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Hallgríms Scheving



Lúthershús í 
Wittenberg

Safn

 500 ár frá Siðbót

 Húsið var 
klaustur 1504

 Frá 1532 
vistarverur fjölsk. 
Marteins



1517 - 2017

Dómkirkjuhurðin í 
Wittemberg



Heilagur Marteinn frá Tour

Marteinsmessa 11.11.   

Gera sér glaðan dag og snæða gæs!

Marteinn Lúther fæddur 10. 11. Hlaut nafn hans hins 
heilaga dýrðlings - Marteins 

----- Hvað kemur Marteinn hinn helgi okkur við?

Kirkjan á Grenjaðarstað var helguð heilögum Marteini 
í katólskum sið.

Grenjaðarstaður er upphafsstaður okkar í ferðalaginu 
um húsakynnin sjö og Hallgrím Scheving.



Marteinsklæði

Altarisklæði frá Grenjaðarstað

Fágætt listaverk 

Flutt út 1836

Er núna í Louvre –safninu í París



Hver er maðurinn?
 Með því að fara í ferðalag um húsin sjö og 
staðina, þar sem Hallgrímur Scheving dvaldi 
á æviferli sínum á  árunum 1781-1861 –
kynnumst við manninum eitthvað um leið.

 Dr. Hallgrímur Scheving var kennari og 
málvísindamaður, sem hafði mótandi áhrif á 
vernd tungunnar og þjóðmenningu okkar. 



Fæðingarstaðurinn - Grenjaðarstaður
•Eitt helsta brauð á 
norðurlandi

•Beneficium -hlunnindi 
og jarðir

•Fyrirtæki/Sjálfeignar-
stofnun

•Bærinn – hraungrýti

•Ættin og staðurinn



Altaristafla eftir Jón Hallgrímsson úr kirkjunni á Grenjaðarstað í Aðaldal. Á 
töflunni eru tólf fínlega málaðar myndir er lýsa fæðingu, lífi, starfi og 
dauða Jesú Krists (Þjms. 4266. ÍB.).



Laufás

Laufás minn er listabær,
lukkumaður sá honum nær, 
einkum þegar að aldin grær,
og allt á móti manni hlær.



Morgungjöf?
•Laufás árið 1801 

•Erfiðir tímar 

•Umvafinn fjölskyldu

•Ættin og listaverk

•Hallgrímur skólapiltur

•Hugleiðir framtíðina

Jórunn Steinsdóttir biskupsdóttir frá 
Hólum í Hjaltadal giftist með viðhöfn 
Hannesi Scheving fyrir 300 árum  eða 
árið 1717. 

Stólbrúða hennar með ártalinu 1719

Bjó með seinni manni sínum, Stefáni 
Einarssyni próffasti,  í Laufási . 
Minningarskjöldur um Stefán var á 
tímum Hallgríms í kirkjunni. 

Jórunn var tengdamóðir Jón 
Steingrímssonar eldklerts



Haldið til Hóla. Sama fegurð og um 1800
•Hólar höfuðstaður í sjö aldir á Norðurlandi  

•Allt hrundi um 1800 – Norðurland beið þess ekki bætur.

•Hólar voru einn fjölmennasti staður landsins. 
• Biskup, skóli, prentsmiðja.



„Sagan skrifuð í jörðina“
Hólar í Hjaltadal

• Metnaðarfullar 
fornleifarannsóknir hafa farið 
fram á Hólum

• Teikning Frisaks frá árinu 1814. 
Kirkjan og  bindingshúsið sem 
Árni Þórarinsson biskup
lét reisa árið 1785



Rauði múrinn á Hólum
Ásgeir Jónsson hagfræðingur og fyrrum 
heimamaður á Hólum í Hjaltadal ritar grein í 
Skagfirðingabók um Rauða múrinn á Hólum 
– á öldum áður. 

Menn fluttir til landsins til verksins!

Hinn norski Gottskáld Keniksson var 
skipaður biskup árið 1442 – framkv.maður

Velsæld og miklir uppgangstímar. 



Elsta steinkirkja landsins
Hóladómkirkja var vígð 20. 11. 1763 af Gísla 
Magnússyni biskup, en turninn kom ekki fyrr en 1950

Steininn rauði var fenginn úr Hólabyrðu eins og í rauða 
múrinn fyrrum

Dómkirkja með flottum listaverkum og saga við hvert 
skref.

Hallgrímur Sch. var einn þeirra fimm sveina sem  
útskrifuðust frá hinum forna Hólaskóla árið 1802 –
síðastir skólasveina þaðan.   

Hallgrímur var einnig síðasti pilturinn frá Hólaskóla, 
sem fór til framhaldsnáms í Kaupmannahöfn.



Auðunarstofa
Auðunarstofa var ennþá uppi standandi á 
dögum Hallgríms á Hólum.

Stofan orðin léleg. Allt var að hrynja!

Skóli að hætta

Skóli sem allir karlkyns áar hans höfðu sótt á 
18.öldinni. 

Biskupsembættið  flutt suður

Geir biskup góði vígður á Hólum árið 1797



Á Garði í 
Kaupmannahöfn

• Hittum Hallgrím fyrir á 
Garði.

• Sjö ár í Kaupmannahöfn

• Mikill námsmaður

• Útskrifaður með láði

• Fékk tvisvar gullpening í 
verðlaun fyrir úrlausnir

• Einnig fær í slagsmálum!



Rómantík sveif yfir vötnum
HALLGRÍMUR REYKTI PÍPU OG LAS AF ÁKEFÐ. 
BJARNI THORARENSEN VINUR HANS STRÍDDI 
HONUM – AÐ HANN YRÐI REYKTUR SEM OG 
BÆKURNAR. BJARNI VAR MEIRI GLEÐIMAÐUR. 

FRUMKVÖÐLAR RÓMANTÍSKU STEFNUNNAR 
– SEGIR AÐALGEIR KRISTJÁNSSON UM 
FÉLAGANA BJARNA OG HALLGRÍM. 

Þeir sátu saman yfir Eddukvæðum og ortu 
saman. 

Ástarljóðið Vestanvindurinn talið að mestu 
eftir Hallgrím

Bæði Hallgrimur og Bjarni voru styrkþegar 
Árnanefndarinnar



Selíkó og Berissa og
Róbinson Krúsó í Fjölni



Bessastaðir – mynd frá 1834 
Haldið heim. Hallgrímur sigldi til 
Íslands árið 1810 og varð kennari 
við Bessastaðaskóla.

Bessastaðastofa var í byggingu á 
árunum 1761-1766. 

Húsið var byggt sem 
embættisbústaður fyrir Magnús 
Gíslason amtmann. 



Bústaður HSch. á Bessastöðum
Bessastaðir í raun þyrping húsa –svipað og torfbærinn.  Elst er Bessastaðastofa, 
sem var byggð á árunum 1761-1766

Húsið sem Hallgrímur og fjölskylda bjuggu í alla tíð á Bessastöðum var hluti af 
langhúsi sem var reist austan skólahússins – Bessastaðastofu.  Timbrið úr 
Hólavallaskóla var flutt til Bessastaða og nýtt í þessa byggingu, en dugði skammt. 
Húsið var í raun aldrei fullklárað. 

Vilhjálmur Þ. Gíslason orðar þetta þannig: ,,Þar voru lítil herbergi og þröngt. 
Scheving hafði stofu sína tjaldaða gömlum reflum eða veggtjöldum.“



Bessastaðir 1790. Vatnslitamynd eftir E. 
Dayes 

Spor Hallgríms lágu í 35 ár um 
þetta hlað og hús.

Langaði til  Grenjaðarstaðar 

Varð doktor árið 1817

Skólasveinar, stéttarmálið og 
vinirnir frá Khöfn. 

Decimera



Lífið á Bessastöðum

Fjölskyldan. 

Kennarinn

Vísindamaðurinn –
fræðimaðurinn

Skrifarar

Átrúnaðargoð



Bessastaðakirkja – grjót úr Gálgahrauni
Lengi í byggingu

Reist utan um timburkirkju - ?

Helstu athafnir skólans í 
kirkjunni

Tvísöngurinn – kvintsöngurinn.   
Merkilegar þjóðlegar minjar.

 Arngrímur Halldórsson í bréfi 
1833: „varð Egilsen og doktorinn 
öldungis innteknir í því“



Glíma í anddyrinu á Bessastöðum

Ekki hægt að tala um Hallgrím 
Scheving – án þess að minnast á 

„glímu.“

Gleðistundir

Íþróttir.



Lærði skólinn eða 
Latínuskólinn í 
Reykjavík var vígður 1. 
október 1846

Efniviðurinn kom 
tilhöggvin frá 
Kristjánssandi í Noregi.

Stærsta hús landsins...

Umskipti í kennslurými 
frá Bessastöðum. 



Skólinn og kotin í Þingholtunum



Skólasveinar – ævisögur 
„Venjulega er tekið fram, að endurreisn íslenskunnar í
seinni tíð sé Fjölni að þakka, einkum Konráði og Jónasi, en
menn gættu þess ekki, eða vilja ekki gæta þess, að Scheving
og faðir minn lögðu grundvöllinn. Scheving hafði áhrif á
Konráð, en faðir minn á Jónas, og ritháttur þeirra beggja og
skáldskapur Jónasar er beinlínis kominn fram af áhrifum
þessara tveggja kennara, hinna ágætustu manna, sem þá
voru uppi og enginn hefur yfirstigið. Hér á landi voru þá
einungis þessir tveir, sem héldu upp heiðri málsins.“



Tvíeykið frá Bessastöðum

HSch. keppti um starfið við Jón 
Sigurðsson

Pereatið 1850

HSch. skrifar 18.8. 1850 bréf til 
Brynjólfs Péturssonar og biður 
um hjálp að losna frá skólanum



Austurvöllur nr. 1

• H. Scheving fékk lóð við Austurvöll 
útmælda

• Húsið kom að mestu tilhöggvið frá 
Noregi. 

• Múrsteinn var hlaðinn í grindurnar. 





Falleg mynd frá 
um  1850

• Húsið hans Hallgríms nýtur 
sin hér til vinstri.

• Ofar er hús Stefán 
Gunnlaugssonar og

• Smiðshús sem er á 
Árbæjarsafni



Þjóðhátíðarárið  - 1874



Húsið - Kosningaréttur kvenna árið 1915



Stofuskraut í Schevingshúsi
Mynd af Madvig latínu prófessor var upp

á vegg í stofunni! 

Skrifaði upp dánarbúð Schevings

Ótrúlegt magn bóka  - 253

Dýrmætasta eignin var bókin Heimskringla

Fallegir bókaskápar og ágæt rúm. 



Víðförlasta hús Reykjavíkur – 170 ára
1847  Dr. Hallgrímur Scheving reisir húsið að Austurvelli nr. 1

1872 Oli P. Finsen. Fyrsta pósthús landsins

1902 Thor Jensen kaupir húsið.  Milljónafélagið

?        Morgunblaðið er þar um skeið

1926 Hugmynd að reisa ráðhús á staðnum 

1928 Húsið flutt í Skerjafjörð, þar sem nú heitir Einarsnes. Á mótum Reykjavíkurvegar og 
Þvervegar.

1930 Hótel Borg rís á lóðinni að Pósthússtræti 11 

1941 Húsið flutt enn á ný og fær heitið - Breiðablik við Sundlaugaveg (Brúnavegur 8). 



Minjavernd er mikilvæg
Við mótum byggingar en síðan móta þær okkur –

er haft eftir Churchill.

Fjölnismaðurinn Tómas Sæmundsson skrifaði harðorða 
grein í Fjölni gegn „útflutningi“ listaverka okkar eins og 
Marteinsklæðinu.  

Lærum að meta húsagerð okkar og listaverk og sýnum dug 
í að varðveita og vernda.  

Gleymum ekki - hús hafa mikilvæga sögu að segja okkur.     



Í allri sinni dýrð...


