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Haukur Jóhannsson 

SKOPLEGUR 

HARMLEIKUR Í SEX 

ÞÁTTUM 
Hér segir af frásögnum af æviferli 

tékkneska sagnaþularins Jans Welzls, 

áliti Vilhjálms Stefánssonar 

landkönnuðar á trúverðugleika þeirra, 

og eiginhandarfrásögn Jans af ferð 

hans norður Síbiríu. 

FORLEIKUR 

Sumarið 1997 kom út hjá kilju-klúbbi 

Máls og menningar bókin Ísabismarck 

Bjarnaræta
1
 (“Bjarnarætan”), þýðing á 

endursögn tveggja tékkneskra 

blaðamanna á frásögn Jans Welzls af 

því sem á daga hans dreif árin 1893 til 

1924. 

Sama bók að meginefni kom út í 

Bandaríkjunum árið 1932 með inngangi 

eftir Karel Čapek (frb. tsjapek) og 

nefndist þar Thirty Years in the Golden 

North (Þrjátíu ár í gullnu norðri), sem er 

bein þýðing á tékknesku heiti bókar-

innar (Třicet let na zlatém severu). Hún 

seldist vel og fékk 10 000 dala verðlaun 

sem bók mánaðarins. Ekki voru allir á 

eitt sáttir um trúverðugleika bókarinnar, 

og 9. júlí 1932 birtist eftirfarandi grein í 

The Saturday Review of Literature í 

New York:
2
 

 

Hakluyt or Hoax?3 

THIS is a story worthy of Hakluyt’s 

Voyages. It is a narrative of life (not 

merely adventure) in regions as un-

known to civilization as, say, New-

                                                           
1
 Jan Welzl: Ísabismarck Bjarnaræta. 

1997 
2
 Ljósritið sem skrifað er eftir er ekki 

gallalaust 
3
 Thirty Years In The Golden North. By 

Jan Welzl. With a foreword by Karel Capek. 

New York: The Macmillan Co. 1932. $2.50 

- The Saturday Review of Literature 

foundland was in the fifteen hundreds; 

it is unplanned except as the reminis-

cences of a solitary who went to the Far 

North not to explore, not merely to get 

rich (although he did so, in the strange-

ly inflated values of the North) but to 

live in a region where his intense indi-

vidualism might make a career for him. 

Finally, as through so many narratives 

of the old seacaptains, a character, 

naïve, vain, sturdy, determined, shows 

through in glimpses that seem acciden-

tal. 

Is it true? Probably not all of it. 

Probably some of it. The Czech sailor 

and locksmith, Welzl, came back after 

the wreck of his ship, to purchase, 

which he had raised a half million 

dollars in furs from his Polar friends, to 

his native village in Czecho-Slovakia, 

and there (like Trader Horn) he was 

interviewed day after day by two jour-

nalists. The book is made from their 

notes, and is told as if Welzl were tell-

ing it. He says himself that his adven-

tures are so clear in his mind, although 

most of them happened in the nineties, 

because he had told them so often 

around campfires and in huts and caves 

in Alaska and in the Mackenzie delta, 

which means that many have become 

stereotypes of what he did, blended with 

hearsay and other accretions. And yet, 

though it would be folly to add scientific 

value to this story, there is a note of 

sincerity in it, an absence of the appar-

atus of fiction (though plenty of yarns), 

and above all an inherent improbability 

that any one (short of Defoe) could 

have invented such a mass of specific 

detail. Capek sponsors him, the jour-

nalists testify to his genuineness, and 

the reader with a sense for vigourous 

narrative will wish to agree with them. 

Welzl in 1929 went back to resume 

his Polar life in his capacious cave on 

the New Siberia Islands, of which he 

had been …… (hér vantar kafla í 

ljósritið) …… 
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…… and doubtless prejudiced. His 

accounts of the Polar North and its in-

habitants remind us powerfully of the 

pioneers crude and misleading descrip-

tion of the American Indians, whose 

culture we are now just beginning to 

understand. We have persuaded Mr. 

Stefansson to comment on the scientific 

aspects (if any) of this book. They 

would be not the most important as-

pects in any case, but a look so vigour-

ous, so picturesque, and so appalling as 

this one. .. book of reminiscence by an 

uneducated man, deserves an appendix 

by a trained observer. 

 

A Letter by  

VLADIMIR STEFANSSON 

YOU asked my honest-to goodness 

opinion of “Thirty Years in the Golden 

North,” and I replied on June 16 that I 

would say nothing. That was because 

my theory seemed to be to good to be 

true. Now I am beginning to feel as if it 

may be true though good. 

The volume is a cryptogram to which, 

in Baconian fashion, I have discovered 

a key. There are several keys. One of 

them is on p. 221 in the innocent-look-

ing sentence: “On our islands, Eskimo 

girls are mature as a rule at the age of 

six.” 

Like the true key to any cryptogram, 

the sentence requires accurate and 

logical reasoning to develop its secret, 

or true meaning. The first step is in that 

the book shows “our islands” to be the 

New Siberia Islands. There have never 

been any Eskimos in those islands nor 

within 1500 miles of them. This gives us 

a preliminary glimpse of the writer’s 

meaning when he talks of “the Eskimos 

of our islands.” 

We take our second step through 

reminding ourselves of the former belief 

that Eskimo women mature rather late 

in comparison with other peoples, the 

theory having been that the farther 

north you go, the older women are 

when they reach a certain stage of 

development. It produced a sensation 

among biologists and anthropologists a 

few years ago when missionary at point 

Barrow showed that Eskimo girls there 

mature around the age of eleven or 

twelve, or about as young as if they 

were tropical people. 

If “Thirty Years in the Golden North” 

were inaccurate, as some of the pub-

lished newspaper criticisms have main-

tained, or if Welzl were a liar after the 

manner of Trider Horn, as other critics 

have suggested, then you would expect 

in the book either a plausible garbling 

of facts or else statements that had no 

relation to the facts except the one 

implied by the doctrine of chances. But 

we actually find in our key sentence a 

deliberate antithesis to facts. Our 

author describes Eskimos in territories 

where anyone who has been in the 

Arctic knows there are none, and he 

selects as the age of maturity for Es-

kimo girls a figure just half of the low 

ones that had startled the scientists. In 

other words, the author, instead of 

being misinformed or careless, is well 

informed and sets down his misstate-

ments deliberately. 

Clearly our author is more concerned 

than Bacon that his cryptogram shall be 

understood, for there are many key sen-

tences, all with one meaning. On the 

same page, for instance, we have, 

“when an Eskimo child is born the 

whole family is generally present.” 

Here again the author shows that he 

knows what he is talking about. It is one 

of the most widely and uniformly spread 

of Eskimo taboos, as well as the most 

astonishing to the European mind, that 

no one must be with the mother when a 

child is born. The rule is that the expec-

tant woman is placed in a house speci-

ally constructed for her and this house 

tightly closed so that no one can peer 

into it even through a crevice. Or 

everybody may move out of a regular 

dwelling, leaving the woman alone in 

possession. In some districts no one 

should be within hearing distance of 

her possible cries. In a few districts the 

woman’s mother is permitted to be just 

outside the door and to shout advice in 

to her daughter during the period of 

delivery, and there are places where 

(perhaps because of learning from Eur-

opeans or other neighboring peoples) a 

sort of midwife is permitted or even the 

husband. 

It seems clear that only an author 

well aware of this extraordinary taboo 

would write into a book like “Thirty 

Years in the Golden North” the sen-

tence: “When an Eskimo child is born 

the whole family is generally present.” 

Two facts known to scientists the 

world over and to travellers in the 

Arctic are coupled in one more of the 

key sentences. First we give the facts 

and then the sentence. 

The evidence seems conclusive that 

while even clean negroes smell bad to 

whites, and clean whites to mongols, 

the mongols (and therefore Eskimos) do 

not correspondingly smell bad to whites 

(and probably not to negroes). 

Of all the natives of North America 

none have mixed so readily and uni-

formly with whites as the Eskimos. 

Accordingly, there is now, for instance, 

more white than native blood among 

the so-called Eskimos of Greenland, 

and three fourths of all the white men 

residing in Eskimo territory have, legal 

or otherwise, Eskimo wives. 

We are now prepared for a sentence 

and a half on p. 219. “The main reason 

why nobody wants to marry them (the 

Eskimos) is ... on account of their 

strong smell. For that reason alone 

there is not much mixture of races.” 

“Thirty Years in the Golden North” 

is, for these and many other reasons, 

not an accurate travel book, which 

nobody has claimed; not a merely im-

aginatively inaccurate book, which 

could not be maintained; not a book 

written by an untruthful or ignorant 

person; but one published for some 

purpose by a man whose grim and 

cynical humour leads him to write down 

solemnly, without any strengthening 

beyond the solemnity, a series of yarns 

and assertions not amusing nor having 

any merit in themselves. 

What, then, is the purpose of “Thirty 

Years in the Golden North”? It is in-

tended as a supreme test of public gulli-

bility. 

This conclusion, to which the inter-

pretation of our key sentences leads us, 

does not appear so strange when we 

remember that there may be in exist-

ence no aged and maundering Jan 

Welzl, who is given on the title page as 

the author, and that there may never 

have been those more than typically 

inaccurate newspaper correspondents 

who are said to have interviewed him. 

But there is a Karel Capek, one of the 

sardonic geniuses of our time, who 

signs an equivocal preface. Is he the 

real author? That is our guess - he or 

some crony of his. If you still remember 

“The insect comedy” of the Capek 

brothers, better staged (by William 

Brady) in New York than it was in 

London, you will feel that this book 
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might easily be a Capek way of laugh-

ing at us and of putting over on the 

critics, whom he probably loves as most 

authors do, and on a public whose in-

telligence he may not revere, a hoax the 

very crudeness and dulness of which 

makes the swallowers of it as ridiculous 

as he wants them to appear. 

We suggest that Karel Capek is here 

bidding for the third position among the 

great hoaxes of our time. The first of the 

at length completed trilogy was by 

David Starr Jordan, directed against 

the scientists, the second by Arthur 

Ficke and Witter Bynner, a thrust at the 

poets and literary critics. 

Jordan had been impressed with the 

futility of a great deal that passes for 

scientific research and with the average 

stupidity of the highly placed scientists. 

Perhaps as much for proving this to 

himself as to others, he set out to estab-

lish a thesis: If the man who announces 

a scientific discovery is eminent, if he 

publishes solemnly enough and through 

a recognized medium, then, no matter 

how futile and absurd his problem 

methods, and conclusions, he will be 

praised for the brilliance of his hypoth-

esis, commended for the method of his 

research, and supported in his conclus-

ions by a large number of the most 

eminent men, who will in some cases 

confirm his findings by parallel re-

searches. 

Jordan, already a foremost scientist, 

published through the official organ of 

the American Association for the Ad-

vancement of Science a working hy-

pothesis and an account of alleged 

research with certain pretended con-

clusions. He got all the results that he 

hoped for. At the end of a year or so he 

announced that there had been no 

research and that he had merely been 

experimenting to see how dull a hoax 

the supposedly intelligent scholar 

would swallow. His friends among the 

scientists of the country were not so 

many thereafter. 

With a similar thesis, Ficke and 

Bynner wrote in verse form the damnd-

est nonsense (as Ficke puts it) that 

either of them could think of. Each 

examined the product of the other and 

bluepenciled whatever seemed to have 

rationality or even the appearance of 

sense. Then they published the volume 

“Spectra, by Emanuel Morgan and 

Anne Knight”, and most of the poets, 

with most of the critics, fell for it. One 

distinguished poet (Ficke tells me) 

wrote to the effect that “Spectra” was 

not only the greatest single forward 

step made by poetry in our time, but 

was probably the greatest single stride 

in any generation. 

Now that the secret has been given 

away, it is difficult to read a page of 

“Spectra” with a straight face. In that 

respect this poetic hoax differs from the 

scientific hoax of Jordan and the travel 

hoax of Capek. That the scientist and 

dramatist are capable of brilliant writ-

ing is shown, for instance, by Jordan’s 

“Higher Foolishness” and Capek’s 

“Insect Comedy.” But through their 

very purpose each of them had to make 

his hoax a piece of unrelieved stupidity. 

For Jordan wanted to be able to say at 

the end of a year (as he did) that the 

scientist had been taken in by a state-

ment that had no merit whatever be-

yond its heavy solemnity. That, we 

guess, is Capek’s plan for some such 

time as the anniversary of publication 

in 1933. 

The scientists of thirty years ago 

would not have been so ridiculous had 

there been any merits in Jordan’s publi-

cation. The reviewers, whose comments 

on the book allegedly by the perhaps 

existing Welzl are already in my 

scrapbook, will not be a year from now 

quite as ridiculous as I think they are 

unless Capek has really been repeating 

the Jordan stunt. 

The scientists, poets and critics, at 

least those of them who escaped the 

trap, seem fairly unanimous that Jordan 

and the Bynne-Ficke team rendered a 

valuable service to scholarship and 

criticism. The Popular Science Month-

ly, then the official organ of the Ameri-

can Association for Advancement of 

Science, is recognized as having done 

well when it gave Jordan a chance to 

perpetrate his hoax under the right 

auspices, nor is Mitchell Kennerley 

blamed for having issued “Spectra”. It 

is then to be hoped that the Macmillan 

company, perhaps the most austere of 

our publishing houses, will receive its 

meed of praise for lending by its imprint 

the required dignity to “Thirty Years in 

the Golden North”. 

(A copy of the foregoing letter has 

been sent to Mr. Capek, and whatever 

response he may make to Mr. Stefans-

son’s ingenious theory will be printed 

in the Saturday Review. - The Editor.) 

 

Í inngangi að Bjarnarætunni (“Um 

höfundinn”), sem Edvard Valenta samdi 

1964 eða 1965, er ágrip af efni þessarar 

greinar, og því haldið fram að 

Vilhjálmur hafi síðar gengist við 

yfirsjón sinni. Aftar í innganginum 

segir svo:
4
 

 

... Í desember árið 1958, þegar sam-

starfsmenn Jans voru að leggja síðustu 

hönd á nýja útgáfu af verkum hans, 

voru einmitt að semja inngang og lýsa 

deilunum um tilveru og trúverðugleika 

Jans, sem náðu hámarki með afdrifa-

ríkri yfirlýsingu Vilhjálms Stefánssonar, 

þá var hringt frá Vísindaakademíu 

Tékkóslóvakíu og skýrt frá því, að 

prófessorinn í eskimóafræðum við há-

skólann í Hannover í norðurameríska 

fylkinu New Hampshire, Vilhjálmur 

Stefánsson, hefði haft samband við 

akademíuna, - tuttugu og sex árum eftir 

að hann hafði lýst því yfir að Nýju-

Síbiríueyjar væru óbyggðar, - og óskað 

upplýsinga um síðasta þekkta dvalar-

stað Jans, því að hann hefði mikinn hug 

á að nota sér vitneskju hans við saman-

tekt æviverks síns um eskimóa; væri Jan 

Welzl ekki lengur í tölu lifenda langaði 

Vilhjálm að hafa spurnir af fólki sem 

hann hefði umgengist og sagt frá ævi 

sinni og lífsreynslu. Síðasta 

heimilisfang Jans var sent Vilhjálmi 

sem fyrrum hafði rengt hann manna 

mest, og prófessor Vilhjálmur sendi um 

hæl árangur eftirgrennslana sinna í 

Dawsonbæ. Hann hafði komist að því 

að Jan Welzl hefði búið í Dawson City í 

full tuttugu og tvö ár, þar til hann hefði 

dáið um miðjan ágúst árið 1951 áttatíu 

og þriggja ára að aldri, og hefði verið 

jarðaður í kirkjugarði þar hinn 18. ág-

úst. 

FYRSTU ÞÆTTIRNIR FJÓRIR 

Sjálfsævisaga Vilhjálms
5
 hefur komið 

út í íslenskri þýðingu Hersteins 

Pálssonar og Ásgeirs Ingólfssonar, en 

útgáfuárs er ekki getið. Vilhjálmur 

virðist hafa gengið frá handritinu í mars 

1962, á dánarári sínu. Þrítugasti og 

                                                           
4
 Jan Welzl: Ísabismarck Bjarnaræta, 

1997, bls. 27 
5
 Vilhjálmur Stefánsson: Sjálfsævisaga. 

(1965) 
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sjötti kafli sjálfsævisögunnar hljóðar 

þannig í þýðingunni: 

 

36 Brosleg bókaútgáfa 

Sigrar Wilkins urðu ekki til þess að 

breyta skoðunum almennings á heim-

skautshéruðunum, þótt margar af niður-

stöðum hans staðfestu skoðanir mínar. 

Flestir þeir, sem sýna hefðu átt mestan 

áhuga, kusu að halda sig við rangar 

skoðanir, byggðar á vanþekkingu. 

Árið 1932 varð ég þess enn einu sinni 

áþreifanlega var, hve fáfræði almenn-

ings um norðurhjara var mikil. Morgun 

einn í janúar er ég var í New York, 

hringdi til mín gamall vinur minn, Har-

old Strong Latham, aðalritstjóri Mac-

millan-forlagsins. Latham tjáði mér, að 

hann hefði komizt yfir bók eftir nær 

ókunnan heimskautskönnuð - bók, sem 

myndi samstundis gera hann heims-

frægan. Hafði ég nokkru sinni heyrt um 

tékkneskan mann, Jan Welzl að nafni? 

Jú, ég hafði heyrt hans getið. Það eitt 

vissi ég þó um manninn, að hann hafði 

eitt sinn dvalizt við Mackenzie-ána, þótt 

ekki væri mér kunnugt um erindi hans. 

Síðar hafði blað eitt í Edmonton birt við 

hann viðtal, sem hafði þó ekki mikinn 

fróðleik að geyma. 

Jú, sá var maðurinn, sagði Latham. 

Welzl hafði haldið heim til Prag. Þar 

hafði hann hitt fyrir leikritahöfundinn 

Karel Capek, sem sýnt hafði áhuga á 

frásögnum hans. Capek hafði síðan 

gefið út bók eftir Welzl “Þrjátíu ár í 

norðri”. Bókin hafði nú verið gefin út á 

vegum Allen and Unwin. Latham 

beiddist þess, að ég mælti með bókinni. 

Það sagðist ég mundu gera, ef mér 

líkaði hún. Latham sendi mér eintak 

þegar í stað. 

Nokkrum klukkustundum síðar 

hringdi ég til hans, og sagði bókina 

fyrirtaks skopstælingu. Latham mót-

mælti. Bók Welzls var ekki skopstæling. 

Hún hafði verið gefin út af ábyrgum 

aðilum, og væri í hvívetna áreiðanleg 

frásögn. Einn þekktasti leikritahöfundur 

í Evrópu hefði mælt með henni, maður, 

sem væri jafnkunnur á meginlandinu og 

Shaw í Bretlandi. Ég svaraði, að ég 

kynni að hafa ranga skoðun á útgefend-

unum, en ekki Capek, sem ég teldi vera 

höfund skopsins. Þættist ég viss um, að 

Capek hefði samið “Þrjátíu ár í 

norðri”, ekki Welzl. 

Ég hafði grun um, að Capek teldi 

Welzl ekki lengur í tölu lifenda, eða svo 

hruman, að hann myndi ekki mótmæla 

útgáfu bókarinnar. Að öðrum kosti 

hefði Capek ekki hætt á slíkt fyrirtæki, 

jafnvel þótt þekktur væri fyrir háð sitt. 

Ég skýrði Latham frá þessum skoðunum 

mínum. Welzl, sem nú væri horfinn 

sjónum manna, hefði verið gerður að 

Münchausen heimskautshéraðanna. 

Capek léti sögu sína gerast á norð-

lægum, óbyggðum eyjum. Íbúarnir væru 

hans eigið hugmyndaflug. Siglingarnar 

til eyjanna, sem lýst væri í bókinni, 

hefðu aldrei átt sér stað. 

Hann hafði valið Nýju Síberíu-eyjar, 

sem liggja á 145° austurlengdar og 76° 

norðurbreiddar. Vel hefði tekizt til með 

valið, því að eyjarnar voru óbyggðar. 

Þangað hafði aldrei verið siglt, og því 

ekki illa til fallið að lýsa siglingu til 

þeirra frá einhverri borg, sem allir 

þekktu, til dæmis San Francisko. Það, 

sem sagt var um íbúana, var byggt á 

raunverulegum atburðum, en var þó 

hvorki satt né rétt. Önnur setning inn-

gangsins gaf það til kynna: 

“Árið 1924 var Welzl á ferð frá San 

Francisko með birgðir til vina sinna á 

Nýju Síberíu-eyjum á skipinu “Seven 

Sisters”. Það strandaði á Kyrrahafs-

strönd Bandaríkjanna”. San Francisko 

og Nýju Síberíueyjar voru til, og eitt 

sinn var til skip, sem hét “Seven 

Sisters”. Það hafði þó ekki farizt 1924 

heldur tuttugu árum áður; og ekki á 

Kyrrahafsströnd Bandaríkjanna heldur 

á strönd Alaska. 

Á sömu síðu er sagt frá því, að Welzl 

hafi þurft vegabréfsáritun “til að kom-

ast til Nýju Síberíu-eyja, þar sem hann 

átti miklar eignir geymdar í helli. Hann 

átti einnig hluta í allmörgum hvalveiði-

bátum”. Sagt var, að hann hefði komizt 

yfir þessar eignir í viðskiptum sínum við 

innfædda. Ég átti erfitt með að ímynda 

mér, hvað hann hefði gert við hvalveiði-

báta sína, þar eð enginn hafði nokkru 

sinni stundað hvalveiðar við Nýju 

Síberíu-eyjar. 

Ég lagði til við Latham, að hann 

auglýsti bókina sem mestu skopstælingu 

síðari ára. Það leizt honum ekki á, því 

að í Bretlandi töldu útgefendur bókina 

áreiðanlega frásögn, byggða á eigin 

reynslu höfundar. Latham féllst þó á að 

hætta við útgáfu bókarinnar, sem að-

eins hafði átt að gefa út í fimm hundruð 

eintökum. 

Mér virtist þetta vera skynsamleg 

ákvörðun, því að ábyrgt útgáfufélag átti 

í hlut. Mér til mikillar undrunar var þó 

skipunin um að draga bókina til baka 

aldrei gefin, og hún kom fyrir almenn-

ingssjónir. Áður en Macmillan gafst 

tími til frekari aðgerða, valdi “Book-of-

the-Month Club” “Þrjátíu ár í norðri” 

til sérútgáfu. Átti nú útgáfufyrirtækið að 

taka á sig þá áhættu, sem því fylgdi? 

Bókin hafði verið gefin út í fimm 

hundruð eintökum, en yrði nú gefin út í 

fimmtíu þúsund eintökum til viðbótar. 

Myndi aðalbókadómari félagsins, 

Henry Seidel Canby, ekki móðgast, er 

honum væri sagt, að bókin, sem valin 

hafði verið, væri skopstæling ein? 

Væntanlegur ágóði réð loks afstöðu 

Macmillanforlagsins. 

Afleiðingin var skoplegur harmleikur, 

í fjórum þáttum. Tjaldinu var lyft, er 

Canby lýsti yfir valinu. Það duldist 

engum, að hann hafði gleypt agnið. Í 

dómi, sem hann reit í “Saturday Review 

of Literature”, sagði hann, að sagan, 

þótt fáránleg væri, væri sönn frásögn 

atburða, sem hefðu getað átt sér stað. 

Væri bókin svo góð, að hún gæti verið 

eftir Hakluyt - sem útilokaði reyndar 

ekki, að um skáldskap væri að ræða. 

Það var skoðun Canbys, að ýmis atvik, 

sem hann tilfærði úr bókinni, væru 

sannfærandi, þótt enginn, sem þekkti til 

heimskautshéraðanna, gæti annað en 

hlegið að þeim. Aðalgagnrýnandi 

“Book-of-the-Month Club”, og ritstjóri 

“Saturday Review of Literature”, lauk 

ritdómi sínum með þeim orðum, að 

hann væri reiðubúinn “að staðfesta 

ágæti og greinilega einlægni” frá-

sagnar Welzls, en viðurkenndi, að 

ónákvæmni kynni þó að gæta. “Við 

höfum,” sagði hann, “reynt að fá dr. 

Stefánsson til að segja álit sitt á vís-

indalegri hlið bókarinnar.” 

Það verður vissulega að teljast 

athyglisvert, að menntaður maður, 

doktor í heimspeki og viðurkenndur 

bókmenntagagnrýnandi, skyldi geta 

verið svo fáfróður í landafræði, 

veðurfræði og mannfræði norðurslóða, 

að honum skyldi koma til hugar að 

viðurkenna “Þrjátíu ár í norðri”, sem 

var skríparit. Afstaða hans var þó í 

fullu samræmi við fáfræði almennings. 

Í svargrein, sem ég sendi “Saturday 

Review of Literature”, skýrði ég frá 

viðræðum mínum við Latham, fulltrúa 

Macmillans. Ummæli mín virtust alls 

ekki draga úr vinsældum bókarinnar. 

Fjöldinn virtist sólginn í “staðreyndir”. 

Eskimóastúlkur áttu að vera fullþroska 

sex ára, og íbúar Nýju Síberíu-eyja 

voru sagðir verða að gæta þess að 
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hnerra ekki, því að kuldinn væri svo 

mikill, að nefið dytti af þeim - í gömlum, 

evrópskum frásögnum segir frá svip-

uðum vandamálum Íslendinga. Við og 

við skýrðu fróðir menn frá því, að 

Eskimóastúlkur þroskuðust nokkru á 

undan hvítum stúlkum, aldrei yrði eins 

kalt á Nýju Síberíu-eyjum og sums 

staðar í Alaska, og enginn hefði nokkru 

sinni búið á Nýju Síberíu-eyjum. Þessi 

ummæli lét almenningur eins og vind 

um eyrun þjóta, og loks barst mér til 

eyrna, að vinir mínir hjá Macmillan 

hefðu selt rúmlega hundrað þúsund 

eintök bókarinnar. Viðtökur almennings 

í Englandi voru svipaðar. 

Meðan sala bókarinnar gekk bezt, 

fékk ég bréf, á slæmri þýzku, frá Jan 

Welzl. Það hafði verið póstlagt í 

Dawson, í Yukonhéraði í Kanada. Þetta 

var upphaf annars þáttar. 

Ég, Jan Welzl, er öreigi [sagði í 

bréfinu], og bý hér í Dawson. Ég er á 

framfæri kanadisku stjórnarinnar. Dag 

nokkurn, er ég var á göngu á götu úti, 

heyrði ég mann segja, að þarna færi 

lygarinn Welzl. Ég spurði hann, hvers 

vegna hann kallaði mig lygara. “Þú 

skrifaðir bókina, er það ekki?” Ég gat 

ekki neitað því. Ég kynntist einu sinni 

blaðamönnum í Prag, sem sögðu, að ég 

ætti að skrifa bók. Þeir aðstoðuðu mig 

við samningu hennar, en hún seldist 

ekki, svo að ég fór frá Prag. Nú er ég 

hér. Mér kom til hugar, að þetta væri 

bókin, sem þeir voru að tala um. Er ég 

sá “Þrjátíu ár í nerðri”, þá kom hún 

mér að öllu leyti ókunnuglega fyrir 

sjónir, utan nafns míns og Capeks. 

Hann var einn blaðamannanna, sem 

aðstoðuðu mig. 

Í lok bréfsins var ég spurður ráða. Ég 

sýndi Latham það, en hann kvaðst engin 

úrræði hafa á þessu stigi málsins. Welzl 

hélt því ekki beinlínis fram, að bókin 

hefði skaðað hann, sagði aðeins, að hún 

hefði dregið úr því orði, sem af honum 

færi fyrir sannsögli. Teldi hann, að 

bókin hefði bakað honum þann skaða, 

að aðgerða væri þörf, og væri ekki um 

annað að ræða en höfða mál gegn út-

gefandanum í Prag, sem fyrstur hefði 

gefið bókina út. Þessi ráð gaf ég Welzl. 

Ári síðar hófst þriðji þáttur. Þá barst 

mér bréf frá Dawson. Welzl kvartaði 

yfir því, að enn væri hann sveitarlimur. 

Hann sagðist stöðugt verða fyrir að-

kasti nágranna sinna, sem segðu hann 

lygara, en nú væru bandarískir lög-

fræðingar að auki farnir að kalla hann 

þjóf. Lögfræðingarnir héldu því fram, 

að hann þættist vera snauður, þótt hann 

væri raunverulega auðugur maður. 

Hann feldi ágóða sinn af bókinni 

“Þrjátíu ár í norðri”. Welzl vildi nú fá 

að vita, hvað hann ætti að segja lög-

fræðingunum. 

Í fyrstu vissi ég ekki, hverju ég ætti að 

svara. Svo kom mér til hugar að leita til 

vinar míns, Charlies Hamels, sem rak 

lögfræðiskrifstofu í Washington og var 

sérfræðingur í skattamálum. Ég skrifaði 

Charlie og sagði honum söguna um 

bókina, sem nú var viðurkennt, að væri 

uppspuni einn. Ég spurði hann, hvort 

hann gæti hjálpað gamla manninum. 

Viku síðar skrifaði Charlie mér og 

sagði, að málið væri þegar í höndum 

lögfræðings fjármálaráðuneytisins. 

Sagðist hann mundu ræða við hann. 

Nú hófst fjórði þáttur. Charlie spurði 

lögfræðinginn, hvort hann fjallaði um 

mál Welzls. Hann kvað já við því. Hvar 

ætlaði hann að höfða gegn honum mál? 

Í Dawson, Alaska, þar sem skattsvikar-

inn væri. Dawson, Alaska? Charlie 

hafði verið í þeirri trú, að Dawson City 

væri í Kanada. Var staðurinn á vett-

fangi bandarísks réttarfars? Lögfræð-

ingurinn horfði um stund undrandi á 

Charlie, og sagðist vera steinhissa. 

Hann lét að því liggja, að þegar í stað 

yrði fallið frá allri málsókn. 

Jan Welzl mun hafa lifað nokkur ár, 

róleg, þægileg ár, í heimalandi sínu, 

þar sem hann gekk undir nafninu 

“Eskimóa Welzl”. Hann fékk þó aldrei 

neina hlutdeild í ágóða af bókinni, sem 

gefin var út í hans nafni. Ég er á þeirri 

skoðun, að Karel Capek hafi litið 

“Þrjátíu ár í norðri” sömu augum og 

ég. Hún var ádeila á fámennan hóp 

manna, sem skrifað hafa, með góðum 

árangri, villandi frásagnir um lífið í 

norðri. 

Þótt ekki verði hjá því komizt að 

brosa að sögu bókarinnar, þá er málið 

þó í aðra röndina alvarlegt, því að í ljós 

kom, að jafnvel menntaðir menn trúðu 

öllu, sem sagt var um norðurslóðir, en 

vissu ekkert. 

FIMMTI ÞÁTTUR 

Maður er nefndur Rudolf Krejčí
6
 (frb. 

kreitsjí), borinn og barnfæddur á Mæri á 
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 Í þessum kafla er stuðst við frásögn 

Rudys Krej?ís í Cesta kolem sv?ta 1893 - 

1898, bls. 52 - 63 

útmánuðum 1929, einmitt um þær 

mundir sem þar um slóðir var verið að 

hripa upp eftir Jani Welzl frásagnirnar, 

sem eru endursagðar í Bjarnarætunni. 

Frásögur þessa sveitunga síns las 

Rúdolf á unglingsárunum og hreifst af. 

Hann var nítján vetra þegar sameignar-

sinnar hrifsuðu völdin í Tékkóslóvakíu, 

og árið 1949 var honum vísað úr skóla - 

og öllum skólum í landinu um leið - 

fyrir andkommúnisma. Fór hann þá að 

dæmi Skyrhannesar, en svo var Jan 

uppnefndur í æsku því að hann var 

vikapiltur hjá móður sinni í 

mjólkurbúð
7
, og hleypti heimdraganum. 

Hann strauk til Vínarborgar og settist 

þar á skólabekk, fór til Bandaríkjanna 

alla leið yfir til Sanfransiskó og vann 

fyrir sér á ýmsan hátt, auraði saman 

fyrir farinu til baka til Vínar að ljúka 

námi, og eftir enn eina ferðina þvert yfir 

Ameríku og ákafa atvinnuleit hafnaði 

Rúdolf sem prófessor í heimspeki við 

háskólann í Fairbanks í Alaska. Þetta 

var 1959, árið eftir að Vilhjálmur 

spurðist fyrir um Jan hjá 

Vísindaakademíu Tékkóslóvakíu. 

Við Alaskaháskóla í Fairbanks 

störfuðu vísindamenn hvaðanæva, 

meðal annarra Otto nokkur Geist 

fornleifafræðingur. Þeim Rúdolfi varð 

vel til vina, enda miðevrópumenn og 

töluðu saman á móðurmáli Ottós. Þeir 

ræddu um alla heima og geyma, en 

aldrei barst Jan Welzl í tal. 

Það mun hafa verið í árslok 1963 að 

Ottó segir Rúdolfi vini sínum að nú sé 

hann að leggja í heimsreisu, og ætli að 

reyna að fá Sigismund bróður sinn í 

München til að gefa út gríðarlega 

áhugavert handrit. Það var ekki fyrr en 

eftir að prófessor Otto Geist lést fyrir 

aldur fram í München árið 1964, að 

Rudolf Krejčí komst að því að handritið 

var “An der Reise um die Welt 1893-

1898” eftir Jan Welzl. 

Rúdolf kannaði þau gögn er Ottó lét 

eftir sig. Meðal þess sem hann hafði 

upp úr krafsinu voru nokkrar ljósmyndir 

teknar í Dawsonbæ þegar Ottó var þar á 

ferð skömmu fyrir andlát Jans í sept-

ember 1948. Þar var líka að finna afrit 

af bréfi, sem prófessor Geist hafði sent 

prófessor Stefánssyni við Dartmouth 

College, dagsettu 18. nóvember 1958. 

 

Og hefst nú fimmti þáttur harmleiks-

ins skoplega. Bréfið hljóðar svo í 
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lauslegri þýðingu (snúið er úr 

tékknesku;
8
 ljósrit af kalkipappírsafriti 

af bréfinu sjálfu, fengið frá Rudolf 

Krejčí í mars 1998, fylgir sem viðauki 

2): 

 

18. nóvember 58 

Dr. Vilhjalmur Stefansson 

Dartmouth College Library 

Hannover - New Hampshire 

 

Kæri doktor Stefansson! 

Ég biðst forláts að ég hefi lengi 

tvínónað, en sný mér loks til yðar vegna 

málefnis sem nú fyrnist óðum yfir. Á 

hjálagðri ljósmynd má sjá herra Jan 

Welzl, en menn hafa nú um nokkurt 

árabil ekki verið á einu máli um 

ráðvendni þess manns. Ég kynntist 

honum á rannsóknarferð minni árið 

1948 í Dawson, Yukon Territory, þar 

sem Jan Welzl bjó í mörg ár. Á meðan 

ég dvaldist í Dawson urðum við 

perluvinir, enda gat ég talað við hann á 

þýsku. 

Welzl var ekkert að liggja á atburðum 

liðinnar ævi, og sagði ekki aðeins frá 

hrakningum og harðræði, heldur og því 

sem hafði orðið honum til gleði, og allt 

sem hann sagði mér hljómaði frekast 

sem hugarburður. 

Welzl var mjög umhugað um að gera 

mér ljóst að a.m.k. tvær bækur, sem 

gefnar hafa verið út undir hans nafni, 

væru ekki hans verk, heldur væri um að 

ræða uppspuna tveggja blaðasnápa sem 

hefðu fylgt sér á nokkra fyrirlestra sem 

hann hélt þegar hann heimsótti æsku-

stöðvarnar í Tékkóslóvakíu. Welzl hélt 

því fram að það efni sem frá sér væri 

komið væri rangfært, og bækurnar væru 

ekkert annað en hugarfóstur blaða-

mannanna. 

Þrjátíu ár á gullnum norðurhjara 

(1932) og Fjársjóðsleit við norðurskaut 

(1933) voru gefnar út með miklum 

ágóða, en ekki var haft samband við 

Welzl eða honum sent eitt sent. Þótt 

Welzl yrði stundum fyrir aðkasti vegna 

furðulegra frásagna í bókunum, þá átti 

hann einskis úrkosti vegna kostnaðar 

við málaferli. Þegar ég heimsótti Welzl 

í Dawson bjó hann í óhrjálegum bjálka-

kofa án nokkurra tekna að því er séð 

varð, annarra en opinbers styrks frá 

Riddaralögreglunni. Welzl sýndi tals-

verða hæfileika á sviði tækni og hönn-
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 Úr safnritinu Cesta kolem sv?ta 1883 - 

1898, bls. 54 - 56 

unar, og kom frumleiki hans fram í 

ýmsum uppfinningum sem hann fékkst 

við. Þótt líkön hans væru ekki fullbúin, 

þá var gerð full grein fyrir verkan 

þeirra á smíðauppdráttum. 

Welzl sýndi mér handrit að nafni “Á 

ferð umhverfis heiminn”, 200 síður 

(12,5 x 8) að þykkt, handskrifað á þýsku 

og vandlega geymt undir dýnunni hans. 

Hann lét í ljósi að sér þætti miður að 

hafa ekki efni á að gefa handritið út, og 

að hann vonaðist til að efnast það mikið 

ef það kæmist á prent að hann yrði ekki 

öðrum háður fjárhagslega. Hann gerði 

sér grein fyrir hversu vonlitlar tilraunir 

til að losna undan sveitarstyrk væru, og 

gaf mér til kynna að ef til vill gæti ég 

orðið sér hjálplegur með handritið. 

Auðvitað hafði ég áhuga, en þegar hann 

fékk mig til að nefna verð í reiðufé, þá 

virtist mér hann verða fyrir vonbrigðum 

með þá fimm hundruð dollara sem ég 

bauð honum9. Það varð úr að Welzl 

ákvað að halda handritinu og ef til vill 

bæta við það, en hann lofaði að selja 

mér það seinna, og láta ef til vill 

nokkrar ljósmyndir fylgja, ef hann fengi 

ekki betra boð. 

Ég sá ekki Welzl aftur fyrr en eftir að 

ég kom næst til Dawson hinn 14. ágúst 

1951. Ég frétti að Welzl væri í sjúkra-

húsi með innvortis meiðsli eftir að hafa 

dottið skömmu áður. Hann var í því 

ástandi að ég gat ekki heimsótt hann, 

og síðan dó hann nokkrum dögum 

seinna. (Þótt ég hefði gjarnan viljað sjá 

um útförina, þá flækti það málið illilega 

að Welzl var á sveitarstyrk.) Því miður 

þurfti ég að fara frá Dawson áður en 

jarðarförin fór fram hinn 18. ágúst. 

Síðar tókst mér að koma því svo fyrir 

að sýsluyfirvöld í Edmonton seldu mér 

handritið á því verði sem ég bauð upp-

haflega, og sendi ég það síðan til 

bróður míns í München í Bæjaralandi 

til yfirlestrar og ef til vill útgáfu. Að því 

er ég best veit hefur ekkert gerst í því 

máli ennþá. Ásamt handritinu eignaðist 

ég nokkrar ljósmyndir og fjórar inn-

bundnar bækur á tékknesku; þrjár 

þeirra virðast fjalla um ferðir um 

heimskautslönd (Alaska, Kanada, 

Síbiríu) og allar voru prentaðar í 

Tékkóslóvakíu í byrjun fjórða 

                                                           
9
 Í ljósriti af kalkipappírsafriti af bréfinu 

(sjá viðauka 2) er þessi setning svo: I was, 

of course, interested but, when he asked that 

I quote a cash price, he seemed in question 

over my offer of $50. 

áratugarins. Ein þeirra er “Fjár-

sjóðsleit við norðurskaut”, sem ég á 

líka í þýskri og enskri þýðingu (The 

Quest for Polar Treasures). Fjórða 

heftið, sem heitir “Eskimo Welzl”, er 

prýðilega myndskreytt og telur 232 

síður, prentað árið 1928. Ekki veit ég 

hvort þessar upplýsingar vekja yður 

einhvern áhuga eða eru yður einhvers 

virði, en allt er þetta eins og maðurinn 

sagði sjálfur frá, og ég er þess fullviss 

að hann hafði enga ástæðu til að segja 

ósatt. Það er mikið ólán að honum 

skyldi ekki auðnast í lifanda lífi að 

verjast þessum samviskulausu blaða-

snápum. Ég tók margar myndir af Welzl 

á Kodachrome filmu þegar ég var í 

heimsókn í Dawson og þér getið fengið 

myndir eftir þeim ef þér viljið. Einnig 

hefi ég tvö vitni sem voru viðstödd 

samtal okkar (en það fór að mestu leyti 

fram á nokkurn veginn reiprennandi 

ensku), og getið þér snúið yður til 

þeirra til að sannreyna að rétt sé sagt 

frá samtalinu við Welzl og fengið nánar 

sagt frá því sem fram fór. 

Þar sem þér eruð ennþá sami dugn-

aðarforkurinn Stefansson og ég þekkti 

fyrrum, þá þykir mér sennilegt að þér 

hafið áhuga á þessu efni. 

Ég sendi yður og frú Stefansson 

mínar bestu kveðjur og vona að þið 

séuð bæði við bestu heilsu, 

yðar einlægur 

Otto Wm. Geist 

Research Associate in Vertebrate 

Palaeontology 

 

Hér er þá fundin heimildin fyrir röngu 

dánardægri Jans, sem Vilhjálmur kom á 

framfæri við tékknesku vísindaakdemí-

una um áramót 1958/59. Hafði land-

könnuðurinn látið gabbast, og lái 

honum hver sem vill. 

Nú líður og bíður, og Rufolf Krejčí 

gegnir skyldustörfum sínum við 

háskólann af kostgæfni. 

Vorið 1969 er rektor Alaskaháskóla 

boðið til háskólaafmælis í Bratislövu í 

Slóvakíu. Rektornum var ekki kunnugt 

um útistöður Rúdolfs við yfirvöld í 

Tékkóslóvakíu, og biður hann að fara 

fyrir sig. Þetta var árið eftir Vorið í 

Prögu, en þrátt fyrir basl stjórnvalda við 

að snúa aldaranda til fyrra horfs tókust 

samningar um að Rúdolfi væri heimilt 

að hafa stuttan stans í Prögu, Brno og 

Bratislövu með því skilyrði, að hann 

kæmi ekki fram opinberlega og hefði 

hljótt um stjórnmál. 
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Rudolf Krejčí flýgur nú sem leið 

liggur til Kaupmannahafnar yfir norður-

pólinn, og þaðan til Münchenar þar sem 

hann hafði mælt sér mót við Sigismund 

Geist, bróður Ottós. Eftir að þeir heils-

ast tekur Sigismundur fram kassa og 

tæmir á borðið með hægð. Þar voru 

komnar fjórar bækur, handrit og umslag 

með ljósmyndum. Segir hann að þetta 

sé nú eign Rúdolfs. Hann sé ekki lengur 

fær um það sjálfur að gera neitt við 

þetta handrit, en hann treysti því að 

Rúdolf láti draum þeirra bræðra rætast 

og sjái um að gefa það út. Rúdolf 

kveðst munu koma við á leiðinni til 

baka frá Tékkóslóvakíu og taka kass-

ann. Sigismundur lítur á hann og segir: 

“Ég er maður aldraður og á morgun 

gæti orðið minn síðasti dagur, verið því 

svo vænn að taka þetta og gera því þau 

skil sem yður þykir við eiga.” Kass-

anum var svo komið fyrir til geymslu 

hjá kunningjum í München, en í honum 

voru bækur sem Edvard Valenta hafði 

sent Jani árið 1935, af þeim var ennþá 

tóbaksilmur eigandans, og handritið að 

Ferð umhverfis heiminn 1893-1898. 

Síðan var haldið til Prögu upp á von 

og óvon, gömlum flóttamanni var um 

og ó, valt að treysta nýjum valdhöfum. 

Daginn eftir komuna hitti Rúdolf 

Edvard Valentu, en hann endursagði 

frásagnir Jans í Bjarnarætunni ásamt 

Bedřich Golombek, sem þá var látinn. 

Edvard hafði engar fregnir haft af Jani 

Welzl síðan hann skildi við hann á 

brautarstöðinni í Brno sumarið 1929, 

þegar Jan lagði upp í hinstu för sína til 

baka á norðurslóðir. Edvard sagði frá 

því þegar þeir félagar hlýddu á Jan 

segja frá í belg og biðu heima hjá frú 

Valentovu sem þá var, en var reyndar 

orðin frú Golombková árið 1969. Hún 

hraðritaði alla frásögnina,
10

 en þeir 

fylgdust með og gripu frammí, stundum 

voru með sérfræðingar um landafræði 

norðurslóða. Blaðamennirnir höfðu ekki 

mikla von um að koma saman heild-

stæðu verki úr þessum sundurlausu 

molum. Þeir gerðu lögformlegan 

samning við Jan, dagsettan 5. apríl 1929 

í Brno, þar sem Jan kveðst hafa sagt 

þeim Bedřich Golombek og Edvardi 

Valentu ítarlega frá lífsreynslu sinni og 

félaga sinna. Hafi það gerst dagana 26. 

mars til 5. apríl 1929, og hafi frásögnin 

verið hraðrituð. Hann veiti þeim hér 
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 Í inngangi að Bjarnarætunni er látið svo 

heita að annar þeirra félaga hraðriti 

með allan lagalegan rétt til að með-

höndla og hagnýta sér þessa frásögn 

gegn ákveðinni greiðslu. Þessi greiðsla 

nam 10 000 krónum tékkneskum. 

Eftir að Rúdolf kom til Brno hitti 

hann frú Golomkovu, sem sýndi honum 

herbergið þar sem Jan hafði setið og 

sagt frá, reykt vindla, spýtt í hrákadall, 

drukkið romm og verið í sjöunda himni, 

eins og hún orðaði það. Hann hitti líka 

fólk sem mundi eftir frásögnum Jans í 

útvarpinu eða í þéttsetnum samkomusal, 

þar sem Jan byrjaði að segja frá klukkan 

20 og var enn að láta móðan mása 

klukkan eitt eftir miðnætti og enginn 

sýndi á sér fararsnið. 

Eftir dvölina í Tékkóslóvakíu kemur 

Rúdolf við í München að hitta Sigis-

mund Geist, sem hafði reynst sannspár, 

var dáinn og hafði verið jarðaður 

tveimur dögum fyrr. Rúdolfi varð mikið 

um en hafði þó einhvern veginn upp á 

bókunum og handritinu sem hann skildi 

eftir hjá kunningjum sínum. 

Síðar sumarið 1969 heldur Rúdolf til 

Dawsonbæjar, og hittir þar Svarta 

Mikka. Svarti Mikki var króati, Vinič 

(frb. vinjitsj) að ættarnafni. Hann var 

náinn vinur Jans kaptuga, sem hann 

nefndi svo, í marga áratugi. Honum 

segist svo frá að Jan hafi árin upp úr 

1930 ætlað sér að skrá á bók sögu sína 

allt þar til hann kom til baka til 

Dawsonbæjar og settist þar að. Svarti 

Mikki heldur að Jan hafi skrifað tvö 

hefti til viðbótar við það sem hann 

geymdi undir dýnunni, og falið þau 

undir gólfinu. En um það veit enginn 

annar. 

Rúdolf spurði Svarta Mikka, sem nú 

var kominn á níræðisaldur, hvort rétt 

væri að Jan hefði dáið haustið 1951, og 

játti hann því. Síðan fór Rúdolf á 

bæjarbókasafnið og leitaði að dánar-

tilkynningu í blöðunum, fann ekkert. 

Eftir að kom til baka til Fairbanks 

blaðaði hann í gegnum öll dagblöð frá 

Dawsonbæ, skoðaði síðan allar míkró-

filmur af blöðum frá 1949-1952, árang-

urslaust. Úrkula vonar fór hann af rælni 

að skoða enn eldri blöð, og fann loks 

blaðagrein um ferðalanginn Jan Welzl, 

sem hefði dáið á sjúkrahúsi hinn 19. 

september 1948. 

SJÖTTI ÞÁTTUR 

Handritið að Ferð umhverfis heiminn 

1893-1898 (“Ferðinni”) er tvö hundruð 

síður í stóru broti, 20x32 cm. Það er 

skrifað á þýsku, ekki villulausri, með 

settlegu gotnesku letri. Frændi Rúdolfs 

afritaði textann og saman lagfærðu þeir 

hann og snéru frjálslega til tékknesku. 

Ferðasagan kom svo út á bók haustið 

1997 í Bæheimi og á Mæri
11

. Bókin er 

kjörgripur, í henni er ítarlegur inn-

gangur og eftirmáli sem þeir eiga 

mestan heiðurinn af þeir Rudolf Krejčí 

og Ctibor (frb. tsgibor) Lolek, sá er léði 

myndirnar sem prýða kápu 

Bjarnarætunnar, auk þess sem Pavel 

Voda hefur unnið þrekvirki við könnun 

heimilda. Í bókinni eru margar ljós-

myndir af Jani og ýmsu sem sögu hans 

viðkemur, birt eru nokkur stafrétt bréf 

og frásagnir sem hann samdi sjálfur á 

tékknesku, og loks eru sýnd nokkur 

áhugaverð ljósrit, svo sem af nokkrum 

teikningum Jans og uppdráttum, 

nokkrum bréfum sem hann skrifaði, og 

af fyrstu síðu handritsins að An der 

Reise um die Welt 1893-1898. Einnig 

má þar sjá ljósrit af umsögn um Jan frá 

ræðismanni Tékkóslóvakíu í Hamborg 

frá 2. VII. 1926, ljósrit af samningi Jans 

við þá Bedřich Golombek og Edvard 

Valentu frá 5. apríl 1929, dánarvottorð 

Jans og forsíðu Dawson Weekly News 

frá 23. september 1948. 

Frásögnin í Ferðinni hefst á því að 

Jan segist hafa ákveðið að takast á 

hendur för umhverfis heiminn eftir 

dauða foreldra sinna árið 1893. 

Farareyrir hafi verið fjórir austurrískir 

kreitsarar, sem samsvari tveimur 

sentum bandarískum. Ferðin er skrifuð í 

belg og biðu, og engin eiginleg kafla-

skipti. Það tekur ekki nema nokkrar 

setningar að komast til Irkútsk um 

Genúu, Vladivostok og Port Arthur, en 

þá hefst frásögn af förinni norður 

Síbiríu. Hún tekur 136 síður í tékknesku 

útgáfunni af Ferðinni, en í 

Bjarnarætunni er hún 40 síður. 

Frásögnunum ber að mestu leyti saman, 

en efnistök eru frábrugðin. Jan hittir 

marga á langri leið, og segir í Ferðinni 

ítarlega af kynnum sínum af mörgum 

kynlegum kvistum sem eru komnir til 

Síbiríu sem útlagar en hafa síðan sest 

þar að. Þegar erfiður dagur er að kveldi 

kominn segir Jan frá ferð sinni 

umhverfis heiminn, og gestgjafi hans 
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segir sína sögu, sem Jan endursegir 

samviskusamlega. Í Bjarnarætunni er 

þessum endursögnum að mestu sleppt. 

Í Ferðinni segir Jan frá nokkrum 

atriðum sem ekki er getið í Bjarnar-

ætunni. Til að mynda kveðst hann í 

Verkholensk hafa kynnst kaptuga á 

fljótabát á Lenu, og þessi höfðingi hafi 

gefið sér áttavita, gamalt tæki til að 

mæla sólargang og kílómetramæli. Hafi 

hann fest kílómetramælinn við kerru-

hjólið og fylgst þannig með vegalengd 

milli áfangastaða, og tekið stefnuna 

eftir áttavitanum. Þá segist hann hafa 

haft með sér sjónauka sem hann hafi á 

sínum tíma keypt í skranbúð í Irkutsk. 

Hann nefnir oft þessi tæki og hvað þau 

hafi verið mikið þing. 

Eftir að Jan leggur upp frá Jakútsk í 

lok apríl 1895 verður fyrir honum 

hálfblindur úlfur, sem hann tekur ást-

fóstri við. Sunnudag nokkurn veitir 

hann því athygli að úlfurinn er með 

litarmerki á hálsi og að brotið og sorfið 

er af vígtönnum og klóm. Þá áttar hann 

sig á að vinur hans úlfurinn hefur áður 

verið meðal manna og gefur honum 

nafnið Sonntag. Hann prófar að spenna 

hann fyrir kerruna ásamt klárnum 

Kósakka, og sannreynir að hann kann 

vel til verka sem dráttarhundur. Seinna 

kemst Jan í kynni við fyrri eiganda 

úlfsins, sem segir hann gamlan og 

blindan og einskis nýtan, hann sé meira 

en sautján vetra og Jan ætti að losa sig 

við hann. En Jan vill halda vini sínum 

þó hann væri hundrað ára. 

Jan leggur upp frá Verkhojansk 23. 

mars 1897, og á leiðinni þaðan til 

Kolymsk þiggur hann af einum sögu-

manna sinna tvo hreina. Honum tekst 

með tilfæringum að spenna þá líka fyrir 

kerruna ásamt Kósakka og Sunnudegi, 

ýmist alla saman eða suma þeirra. 

Tvítug skólastúlka, Mariana 

Venkovová, slæst í för með Jani 

nokkrar vikur síðasta sumarið á leið 

heim til sín í Ytrikolymsk. Í þorpi 

skammt þaðan ráðast hungraðir 

flökkuhundar á úlfinn þar sem hann 

gætir matarbirgða þeirra Jans; lætur 

Sunnudagur þar lífið og er Jani 

harmdauði. 

Nokkrum sinnum hittir Jan helga 

menn eða vitringa, sem hann kallar 

spedilista. Undir ferðarlok hittir hann 

þann nafntogaðasta, Padaaka, sem segir 

honum meðal annars frá sköpun heims-

ins fyrir tuttugu og fjórum miljónum 

ára. Þeirri frásögn ber býsna vel saman 

við nútímahugmyndir um þróun jarðar 

og lífs á henni. Padaaka vísar Jani líka 

veginn til Nýjusíbiríueyja, þangað sem 

förinni er heitið. Þetta er í marsbyrjun 

1998, og vitringurinn ræður Jani til að 

halda til Bjarnareyja og bíða þar fram í 

júní eftir hvalfangara, sem muni taka 

hann um borð með glöðu geði. 

Eiginleg ferðasaga Jans endar við 

Beringssund, í eskimóaþorpi við Ana-

dyrá. Þar lýkur Ferð umhverfis heiminn 

1893-1898. 

EFTIRLEIKUR 

Má vera að nú taki tjaldið að falla í 

harmleiknum skoplega um frásagnir 

Jans Welzls, nú þegar rétt öld er liðin 

frá því hann lauk fjögurra ára göngunni 

norður Síbiríu til Íshafsins. 

Í bréfinu til Vilhjálms Stefánssonar 

segir Jan að Bjarnarætan hafi “komið 

sér að öllu leyti ókunnuglega fyrir 

sjónir.” Það er ekki að undra þegar 

frásögn Jans sjálfs er borin saman við 

það sem eftir honum er haft í endursögn 

blaðamannanna. Þar er ekki um neina 

missögn að ræða, en sumu er sleppt, 

hefur sennilega þótt ýmist of lygilegt 

eða of hversdagslegt. Er kyn að mann-

inum sárni þegar vinur hans úlfurinn er 

hreinlega þurrkaður út með húð og hári! 

Eða áttavita, sjónauka og mælitækjum 

sleppt, Jan sem var völundur á hvers-

konar tæki og tól. 

Ekki verða lengur bornar brigður á að 

Ísabismarck Bjarnaræta er frásögn af 

atburðum sem áttu sér stað í raun, en 

eitthvað er fært í stílinn. Ekki er ljóst 

hversu nákvæmlega frásögn Jans er 

fylgt. En fáranlegar fullyrðingar, á borð 

við ýkjur um kynþroska og barneignir 

eskimóastúlkna, eru vafalaust ættaðar 

frá Jani sjálfum, enda var hann barns-

lega auðtrúa eins og hendir suma frá-

bæra sögumenn. 

 

TJALDIÐ 
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 Haukur Jóhannsson tók saman, að 

mestu á útmánuðum 1998 að 

Álftavöllum undir Sandafelli við Þjórsá. 

1868  15. ágúst  
Samkvæmt kirkjubókum í bænum 

Zábřeh á Mæri í Austurrísk-ungverska 

keisaradæminu fæðist tékknesku hjón-

unum Jóhanni Velcl og Klöru Velcl-

Unzeitigovu sveinninn Jan. Klara missir 

snemma mann sinn og hefur ofan af 

fyrir sér og tveimur sonum sínum með 

búðarholu þar sem m.a. er seld mjólk og 

drengirnir eru vikapiltar. Er kölluð 

Butterklara. Jan gengur undir nafninu 

Skyrhannes (Tvarohový Hanes). 

[Reflex, Trampoty] 

1874-1881  
Jan sækir þýskan grunnskóla í 

Zábřeh. 

1881-1884  
Lærlingur í lásasmíði, lýkur sveins-

prófi. 

1884   
Fer fótgangandi til Norður-Ítalíu og 

um Balkanskaga, Rúmeníu, Ung-

verjaland og heim. 

1888-1891  
Jan gegnir herþjónustu. Ömurlegustu 

ár hans að eigin sögn. [Trampoty] 

1892-1893 
Foreldrar báðir látnir. Jan leggur upp 

í ferð um heiminn: Gengur til Genúu, 

þaðan sem sjómaður til Ameríku, aftur 

til baka og suður fyrir Afríku og um 

Indlandshaf og Kyrrahaf, líklega með 

viðkomu í Ástralíu, allt til Vladivostok. 

Vinnur í vopnasmiðju í Port Arthur, og 

síðan sem lásasmiður við Síbiríu-

járnbrautina milli Vladivostok og 

Irkútsk við Bajkalvatn. 

1893-1898  
Tímabilið sem Jan segir frá í Ferð 

umhverfis heiminn 1983-1998. 

1893-94 
Í Irkútsk kaupir Jan kerru og hest sem 

hann kallar Kósakka, einnig sjónauka. 

Heldur þaðan til Krasnojarsk, yfir 

Jenisejfljót til Omsk og þvert yfir Urda-

eyðimörkina. Þá til Vitimsk á fleka eftir 

Vitimá, síðan til Verkholensk um tor-

færan villiskóg. Þar hittir hann kaptuga 

á fljótabáti á Lenu sem gefur honum 

áttavita, gamalt tæki til sólarmælinga og 
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kílómetramæli, sem hann festir við 

annað kerruhjólið. Eftir það mælir Jan 

hvern áfanga í kílómetrum. Síðan 

heldur hann til Jakútsk, og hefur 

vetursetu í skógi skammt þaðan. 

1895  
Jan leggur upp frá Jakútsk í lok apríl 

1895, og rekst nokkru síðar á hálf-

blindan taminn úlf, sem hann gefur 

nafnið Sonntag. Um haustið komast 

þeir allir þrír á fleka eftir ánni Jönu til 

Verkhojansk, taka reyndar land nokkru 

fyrir neðan borgina (hann getur þess 

ekki í Ferðinni sem segir frá í Bjarnar-

ætunni, að þeir hafi lent við sama bakka 

og lagt var upp frá). Þeir hafa vetursetu 

í helli í grennd við Verkhojansk. 

1896  
Þeir félagar leggja upp frá Verkho-

jansk 23. mars 1897 að því er segir í 

Ferðinni, en sennilega á það að vera 

1896. Þeir koma víða við, hitta einsetu-

menn, Jan segir sína sögu og viðmæl-

andi sína. Láta ferja sig yfir ána 

Indigirku. Nú hafa tveir hreinar bæst 

við eykið. Tvítug skólastúlka sem ætlar 

að verða fæðingarlæknir, Mariana 

Venkovová, verður Jani samferða frá 

fjölkunnugum vitringi, sem hún hefur 

verið í læri hjá, heim til sín í Neðri-

kolymsk. Mariana er kankvís og galdrar 

að Jan sé maðurinn sinn, en hann lætur 

sér fátt um finnast. Á leiðinni til bæj-

arins fær Jan Mariönu til að hjálpa sér 

að mála myndaspjöld til að vekja á sér 

athygli, hann hafði ekki auglýst sig fyrr 

og þetta var síðasti bærinn á megin-

landinu. Mariana skrifar rússneska stafi, 

en Jan kann hvorki að lesa né skrifa 

rússnesku þótt hann tali hana reip-

rennandi. Hersingin vekur mikla 

athygli; úlfurinn fer í fararbroddi með 

skjóður á baki og áletrun: “Ég er gamall 

og blindur veslings úlfur og bið um 

ofurlitla ölmusu.” Í skjóðurnar úlfsins 

safnast 371 rúbla, en alls áskotnast þeim 

908 rúblur og 87 kópekar. Jan hefur 

vetursetu utan bæjarins í húsi þar sem 

sagt er reimt, en hann er ekki myrk-

fælinn. 

1897 
Í lok febrúar 1897 ganga á fund Jans 

tveir prófessorar sem rannsaka fjöl-

kynngi, og biðja hann að koma við hjá 

virtum og öldruðum fjölkunnugum 

vitringi að nafni Moses Padaaka, sem 

eigi heima á þeim slóðum sem hann ætli 

um. Biðja þeir Jan að senda sér bréf og 

lýsa fundum sínum við vitringinn. Í 

mars er lagt upp áleiðis til Neðri-

kolymsk, en ferðin sækist seint vegna 

snjóalaga. Áður en kemur til bæjarins 

Tsimtse er komið við í þorpi hjá manni 

sem selur matvæli og föt. Jan verslar 

við hann og þiggur næturgreiða, kemur 

hreinum í haga og klárnum í gerði, en 

úlfurinn Sonntag var bundinn við kerr-

una í kró. Á kerrunni lá krof af slátruðu 

hreindýri sem þeir Jan og Sonntag 

ætluðu að gæða sér á næstu daga. Sem 

menn sitja að sögum berast þeim til 

eyrna óhljóð í óargadýrum, og þegar 

Jan kemur að er flokkur hungraðra 

flökkuúlfa búinn að særa Sonntag til 

ólífis. Þá segist Jan hafa misst besta 

leiðsöguförunaut sem hann hafi nokk-

urn tíma haft. Hann kemur skrokknum 

fyrir í kerrunni. Síðan segir: 

Það var ekki fyrr en á fjórða degi að 

mjer tókst að finna hellir þar sem jeg 

gæti búið um Sonntag dauðan fyrir 

svefninn langa. Allt það sem að mjer 

hafði áskotnast handa honum eða keypt, 

það lagði jeg við hliðina á honum, og 

jarðaði hann svo eins og mongólar 

jarða fólk. Sonntag hafði verið mjer 

dyggur förunautur í liðlega tvö ár, og 

með þefvísi sinni hafði hann ævinlega 

vísað mjer rétta leið þegar jeg var að 

villast. Það var honum að þakka að 

mjer tókst að kanna sjö merka 

fundarstaði, og fjórum sinnum átti jeg 

honum lífið að launa. Ég jarðaði hann 

því sem besta vin minn, eins og einn úr 

fjölskyldunni. 

Þremur dögum seinna skiptir Jan svo 

á klárnum sínum og fjórum hreinum, 

því að nú fer að sneiðast um grös. Nýi 

eigandinn lofar því að ekki muni væsa 

um klárinn, en Jan kveður þennan fjög-

urra ára ferðafélaga sinn með söknuði. 

Síðan hefur Jan upp á Moses Padaaka 

vitringi og á við hann og dóttur hans 

langar samræður þar sem víða er komið 

við. Reynist vitringurinn ekki einasta 

fjölkunnugur heldur og forvitur, því 

hann lýsir fyrir Jani hvernig hann skuli 

fara leiðina sem hann á fyrir höndum til 

Nýjusíbiríueyja. Heldur Jan að Berings-

sundi og út í Sánktilárentsíusareyju. 

Eftir eins dags dvöl þar heldur hann til 

baka til lands og suður með ströndinni 

til eskimóaþorps við Anadyrá. Meðal 

íbúa voru margir hvalveiðimenn og 

gullgrafarar sem bjuggu með 

heimakonum. 

Í þorpinu var líka pósthús, og það 

notaði jeg mjer. Þaðan sendi jeg 

registur til prófessorsins í Ytrikolymsk 

og annað um sama efni til prófessorsins 

í Tsimtse, bæði á pappír sem jeg hafði 

fengið hjá þeim. Jeg lýsti í brjefunum 

öllu sem að þessir lærdómsmenn höfðu 

beðið mig um, og setti þau í tilbúin 

umslög með heimilisfangi viðtakanda. 

Þeir höfðu sjálfir áritað umslögin eigin 

hendi að beiðni minni, auðvitað með 

rússnesku letri, en það kann jeg ekki. 

Nær jeg var búinn að ganga frá öllu 

sem að gera þurfti lagði jeg upp til 

íshafssvæðisins og fór til Bjarnareyja, 

þangað komst jeg eftir tveggja vikna 

stranga ferð. Og þar lauk ævintýraferð 

minni yfir láð og lög og loks á snjó og 

klaka. Þegar hvalveiðivertíðin gekk í 

garð fjekk jeg mig ráðinn í hvalveiði-

leiðangur norður í nyrstu höf, og þaðan 

snjeri jeg ekki aftur fyrr en um haustið. 

Og síðan eru norðurslóðir heimkynni 

mín, allt til þess dags er þetta er skráð. 

Þannig var það sem þau liðu árin 

fimm frá þeim degi er jeg lagði upp frá 

heimabæ mínum Zábřeh á Mæri með 

fjóra kreitsara í vasanum, en það er í 

enskum gjaldmiðli um eitt pens, í þessa 

dirfskuför umhverfis heiminn. Siglingin 

ein um hafið frá Genúu til Vladivostok 

er þrjátíu og tvö þúsund kílómetra 

löng,13 og 21 763 kílómetra til viðbótar 

arkaði jeg yfir endalausar auðnir, fen 

og illfæra villiskóga norður að Íshafi 

fótgangandi og á kerrunni minni, síðast 

á hreinasleða. Jeg hefi rambað fram á 

beinahrúgur úr ógæfumönum sem hafa 

lent í gininu á úlfum og öðrum villi-

dýrum. Jeg leit á það sem skyldu mína 

að grafa beinin og merkja staðinn 

kristnum krossi. Oft hefi jeg líka lent í 

lífshættu. En hamingjan hefir verið mjer 

hliðholl, svo jeg hefi sloppið heilu og 

höldnu. 

Mjer telst svo til að frá elstu minn-

ingum þar til um þær er skrifað hafi 

liðið 49 ár. Mjer þykir því hæfa að láta 

þess einnig getið að jeg ferðaðist líka 

um Suðurameríku, Ástralíu og hluta 

Suðurafríku, og sjeu þessar vegalengdir 

teknar saman hefi jeg ferðast á þessum 

árum eina miljón eitt hundrað og tólf 

þúsund kílómetra, og þar af hefi jeg 

lagt undir fót tvö hundruð áttatíu og 

sex14 kílómetra, en farið afganginn sem 
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sjómaður og hvalveiðimaður. Þessi 

vegalengd jafngildir því að fara tuttugu 

og sjö sinnum umhverfis jörðina. Jeg 

lagði leið mína yfir þrjátíu og sjö 

eyðimerkur í allt, og fór yfir eitt 

hundrað og tuttugu ár og stöðuvötn. 

Jeg hefi lifað strembnar stundir og 

þær strembnustu á norðurhjara, nær 

jeg lagði gildrur mínar og vitjaði 

þeirra. Á þessum slóðum gekk jeg 

iðulega allt að þrjátíu kílómetra á dag í 

60 til 72 stiga frosti. 

Oft var jeg í Alaska, kynntist svæðinu 

meðfram Júkoná, og í Norðurkanada 

þekktu mig bæði hvalveiðimenn og 

kaupahjeðnar. Jeg hitti aragrúa fólks 

sem að var mér hjálplegt, en líka aum-

ingja sem að þurftu aðstoðar minnar 

við. Þar sem ég kunni ýmislegt fyrir mér 

varð ég hvarvetna að gagni sem hagur 

iðnaðarmaður, og eskimóum þótti vænt 

um mig. 

Nær allt kemur til alls er ég hreykinn 

að hafa sem fátækur 

heimshornaflakkari séð fleira og reynt 

meira en margur landkönnuður með 

fullar hendur fjár. Að ferðast um 

heiminn svotil auralaus er að mínu viti 

afrek. 

Lýkur hér eiginhandarfrásögn Jans af 

ferð hans umhverfis heiminn 1893-

1898. 

1893-1921 (1924?)  
Í Ísabismarck Bjarnarætu endursegja 

þeir Bedřich Golombek og Edvard 

Valenta frásögn Jans af því sem á 

dagana dreif á þessu tímabili. Jan er 

búsettur á Nýjusíbiríueyjum, en fer víða 

um norðurhjara sem veiðimaður, 

kaupahéðinn, laginn hugvitsmaður, 

póstur og yfirvald. 

1921? (1924?)  
Skip Jans Welzls, nefnt Sjö systur, 

sagt á leið til San Fransisco með grá-

vörufarm, strandar á Kyrrahafsströnd 

Bandaríkjanna. (Nyrðingjar á Íshafs-

eyjum keyptu stundum skip af óheppn-

um hvalföngurum og gáfu þeim ný 

nöfn, sem auðvitað komust hvergi á 

skipaskrá.) Strandaða skipið hefur 

þverbrotið allar mögulegar reglugerðir 

og siglingareglur. Jan Welzl verður 

skipreika, er skilríkjalaus en segist 

búsettur á Nýjusíbiríueyjum, sem 

tilheyra Sovét-Rússlandi, stundum 

kallaður Bismarck, fæddur í Austurrísk-

ungverska keisaradæminu,  

1922?  
og er fluttur hreppaflutningi til 

Evrópu sem þegn Tékkóslóvakíu. 

1923?-1927  
Jan hefst við í Hamborg og vinnur 

fyrir sér við höfnina og víðar. Í gegnum 

sendiráðið kemst hann í bréfasamband 

við dagblaðið Lýðfréttir í Brno. 

1926  2. júlí  
Aðalræðismaður Tékkóslóvakíu í 

Hamborg sendir blaðamanni við Lýð-
fréttir, Rudolf Tĕsnohlídek, umsögn um 

Jan Welzl. Meginefni: 

… Fyrir skömmu kom hr. Jan Welzl 

hingað á skrifstofu aðalræðismanns 

þeirra erinda að útvega sér vegabréf, 

einmitt daginn sem eintak Lýðfrétta 

með 1. kafla af ferðaþáttum hans barst 

hingað. Aðalræðismaðurinn bauð hr. 

Welzl til sín, sýndi honum blaðagrein-

ina og bað hann að segja frá því sem á 

dagana hefði drifið. 

Hr. Welzl, sem var greinilega upp 

með sér vegna birtingar greinarinnar og 

áhuga okkar skrifstofufólksins, sagði 

okkur heilmargt frá veru sinni í Sibiríu, 

á íshafseyjum, í Alaska og víðar. 

Fásögn hans var ekki alltaf samfelld, 

hann óð í einu vetfangi úr endurminn-

ingu frá Síbiríu í reynslusögu frá 

Alaska, og ruglaði greinilega ýmsu 

saman. En þekkingu hans á löndum, 

staðháttum og borgum mátti sannreyna 

á landabréfum. Stundum ýkti hann 

tölur, einkum að því er varðaði fjar-

lægðir, gráður norður breiddar, frost-

gráður oþh. 

… Hann hefur nú átt heima í 

Hamborg í þrjú ár og hefur ofan af fyrir 

sér með því að selja grænmeti á mark-

aði, en þar hefur hann bás á hjólum. 

Núna síðustu dagana hefur hann átt í 

útistöðum við þýsk yfirvöld, sem vilja 

meina honum sem útlendingi að halda 

viðskiptum áfram. …  

Aðalræðismaðurinn hyggur að með 

kostgæfni mætti vinsa margt áhugavert 

úr frásögnum hr. Welzl. Hann er að vísu 

afar góðhjartaður og auðtrúa svo að 

jaðrar við barnaskap, en getur þó tæpast 

talist vanheill á geði. …15 

1928  
Jan hefur nú aurað saman fyrir 

farareyri á norðurslóðir og heldur til 
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Kanada. Þar býðst honum að veita 

forstöðu loðdýrabúi í Ontario, og um 

haustið rankar hann við sér að það er 

orðið of seint að halda áfram til 

Nýjusíbiríu svo hann tekur sér fari með 

nautgripaskipi til baka til Evrópu. 

1928  
Eskimo Welzl kemur út á tékknesku, 

næsta ár á frönsku. 

1928  29. nóvember  
T.G. Masaryk, forseti Tékkóslóvakíu, 

tekur á móti Jani Welzl og þeir ræðast 

við í þrjá stundarfjórðunga. Sagt er að 

þeir hafi þrætt um hvor kynni fleiri 

tungumál, - og Jan hafi haft betur því 

hann gat tínt til mörg eskimóamál. 

1928  9. desember  
Jan kemur til fæðingarbæjar síns 

Zábřeh. 

1929  4. mars  
Rudolf Krejčí fæðist í Hrušky u 

Břeclavi á Mæri. 

1929  útmánuðum  
Jan Welzl segir þeim Edvardi Valentu 

og Bedřich Golombek sögu sína heima 

hjá þeim fyrrnefnda. Kona hans 

hraðritar frásögnina. 

1929  5. apríl  
Þeir Jan Welzl annars vegar og 

Bedřich Golombek og Edvard Valenta 

hinsvegar undirrita lögformlegan samn-

ing, þar sem Jan framselur þeim félög-

um allan lagalegan rétt til að hagnýta 

sér frásögn hans af æviferli sínum 

hraðritaða dagana 26. mars til 5. apríl 

1929, gegn greiðslu ótilgreindrar 

fjárhæðar. Greiðslan nam 10 000 Kč 

(tékkneskum krónum). 

1932   
Thirty Years in The Golden North 

kemur út í Bretlandi og Bandaríkjunum 

með formála Karels Čapeks. 

1932  9. júlí  
Grein eftir Vilhjálm Stefánsson, 

Hakluyt or Hoax?, birtist í The 

Saturday Review of Literature í NY 

(höfundur er sagður Vladimir 

Stefansson). 
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1933   
Fjársjóðsleit við Norðurskaut kemur 

út á ensku. 

1934 12. ágúst  
Dagsetning bréfs sem Jan Welzl er 

sagður hafa skrifað Vilhjálmi Stefáns-

syni. Þar stendur m.a.:  

“Árið 1928 fór jeg í stutta heimsókn 

til Tjekkóslóvakíu. Varla var jeg 

þangað kominn nær ég lenti í klónum á 

blóðþyrstum og gráðugum hýenum, 

sem vildu gera sjer mat úr blóði og svita 

sem jeg hafði úthellt í Síbiríu. Nokkru 

áður var jeg um hríð í Hamborg og kom 

þá stundum til ræðismanns Tjekkó-

slóvakíu. Þar komst ég í kynni við 

skrifstofublók sem píndi mig til að 

skrifa bók um það sem fyrir mig hafði 

komið. Þessi þorpari afhenti hana Karli 

Čapek og þjófahyski hans ... Annar 

þorpari, Tĕsnohlídek, var ekkert að 

tvínóna en skrifaði mjer og spurði hvort 

hann gæti fengið þessa bók ... Hann 

lofaði mér 3000 Kč fyrirfram ... Af 

þessum 3000 stal hann strax 1000 

krónum ...”16 

1948  sept  
Otto Geist á ferð í Dawsonbæ. 

1948  19. sept  
Dánardagur Jans Welzls samkvæmt 

dánaravottorði frá þjóðskrá Yukon-

fylkis í Whitehorse og frásögn dagblaðs 

í Dawsonbæ frá 23. sept. 1948. 

1949  
Rudolf Krejčí er vísað úr skóla og 

strýkur til Vínar. 

1951  14. ágúst  
Otto Geist segist (í bréfi dags. 18. 

nóv. 1958) hafa komið til Dawson-

bæjar, Jan Welzl hafi þá verið á 

sjúkrahúsi og látist þar, en verið 

jarðaður 18. ág. 1951. 

1951  18. ágúst  
Greftrunardagur Jans Welzls sam-

kvæmt upplýsingum Vilhjálms Stef-

ánssonar til Vísindaakademíu 

Tékkóslóvakíu. 

1952   
Sýsluyfirvöld í Edmonton selja Otto 

Geist handritið að Ferðinni fyrir $20 og 
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hann sendir það til Sigismundar bróður 

síns. 

1958  18. nóv  
Dagsetning bréfs Ottos Geists til 

Vilhjálms Stefánssonar (sjá 1951, 14. 

ágúst). 

1958  desember  
Vilhjálmur Stefánsson hringir í 

vísindaakademíu Tékkóslóvakíu og 

spyrst fyrir um Jan Welzl. 

1959  18. jan.  
Grein eftir Edvard Valentu í tékk-

nesku dagblaði, þar sem sagt er frá því 

að Jan Welzl hafi látist um miðjan ágúst 

1951 í Dawson. 

1959   
Rudolf Krejčí er orðinn prófessor í 

heimspeki í Fairbanks í Alaska. 

1962  MARS  
Vilhjálmur Stefánsson ritar eftirmála 

við sjálfsævisögu sína, sem þeir 

Hersteinn Pálsson og Ásgeir Ingólfsson 

þýða. 

1963  
Otto Geist fer í heimsreisu til 

Sigismundar bróður síns í München til 

að gefa út handrit. Hann segir Rudolf 

Krejčí frá fyrirhugaðri ferð sinni. 

1964 - 1965  
Edvard Valenta skrifar inngang að 

Bjarnarætunni. 

1964  
Otto Geist andast í München. 

1964   
Rudolf Krejčí kemst að því að handrit 

Ottos Geists er An der Reise um die 

Welt 1893-1898. 

1969   
Rudolf Krejčí beðinn að fara til 

Bratislövu á háskólahátíð. --- Í 

München talar hann við Sigismund 

Geist, sér handritið, Sigismund biður 

hann fyrir það og hann kemur því í 

geymslu. --- Í Prag hittir Rudolf Edvard 

Valentu og ekkju Golombeks. Edvard 

Valenta hlýddi á Jan Welzl heima hjá 

Valentovu, sem seinna giftist Bedřich 

Golombek, og hraðritaði hún frásögn-

ina. --- Á bakaleiðinni kemur Rudolf 

Krejčí við í München, þá er Sigismund 

Geist látinn, Rudolf nær í handritið og 

tekur það með sér. 

1969   
Um sumarið fer Rudolf Krejčí til 

Dawsonbæjar og hittir Svarta Mikka á 

níræðisaldri, hann þekkti Jan Welzl og 

segir hann hafa átt fleiri handrit. 

1997 sumar  
Ísabismarck Bjarnaræta kemur út hjá 

Máli og menningu. 

1997 haust  
Safnrit sem inniheldur meðal annars 

frásögu Jans Welzls, Ferð umhverfis 

heiminn 1893-1898, kemur út í Bæ-

heimi og á Mæri. 

 

Viðauki 1: PAVEL 

VODA: MISSAGNIR UM 

JAN ESKYMO WELZL 

OG VERK HANS17 
Árið 1988, þegar liðin voru 120 ár frá 

fæðingu Jans Welzls, birtust víða minn-

ingargreinar um hann í tékkneskum 

blöðum og tímaritum, afar misjafnar að 

gæðum. Í inngangi að nýlegum útgáfum 

verka hans halda menn enn fast við 

sömu missagnir og tíðkuðust áður fyrr. 

Ég birti þessa samantekt í því skyni að 

benda þessar villur og útskýra, og reyna 

að leiðrétta þær. 

Ég hef í nokkur ár kynnt mér æviferil 

Jans Welzls og þau ritverk sem hann lét 

eftir sig. Í tilefni af því að liðin eru 120 

ár frá fæðingu hans (15. ágúst 1868 í 

Zábřeh á Mæri) og 40 ár frá því að hann 

lést (19. september 1948 í Dawsonbæ í 
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 Sumarið 1997 kom út í kiljuklúbbi 

Máls og menningar bókin Ísabismarck 

Bjarnaræta, sem er þýðing á tékkneskri bók, 

Třicet let na zlatém severu (Þrjátíu ár á 

gullnum norðurhjara), prentun frá 1968. Þar 

segir Jan Welzl frá dvöl sinni á norðurhjara. 

Hér er lausleg þýðing á grein úr tímariti 

Vísindaakademíu Tékkóslóvakíu, Česká lit-

eratura, 2. hefti 1990, þar sem m.a. er fjall-

að um afskipti Vilhjálms Stefánssonar af 

Jani Welzl og hans málum. Heiti greinar-

innar á frummálinu er: Omyly kolem osobn-

osti i literárního díla Jana Eskymo Welzla. 

Undir lok ritgerðarinnar er sleppt í þýðing-

unni vangaveltum höfundar um legstað Jans. 

Haukur Jóhannsson þýddi.  
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Kanada) þá fór ég enn eina ferðina „í 

fótspor hans” upp á eigin spýtur, og lá 

leiðin frá Zürich um Amsterdam, 

Toronto, Vancouver og Whitehorse, 

Dawsonbæ, Fairbanks í Alaska, til baka 

til Dawsonbæjar, til Inuvik, fram hjá 

Herscheleyju til Tuktujaktuk við ós-

hólma Mackenziefljóts, til Yellowknife 

og um Toronto og Montreal til baka til 

Evrópu. Jan Welzl kom við á flestum 

þessum stöðum og var þeim náinn. Ég 

leitaði gagna um Jan Welzl í ýmsum 

háskólum og fræðasetrum, varð best 

ágengt í ríkisskjalasöfnum í Whitehorse 

og Dawsonbæ og í Alaskaháskóla í 

Fairbanks, og er nú ýmsu fróðari. 

 

Endalok og upphaf 

Um Jan Welzl vissi nú sennilega eng-

inn neitt hefði hann ekki orðið skip-

reika. Árið 1921 sigldi hann á skútunni 

„Seven Sisters” frá Nýjusíbiríueyjum til 

Sanfransiskó. Leiðin lá úr Norðuríshafi 

um Austursíbiríuhaf, gegnum Berings-

sund og um Beringshaf til Kyrrahafs. 

Áður hafði hann farið margar viðlíka 

ferðir með vinum sínum eskimóum og 

indjánum, með Tamarak formann sem 

skipstjóra, oftast meðfram norðurströnd 

Kanada og við Alaska norðvestanvert. Í 

þetta sinn var ferðinni heitið alla leið til 

Sanfransiskó. Þar vildi Jan Welzl finna 

betri markað fyrir grávöru sem var um 

borð, hvalbein og reyktan fisk. Hann 

skýrði síðar frá þessu sjálfur í bréfum til 

Lýðfrétta í Brno, en á þeim bréfum 

byggði Rudolf Tĕsnohlídek bók sína er 

hann nefndi: Jan Welzl, Minningar 

tékknesks heimskautaveiðimanns og 

gullgrafara (1928). 

Skipsstrandið, sem að sögn Jans 

Welzls átti sér stað árið 1921, en ekki 

1924 eins og haft er fyrir satt í síðari 

heimildum, varð til þess að umturna lífi 

hans. Hann hafði átt heima á norður-

hjara í hartnær þrjátíu ár, hafði lifað 

viðburðaríku lífi og notið raunverulegs 

frelsis að eigin áliti. Hann var þúsund 

þjala smiður: lásasmiður, veiðimaður, 

sjósóknari, hvalfangari, gullgrafari, 

læknir, heildsali, höfðingi og æðsti-

dómari eskimóaættbálks, skipstjóri, 

heimskautakönnuður og ferðalangur, 

bréfberi, Ísabismarck, Moojok Ojak, 

Bjarnaræta, mæltur á tíu eskimóamál-

lýskur og nokkur heimsmál. En hann 

hafði ekki verið rithöfundur. Það átti 

hann eftir. 

 

 

Var Jan Welzl rithöfundur? 

Í bókmenntasögunni eru mörg dæmi 

um menn sem náðu frama í ritlist þótt 

þeir byrjuðu feril sinn með því að skrifa 

þau verk sem síðar urðu fagurbók-

menntir með klunnalegri hendi og 

bjagaðri stafsetningu og málfræðivill-

um, eða þá að þeir kunnu ekki að skrifa 

en sögðu frá og aðrir færðu til bókar. 

Það síðara átti við um Jan Welzl. Í 

nokkrum löndum er hans getið í rithöf-

undatölum. Með fullum rétti. Hann varð 

rithöfundur án þess að vita um það 

sjálfur né sækjast eftir því. Það varð 

eftir hin örlagaríku straumhvörf í lífi 

hans. Eftir skipsstrandið var honum 

vísað frá Bandaríkjunum. Hann hafðist 

við í Hamborg um sinn, vann sér fyrir 

nauðþurftum með daglaunavinnu í 

höfninni. Jafnframt reyndi hann að 

verða sér úti um ný ferðaskilríki með 

aðstoð ritara ræðismannsskrifstofu 

Tékkóslóvakíu. Það er ævinlega sein-

legt og strembið að afla sér skilríkja, 

ekki síst fyrir þann sem hefur verið í 

þrjátíu og sex ár í burtu frá æskustöðv-

unum. Dagarnir sem hann beið í 

Hamborg urðu að vikum, svo mánuðum 

og loks að árum. Útlendingaeftirlitið í 

Hamborg fer að angra hann með spurn-

ingum um hvenær hann ætli eiginlega 

að flytja og hvert. 

Sparnaður var nú svo til uppurinn. 

Sýning á gríðastóru málverki sem hann 

hafði málað klunnalega af fyrirbærum á 

norðurhjara varð honum engin búbót, 

ekki lukkaðist betur með gullþvottavél 

sem hann endursmíðaði og sýndi. En 

menn sóttust eftir að hlusta á frásagnir 

hans. Á sjómannakrám sagði hann frá 

Nýjusíbiríueyjum, eskimóum, dýra- og 

fiskiveiðum, veiðiferðum um norður-

hjara, langferðum til Kanada, öræfum 

og skógarflæmum. Frásögn hans var 

heillandi og sannfærandi, sessunautar 

greiða fyrir með mat og drykk. Hann 

verður þekktur og eftirsóttur gestur á 

Hamborgarkrám… Um þetta leyti Ham-

borgardvalar Jans Welzls, árið 1924, 

verða þrír atburðir sem skipta sköpum: 

Bíll rakst í hann og meiddi lítillega. 

Eigandinn vildi komast hjá umstangi og 

rannsókn, og bauð Jani skaðabætur að 

upphæð 500 mörk. Þetta voru óvænt 

auðæfi. – Hann kom oft til ræðismanns 

Tékkóslóvakíu, og fór nú að lesa blöð-

in. Hann tók að rifja upp tungumál sem 

var næstum gleymt. Innan um ýmis 

tímarit fann hann Lýðfréttir, og sendi 

þeim frásagnir af atburðum á norður-

hjara, - enda höfðu þær gert lukku á 

kránum í Hamborg. Hér er það sem 

hann byrjar - að vísu óbeint - að fást við 

bókmenntir, og þetta verður líka dálítil 

tekjulind, hann bætir samviskusamlega 

við þann litla sparnað sem fyrir var. 

Mikið lán var líka að hitta prófessor 

nokkurn, sem hafði áhuga á eskimóa-

mállýskum. Jan vann með honum í 

nokkrar vikur; sér til mikillar undrunar 

fékk hann aftur 500 mörk fyrir ómakið. 

Hann hafði nú aurað saman fyrir 

farareyri til Kanada. Bágt er að vita 

hvert framhaldið hefði orðið ef Jan 

Welzl hefði ekki farið að skrifast á við 

Lýðfréttir og ritstjóra þeirra Rudolf 

Tĕsnohlídek. Hann áttaði sig á því strax 

eftir fyrsta bréfið til ritstjórnarinnar, þar 

sem Jan lýsti því þegar hann hitti Roald 

Amundsen við Puntsvínsá í Alaska, að 

hér var ekki við meðalmann að eiga. 

Bréf Jans til blaðsins urðu um hundrað 

talsins. „Og svo kom bréf eftir bréf, 

stundum þrjú á viku, stundum eitt á 

þremur vikum. Jan Welzl, tékkneskur 

heimskautafari, reyndi að segja frá 

afdrifum sínum ósköp blátt áfram, án 

þess að ýkja né færa í stílinn. Stundum 

varð úr þessu skelfileg þvæla þannig að 

maður botnaði hvorki upp né niður, en 

oft skildust stuttar frásagnir og endur-

minningar úr ýmsum áttum. Það hlóðst 

upp myndarleg hrúga af þessum bréf-

um. Svo þurfti að þýða þetta á reglulega 

tékknesku,” segir Rudolf Tĕsnohlídek 

sem tók að sér þetta verk, í inngangi að 

bókinni Eskymo Welzl (1928). Þannig 

varð Jan Welzl rithöfundur. Einstæður 

æviferill, hrekkleysi hans og fágæt 

frásagnargáfa hafa orðið kveikja að 

bókmenntaverkum, bæði hans eigin og 

endursögðum af öðrum, sem hafa verið 

þýdd á mörg tungumál og koma sífellt 

út í nýjum útgáfum. Sannkölluðum 

fagurbókmenntum. 

Bók Tĕsnohlídeks, Eskymo Welzl, er 

byggð á bréfum Jans til Lýðfrétta og á 

bréfaskiptum þeirra tveggja. Hún ber 

vott um þolinmæði skrásetjanda. Bréf 

Jans eru á hrærigraut úr ensku, þýsku, 

rússnesku, eskimóamálum og tékknesku 

sem hann er að rifja upp; höfundur 

þessarar samantektar getur borið um 

þetta vitni eftir lestur handrita hans. Í 

þeim er fyrst og fremst fjallað um 

atburði og umstang á hinum framandi 

norðurhjara. T?snohlídek lagði sig í 

líma við að þýða bréf Jans samvisku-

samlega á tékknesku, en lagaði og færði 

víða í stílinn af skáldlegri hugmynda-
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auðgi eins og honum þótti henta vegna 

almenns áhuga á norðurslóðum vegna 

leiðangra Amundsens. Hann valdi 

ásamt útgefandanum í Prögu prýðilegar 

ljósmyndir í bókina, þær sýna aðstæður 

svipaðar þeim sem Jan segir frá og 

skýra frásögnina ljómandi vel. Þessi 

bók fékk strax góðar undirtektir lesenda 

og var að bragði þýdd á frönsku. Þeir 

sem varla veittu bókinni athygli voru 

tékkneskir bókmenntagagnrýnendur 

þess tíma, jafnvel þótt sjálfur Karel 

Čapek hefði spáð henni frama. 

 

Ósk sem ekki var orðið við 

Ritlaun fyrir bókina og fyrir bréf sem 

birtust í blaðinu, skaðabætur fyrir 

meiðsli, þóknun fyrir fræðslu um 

eskimóamál og fyrir nokkra fyrirlestra í 

Þýskalandi, þetta samanlagt nægði Jani 

fyrir farinu til baka til Kanada. Hann 

ætlaði sér upphaflega til Dawsonbæjar á 

bökkum Júkonár, og hugðist komast 

þaðan með fljótabát til hafs og ná þar í 

einhverri höfninni skipi sem sigldi 

norður um Beringssund til Íshafsins. 

Þessi áform fóru út um þúfur. Í Ontario 

kynntist hann loðdýrabónda sem var á 

höttunum eftir einhverjum sem gæti 

hjálpað sér að kaupa bifra og kynni að 

ala þá, og Jan tók tilboði hans. Hann 

starfaði á loðdýrabýlinu fram á haust 

1928, og var þá orðinn of seinn til að ná 

skipi til Nýjusíbiríueyja. Áður en hann 

næði til Nómu yrði sjór ísilagður og 

skollin á heimskautanótt. Lífsviðurværi 

var þá dýrara í Kanada en í Evrópu. 

Hann reiknaði út að sparnaðurinn 

myndi ekki duga þar til sjóleiðin yrði 

fær næst. Það varð því úr að snúa til 

baka til föðurlandsins þar sem uppi-

haldið væri miklu ódýrara. Hann lang-

aði líka til að hitta Tĕsnohlídek og lesa 

loksins bókina sem þeir höfðu búið til í 

sameiningu. 

Koman til Prögu olli Jani vonbrigð-

um. Hann komst að því að vinur hans 

Tĕsnohlídek lifði ekki lengur. Þar sýndi 

honum enginn skilning. Hann hafði að 

vísu ofan af fyrir gestum á drykkju-

stofum og krám, og þeir voru reiðubúnir 

að greiða reikninginn fyrir þennan 

furðufugl sem hélt því fram að hann 

væri „ferðalangur, könnuður og rithöf-

undur”. En hann fann engan sem væri 

reiðubúinn að vinna með honum að 

næstu bók, - Pavel Eisner reyndi það en 

mistókst. Hann ákvað að fara til heima-

haganna í Zábřeh á Mæri. Þar lifði hann 

á sparifénu og smávegis tekjum af 

fyrirlestrum sem hann hélt á þeim 

slóðum. Hann bauð útvarpinu í Brno að 

flytja erindi um líf sitt á norðurslóðum, 

og hann kynntist tveimur blaðamönnum 

við Lýðfréttir; það voru þeir Bedřich 

Golombek og Edvard Valenta. Þessi 

kunningsskapur skipti sköpum um 

framhald ritverka Jans. Hans vegna 

urðu til bækurnar Þrjátíu ár á gullnum 

norðurhjara18, Fjársjóðaleit við norð-

urskaut19, Alþýðusögur20 og Rauna-

saga eskimóahöfðingja í Evrópu21. Í 

síðastnefndu bókinni lýsa blaðamenn-

irnir samstarfinu við Jan og samningum 

sem tókust þeirra á milli, meðal annars 

um greiðslu. Fyrir samvinnuna átti Jan 

að fá um það bil 10 000 krónur. Á 

hverjum „vinnudegi” sagði Jan frá í átta 

stundir eða svo, frásögnin var hraðrituð 

jafnóðum og að endingu:– „Hátt í 

þúsund síður af endalausum flækjum af 

sundurslitnum frásagnabrotum höfðu 

verið hraðritaðar, svo að þeir máttu 

klippa og líma í tæpt ár til að ná því 

saman sem saman átti, fella endaslepp 

sögubrot Jans í samfellda þætti og raða 

æviatriðum hans í tímaröð, - og þá fyrst 

úr þessum nýja efniviði var hægt að 

tygja sig að semja ritverk með haus og 

sporði. Ef þeim félögum tækist að afla 

sér nauðsynlegrar viðbótarþekkingar af 

síðum sérfræðirita á háskólabókasafn-

inu, þá gæti þetta orðið þokkalega villu- 

og missagnalaus vitnisburður um 

lífsferil, sem áreiðanlega er sá ævintýra-

legasti sem tékkneskur maður hefur 

lifað á þessari öld…” [J. Welzl: Þrjátíu 

ár á gullnum norðurhjara, úr inngangi 

um höfundinn eftir E. Valentu, 

útgefandi Mladá fronta 196522] Báðir 

aðilar, Jan Welzl og blaðamennirnir, 

gengu frá samningum á lögformlegan 

hátt. Jan lét seinna svo um mælt í 

Dawsonbæ að samningurinn hefði „ekki 

verið réttur”. 

Ef ég á að segja álit mitt á samvinnu 

þessara gjörólíku aðila á ritvellinum, þá 

met ég hana mikils. Það eru fyrst og 

fremst þeir Golombek og Valenta sem 

eiga heiðurinn af því að frásagnir Jans 

                                                           
18

 Třicet let na zlatém severu 
19

 Po stopách polárních pokladů 
20

 Lidové povídky 
21

 Trampoty eskymáckého náčelníka v 

Evropĕ 
22

 Tilvitnunin er tekin úr Ísabismarck 

Bjarnarætu, sem er þýdd eftir þessari út-

gáfu, reyndar prentaðri 1968. 

- Aths. þýð. 

af viðburðaríkri ævi varðveittust 

komandi kynslóðum… Í verklaun 

áskotnast Jani farareyrir, og hann hélt til 

baka á norðurslóðir. Eftir ærið krókótta 

leið náði hann til Arnarbæjar (Eagle 

City), þar sem bandarísk yfirvöld heftu 

för hans. Ef hann ætlaði til vestur-

strandar Alaska til að ná þar skipi á 

norðurhjara, þá yrði hann að leggja 

fram 500 dala tryggingu. Þá peninga átti 

hann ekki. Því hélt hann til baka til 

Dawsonbæjar þar sem hann settist að. 

Hann reyndi einu sinni til að komast til 

Nýjusíbiríueyja, en gafst svo upp. Hann 

varð Dawsonbæjarmaður til dauðadags 

19. september 1948. 

Bækur Jans Welzls nutu hylli lesenda 

og urðu útgefendum búbót. Í Lýð-

fréttum fagnaði Karel Čapek þeim, en 

hann varð „Welzl-fíkill” strax við fyrstu 

bókina, Eskymo Welzl, sem Tĕsnohlídek 

gaf út. Čapek gerði sér fulla grein fyrir 

hve einstæðar þessar frásagnir voru, og 

spáði þeim heimsfrægð. Það stóðst. 

Bækurnar voru gefnar út árið 1932 bæði 

í Lundúnum og Nýjujórvík. (Karel 

Čapek ritaði inngang að þessum 

útgáfum, en forlagið F. Borový veitti 

útgáfuréttinn). Vinsældir bókanna urðu 

til þess að vekja efasemdir um hvort 

frásagnirnar væru sannar, eða hvort 

þetta væri bara einhvers konar „bók-

menntagabb sjálfs Karels Čapeks” sem 

hann hefði kannski meira að segja 

samið sjálfur. Í sunnudagsútgáfu New 

York Times voru reglulegir dálkar hlið 

við hlið þar sem menn létu í ljósi 

gagnstæðar skoðanir um sannleiksgildi 

frásagnanna og tilveru höfundarins. 

Mikið var um ágiskanir og réttmæta 

ganrýni. Sá sem harðast gekk fram gegn 

Jani Welzl var þekktur kanadískur 

eskimóafræðingur af íslenskum ættum, 

Vilhjálmur Stefánsson háskólaprófess-

or, en samstarfsmenn hans (við Hann-

overháskóla í New Hampshire) nefndu 

hann „Stef” sín á milli. Macmillan út-

gáfan fór þess á leit að hann skrifaðu 

ritdóm um bókina, sem hafði nú selst í 

150 000 eintökum og fengið 10 000 

dala verðlaun sem bók mánaðarins, og 

féllst hann á það ef hann mætti lýsa 

henni sem skopriti um heimskauta-

héruðin. Hann taldi hana hreinan upp-

spuna. Hann fullyrti að Nýjusíbiríueyjar 

væru óbyggðar. Útgefandi sat við sinn 

keip að bókin væri hvorki uppspuni né 

skop, heldur endurminningar manns 

sem hefði átt þar heima. Vilhjálmur tók 

þá saman í yfirlitsgrein nokkur atriði 
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sem hann taldi sanna að frásagnir Jans 

gætu ekki verið sannar: Auk þess að 

Nýjusíbiríueyjar eru óbyggðar, þá er 

það ekki satt sem Jan segir, að „efað 

maður spýtir um tönn í miklu frosti þá 

frýs hrákinn í loftinu, og skröltir er 

hann fellur til jarðar… Eskimóastúlkur 

á eyjunum okkar eru venjulega orðnar 

konur sex ára gamlar eða svo… Þegar 

hvítvoðungur er fæddur fær móðirin 

mjólk í brjóstin, og eftir það mjólkar 

eskimóa alla ævi. Hún getur því tekið 

hvern sem er á brjóst nær sem er; oft 

hjúfra fullorðnir menn sig að henni til 

að fá fylli sína af brjóstamjólk.” … í 

póstferðum stjórnaði hann hundaeyki 

með 24 til 350 hundum, forystuhundur-

inn var ævinlega hálfa mílu á undan og 

valdi leiðina, hinir fylgdu…Við skyr-

bjúg er best að leggja við lausa tönn 

soðna kartöflu og tyggja hana í hálf-

tíma. Þegar maður spýtir verður að gæta 

þess að tönnin fylgi ekki með… Til að 

lækna kalið nef er best að leggja við 

kalið húð af eskimóabarni… o.s.frv. 

Raunvísindamaðurinn Vilhjálmur Stef-

ánsson áttaði sig ekki á því að Jan 

Welzl var sagnaþulur og frásögnin var 

blanda af því sem hann hafði reynt og 

því sem hann hafði heyrt, og líka af því 

sem hann ályktaði á grundvelli reynslu 

sinnar og hugarflugs að einhverju leyti. 

Auðvitað hefur prófessor Vilhjálmur 

rétt fyrir sér þegar hann efast um sann-

leiksgildi sumra fullyrðinga Jans. En 

hér skipta smáatriði ekki öllu máli. Um 

þau er sagnaþul frjálst að færa í stílinn. 

Öllu máli skipti það sem blaðamenn 

New York Times komust að er þeir 

heimsóttu Jan til Dawsonbæjar, að hann 

var til og á lífi, að hann hafði átt heima 

á Nýjusíbiríueyjum, og að bókin hafði 

verið tekin saman eftir frásögnum hans. 

Raunar höfðu þeir Golombek og Val-

enta þegar skýrt blaðinu frá þessu og 

sagt til um hvar Jan væri að finna. Árið 

1933 staðfesti rússneski prófessorinn 

Pinjegin að byggð væri á Nýjusíbiríu-

eyjum og gaf út rit um för sína prýtt 

ljósmyndum. Vilhjálmur viðurkenndi 

þessa heimild. En hann ákvað að reyna 

að varpa ljósi á allt þetta Welzl-klúður, 

einkum að komast að því hvernig 

málum væri háttað með þessa metsölu-

bók, sem í hans augum var frekar 

skrípasaga af aðstæðum á norðurslóðum 

heldur en frásögn af raunverulegum 

atburðum, aukinheldur full af stað-

reyndavillum. 

Hinn 27. febrúar 1933 skrifar hann G. 

A. Jackell, landstjóra Júkonfylkis, til 

Dawsonbæjar og spyrst fyrir um „hvað 

fólki í Dawsonbæ finnist um bók Jans 

Welzls…”. Því fannst ekki neitt, því 

hvorki landstjórinn né bæjarbúar höfðu 

lesið bókina. Samt sem áður leitaði 

landstjórinn álits sjálfs Jans Welzls. 

Hinn 31. mars kunngerir hann Vilhjálmi 

Stefánssyni að enginn sér kunnugur viti 

nokkur deili á bók Jans, og hann lætur 

fylgja með efnisatriði yfirlýsingar Jans 

á skrifstofu landstjórans. Jan kveðst 

„ekki bera neina ábyrgð á samningu 

þessarar bókar” (Þrjátíu ár .. í útgáfu 

Macmillans). „Ég hef ekki skrifað neina 

aðra bók en Ferð umhverfis heiminn.” 

(Hér er í fyrsta skipti minnst á þá bók 

sem hann skrifaði eigin hendi í 

Dawsonbæ, líklega 1932–1933). Slík 

yfirlýsing var „Stef” ekki mikils virði. 

Hann þakkar landstjóranum um hæl og 

sendir honum afrit af bréfi sínu til 

varaforseta Macmillan forlagsins, þar 

sem hann biður um að umrædd bók 

verði send bæði landstjóranum, félaga 

Jans og velgjörðarmanni Firth, og Jani 

Welzl sjálfum. Forlagið varð við beiðn-

inni að bragði. Næst beindist eftir-

grennslan „Stefs” að því að spyrjast 

fyrir hjá bandarískum og kanadískum 

skattayfirvöldum. Hann hann átti bágt 

með að trúa því að höfundur bókar sem 

seldist jafn vel hefði engin tengsl við 

útgáfuna, og að hann hefði ekki haft 

neinar tekjur af sölu bókarinnar. 

Tveggja ára rannsókn skattamála lauk 

án árangurs. Á báðum stöðum var því 

lýst yfir að Jan hefði engin ritlaun 

fengið. Hinn 11. júlí 1935 skýrir Vil-

hjálmur landstjóranum frá þessu, og 

kunngerir jafnframt að vinur sinn Logan 

majór muni koma til Dawsonbæjar og 

ganga á fund landstjórans til að kynna 

sér hversu Jani vegni, endi hafi hann 

haft fregnir af því að hann lifði við 

þröngan kost. Macmillan forlaginu þyki 

heldur ekki réttmætt að Jan hafi aldrei 

fengið neitt fyrir þýðinguna. Útgáfurétt 

í Bandaríkjunum hefði enska forlagið 

Unvin keypt af tékknesku útgáfunni 

Borový, sem aftur hefði fengið réttinn 

frá Karel Čapek. (Hið síðasta er röng 

ágiskun, aths. P.V.) Vihjálmur gerir 

Jackell landstjóra einnig kunnugt að 

hann sé staðráðinn í að aðstoða Jan 

Welzl fyrir alla muni, hann ætli að snúa 

sér til enska rithöfundarins H. G. Wells 

og til breska rithöfundafélagsins með 

beiðni um hjálp við að leysa vandamál 

tengd þóknun fyrir þýdd ritverk. Þessu 

alvöruþrungna bréfi var ekki látið 

ósvarað í Dawsonbæ. Hinn 31. júlí 

1935 lætur landstjórinn kalla Jan Welzl 

skriflega til viðtals, „þar eð ég vil fræð-

ast um hluti sem skipta hann miklu 

máli”. Kurteisi hins háa embættis við 

Jan má ráða af titlatoginu, en við nafnið 

er skráð Esq. (esquire, en það er ávarp 

sem tíðkaðist í engilsaxneskum löndum 

heldri mönnum til vegsauka fram að 

síðari heimsstyrjöld). 

Jackell landstjóri og Jan Welzl hittust 

og ræddu saman. Efni samræðnanna má 

ráða af svari landstjórans til Vilhjálms í 

bréfi 13. ágúst 1935. Þar er skýrt frá því 

að fjármálaráðuneyti Bandaríkjanna og 

æðstafjárráð Kanada hafi að lokinni 

sameiginlegri rannsókn lýst því yfir að 

Jan Welzl hafi aldrei gerst sekur um 

skattsvik, og að Dawsonbær sjái fyrir 

honum sem eignalausum manni. Hann 

fái fæði, klæði, kyndingu og lyf. (Hann 

fékk líka lóðarskika þar sem hann reisti 

sér tveggja herbergja skúr, og þar átti 

hann heima til æviloka – aths. P. V.) 

Landstjórinn hafði sjálfur rætt við Jan 

um hversu harðsótt yrði að innheimta 

hjá erlendum útgefendum ritlaun, sem 

„þessir útlendingar hefðu haft af” hon-

um. Hann lætur fylgja með yfirlýsingu 

Jans sjálfs sem mætti nota í samningum 

við breska rithöfundafélagið. Hann 

skýrir frá því að Jan hafi tekið illa í að 

heimta höfundarrétt sinn hjá yfirvöldum 

í Tékkóslóvakíu því að hann treysti 

þeim ekki (hann lítur á þau sem … og 

við tekur óviðurkvæmilegt orðasam-

band), og loks fylgir yfirlýsing Jans, 

sem skrifstofumaður landstjórans hefur 

skráð og Jan Welzl staðfest með undir-

skrift sinni: 

 

“Árið 1926 skrifaði ég bók um fland-

ur mitt um heiminn. Í henni var 31 kafli 

og 239 blaðsíður. Bókin hét – Á ferð 

kringum heiminn. Árið 1928 kom ég frá 

norðurhjara til Tékkóslóvakíu í heim-

sókn. Þar kynntist ég blaðamanni sem 

spurði mig hvort ég vildi láta sig hafa 

þessa bók svo hann gæti selt hana fyrir 

mig. Ég spurði blaðamanninn með 

hvaða skilmálum hann vildi fá hana. 

Hann sagðist skyldu borga mér 3000 

krónur í tryggingu og fimmtíu prósent 

af prentþóknun. Ég var ánægður með 

þetta og afhenti honum bókina. Hann 

spurði mig þá hvort ég vildi ekki skrifa 

nokkra kafla í viðbót svo úr þessu gæti 

orðið stór bók. Ég var ánægður með 
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það og skrifaði átján kafla í viðbót. Svo 

skrifaði ég hjá sýslumanni undir pappír 

þar sem ég féllst á að bókin yrði seld í 

þremur löndum…Seinna, þegar ég hafði 

þurft að fara til baka á norðurslóðir, þá 

breytti hann nafninu á bókinni, tók sér 

sjálfur útgáfurétt, stofnaði félag (til 

prentunar) og lét útbúa nýtt skjal um 

útgáfurétt í öllum heiminum. Efni þess-

arar bókar er fengið úr hinum köflunum 

sextíu og hún var gefin út í þrennu lagi 

undir mínu nafni, en með hans eignar-

rétti. Þessar þrjár bækur hétu: Sú fyrsta 

Eskymo Welzl, önnur Þrjátíu ár á gulln-

um norðurhjara, þriðja Fjársjóðaleit við 

norðurskaut. 

Hann borgaði mér tvö þúsund krónur 

í tryggingu, en engan eignarrétt fékk ég 

né frekari tekjur af bókunum. Blaða-

maðurinn hét Bedřich Golombek. Mað-

urinn sem stofnaði félagið var Edvard 

Valenta -. Pavel Eisner var sá sem seldi 

stolnu bækurnar á heimsmarkað. Karel 

Čapek var sá sem hlóð stolnu bækurnar 

lofi um víða veröld.” 

 

Ef við tækjum þessa yfirlýsingu al-

varlega (hún er vafalaust ófölsuð), þá 

væru þetta æsifréttir í bókmennta-

sögunni. En við þekkjum of vel allar 

aðstæður við tilurð bóka Jans Welzls. 

Við vitum að að undantekinni einni 

óútgefinni bók - „Ferð umhverfis heim-

inn”23 - sem Jan skrifaði eigin hendi 

1932–1933, þá seldi hann frásagnir 

sínar gegn daggjaldi. Honum fannst 

hann hinsvegar aðalhöfundur þessara 

bóka og honum þótti sér misboðið að 

aðrir hefðu af þeim verulegar tekjur, 

skriffinnar og útgefendur, en hann fengi 

ekki neitt. 

Hvaða orð hæfa velgengni samverka-

manna Jans að bókum hans og gróða 

forlaga sem gáfu þær út víða um heim, 

á meðan hann sjálfur lifði á mörkum 

örbirgðar í Dawsonbæ? Hvaða orð hæfa 

mannkostum Vilhjálms Stefánssonar, 

sem var andstæðingur Jans í byrjun en 

tekur síðan við hann ástfóstri og reynir 

að aðstoða hann á allan hátt, og hrífur 

með sér æðsta yfirvald í Dawsonbæ, 

sem lætur sjá fyrir Jani til dauðadags? 

Úr því sem komið er getum við því 

                                                           
23

 Tékknesk þýðing þessarar bókar, Cesta 

kolem svĕta 1893-1898, kom út haustið 

1997. Henni fylgja nokkur önnur smáleg 

ritverk Jans, ítarlegar greinar um æviferil 

hans og afdrif og margar ljósmyndir. 

- Aths. þýð. 

miður ekki sagt nema eitt, og það er 

þekkt á engilsaxnesku: „God bless the 

memory of Mr. Stefansson and Mr. 

Jackell…” Og einum manni enn eigum 

við þökk að gjalda (líka táknrænt að 

honum látnum): Otto Geist, prófessor 

við Alaskaháskóla í Fairbanks, en hann 

gat m. a. vitnað um nokkra af síðustu 

dögum Jans Welzls í Dawsonbæ. 

Geist fékkst í mörg ár við fornleifa-

fræði í Alaska. Oft fór hann í „vett-

vangsleiðangra” til Kanada, m.a. að 

Júkoná. Hann kynntist Jani Welzl fyrst í 

gegnum bók hans Þrjátíu ár, sem hann 

las í þýskri þýðingu. Í tvö skipti þegar 

hann var við rannsóknir í grennd við 

Dawsonbæ heimsótti hann Jan í skúrinn 

hans, í síðara skiptið rétt fyrir andlátið í 

september 1948. Þeir ræddu fjálglega 

saman um dvöl Jans á Nýjusíbiríueyjum 

fyrrum, um „gullhreinsivél” sem hann 

hafði fundið upp, og um bækur hans. 

Jan sýndi Geist líka handrit sitt að 

ferðasögu og leyfði honum að lesa úr 

því. Geist sýndi handritinu áhuga og 

vildi meira að segja kaupa. Hann bauð 

fyrir það 20 dollara, en þegar Jan heyrði 

boðna ákveðna upphæð hækkaði hann 

verðið strax í 50 dollara. Þeim samdi 

ekki um kaupin, lokaorð Jans í karpinu 

voru að hann „myndi reyna að finna 

annan áhugasaman”, ef hann fyndi 

engan skyldi hann íhuga tilboð Geists 

að nýju. Því miður varð ekki af því 

vegna dauða Jans. Geist, sem tók 

nokkrar ljósmyndir af Jani á þessum 

síðustu dögum ævi hans, sýndi áhuga á 

handritinu að Ferðinni strax og Jan var 

allur, en handritið ásamt hundi, fjórum 

bókum, nokkrum ljósmyndum og fáein-

um bréfum, voru það eina sem þessi eitt 

sinn auðugi maður lét eftir sig. Ná-

grannarnir fengu hundinn, annar arfur 

var fenginn þar til bærum yfirvöldum í 

Edmonton til ráðstöfunar. Heildar-

verðmæti arfsins var metið 20 dollarar, 

og sá eini sem hafði áhuga fékk hann á 

því verði – en það var Geist prófessor. 

Fyrst og fremst hafði hann áhuga á 

handriti Jans, því hann hafði viss áform 

því viðvíkjandi. Bróðir hans, Zikmund 

Geist, var bókaútgefandi í München og 

hann var reiðubúinn að gefa Ferðina út 

– að gerðum nokkrum lagfæringum. 

Handrit Jans rataði til München. 

Við háskólann í Fairbanks störfuðu 

saman tveir „welzl-fræðingar” í mörg ár 

og voru miklir mátar, en vissu hvorugur 

um þetta áhugamál hins. Geist prófessor 

og Rudolf Václav Krejčí prófessor, 

deildarstjóri heimspekideildar. Af til-

viljun barst Jan Welzl í tal milli þeirra í 

fyrsta skipti árið 1964, rétt áður en 

Geist lagði upp í sína „ferð umhverfis 

heiminn”, en hann átti ekki afturkvæmt 

til Alaska úr henni. Hann dó í München. 

Fjölskylda Geists þar vissi um prófessor 

Krejčí að hann var „welzl-fræðingur” 

og mætur maður, sem væri vel að hand-

riti Jans og bókunum fjórum kominn, 

og vís til að gera þeim verðug skil. 

Þannig rataði handritið til baka frá 

München til Fairbanks í Alaska, þar 

sem prófessor Krejčí gætir þess af alúð 

og nærgætni.24 Hann léði mér handritið 

til athugunar nú í sumar leið25 er ég 

heimsótti hann í háskólann. Frá honum 

er líka komið ljósrit af fyrstu síðu 

handritsins sem hefst svo: 

 

„An der Reise um die Welt 1893-1898 

Ein Teil der Erlebnisse durch die 

Wüsten Sibiriens an verlorenen 

Wegen während der Durchreise nach 

dem nordlichen Eismeer 

Mein Namen John Welzl” 

 

Í þýðingu: 

 

„Á ferð umhverfis heiminn 1893-1898 

Hluti þess er fyrir bar á villislóðum 

um auðnir Síbiríu 

á leið til Norðuríshafs 

Nafn mitt John Welzl 

 

Árið 1893 eftir dauða foreldra minna 

ákvað jeg að ráðast í ferð umhverfis 

heiminn. Allur minn farareyrir vóru 4 

krejtsarar austurrískir, sem samsvara 

tveimur sentum bandarískum. Með þetta 

fje í vasanum lagði jeg upp í ferðina 

umhverfis heiminn frá Zábřeh á Mæri, 

nú Tjekkóslóvakíu, til Fusan. Jeg setti 

kúrsinn á Genúu, Ítalíu, og sigldi þaðan 

sem háseti yfir úthafið til Vladivostok, 

Síbiríu. Þaðan fór jeg fyrst niður til 

Irkútsk um Charbin og Omsk. Í Irkútsk 

útvegaði jeg mjer kerru og lítinn kós-

akkaklár, byssu, skotfæri og mat. Þá 

setti jeg kúrsinn á Krasnojarsk, jeg fór 

yfir fljótið Jenisej og svo að Úrda-

eyðimörkinni. Hjeröð þarna eru byggð 

Töturum, Tjerkössum, Nomödum og …” 

 

                                                           
24

 Það var Rudolf Krejčí sem lét þýða 

handritið og ritstýrði bókinni Cesta kolem 

svĕta – Ferð umhverfis heiminn – sem áður 

er getið og kom út haustið 1997. - Aths. þýð. 
25

 Sumarið 1990 eða 1989 - Aths. þýð. 
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Þannig hefst þetta rit sem Jan skrifaði 

eigin hendi, næstum 200 síður í broti 20 

x 32 cm. Strax á fyrstu síðum þessara 

ferðaminninga má sjá að þær eru senni-

lega ritaðar árið 1932 eða 1933, eftir að 

Jan hefur sest að í Dawsonbæ. Í inn-

ganginum er ekkert það að finna sem 

við þekkjum ekki úr fyrri frásögnum. 

Sömu upplýsingar eru um ferðina 

norður Síbiríu eins og henni er lýst í 

bókinni Þrjátíu ár á gullnum norður-

hjara26. Að ráða handrit Jans er verðugt 

verkefni til handa bókmenntasinnuðum 

rithandarspæjara. Textinn er ritaður á 

þýsku með gotnesku letri, fáséðar mál-

fræðivillur eru ófáar og frávik frá rit-

máli margskonar. Ýmislegt orðafar er á 

mállýskum, sum atkvæði eru skrifuð 

með latínuletri. Ýmis orð eru blanda af 

rússnesku, ensku og þýsku. Örnefni eru 

afbökuð eða þá notuð mállýskuheiti. 

Þetta handrit þyrfti að rannsaka ítarlega 

frá ýmsum hliðum til að komast að því 

hvort í því er eitthvað nýtt að finna, eða 

hvort þetta er (og það er mín skoðun) 

aðeins nýtt tilbrigði af þeim frásögnum 

Jans sem áður voru þekkar. 

Samtöl mín við prófessor Krejčí í 

Alaska í fyrra urðu til þess að ég varð 

miklum mun fróðari um dvöl Jans 

Welzls í Dawsonbæ á árunum 1928 - 

1948. Prófessor Krejčí benti mér líka á 

að minningarsteinninn um Jan Welzl í 

kirkjugarðinum í Dawsonbæ væri ekki á 

réttu leiði. Í raun er gröf hans spotta-

korn þaðan. Þessu fann ég stað bæði í 

skalasafninu í Whitehorse og í kirkju-

garðinum í Dawonbæ. 

 

Skjalasafnið í Whitehorse 

Það er lífseig missögn að Jan Welzl 

hafi dáið árið 1951.27 Í raun lést hann 

19. september 1948. Það sannar greinar-

korn í vikublaðinu Dawson Weekly 

News, þar sem birt eru helstu héraðs-

tíðindi frá því blaðið hóf göngu sína 

árið 1898 þar til það leið undir lok 

1953. Í blaðinu þriðjudaginn 23. sept-

ember 1948 er frétt á fyrstu síðu um 

andlát Jans með fyrirsögn: „Veteran 

Dawson Inventor Died At Hospital”. 

                                                           
26

 Í íslenskri þýðingu nefnd Ísabismarck 

Bjarnaræta - Aths. þýð. 
27

 Þessi staðhæfing kemur fyrst fram svo 

vitað sé í bréfi frá Ottó Geist til Vilhjálms 

Stefánssonar dags. 18. nóvember 1958. 

Vilhjálmur kom upplýsingunum áfram til 

Vísindaakademíu Tékkóslóvakíu - Aths. 

þýð. 

Fréttin hljóðar svo í þýðingu: „Jan 

Welzl, áttræður maður, lést á laugar-

daginn var í sjúkrahúsi heilagrar Maríu. 

Í eina tíð gerði hann víðreist um Síbiríu 

og heimskautalönd. Frásagnir hans af 

ferðum og ævintýrum minntu á sögur 

frá Klondæk síðan 1898. Þessi gamli 

Dawsonbæjarbúi kom til bæjarins uppúr 

1930 og bjó síðan í tómthúsi á horni 

Konungsgötu og Fimmta strætis. Hann 

mun hafa komið á sjúkrahúsið á 

laugardagskvöld og sagst vera veikur. 

Skömmu síðar dó hann. Welzl kaptugi, 

eins og hann kallaði sig, var alþekktur í 

bænum sem heillandi sögumaður og 

sjófróður um marga hluti. Fyrir mörg-

um árum fann hann upp og smíðaði í 

skúrnum sínum eilífðarvél, sem hann 

sýndi hverjum þeim sem sjá vildi. 

Margir Dawsonbæjarbúar hafa í áranna 

rás gert sér ferð til öldungsins til að 

hlýða á frásagnir hans af ferðum sínum 

eða fá útskýrð lögmál uppfinningar-

innar. Hann fæddist að eigin sögn í 

Austurríki.” Þessi frétt birtist nokkrum 

dögum eftir andlát Jans og telst fullgild 

sönnun. 

… 

[Hér er sleppt vangaveltum um það 

hvar legstað Jans sé að finna. – þýð.] 

… 

Og að lokum? Jan Welzl, þessi ein-

faldi, hrausti og einþykki maður og 

frábæri sagnaþulur, hefur með þeim 

verkum sem hann lagði grunninn að 

unnið sér varanlegt sæti í bókmennta-

sögu Tékka og heimsins alls. Bækur 

hans, sem urðu til í samvinnu við glæsta 

fulltrúa tékkneskrar menningar og 

ritlistar, þær eru gefnar út æ ofan í æ og 

alltaf öðru hverju þýddar á enn eina 

heimstunguna. (Nýlega á esperanto og 

japönsku.) Maðurinn, sem hinn 15. maí 

1931 skrifaði dr. Novotný í Brno trúar-

játningu sína: „Jörðin er náttúran og 

allar lifandi verur eiga rjett á að lifa á 

henni, … Maður á þessari jörð er ekki 

meira virði en ormur í jörðinni. Nátt-

úran gaf okkur jörðina handa öllum og 

til þess hefur enginn rjett, enginn maður 

að banna öðrum að ferðast á norður-

slóðum. … Og svo verð jeg enn og aftur 

að fara sem betlari eina ferð til norðurs. 

Þetta er náttúrunnar pláneta, sem verður 

að reyna til fullnustu til lífs eða dauða,” 

hann er ekki hættur að tala til lesenda 

nýrra tíma. 

Þessi samantekt er byggð á fyrri 

umfjöllun um Jan Welzl, einkum á 

formálum að bókum hans. Tilgangur 

með henni er einskær: að varpa ljósi á 

nokkur æviatriði Jans sem áður voru 

óljós en hafa nú skýrst vegna nýrra 

gagna, leiðrétta þaulsætnar villur sem 

menn hafa endurtekið í góðri trú, og 

loks að minna að nýju á sérstöðu þessa 

afbragðsmanns. 

Höfundur þakkar að nýju einstakl-

ingum og stofnunum í Evrópu, Banda-

ríkjunum og Kanada sem hafa lagt 

honum lið. Þó fyrst og fremst Rudolf V. 

Krejčí prófessor við Alaskaháskóla og 

frú Felicitas Tangermann rannsóknar-

fræðingi við Whitehorse-skjalasafnið, 

en án þeirra liðsinnis hefði hann aldrei 

haft upp á einstæðum gögnum um 

æviferil Jans Welzls á árunum 1928 til 

1948. 

 

  



 

Viðauki 2: BRÉF TIL VILHJÁLMS STEFÁNSSONAR FRÁ OTTO WILHELM 

GEIST 
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