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Hver var JosepH Banks? 
Fyrsti Íslandsvinurinn, verndari Íslands og BJargvættur

Joseph Banks (1743–1820) var enskur náttúrufræðingur og land-
könnuður með brennandi áhuga á grasafræði. Banks var vellauðugur 
landeigandi og af þingmönnum kominn. Hann nam við helstu mennta-
setur Englands: Harro  w, Eton og Christ Church, Oxford. Rúmlega tví-
tugur að aldri lagði hann af stað í fyrstu rannsóknarferð sína, til 
Labrado  r og Nýfundnalands. Á árunum 1768–1771 tók hann þátt í einni 
af frægustu landkönnunarferðum sögunnar með James Cook á skip-
inu Endeavour um Suðurhöf, til Ástralíu og Nýja-Sjálands og umhverfis 
hnöttinn. Fyrir þá för hlaut Banks mikla frægð og veitti Oxford háskóli 
honum doktorsnafnbót við heimkomuna.  Árið eftir leiddi hann fyrsta 
breska vísindaleiðangurinn til Íslands. Banks var kosinn forseti Bresk a 
vísindafélagsins (Royal Society) árið 1778, gegndi því embætti í rúm 40 
ár „og gerðist hartnær einvaldur í vísindaheimi Breta“ (Haraldur Sig-
urðsson). Heimili hans varð eins konar rannsóknarmiðstöð, enda var  
náttúrugripasafn hans einstakt og bókasafnið í sérflokki. Hann er ekki 
talinn mikill fræðimaður sjálfur, fremur verndari vísindanna sem nýtti 
auðæfi sín í þágu þeirra og til þekkingaröflunar. Hann skrifaðist á við um 
3.000 manns, meðal annars nokkra Íslendinga, og nú er unnið að útgáfu 
bréfasafns hans, en alls hafa um 20.000 bréf varðveist. 

Banks var alla tíð handgenginn bresku ríkisstjórninni og Georg konung i 
III, sat í trúnaðarráði konungs og varð sérfræðingur bresku ríkis-
stjórnarinnar í málefnum Íslands. Hann var gerður að barónett 1781 og 
var um ævina kjörinn til setu í 72 vísindafélögum víða um heim. Hann 
var merkismaður á sinni tíð, fyrsti Íslandsvinurinn, verndari Íslands á 
stríðstímum og bjargvættur. 

Banks um þrítugt, árið 1733. Stuttu eftir 
heimkomuna frá Íslandi sat hann fyrir hjá 
hinum fræga portrettmálara Sir Joshua 
Reynolds. 

Banks, 14 ára að aldri, heldur hér á mynd 
af plöntu.  Málverkið er talið vera frá 1757, 
annað hvort eftir Johann Zoffany eða Lemue  l 
Francis Abbott. 
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Skopmynd af Banks teiknuð 1772. Banks 
stendur með annan fótinn á Suðurpólnum 
(ferðalagið suður á bóginn með Cook) og 
hinn á Norðurpólnum (leiðangurinn til 
Íslands). Hér er skopast að náttúrufræðing-
um sem ferðast um heimsins höf til að leita 
að litlum skordýrum. 

Stytta af Joseph Banks í Náttúrugripa-
safninu, London. Vísindaskjölin frá 
Íslands leiðangrinum eru varðveitt þar. 

Skjaldarmerki Banks. Áhugi hans á grasa-
fræði leynir sér ekki. 

Eton College. Banks gekk í Eton skóla, frægasta 
heimavistarskóla Bretlands, á árunum 1756–
1760.

Christ Church, Oxford. Hér lagði Banks stund á nátturufræði á árunum 1760–1764. 
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daniel solander

Daniel Solander (1733–1782) var sænskur náttúrufræðingur, læri-
sveinn Linnæusar (Carls von Linné), frægasta grasafræðings sög unnar. 
Linnæu  s sendi Solander til London til að kynna flokkunarkerfi sitt. Hann 
var ráðinn til British Museum og þar kynntist hann Banks og urðu þeir 
miklir vinir og samstarfsmenn upp frá því. Banks bauð honum að koma 
með í Endeavour-leiðangurinn og við heimkomuna var Solander einnig 
sæmdur heiðursdoktorsnafnbót af Oxfordháskóla og hann varð með-
limur í mörgum vísindafélögum. Hann fór með í Íslandsleiðangurinn og 
að honum loknum var hann skipaður yfirmaður náttúrufræðideildar-
innar í British Museum. Solander lést, aðeins 49 ára að aldri, á heimili 
Banks þar sem þeir voru að vinna að útgáfu ritsins Florilegium,  þar sem 
birta átti afrakstur grasafræðirannsóknanna í Endeavour-leiðangrinum. 
Ekki varð af þeirri útgáfu fyrr en 1990. 

naFnspJald Banks

Banks lét útbúa nafnspjaldið 
eftir Íslandsförina. Teikning 
af Heklu prýðir kortið. Einnig 
eru  Hólar merktir, enda var sá 
staður oft sýndur á kortum eftir 
að Guðbrandur biskup reiknaði 
út hnattstöðu Íslands á 16. öld.  

Til hægri: 
Sitjandi til hægri er Daniel Solander og Banks fyrir miðju. Til vinstri er Omai, fyrsti 
Pólýnesíubúinn sem kom til Englands, en þeir Banks og Solander höfðu umsjón með honum.  
Málverkið er eftir William Parry og talið málað um 1775–1776. 

Captain James Cook (1728–1779) 
landkönnuður og sjóliðsforingi. Banks 
sigldi með honum á eigin kostnað í 
hinni fræknu Endeavour-hnattsigl-
ingu 1768–1771.  

Daniel Solander (1733–1782) náttúru-
fræðingur.



7



8

aF HverJu kom Banks til Íslands 1772? 
Hvert var markmið Ferðarinnar?
Í ljósi glæsilegs árangurs Endeavour-leiðangursins var strax hafist hand a 
við að skipuleggja annan, sem einkum var ætlað að leita að hinu dular-
fulla meginlandi Terra Australis Incognita (sem reyndist ekki vera til). 
Farkosturinn var nú skipið Resolution undir stjórn Cooks. Banks var á ný 
boðið að vera vísindalegur leiðangursstjóri enda greiddi hann allan kostn-
a     ð fyrir sig og fylgdarlið sitt. Hann hóf undirbúning af miklu kapp  i, réði 
til sín fjölmarga vísindamenn, teiknara, þjóna og meira að segja franskan 
kokk, alls tæplega 20 manns. En þegar hann sá vistarverurnar um borð 
sem ætlaðar voru honum, fylgdarliðinu og rannsóknar gögnunum, leist 
honum ekkert á þær. Til að gera langa sögu stutta, gat hann ekki sætt 
sig við slíkar aðstæður, fór einfaldlega í fýlu og hætti við þátttöku. Nú 
var staða hans orðin vandræðaleg og góð ráð dýr, því hann var búinn að 
ráða í vinnu fjölda manns sem hann vildi nýta á einhvern hátt vísindunum                

Úr dagbók Banks.
Opna úr inngang i 
Banks í Íslands dag-
bókinni. McGill Uni-
versity, Blacker- Wood 
Library, Montreal.  

„Ég vildi takast ferð á 
hendur og fann engan 
stað sem hægt var 
að ferðast til tímans 
vegn  a og var jafn væn-
legt til árangur  s og 
Ísland, en þangað hafa 
fáir komið og aldrei 
neinn góður náttúru-
fræðingur að því er ég 
best veit ... þar munu 
vera mörg eldfjöll sem 
væri eftir sóknarvert 
að rannsaka …“ 
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til framdráttar, og nú var farið að líða á sumarið. Hann 
leit á landakortið, kom auga á Ísland og ákvað að fara 
þanga  ð. Í dagbók sinni útskýrði hann þá ákvörðun sína 
að halda til Íslands. Liðið var á siglingatímann, Ísland var 
tiltölulega nálægt og lítt rannsakað af „almennil egum“ 
náttúrufræðingum. Sagt var að þar væri fjöldi eldfjalla 
sem gerði það mjög eftirsóknarvert til rannsókna.  Aðal-
markmiðið var að ganga á Heklu.   

undirBúningur Ferðarinnar

Banks hafði mjög stuttan tíma til að undirbúa leið-
angurinn. Hann leigði skipið Sir Lawrence með tólf 
manna áhöfn en fann engan í London sem hafði komið 
til Íslands og varð að reiða sig á upplýsingar úr bókum. 
Því safnaði hann að sér um 40 bindum sem hann hafði 
með sér, einkum ritum eftir Linnæus.  Solande  r fór að 
skrá plöntur sem gætu fundist á Íslandi og studdist þar 
aðallega við rit Niels Horrebow og Johanns Anderson. 
Síðast en ekki síst fékk Banks vegabréf frá danska 
sendiherranum í London, Diede de Fürstenstein barón, 
sem veitt  i leyfi til fararinnar og tók fram að Banks og 
Solander væru „nú þegar mjög frægir all staðar“ og 
hyggðust gera athuganir á náttúru Íslands, einkum í 
grasafræði, dýrafræði og eldfjallafræði.  Geysisgos. 

Leiðangursmenn skoðuðu og mældu alla 
þá hveri sem urðu á leið þeirra. Silungur 
og rjúpur voru soðnar í Geysi, „delicious 
eating.“
Mynd: John Cleveley jr.
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Hér er leiðarlýsingin frá Hafnarfirði, að 
Geysi, Skálholti og Heklu og til baka til 
Hafnarfjarðar.
Daniel Solander, Plantae Islandicae et 
Notul  æ itinerariæ. The Natural History 
Museu m, London. 
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Bréf til Banks frá Þorsteini Jónssyni, 
dagsett 12. ágúst 1777. 

Þorsteinn Jónsson (f. 1731) bóndi á Hval-
eyri var fylgdarmaður Banks á Íslandi. 
Þetta er eina bréfið í bréfasafni Banks 
sem er skrifað á íslensku og er varðveitt í 
British Library.

„Frá þeim háa herra í London í Englandi, 
herra Josep Banks, hefi ég undirskrifaður 
meðtekið í skenk [gjöf] eina gyllta silfur-
festi hverja ég í undirgefni auðmjúklegast 
þakka og kvittera herra amtmanninn Ólaf 
Stephensen fyrir hennar skilvíslega af-
hending til mín.“
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dvölin á Íslandi 29. ágúst til 6. októBer 1772 
Banks og félagar dvöldu á Íslandi í um sex vikur og bjuggu um sig í 
vöruhúsum kaupmanna í Hafnarfirði. Fremst stand a sjómenn við ára-
báta. Til vinstri eru tveir leiðangursmenn að mælingum með kvaðranti. 
Litl i seglbáturinn til hægri er sennilega sá sem var not aður til að flytja á 
land farangur og vistir leiðangursmanna.

Mynd: John Cleveley jr.
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Á Hvaleyri við Hafnar fjörð bjó Þorsteinn Jónsson sem var leiðsögu-
maður Banks og félaga. Hann skrifaði Banks bréf á íslensku fimm 
árum síðar. Myndin lýsir vel híbýlum, klæðnaði og störfum fólksins. Á 
meðan á dvöl leiðangursmanna stóð stunduðu þeir fiskveiðar, skytt erí, 
söfnuðu plöntum, rannsökuðu náttúruna og stunduðu mikið félagslíf. 

Mynd: John Cleveley jr.
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Í Skálholti hittu þeir Finn Jónsson gigtveikan í gufubaði og Bjarni Jóns-
son rektor orti til þeirra lofkvæði á latínu. Banks var örlátur – gaf þeim 
silfurbúna rakhnífa og úr. Skálholt var helsti staður Íslands á þessum 
tíma og má ætla að húsakostur hafi komið ferðalöngunum á óvart.

Mynd: John Cleveley jr.



15

Meginmarkmiðið var að skoða Heklu.  Hér er lest á ferð i grennd við 
Heklu. „Héldum af stað til Hekluskarðs yfir hraun, hálfrar mílu breitt, 
þakið ösku sem rauk eins og eyðimörkin í Arabíu ... Landslagið samfelld 
öskuauðn, því nær ólýsanleg“, segir Banks í dagbók sinni 24. septem-
ber. Þegar komið var að Heklu fannst þeim ískalt og erfitt að klífa fjallið. 
Banks hélt þeir væru fyrstir til að komast á tindinn! 

Mynd: John Cleveley jr.
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Banks bauð heldri mönnum í flottar veislur sem franski kokkurinn 
Antoin  e Douvez eldaði. Fjölbreytni vínteg undanna kom Íslendingum á 
óvart og „ypparlegir hljóðfærameistarar“ spiluðu á horn undir borðum.
Ólafur Stephen sen átti eftir að verða mikill vinur Banks eins og bréfa-
skipti þeirr a sanna. Leiðangursmenn voru örlátir, útbýttu skinkum í gríð 
og erg og þáðu rófur í staðinn.

Mynd: John Cleveley jr.
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gleðidansinn: kveðskapur leiðangursmönnum til Heiðurs 
Bjarni Jónsson (1725–1798) skólameistari í Skálholti kvað „Gleði dansinn“ 
til heiðurs Banks og Solander en þeir heimsóttu hann á leið til Heklu 22. 
september 1772. Bjarni orti kvæðið bæði á latínu og íslensku eins og hér má 
sjá, 25 vers á tíu skrautlega rituðum síðum. Banks taldi hann æruverðugan 
mann og skynsaman og færði honum silfursleginn rakhníf að gjöf.  

Gleðidans, sleginn af sönggyðjunum að Skálholti í tilkomu tignarlegs 
manns, Hr. Josephs Banks vopnbera, hvör eð reisti frá Englandi til 
Íslands til að rannsaka og aðgæta markverða hluti þessa fátæka ey-
lands í ríki náttúrunnar ásamt með yfrið fríðu og vel menntuðu föru-
neyti sem samanstóð af einum náttúruspeking, nefnilega þeim nafn-
fræga og hálærða manni doktor D. Solander, einum stjörnumeistara, 
einum fornfræðameistara, þremur málurum, tveimur skrifurum, einum 
skipskapteini og einum lautinant, til heiðurs og skyldugrar virðingar 
fyrir þann enska herra og hans lærðu fylgjara fram borinn. 

Að Skálholti, árum eftir Guðs burð 1772, þann 22. Septembris af Bjarna 
Jónssyni skólameistara að Skálholti. 
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samtÍmaFréttir aF Íslandsleiðangrinum

Íslendingar kunnu að meta heimsókn vísindamannanna eins og sjá má 
í  fyrsta tölublaði fyrsta árgangs Islandske Maaneds-Tidender, sem er 
elsta tímarit Íslands og kom út á Íslandi í þrjú ár, fyrst í október 1773. 
Þetta var fréttablað og samdi ritstjórinn Magnús Ketilsson sýslumaður 
efnið að mestu. Hér er sagt frá hinum víðfrægu gestum sem komu til 
að skoða allt merkilegt í náttúrunni og var þeim hrósað fyrir gjafmildi 
og mann gæsku.

  

Forsíða Islandske Maaneds-Tidender.

Grasagarður Bjarna Pálssonar við Nes
stofu. 
Nesstofa var byggð á árunum 1761–1767 
sem embættisbústaður landlæknis og 
er því eitt af elstu steinhúsum landsins. 
Bjarni Pálsson bjó þar og bauð Banks og 
Solander í kvöldverð. Þeir báðu Bjarna að 
framreiða máltíð ‘öldungis eins og fyrir 
íslendska’. Dvöldu þeir þar í heilan dag og 
skoðuðu grasagarð Bjarna. Skiptust þeir á 
gjöfum. Bjarna var fært „dýrindis“ stækk-
unargler en hann lét þá fá ýmsa fágæta 
náttúrugripi, smárit og „Antiqvitæt þessa 
lands“. 
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Bretland.
Íslandsleiðangurinn vakti athygli þegar 
heim var komið. The Edinburgh Evening 
Courant birti frétt 9. janúar 1773 um að 
talið sé að Banks og Solander hafi verið 
fyrstir til að komas  t á tind Heklu. Einnig
er sagt að þeir hafi skoðað Geysi og 
fundist merkilegt að Ísland skyldi vera 
eitt af elstu lærdóms setrum í Evrópu.

Íslensk máltÍð Í Boði BJarna pálssonar

MENU

Heimboð í Nesstofu

„Bauð Bjarni þeim til miðdagsverðar, 
og æsktu þeir sú máltíð yrði tilreidd 

öldúngis eins og fyrir íslendska“

Var þá fyrst opnaður maginn 
með staupi af dönsku korn-brennuvíni

Kökur [flatkökur], 
ostur og súrt smjör

Bitaður harðfiskur 

Sauðakjötssteik

Kjötsúpa með sýru

Silúngur og laufabrauð

Hákarl og hvalreingi

Við síðasta réttinn „misstu þeir matarlyst í það sinn“. 

Sveinn Pálsson, Ævisaga Bjarna Pálssonar, 72.



20

Hver var Hinn vÍsindalegi árangur? 
Hinn vísindalegi árangur ferðarinnar var ekki mikill. Ekkert eldgos var í 
gangi (Hekla hafði gosið síðast 1766) og nú var svo langt liðið á sumarið 
að plöntur voru visnaðar, farfuglarnir flognir suður á boginn. Þeir voru 
alltof seint á ferðinni. Og svo kom á daginn að þeir urðu ekki fyrstir 
til að klífa Heklu, það höfðu Bjarni Pálsson og Eggert Ólafsson gert 
er þeir ferðuðust um Ísland á árunum 1752–1757 til að kanna náttúru 
landsins fyrir tilstilli danska vísindafélagsins (Videnskabernes Sælskab 
i Kiøbenhavn). Stórvirki þeirra, Reise igiennem Island, eða Ferðabók 
Eggerts og Bjarna eins og hún er kölluð á íslensku, kom út á dönsku 
árið 1772 í tveimur bindum, skreytt með fjölmörgum koparstungum og 
nýju Íslandskorti. Banks gat ekki keppt við þessa glæsilegu útgáfu.   

Hins vegar komu leiðangursmenn ekki tómhentir heim. Banks safn-
aði hraunmolum og steintegundum, keypti karl- og kvenbúninga 
(nú glataðir), aflaði sér íslenskra handrita og prentaðra bóka (m.a. 
Guðbrandsbiblíu, Snorra-Eddu og Njálssögu) sem hann ýmist fékk gef-
ins eða keypti og eru nú varðveitt í British Library. Síðast en ekki síst var 
afraksturinn listaverk teiknaranna þriggja í leiðangrinum sem prýða 
þessa sýningu, einnig varðveitt í British Library. Vísindaskýrslurnar eru 
varðveittar á Natural History Museum í London. Allt eru þetta merkar 
heimildir fyrir Íslandssöguna. 

Kona í reiðfötum. 
Sérkennilegur ferða klæðnaður kvenn  a 
vakti athygli leiðangursmanna. Hár hattur-
inn var sniðinn til að rúma háan faldinn 
og vera honum til hlífðar og stuðnings á 
ferðalögum.
John Frederick Miller.

Til hægri: Banks segir frá því í dagbók 
sinni að þeir hafi séð þrjá hraunstrauma. 
Leiðangursmenn safna steinasýnum.
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Hér er greint frá skordýrum eins og  
köngulóm og flóm; möðkum og fuglum 
eins og hröfnum og neðarlega á síðunni 
er minnst á geirfuglinn.
Daniel Solander, Plantae Islandicae et 
Notulæ itinerariæ. 

Úr Flora Islandica, skrá sem Daniel 
Solander tók saman fyrir leiðangurinn. 
Lengst til hægri er getið hvar þeir fundu 
jurtina (H táknar Hafnarfjörð, t.d.) Hér má 
sjá minnst á krækiber, einiber og burnirót. 
Daniel Solander, Flora Islandica.
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Uno von Troil (1746–1803) hafði verið á ferða-
lagi í Evrópu þar sem hann hitti upplýsingar-
menn á borð við Rousseau, Diderot og 
d’Alembert. Hann kom síðan við í London 
þar sem hann hitt  i vin sinn Solander. Þegar 
Banks frétti að Troil væri áhugamaður um 
íslenska tungu var honu  m boðið með í leið-
angurinn til Íslands. Það var hann sem tók að 
sér að skrifa ferðasöguna, Bréf frá Íslandi, 
sem kom fyrst út í Stokkhólmi árið 1777 og 
var fljót lega þýdd á þýsku, ensku, frönsku, 
hollensk u (1780–1784) og loks á íslensk  u árið 
1961.  Troil varð síðar meir erkibiskup í Upp-
sölum. Málverkið er eftir Lorens Pasch.

FerðaBók eggerts og BJarna

Bjarni Pálsson og Eggert Ólafs-
son höfðu ferðast um allt Ísland 
á ár unum 1752–1757 fyrir tilstilli 
dansk a vísindafélagsins (Videnskab-
ernes Sælskab i Kiøbenhavn) til að 
kann  a náttúru Íslands. Stórvirki 
þeirr a, Reise igiennem Island eða 
Ferðabókin eins og hún er kölluð 
á íslensku kom út á dönsk u árið 
1772 í tveimur bindum myndskreytt 
með fjöld a koparstunga og nýju 
Íslandskorti og var síðar þýdd á 
þýsk u, frönsku og ensku. Banks 
gat ekki keppt við þessa glæsi legu 
útgáf  u eftir aðeins sex vikna dvöl á Ísland i. Þorvaldur Thoroddsen 
skrifaði að þegar þeir Eggert og Bjarn i komu til Kaupmannahafnar 
1757 hafi þeim verið mjög vel tekið af vísinda mönnum og höfðingjum: 
„Höfðu þeir af maklegheitum mikla fremd og heiður af ferðum sínum, 
sem mönnum þótti að öllu hafa vel tekist.“ Þarafleiðandi má segja að 
Banks hafi ekki haft rétt fyrir sér þegar hann skrifaði í dagbók sína að 
Ísland „had never been visited by any good naturalist.“ 
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óFriður

Um haustið 1807 drógust Danir, sem höfðu fram að þessu verið hlut-
lausir, inn í stríð. Danski flotinn var hertekinn og fluttur til Bretlands.  
Friðri k VI gekk í lið með Frökkum og 4. nóvember lýstu Bretar formlega 
yfir stríði við Danmörku. Styrjöld var skollin á við fremsta flotaveldi heims 
og nú var konunglegi breski flotinn allsráðandi í norðurhöfum og fram-
fylgdi af hörku hafnbanni gegn Napóleoni og bandamönnum hans. Að 
venju lögðu kaupskip af stað frá Íslandi síðla sumars og áttu sér einskis 
ófriðar von. Um helmingur þeirra, tæplega tuttugu skip, var hertekinn 
af breska flotanum og færður til hafna á Bretlandseyjum. Hertakan var 
stóralvarlegt mál: mundu danskir kaupmenn þora að sigla til Íslands í 
framtíðinni?

Friðrik VI (Danakonungur 1808–1839). 
Konungi stóð ekki á sama um ástandið á 
Íslandi en gat litla sem enga hjálp veitt. 
Honum var vel kunnugt um þátt Banks 
í að tryggja siglingar til Íslands og eftir 
að friður var saminn bauðst hann til að 
gera Banks að riddara af Dannebrog. 
Banks hafnaði boðinu en þáði af konungi 
stórverkið Flora Danica. 

Stórskotaárás Breta á Kaupmannahöfn 
2. september 1807 sem stóð í þrjár 
nætu r. Talið er að um 1.800 manns hafi 
látist, þar af 1.600 borgarar, og 300 hús 
gjöreyðilagst.
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Meðal herteknu skipanna var skip Bjarna kaupmanns Sívertsen, De 
Tvende Söstre, og svo heppilega vildi til að meðal farþeganna var Magnú  s
Stephensen – valdamesti Íslendingur sinnar tíðar. Magnúsi varð strax 
ljóst að Íslandsverslunin gæti ekki þrifist nema með samþykki og sam-
vinnu við Breta og því lék hann nú djarfan leik og skrifaði bréf til eina 
Bretans sem hann þekkti til, Sir Joseph Banks. Magnús minntist þess 
að þegar hann var tíu ára snáði árið 1772 hafði Banks heimsótt föður 
hans, Ólaf Stephensen þá amtmann, og höfðu þeir síðan átt í talsverðum 
bréfa   - og gjafaskiptum.  Í bréfi sínu til Banks, dagsettu 17. október, full-
yrti Magnús að hungursneyð vofði yfir Íslandi ef aðflutningar tepptust og 
bað hann Banks um að beita sér fyrir því að herteknu skipin yrðu leyst úr 
haldi og þeim leyft að halda versluninni áfram. 

Magnús Stephensen (1762–1833), 
dómstjóri í Landsyfirréttinum og leið-
togi Upplýsingarinnar á Íslandi. Hann 
mundi vel eftir Banks enda hafði hann 
snætt heima hjá amtmanns hjónunum, 
foreldru  m Magnúsar.  Hann var fremstur 
Íslendinga á sinni tíð. 

Bjarni Sívertsen (1763–1833) var 
kaupmaður í Hafnarfirði. Skip hans 
var hertekið af Englendingum 1807 
og var hann fangi í Edinborg. Banks 
bauð honum suður til London og 
yfirheyrði hann um ástandið á 
Ísland i og lánaði hann Bjarna fé úr 
eigin vasa. Bjarni var mjög virkur í 
verslunar málum á stríðstímanum 
og að launum veitti konungur honum 
nafnbótina riddari af Dannebrog. 

Úr ævisögu Bjarna Sívertsen

Frelsun skipanna var fyrst og fremst 
Banks að þakka, eins og Bjarni Sívert-
sen komst að orði í sjálfsævisögu 
sinni.

„Þess er að gæta, og það er líka auðskilið, að Riddara Banks er einum að þakka, 
hvaða heppni öll vor bónarbréf höfðu; hann bar þau sjálfur fram; hann talaði fyrir 
Íslands nauðsyn. Allt hvað mér er að þakka, mundi það, að ég, sem sá eini nálægi, 
tjáði honum frá landsins ástandi.“
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Napóleon (1769–1821) var hershöfð ingi 
og síðar keisari Frakka. Danmörk og 
þar með Ísland drógust inn í Napóleons-
styrjaldirnar 1807–1814. Þá kom Banks 
Íslendingum til hjálpar. 

Með bréfi sínu til Banks – þvert 
ofan í tilskipun Danakonungs, en 
engar bréfaskriftir voru leyfðar 
milli stríðandi fylkinga – hratt 
Magnús af stað atburðarás sem 
bjargaði Íslandsversluninni og 
forðaði landsmönnum frá alvar-
legri hungursneyð. 

Banks gegndi kallinu. Hann vildi 
gera allt fyrir Íslendinga og skrif-
aði: „að sú gestrisni sem ég naut á 
Íslandi hafði of mikil áhrif á mig til 
þess að ég geti verið sinnulaus um 
nokkur mál sem varða Íslendinga.“

Og hann átti svo sannarlega eftir 
að standa við þessi orð. Hann sendi 
strax bréf Magnúsar til ráðherra og 
hélt áfram að beita áhrifum sínum 

til að tryggja að íslensku skip unum yrði sleppt, með linnulausum bréfa-
sendingum og heimsóknum til ráðamanna. Vegna atorku Banks voru 
skipin leyst úr haldi og inn limuð í breska leiðarbréfakerfið. Á meðan á 
stríðinu stóð var Íslandsverslunin alfarið undir stjórn Breta. 

Þetta málverk sýnir Banks í forsetastóli 
breska vísindafélagsins (Royal Society). 
Málað af Thomas Phillips, árið 1809, 
þegar Banks var á kafi í Íslandsmálum.  
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Byltingin 1809 og innlimun     

Sumarið 1809 kom enskt kaupskip til Reykjavíkur. Trampe stiftamtmaður 
neitaði kaupmönnunum um verslunarleyfi en þeir handtóku þá stiftamt-
manninn og færðist stjórn landsins á hendur danska túlksins Jörgens 
Jörgen sen. Ísland var nú lýst sjálfstætt ríki „laust og liðugt frá Danmerkurs 
ríkisráðum“ og undir vernd Bretlands. Jörgensen og Banks þekkt ust 
vissu lega og hafði Banks verið meðmæltur verslunarleið angrinum til að 
flytja nauðsynjar til Íslands. En Banks átti engan þátt í byltingunni – enda 
var hún sjálfsprottin. Valdaránið var einfaldlega viðbragð við þeim hindr-
unum sem Trampe lagði í veg ensku verslunarinnar. 

Banks var stórhneykslaður á „íslensku byltingunni“. Þar hefði róttækri 
franskri hugmyndafræði verið troðið upp á hina ágætu og blásaklausu 
Íslendinga. Vildi hann fyrir alla muni fyrirbyggja að slíkt henti Íslendinga 
aftur og fékk því konung til að samþykkja afar vinsamlega tilskipun í garð 
Íslands, og reyndar fengu Færeyjar og Grænland einnig að fljóta með. 
  

The London Gazette (bresku stjórnartíðindin)  10. febrúar 1810 

Þann 7. febrúar 1810 mætti Georg III á fund trúnaðarráðs (Privy Council), þar sem 
Banks átti sjálfur sæti og samdi hann tilskipunina. Uppköst hans eru varðveitt. 

Hér lýsti konungur því yfir:

„Að eylöndin Færeyjar og Ísland, ásamt nokkrum byggðum á Grænlands ströndum, 
sem eru partar Danmerkurríkis, hafa, síðan stríð hófst millum Stóra-Bretlands og Dan-
merkur, vantað allar samfarir við Danmörk, svo að allir innbyggjarar ... séu ... komn ir í 
mestu vesöld, líði skort á flestum lífsins nauðsynjum og hlunnindum ...“

Því: „skulu [þeir] undan skiljast frá öllum árásum og óvináttu tilráðum af Hans hátignar 
stríðsfólki og undirsátum …“

Þetta er stórmerkileg yfirlýsing. Íslendingum var veitt hlutleysi í ófriðnum, frjáls 
verslu  n skyldi ríkja milli Bretlands og Íslands og örugg sigling milli Íslands og Dan-
merkur leyfileg, að vísu með skilyrðum. Bretar viðurkenndu formlega að yfirráð á 
Íslandi væru í höndum Dana, en hins vegar væri Ísland de facto undir vernd Breta. 
Ísland var á bresku áhrifasvæði fram til friðarins í Kiel 14. janúar 1814.

Georg III var konungur Englands frá 
1760–1820. Voru þeir Banks miklir vinir.  
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Banks var imperíalisti. Hann velti fyrir sér stöðu Íslands í heiminum 
og taldi það forsendu fyrir velmegun Íslendinga að eyjan kæmist 
undi  r stjórn Breta.  Banks lýsti ástandinu á Íslandi svo að  þar virt-
ust alli r vansælir, hvar í stétt sem þeir voru, og taldi að Íslendingar 
myndu fagna nýjum húsbændum. Hann skrifaði æðstu stjórnvöldum 
að áður fyrr hefði Ísland verið hluti af þeim eyjaklasa sem í fornöld 
var kallaður Britannica. Íslendingar hefðu verið hinir mestu sægarpar 
og fundið Ameríku löngu á undan Kólumbusi. Stjórn Dana hefði hins 
vegar dregið úr þeim allan mátt en undir breskri stjórn myndu þeir 
taka mikinn fjörkipp og áður en langt um liði fengi breski flotinn nóg af 
dugandi sjómönnum. Eignarhald á landinu myndi auka mjög á stolt og 
yfirburði Bretlands. Undir farsælli stjórn Breta yrði hægt að byggja upp 
fiskveiðarnar og hafa margvíslegan hag af landinu. 

Jörgen Jörgensen (1780–1841) var danskur 
ævintýramaður. Hann hafði komist í kynni 
við Banks árið 1806 og sigldi til Íslands 
sem túlkur með breskum verslunarleið-
angri sumarið 1809. Eftir að kaupmenn 
höfðu handtekið Trampe stiftamtmann, 
sem andmælti versluninni, lýsti Jörgensen 
yfir sjálfstæði Íslands og gerðist „Alls Is-
lands Vernd ari og Hæstráðandi til Sjós og 
Lands“. Við komuna til Bretlands lenti hann 
í fangelsi og var síðar fluttur sem fangi til 
Ástralíu. Hann dó í Tasmaníu 1841.   

Forn gígur í hlíðum Heklu. 
John Cleveley jr.
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sporgöngumenn Banks

Banks áttaði sig á því  að Íslandsleiðangurinn hafði ekki skilað miklu. 
En hann lét þá von í ljósi að afraksturinn, þótt rýr væri, gæti hvatt aðra 
vísindamenn til að halda áfram könnun landsins og að þeir myndu þá 
meta að verðleikum brautryðjandastarf hans.

Sir John Thomas Stanley (1766–1850) var breskur þingmaður og barón. 
Rúmlega tvítugur, meðan hann var enn við nám við Edinborgarháskóla, 
leigði hann sér skip og sigldi til Íslands ásamt vinum sínum í skemmti-
ferð. Þeir skrifuðu dagbækur sem hafa komið út á íslensku. Stanle  y var 
þegar búinn að ganga á bæði Etnu og Vesúvíus, nú var komið að Hekl  u 
og Snæfellsjökli. Hann tók þátt í Íslandsversluninni á stríð  s   árunum 
og ásamt Banks aðstoðaði hann Guðrúnu hundadagadrottningu við að 
kom ast aftur heim.

Sir William Jackson Hooker (1785–1865) var breskur grasafræðingur 
og fyrsti stjórnandi Kew Gardens, grasagarðsins fræga í London. Hann 
kom til Íslands á vegum Banks sumarið 1809 til að safna íslenskum jurt-
um og var samferða Jörgensen. Hann fylgdist með byltingunni en tók 
ekki þátt í henni. Í riti hans, A Journal of a Tour in Iceland in the Summer 
of 1809, er áhugaverð samtímafrásögn um byltinguna. 

Sir William Jackson Hooker (1785–1865). 

Sir John Thomas Stanley (1766–1850).
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Sir George Steuart Mackenzie (1780–
1848).

Henry Holland (1788–1873). 

Sir George Steuart Mackenzie (1780–1848) var skoskur steina fræðingur 
og barónett. Hann leiddi vísindaleiðangur til Íslands sumarið 1810. 
Mackenzie hvatti til þess að Ísland yrði innlimað í Bretaveldi og hafði 
hug á að verða landstjóri Breta á Íslandi. Rit hans, Travels in the Island 
of Iceland during the Summer of the Year 1810, var gefið út þrisvar 
sinn um. 

Henry Holland (1788–1873) var enskur læknir. Hann var með í leiðangri 
Mackenzies 1810 og hélt afar fróðlega dagbók sem kom fyrst út árið 
1960 í íslenskri þýðingu Steindórs Steindórssonar frá Hlöðum, Dagbók 
í Íslandsferð 1810. Handritið er varðveitt á Landsbókasafni Íslands og 
ensk útgáfa Andrews Wawn, The Iceland Journal of Henry Holland 1810, 
kom út 1987. Holland varð síðan einn af læknum Viktoríu drottningar og 
hlaut aðalstign.
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englisH summary

sir JosepH Banks and iceland

Sir Joseph Banks (1743–1820) was born to great wealth and a privileged positio  n 
in society, his main interest being in the field of natural histor y, particularly botan y. 
He attended Eton and Christ Church, Oxford. He became one of the first natural-
ist-explorers, sailing first to Labrador and Newfoundland in 1766, but is best-
known for his part as the scientific leader in the expedition with Captain James 
Cook on the Endeavour 1768–1771. This famous voyage, known as Cook’s First 
Voyage, is noted especially for the discoveries of the two islands of New Zealand 
and the east coast of Australia. It was remarkable for the botanical, zoological 
and ethnological collections gathered by Banks and the Swedish botanis  t 
Danie l Solander. The voyage was a huge success and on their retur  n 
Banks and Solande  r were fêted by London society, received by George III 
and honorary doctor ates from the University of Oxford were bestowed on 
both of them. 

In 1772 he conducted his own scientific expedition to Iceland. The succes  s of the 
Endeavour voyage led to the immediate planning of anothe  r expedition for the 
spring of 1772, the aim being to search for Terra Australis  Incognita. To his joy 
Banks was invited to be the scientific leader. He hired a large party of scientists, 
including the Swedish botan ist Daniel Solander, draughtsmen and servants, but 
when he came to view the accommodation on board the ship Resolution, he was 
severely disappointed. It was simply not good enough. Banks withdrew in a fit 
of pique. He was in a quandary. He had to employ his men in some way “to the 
advancement of science”. The sailing season was advanced, Banks looked at the 
map, spotted Iceland and decided that here was a country never visited “by any 
good naturalist” to his knowledge.  Besides, it was said to abound in volcanoes, 
vulcanology being a hot topic at the time. “Observing Mount Hekla” became his 
chief objective.  

Banks went ashore in Iceland on 29 August 1772. He spent about six weeks on 
the island. His base was in Hafnarfjörður, surrounded by lava to his delight. He 
travelled to Þingvellir, made numerous measurements of the Geysir hot spring, 
calling it his “volcano of water”, and visited  the bishopric of Skálholt, where odes 
were composed in his honour. Finally, the ascent of Hekla, Iceland‘s most famous 

Kona í brúðarskarti. 
Konan sem skartar hér ríkulega silfur-
búnum brúðarklæðum er talið að sé amt-
mannsfrúin, Sigríður Magnúsdóttir.
John Cleveley jr.
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volcano. Banks believed he was the first to do so (which was not the case). These 
scientists collect ed minerals and plants, Icelandic costumes, manuscripts and 
books. The Swede Uno von Troil wrote a book, Letters on Iceland, first published 
in Sweden in 1777 and subsequently translated into French, German, Dutch and 
English. The artists made drawings and their illustrations are now preserved in 
the British Library. They are invaluable depictions of Icelandic life and nature in 
1772.    

The voyage to the north made a great impression on Banks and so fond did he 
becom  e of the island that he had a map of Iceland engraved on his visiting card. 
After his visit Banks kept up a correspondence with prominen  t Icelanders who 
collected scientific specimens and manu scripts for him, now in the British Librar  y. 
In 1778 he was elected Presiden  t of the Royal Society, a position he retaine  d until 
his death in 1820, the longest-serving president to this day. As a resul  t of his visi t 
to Iceland and because of his prominent position in society Banks was recogniz ed 
by the British government as the authority on Icelandic affair  s. 

During the Napoleonic Wars 1807–1814 Banks became the unofficial patron of 
Iceland. In 1807 when hostilities broke out between Denmark and Britain the 
Royal Navy captured many of the Iceland merchant ships. On board one of the 
ships travelling to Copenhagen was Magnú  s Stephensen, Chief Justice of Ice-
land, and the most prominent Icelander of his time. He immediately grasped 
the serious situation facin g Iceland. He remembered meeting Banks in Iceland 
in 1772 when he was a ten-year-old boy and now he wrote to him begging the 
captured ships be released and permitted to continue their trade with Denmark. 

Geysisskálin tóm að nýloknu gosi.
John Cleveley jr.
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Other wise, the Icelanders would face certain starvation. Banks dashed to their 
rescu  e. As he wrote: “The hospitable reception I met with in Iceland made too 
much impression on me to allow me to be indifferent about anything in which 
Icelanders are concerned.” He exerted all his influenc  e to securing the release 
of the Iceland ships, bombarding govern ment ministers and officials with letters 
and visits. Banks became the architect of the commercial policy adopted by the 
British govern ment towards Iceland. In short, thanks to Banks’s efforts, the Ice-
land ships were released in June 1808 and incorporated into the British licensin  g 
system. This permitted them to carry on their traditional trade in relativ  e safety.

In 1809 the “Icelandic Revolution” took place. An English soap-merchan  t arrest-
ed the Danish governor of the island and the island was proclaimed an inde-
pendent country under the protection of Britain. The British government refused 
to sanction this and an Order-in-Council regulating Anglo-Icelandic relations 
during the war was issued on 7 February 1810, drafted by Banks. Iceland was 
now officially placed in a state of neutrality and amity with England. Though still a 
Danish dependenc  y, Iceland was placed under the protection of Britain. Iceland-
ers when in Britain would be treated as “stranger friends”. 

Though Banks was shocked by the republican aspects of the Icelandic Revolution 
he repeatedly from 1801–1813 urged his government to annex Iceland. He was 
both motivated by humane feelings for his “poor Icelanders”, being convinced 
that under bene ficent British rule the Icelanders would become a prosperous 
and happy people, as well as believing that the acquisition of Iceland would 
add greatly to the prestige of the British Crown, Iceland being part of ancient 
“Britannic  a”. Though the British government showed interest in his proposals 
during outbreaks of hostilities with Denmark in 1801 and 1807 the annexation of 
Iceland never progressed beyond the discussion stage.

Banks was thus the protector and benefactor of the Icelanders. Without his 
unstintin  g and selfless help Iceland would have suffered greatly during the Napo-
leonic Wars. Throughout the war years he was constantly approaching the proper 
government offices on the Icelanders’ behalf and watching over their welfare. He 
even lent individual Icelanders money from his own pocket. Even the Anglophobe 
King of Denmark was forced to acknowledge Banks’s role as protector of his 
North Atlantic dependency. At the end of the war Frederik VI sent a personal letter 
of thanks to Banks and a gift of three cases of books including the Flora Danica. 
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