undur og furður stórborganna

Má nærri geta að [mörgum] sem slíkum vegum eru óvanir 
finnist þröngt um sig 

er hann stundum sem mílum skiptir gengur milli 
rétt sem háfjalla 

er nærri lykjast saman yfir höfði hans 
og ei sér nema litla rönd himins yfir höfði sér; 

verður því og frá sér numinn er hann sér allt um kring sig 
sífelldan mannusla með alls kyns hætti, 

vagna og hesta arg og hávaða 
svo varla heyrir manns mál. 



Róm 1840-50



Vicolo del cedro,
Róm 2006



Eldfjallalandslag stórborgarinnar

Er varla til ófrýniligri sjón 
en frá háum turni að líta yfir stóra borg. 

Húsþökin fyrir neðan mann, sem oftast eru úr brenndum leir, 
með öllum sínum ójöfnum 

eru sem brunahraun, 
sem reykháfarnir er fylla loftið með sífelldum reyk og svælu 

gjöra enn líkara eldgjósandi fjöllum, 
og á milli þess grillir maður niður á göturnar sem í djúpa gjá 

og sér þaðan fólk og hesta á hreyfingu sem kvikindi 
og ber þaðan upp til manns  argið og skarkalann. 

Gefur það nokkurn þanka um hvörnig við munum líta út 
frá hærri himnastöðum…



Siena séð frá turni ráðhússins



Eldgos í Eyjafjallajökli 2010



Undur og furður stórborganna
…höfuðborgar landsins vitja allir sem bein hafa í hendi, 

og eyða þar fé sínu; 
þar er höfðingjanna aðsetur helzt. 

Í borgunum finna menn minna til veðráttunnar hörku og 
óblíðu en á landinu; 

þar er allt unnið og framkvæmt í húsum inni, 
lítil stritvinna nauðsynlig, 

störfin eru á öllum tímum árs hin sömu og minni nauðsyn á að 
taka nær sér á einum tíma en á öðrum 

en á landinu, 
hvar allt hefir sína stund. 



Albert Kuchler: Hjá hattasalanum í Róm um 1840



Mayer: Fiskimannskot í Reykjavík 1836



Undur og furður stórborganna

Má af öllu þessu stærra punti við koma í borgum; 
safnast og þangað allt hvað skemmtunum og gleði unnir, 

vegna þess þar eru stærri glaðværðir 
og menn geta verið sér úti um stærri margvíslegar nautnir; 

er þar og öll hin hærri menntun búandi. 



Johan August Krafft: Kjötkveðjuhátíð í Róm 1828



J. Cleverly jr.: Upplyfting í Skálholti, fyrsta höfuðstað Íslands, 1772



Undur og furður stórborganna
Til að flýta og koma til leiðar öllu þessu er þangað safnað 

öllu því sem fegurðarkeimur er að. 

Allt hvað upp á einhvern hátt þykir merkiligt, prýðiligt eður 
nytsamt fyrir staðarbúa 

eður fyrir almenniliga menntun 
er því þangað safnað … 

Eru því í öllum stórum stöðum margvíslig söfn 
sem vanaliga eru haldin á opinberan kostnað 

og því á ákveðnum dögum opin 
til heimillrar inngöngu hvörjum er sjá vill 

til menntunar sér og ánægju…



James Russell: Breskir ferðalangar í Róm um 1750



Dietlev Blunk: Danskir listamenn á krá í Róm 1839, 
Bertel Thorvaldsen lengst t.h.



Constantin Hansen: Danskir listamenn í Róm 1839
Bindesböll arkitekt, kunningi Tómasar og sennilegur höfundur lágmyndar af Tómasi situr á gólfi



Heimili snilldarinnar

Hef eg þar fyrir mér eigin reynslu, 
og hafði eg varla hugað að hinum smíðandi snilldum, 

öllu þeirra ágæti, þeirra mikilvægu verkunum í 
veraldarsögunni… og í mannligu lífi, 

hvað mikið þar um er talað í bókum, 
og oft ómögulegt án þess að bera skynbragð 

að skilja heil merkisrit eður að taka þátt í samræðum 
siðaðra manna, 

fyrr en augu mín opnuðust [og] eg sá hin fögru löndin 
hvar snilldin eiginliga á heima 

ásamt náttúrunnar indæli og himinsins blíðu.



Napoli og Vesúvíus um 1800



Mayer: Reykjavík 1838
(Úr Ferðabók Gaimards)

Tómas kemur úr heimsreisunni haustið 1834



T.v.: Edward Jong: Kong Frederik VII. af Danmark, um 1850
T.h.: Bessastaðavasinn eftir Lauritz Lyngbye, 

gerður í tilefni Íslandsheimsóknar Frederiks VII. 1834, (sem þá var krónprins).



Friðrik VII ríður um Gálgahraun til Bessastaða 1834, 
(Bessastaðavasinn)



Mayer: Biskupsbústaður Steingríms Jónssonar 
biskups í Laugarnesi



Fredrick Kloss: Íslenskar samgöngur, 
Brúará, 1835



Mayer: Ferjustaður á Iðu við Skálholt 1836



Aðaldalur í S.-Þingeyjarsýslu



Fljótshlíð, ljósm. Mats Wibe Lund



Tómasarhagi á Sprengisandi



Tómasarhagi eftir Jónas
• Tindrar úr Tungnajökli,

Tómasarhagi þar
algrænn á eyðisöndum
er einn til fróunar.

• Veit eg áður hér áði
einkavinurinn minn,
aldrei ríður hann oftar
upp í fjallhagann sinn.

• Spordrjúgur Sprengisandur
og spölur er út í haf;
hálfa leið hugurinn ber mig,
það hallar norður af.



Mayer: Tómas Sæmundsson jarðsyngur sóknarbarn á 
Breiðabólstað í Fljótshlíð 1839

(Úr ferðabók Gaimards) 



Fjölskylduharmleikur Sigríðar Þórðardóttur

• Tómasi og Sigríði Þórðardóttur varð 5 barna auðið, en 
hann lést 17. maí 1841 af völdum þess sjúkdóms er 
hann hafði fengið í París og losnaði aldrei við. 

• Yngsta dóttir Tómasar lést sama dag og hann, 4 
mánaða gömul. 

• Tengdamóði hans, sem dvaldi á heimili hjónanna hafði 
látist 12. maí, 

• og önnur dóttir Tómasar,  Sigríður, lést nóttina fyrir 
jarðarförina sem fór fram 4. júní.  

• Þann dag kvaddi Sigríður Þórðardóttir eiginmann sinn, 
móður sína og 2 dætur í kirkjugarðinum á 
Breiðabólsstað.



Bautasteinn Tómasar á Breiðabólsstað


