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IGAGUR
Þegar sagt er frá skráningu gamalla bréfa
eru viðbrögð gjarna þessi: Tölvusamskipti
hafa þau árif að bréfaskriftir leggist af,
jafnvel að kunnátta og æfing í slíkum
skriftum fari þverrandi.
Ekki er ég hræddur um það. Gömul bréf
sem nú eru í söfnum, mörg enn óskráð, eru
brot af því sem fór á milli fárra manna fyrr
á tímum. Nú er tölvubréfasamband
margfalt miðað við samskiptin áður. Af
þeim mun í útprentunum aðeins varðveitast
brot af því sem milli manna fer. Óþarft að
örvænta - reyndar allöruggt að flest sem er
einhvers virði varðveitist, nóg til að geta
megi sér til um hvernig líf var 2009! Frekar
má óttast að skjöl séu falin eða þeim spillt.
Miðað við stefnu í varðveislu skjala sem
uppi er, m.a. í Þjóðskjalasafni, er öllu
heldur ástæða til að óttast að magn gagna
kaffæri hagnýtar upplýsingar sem felast í
samskiptum fólks og sögulegri þróun.
Í handritadeild Landsbókasafns kom pakki
með bréfasafni og persónulegum skjölum
Halldórs Briem (1852-1929) og konu hans
Susie Taylor (1861-1937). Ég taldi að þar
mætti hugsanlega finna efni sem snerti mitt
rannsóknarsvið og tók skrásetninguna að
mér.
Halldór fæddist á Espihóli í Eyjaf., sonur
Eggerts Briem sýslum., síðast á Reynistað í
Skagafirði og k.h. Ingibjargar Eiríksdóttur.
Ólst hann upp í hópi þrettán systkina er
komust til fullorðinsára; útskrifaðist úr
Prestaskóla; varð kennari. Þá gerðist hann
leiðsögumaður útflytjenda til Ameríku þar
sem hann var kennari, ritstjóri Framfara og
prestur. Fluttist svo til Íslands og varð
kennari á Möðruvöllum og á Akureyri.
Síðast var hann bókavörður
Landsbókasafns.
Vestra kynntist hann Susie Taylor, sem um
skeið bjó á Grund á Nýja Íslandi. Áttust
þau 1880. Hún var alin upp í stórri
fjölskyldu; missti móður sína og var eftir
það hjá íslendingavininum, John Taylor
(1812-84), föðurbróður sínum, ásamt
fjórum systrum. Caroline systir Susie
kynntist íslenskri konu í Kinmount i
Michiganríki og hreifst af henni og sagði
fóstra sínum frá. Starfaði hann upp frá því
að velferli íslendinga. Var honum kappsmál
að fá íslendinga vestur, vegna mannkosta

sem hann fann hjá þeim og honum þótti
taka öðru þjóðerni fram.
Susie og fjölskyldan var því komin í kynni
við íslendinga er hún kynntist Halldóri.
Hún hafði hlotið góða menntun. Sá þess
merki í lífi hennar. Fékkst hún m.a. við
skriftir, bókhald og enskukennslu, auk
félags- og húsmóðurstarfa.
Svo virðist sem þau Halldór hafi haldið til
haga öllum bréfum beggja. Þá eru nokkur
bréfa til annarra í safninu t.d. bréf sem hafa
verið send þeim til fróðleiks.
Skjalasafn Halldórs er mikið. Auk annars
efnis eru bréfin sjálf 1.817 og bréfritarar
210 í mörgum löndum.
Allt fylgdi þetta í ómerktum pakka
skjalasafni Helga P. Briem (1902-81)
sendiherra, bróðursonar Halldórs, þegar
það var fært í Landsbókasafnið.
Hvernig safnið komst til Helga er óvitað.
Vera má að er Helgi vann að doktorsritgerð
sinni: Um Jörund hundadagakonung og
sjálfstæði Íslands 1807, hafi þeir rifjað
vensl sín upp. Hugsanlega bað Halldór
Helga fyrir skjölin, þar sem hann þekkti
sögulegan áhuga hans. Þá gæti Sigurður
(1896-1968), sonur Halldórs, hafa gert það.
Pakkinn bar með sér að hafa verið tekinn
saman upp úr 1920 og varla opnaður fyrr
en ég gerði það í handritadeild og hóf
skráningu gagnanna 30. jan. 2006.
Bréfin eru ótengd öðru efni skjalasafns
Helga P. Briem. Varla er því rétt að skrá
þau innan skjalasafns Helga, háðum leyfi
dóttur hans sem setti skilyrði fyrir aðgangi
að safninu. Hvorki hún né aðrir vissu um
tilvist bréfasafnsins. Ég legg til að
bréfasafnið verði skráð sem sjálfstætt safn
með skilyrðislausum aðgangi skv. reglum
handritadeildar.
Velta má fyrir sér í ferli skjalanna:
1. Frá Reykjavík til Spánar, 1932.
2. Til Berlínar, 1936.
3. Búslóð Helga varð innlyksa í m.s. Gullfossi í
Khöfn 1940-45.
4. Frá Khöfn til Íslands 1945/46.
5. Búslóðin var þá send til New York þar sem
Helgi var aðalræðismaður Íslands. Við
flutning heim til Helga í Forest Hills kviknaði
í bílnum; farminum sturtað á götuna og
skemmdist. Var mér það eftirminnilegt. Stytta
Ásmundar Sveinssonar skemmdist. Hélt Helgi
að mér væri um að kenna, ég hefði ekki búið

6.

7.
8.
9.

nógu vel um búslóðina. Ég var fimmtán ára
aðstoðarmaður við flutninginn. Helgi og
Ásmundur höfðu verið saman í Berlín þar sem
hann var í myndlistarnámi. Helgi fulltrúi í
danska sendiráðinu.
Til Stokkhólms hafa skjölin væntanlega farið
frá New York 1949 þegar Helgi varð
sendiherra þar.
Frá Stokkhólmi til Bonn í Þýskalandi 1955.
Frá Bonn til Íslands 1961. Þar voru þau í
Sólheimum 23, 11 hæð þar sem Helgi bjó.
Flutt í handritadeild Landsbókasafnsins.

rit sem ég afhendi Landsbókasafninu: ÚR
FJÖLSKYLDUBRÉFASÖFNUM SUSIE TAYLOR
- HALLDÓR BRIEM; ÁLFHEIÐUR
HELGADÓTTIR - PÁLL BRIEM O.FL.

Betur mætti standa að skráningu skjala. Ég
nefni dæmi. Undir lok skráningarinnar hitti ég
prófessor í læknadeild. Ég sagði honum frá að
oft væri í bréfasafninu rætt um heilsufar,
sjúkdóma, öldrun, tannheilsu, næringu,
lækningar og dauðsföll. Hann tókst á loft og
sagði þetta merkilegt efni. En því miður varð
ég að játa að ekki skráði ég nema fá atriði
varðandi heilsufar. Þetta bendi ég á. Ef ég
hefði skráð öll bréfin orðrétt mætti leita
upplýsinga stafrænt. Játa ber að möguleikarnir
eru svo miklir að óyfirstíganlegt gæti virst.
Sjálfsagt eru einhverjar leiðbeiningar til um
skráningu bakgrunnsefnis/motif af þessu tagi.
Gæti verið um að ræða samskipti manns og
hests, samgöngur, uppeldismál, afstöðu til
dauða og menningarefnis. Við skráningu
þjóðsagna í veröldinni eru lyklar gjarna
notaðir, t.d. til að auðkenna efni sem snertir
álfa, huldufólk o.fl. Ég bendi á þetta þar sem
ég er hræddur um að menningarefni í bréfaog skjalasöfnum finnist trauðla nema gengið
sé hér faglega til verks. Við skráningu bréfa er
ekki nóg að geta bréfritara og móttakanda.
Ég afhendi skjölin:

Álfheiður Sylvía Briem kom skjölunum í
Handritadeild er búið var tekið upp eftir dauða
móður hennar Doris Parker Briem (1902-99).
Þetta er dæmi um ævintýrasögu margra skjala
sem þó komast að lokum í safnvörslu.
Safn Halldórs er mikið. Kostur þess er að í því
eru bréf hjóna; lýsir samskiptum þeirra,
skylduliðs og vina, vestan hafs og á Íslandi;
auk annarra bréfa. Þau bjuggu lengst í fjarbúð,
hún á Reynistað í Skagafirði, á Akureyri og í
Reykjavík. Halldór bjó í Möðruvallaskóla í
Hörgárdal; síðar á Akureyri, þar til hann flutti
suður 1908. Eftir það bættist lítið í safnið.
Lengi hef ég sótt Landsbókasafn og
Þjóðskjalasafn og farið í gegnum skjala- og
bréfasöfn í mörgum söfnum. Hef ég saknað
þess að ekki sé þar að finna innihaldslýsingu á
efni bréfanna.
Fyrir mörgum árum fór ég að skrá orðrétt bréf
og skjöl í minni vörslu jafnóðum og ég las þau
ásamt bréfum sem ég hef rekist á í söfnum.
Sumt hef ég þegar afhent Landsbókasafni.
En það er fyrst nú sem ég hef afritað skár
mínar á tölvudisklinga og gefið öðrum þar
með færi á að notfæra sér vinnu mína.1 Á
þessu verki kunna að vera margir gallar, en
þetta er sú aðferð sem ég hef rambað á!
Er ég opnaði skjalapakka Halldórs ákvað ég
skrá ágrip bréfanna. Ef bréfin voru
athyglisverð skrifaði ég þau orðrétt upp. Þetta
var talsverð vinna, en samt ánægjuleg.
Efnið sem ég hef nú lokið skráningu á og hér
fylgir er 180 síður.
Skráning slíks efnis nú á dögum er vart gerð
nema á tölvu. Nokkrir fræðimenn hafa haft spurn
af verkinu og fengið að leita að efni í safninu, að
mannanöfnum eða efnisatriðum. Skilst mér að
þetta hafi komið að nokkru gagni.
Varð það til þess að ég leitaði uppi tölvuskráð
gögnum í mínum fórum. Steypti ég öllu saman í

• Röðuðum í 16 pappakassa handritadeildar.
• Bréf í möppum, röðuðum eftir bréfriturum,
móttakanda, dagsetning og sendingarstaður
• Ágrip flestra bréfanna.
• Allt efnið hef ég tekið saman og bundið í bók
sem afhendist safninu í þrem eintökum.
• Eintökunum fylgir tölvudisklingur með efninu.

Áskil mér rétt til að gera aukaeintök af
bókinni og tölvudiskinum; leyfa öðrum að
skoða og vinna með efnið.
Vona ég að starf mitt komi einhverjum að
gagni. Villur eru eflaust í verkinu, lestrar- og
innsláttarvillur. En ég vildi ekki bíða með að
skila verkinu af mér svo það dagaði ekki uppi.
Þakka ég starfsmönnum handritadeildar
ánægjulega samvinnu.
Eggert Ásgeirsson

1
Vísað til formála í skjalaskrá Halldórs og Susie Briem og Páls
og Álfheiðar Briem, sem afhendist Landsbókasafninu samhliða
þessari skrá. EÁ
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BRÉFRITARAR

A. Friðriksson
Rasmus Anderson
Benedikte Arnesen-Kall
Álfheiður Briem
Árni Árnason
Árni Gíslason
Árni Sigvaldason
Ásgeir S. Ásgeirsson
Ásgeir Björnsson
Ásgeir Sigurðsson
Baldvin Jónsson
Anna J. Ballard
Henry Ballard
P.S. Bardal
Bjarni Jónsson frá
Unnarholti
Bjarni Jónsson, Þuríðarst.
Bjarni Jónsson
Björn Árnason
Björn B. Gíslason,
Björn Jónsson
Björn Pálsson frá Hálsi.
Björn Sigurðsson
Bragi Þórðarson
Robert Brims
George Browning
Lizzie Lapham Carpenter
Hall Caine
M. Chanillon
Caroline Christopherson
Carrie Christopherson
Halldor Christopherson
Sigurður Christopherson
Susie Christopherson
Veiga Christopherson
William Christopherson
Ada Cross
Millin A. Crotty

Davíð Sigurðsson
E. Einarsson
E.G.
E. Jónsson
Eggert E. Briem
Eggert G. Briem
Einar Ásmundsson
Einar Baldvin Guðmundss.
Einar Pálsson
Eiríkur Briem
Eiríkur Gíslason
Elín Briem
Erlingur Sveinsson
Finnur Jónsson
Fr. Fridriksson
Frederikke Briem
Friðrik Guðjónsson
Adelia Gates
Geir Finnur Gunnarsson
Gísli Gestsson
Guðbrandur Vigfússon
Guðmundur Geirdal
Guðm. Guðmundss.
Guðmundur Pálsson
Guðmundur Þorláksson
Gunnlaug Gunnlaugsd.
Guttormur
Guðrún Jónsd. Briem
Guðrún Einardóttir
Gunnlaugur E. Briem
Halldór E. Briem
Halldór Pétursson
Hannes Jónsson
Harpers Magazine
George Hearn
Jane Hearn
Percival Hearn
William Y. Hearn
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Helgi Jónsson
D. Henderson
Hermann Jónsson
Marian Heurtt
Hólmfríður Þorsteinsd.
Ingibjörg Einarsdóttir
Ingibjörg Eiríksd. Briem
J. Gíslason
Christine Jager
Jakob V. Havsteen
Jens Pálsson?
Jóhann Briem
Jóhann Þorkelsson
Jóhanna Eggertsd. Briem
Jóhanna Gunnarsd.
Jóhannes L.L. Jóhannsson
Jóhannes Sigfússon
Jón Bjarnason
Jón Helgason
Jón A. Hjaltalín
Jón Ármann Jakobsson
Jón Jónsson
Jón Jónsson „yngri“
Jón Ólafsson
Jón Sigvaldason
Jón Þorkelsson
Jónatan Jóhannesson
Jürgensen
Júlíus Hallgrímss.
Katrín Thorsteinsson Briem
Kr. Guðmundsson
Kristín E. Briem Claessen
Kristín Jónsdóttir
Kristín Pétursson
Kristjana G. Havsteen
Kristján Benjamínss.
Kristján Kærnested
Kristján Blöndal

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

J. G. Kuhland
L. Bjarnason
L. S. Tómasson
Kate Lapham
Lizzie Lapham
Lára Pétursd. Bjarnason
J. L. Lister
Ludvig Möller
M. Einarss.
M. Pálsson
M.J. Halldórsd.
Margrethe Havsteen
María Ólafsdóttir
Matthías Jochumsson
E. Neil
Nikulás Þórðarson
Oddur C. Thorarensen
Ottesen
Ó. Holm
Ó. Ólafsson
Ólafur E. Briem
Ólafur Sigurðsson
Ólafur Runólfsson
Ólafur S. Thorgeirsson
Marian Parsoneige?
Páll Briem
Páll H. Gíslason
Páll Jónsson
Páll Melsted
Páll Þorláksson
Pétur F. Eggerz
Pétur Guðmundss.
Conradine Pétursson
(Petersen)
J. C. Poëstion
Ragnheiður Davíðsdóttir
Ragnheiður Hafstein
Rannveig Nikulásdóttir
Rannveig Ólafsdóttir Briem
Arthur Middleton Reeves
M. Richardson
S. Högnason
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Hans Jacob Schierbeck
Ruth Shaffner
Sigfús Eymundsson
Sigfús Jónsson
Sigmundur Guðmunds.
Sigríður E. Briem
Sigríður Jóhannesd.
Sigríður Ólafsdóttir Briem
Sigríður Sigurðard.
Sigtryggur Jónasson
Sigurður E. Briem
Sigurður Jónsson, Fjalli
Sigurður Sigurðsson
Sigurður Sverrisson
Sigurjóna Laxdal
Sigurlaug Guðlaugsd.
Skapti Jósepsson
Charles Sfrayne Smith
H. Steinerson
Stefán Eiríksson
Stephán Jónsson
Stefan Sigurdsson
Stefán Stefánsson
P. Stephánsson?
Steingrímur Thorsteinson
Steinunn Eiríksd.
Stephensen
Steinunn Pétursd. Briem
George Stevenson
Susie Taylor Briem
Sveinn Ólafsson
Sveinn Sveinsson
Georg Sverdrup
Charlie Taylor
John Taylor
John Richardson Taylor
Elizabeth (Lizzie) Taylor
William H. Taylor
Theodór Ólafsson
Torfhildur Þ. Hólm
Tryggvi Gunnarss.
Valdimar Ásmunds.
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Valdimar Briem
Valgard Claessen
Valgerður E. Briem
Valgerður Davíðsdóttir
Valgerður Þorsteinsd.
Valtýr Guðmundss.
Vilhjálmur E. Briem
Vilhjálmur Finsen
Vilhjálmur Ingvarsson
William H. Taylor
Þorbjörg Jónsdóttir
Þorleifur Jónsson
Þorsteinn J. G. Skaptason
Þorvaldur Arason
Þorvaldur Jónsson

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni

A. Friðriksson

Halldór E. Briem

Winnipeg

8.1.1882

Ráð til frú Hoffi að fremur en að kaupa land í Winnipeg ætti
að kaupa ræktað land í nýlendu Íslendinga í Dakóta. Nefnir
bókaviðskipti og safn Friðjóns bróður síns. Bréfinu fylgir afrit
af fullmakt frá Tryggva Gunnarssyni.

Rasmus Anderson

Halldór E. Briem

Gimli

3.7.1879

Bréfið virðist skrifað á dönsku í tilefni af grein HB í Framfara
um norrænar bókmenntir í Ameríku.

Benedikte ArnesenKall

Halldór E. Briem

Khöfn

8.11.1887

Þakkar bók: Yfirlit yfir goðafræði $orðurlanda. Óskar góðs,
ekki geta sent honum neitt á móti, hún hafi ekkert gefið út.
Ánægð því fóstursonum hennar gengur vel í lífinu. Segir
Íslandsferðina með sínum björtustu minningum sínum.

Álfheiður Briem

Susie Briem

Oddeyri

31.10.1895 Ræðir um fjölsk., heilsufar, gestakomu, slæm húsakynni og
byggingu húss þeirra Páls og hennar, lífið á Ak., þroska
Kristins stjúpsonarins. Segir af enskunámi þeirra Páls.

Álfheiður Briem

Halldór E. Briem

(Rvík)

10.10.1905 Ræðir um bókasendingu til bókasafns á Ak.

Árni Árnason

Halldór E. Briem

Höfðahólum 11.8.1901

Alm. fréttir og þakkir fyrir mótt. þeirra Sigurðar bróður hans.
Ræðir bölvaða Valtýskuna.

Árni Árnason

Halldór E. Briem

Höfðahólum

10.1.1903

Framb. Páls Briem í Hún. Segir illa ráðið, Húnvetningum ekki
að skapi maður sem átt hefur vingott við Valtýinga. Betra fyrir
væir að bjóða sig fr. í Skagaf., hann gæti fellt Stefán Stef.

Árni Friðriksson

Halldór E. Briem

Winnipeg

20.11.1881 Ræðir viðskipti, m.a. skuldaskil við Tryggva Gunnarss. Segir
af kjörfundi í Ísl.fél. og hverjir kosnir. Íslendingar hér hafa
beðið séra Jón Bjarnas. um að koma aftur. Nafnalisti
sóknarbarna í Vesturheimssöfnuði?

Árni Gíslason

Halldór E. Briem

Rvík

2.3.1886

Árni Sigvaldason
(frá Hofi, Vopnaf?)

Halldór E. Briem

Minneota

16.11.1880 Hamingjuóskir m. prestsembætti og konuefni. Ræðir
prestsmálin í héraðinu, landbúnað, veðurfar.

Árni Sigvaldason

Halldór E. Briem

Minneota

27.3.1883.

Atvinnuhættir vestra, kennslumál og skort á presti. Skýrir frá
fjölsk.málum.

Árni Sigvaldason

Halldór E. Briem

Minneota

18.7.1885

Útgáfumál, verslunarfélag og atvinnuhættir. Hefur rekist á
hendur starf Town Clerk og justice embætti.

Árni Sigvaldason

Halldór E. Briem

Minneota

30.3.1889

Fréttir af fólki, verslunarmálefnum og af því að tveir ísl. séu
komnir í eða að komast í háskóla. Kirkjumál. Hrósar séra Jóni
Bjarnasyni mjög.

Árni Sigvaldason

Halldór E. Briem

Minneota

17.10.1890 Bókasafns-, kirkju-, fræðslu- og sunnudagaskólamál.
Fjölskyldumál og tilnefning til embættis af repúblikönum,
sem hann reyndar hafnaði þótt greitt væri fyrir, vegna anna og
óöryggis vegna skamms tíma.

Árni Sigvaldason

Halldór E. Briem

Minneota

2.2.1892

Ræðir málfræði HB, tímarit í Am. Batnandi efni Íslendinga,
verslunarstarfsemi þeirra. Ræðir uppgang Peoples Party sem
hann var fulltrúi hjá á ársfundi.

Árni Sigvaldason

Halldór E. Briem

Minneota

6.12.1892

Afstaða V.Ísl. til Ísl., fækkun Íslendinga og íslenskuna.
Uppbygging Minneota.

Árni Sigvaldason

Halldór E. Briem

Minneota

20.8.1893

Chicago sýningin, bækur og blöð.

Ásgeir S.
Ásgeirsson

Sigurður H.
Briem

Edinborg

27.10.1907 Tvö bréf frá Ásg. S. Ásgeirssyni (1896-1913) syni Ásgeirs
Sigurðssonar stofnanda Edinborgarversl. og skoskrar konu
hans.

Ásgeir S.
Ásgeirsson

Sigurður H.
Briem

Edinborg

1.12.1907

Leturgrafari ræðir um signet HB.
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Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni

Ásgeir Björnsson

Halldór E. Briem

Arnarneshr.
?

Ódags.

Orðahnippingar v. skattamála. (Sennil. f.h. hreppsnefndar
Arnarneshr.) Meðf. Bréf HB skrifað á Ak. 18.12.1887

Ásgeir Sigurðsson

Halldór E. Briem

Oddeyri

11.3.1886

Orðs. v. framboðsmála, ritstj. Fróða og samning um ritstj.

Baldvin Jónsson

Halldór E. Briem

Siglufirði

7.11. 1897

Beiðni um að Siglfirðingar mættu fá afrit af Bónorðsförinni til
að setja á svið. Bréfr. býður greiðslu, segist þekkja leikinn
sem sé „grínfullur“.

Anna J. Ballard

Susie Briem

Winterfield

5.9 1880

Bréf systur SB. Ræðir og skýrir viðkvæmt skilnaðarmál í
fjölsk.

Anna J. Ballard

Susie Briem

Winterfield

4.9.1883

Fjölsk.bréf með miklum fréttum. Spyr um landið og líðan
systur sinnar.

Anna J. Ballard

Susie Briem

Lansing,
Mich

9.10.1887

Segir frá barnmissi og fleiru úr búskap og fjölsk.

Anna J. Ballard

Susie Briem

Lansing,
Mich

15.4.88

Langt svar við langþráðu bréfi. Fréttir af fjölsk. og heimili.

Anna J. Ballard

Susie Briem

Lansing,
Mich

29.6.1890

Ræðir um fjölsk.mál og nefnir að þau Halldór séu aðskilin.
Hvetur hana til að heimsækja sig.

Anna J. Ballard

Susie Briem

Lansing,
Mich

28.11.1880

Henry Ballard

Susie Briem

Lansing,
Mich

6.7 1890

Ungur systursonur ritar frænku sinni.

Henry Ballard

Susie Briem

Lansing,
Mich

13.6. 1894

Vegna útskriftar úr menntaskóla minnist hann frænku sinnar,
sendir hátíðadagskrá. Ræðir einhvern mikinn missi. Virðast
systir hans og hann heimilislaus - jafnvel foreldralaus. Hefur
vonir um að verða lögfræðingur.

Henry Ballard

Susie Briem

Lansing,
Mich

2.8.1895

Ræðir móðurmissi fyrir 18. mán. Vinnur á póstinum og faðir
hans hér og þar.

Henry Ballard

Susie Briem

Port Huron,
Mich.

3.5.1910

Skortur á sambandi í fjölsk. eftir að móðir hans dó. Segir bréf
S. mikils virði fjölsk. Leitast við að ná sambandi við
frændfólk sitt. Segir fjölsk. hafa verið í skuldum og leitast við
að greiða þær og komst því ekki í háskóla. Vinnur hjá
járnbrautum. Rakst á bók Loti um fiskim. á Íslandsmiðum.
Segir frá því sem hann veit um fjölsk. Spyr um hagi S. Giftur
og á börn. Sendir heimilisföng móðursystra sinna, Carrie
Christoperson, Jenny J. Hearn og Lizzie Carpenter.

P.S. Bardal

Halldór E. Briem

Winnipeg

14.3.1882

Segir m.a. frá láti séra Páls sem hafði þjáðst, heilsan töpuð.
Segir af bruna í W. Ánægður með framfarir Íslendinga, ýmsir
dragi sig í hlé frá félagsstörfum. Landar hlakka til að fá séra
Jón Bjarnason í haust. Búið að safna loforðum til að greiða
honum laun. Pembinamenn ætla að kalla séra Stein Steinsen
til sín. Þykir þeir ekki skynsamir. (Það varð ekki og dó hann
nokkru síðar).

P.S. Bardal

Halldór E. Briem

Winnipeg

1.2.1883

Segir frá kulda og landnámi og skuldum manna. Bæjarfél. líka
skuldugt enda atvinnuleysi. Íslendingar láta vel af sér. Fjallar
um eignarhald á jörðum, lán og skuldir. Segir frá kjörum
þeirra í Manitoba, Nýja Ísl. og Winnipeg. Segir af
framfarafélaginu. Í kvenfélaginu er eindrægni sem önnur
félög skorti. Ræðir hugmyndir um blaðaútgáfu.

P.S. Bardal

Halldór E. Briem

Winnipeg

9.2.1884

Kjör landa, félagsstörf o. m. fl.

Bjarni Jónsson frá
Unnarholti

Halldór E. Briem

Khöfn

20.7.1904

Ræðir milligöngu sína um myndaprentun í Khöfn.

Bjarni Jónsson,
Eskifirði/Þuríðarst.

Halldór E. Briem

Eskifirði

15.5.1887

Kveðja frá fyrrum nem. á Möðruv. Þakkar goðafræði hans.
Sendir tvö kvæði, væntanl. frumort.
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Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni

Bjarni Jónsson,
Eskifirði/Þuríðarst.

Halldór E. Briem

Þuríðarst.

2.7.1888

Ræðir fornkvæði og rit HB, virðist nota við kennslu.

Björn Árnason

Halldór E. Briem

Akureyri

21.10.1889 Kvartar undan verði á búslóð sem hann keypti af HB

Björn Árnason

Halldór E. Briem

Akureyri

22.10.1889 Sama efni.

Björn B. Gíslason,

Halldór E. Briem

Minneota

26.9.1902

Bréfritari er lögfr., ritar á ensku um fyrirsp. HB um eignarrétt.
Kröfuna telur hann ógilda. Ræðir ástand meðal Íslendinga
vestra.

Björn Jónsson

Halldór E. Briem

Akureyri

31.9.1881

Ræðir útgáfu Fróða. Segir fréttir frá Möðruv. T.d. að Hjaltalín
sé að gefa út enskubók; veiðar Norðm. og verslunarmálefni.
Einnig útgáfumál á Ak. Telur Fróða koma út í 1100 et.,
Norðling 900 og Norðanfara hátt í 900.

Björn Jónsson

Halldór E. Briem

Oddeyri

15.1.1886

Ræðir prentun á riti HB

Björn Pálsson frá
Hálsi í Fnjóskadal

Halldór E. Briem

Djúpav.

26.2.1900

Fyrrum nemandi HB Biður um aðstoð við að fá starf við
póstafgr. hjá Sigurði bróður HB í Rvík.

Björn Sigurðsson

Halldór E. Briem

Húnsstöðum 1.3.1899
?

Sennil. fyrrum nem. HB. Leitar stuðnings og ráða til að fá
umboðsjörðina Helgavatn. Ræðir stjórnmálaástandið.

Bragi Þórðarson

Halldór E. Briem

Varmadal

20.3.1899

Ræðir kaup HB á fola.

Robert Brims

Halldór E. Briem

Edinburgh

6.6.1894

Spyr um hugsanl. Tengsl Briemsættar við Ísl.

George Browning
(1813?-1879)

Halldór E. Briem

Khöfn

28.1.1875

Bréf ritað á ensku. Bréfr. bendir á Bresk-Skandinaviska fél. í
London; HB virðist hafa leitað upplýs. um mögul. til
rannsóknarstöðu eða styrks í ensku. Vinnur að bók. Höf.
virðist kunnur Ísl.

George Browning

Halldór E. Briem

Khöfn

23.4.1875

Þakkar bréf og væntanl. handritasendingar eða þýðingar, sem
hann hafði farið yfir. Þá biður hann um egg. Sendir skjöl, efni
ætlað nemendum.

George Browning

Halldór E. Briem

Nakskov

25.5.1875

Þakkar bréf og athugas. Hrósar enskubókinni og hvetur HB til
að fá sér umboðsm. í Khöfn. Meðf. sérprentun á frumsömdu
kvæði.

George Browning

Halldór E. Briem

Låland

5.7.1875

George Browning

Halldór E. Briem

Khöfn?

15.8.1875

Lizzie Lapham
Carpenter

Susie Briem

Winterfield,
Clare Co.
Mich.

24.6.1879

Lizzie Lapham
Carpenter

Susie Briem

Evart, Mich. 25.5.1880

Lizzie Lapham
Carpenter

Susie Briem

Evart, Mich. 3.3.1890

Lizzie Lapham
Carpenter

Susie Briem

Evart Mich.

1.6.1890

Lizzie Lapham
Carpenter

Susie Briem

Lansing
Mich.

3.4.1894

Hall Caine

Susie Briem

Greeba
Castle, Isle
of Man

25.7.1904

M. Chanillon

Susie Briem

París

23.10.1913 Kveðja á frönsku.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund,
Manit.

28.3.1880

9

Ræðir bók HB. Meðfylgjandi er kvæði, leiðréttingablað,
smámiðar m. athugasemdum.

Segir SB ekki hafa komið á óvart því að pipra sé ekki eðli
fjölsk.

Virðist hafa sent henni ritið „Bondman“ og hún þakkað.

Ræðir veikindi SB systur sinnar og aðskilnað frá Halldóri 8
mán. á ári. Á lítið barn, Kjartan (hefur verið gift frá 1877). Á
líka annað barn, Susie 4ra ára. Segir af járnbrautargerð
skammt frá. Sigurður maður hennar er að stofna bæ þar,
nefndan Baldur. Þá ætlar hann að stofna fasteignastofu. Búinn
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Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
að selja búðina á Grund. Lýsir og teiknar mynd af húsinu,
segir frá fjölskylduhögum Ræðir þurrka og kvartar yfir skrift
SB. Hefur frétt að HB ætli út í stjórnmál og letur hann mjög.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Hooasavick

16.5.1880

Sendir góðar óskir vegna trúlofunarinnar.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Hooasavick

1.9.1880

Gleðst yfir að hún hafi ákveðið að gifta sig um haustið.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Hooasavick

22.9.188?

Hvenær get ég hætt a nefna þig Susie Taylor?

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

23.12.188? Fram kemur að Susie hefur farið til Mývatns?, saknar að eiga
ekki börn. Það telur hún ástæðulaust enda heilsa hennar ekki
nógu góð. Segir frá börnunum og að Jennie Hean systir þeirra
sé í Toronto þar sem maður hennar er með húsgagnaverslun.
Vonar að þau Halldór komi um jólin.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Marringhurs 11.12.1881 HB virðist hafa verið hættul. veikur. Segir lífið fábreytt, fáir
t
grannar og langt á milli og mikið að gera við búskapinn

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Marringhurs 12.12.1881 HB er betri til heilsunnar. Fjölsk. líður vel í útilegunni.
t

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Oak Grove,

16.6.1882

Hefur ekki lengi fengið fréttir, heyrði að hún hefði verið í
Winnipeg og væri jafnvel orðin móðir. Segir fólk kvarta yfir
predikunum HB vegna þess að rödd hans er veik. Að öðru
leyti fellur fólki hann. Spyr að framtíðarhorfum Framfara.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Millford

4.2.1883

Heilsa HB betri. Heilsa SB hljóti líka að vera góð úr því hún
hefur verið svo mikið á hestbaki. Vonar að vel gangi með
prjónavélina því á Íslandi þurfi allir að vinna mikið og gott að
vera vinum HB til hjálpar. Margt af ísl. hefur komið frá
Winnipeg, öll hús full, m.a. hafi þau eina fjölsk. hjá sér.
Kvartar yfir fáum bréfum, HB skrifi aldrei.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Hecla

21.9.1883

Fréttir af byggð og heimili. Sigurður verður póststjóri Hecla
eða Grundar eftir því hvað það verður nefnt.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

24.1.1884

Fréttir af sjúkdómum og dauða móður þeirra; giftingum.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

19.10.1884 Fréttir af börnunum 6 og búðinni sem Sigurður fól henni að
sjá um auk póstsins, en hann annast stækkandi bú. Segir af
sléttueldi sem konurnar þurftu að fást við því karlarnir voru
ekki heima. Vonar að samb. slitni ekki v. fjarlægðar.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

25.9.1885

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

25.12.1885 Þakkar bréf frá Rvík. HB virðist einn á Möðruv. Er ekki við
góða heilsu en eignaðist aðra dóttur.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

11.3.1889

Fjölskyldurfréttir og af væntanl. presti frá Khöfn. Hafsteini að
nafni.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

21.4.1889

Segir fréttir af fjölsk., búskap og viðskiptum Sigurðar sem
ganga vel. Fréttir af fjölsk. og grönnum

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

18.8.1892

Sigurður virðist vera að flytja um skeið til Íslands, m.a. til að
vera nálægt aldraðri móður sinni.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

3.2.1893

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

30.9.1893

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

21.10.1893 Samúðarbréf vegna missis Suzie á 4ra mán. syni; virðist Suzie
flutt suður. Sigfús Eymundsson og Matthías Jochumsson voru
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Svarar bréfi um veikindi Suzie og depurð. Margar fréttir af
fólki.

Sigurður kominn með hóp ísl. innflytjenda og 89 ára blinda
móður sína er dó skömmu síðar. Uppistand virðist orðið vegna
brottfarar Íslendinganna. Fréttir af slæmri uppskeru.

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni

Christopherson

flutt suður. Sigfús Eymundsson og Matthías Jochumsson voru
i heimsókn.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

1.1.1894

Sigurður mikið burtu vegna innflytjendamála, býst ekki við að
hann fari aftur til Ísl. þótt ríkisstjórnin vilji að hann fari
þangað. Öll systkini hans komin vestur. Systurnar einmana
þar. Sig. kom með hest með sér frá Ísl. og þrjár suðkindur.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

12.3.1894

Fréttir af tannheilsu sinni. Anna (Ballard) systir þeirra dó
27.2., vorkennir Everett og Henry sem er 18 ára, eina barninu.
Fréttir af frændfólki. Sigurður (Christophers.) fór ekki til Ísl.
þar sem hann vildi ekki kreppunnar vegna hvetja Ísl. til
flutnings. Segir af föður þeirra. Segir hann og bróður hans við
að gefast upp á að búa í Manitoba. Rifjar upp gamla tíma.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

25.3.1896

Bréf sent með Jóni Sveinbjörnssyni sem var á leið til Íslands
til að sækja son sinn. Hann hefur áreiðanlega margar fréttir að
færa og fær tækifæri til að sjá litla barnið.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

1.2.1900

Sendir bréf til Ísl. með Sigurði, sem fer nú þangað gegn vilja
systkina sinna; ber velferð landsmanna sinna fyrir brjósti og
vill ákveðið takast nýja ferð á hendur. Döpur vegna
aðskilnaðarins við mann sinn.

Caroline
Christopherson

Sigurður
Christopherson

Grund

11.5.1899

Þeir feðgar Halldór sonur CC og maður hennar virðast staddir
á Ísl. Segir fréttir af búskap og heimili, eldsvoða í Ottawa og
bólufaraldri.

Caroline
Christopherson

Halldór
Chirstoperson

Grund

11.5.1899

Segir fréttir og biður son sinn að fá Susie systur hennar um að
koma vestur og vera þar einn vetur hjá þeim.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

29.8.1900

Sigurður kominn aftur og hafði verið með Halldóri syni sínum
í för. Sigurður fer ekki aftur til Íslands í bráð. Er á móti
þessum ferðalögum sem hann hefur áhuga á og starfi sem
hann hefur hæfileika til að gegna. Slæmt ár, vont veður og
tjón á uppskeru. Hitti Janie systur sína í Toronto. Þekkti hana
ekki eftir 16 ára aðsk.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

19.1.1901

Segir Halldór son sinn hafa sýnt sér fjölskyldumyndir af SB,
Sidda o.fl. Sigurð hafi það gott og hafi fitnað og hún sjálf
gráhærð amma. Halldór sonur hennar kominn frá Winnipeg
útskrifaður í verslunarhásk. Átelur systurnar fyrir pennaleti
gagnv. SB. Segir frá starfi Sig., sem langar til að aðst. það
fátæka fólk sem vill fara vestur frá Ísl. m.a. með því að fá
skipafél. til að lækka fargj. Meðfylgjandi kvæði eftir CC þar
sem hún fjallar um aðskilnað frá systrunum.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

31.12.1901 Ákvað að fara ekki út eins og aðrir, vera heima og skrifa bréf
og minnast gamla ársins. Þakkar fyrir innilegt bréf frá SB.
Segir gamlan vin SB hafa komið, Sig. Júl. Jóhannesson og var
hjá þeim nóttina. Sigurður maður hennar er ósáttur við SJJ
vegna sósílalískra- og stjórnleysisskoðana og vegna
andspyrnu þegar hann hélt fund í Reykjavík. Átti ekki von á
að hann myndi láta sjá sig aftur. En SC hefur hæfileikann að
fyrirgefa, ætlaði til Ísl. en fór ekki lengra en til Ottawa. taldi
tíma betur varið í að finna landnámssvæði fyrir þá Ísl. sem
kæmu. Segir af veikindum og dauða 11 ára dóttur.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

6.4.1902

Sigurður ekki á leið til Íslands en hefur hug á þróun, sjálfst.
og framför Ísl. Vinnur að nýrri byggð í Saskatchewan.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

28.6.1902

Sendir meðf. boðskort vegna silfurbrúðkaups í „Skjaldbreið“.
Slæmt að kvikna skyldi í (Möðruv)skólanum og HB missti
allt sitt.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

12.3.1903

Bréf vegna 42 ára afmælis SB. Segir frá dauða föður þeirra
1.3. Segir af hrifningu Sigurðar af Kyrrahafsstr. og mögul. þar
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Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni

Christopherson

1.3. Segir af hrifningu Sigurðar af Kyrrahafsstr. og mögul. þar
sem þegar búa þús. ísl.; Argyle söfnuður hefur sent Friðriki
Hallgrímss. boð um að verða prestur þar. Segir af kirkjuþingi
sem efnt verður til í anda hins forna alþingis.
Meðfylgjandi er boðskort v. silfurbrúðkaups þeirra hjóna.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Grund

9.4.1921

Mörg ár síðan hún skrifaði síðast. Segir að Sigurður C. hafi
verið orðinn blindur og hjálparlaus er hann dó á páskadag.
Séra (Friðrik) Hallgrímss. að fara til Ísl. og mun bera fréttir.

Caroline
Christopherson

Susie Briem

Vancouver

8.12.1921

Ræðir 40 ára aðskilnað síðan SB fór til Ísl. Lizzie systir þeirra
var hjá henni í mán. undir það síðasta er hún lifði. Voru þær
einar, því SC var á ferðal. Segir Taylorfólkið sérstakt; ekki að
það sé betra. Fólkið verður sumt um of tilfinningasamt er það
eldist. Það sama á við hana sjálfa þegar fólkið hittist. Eftir að
Sig. C. dó í vor fóru þær Veiga C. til Manitoba. Virtist sem
allir fornir vinir væri farnir þaðan. Lára Bjarnason (Pétursd.)
virtist líða betur og í friði, því eldri sem hún verður. Býr hjá
Halldóri syni sínum og Rönku k.h. Hann vinnur við
byggingavöruverslun og er orðinn feitur. Kjartan yngsti
sonurinn er veikur.

Carrie
Christopherson

?

Grund

11.11.1889 („Dear Aunt“. Ekki víst að hún sé að skrifa Susie Briem því
hún talar um hana í þriðju pers. og segir fréttir af henni. Talar
um Sigurð, með nafni (svo ekki er víst að hún sé dóttirin.
Bréfið gæti verið framsent í upplýsingaskyni.)
Segist ekki hafa getað skrifað vegna veikinda eftir fæðingu
Kjartans sonar síns. Segir af járnbrautum og sveitarstj.
málum. Í þungu skapi; skrifar til að létta það. Willie Taylor að
fara vestur t. Washington því landbúnaður gengur ekki mjög
vel. „Pa“ er ekki hrifinn af sonum sínum en hlýtur að sakna
þegar þeir fara og sjálfan langar hann líka vestur. Segir fréttir
af frændsystkinum.

Carrie
Christopherson

?

Grund

1.2.1895

(Sjá formála fyrra bréfs.)
Segir frá „Pa“ hafa flust til hennar. Segir einnig frá Sigríði
konu hans. Segir einnig fréttir af Susie og Halldóri Briem.

Carrie
Christopherson

?

Grund

4.11.1895

(Sjá formála fyrri bréfa).
Segir fréttir m.a. af „PA“ o.fl.

Halldor
Cristopherson

Halldór E. Briem

Grund

28.3.1890

Halldor
Christopherson

Susie Briem

Grund

16.2.1894

Sigurður
Christopherson

Halldór E. Briem

Marringhurst

12.12.1881 Óskar HB góðs í preststarfinu. Segir ferðasögu vestur frá
Winnipeg ásamt lýsingu á byrjun búskapar o.fl.

Sigurður
Christopherson

Halldór E. Briem

Milford,
Man.

4.2.1883

Segir fátt að frétta annað en að Pétur Sigfússon skaut sig.
Tíðin slæm kaldasti vetur hans í Am. Segir af uppskeru og
verði. Engar breytingar á andl. lífi af því að samviskan er
alveg forhert og vér sofum fast og rótt á kodda
andvaraleysisins og getum ekki að kalla muskað. Menn hafa
hugann við að græða peninga og reyna að sýna sig sem mesta
í heimsins augum, dram, hroki, sjálfsbirginsháttur er orðinn
óstjórnandi há sumum sem þó af engu hafa að dramba. Segir
af skemmtun í Winnipeg og hverjir þar voru. Rætt um frægð
og frama landa og varðveislu tungu. Sjálfum þótti honum
mest um vert að varðveita trúna. Samkoman endaði með að
allir voru á móti öllu sem rætt var.

Sigurður
Christopherson

Halldór E. Briem

Grund

2.1.1884

Búskapur, verslun og trúnaðarstörf, skólastofnun og
sóknarstarf.
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Christopherson

sóknarstarf.

Sigurður
Christopherson

Halldór E. Briem

Grund

19.4.1885

Segir frá starfi og trúnaðarstörfum. Von um járnbraut. Segir
hann frá ófriði við indjána. Spyr frétta af HB og kennarastarfi
hans.

Sigurður
Christopherson

Halldór E. Briem

Grund

21.9.1885

Telur byggðina hina bestu íslensku í Am. Klofnun safnaðarins
og óánægju með prestinn Björn. Hungrar eftir fréttum af Ísl.

Sigurður
Christopherson

Halldór E. Briem

Sigurður og
Caroline
Christopherson

Halldór E. Briem
- Susie Briem

Grund

14.2.1887

Lýsir búskap, efnahag og umboðssölu. Einnig viðskiptum á
svæðinu. C.C. er óánægð með pennaleti systurinnar og
afsakanir hennar.

Sigurður
Christopherson

Halldór E. Briem

Rvík

17.3. 1893

Heillaóskir vegna fæðingar sonar sem fæddist viku fyrr en
sem dó stuttu síðar. Þeir vinir gátu ekki hist í ferðinni.
Ferðaðist víða um land og telur efnahag versnað frá því fyrir
20 árum. Margir bændur leiguliðar og að auki með leigufé.
Það sé annað vestra, allir eigi sitt og séu að koma upp skólum
og góðum húsum.

Sigurður
Christopherson

Susie Briem

Um borð í
Láru

28.4.1893

Sendir gjafir til litla sonarins Haraldar.

Sigurður
Christopherson

Susie Briem

Ak.

11.6.1893

Getur ekki hitt þau hjón og ekki útvegað rúm? (væntanl. f.
soninn) þar sem hann kemur ekki við í Edinborg. Ætlar að fá
aðra til að hlaupa undir bagga.

Sigurður
Christopherson

Halldór E. Briem

Grund,
Man.

2.1.1903

Skrifar á ensku. Gleðst yfir flutn. skólans til Ak. og geti þá
fjölsk. sameinast þar. Til góðs að gamli skólinn brann. Beðinn
um upplýs. um léttar sláttuvélar og lýsir slíkri sem og hvernig
megi kenna á hana. Leitaði tilb. frá Massey og Deering; leist
betur á hið síðara. Ræðir einnig rakstrarvél. Vanti menn sem
kunni að vinna og ekki aðeins með bókl. þekkingu. Trú á
framleiðni í landbúnaði sé minni hjá Ísl. en bréfritara. Ef
ágóði í landb. batnar ekki munu Ísl. vera fátækir. Sendir
verðskrár Sendir kveðju til Einars Hjörleifss. og Páls Briem
og segir landinu myndi vegna betur ef það ætti nokkra á borð
við P.B.

Susie
Christopherson

Susie Briem

Grund

21.12.1901 Skrifar móðursystur sinni, sem hún þekkir ekki nema af
afspurn. Segir Susie „frænku“ sína hafa komið í heimsókn.
Þær systurnar fóru til Baldur í heimsókn til föður þeirra.

Susie
Christopherson

Susie Briem

Grund

14.3.1902

Þakkar bréf og mynd. Segir Sidda litla líkjast mömmu sinni
og móðursystur, Lizzie Carpenter? Segir ýmsar fleiri fréttir.

Susie
Christopherson

Sigurður
Christopherson

Grund

11.5.1900

Skrifar föður sínum.

Veiga
Christopherson

Halldór Briem
Christopherson

Grund

11.5.1900

Systir skrifar bróður sínum á Íslandi skemmtilegt bréf m.a.
um nýjar tennur móður hennar.

William
Christoperson

Susie Briem

Grund

28.3.1890

Systursonurinn skrifar móðursystur sinni.

Ada Cross

Susie Briem

Laxfossi

2.8.1907?

Hefur verið við veiðar með manni sínum.

Ada Cross

Susie Briem

London

1.8.1907

Ræðir um skipsferð frá Íslandi

Ada Cross

Susie Briem

Edinborg,
Skotl.

8.8.1908

Bréf í léttum tón. Bréfritari var í Grímsá, sem bendir til
laxveiði.

Millin A. Crotty

Susie Briem

Akureyri?

5.5.1897?

Ferðasaga frá Reykjav. og Ísafj. til Ak. Þýðing EÁ.
Ódags. Ritað á Akureyri í maí 1897.
Kæra frú Briem.
Sjóferðin hingað var indæl þrátt fyrir mikinn ósjó. Við

19.12.1886
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fundum fyrir skemmtilegum stormi á Ísafirði. Ég var eina
konan á fyrsta farrými - eins og í Lady of the Arostock eftir
Howell - nema að ekki voru þrír glæsilegir Bostonbúar um
borð, einn þeirra hefði samkvæmt sögunni orðið ástfanginn af
mér. Því miður verð ég að segja að ekkert tilefni var til
ástleitni nema vegna lítils, já lítils, íslensks stráks á heimleið
frá Kaupmannahöfn þar sem hann hafði dvalið tvö ár. Aðrir
samferðamenn voru hávaxinn, heimskur kaþólskur prestur,
sífellt flissandi við matborðið svo bekkurinn hristist svo ég
skoppaði á honum, við að missa jafnvægið. Þar var traustur
Hannes Hafstein , danski kaupmaðurinn Popp frá
Sauðárkróki, íslenskur ekkill frá Ameríku; var óþolandi er
hann kom til mín á öðrum degi, nefndi mig fröken Crotty og
elti mig á röndum til að tala við mig. Ég fæ ekki skilið
hvernig honum tókst að hafa upp á nafni mínu, nema ef vera
kynni hjá brytanum. Það myndi enginn með sjálfsvirðingu
hafa gert. Ég lét hann finna til tevatnsins. Allir aðrir voru
indælir. Ég féll fyrir skipstjóranum með fallegan
unggæðingssvip, sjaldséðum nema hjá enskum - því miður
einnig sjaldséðan með þeim. Hann sagðist sjá hve einmana ég
væri á skipinu, gerði margt indælt fyrir mig eins og hann væri
góður, hreinn Ameríkumaður - það er yndislegt.
Ég fór í land í Stykkishólmi með stúlku sem hefur verið hjá
frú Eggerz í vetur og systur frú Magnússon sem gerði boð
eftir mér að líta til hennar, sem ég gerði. Næsta morgun kom
hún og dóttir hennar í heimsókn til mín um borð.
Skipstjóri sagði að ég gæti farið í land hvenær er ég vildi. Í
Dýrafirði fórum við á seglbát, skipstjórinn, Rüder lautinant og
ég. Skipstjóri vildi hitta Berg skipstjóra - ef það er nafnið auðvitað vildi ég ekki fara með, en indæll stór, rauðhærður,
gamall norðmaður sem talaði smávegis ensku bauðst til að
fara með og sýna mér hvalstöðina. Stóri gamli norðmaðurinn
leyfði mér að bíða í skrifstofu sinni þar til skipstjóri og Rüder
lautinant höfðu lokið heimsókninni. Hann gaf mér appelsínu,
lánaði mér vasahníf sinn og blað til að nota sem disk. Þetta
var eins og í lautarferð.
Ég gleymdi að segja að í seglbátsferðinni var ég í loðkápu
skipstjóra því kalt var, hitamælir stóð á 12 gr. og við þurftum
að sigla á móti vindi báðar leiðir; siglingin tók 40 mínútur, ég
var eins og ristuð brauðsneið þegar ég kom í hvalstöðina. Þar
var bara skemmtilegt þegar ég hafði vanist hræðilegri
lyktinni. Hvaltungurnar voru geysistórar, stærri en ég hefði
haldið heilan hval; nú trúi ég á Jónas.
Þegar við komum til Ísafjarðar fór litli íslenski pilturinn í
land, kom aftur um kl. 11 til að sækja farangurinn. Hann sagði
að mamma sín vildi gjarna hitta mig; sjálfur vildi hann sýna
mér undur Ísafjarðar. Ég var ekki á því að fara með honum. Þá
kom Vestur-Íslendingurinn og sagðist ætla í land, hann myndi
gæta mín. Þá rauk ég upp.
Þú ættir á sjá mig í reiða. Ég sagðist fullfær um að sjá um
sjálfa mig í öllu sem fyrir kynni að koma án aðstoðar hans.
Ég þakkaði drengnum og sagði að ég myndi verða um borð.
Þá var hann særður, nú nagar samviska mig, því þetta var
indæll lítill piltur. Skipstjórinn bauð mér með sér í land.
Vestur-Íslendingurinn óánáðaði mig ekki frekar.
Fjöldi fólks kom í öllum höfnum um borð; kom til mín til að
spyrja hver ég væri og alls konar spurningar, sérstaklega um
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hvað ég væri gömul. Einn maður sagði að ég væri of ung til
að ferðast svona ein. Annar spurði mig hvort ég væri íslensk.
Þá varð ég móðguð og svaraði: „Íslendingur!! Sannarlega
ekki“. „En þú lítur út fyrir að vera það“, sagði maðurinn, „ég
hélt að kannski hefðir þú búið í Ameríku eða Danmörku“.
Kaþólski presturinn stóð hjá og þótti þetta mikill brandari.
Hvað fólkið gat borðað og drukkið í skipinu! Þegar ég fór á
Siglufirði upp á dekk til að drekka morgunkaffið mitt - því ég
drekk morgunkaffið á dekkinu, ekki í reyksalnum. Það þótti
körlunum skrýtið – skipstjórinn Rüders lautinant var hissa á
svip þar sem þeir drukku kampavín með fína fólkinu, sem í
kurteisisskyni hafði komið í árdegisheimsókn um borð. Hvílík
blanda; drykkja á þessum tíma!
Stundu síðar kom skipstjórinn út úr reyksalnum til mín á
dekkinu, andvarpaði og sagði. „Þetta fólk hefur undarlegustu
hugmyndir um hvenær dagsins sé rétt að drekka“. Mér þótti
snjallt af skipstjóra að vitna svo vel í Shakespeare. Við
komum prestinum heim til kaþólsks manns; þá var ég ein eftir
á skipinu.
Þegar hr. Briem hafði fengið bréfið í hendur sendi hann mann
og bát eftir mér. Er ég svo kom heim til hans var ég þreytt og
syfjuð eins og ég hefði verið að drekka kampavín frá því fyrir
morgunverð - og var full af hræðilegri heimþrá - verri en áður
á Íslandi. Mig langaði til að halda áfram með Thyru til
Englands - en fór ekki. Í staðinn fór ég að skrifa bréf með
Thyru er átti að fara kl. 7 næsta morgun.
Næsta morgun stóð ég við gluggan meðan ég var að klæða
mig og horfði á Thyru - horfði aftur - og enn aftur og eitthvað
fór að tútna í hálsinum. En ég kyngdi því og fór niður til
morgunverðar. Frú Briem gerði þau mistök að spyrja hvort
mig langaði ekki til að fara aftur til Ameríku. Þetta gerði
útslagið; ég byrjaði að skæla, tárin streymdu niður á eggið
sem ég var að reyna að borða. Auðvitað hafði ég skilið
vasaklútinn eftir á skrifborðinu, ég grét án stöðvunar, mági
þínum til hróss og konu hans. Þegar Thyra fór jafnaði ég mig
og mun ekki fá slíkt áfall fyrr en næstu skip koma og fara.
Ég hef fallegt herbergi sem veit út yfir pollinn. Hr. og frú
Briem eru mjög góð og fjörug. Ég hef heimsótt frú Havsteen
og konu læknisins en ekkert frekar.
Það vildi ég að þú hefðir séð Lárus Bjarnason sýslumann í
Stykkishólmi. Þú sagðir mér eitt sinn frá honum.
Hann var á skipinu til Stykkishólms; mjög glæsilegur var
hann. Hann hafði klófest þilfarsteppi og gekk nú um þilfarið
vafinn í það eins og indjáni. Þilfarsteppi eru fyrir þá sem
liggja sjóveikir í þilfarsstólum. Stundum vefur fólk slíkum
teppum um fæturna í köldum járnbrautarvögnum Það gerði
Lárus ekki eða notaði teppið þannig; hafði sinn að nota það
eins og indjánateppi. Ég býst við að hann hafi verið ánægður
með sig og því ætti það að gleðja mig. Ef þú hittir frú Eggerz
eða Guðrúnu Jónsson; segðu þeim það úr bréfinu sem þú kýst.
Hef skrifað fleiri bréf og er nú mjög þreytt. Þin einlæg. Millin
A. Crotty

Millin A. Crotty

Susie Briem

Dresden

2.9.1897

Bréf í gamansömum tón. Ræðir alþjóðastjórnmál, listasöfn
metur hún best Pitti, Uffizi og Louvre. Ræðir gengi
gjaldmiðils og gulls.

Millin A. Crotty

Susie Briem

Leipzig

?

Biður um aðstoð vegna ljósmyndasendingar sem hún var
hrædd um að frú Havsteen hefði misskilið. Telur upp
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myndefni sem hún óskar eftir vegna bókar sem hún er að gefa
út. Biður einnig um gullnál af sömu gerð og Ágústa Svendsen
á.

Millin A. Crotty

Susie Briem

Leipzig

?

Segir frá ferðaáætlunum sínum og að Dresden hafi verið
þreytandi. Segist hafa hitt ágæta Hollendinga sem henni
fellur, virðist faðir þeirra eiga helstu bókaútgáfu H. og þangað
ráðgerir hún að leggja leið sína.

Millin A. Crotty

Susie Briem

Göttingen

?

Nefnir sendingu á silfurmunum. Segir þá komast til sín áður
en hún fari til Parísar 31.8. þar sem hún dveljist um skeið og
sigli svo til Bandar. þar sem hún hefji störf við Harvard
annex. Biður um kveðju til frú Hafstein og Helgu.

Millin A. Crotty

Susie Briem

Göttingen

?

Ræðir enn sendingu og ferðaáætlun og segist eftir
Ameríkuferðina koma aftur til Evrópu. Biður um kveðju til
Sigurðar litla, sem sennilega er búinn að gleyma henni.
Bendir það til að bréfin séu rituð um 1899. Biður um Iðunni,
sem hún sækist eftir og sögum séra Jónasar á Hrafnagili ef séu
til á prenti. Sendir peninga fyrir ljósmyndum.

Millin A. Crotty

Susie Briem

Cambridge,
Mass.

?.

Hún sé á stöðugum ferðum milli vina. Leggur fyrir sig
fornírsku og fornfrönsku. Segist vera að skrifa ritgerð: „Heath
King Arthur“ og leita heimilda í latneskum, fornírskum,
velskum, fornfrönskum, ítölskum, háþýskum o.fl. heimildarr.
til að sýna fram á að um þjóðsögu sé að ræða sem þekkt sé í
öllum tungumálum en að lokum tengt breskum stríðsmanni
sem hafði vel tekist að verjast innrás af sjó. Leiðinlegt að tala
mikið um eigin áhugaefni en ég hef ekki við marga að tala um
þau. Biður um kveðju til margra og segist senda Mr. and Mrs.
(Jón) Thorkelsson ritverk sitt. Segir verið geta að komi til
Íslands fljótlega.

Davíð Sigurðsson

Halldór E. Briem

Blönduósi

11.1.1893

Þakkir til gamla kennarans og ósk um kaup á kennslubókum
fyrir hann sjálfan, Carl Möler og Stefán Eiríksson.

E. Einarsson

Halldór E. Briem

Eiðum

6.11.1891

Biður gamlan kennara um hjálp við að komast fram úr
kennsluefni og biður um ábendingu um viðbótarbækur.

E.G.

Halldór E. Briem

Efri-Hóli

26.1.1895

Skrifar frænda sínum um fyrirgreiðslu v. uppgjörsreiknings.

E. Jónsson

Halldór E. Briem

Björgum

28.4.1887

Þakkarbréf fyrir hjálp Susie í veikindum sem lýst er
nákvæmlega.

E. Jónsson

Halldór E. Briem

Björgum

15.7.1887

Býðst til að taka hest á gjöf.

Eggert E. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

31.11.1883 Segir skólafréttir. Frí í skólanum vegna fyrirl. séra Helga
Hálfd. um Lúther. Sami fyrirlestur í kirkjunni og fullt út úr
dyrum. Málaferli í bænum. Gestur Pálss. kærði rektor, er
málið fyrir rétti. Segir frá viðsk. Gunnlaugs og Eggerts
Gunnarssonar sem sé illa staddur.

Eggert E. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

24.3.1884

Segir fréttir m.a. af Eggert Gunnarssyni og samsk. hans v. Jón
Ólafsson. Segir af Þorbjörgu Sveinsd. sem ætlar að fara á
konungsfund eftir dóm í Elliðaármáli. Segir af skipun sýslum.
Skagafj. og Skúli Thor. og Jóh. Ólafsson muni sækja og
deilum frændanna Tryggva G. og H. Hafstein við Pál bróður
hans í stúdentafél. í Höfn.

Eggert E. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

6.5.1884

Segir frá erindi sem hann rak og nefnir ágreining rektors og
Halldórs Friðrikssonar í skólanum. Lýsir óánægju með Björn
Jensson.

Eggert E. Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

13.8.1889

Segir af umr. í blöðum og innlegg Eiríks Magnússonar um
bankamálið; ferð til norður Sjálands og er ekki hrifinn. Segir
af bók Hamsun: Amerikas Aandsliv.
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Eggert E. Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

7.11.1990

Segir af söknuði sínum vegna láts móður sinnar. Gleðiefni
hvað faðir hans ber sig vel. Sendir ævisögu Wergelands.

Eggert E. Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

21.3.1891

Reyndi að útvega ævisögu Wergelands. Furðar sig á að HB
skuli standa í ritdeilu v. Skúla Thor. sem sé ekki annað en
uppsláttur f. Þjóðviljann. Þó skárri sé Ísafold flytur hún lygar,
full af sleikjuskap og nepotisma. Claessen á leið heim og Jón
Norðmann farinn að versla í fél. við Zimsen.

Eggert E. Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

23.9.1891

Var þá um daginn að flytja út af Garði. Fréttir

Eggert E. Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

28.9.1892

Ræðir skandalann á Möðruvöllum. Gott að Björn í Ísaf. fletti
ofan af málinu. Landsh. hefði átt að bregðast við í málinu eins
og gegn Skúla. STh getur Tryggvi G. þakkað
bankastjórastarfið. Ræðir lagaskóla; tímaritsútgáfu.

Eggert E. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

2.1.1894

Fyrirgreiðsla.

Eggert E. Briem

Susie Briem

Seyðisfirði

15.12.1896 Er orðinn sýslum. í kosti hjá séra Geir Sæmundssyni. Það
liggur í ættinni að geta ekki og nenna ekki að skrifa bréf.

Eggert E. Briem

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

11.1.1898

Tilk. trúlofun sína og Guðrúnar Jónsd. frá Litladal.

Eggert E. Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

23.2.1898

Hressilegt svar við sýnilegu umkvörtunarbréfi. Ekkert gerist
nema gönguferðir til drykkju á Hótel Tindastóli.

Eggert E. Briem

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

8.2.1903?

Fréttir af strandi Víkings, að brúin yfir Norðurá hafi hrunið.

Eggert E. Briem

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

8.10.1903

Fyrirgreiðslumál.

Eggert E. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

7.11.1906

Fyrirgreiðslumál.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

10.11.1874 HB enn við nám í Prestask. Aðstoðar föður sinn í
fjárhagsefnum. Í bréfinu kemur í ljós að EGB er enn í
fjárhagskröggum frá 1858 þegar hann var sýslum. Rangárvs.
Ræðir dánarbú Sigurðar málara. Hann hefur einhverjar
áhyggjur af db. og biður HB að tala við Lárus Sveinbjörnsson
bæjarfógeta um að vera viðstaddan uppskriftina. Fyrirgr.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

4.10.1874

Börnin HB, Páll og Kristín höfðu farið suður í tíma því verður
spilltist, hey urðu úti og skipasamg. trufluðust. Biður um
erindrekstur og sendir umboð.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

6.1.1875

Ræðir um ófullg. altaristöflu Sig. málara. Spyr hvort hægt
væri að biðja Arngrím að fullgera hana. Spyr um hvenær
uppboð á búi hans verði og vill að HB bjóði í töfluna. Biður
um að HB skrifi prófasti og segi að afkáralegt sé að hafa
stólinn upp á altarinu. Próf. hafði fengið altariskl. frá HB sem
ánægja var með.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

1.3.1875

Fyrirgreiðsla

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

14.3.1875

Fyrirgr. Styður fyrirætlun HB um (væntanl. prestþj.) á
Húsavík.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

23.4.1875

Lýsir ferðal. sínum og Gunnlaugs sonar sín. Segir hræðslu við
sunnlenska kláðann.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

11.2.1876

Segir af sýslufundi. Ræðir um fjárkláða í Borgarf.; veltir fyrir
sér hvort Þingeyingar væru til í að vera með Skagf. í
niðurskurði og varðgæslu. Ræðir vesturferðir v. komu
Kriegers og Sigryggs (Jónass.). Fáir hafi skrifað sig (til
brottfarar) því þeir fái ekkert fyrir eigur sínar. Segir skráða
Jóhann Briem, Sveinbj. á Veðramóti, Jónas (líkl. á Reynistað)
og fólkið frá Daufá, alls 40; sauðaþjófnaði í Hjaltadal. Ræðir
jarðelda, m.a. í Gjástykki á Reykjaheiði. Hann hafi læknast af
hósta v. meðala frá Boga (Péturssyni), sem sýslunefnd hafi
beðið að sækja um embættið. Kannski skrifa systkini þín um
tombólur og kómedíur.
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Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

2.10.1877

Kveður son sinn á leið til Am. Hans sé saknað og margt órætt.
Segir frá vesturförum og skuldaskilum sem hann biður HB
annast. Segir frá kjötsölu, giftingum o.fl.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

4.3.1877

Skrifar HB vestur. Segir rétt hjá honum að þiggja boð norsku
synodunnar. Hans sé saknað sérst. af Eggert og Vihj. Ræðir
embættismál, setningu í sýslumemb. Húnavs. og skipun
aðst.manna. Sitji sitt á hvað á Reynist. og Steinnesi. Segir frá
giftingu Kristínar og Valgards Claessen og samb. Gunnl. og
Friðrikku Claessen. Sótti um Húnavs. en þegar Gunnl. hætti
við að fara frá honum sótti hann til baka. Friðrikka býr hjá
þeim á Reynist. og kennir Sigríði. Sigurður var sendur til Ól.
Björnss. í Ási. Vertu velk. aftur en varla vilt þú vera hér og
nudda við óþæga smádrengi.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

8.3.1878

Ræðir veikindi Kristínar Claessen og hvernig fjölsk. hleypur
undir bagga. Segir frá skoðunum og gerðum Eggerts
Gunnarssonar í kvennaskólamálinu. J.Std Norðmann frá Barði
annast heimakennslu

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

24.4.1878

Segist farinn að gefa sig. Minnist á grein HB í Norðlingi sem
vakið hafi andmæli. Biður hann fara varl. þó hann vilji ekki
draga kjarkinn úr honum. Leiðb. hversu HB geti gert lýsi.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

5.3.1879

Leggur til að HB sæki um Reynist., spyr hvort hann megi
sækja fyrir hann um brauð eða kennaraembætti því hann eigi
enga sældardaga í nýlendunni. Skilar frá mömmu hans að
hann víki sér undan ritdeil. við séra Björn og segi að bullið í
honum sé ekki þess vert.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

21.4.1879

Segist njóta aðst. Ólafs sonar síns en Gunnlaugur á förum.
Vonar að Páll taki við sýslunni. Ingibj. skilar því til HB að þú
getur ekki gjört eins mikið gott einsog þú vildir þarna í Nýa
Íslandi (fyrir hjartnanna harðúðar sakir) og því vill hún, að þú
hristir duftið af fótum þer og farir að minnst kosti til
Bandaríkjanna.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

10.11.1879 Segist hafa sótt fyrir hann um kennarastarfið á Mörðurv. og
segir frá kjörunum eða afturköllun ef hann kjósi svo.

Eggert G. Briem

Ingibjörg
Sverrisdóttir
Briem

Reynistað

25.9.1880

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

12.11.1880 Kveðja til HB og unnustu hans. Vegna fyrri orða um Nýja
Ísland segir Ingibj. að það megi þó færa því það til gildis að
þar fann hann konu. Ræðir um sr. Jón Bjarnason og konu hans
en hann er settur pr. á Austurl. Ræðir vegafrkv. í Skagaf. og
frkv. í Eyjaf. Hafði farið til Ak. og lét taka af sér mynd þá
nýklipptur og nokkuð stuttaralegt hár og skegg! Fékk hann
kross frá kóngi. Annar fékk Möðruv.skólann. En tækifæri
síðar f. hann. Ræðir um presta sýslunnar.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

9.11.1881

Eggert G. og Ingibj.
Briem

Eiríkur, Gunnl.,
Sig., Eggert

Reynistað

10.12.1881 Tilkynnir sonum sínum í Reykjavík lát systur þeirra Kristínar
Claessen frá fjórum börnum.

Eggert G. Briem og
Páll E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

23.4.1882
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Segir frá ferð m. geðveikan mann eða fólk. Boð um að fólk sé
tilbúið til ferðar.

Segir m.a. frá námsdvöl Sigríðar Jónsdóttur og Elínar á
Zahleskólanum í Höfn; frá undirbúningi og framkv. við
húsmæðrask. á Ási í Hegranesi; frá hugm. um sameiginl.
skóla f. Norðurl en Bened. Sveinsson sýslum. vann gegn því.
Segir einnig frá upphafi Hólaskóla ofl. skóla - sem og
skólamál; aðskilnað. kynja. Segir af heilsu sinni og versnandi
heilsu Ingibjargar. Ætlar að segja af sér 70 ára.

EGB: Tilkynnir lát Kristínar. Ræðir um kennaraembættið.
Ráðgerir að flytja til Rvíkur enda Eiríkur og Gunnlaugur

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni

Páll E. Briem

Ráðgerir að flytja til Rvíkur enda Eiríkur og Gunnlaugur
fluttir þangað eða að flytjast en sá síðarnefndi verður
verslunarstjóri Eggerts Gunnarssonar. Segist í fyrra bréfi hafa
krítað liðugt um ungm.skólann. Segir menn móti því að
kvennask. fari að Hólum.
PB: Umsóknin setur mig í vanda; fékk ekki umboð til að
sækja; engar upplýsingar um hæfni í kennslugreinum. Setur
harðlega ofan í við hann. Hann þoli ekki loftið í Am. og verði
að koma heim og það hljóti kona hans líka að vilja. Ég sé á
öllu að þú ert melankólskur. Segir honum að ráðast gegn því;
fá lánaða peninga, senda konu sína á Reynistað; Sigurður geti
kennt henni ísl. Far þú til frænku okkar í Bielefeld og lær
þýsku; til Parísar og lær frönsku. Leggur honum lífsreglur.
Býðst til að útvega peninga. Ekki skrifa neina grein og ekki
leggjast í trúardeilur. Hér dugir engin hálfvelgja. Þú átt
auðveldan keppinaut, Jón Þórarinsson. Nefnir fleiri kosti.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

26.10.1882 HB kominn til landsins. Segir af komu Eiríks Magnússonar og
Alexöndru prinsessu á gufuskipi til að úthluta fóðurkorni frá
samskotanefndinni í London og frá Höfn; kapt. Kihl með korn
og hey. Dr. Schierbek kominn til Rvíkur til að taka ísl. próf. v.
landlæknisembættisins. Eggert Gunnarsson og Gunnl. Br. við
kaup á sauðfé í Borgarf. og austursýslum.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

4.11. 1882. Segir frá því er Susie kom á Reynist., skemmtileg, glöð og
ánægð.

Eggert G. Briem

Ingibjörg
Sverrisd. Briem

Ási

25.4.18883 Kveðja í léttum tón.

Eggert G. og
Ingibjörg S. Briem

Halldór E. Briem
og Susie Briem

Reynistað

1883.

Eggert G. og
Ingibjörg S. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

10.12.1883 Segir af illviðrum, málarekstri, versnandi heilsu. Jóhanna fer
ekki til Elínar, er að læra, m.a. landafr. Erslevs og reikning.

Eggert G. Briem.

Halldór E. Briem

Reynistað

6.1.1884

Segist hafa fengið blóðspýting en kominn til heilsu. Valgerði
og Sigríði gengur illa að batna.

Eggert G. Briem.

Halldór E. Briem

Reynistað

15.3.1884

Þakkar fingravettlinga sem S. hafði prjónað. Gunnlaugur er
ákv. að fara úr þjónustu Eggerts Gunnarss. Neikv. grein komið
í Þjóðólfi. Ég hef þá trú að Eggert sé sér eigi þess meðvitandi
að hann vilji svíkja eða slá plötur, en hann álítur sig hafa
köllun til að koma miklu til leiðar til almennra heilla, og til
þess eigi hinir að leggja til peningana, hann byggir allt á
óskynsamlegri von og ofurtrausti á Guði og hamingjunni.
Hann getur að nokkru leyti álitist eigi að vera með öllum
mjalla., en að hann sé að brjótast í þessu af gróða hug fyrir
sjálfan sig, það tel ég fráleitt. Ræðir Gunnlaug og barn sem
þau eiga í vændum. Dóttirin Valgerður, fyrir sunnan, dauðans matur.

Eggert G. Briem.

Halldór E. Briem

Rvík

20.10.1884 Segir af ferð suður. Talaði ekki við Þorv. Thor., heyrði á tal
hans. Gott að HB lét eigi prenta grein sína. Er kominn í húsið
(væntanl. í Lækjarg.), fellur vel og vantar ekkert nema
peninga Búið var allt í skuld, frá því fyrsta og ég hafði aldrei
lag á að komast úr þeim. Erum sex í húsinu. Vilhjálmur stóðst
inntökupr.

Eggert G. Briem.

Halldór E. Briem

Rvík

2.12.1884

Umboð.

Eggert G. Briem.

Halldór E. Briem

Rvík

4.1.1885

Fyrirgr.

Eggert G. Briem.

Halldór E. Briem

Rvík

6.1.1885

Sendir laun, segist ekki hafa tekist að fá styrk landfógeta, ráð
að senda handrit. Segir af kosningu þar sem Jón Ólafsson var

1. vetrard. Óska þeim til hamingju með að vera komin að
Möðruv. Ræðir mögul. húsbyggingu þar.
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Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
óvænt kjörinn í bæjarstj.; meiðyrðamál; kviðlingur í Ísaf.

Eggert G. Briem.

Halldór E. Briem

Rvík

2.3.1885

Spyr hvort HB treysti sér í ritarastörf fyrir alþingi.

Eggert G. Briem.

Halldór E. Briem

Rvík

23.3.1885

Ræðir um laust kennaraembætti við latínusk. eftir að Halldór
Guðm. sagði því lausu. Embættið fékk líklega Þorv.
Thoroddsen á Möðruv. Segir af trúl. Páls í Höfn og Kristínar á
Auðnum. Ræðir handrit reikningsbókar, villur í því, leiðréttir.
Landshöfð. sendi það til umsagnar Halldót Guðm. og Björns
Jenssonar. Bað lh. um fyrigr. vegna embættisins v. latínusk.
Segir: Verið velkomin suður, ótækt sé að vera húsvilltur á
Möðruv. og líka að byggja yfir sig þar ef breyting yrði. Fékk
bréf frá Benediktu Arnesen-Kall þar sem hún biður um uppl.
um æfi Páls föður síns og rektors í Danm. (Var væntanl. að
skrifa ævisögu sína.)

Eggert G. Briem.

Halldór E. Briem

Rvík

15.4.1885.

Veikind HB og Susie., fiskirí, dauðsföll; embættaveitingar.
Biður um hjálp við að fá og rækta reynivið frá Skriðu (eða
Ak.). (Tréð á Skriðu í Eyjaf. varð frægt er það var höggvið.
EÁ). Talaði við HG vegna ums. um bókina sem honum leist
vel á en þeir BJ voru ekki búnir með.

Eggert G. Briem.

Halldór E. Briem

Rvík

6.5.1885

Umsögn um bókina ókomin. Páll Br. er að koma til landsins.
Gunnl. Br. ætlar í Skagafj. til að hitta kjósendur; kemur aftur
til að tala við nýjan vinnuveitanda sinn Knutzon í Hafn.
Kennaraembættið fái Þ.Thor. Ræðir veikindi Susie.

Eggert G. Briem.

Halldór E. Briem

Rvík

26.9.1885

Hefur heyrt að landshöfðingi muni setja Petterson í stað
Þ.Thor á Möðruv. þrátt fyrir ádrátt Hilmars Steph. um annað.
Hvetur til lempni í viðsk. við Hjaltalín og ÞTh. Ræðir veikindi
HB; sagðist hafa frétt af Susie að „pjaskast“ á ferðal. með
blindan prest og útlending. Gunnl. fluttur í Hafnarfj. Páll
verður heima fyrri hl. vetrar en fer svo til frh.náms í Höfn.
Vilhjálmur B. á leið frá Höfn og Valg. Claessen að giftast
aftur, Önnu Möller g. Blöndal.

Eggert G. Briem.

Halldór E. Briem

Rvík

20.10.1885 Fylgibr. m. frams. bréfi.

Eggert G. -Ingibj.
Briem

Susie Briem

Rvík

9.11.1885

Ræðir góða ferð Susie norður og óskar þeim H. til hamingju
að vera komin í sjálfst. húsnæði og geta matreitt f. sig. Segist
mest baka sjálf eftir að Susie kenndi þeim gerbakstur. Segir
frá ferðum Páls og kostgöngurum sínum.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

9.11.1885

Líkt á komið með þeim bræðrum Eiríki og HB að menn eru
settir við hlið þeirra m. 400 kr. hærri launum. Fyrirgr. og
fréttir af sjúkdómum og fæðingum; ágreiningur í Latínusk.

Eggert G. Briem.

Halldór E. Briem

Rvík

2.12.1885

Fyrirgr. Sigurður Briem sótti um bókhaldarastarf í Landsb.
upp á væntanl. próf. Þótti of skyldur Eiríki gæslustj.

Eggert G. -Ingibj.
Briem

Halldór E. Briem
og Susie Briem

Rvík

8.1.1886

Gleðjast yfir að gangi vel á Möðruv. og samgangur kennara
og aðbúnaður betri.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

5.2.1886

Ræðir launam. H. Vonar að hann sætti sig við þau eins og
Eiríkur. Sigurði hafnað í bankanum. Eins verið með sig. Hann
sé eins slyppur og þegar hann kom í Skag. Spyr hvort HB geti
tekið í sumarleyfi að sér að kenna Vilhj. latínu og ensku. Segir
af dauða og útför landshöfðingja (Bergs Thorberg). Segir Pál
telja aðferð við umsókn um styrk til geometríunnar ranga. E.
skilur ekki útlistun hans. Biður hann um útlistun á afstöðu til
stjórnarsk.

Eggert G. Briem.

Halldór E. Briem

Rvík

2.3.1886

Fyrirgreiðslumál. Ræðir jarðnæðismál en letur til að ráðist
verði í. Páll hafði reynt að fá rúmmálsfræðina útgefna en tókst
eigi. Ef vel gengur með goðafræði væri leikur auðveldari.

Eggert G. og Ingibj.
Briem

Susie Briem

Rvík

2.3.1886

Fréttir: Ingibjörg litla Eiríksdóttir er opt lasin ýmist í
tönnunum, fyrir brjóstinu eða í hálsinum. Kristín frá Auðnum

Eggert Ásgeirsson skráði 2007-9

20

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni

Briem

tönnunum, fyrir brjóstinu eða í hálsinum. Kristín frá Auðnum
hefur legið veik síðan eftir nýar en er nú farin að frískast.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

25.3.1886

Þakkar undirtektir með að kenna Vilhj. Feginn að hann tók
ekki við búskap á 1/3 Möðruvalla. Páll og Kristín fóru í dag
til Hafnar.

Eggert G. Briem.

Halldór E. Briem

Rvík

5.5.1886

Spyr hvort hann komi og kenni Vilhj. Ræðir stjórnarskrár
(tillögurnar) sem honum líkar eigi. Ekki sammála HB um
skilgreiningu á forseta í Bandar. og guvernör í Kanada og ber
reynsluna saman við England og Belgíu.

Eggert G. og Ingibj.
Briem

Susie Briem

Rvík

5.5.1886

Segja frá ferð Páls og Kristínar Br. til Hafnar. Breytingar á
ýmsum æðstu embættum. Líðan fjölsk. Segir nokkra Húnv.
hafa beðið Eirík um að bjóða sig fram til þings. Líka vildu
Reykv. fá hann en hann vildi ekki fara gegn Halldóri frænda
Friðrikss. Óvissa með starf Claessen við Knudtzonsverslun.
Segir af Jóhönnu sem á að fermast á Höskuldsstöðum og
kemur svo suður með Lauru. Sigríður kemur frá Djúpadal.
Elín kemur landveg. Elín og Sigríður fengu gjafir frá
nemendum sínum. Segir frá endurbótum á húsi og garði.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

31.5.1886

Ræðir ábúð á Möðruv., segir það geti eigi verið löggjafam.
Hafi Jón lífstíðarábúð verði hún ekki tekin af honum. Ef ekki,
geti yfirvöld sagt upp ef ástæða er til. Systir hans Jóh. Kristj.
Schütz dó 15.4. Benedikta Arnesen Kall skrifaði minningargr.
Eiríkur fyrir norðan að bjóða sig fram.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

30.6.1886

Þykir lélegur kýrvöllur HB. Vilhjálmur sem er á leið norður til
HB segir EGB að vonandi takist að stjórna honum því hann sé
stíflyndur. Þau Ingibjörg vona að töluð verði enska við hann
til að æfa hann; honum verði kennd latína. HB virðist veikur í
hendinni eftir aðgerð. Ræðir umsókn um kennaraembættið.
Fyrirgreiðslumál. Palli réð þér frá að tala illa um Thoroddsen
munnl. og eg ræð þér frá að gjöra það skriflega. Það vinnst
ekkert með því nema auglýsa hatrið ykkar á milli, sumir trúa
þér og sumir honum og sumir segja, að sjaldan valdi einn
þegar tveir deila og réttapróf mundu varla vinnast til að
sanna hið gagnstæða og í öllu falli eigi tilvinnandi að standa í
því. Segir frá láti Soffíu Havstein, mamma hennar úttauguð.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

30.7.1886

Segir leiðinlegt þetta ólag milli þín og rektors, mér þykir eigi
von, að hann gæti gengið í lið með þér (officielt) móti frúnni.
Þau hjón heimsóttu E+I og töluðu þér ekkert illa til og eigi
höfum við heldur heyrt neitt eftir þeim hér í bænum. Sagt að
Paterson verði settur kennari. Rætt um bókasölu. Ráð um
meðferð á bólgu.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

3.9.1886

Ræðir lél. heyskap og slæma hönd HB. Rætt um Paterson og
stöðuna; samskipti bræðranna Eiríks, HB og PB. Segir frá
alþingi, Sigríður fór norður að skólanum að Ytri-Ey. Elín fór
með Ólafi bróður sínum landveg: … hann talaði þó nokkuð og
það skörulega.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

24.9.1886

Heyskapur og handarmein. Páll kemur ef fær sýslu. Vandr.
með embættið og sagt að Möðruvsk. verði eigi langgæður.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

20.10.1886 Veður. Trúlofun Valgerðar fósturd. Tryggva G. og Þórhallar
Bjarnarsonar skrifstofustj. biskups. Ræðir búsetuáform HV í
Dunhaga, Spónsgerði eða Hallgilsstöðum og fjarl. frá
Möðruv. Þú getur til, að mér kunni að þykja þú hafa getsakir
gegn frænda, en það kemst maður eigi hjá, en hinsvegar
svekkjast maður ekki einungis af heiminum, heldur og af
sjálfum sér, og það er mitt álit, að sjaldan valdi einn, þá tveir
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deila, og þó jeg sé annar þeirra. Blindur er hver í sjálfs sín
sök, segir máltækið, en jeg þykist hafa það framyfir suma og
jafnvel marga, að sjá feil sjálfs mín, og því þykist eg líka vera
hógvær og eigi jalou, en dáðlaus er ei ? (Frændi, Stefán
Stefánsson og Halldór voru fjórm.).

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

9.11.1886

Elín keypti píanó í Höfn fyrir 200 kr. og fær Jóhanna að æfa
sig á það. Sigríður stendur sig vel á Ytri-Ey. Ben. Sveinsson
vill að Þingeyingar kaupi Héðinshöfða f. búnaðarskóla.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

2.12.1886

Páll er búinn að fá minnstu sýsluna, Dalasýslu og bíður fars.
Furðar sig á að HB hafi tekið við Möðruvallajörðinni vegna
dýrleika. Hann sé ekki til búskapar fallinn.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

4.2.1887

Ræðir að slöjfa eigi Möðruvallask. Ingibj. hefur áhyggjur yfir
vegalengd sem HB þarf að fara frá Björgum.

Eggert G. Briem og
Ingibjörg

Susie Briem

Rvík

4.2.1887

Heilsufar og fréttir.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

2.3.1887

Rætt um búskap, byggingar og framtíð skólans. Einnig að
hugsanl. sé að Susie verði fyrir sunnan næsta vetur. Rætt um
óreglu Kristjáns Þorgr. og hugsanl. málshöfðun.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

23.3.1887

Heilsa Susie, handleggur HB; auglýsing kennaraembættisins.
Ræðir dóm um goðafræðina og að Páll sé viss um að fá
málflutningsembættið

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

7.5.1887

Vonar að HB fái stöðuna. Telur víst að Páll fái
málfærsluembættið. Elín vill láta Sigríði systur sína sigla til
að fara í skóla og Páll vill styrkja Eggert til náms.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

8.6.1887

Kennaraembættið verður veitt eftir alþingi í sumar. Páll hefur
fengið lausn frá Dalasýslu og skipaður málfærslum. Mikill ís
f. norðan en góður afli f. sunnan. Páll verður etv. þingm.
Snæfellinga.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

3.8.1887

Susie virðist ekki hafa treyst sér suður. Sagt að Stefán
Stefánsson verði 1. kennari. Segir frá þinginu og að
goðafræðin fái góðar viðtökur. Eggert og Sigríður eru að búa
sig undir siglingu. Elín kostar Sigríði. Páll kostar Eggert.
Sjálfur reynir hann að hjálpa Sigurði

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

3.9.1887

Bræðurnir Eiríkur og Páll höfðu mikið að gera á þinginu.
Sagði að Páli og landshöfðingja hefði lent saman út af
skilningi á prestakallalögunum. Ingibjörg biður þig að slaka
til við Hjalta það sem hægt sé, því hún getur eigi unt Þóru
Thoroddsen að hlakka yfir ófriði milli ykkar.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

30.9.1887

Óskar HB til hamingju með embættið sem Magnús landsh.
skipaði. Segir skoðun á skólamálum, sameining allra
skólanna, m.a. á Ytri-Ey og Laugalandi og að hægt væri að
hafa skóla á sumrum t.d. í meðf. mjólkur. HB slæmur í
handlegg og í fæti. Þóra biskupsdóttir og Þorv. Thoroddsen
giftu sig og búa í húsi Jóns Árnas. sem flutti sig í kjallarann.
Susie virðist flutt á Ak. Segir af fæðingu sonar Páls 8.9. en
Kristín kona hans hefur verið lasin. Jóhanna systir hans var
hjá Kristínu.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

19.10.1887 Ræðir sjúkl. HB. Segir hann þyrfti að fara til útl. til að fá bót.
Þótt Tómas Hallgrímsson fáist við núning dugi hann varla í
því. Segir Pál son sinn hafa eignast son en Kristín sé lasin, nú
á batav. Búi í Þingholtsstr. þar sem Jón Ól. og amtm. búi, milli
Skólastrætis og Ingólfsstr. Jóhanna hjá Kristínu í sumar því
Páll var á þingfundum og nefnda-.

Eggert G. Briem og
Ingibjörg

Susie Briem

Rvík

9.11.1887
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Ingibjörg

skólahúsinu og kost hjá Hjaltalín. Segir frá aðdraganda, dauða
og jarðarför Kristínar konu Páls. Foreldrar Kristínar tóku
Kristin í fóstur og flutti Páll til foreldra sinna. Fyrir voru hjá
bréfr. Eiríkur Sverrisson frá Bæ, Theodór Jónsson
prestaskólanemi frá Auðkúlu. Með Vilhjálmi býr Einar
Pálsson í 3. bekk frá Múla, en er ekki í kosti. Á móti er
Hallgrímur Thorlacius í kosti. Ólafur sonur þeirra var á þingi
en farinn norður með Elínu. Voru ein í húsinu, fóru í viku til
Gunnlaugs Briem í Hafnarf.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

9.11.1887

HB virðist hafa verið á móti því að EGB þakkaði
landshöfðingja skipunina, sem hann gerði ekki. En M. St.
landsh. sýndi Páli virðingu að fylgja Kristínu til grafar.
Ánægður með bætt samb. við Hjaltalín. Leiðinl. að Þorv.
hafði skrifað Halldóru ástarbréf þá þau Þóra urðu innbyrðis
samþykk. Ræðir stjórnmál. Segir Pál hafa fylgt barni sínu
suður að Auðnum.

Eggert G. Briem

Susie Briem

Rvík

2.12.1887

Endurt. frá f. br. um hina miklu sorg v. fráf. Kristínar. Páll býr
hjá Þorleifi ritstj. Ræðir heilsu HB og vandr. með hest f. ferðir
inn á Ak. til eiginkonunnar. Ræðir húsnæðism. Útg.
Flatarmálsfræðibókarinnar. Ingibj. hvetur til útgáfu þýð. á
Robin Hood.

Eggert G. og Ingibj.
Briem

Susie Briem

Rvík

2.1.1888

Heilsufar og búseta vegna þess að SB býr á Ak. Hún virðist
hafa eignast vinkonu, Margréti Halldórsd. Eggert er farinn að
lesa lög og Sigríður fór út á Sjáland til vinnu og síðan á
námsk. í Zahleskólan í Höfn, en hana skortir fé. Jóhanna er í
píanótímum en hefur ekki áhuga. Eiríki Sverrissyni gengur
vel í 6. bekk. Segir fréttir af barnabörnum. Páll hjá syni sínum
á Auðnum um jólin. Að hressast eftir áfallið.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

6.1.1888

Ræðir uppnám milli Eggerts Laxdals og Jakobs Havsteens.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

5.2.1888

Ræðir að Susie getur ekki komið suður í sumar með HB af
heilsufarsást. Ræðir hnignun M.vallaskóla og grein Stefáns
Stefánssonar í Þjóðólfi sem þó hafi ekki verið úttalandi um
efnið og þín skoðun eigi heldur því fleiri ástæður ráði hnignun
skólans.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

2.3.1888

Alm. fréttir.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

23.3.1888

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

8.5.1888

Fréttir og umræða um sölu á flatarmálsfræði HB.

Eggert G. og Ingibj.
Briem

Susie Briem

Rvík

1.7.1888

Ræðir ísinn f. Norðurl. og heilsu Sigríðar á Hofi.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

28.7.1888

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

3.8.1888

Loks fór séra Þórarinn að skrifa um stjórnarskrármálið og eru
Þjóðólfur og Ísaf. að svara honum. Gunnl. segir Þjóðólf ekki
segja rétt frá Hafnarfj.fundi og segir í hverju það var fólgið.
Spyr um áskr. að geometriubókinni. Elín búin að fá allt að
1000 (áskr?) að matreiðslubókinni og í Hafnarf. að semja.
Vilhj. er á Álfgeirsvöllum í sumar. Elín berst fyrir að Sigríður
geti verið annan vetur á Zahleskólanum. Ræðir heilsufar HB.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

6.8.1888

Komið langt með prentun á bók Elínar.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

1.10.1888

HB virðist hafa komið suður og meiðst á fæti á Norðurl. Segir
frá heimsókn próf. Smith. Ræðir skólamál Möðruv.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

9.11.1888

Segir rektor hafa verið liðlegan að HB þyrfti ekki að kenna á
laugardögum og fyrir hád. á mánud. Ræða hungrið í Eyjaf. og
ástæður.
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Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

1.12.1888

Ræðir grein HB í Þjóðólfi; ekki sammála að öllu leyti.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

4.2.1889

Segir af ferðum Ólafs, Elínar, Sigríðar og Sigurðar sem var að
taka próf í Höfn. Ræðir skólamálið.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

28.2.1889

Ræðir ræðu Jóns Jakobss. um skólamál, á Þingv. Segir frá
skoðunum Páls og að nota megi skólahús Möðruv. til annars.
Ræðir rækil. um skólamál.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

21.3.1889

Segir Sigríði hafa fengið álit læknis að fótarmeinið sé nærri
eigi krabbamein. Þá segir hann af erindum sínum v. fjármála
og húsnæðismála HEB og SB.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

25.3.1889

Segir fréttir m.a. af bréfafölsunarmáli Pigot í Bretlandi og af
ferðum Stanley.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

8.5.1889

Fyrirgreiðsla vegna launa o.fl. Gefur upplýsingar um
veitingahúsið Hermes sem er aðeins fyrir góðtemplara. Virðist
HB ætla að fá það fyrir veislu eða eitthvað slíkt.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

1.6.1889

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

20.10.1889 HB virðist hafa verið í Rvík en er farinn norður; Susie orðið
eftir og er nú mikið veik og vakað yfir henni. Hún býr nú í
húsi Þorsteins smiðs. Sigga litla (?) býr með henni.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

10.11.1889 Susie orðin góð aftur en þoldi ekki hamarshöggin í húsinu og
fluttist á spítalann.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

2.12.1889

Susie orðin frísk. Ræðir framboð HB gegn Skúla. Leggur á
ráðin um framboð. Séra Jóhann ágætur en atkvæðalítill
dómkirkjupr.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

2.12.1889

Ræðir prestsembættið í Am. Hafst. Pétursson mun fara. Séra
Jón frá Winnipeg fékk ekki annan en hneykslaðist á því að
allir pr. sem hann talaði við litu á embættið sem brauð og
vildu fá að vita um kaupið.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

6.1.1890

Ræðir um málaferli HB vegna skattamála.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

6.2.1890.

Mál HB f. yfirrétti féll honum í vil. Bréfr. þykir dómurinn
hæpinn og segir að búast megi við áfrýjun. Leggur á ráð um
málið. Páll að skrifa um pólitík og geðjast Eiríki skrifin í
meginatriðum. Verður fyrirlesturinn þinn prentaður? Susie á
batavegi og hefur fengið sér rokk.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

28.2.1890

Maður frá Árskógsst. segir að ýmsir þar muni kjósa Skúla.
Ræðir kosningarnar.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

23.3.1890

Ræðir grein Bjarna (í Ísaf?) og skoðanir hans. Bened skrifaði
um stjórnarskr.málið og Páll svaraði.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

20.4.1890

Almenningur skilur varla í hverju ágreiningur meiri- og
minnihluta liggur. Ræðir framboð Einars í Nesi og afstöðu
amtmanns. Ræðir grein Páls í Andvara og dómadags grein
Benedikts um efnið. Sigurður hélt fyrirlestur í stúdentafél. um
pólitík nútímans móti stjórnlausri frelsisthoeríu séra Arnljóts.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

5.2.1891

Lýsir heilsufari sínu og brunann á Möðruv. Nefnir ágreining
frú Guðrúnar og Stefáns? Ræðir orðaskipti Skúla og HB,
sennil. í blaðagr. Segir frá ferðum skyldmenna og barna;
aðgerðum Páls gegn þjófum undir A-Eyjafjöllum. Einnig segir
hann af sýslumannsstörfum Sigurðar.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

21.4.1891

Segir Susie alltaf í Hafnarf.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

23.9.1891

Susie er í Hafn. Illa er mér við meiðyrði, og ekki marka jeg
allt, sem sagt er upp í eyrun.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

2.10.1891

Segir Eggert hafa komist inn í skólann
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Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

10.11.1891 Undarl. að HB þyki gaman að skattyrðast við nafna minn á
Glerá. Uppnefni varða við lög og lög eru bræðra sættir. Ræðir
uppistand Stefáns frænda á Espihóli. Ræðir um að Ól.
Halldórsson verði amtm. og Klemens sýslum.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

24.3.1892

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

16.10.1893 Segir af börnum og biður HB um fyrirgr. f. norðan.

Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Rvík

29.11.1893 Enn ósk um fyrirgr. í Eyjaf. Susie er í Hafnarf. Sigurður er
settur sýslum. á Snæfellsn. Ræðir amtmannsembættin.

Eggert G. Briem

Susie Briem

Rvík

1.2.1894

Rætt um væntanl. folald og margvísl. viðsk.
(EGB dó 11.3.1894)

Einar Ásmundsson

Halldór E. Briem

Nesi

17.9.1874

Segir frá viðburðum ársins, veikindum sínum, önnum og að
hann hafi ekki komist á Þingvallafund. Hvetur HB til
endurútgáfu lestrarbókar. Segir Soffonías stúdent í
Svarfaðardal vera að undirbúa 100 tíma í ensku og hvetur HB
til að verða fyrri til. Nefnir að grammatíkin mætti vera
skipulegri. Seinasta hlutann mætti lengja og hafa enska
lestrarkafla óþýdda og vísa í orðasafn. Meðan mikill hugur er
á Vesturferðum gengur svona bók út. Mætti gefa út orðabók.

Einar Ásmundsson

Halldór E. Briem

Nesi

22.11.1875 Segist ekki búinn að fara yfir bókina (ný útg. á
enskubókinni?); ætlar að geta hennar á prenti fyrir árslok.
Bókin batnað við endurfæðinguna. Feginn að HB ætlar að
gefa út vasaorðabók m. framburðarleiðb. Þyrfti að fá betra
letur en hér er til. Þakkar Manfreð. Ræðir prentsmiðjumálin.
Gagnrýnir vörn (grein?) Ben. Sv. sem eigi í vök að verjast.

Einar Ásmundsson

Halldór E. Briem

Nesi

6.11.1879

Þakkar greinar HB í Framfara. Ræðir grein sína í Andvara
sem ekki sé góð. Meira komi til með að sjást frá honum á
prenti þar sem Björn systursonur hans hafi keypt prentsmiðju
Norður- og Austuramtsins og ætli að gefa út blað og fá EÁ í
ritstjórn. Ræðir hugm. HB um fylki og segir tölu þeirra, fimm,
þurfi að rökstyðja og skýra mörkin á milli þeirra. Sjálfur
hallast hann að fjórðungaskiptunum gömlu. Farið að líta vel á
fylkin þegar hann lítur á þau.

Einar Ásmundsson

Halldór E. Briem

Nesi

4.11.1880

Þakkar bók. Vonar að Fróði hafi komist til HB. Sér eftir
afskiptum af blaðinu. Hafi keypt aðra jörð og þurfti þar að
endurb. og eins heima þar sem hann byggði hús sem hann
reyndi að gera traustara en alm. gerist með því að nota stein
og sement í veggi og klæddi m. galv. járni Erfitt að brjóta
steininn þar til hann fann góða aðferð. Hefur setið í stj.
Gránufél. Losast senn úr amtsráði. Bauð sig fram til þings.
Segist frjálsl. en fólk skilji ekki hvað frelsi er, virðist helst
vilja einveldi til að heimta allt af. Hreppstjórnir séu lítils virði
og allt gerist í launkofum. Menntun alþýðu, kvenna og karla
þurfi að vera efst á baugi. En líka þarf að kenna fólki að
hugsa. Sagði frá lestrarfél. sem hann stjórnar og ýmislegt
komið af því t.d. sparisjóður og þinghús.
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Ekkert heyrist um amtmannsembættið. Páll búinn að fá Árbæ
í Holtum, fyrst að hluta, síðar allan. Ætlar sér að bregða búi í
haust og fara til Páls í júlí. Þykir ætíð skemmtilegra í sveit og
saknar konu sinnar. Jóhanna ætlar til Páls en þar sem EGB
getur ekki misst hana hefur Páll beðið Elínu að koma til sín.
Segir ellina ágerast. Sigurður kominn á skrifstofu
landshöfðingja í hlutast. Hefur verið að semja
landshagskýrslur; hefur herb. í stóra húsinu vestur á
Kirkjugarðsstíg sem nú nefnist Suðurg. Hlíðarhúsastígur heitir
nú Vesturg., Bakarastígur, Bankastígur og Smithsstígur
Amtmannsstígur.
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Einar Ásmundsson

Halldór E. Briem

Nesi

15.2.1882

Segir frá þingstörfum, m.a. bankamálinu, sem hann ber fyrir
brjósti. Ræðir kosningu presta en samþykkt var frumvarp um
það sem konungkjörnir voru mótfallnir; skólamálin þar sem
frændur HB eru fremstir í flokki. Búnaðarskóla og
búkvennaskóla. Kvennaskólarnir eru ekki búkvennaskólar,
heldur gagnfræðaskólar kvenna. Ræðir blaðaútgáfu vestra og
mikilvægi tungunnar. Mikilvægt að gefa út blað. Ræðir
hrognamál V-Ísl.

Einar Ásmundsson

Halldór E. Briem

Nesi

4.2.1883

Húsbyggingar og kostnað við torfbæi. En hvað kostuðu
Möðruv?

Einar Ásmundsson

Halldór E. Briem

Nesi

28.12.1883 Spyr hvort HB hafi áhuga á Björgum til ábúðar.

Einar Ásmundsson

Halldór E. Briem

Nesi

5.12.1884

Orgel Möðruvallakirkju og leyfi HB til að nota það.

Einar Ásmundsson

Halldór E. Briem

Nesi

1.1.1887

Ræðir Björg, Litla-Dunhaga og skólamál Möðruv. Biður um
upplýs. (bækur) um Mön, Jersey og Guernsey. - stjórnskipan
þar.

Einar Ásmundsson

Halldór E. Briem

Nesi

18.4.1887

Þakkar barnabók um trúarbrögð forfeðranna. Ræðir búsetu á
Björgum og möðruvelluna, ásamt kostnaði við þinghald á ári
hverju.

Einar Ásmundsson

Halldór E. Briem

Nesi

1.1.1888

Ræðir ágreining vegna leyfis EÁ til að geyma dót HB í
Möðruv.kirkju.

Einar Ásmundsson

Halldór E. Briem

Nesi

22.12.1888 Viðskiptamál.

Einar Ásmundsson

Halldór E. Briem

Nesi

21.1.1890

Þakkar tvær nýjar bækur HB. Segist búinn að binda fyrir sína
þjóðmálaskjóðu. Stjórnarskr.málið fór í hundana á alþ. og
forsvarsmenn málsins klofnuðu í flokka. Margt fleira segir
hann um málið.

Einar Ásmundsson

Halldór E. Briem

Nesi

21.1.1893

Þakkar bæku HB, flatarmálsfræðina og þykkvamálsfræðina.
Þykir hann nota of mörg útlend orð. Ræðir heimsþingið í
Chicago.

Einar Baldvin
Guðmundss.
Hraunum

Halldór E. Briem

P.t. Sigluf.

14.3.1883

Umr. um ráðstöfun sjóðs v. minnisvarða yfir Hallgr. Pétursson
frá konum í Ameríku.

Einar Pálsson

Halldór E. Briem

Oddeyri

5.11.1900

Þakkar fyrirgr. við Snorra, (væntanl. í skólanum), sem er
saklaus fjörkálfur. Höfum við alvarlega tekið honum vara
fyrir að brúka ekkert óþarfa grín eins og mun hafa átt sér stað
að undanförnu í skóla þessum.

Einar Pálsson

Halldór E. Briem

Hálsi

29.9.1896

EP mágur HB leitar fyrirgr. v. bróður síns Björns sem ætlar í
Möðruv.skóla. Kv. frá börnum og systur HB, Jóhönnu.

Einar Pálsson

Susie Briem

Hálsi

27.12.1901 Biður um aðst. vegna greiðslu til fólks í Rvík, sennil. vegna
tímaritsins Sameiningar.

Einar Pálsson

Susie Briem

Gaulverjarb. 6.6.1904

Biður um fyrirgr. vegna vátryggingar hússins á Gaulverjarbæ.

Einar Pálsson

Susie Briem

Gaulverjarb. 14.7.1904

Sendir smjör og biður hana selja fyrir sig. í Rvík. Hafði sent
spæni sem skemmdust í flutn.

Einar Pálsson

Susie Briem

Gaulverjarb. 22.1.1905

Óskar aðst. v. smjörsendingar. Ræðir fregnina um lát Páls
Briem og hefur áhyggjur af Álfheiði og syninum Kristni.

Einar Pálsson

Susie Briem

Gaulverjarb. 4.3.1905

Enn smjörsending og kemur fram að Álfheiður vill það ekki
og vekur það spurn.

Einar Pálsson

Halldór E. Briem

Rvík

4.10.1913

Biður um að HB líti til með Eggert Pálssyni sem borðar
miðdegismat í Hússtjórn, morgunmat hjá Eggert og Guðrúnu
Briem, Tjarn. 28, kvöldmat hjá sjálfum sér.

Eiríkur Briem

Halldór E. Briem

Steinnesi

15.9.1874

Málarinn dó 7.9. Enga ráðstöfun gert fyrir rusli sínu. Áríðandi
að það týnist ekki og lendi í höndum spíssborgara. Biður um
að móðir Sigurðar gefi þér umboð til að taka við rusli hans.
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Eigur voru ekki aðrar en kommóða og skápur, bækur,
uppdrættir og handrit sem má ekki týnast. Talaðu um þetta við
pabba. Kannski betra að hafa milligöngu Ólafs í Ási, en
lögformlegt þarf það að vera. Það sem sérstaklega er mikilvert
er uppkast að Þingvallakorti, Smalastúlkan og tilheyrandi
undirbúningur. Vertu nú duglegur í þessu!

Eiríkur Briem

Halldór E. Briem

Steinnesi

6.10.1874

Eiríkur Briem

Halldór E. Briem

Steinnesi

17.11.1874 Fyrirgr.

Eiríkur Briem

Halldór E. Briem

Steinnesi

8.3.1875

Ræður honum frá barnak. Reyndu að ná í túskið sem málarinn
átti; það er sjálfsagt einskis metið, en er þó víst hið eina ekta
túsk á Íslandi. Kominn í verslunarvafstur. Líkar
prestskapurinn allvel. Farinn að halda fyrirlestra eftir messu.
Siggi er hér. Vill láta hann læra, hann dugar til einskis annars
en hefur fullgóðar gáfur. Fékk Palli hálfa ölmusu? Þá skamma
ég Jón Þork.

Eiríkur Briem

Halldór E. Briem

Steinnesi

0.0.1875?

Hefurðu ekki heptið, sem Sigurður málari var búinn að búa
undir prentun. Það voru 13. blöð. Það er öldungis
nauðsynlegt, að fá það.

Eiríkur Briem

Halldór E. Briem

Steinnesi

22.4.1875

Fyrirgr. v. sendingar á húsgögnum og dót v. Ragnheiðar
Jensdóttur sem kemur í vor.

Eiríkur Briem

Móttakandi gæti
verið ritstjóri í
Ameríku.

Steinnesi

13.
11.1877

Elskulegi, bezti vin. Þakkar velgjörðir og fyrir politiska
katekismusinn. Segist hafa meiðst á leið suður og sest að í
koti í Kjós og lá þar argur og leiður. Þá rakst þangað Halldór
br. hans að óvörum frá Ameríku með blöð, bók og bréf, líkl.
frá MJ. Naut hann þá lífsins við lestur. Segist ekki hafa komist
á þing. Segir MJ skrifa pólitíska trúarjátningu framan á
pólitískt kver sem hann sendir. Bréfr. gerir athugasemdir við
ýmisl. í kverinu t.d. um aðskilnað kirkju frá ríkisstjórn með
orðunum söfnuðirnir eiga að vera frjálsir. Sýnist bréfritari
ætlast til þess að athugasemda sinna verði getið sem: Úr bréfi
frá presti á Norðurlandi á Íslandi. Ræðir um hæfileika
Ameríku-manna til að mynda félög. Segir Jón Sig. þrotinn,
íslendingar ómyndugir pólitískt, landshöfðingi og danska
stjórnin fari með alþingi eins og þau ætla sér. Niðurlag vantar.

Eiríkur Briem

Halldór E. Briem

Steinnesi

25.4.1878

Ánægður með Framfara og sögu Jóhanns Briem sem verður
einhvern tímann merkil. Segir frá stjórnmálum en fullmikið
sagt í blaðinu af lagadeilum. Biður um kort yfir nýlendurnar.
Er ekki Gimli rangt sem nefnifall. Er það ekki Gimilli. Er að
vinna í ættfræði og rakningu og er búinn að skrifa hátt í 2. þús
forfeður þeirra hjóna og er bara skammt kominn. Hvettu menn
í nýlendunum að gleyma ekki ættum sínum

Eiríkur Briem

Halldór E. Briem

Steinnesi

14.9.1979

Segir blaðstjórnina farast honum vel. Valdimar frændi segir
blaðið best redigerað á íslensku. Varar við birtingu á köflum
úr einkabr. Líkar vel við próf. Fiske sem var hér. Hann álítur
enskubókina góða.
25.10.1879. Er á leið til Hafnar í gamanferð.

Eiríkur Briem

Halldór E. Briem

Rvík

6.5.1884

Hrósar geometríunni. Fór til landshöfðingja v. styrks en hann
var búinn.

Eiríkur Briem

Halldór E. Briem

Rvík

2.2.1894

Ræðir útg. reikningsbókarinnar sem er uppgengin. Mikið að
gera eftir fráfall séra Helga og mikil kennsla og því komst það
ekki í verk.
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Mamma bað um saumamaskínu handa frændfólki okkar á
Miðfelli. Biður HB um, með aðst. Torfa Magnúss., að kaupa
hana. Biður um bækur. reikningsbækur, siglingabækur o.fl.
m.a. frá Khöfn. Sjókort yfir Kattegat.
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Eiríkur Gíslas. síðar
pr. á Stað í Hrútaf.

Ekki vitað um
mótt.

Rvík

19.8.1880

Bréf til einhvers sem er vestra og í vinatengslum v. HB.
Móttakandi á bróður að nafni Friðrik og annan sem heitir
Sumarliði.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

9.11.1874

Segir frá ótíð, fenntu fé heim í Hjaltadal. Siggi á að fara að
Steinnesi að læra hjá Eiríki. Faðir hennar og Siggi fór yfir í
Blönduhlíð og hefur Siggi aldrei verið svo lengi í burtu. Segir
frá kosningum og fyrirh. brúargerð.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

3.3.1877

Pabbi var í Steinnesi í 6 vikur. Okkur brá í sumar þegar við
heyrðum að þú værir kominn til Am. Hvenær kemurðu aftur?
Segir frá námi Sigga, framkv. v. kirkjuna. Haldin verður
tombóla á Hofsósi og standa assistentarnir í Grafarósi fyrir
henni fyrir kvennaskólann sem mikið er hugsað um og sótt
um styrk landshöfð. Gróflega er það gott ef hann kemst upp,
bara ef það verður gott fyrirkomulag á honum. Við Sigga
erum að læra á orgelið hjá Frederikku.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Grafarósi

4.3.1878

Elskulegi góði bróðir! Hjartanlega þakka ég þér fyrir tilskrifið
og allt það sem þú varst að útrétta með siglingu mína, þú gast
ekki betur gjört, og það verður ekki neitt meir um það talað að
sinni, bæði vegna þess að, það þykir óþarfi og svo einkum, að
pabbi eigi svo bágt með að kosta mig því þó að frændfólkið
vildi gefa mér að borða þá er svo mikill annar kostnaður, bæði
að komast þangað og fleira. Ég ætla samt að hugsa til þess
þegar Palli er sigldur að biðja hann um að drífa í málinu því
ég veit að hann hefur góðan vilja til þess ef það væri hægt,
máske að pabbi ætti þá hægra með peninga. Þó held eg að það
verði alltaf þessar miklu útgiftir sitt til hvers. Hafðu bestu
þökk fyrir það sem þú talaðir um við dóttur séra Jóhanns. Það
er þess léttara fyrir Palla þegar það hefur komið til orða áður.
Það er máske líka betra fyrir mig þegar Palli er búinn að vera
eitt ár utanlands og þekkir allt þá svo vel. Nú sem stendur get
ég ekki gjört mér neina von um það fyrr. Síðan 9. nóvember
hef ég verið hjá Stínu systur og kann vel við mig. Hún var á
fótum þegar ég kom og var það þangað til eftir nýár; oft var
hún mjög lasin, en svo eptir nýár lagðist hún og hefur alltaf
legið þangað til nú fyrir viku að hún fór að klæðast. Hún er
mjög máttlaus svo að hún þolir varla að stíga í fæturna,
aukheldur að gjöra nokkuð, sem henni leiðist mikið; hún hefur
ekki þolað að lesa stundum, en nú gjörir hún það ögn og ögn í
einu og er nú yfirhöfuð á góðum batavegi. Guð gefi að henni
versnaði ekki aptur. Veikindi hennar hafa verið þau sömu og í
haust, en þó ekki eins mikil, oft hefur mér leiðst hvað hún
hefur verið lasin. Ég hef verið með drenginn í vetur á daginn
og dekkað og svona ýmislegt af þessum
kvennmanssnúningum. Ég hef þó alltaf haft nóg að gjöra og
ekki lært neitt og svo sem ekkert lesið, ögn þykir mér það
leiðinlegt. Mér veitti þó ekki af að láta mér fara fram til bókar
hvenær sem mjer gefst tækifæri til þess, en það er ég viss um
að verður aldrei hér eða á Reynistað. Það verður að fá tíma til
þess. Vala hefur (verið) hér um tíma og hefur hún verið með
Eggert á nóttunni og á víxl við mig á daginn. Hún fer bráðum
heim og þá fer ég að vera með hann á nóttunni. Ég vildi að
mér gengi vel að vakna til hans. Hann er mjög þekkur nótt og
dag og sefur vel á nóttunni. Hann er alltaf frískur og efnilegur
og er farinn að standa niðrá gólfi, þó verður maður náttúrlega
að styðja hann. Vala ætlar að skrifa þér um kvennaskólann,
svo ég segi þér lítið um hann, nema hann gengur ágætlega vel
og kennslukonan var vel liðin og þykir öllum hún ágæt, en

Eggert Ásgeirsson skráði 2007-9

28

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
hún verður ekki fáanleg nema í vetur. Hver sem verður þar að
vetri, en ekki gjöri ég það, sem ég verð líklega ekki beðin um.
Ég verð heldur ekki færari til þess en í haust. Ég prísa
hamingjuna fyrir að það varð ekki af því í haust, bara fyrir að
ég hefði ekki verið fær um það nema með svoddan basli.
Blöndal er hér nú og hefur verið síðan í miðjum febrúar og
ekki að ætla hvenær hann fer. Hann sest hér upp umtalslaust. Í
haust var hann í brúðkaupi Gunnlaugs og fór þá vestur til
bræðra sinna og dvaldi hjá þeim þangað til þetta. Hjónunum
þykir hann leiðinlegur setuprestur. Nú er séra Ólafur í Viðvík
sálaður. Hann dó 14. janúar og var jarðaður 19. febrúar.
Enginn veit með vissu hvað verður um ekkjuna, en hún segir
að hún reyni til að vera í Viðvík ef hún mögulega geti næsta
ár. Daníel í Viðvík eignaðist son í haust sem heitir Ólafur Dan.
Lárus Blöndal fer að Kornsá í Vatnsdal í vor, hann er nú á
Stóru-Borg. Um Viðvík er sagt að sæki séra Þorvaldur á
Hofteigi. Séra Ólafur á Ríp er trúlofaður Unu á
Dýrfinnarstöðum. Jóh. Karl faðir hennar er mjög vondur yfir
því og vill ekki leyfa það, en samt á það að hafa framgang.
S(éra) Ó(lafur) þorir ekki að láta Jóhannes vita af sér þegar
hann heimsækir hana. Læknirinn á Borg fer þaðan í vor og
hefur hann helst á orði að hann ætli að flytja stofuna sína út í
Sauðárkrók. Það verður ekki stórt hús ef hann ætlar ekki að
bæta við hana. Ég er nú búinn að tína upp af fréttum það sem
ég man og ætla að segja þér ögn um veðrið. Það er nú sem
stendur dágott, en mikill snjór. Það hefur verið mjög slæm tíð
yfirhöfuð í vetur eins og þú munt sjá af blöðunum. Ég ætla nú
að taka mér lystitúr á morgun. Ég fer nfl. yfir að Reynistað og
verð þar 3 daga um kyrrt og verð samferða Páli Sigmundssyni
sem ætlar að fara suður og sigla með póstskipinu, því hann
ætlar að sigla fyrir Grafarósfélagið til Bergen og útvega vörur
og skip. Hann á að koma með það í sumar, í júní. Í næstu viku
er hér fundur eða réttarhöld í hvalmáli, svo pabbi kemur þá
hingað úteftir. Ég kem þá með honum hingað aftur.
G(unnlaugur) og F(rederikke) koma líka. Gróflega hlakka ég
nút til á morgun að koma heim þegar ég er búin að vera svona
lengi að heiman. Hvenær heldurðu að þú getir gefið mér
mynd af þér. Ó að hún yrði eins góð eins og myndin hennar
Stínu. Það er eins og maður sjái þig sjálfan þegar maður er
búinn að horfa á hana stundarkorn. Skrifaðu mér greinilega
hvernig þú hefur það og hvernig þér fellur við íslendinga. Guð
gæfi að þér gangi allt vel og kunnir vel við þig. Það má nú
geta nærri að þú hefur í miklu að stríða. Stína biður
hjartanlega að heilsa þér með þakklæti fyrir tilskrifið. Hún
biður þig að eiga hjá sér bréf þangað til hún þoli að skrifa,
sem hún vonar að verði með næsta pósti. Elsku góði bróðir.
Ég bið þig nú að fyrirgefa hvað ég hef þetta stutt. Það hefði nú
ekki mátt minna vera en skrifa út bréfið, en ég er bæði löt og
syfjuð, svo ég fer að hætta þessu illa skrifaða klóri.Ég kveð
þig síðan með óskum allrar gæfu og blessunar um tíma og
eilífð og líði þér ávallt sem best fær óskað þín elskandi systir
Elín Rannveig Briem

Elín Briem

Halldór E. Briem

Grafarósi

1.10.1878
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Nýkomin frá Steinnesi þar sem hún var í sumar. Lærði
réttritun og reikning hjá Eiríki, baldýraði og skatteraði. Líkar
mágkonan vel, sem þó setur mikið út á aðra og dæmir. Ætla
að kenna í kvennaskólanum á Hjaltastöðum. Valgerður og
Flugumýrarsystur voru beðnar að kenna.
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Elín Briem

Halldór E. Briem

Rvík

4.7.1879

Komin til Rvíkur til að læra á orgel og ensku (hjá séra
Matthíasi Joch.), söng og spil hjá Jónasi Helgas. Fer um
miðjan sept. að kenna á Hjaltast. Vona að það gangi jafn vel
og í vetur, þó eitthvað hafi komið fyrir sem spillti. Segir frá
alþingi, segir menn búast við að skríði til skara á Möðruv.
Hefur verið í Viðey.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Rvík

27.7.1879

Fram kemur að hún muni hafa fengið bónorð og hafnað þegar
hún var á Hjaltast. Hún hefði betur farið eftir eigin skoðun en
ekki ráðum annarra. Allt annað sem að skólanum laut var upp
á hið besta. Setur þetta skugga á dvölina í Skagaf. Talar um
alþingi og óvinsældir Jóns ritara hjá alþm. Var boðið starf í
kvennask. í Húnav.s en hún kunni ekki við að stökkva þangað.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Hjaltast.

1.3.1880

Ræðir Möðruv.sk. og enskunámið. Segir frá dauða Guðlaugar
litlu á Steinnesi. Eggert er í læri hjá séra Einari á Felli,
hálflatur í latínunámi. Villi og Jóhann læra hjá Siggu systur,
en Friðrikka kennir líka. Mikið rætt um kvennaskóla og var
fundur um málið á Reynistað og það eigi að byggja. Talað um
að byggja í S-Vallholti. Telur víst að hann verði byggður á
Flugumýri og er þá sjálfhætt með kennslu, og verð ég heima
eða á Laugal.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Reynst.

3.9.1880

Segir frá kvennaskólanum á Flugumýri og Laugalandi og
átökum þar og mannaráðningum. Vandræði vegna óska Eiríks
um að Elín kenndi hjá honum í Steinnesi. Einnig af
viðskiptum Eggerts Gunnarssonar. Vandræði með lán EGB til
hans og samsk. einnig fyrir Kristjönu „systur“ (mömmu EG).
Ræður togstr. milli heimilanna á Flugumýri og Rst. Einnig
heyskap. Segir góða sögu.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Lækjarmóti

10.11.1880 Vill fá fréttir af brúðk. HB. Óskar að vera rík og geta heimsótt
þau. Tók að sér kennslu á L. f. orð Eiríks bróður síns og Guðr.
Því fór hún ekki norður þótt kaupið væri lágt. 70 kr. og simpill
kostur.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

0.0.1880 ?

Hlakkar til að fá HB til landsins. Ræðir aðskilnað þeirra
hjóna.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

31.7.1882

Skrifar bróður sínum til Ameríku og óskar heilla með nýja
starfið, veit að það gleður þau að Susie verður hjá
foreldrunum þar sem Gunnl. og Frederikke eru farin suður.
Páll bróðir hennar kom til að segja frá veitingunni og fóru þau
saman út til að drekka kaffi sem smakkaðist vel ofaná
tíðindin.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

9.12.1883

Ræðir bækur HB. Segir frá skólanum.

Elín Briem

Valgerður Briem

Sauðárkr.

17.5.1884

Ræðir slæma heilsu systur sinnar (Hún var í Rvík þar sem hún
var til lækninga). Ræðir peningaál. Segir þær Sigríður munu
kenna á Ytri-Ey.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

10.10.1885 V. týndrar sendingar. 12 stúlkur verða í skólanum.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

1.5.1886

Hélt hlutaveltu í skólanum sem gaf 150 kr. og ætlar að halda
aðra á Blönduósi. Á eftir fluttu nemendurnir kómedíu eftir
Holberg sem EB hafði þýtt.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

2.4.1887

Þakkar bók. 25 stúlkur eru í skólanum. Mikið að gera en gott
að skólinn skuli vinsæll.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

18.1.1889

Segir frá skipsköðum og 24 sem fórust 3. jan. Samskot í
skólanum. Sigríður frá Djúpadal kennir þar en Sigr. systir
þeirra tekur við næsta v.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

24.1.1889

Biður um bækur v. enskukennslunnar.
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Elín Briem

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

17.2.1889

Ætlar að vera á leikjunum sem standa í 4 daga. Tilg. leikritin.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

4.12.1889

Segir frá skólanum. Biður um bækur.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

9.2.1890

V. sokkasendinga. Séra Eggert Ó. Brím er búinn að segja af
sér og tekur Gil í Skagaf. til ábúðar.

Elín Briem

Susie Briem

Khöfn

4.8.1890

Sendir smávarning.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

15.11.1890 Slæmt að koma heim því ekkert var farið að byggja og því
ekki hægt að taka við fleiri nem. Biður um enskubækur.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

11.2.1891

Þakkar bækur og hlakkar til nýrrar kennslub. HB.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

27.3.1891

Ætlar ásamt Mörthu (Stephensen?) að vera samferða HB
suður. Úttekt verður á skólanum í maí. EÓBrím og kona hans
kunna ekki við sig á Gili og flytja til Rvk. Kristján Gíslason
frá Eyvindarstöðum ætlar að flytja íbúðarhúsið á Sauðárkr. og
versla í því. (Þetta er gamla Espihólsstofan sem Eggert Briem
byggði og flutti með sér að Hjaltast. og Reynistað og sem
sýslum flutti svo að Gili, og nú er á byggðasafninu í
Glaumbæ.) Mesta óráð að flytja sig f. 1 ár. Ef hann stillti sig
um að drekka gæti hann víst haft nóga atvinnu í Rvík.(Hér
mun átt við Brím).

Elín Briem

Susie Briem

Ytri-Ey

7.10.1891

Ferðin norður gekk vel.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

9.12.1891

Ísl. málfræðin og enskubók (HB) er í uppáhaldi í skólanum.
Vantar danskar bækur í sama stíl. Séra Jón Pálsson frá Dæli er
kominn, reglumaður og er nýtt hér í brauðinu þar sem frá
ómunatíð hafa verið drykkfelldir prestar.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

27.3.1892

Fer suður aftur m. HB. Ræðir um að fara til Páls um sumarið
ef hann fer að búa. En allt í óvissu þar sem Páll er að hugsa
um embætti í Rvík Það er annars undarlegt fyrir Páli að vera
aldrei búinn að gjöra út um hvernig hann ætlar að hafa það
eftirleiðis. Pálmi frá Álfgeirsv. er trúlofaður systur séra
Hálfdáns í Goðdölum.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

26.4.1892

Ræðir suðurferð með HB.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

1.3.1893

Getur ekki komist fyrr en seinna. Pantar eintök af flatarmálsfr.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

11.12.1893 Ræðir sonarmissi HB. Gaman ef Páll verður amtm. og þeir br.
geti hist. Er ekki Steffán kennari ómerkilegur. … sem á þessu
ferðalagi sínu geri sér til skemmtunar að leggja til fólks með
háðglósum og ónotum sjerstaklega kvenfólki og
kvennaskólunum, en ekki er það talið merkilegt að leggjast á
lítilmagnann, en flest er nú líklega lítið í augum slíks
stórherra. Hann biður víst þingið næsta sumar að láta rífa
Eyjarskólann og brenna rústirnar, því að líkindum herðir hann
á óbænunum, þegar hann bað síðasta þing að veita skólanum
hjer engan styrk; hvernig sem á því stendur að skólinn hjer er
í svona mikill ónáð hjá honum.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

2.4.1894

Ætlar suður um sumarið með skipi

Elín Briem

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

24.4.1894

Ræðir um fráfall föður þeirra. Þykir orð HB um föðurinn góð
en grafskrif Valdimars Briem eins og eigin endurtekning. Það
hefði þó verið hægt að yrkja efnisríkt um föður okkar eins og
hans langa æfi var til enda. Hans glaða, góða, ljúfa lund og
ástrík sambúð við alla sína og góðu tillögur til allra. Hans
framúrskarandi frjálsi andi sem lýsti sjer í öllum greinum í
viðtali við hann, áhugi hans í að mennta börn sín o.fl. o.fl. Að
vísu veit jeg að hann var ekki einn um það, þar sem móðir
okkar var. Jeg get ekki annað en fyllst aðdáunar og lotningar
þegar jeg hugsa til þeirra foreldra okkar og ætti þeirra líf að
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vera ávallt okkar fyrirmynd. Vonar að HB komi við á
suðurleið.

Elín Briem

Susie Briem

Höskuldsst.

28.9.1894

Elín Briem

Susie Briem

Ytri-Ey

13.10.1894 Ræðir um vefnað og útsaum. Biður um að SB útvegi efni frá
Þýskal. í þjóðbún.

Elín Briem

Susie Briem

Ytri-Ey

9.12.1894

Elín Briem

Halldór E. Breim

Ytri-Ey

14.12.1894 Ræðir um suðurferð sem fyrst, en hryssa hennar er fylfull. Er
ekki betra að kaupa hest og selja svo? Ræðir framtíð Haraldar
Sigurðss. nemanda HB sem hún vill koma til náms.

Elín Briem

Susie Briem

Ytri-Ey

2.2.1895

Ræðir útveganir. Einnig að hún hafi selt föt., m.a. af HB.

Elín Briem

Susie Briem

Ytri-Ey

26.2.1895

Útveganir.

Elín Briem

Susie Briem

Ytri-Ey

19.1.1897

Útveganir og beðið um aðstoð við að koma Stínu til góðs
fólks erle.

Elín Briem

Susie Briem

London

26.6.1898

Segir frá ferð sinni til Englands, London og Brighton.
Ingibjörg kom. Hún er hress. Ræðir um Hólmfríði
(skólastýru) o.fl.

Elín Briem

Susie Briem

Torquay

8.9.1898

Ræðir um sögusagnir að hún ætli til Ítalíu, sem ekki er rétt.
Þakkar aðstoð SB við útvegun fars. Virðist hafa komið einnig
við í Danm. Biður um aðst. SB við að sníða barnaföt. Býður
laun fyrir.

Elín Briem

Susie Briem

Mentone,
Frakkl.

14.11.1898 Ritað á ensku. Vilhjálmur hefur verið veikur, en betri, svo
vonandi getur hann haldið Goðdölum. Fegin andstöðu Íslands
við Ísafold. Ræðir um Hólmfríði, sem á stuðning hennar.
Ræðir um verkaskiptingu. Hrósar SB fyrir ágæt ráð, m.a.
vegna hússtjórnarsk. Ræðir um slíka skóla erl.

Elín Briem

Susie Briem

Akureyri

27.10.1898 Ræðir ferð norður, þar sem hún var á ferð með HB og
Ingibjörgu. Ræðir um hús, sem þær virðast ætla að deila ef
EB verður syðra. Ræðir um leigu SB og Mörthu. Segist hafa
heimsótt (Jóhönnu á Hálsi). Segir engar áhyggjur þurfi að
hafa af HB, hann sé við góða heilsu og hafi málamat hjá Geir
og Steffáni. Ræðir heimili Páls lausl. Ræðir um leigu og
húsið.

Elín Briem

Susie Briem

Akureyri

31.10.1899 Spyr hvort hún vilji húsið. Er löngum stundum inni í kontór
Páls, við lestur og skriftir eða leika við börnin. Göturnar eru
slæmar og erfitt að fá sér spássertúr og varla sála á götum.
Ræðir gamla hryssu sína.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

25.11.1899 Hugmyndin um að þau taki hús EB á leigu er fallin burt vegna
hugm. þeirra um að búa á Akureyri enda væntanl. að skólinn
flytji þangað. Kann betur við sig í Rvík en á Ak. Þar er þó
borinn sandur á götur en fáar hér. Páll og Álfh. hafa það gott,
en þau eru erl. og er það skýring á dvöl EB á Ak. Er að hugsa
um að fara til Noregs. Ætlar að taka aftur til við kennslu og
vill kynna sér hússtjórnarskóla. Á hún 400 kr. en sækir um
styrk til viðb. Biður um aðstoð v. að stíla umsókn.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

3.12.1899

Elín Briem

Susie Briem

?

22.12.1899 Halldór er hjá henni glaður og hress. Virðist ljóst að SB ætli
sér að flytja norður síðar og mega þau hafa húsnæðið þangað
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Ferðin gekk vel norður og hefur hún verið hjá Margréti þar til
hún fer að Ey eftir komu Thyru sem er með námsmeyjar úr
Skaftafells-, Múla-, Þingeyjar- og Eyjafjarðarsýslum. Biður
um skó handa barni sem er að stíga í fæturna.

Hefur verið slæm í öxl eftir ferð að austan með Páli.

Hefur áhyggjur af heilsu HB og mataræði og gefur ráð um
betri fæðu; einnig lækningaráð. Ræðir um húsnæðið en leiga
er óviss. Dregur fram rök fyrir því að þau búi saman hjónin
SB og HB.
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til. Ræðir leigjendur. Segist fara til Noregs og koma aftur til
Ak.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Seyðisf.

26.12.1899 Er á leið til útlanda, hitti marga á Seyðisf. og býr hjá Wathne.
Þykir gott að HB er hjá börnum Páls því henni þótti fyrir því
að yfirgefa þau áður en Álfheiður kæmi úr siglingunni, en gat
ekki hætt við. Vonar að hún geti fengið gott starf þegar hún
kemur aftur. Biður HB að fara vel með sig og byrja nýtt líf.
Leggur áherslu á mataræðið.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Stavanger

6.1.1900

Elín Briem

Halldór E. Briem

Kristinssand 28.2.1900

Ræðir nám og snotran bæ. Biður HB fara vel með sig. Einnig
um byggingu og flutning skólans. Er búin að ákveða að kenna
í haust við Kvennask. í Rvk. Ætlar sér að stofna
mánaðarblaðið Heimilisvininn. Ætlar að hætta ferðalögum.
Þetta er trúnaðarmál sem hún hefur ekki sagt Páli en til Ak.
fer hún að lokinni dvölinni.

Elín Briem

Susie Briem

Akureyri

30.4.1900

Býður hana velk. í húsið sitt. Ræðir um fyrirkomulag í húsinu
og sambýlið. Halldór var hér þegar hún kom. Páll mjög
upptekinn. Ræðir (breytta) hagi Vilhjálms og óskar þeim hj.
góðs. Ætlar sér að verða dugleg við kennsluna og vinna fyrir
sér.

Elín Briem

Susie Briem

Blönduósi

7.10.1901

Stúlkunum í skólanum fjölgar og eru orðnar 30. Húsið gott og
skólanefndin sér vel um allt.

Elín Briem

Susie Briem

Blönduósi

5.12.1901

Fyrirgr.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Blönduósi

11.12.1901 Ræðir um systur- og fósturson sinn Sæmund Helgason sem
dafnar (orðinn 5 ára). Skólinn gengur vel.

Elín Briem

Susie Briem

Blönduósi

5.1.1902

Ræðir um jólahald í skólanum.

Elín Briem

Susie Briem

Blönduósi

2.2.1902

Biður um að fá frönskubók frá Eiríki

Elín Briem

Susie Briem

Blönduósi

1902?

Mikil, en ekki ill tíðindi að Möðruvallaskóli brann. Nú verður
skólinn byggður á Ak. og HB fær mannsæmandi verust. Leitt
að hann missti bækur sínar og skattholið. Fyrirgr. við
Ziemsens um smjörsölu og ost frá Jóhönnu. Gefur ráð um
hvernig fara ber með ef osturinn hefur myglað. Ræðir ísinn og
eldsneytisskostn. af hans völdum. Ræðir um Sigríði
vefnaðarkennara sem er á leið til útl. og kemur við hjá SB.

Elín Briem

Susie Briem

Blönduósi

23.3.1902

Vetrarveður o.fl.

Elín Briem

Susie Briem

Blönduósi

19.4.1902

Fyrirgr.

Elín Briem

Susie Briem

Höskuldsst.

14.8.1902

Ræðir erindi sem Eiríkur hafði annast en fórst fyrir og bað
hún SB að taka við.

Elín Briem

Susie Briem

Blönduósi,

27.9.1902

HB kom við hjá henni. Fóru saman að Höskuldsst. Biður SB
fyrir Þorbjörgu Pálmadóttur og tækir hana í enskutíma. Hrósar
henni.

Elín Briem

Susie Briem

Blönduósi

14.10.1902 Ræðir góðviðri, kennslu, búskap v. skólann, nýtt orgel.
Stúlkurnar úr 12 sýslum. Segist aldrei hafa haft það svo gott,
en mikið að gera í umsýslu. Stemmninguna hef jeg með mjer
nær og fjær og allir eru mjer mjög kurteisir og góðir …

Elín Briem

Susie Briem

Blönduósi

28.10.1902

Elín Briem

Susie Briem

Blönduósi

5.12.1902

Elín Briem

Halldór E. Briem

Blönduósi

5.2.1903

Kveðjur

Elín Briem

Susie Briem

Blönduósi

25.2.1902

Segir frá veikindum í skólanum og sóttvarnarráðst.
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Hafði góða ferð. Er á leið til Kristianssand. Reiðir sig á SB v.
umsýslu v. hússins. í Rvk. Býst við að verða í N. fram á
sumar. Í Kristjaníu ætlar hún að taka tíma í næringarfr. og
kennslufræði.
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Elín Briem

Halldór E. Briem

Blönduósi

1.3.1903

Segir lausl. í trúnaði frá því sem skilja má að hún ætli að gifta
sig . Mjög er farið dult með það allt og er því vel lýst. Enda
virðist hún, ef hún giftist, þurfa að segja sig frá skólanum.
Hann (Stephán Jónsson) væntanl. er í vandræðum þar sem
hann missti konu sína fyrir stuttu. Hún ætlar að gera það í lok
mánaðarins. Svo ætlar hún að skrifa Páli og biður hún HB
færa honum það því Álfheiður má alls ekki af þessu
leyndarmáli vita og er það aðeins vegna Stepháns. Segir frá
skólanum og góðu gengi hans. Mér er það sannarleg ánægja
hvílíkum feikna framförum skólinn hefur tekið frá því fyrir
tveimur árum, að vera næstum liðinn undir lok. $ú á hann
stórt og gott hús, fullt af nemendum. Segir frá Sæmundi sem
hún er að senda suður. Svo fara þau saman að Staðarstað til
Vilhjálms um sumarið.

Elín Briem

Susie Briem

Blönduósi

14.3.1903

Fréttir og fyrirgr.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Blönduósi

30.3.1903

Ræðir áfram leyndarmál og uppsögn frá skólanum. Ræðir um
Sæmund sem fór suður.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Blönduósi

7.4.1903

Búin að skrifa Páli um leyndarmálið svo nú geta bræðurnir
talað um þetta tveir einir. Fólk furðar sig á uppsögninni og
heldur að hún sé trúlofuð í útlöndum eða amk. að hún ætli að
sigla.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

30.5.1903

Sendir drasl, bækur og blöð, biður HB að sortera og brenna
það sem ónýtt er en láta bækur til Sigurðar Kristjánss.
bóksala. Setja annað á axjon.

Elín Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

23.6.1903

Elín Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

3.12.1903

Unaður að fá að vera hjá sínum hjartkæra Stepháni sem þú
manst að ég særði einu sinni, en hefur sýnt tryggð og
göfugmennsku. Börnin hans sýna henni hlýju. Lóa er á
húsmæðraskóla, Jón keppist við á listaskólanum og fær hrós
kennaranna. Þá er þar Valgard Claessen og Ingibjörg (dóttir
hans) líka. Nú á að prenta Kvennafræðarann í þriðja sinn og
þarf að lesa hann og bæta við, Sigurður Kristjánsson gefur út.
Segir af ferðum Vilhj. í Skagaf. og heimsókn hans til fyrrum
sóknarb.

Elín Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

3.12.1903

Bréf á ensku.

Elín Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

30.10.1904 Sendir gjöf. Halldór kom. Fækkar heimsóknum skyldfólks
vegna fjarlægðar. Saknar Guðrúnar mágkonu (konu Eggerts)
sem er skemmtileg.

Elín Briem

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

3.2.1905

Ræðir fagurlega um Pál bróður sinn nýlátinn. Biður HB um
að koma við og dveljast um stund. Stephán þarf að sigla í
innkaupaerindum f. Lovísu sem ætlar að gifta sig. Guðm.
Hannesson hefur heyrst að ætli að sigla í vor, með hvaða
skipi? Hrósar Stepháni enn. Halldór skrifaði að Páll hefði
verið kærastur sér allra bræðranna. Þá var hann kær EB og
sýnt henni umhyggju frá því hún man fyrst. Og börnin sem
hafa misst góðan föður. Aumingja Álfheiður svona heilsulítil.

Elín Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

17.9.1906

Erindi. Segist hafa talað við Eggert og Guðrúnu í málþráðinn.
Jón stjúpsonur var í heimsókn með konu sína, sem hann giftist
í vor. Hún er frá París, talar dönsku en lítið hefur orðið úr
íslenskunámi, en er viðkynnileg og góð kona.

Elín Briem

Susie Briem

Um borð í
Ceres

30.9.1907

Kom við á Ak. og var með HB allan daginn. Verð fegin að
koma heim eftir langa burtveru. Hafði gott af ferðinni og er
albata eftir 5 mán. meðf. hjá nuddkonunni Lorentzen en dóttir
hennar hefur hug á að koma til Íslands til starfa.
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Elín Briem

Susie Briem

Blönduósi

1.5.1913

Ræðir um Ingu (Einars?) frænku sína sem var á heimili Susie.
Dásamar EB hennar menntaheimili. Jóhanna dásamaði hvað
vel þú gerðir við Ingu. Vildi hún gjarna fá I. til kennslu í laust
pláss v. skólann. Ræðir rækilega í trúnaði um starfsfólk
skólans.

Elín Briem

Susie Briem

Khöfn

28.2.1916.

Bréfspjald.

Elín Briem

Susie Briem

Erlingur Sveinsson

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

25.9.1908

Greiðir lán til HB

Finnur Jónsson

Halldór E. Briem

Kjörseyri,

25.6.1900

Þakkar fyrir skemmtunina. Hefur ekki fengið kálfræið. Ræðir
veður og sjúkdóma.

Fr. Fridriksson

Susie og Halldór
E. Briem

Möðruvöllu
m

26.10.1881 Bréfið er með merki: Congress. Ræðir veikindi Susie. Segist
hafa misst son sinn Hermann 19. sept. Sendir 120 dali til HB
sem virðist skuld. Ræðir um að hann eigi gufubát og
sögunarmyllu.

Fr. Fridriksson

Halldór E. Briem

Winnipeg

5.3.1882

Bréf um skuldaskil og fréttir af búskap.

Frederikke Briem

Ingibjörg Eiríksd. Rvík
Briem

29.7.1883

Þakkar smjör og ost; vöruskortur, peningavandr. Ræðir
saumaskap Elínar sem fór á sýningu. Heilsa „Valla“ (óljóst
hver er), lýsir veikindum hennar nákvæml. og aðstöðu og
meðferð. SB situr hjá henni og les. Fredr. reynir að koma í
veg fyrir lestur, hún geti eyðil. augun með lestri enskra bóka
með smáu letri. Segir ár síðan þau komu hingað. Gunnl.
reynir að halda Eggert Gunnarss. á floti. Það virðist ekki
koma að gagni han handler saa hensynlöst og tankelöst, ofte
uden eller imod Gs vidende eller Villie, at han har mistet alles
tiltro og den Eggert Gunnarsson du kjendt vil du ikke finde
meget tilbage af i den Eggert vi nu have omgaaedes et Aar og
lært at kjende tilbunds. Tryggvi har for længesiden seet og
sagt hvordan det ville gaa og Kristiane tager sig Eggerts
Handlemaade meget nær. Hrædd um að Gunnl. verði blandað
í málið og á hann skellt ábyrgð. Gunnlaugur er ekki ánægður
með alþingi þar sem mikið sé talað og farið illa með
dýrmætan tíma.

Frederikke Briem

Ingibjörg Eiríksd. Sauðárkr
Briem

17.2.188?

Ræðir einkum föt.

Frederikke Briem

Susie Briem

Rvík

29.2.1884

Gleðst yfir að Hjaltal. hafi gefið sig þannig að þau HB geti
verið saman. Vonandi verði friður við nemendur. Gunnl. hefur
verið á ferð, m.a. í Borgarf. Vonar að geta verið heima um
jólin. Á Akran. kom hríð og varð hann að vera þar um jólin.
Einmana. Valgerður veik og þjáðist. Eftir jól fór G. austur á
land. Ætlaði þaðan norður en þá fór Eggert Gunn. og gat
Gunnl. ekki farið frá verslun og vörum.

Frederikke og
Gunnl. Briem

Susie Briem

Hafnarf.

9.2.1886

Gleðst að þau HB hafi komið sér upp húshaldi. Hér er
einmanalegt á vetrum. Ólafur farinn að ganga. Umgangast
Zimsensfólkið og Láru Hafstein. Rætt um dauða
landshöfðingja og embættisskipun. Illa gengur í verslun og
Valgard (Claessen) búinn að fá uppsögn frá Popp.

Frederikke Briem

Susie Briem

Hafnarf.

6.2.1887

Gott að vera í Hafn. á sumrin, geta ræktað rófur, grænm.,
rabarbara og blóm. Ræðir sjúkleika SB. Spyr um hvernig
umgengni við Hjaltalín gangi. Heyrir að aðeins 4 stúlkur séu á
Laugal. Einar á Hraunum bað Gunnl. um að taka við Jórunni
dóttur sinni og verður hún hjá þeim sem stofustúlka. Önnur er
í eldhúsinu frá Hafn. í grófum verkum og í sumar verða tvær
stúlkur sem passa Ólaf.

Frederikke Briem

Susie Briem

Hafnarf.

19.12.1892 Ræðir um barnaföt o.fl.

0.0.1891?
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Frederikke Briem

Susie Briem

Hafnarf.

21.1.1893

Húsnæðismál, barnaföt og vagga en þá átti SB von á barni.
Ræðir barn sem vinnustúlkan Ósk eignaðist og faðirinn gekkst
ekki við. Halldór hlýtur að fá nóg annað að starfa í sumar en
að skrifa bækur. Jeg er ikke vis på at han bliver bedre end
hans Broder, idetmindste medens Barnet er meget lille,
Gunnlaugur ville helst ikke have noget med Olaf at gjöre i den
alder, eller at han bliver særdelse tålmodig Barnepige.

Frederikke Briem

Susie Briem

Hafnarf.

9.3.1893

Heillaóskir vegna fæðingar.

Frederikke Briem

Susie Briem

Hafnarf.

23.4.1893

Ræðir barnið og hvetur þau HB til að fara út í Viðey í sumar.

Frederikke Briem

Susie Briem

Hafnarf.

6.3.1894

Matargerð og barnaföt, sorg Kristjönu (v. dauða Jóhönnu
Hafstein dóttur hennar).

Frederikke Briem

Susie Briem

Khöfn

4.6.1904

Heimsókn til skyldmennanna í Danm.

Frederikke Briem

Susie Briem

Rvík

4.1.1905

Viðskipti

Frederikke Briem

Susie Briem

Rvík ‘

17.2.?

Talað um börn.

Frederikke Briem

Susie Briem

Rvík

28.7.1893? Alvarleg veikindi barns SB.

Frederikke Briem

Susie Briem

Rvík

0.0.0000?

Ódags. Ræðir um dún frá Viðey. Þetta er sennilega eftir að
Sigurður, yngri sonurinn, er kominn í sveit í Viðey.

Frederikke Briem

Susie Briem

Hafnarfirði

5.11.00?

Óársett

Friðrik Guðjónsson

Halldór E. Briem

Álftafirði,
Ísafjs.

28.2.1892

Þakkar bækur. Segist hafa lesið strax H. Sólskjöld og er ekki
trútt um að eg brosti að fyndni yðar í honum. Ræðir leikritið
og persónurnar. Segir suma segja það jafnvitlaust og
Geirmundarsaga Gröndals. Ræðir skólakennslu sína.

Friðrik Guðjónsson

Halldór E. Briem

Álftafirði,
Ísafjs.

9.11.1892

Ræðir bókaverslun, málastapp Skúla og kennslu sína.

Friðrik Guðjónsson

Halldór E. Briem

Álftafirði,
Ísafjs.

31.12.1892 Segir fréttir, ræðir stjórnmál. Einnig segist hann vera veikur,
með sama sjúkd. og HB. Ráðleggur honum að stunda leikfimi.
Biður um hjálp til að koma stúlku fyrir í Rvík.
HB áritar bréfið og virðist framsenda það til SB.

Friðrik Guðjónsson

Halldór E. Briem

Álftafirði,
Ísafjs.

22.2.1893

Óskar til hamingju með tilvonandi erfingja. Biður um aðstoð
við stúlku, Daðínu Hjaltad.

Friðrik Guðjónsson

Halldór E. Briem

Álftafirði,
Ísafjs.

8.4.1893

Þakkar aðstoð við aðst. v. Daðínu. Ræðir málaþóf Lárusar
(Bjarnasonar) og óvinsældir.

Adelia Gates

Susie Briem

London

6.1.1892

Þakkir fyrir móttökur á Íslandi og lýsing á lífi hennar. Þakkir
til Ingibjargar tengdamóður hennar (sem var nýlega dáin).

Geir Finnur
Gunnarsson

Halldór E. Briem

Harðbak,
Sléttu

15.1.1883

Óskar aðstoðar frænda síns við að koma fjölskyldunni, 8
manns, til Ameríku og segja sér frá lífinu þar. (Bróðir
Tryggva).

Gísli Gestsson

Halldór E. Briem

Litlaskógi

20.2.1892

Segir gömlum kennara frá kennslu 8 barna. Hefur sýnilega
selt mállýsinguna fyrir HB

Guðbrandur
Vigfússon

Halldór E. Briem

Oxford

11.6.1876

Rætt um orðabók GV, væntanl. útg. af Sturlungu. Segist
þekkja fólk HB. Briemar eru gáfað og gott fólk.

Guðbrandur
Vigfússon

Halldór E. Briem

Oxford

20.5.1879

Ræðir Sturlunguútgáfuna. Bréfin eru seinlesin.

Guðmundur Geirdal

Halldór E. Briem

Gautsdal

7.5.1906

Afsökun þar eð ekki tókst að kveðja HB áður en skipið fór frá
Ak.

Guðmundur
Guðmundss.

Halldór E. Briem

Oddeyri

6.10.1895

Biður um bækur HB í einkasölu.

Guðmundur
Guðmundss.

Halldór E. Briem

Oddeyri

25.1.1898

Reikningsyfirlit og fylgiskjöl.

Akureyri,

7.8.0000?

Óársett. Svarar erindi EGB og Stefáns Þórarinssonar
sýslumanna um viðgerð Hólakirkju.

Guðmundur Pálsson Eggert G. Briem
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sýslumanna um viðgerð Hólakirkju.

Guðmundur
Þorláksson

Halldór E. Briem

Felli

12.12.1869 Ræðir taugaveiki HB. Segir frá ferðum sínum um Skagafj. í
ófærð. Segir frá drukknun Magnúsar Vorm í Mikley. Fór niður
um ís í Héraðsvötnum. Þá voru komnir heim til hans menn frá
Syðra-Vallholti í þjófaleit og sáu hann drukkna. En þjófnaðir
héldu áfram eftir sem áður.

Guðmundur
Þorláksson

Halldór E. Briem

Khöfn

24.2.1875

Fram kemur að þeir haf verið vinir frá barnæsku. Ræðir
vináttuna og segist ekki trúa á neitt nema sanna vináttu. Er
einmitt að rita á óánægjustund sem kemur stundum yfir hann.
Hefur áhuga á sögunum og les handritin á bókas. Ræðir líðan
sína og einnig vesturferðir sem hann leggst gegn og rökstyður.
Nefnir Jón Ólafss. og landaleit hans og fund á fiski (í Alaska).
Þetta gladdi stjórnina því hún hafði heyrt að Íslendingar væru
þorskelskastir menn und sólu og sjógarpar miklir. Hafði hún
pata af því að hafi þorsk í merki sínu. Segir gamansamar
heimsfréttir

Guðmundur
Þorláksson

Halldór E. Briem

Khöfn

23.4.1875

Hefur ekki tekist að fá prentara fyrir HB innan tilsk. tíma.
Ræðir það rækilega en finnur að því hve handritið er lélegt.
Ætlar að skrifa það versta upp. Ræðir misklíð við Pál.

Guðmundur
Þorláksson

Halldór E. Briem

Khöfn

27.5.1875

Ræðir útgáfumál, m.a. rit eftir Matth. Joch., prentun rita HB
og kostnað. Millifærsla um fálkana?

Guðmundur
Þorláksson

Halldór E. Briem

Khöfn

6.7.1875

Er í vandræðum vegna samskiptanna við HB vegna
Matthíasar v. Manfreðs. Prentarar neituðu að taka við handr.
og varð hann að skrifa það upp þótt lítinn tíma hefði nema á
nóttunni. En M. lítur vel út. Ræðir enn fálka og mót af þeim.
Spyr hvort stúdentarnir ætli að halda áfram með hið slæma
blað Bergensposten. Þetta er versta bréf sem ég hef skrifað
þér, enda er ég reiður. Ræður honum að binda ekki bagga við
Matta. Þú gætir gert annað þarfara.

Guðmundur
Þorláksson

Halldór E. Briem

Khöfn

14.8.1875

Manfred loksins búinn, lítur allvel út þótt fáir vilji kaupa.
Sendi hann í kassa m. Bókmfél.bókunum og afsakaði það við
Jón Sig. Þetta eru sýnilega miklar útréttingar sem honum
fellur ekki allskostar við. Óskar til hamingju með prófið.

Guðmundur
Þorláksson

Halldór E. Briem

Khöfn

25.9.1875.

Óskar heilla með prófið en finnst vinur sinn ekki ánægður.
Fékk bréf frá Matthíasi með skömmum og brigslum v.
prentvilla. Biður HB forláts (ekki Matthías), en segir þær
prenturum að kenna. Varð að skrifa handritið upp, sem var
nánast ólæsilegt á köflum. Var nýstaðinn upp úr veikindum og
á leið í próf. Segir frá námi sínu.

Guðmundur
Þorláksson

Halldór E. Briem

Khöfn

29.2.1876

Þakkar að HB erfi ekki neitt við hann. Matth. Joch. hafði
skrifað og beðið fyrirgefn. og sagðist hafa skrifað í reiði. Á að
skrifa grein í Skírni. Segir frá stofnun Íslendingafélagsins og
er hann einn stúd. í stjórn. Á síðasta Þjóðv.fél.fundi kosinn í
Andvaranefnd.

Guðmundur
Þorláksson

Halldór E. Briem

Khöfn

3.7.1876

Segir frá 70 ára afmælishátíð Magnúsar Eiríkssonar. Fréttir.

Guðmundur
Þorláksson

Halldór E. Briem

Khöfn

9.2.1877

Ræðir um bókakaup og sendingu þeirra vestur um haf. Ræðir
um prestskap HB og biður uppl. um systur sína. Segir frá
hátíðaf. og stjórn Íslendingafél. Segir frá hæstaréttardómi að
landsh. hefði ekki haft leyfi til að veita Jóni ritara dómsvald í
kláðam. Segir frá sjálfum sér og að hann hafi fengið vinnu
fyrir ÁM stipendium. Þótti gaman að heimsækja fornvink.
sína Kristínu systur HB og líkar vel við mann hennar.

Guðmundur
Þorláksson

Halldór E. Briem

Khöfn

6.9.1877

Boðinn til Noregs í sumar af Gjessing latínuskólakennara.
Gunnl. B. sagði þig hafa í huga að fara aftur vestur. Það sé
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Þorláksson

bara gott því HB sé góður maður sem komi góðu til leiðar.

Gunnlaug
Gunnlaugsd.

Susie Briem

Lóni

13.5.1891

Rifjar upp skemmtif. að Kaupangi og segir frá hesti sínum.
Segir frétt að Ragnheiður í Fagraskógi hafi eignast dóttur,
Þóru (Stefánsdóttur, síðar húsfr. á Hjalteyri).

Guttormur

Halldór E. Briem

Ósi

25.3.1890

Biður hann um að greiða sveitarútsvarið.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Staðarstað

25.2.1893

Segir margvíslegar fréttir. Virðist skyld HB

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Staðarstað

30.5.1893

Óskar til hamingju með drenginn.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Staðarstað

8.12.1892

Biður um greiða.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Ytri-Ey

19.3.1898

Segist ætla að giftast Eggert mági SB. Fyrirgr.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

8.9.1898

Segir frá sjóferð norður og hafi Claessenshjónin tekið á móti
þeim. Eru hjá þeim í kosti. Húsgögnin komu ekki því sá sem
senda átti fór á hausinn. Biður um sálmabók og smákökur.
Jóhanna Briem og séra Einar á Hálsi eru hér á leið austur.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

27.10.1898 Allt gengur vel og húsgögnin að koma. Ferð Elínar til útlanda.
Ýmsar fréttir. Kristín er á Ytri-Ey, hin kátasta.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

3.1.1899

Segir postmester Sigurð trúlofaðan Guðrúnu (Ísleifsdóttur).
Kristín ánægð með stöðu sína á Ytri-Ey. Hér eru komedíur og
böll. Eggert Claessen verður f. norðan og les.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

22.2.1899

Ýmis fyrirgr. m. saumaefni og silfurhólk. Er að læra ensku.
Sýslufundur stendur yfir og gengur mikið á, mikill fans af
sveitafólki og Kamelífrúin leikin í tveim pörtum

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

28.4.1899

Vilhjálmur þarf að sigla vegna heilsunnar. Búshlutir þeirra
Steinunnar fara á uppboð. Hefur heyrt að Steinunn muni vera
á Sauðárkr. í vetur. Segir frá bruna á Skr. Enginn í húsi nema
Ingibjörg systir Steinunnar m. stúlku. Eggert er á leið í
þingferðir og verður það einmana tími. Soffía getur ekki skilið
við hann.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

8.5.1899

Erindrekstur, sveppir og blóm.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

2.12.1899

Eggert ánægður. Elín og HB komu við á suðurleið. Komið
bakarí á staðinn sem selur dýrar lagkökur. Hefur góða stúlku
en Eggert mikið skrifaralaus.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

24.2.1900

Stundar enskunám. Ingibj. Claessen orðin frísk. Stöðugt
leiknar kómedíur. Nú er kvenfélagið að leika. Vil ekki vera í
því. Frú Claessen er formaður. Herdís er veik og fer séra
Hálfdán með hana suður. Stína systur Guðr. siglir í sumar og
fékk styrk. Biður um Strand Magazine.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

8.5.1900

Talar um veikindi. Elín komin aftur til landsins. Ætlar suður
að kenna eins og áður. Helgi í Borgarnesi er orðinn
atvinnulaus, sækir um starf við bankann. Soffía Jónassen er í
góðu yfirl. hjá Claessen. Ekki glaðleg eða kát.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

2.12.1900

Nú er Susie komin í hús Elínar. Móðir Guðr. komin til hennar
á Sauðárk. Ræðir um dauða tengdam. sinnar

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

3.1.1902

Segir frá fæðingu dóttur. María Claessen giftist (Sigurði)
Thoroddsen. Talar um leiðindi Sæmundar læknis í Laugarnesi
og spyr hvort eitthvað sé hæft í því með Elínu í Viðey og
hann. Hvernig getur þú, Elín og fl., sagt það að jeg hafi
ásakað Elínu mikið í þessu skólamál, það eina sem jeg sagði
við Elínu var það að jeg vildi óska að Kristín færi ekki með
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þeim hætti burtu frá Ey (að hún yrði rekin burtu) án þess jeg
áfelldi Elínu með einu orði, fyrst jeg annars nefndi það á nafn
við hana þá varð jeg að segja eins og jeg meinti, en Elín hefur
fundið sjer skyldast að taka burtrekstur Stínu að sér og henni
var það velkomið að gjöra það mín vegna, en hún þurfti ekki
að gjöra mig upphafsmann að þeirri sögu … . Sýslumaðurinn
á Blönduósi á mikinn þátt í samsuðunni, hann er þjer að segja
mesti froðudallur, vís til margs …

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

14.4.1902

Búin að láta draga úr sér tennurnar í efri góm og ætlar suður
til Rvíkur í sumar til að finna Bernhöft. Samgleðst með bruna
Möðruvallaskóla.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

8.4.1902

Segir ferðasöguna að sunnan. Biður um fréttir um samlyndið
við fólkið í pósthúsinu.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

1.9.1902

Nefnir giftingu Maríu Claessen og Sig. Thor.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

2.12.1902

Kjaftasögur um Sigrúnu Ísleifsd. og Björn augnl.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

18.3.1903

Eignaðist dreng 5. febr. (Gunnlaug). Ræðir um veikind á
heimili Páls, hugsanlegan flutning SB til Ak., leiðindi milli
SB og Guðrúnar konu Sigurðar B.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

8.4.1903

Furðar sig á giftingu Elínar og Stepháns. Kjaftar um þau.
Barneign Steinunnar og Vilhjálms. Ræðir um eftirm. Elínar v.
skólann.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

9.8.1903

Kvartar yfir Elínu sem er fl. á Sauðárkr. og stendur stutt við
þegar hún kemur. Söguburður.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

23.2.1904

Er að flytja til Rvk. Ræðir um hugsanl. húsnæði.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

8.3.1904

Eru búin að leigja hús Halldórs bóka. Biður um að SB líti til
með og aðstoði EEB í Rvík. Ræðir um að HB sæki um
kennaraembættið við Lærða skólann, sem Sigurður
Thoroddsen sækir um. Treystir á að SB talið við ráðherrafrúna
sína góðu vinkonu þar um.

Guðrún Jónsdóttir
Briem

Susie Briem

Khöfn ?

0.00.0000

Ódags. Ræðir um sjúkd. SB.

Guðrún Einardóttir

Susie Briem

Khöfn

19.4.1893

Óskar til hamingju með drenginn.

Guðrún Einardóttir

Susie Briem

Khöfn

15.6.1893

Ræðir enn um son SB. Ræðir andlát einhvers nákomins.
Ræðir að Thoroddsen fái ekki embætti hjer. Biskupssfrú biðu
að heilsa.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Hjaltast.

15.12.1869 Inngangur og veður. Ræðir pótentátana sem ræða m.a.
réttabyggingu á Silfrastöðum eða Bólu/Silfrast. eða
Valagilsrétt. Ágreiningur við Guðjón. Smáfréttir

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

4.3.1874

Er verið að ræða (altaris?)töflu og altarisklæði og samráð
væntanl v. Sigurðar málara. Ræðir sölu m.a. á enskubók. Segir
frá vesturferðum og áhrifum þeirra á kaupgjald. Ræðir
ferðalög foreldra sinna, hestakup og leigu.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

18.4.1874

Ræðir enn bókina, hrossasölu í tengslum við vestufarir, starf
sitt og hugsanl. suðurferð.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Víðimýri

5.10.1874

Ræðir Þjóðvinjafél., safnaði í Skagaf.; Einnig hefur hann
safnað kaupendum á Ísafold. Ræðir hann
þjóðblaðsfélagstillag? sitt.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

10.11.1874 Hrossahald og að hann hafi farið til Ak. m. 100 fjár og komst
yfir Héraðsvötn á ís, sem hvarf næsta dag og varð ófært.
Ræðir kosningu Einars á Hraunum og séra Jóns Blöndal til
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alþ. Einnig dreifingu Ísafoldar. Viðsk. við Björn ritstj. Jónsson
og bókasölu.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Víðimýri

12.11.1874 Viðsk. við Björn í Ísaf.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

3.6.1875

Fyrirgr., hrossaviðsk.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

4.3.1877

HB er saknað frá kennslunni. Komst ekki til Hafnar og margt
breytt v. trúl. og giftingu Kristínar. Segir frá unnustu sinni og
húshaldi. Hvetur HB til að koma í heimsókn. Faðir þeirra
hefur verið mikið í Húnvatns. og Ólafur með og hefur skrifst.
í Steinnesi. GEB gegnir sýslustörfum í Skag. Segir frá
skepnuhaldi og búskap. Segir frá óljósum hugm. Eggerts
Gunnarss. um að fara til Ameríku. Vandræði með Manfreð,
enginn kaupir sem sé slæmt vegna útgj. HB við útg. Ætlar til
Khafnar. Frederikke kann vel við sig í sveitinni og hefur kennt
Elínu og Kristínu ensku o.fl. Mamma þeirra biður að heilsa en
hún situr með Vilhj. að láta hann lesa en hann er latur og
stirður, er þó að lagast. Eggert er að læra biblíusögurnar og er
á framfaravegi en æði opt taka þeir saman strákarnir og
stríðast á og er þá Jóhanna stundum nærri. …. Hún er nú
fyrst farin að kveða að, en á að setjast betur við.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

14.8.1877

Hestaviðsk., viðsk. m. Ísafold. Tekið vel hjá tengdafólki.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

10.11.1877 Ekkert næði til að skrifa,, eilífir gestir og argaþras. Giftist
7.11., 40 gestir. Veislan góð og samkvæmið skemmtil. Sagðist
hafa haldið ræður, sem ekki tíðkast þar í sveit, heldur eru
einhverjir dólgar dekstraðir. Segir frá skálaræðum. Segir vel
frá veislunni. Hrósuðu gestirnir veislunni. Biður að heilsa
vinum í Ameríku.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

4.3.1878

Gott að HB gat komið til tengdaf. Gunnl. Þykir þjer það ekki
reffilegur og skynsamur kall? Frederikke fékk styrk úr
dönskum sjóði. Fengu þau fé frá tengdaf. þannig að
smáliðkast baslið. Þar kemur að við verðum óháðir föður
okkar og skuldakröggum. Vildi ekki verða kaupstjóri
Grafaróssfélagsins, félagið valt og sameinast jafnvel Gránufél.
eða gefst upp. Býst við að verða áfr. hjá föður sínum meðan h.
ekki segir upp, sem getur dregist þegar hann hefur G. til
erfiðustu ferða. Embættið og búsk. verður honum erfiður.
Ólafur vill ekki annast embættisst. út í frá. G. bauðst að verða
faktor, en hafnaði. Slæm orð Jóhanns frænda í Framfara og
eru allir sárir vegna þeirra. Leiðinl. andi í nýlendunni. Ræðir
sjúkd. Kristínar. Claessen; maður hennar er merkilegur maður
í öllu tilliti. Segir frá kvennask. á Ási. Ólafur, sem virðist
reikningshaldarinn, tekur 20 kr. á mán. með öllu í skólagj. og
ekki þakkað. Stingur upp á efni í Framfara.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

24.4.1878

Ræðir um blöðin vestanhafs. Segist hafa skrifað í Norðanf.
undir nafninu Skagfirðingur vestan Hjeraðsvatna. Alm. fréttir
af veðri og heilsuf. Ekki eru allir Íslendingar sem fóru til nýja
Íslands orðnir að Guðs englum þó þeir hafi sloppið undan
kúgun. Segir það vegna svívirðinga um Tryggva og Jóhann
Briem. Ræðir sölu á Framfara á Ísl.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

20.8.1878

Ræðir útist. við vargakjapta vestan hafs. Einnig efnahag og
vaxandi þarfir. Það var ráðist í að láta Palla sigla og fer það
einhvernveginn að kljúfa þann kostnað. Segir frá heimsókn
tengaföður síns frá Danm. Mamma þeirra biður HB varast Jón
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Ólafsson sem er á leið vestur.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

1.10.1878

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Borðeyri

16.11.1878 Hér staddur til að gera upp við B. Eggerz fyrir
Grafaróssfélagið. Illviðri og fjárskaðar. 21. okt. strönduðu
bæði haustskipin á Sauðárkr., vörum bjargað. Misstu þeir fé á
Reynist. Samtök urðu um uppboð á strandgóssi og slógu
margir sér upp, einkum faktorar. Bæði skipin á Blönduósi
strönduðu í hríðinni. Vandræði að senda peninga til HB í
Ameríku og verður að leita til Tr. Gunn. um ávísun. Framfari
selst illa.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

20.4.1879

Er ánægður með Framfara en ekki ánægður með rithátt og
þykir ókurteis, jafnv. illviljaður. Jóhann Briem er brutal,
hlýtur að vera orðinn burgeis. Finnst of langt gengið og
framtíð HV óviss en hann vill ekki um það dæma. Virðist P.Þ.
viðsjárverður. Ræðir skuldamál Friðriks? og ýmsan
málarekstur. Fólkinu líður vel nema móður þeirra sem stakk
sig á fiskbeini. Búskapur þreytandi. Forholdið milli
Glaumbæjar og hjer breyttist talsvert við það sem kom fyrir
og hefur aukið mjer marga óánægjustund af því eg tek mjer
allt ólag svo nærri. Nefnir vinnusvik. Segir frá kaupum
Þorvadar Arasonar á Flugumýri.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

3.6.1879

Lýsir sýningunni sem hann hafði skipulagt á Rst. rækilega, 9
flögg. Sjálfur setti hann sýninguna, flutti ræður og fékk
verðlaun fyrir stóðhryssur o.fl. Segir að þegar kynbætur og
sýningar hefjist aukist afrakstur. Spyr um Tryggva og Jóh.
Briem einnig hvað sé gert vestra ef þjófnaður kemur upp og
dæma þarf milli manna.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

14.7.1879

Segir af búskap, hrossaversl. Coghills. Lasinn af áhyggjum.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

22.8.1879

Ekki mannval í Skagaf. og hvergi maður sem kann að flytja
mál. Einar í Hraunum einn sem treystir sér til þess enda ólíkur
skagf. að hugsunarhætti. Ræðir skuldaskil Grafaróssfél. og
hefur af málinu áhyggjur. Segir frá búskap og hrossaviðsk.
Coghills. Allir hér ánægðir með að HB hættir ritstjórninni og
vill komast hjá að selja Framfara.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

8.11.1879

Virðist létt yfir HB eftir lok styrj. á Nýja Ísl. Ræðir um
Sigtrygg (Jónasson). Ræðir samsk. HB við Tr. Gunnarsson og
vonar að hann sjálfur blandist ekki í klúðrið. Vonar að HB
hafi fé til að komast til Ísl. Ræðir um umsókn HB um
kennaraemb. á Möðruv. Varar hann við að taka prestsemb.
vestra. Claessen fer frá Hofsósi til Sauðárkr. og stýrir
versluninni í stað Kr. Hallgrímssonar sem Popp hefur sagt
upp. Valgerður fer að kvennask. á Laugalandi. Eggert er
byrjaður að læra hjá sr. Einari á Felli. Kannski kennir þú
Vilhjálmi, ef ekki þá kennir Frederikke honum og Jóhönnu.
Segir Eggert frænda Gunnarsson ætla að sigla í haust og hafi
hann fé fari hann til Vesturh.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

13.1.1880

Nú er HB hættur hjá Framfara að virðist. Ræðir um frh.,
trúmálin og synod-kreddurnar ásamt hugsanl. kennaraembætti
og meðmæli landsh., EGB og Steingríms. Ræðir um Sigtr.
Jónasson og Jóhann Briem, hjúastríð. Sveitalífið og
skepnurnar skemmtilegar. Kristín hefur vetursetu á Rst. með
börnum sínum en Claessen búinn að taka við á Sauðárkr.
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Kvennask. fékk 200 kr. úr sýslusj. Segir frá kosningu Friðriks
og Jóns ritara. Friðrik ætlar að giftast laundóttur Björns á
Skála.
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Segir fréttir af fjölsk. og tíðarfari

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

5.3.1880

Ræðir tíðar skipaferðir milli Sauðárkr. og Khafnar. Mamma
hans vill að HB sæki um skólakenn.emb. að öðrum kosti að
hann fari suður til Bandar., þ.e. ef HB felli sig ekki við neitt á
Ísl. Ræðir breytingar á kennaral. Prestask. Ekki segist bréfr.
vita hvað hann eigi að taka sér fyrir hendur framv. hvort hann
eigi að binda sig á klafa búskapar eða fara í pólitík, á þing eða
í verslun. ræðir framf. og skólam., kvennask. sem verður á
Flugumýri. Elín vill ekki kenna þar. Gripasýningin verður á
gamla þingstað Hegranesþings. Eggert Gunnarss. ætlar að
sigla og garfa mikið. Kvennask. er að komast á í Húnavs.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

22.4.1880

Leiður yfir að HB ætli að vera lengur vestra en stefna ekki á
Möðruv. sem margir höfðu unnið að. Slæmt ef fengi starf, en
tæki ekki. Hér mun verða fundur um bindindi, hófsemi og
sparsemi.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

8.7.1880

Hefur verið og er veikur. Óskar HB blessunar í tilhugalífinu.
Þetta breytir afst. hans og framtíðarsýn.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

3.9.1880

Búskapur og fréttir af kosningum. HB fékk ekki Möðruv.
Eiríkur hætti við kennaraemb. á Möðruv. og fékk Prestask.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

29.9.1880

Alm. fréttir.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

8.11.1880

Ræðir fréttir úr Vesturh. EGB fékk riddarakross. Páll vill að
hann sæki um amtmannsemb. eftir Christjansen. En hann er
orðinn þreyttur á ferðal. og ýmsu stríði. Ræðir framtíðina.
Einnig menntun barnanna heima (þar er Marínó Hafstein).
Elín kennir í Húnv. kvennask. Eyfirski skólinn er fullur með
20 nem. Skólinn á Flugum. gengur ekki vel, er illa sóttur og
kenna Kristín Arason og Anna Sigríður. Fyrirh. að byggja í
Vallholti. Ræðir sauðasölu.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

5.3.1881

Ekkert bréf kom v. strands, en mannbjörg varð. Vonar að
hjúsk. hafi góð áhrif á HB þó hann hafi lítið handa milli.
Skuld Tryggva Jónassonar við sig vill hann að gangi til HB.
Ræðir bókaútgáfu og prentun. Spyr um Manfreð og hvort HB
hafi átt hlut í honum. Hugsar að draga saman í búskap. Ræðir
skólahald á Möðruv. og fl. og hugsanl. að fá Hóla.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

6.6.1881

Til hamingju með að vera flutt úr nýlendunni. Systurnar eru
allar að koma úr skóla við góðan orðstír. Það var ekki hægt að
segja um Guðlaugu Aradóttur á Laugalandi. Veturinn góður
og skepnur komu vel undan vetri en hordauði víða. Þó lifði
með mönnum nokkur fjör er þeir keyptu Hóla fyrir 14 þús. kr.
f. búnaðarsk. Norðl. Hefur bréfritari verið upptekinn við að
taka við Hólum af seljanda. Gengur þannig fram að fólk
heldur hann ætla sér Hóla sjálfur. Það eru þakkirnar. Segir frá
sýningu í Garði. Erfitt að fá menn til að skemmta. Sjálfur setti
hann sýninguna og sleit. Ekki vitað hvort EGB taki við
amtmannsemb. eða ekki. Ræðir hag HB

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

2.8.1881

Ræðir búskap, vatnsveitingar og hestamarkaður; nám systkina
sinna. Elín fer til Khafnar.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

9.11.1881

Segir frá heilsufari foreldra sinna, landbúnaði og sauðasölu;
stofnun Hólaskóla. Rætt um að flytja kvennask. þangað en
aðsókn að honum er lítil. Einnig rætt um að stofna
alþýðuskóla. Segir frá Möðruv.sk. og Laugalandsskóla. Nefnir
morðið á Garfield.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

23.4.1882

Segir frá breytingum á högum og óvsissri framtíð. Ræðir um
dauða Kristínar frá 4 börnum. Fékk fréttina til Rvíkur og jók
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Briem

það á leiðindin syðra. Vonar að HB komi heim. Mamma
þeirra hrædd um að Susie uni sér ekki á Ísl. Það var ég líka
hræddur um þegar ég trúlofaðist Frederikke en það hefur ekki
borið á leiðindum í henni. $ú er hún stoð og stytta bróður
síns á Sauðárkróki sem hefur misst svo mikið.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Rvík

7.12.1882

Býður HB velkominn til landsins og kona hans yrði á Reynist.
Segist hafa gaman af verslun en sumt gangi öðruvísi en hann
hefði viljað Eggert frændi er ekki verulegur verzunarmaður
allra síst í því að stjórna kostnaðarlítið … Hann trúir og
treystir almenningi ofvel. Segir dæmisögur um óskynsaml.
fjárkaup sem leiddi til mikils taps. vonast til að þetta vinnist
upp aftur.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Rvík

4.2.1883

Ræðir um Susie og dvöl hennar á Reynist. Ætlar sjálfur
norður í tvo mán. Saknar æskuheimilisins.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Rvík

1.12.1883

Ræðir húsnæðismálin á Möðruv. og öll óþægindi HB þar, og
óhentugt að byggja. Hafði talað við landshöfð. vegna málsins.
Er ánægður m. heimilislífið. Vill ekki ergja HB með
baslsögum um sjálfan sig en allt birtir upp um síðir. Tekur
málin nærri sér.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem
og Susie Briem

Rvík

26.9.1883

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Rvík

29.2.1884

Býst við að yfirgefa Eggert Gunnarsson tetrið. Hann er í
vesturferðunum sem Þjóðólfur skrifar um í illgjarnri getsagna
grein. Ísafold bætir úr.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Rvík

8.11.1884

Einkum fyrirgr.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Rvík

7.1.1885

Spyr um Pál Eyjólfsson Geysistjóra í Ameríku sem slúðrar um
HB og Jón Ólafsson. Veit ekki hver verða úrslit
fjárkaupamálsins. Veit ekki hvað tekur við og þingseta hans
hefur sín áhrif. Pabbi hans og mamma kunna allvel við sig í
Rvík. Fram kemur að þau Frederikke hafa eignast barn
(Ólafur er þá um sjö mán.).

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Rvík

2.3.1885

Ræðir samband þeirra bræðra og segir frá syninum Ólafi. Býst
við að fá eitthvert starf innan skamms.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Rvík

24.3.1885

Segir frá trúlofun Páls og ræðir um hana. Guðrúnu mágkonu
finnst sitthvað að þessari trúlofun, enda sótti Páll ekki
fyrrfram ráð til hennar. Ég ímynda mjer samt að Guðrún þurfi
ekkert að skammast sín við hliðina á þessari stúlku, þó hún sé
bóndadóttir. Þeir bræður P. og Gunnl. ráða HB til að sækja um
kennaraembætti við latínusk. EGB hefur rætt við landsh. um
hugsanl. umsókn.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Hafnarf.

9.11.1885

Býður HB velkominn heim aftur. Frétti að HB væri veikur í
Khöfn. Hefur áhyggjur af samkomul. við Hjaltalín. Er kominn
í starf í Hafnarf. sem hann veit ekki fyrr en eftir lengri tíma
hver reynslan verður af. Kann betur við sig hér en í Rvík. Gott
að vera einn um sína hitu. Góðir nágr. C. Zimsen og kona
hans. Gott að afla matar, einkum úr sjó. Veðursæld og fallegur
gróður v. húsið í skjóli undir hamri. Ólafur gengur og skilur
það sem sagt er.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Rvík

21.10.1886

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Hafnarf.

9.11.1887
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Gleðst yfr að HB sé kominn í kennaraemb. Er það
landshöfðingja að þakka. Mikið að gera og sjálfur er hann
þreyttur, var að taka á móti 3 kaupförum og er þannig gerður
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að hann vill taka þátt í afgr.; veldur það áreynslu að vera uppi
um miðjar nætur. Ánægður í starfi og eigink. söm og jöfn yndi
augna minna og ánægja hjarta míns. Drengurinn dýrgripur.
Býður HB og Susie til Hafn. og að vera þar um tíma þegar
þau koma í sumar til að njóta grasbrekkunnar og garðsins.
Sýnist húsbændum líka við sig. Mikil mæða fyrir Pál að missa
konu sína, en drengurinn er efnilegur. Aumingja Páll tók sér
þetta tilfelli mjög nærri, enda mátti segja að það væri
tilhugalíf milli þeirra til síðustu stundar.

Gunnlaugur E.
Briem

Susie Briem

Hafnarf.

28.12.1889 Ræðir ferðalag SB norður. Ef hún brúkar ekki hestinn vill
hann að hún láni hann systkinunum fjórum. Ætlar að senda
þrjá hesta norður fyrir suðurferð þeirra.

Gunnlaugur E.
Briem

Susie Briem

Hafnarf.

25.1.1890

Gunnlaugur E.
Briem

Susie Briem

Hafnarf.

17.2.1890

Gunnlaugur E.
Briem

Susie Briem

Hafnarf.

17.6.1891

Ræðir enn hesta. Coghill bað um að fá Rauð og húsbóndinn
þurfti til Keflav. og þurfti líka hest o.s.frv. en HB virðist vera
fyrir sunnan og þau hugað til ferðal.

Gunnlaugur E.
Briem

Susie Briem

Hafnarf.

6.2.1892

Biður um þýðingu á grein á ensku.

Gunnlaugur E.
Briem

Susie Briem

Hafnarf.

28.8.1892

Hestar.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Hafnarf.

7.12.1894

Gleðst yfir að Páll skuli kominn í nágr. við HB og að hann
skyldi fá amtm.embættið. Þar eru þó loksins Briemarnir
farnir að hafa fram úr hinum stórættunum og „ærlighed varer
længst“. Ræðir ferð frú Hafstein til Frakkl. til að leita einu
dótturinni sem eftir er lækninga og þurfti að taka 3 þús. kr.
lán. Það er auma ástandið. Og svo Gunnar atvinnulaus og
hugsunarlaus. Já, það er ekki að tala um það.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Hafnarf.

2.11.1895

Einkum hestamál.

Gunnlaugur E.
Briem

Halldór E. Briem

Hafnarf.

2.11.1896

Ræðir samskipti HB við Stefán kennara. Gott að vel fer um
Pál og gaman væri að sjá húsið hans sem margir láta mikið af.

Gunnlaugur E.
Briem

Susie Briem

Hafnarf.

27.3.1897

Ræðir hestaviðsk. Segist alltaf vera í rúminu.
Gunnlaugur E. Briem dó 24. ágúst 1897 í Hafnarfirði.

Halldór E. Briem

Eggert G. Briem

Reykjavík

6.12.1873

Bókasending og greiðsla fyrir hana. Ræðir skólann og segir
Páll Melsted að Páll bróðir H. hafi svo mikla interesse í sögu
að það ætluðu út úr honum augun. Segir frá undirbún. leikrita
í jólafríinu þar af er leikritið Nauðugi læknirinn eftir Moliére
sem HB er að þýða. Segir Jón Ólafsson hafi þýtt eitt
leikritanna í fyrra. Hann er nú kominn til Viscounsin þar sem
hann réði sig til vinnu hjá bónda en var ónýtur til vinnu en svo
skemmtilegur að bóndinn vildi ekki missa hann og býr hann
þar í góðu yfirlæti. Torfi Bjarnason kominn að vestan og
ferðaðist mikið. Leist best á Nebraska.

Halldór E. Briem

Chr. Treider.

Gimli

4.7.1879

Sjá. Viðbót, Halldór E. Briem

Halldór E. Briem

Chr. Treider

Gimli

10.10.1879 Sjá. viðbót, Halldór E. Briem

Halldór E. Briem

Susie Briem

Eyrarbakki,
Breiðuvík
(Broadbay)

16.5.1880

Hér er HB á ferð á leið til Íslendingafljóts. Kom hingað
fótgangandi árbakkann. Fólk tók vel á móti honum. Hefur
mikið að gera í búskap eða við fiskiv.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv. v.
Icelanders

1.7.1880

Ástarbréf. Segir frá að til mála komi að ráðast til
Möðruv.skólans, sem honum lýst ekki beint vel á - ber það
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Icelanders
River

Möðruv.skólans, sem honum lýst ekki beint vel á - ber það
samt undir S. Ef ekki vonar hann að þau komist af vestra.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv. v.
Icelanders
River

3.7.1880

Var að koma frá Big Island. Var fólkið ánægt með komu hans
og hélt hann tvær messur fyrir það við verksmiðju mr. Wood.
Vonar að hitta S. í Gimli.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv. v.
Icelanders
River

5.7.1880

Gerir ráð fyrir að S. sé í Winnipeg og vonast til að hún komi
til hans. Segir frá óánægju margra með byggðina og talar um
að flytjast. Rætt er um að hann taki við prestþjónustu í
Minnesota.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Icelanders
River

20.8.1880

Kominn úr ferðalagi. Ræðir undirbún. giftingar þeirra í lok
næsta mán. Veit ekki hvort er betra að halda það í Winnipeg
eða Gimli, en þangað kostar mikið að fá prest.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Icelanders
River

27.8.1880

Saknar bréfa og heyra skoðanir S um þú veist! Ef þau gifta sig
í Gimli vill hann fá safnaðarstjórnina í veisluna.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Icelanders
River

10.9.1880

Kvartar enn um bréfleysi. Veit ekki um undirbún. giftingar
eða hvar hún verði. Segir frá starfi sínu og ferðal.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Fagraskógi, 7.11.1880
near Willow
Creek

Halldór E. Briem

Susie Briem

Winnipeg

12.11.1880 Segir frá starfi sínu og vakningarsamkomum Mr. Hammond,
sem kemur að austan. Hann hefur fleiri samk. á dag Sjálfur
fór hann á samk. og hafði ánægju af. Þetta truflar starf hans
sjálfs.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Drunken
River

31.12.1880 Segir frá brúðkaupi. Svo fer hann til Breiðavík og síðan til
River og Big Island. Kemur heim eftir tvær vikur.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Clandeboye
at Muckle´s

11.1.1881

Halldór og HB komu hingað eftir að hafa komið við hjá
Skapta og Kristjáni Jónssyni. Muckle tók vel við þeim, en kalt
var húsið, álíka eins og hjá þeim HB og Susie. Nú leggja þeir
af stað til Crossing.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruvöllu
m

26.1.1881

Ferð í óveðri til Laufhóls í Árnesbyggð, þaðan til Drunken
river. Svo komst hann til Jónassonar í Sandy Bar. Skrifaði
bréf, ekki þó til Matthíasar: … but you could as well write to
him and send him yourself that kiss he asked me to send him
for „ljúfunni litlu“…. Ætlar hann að setja skóla. Vonast til að
fá vinnu í sögunarverksm. Ró komin yfir fólk, virðist ekki
ætla að flytjast brott í vor. Reiknar ekki með að það dveljist
hér áfram; nema Sigtryggur og Jóhann Briem.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Engimýri

5.2.1881

Nefnir að S. komi til sín þótt húsið sé lítið. Segist hafa svo
mikið að gera að ekki sé tími til einmanaleika. Virðist kenna
20 börnum auk annara starfa. Ræðir trúmálarit frá Mr.
Hammond. Langar að gefa út ísl. sálmabók því sálmabókin er
uppseld og langt í að sálmabókarnefndin komi nýrri út. Hefur
heyrt að bókin verði ónothæf vegna leiðinlegs sálmavals og
slaks kveðskapar.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Engimýri

14.2.1881

Ræðir snjókomu sem menn ráða ekki við. En spyr hvers
vegna þær Carrie hafi ekki beðið Jón og Þórð um að moka frá
dyrunum, þó ekki væri nema út að þvottasnúrum. Biður hana
senda sér stól, en bóndinn á engan. Biður einnig um hengilás.
HB ætlar til Big Island til að kveðja fólkið. Svo ætlar hann að
ferma börn og svo fara þau saman að Gimli. Segir hana orðna
góða í íslensku og geti senn skrifað móður hans.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Sandy Bar

26.2.1881

Er að kveðja fólkið, tók suma til altaris. Lýsir samskiptum
fólks ásamt gleði hans að kenna börnum.
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Dear wife. (Nú eru þau gift). Þarf að fara í ferðal. m. Sigurði
Christopherson.

Eggert Ásgeirsson skráði 2007-9

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni

Halldór E. Briem

Susie Briem

Eyrarbakka
í Breiðuvík

26.2.1881

Hafði komið þá um daginn til að kveðja og láta fólk ganga til
altaris. Ræðir fólk og fréttir frá Gimli

Halldór E. Briem

Susie Briem

Engimýri

5.3.1881

Ætlar að ferma tólf börn, þroskuð og hæf. Ekki er hann þó
alveg ánægður, en felur þau í guðs hönd.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Chr.
Schram,
Lincoln

13.4.1882

Þú undrast að ég skuli ekki vera kominn heim. Ástæðan er
fermingar sem verða í Minneota eða á Stórhóli. Svo á að vígja
kirkjugarð.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruvöllu
m

8.11.1882

Saknar bréfs, vonast eftir bréfi með séra Arnljóti. Hefur verið
einmana frá því að S. fór. En með vinnu má gleyma því. Frú
Hjaltalín var leið þegar S. fór. Hjaltalínshjónin og Thoroddsen
fóru til Akureyrar í giftingu Jóns Stefánssonar og Kristjönu.
Minnir hana á að skrifa Kristjönu og Hólmfríði á Bægisá. Þú
verður að vingast og sættast við báðar. Væri það ekki sigur. Á
von á að það hafi verið gleðilegt að hitta foreldra og systur
HB. Og hvernig er að búa á Reynistað? Þú hefur mögul. á að
læra íslensku. Og hvernig líkar þér hinn alvörugefni Ólafur.
(Briem).

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

22.11.1882 Gleðst yfir að vel gangi á heimil foreldra hans; vonar að
heilsan batni. Sendir lyf. Vel gengur í skólanum. Nefnir álit
hennar á Eiríki Magnúss. Ræðir gamla séra Ólaf, sem henni
líkar við - skrýtinn karl.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

14.12.1882 SB virðist hafa kvartað yfir stuttum bréfum og skýrir hann
það m.a. með því að hann vilji ekki greina henni frá
svartsýnum hugsunum sínum. Betra að eiga viðr. um þær,
þeirra einkamál. Er að kenna greinar sem hann þekkir illa og
fellur ekki í geð. Nefnir söng en engin hljóðfæri til. Hjaltalín
felldi niður þýsku þar sem hún er ekki nefnd í reglum. Drengir
í 2. bekk óskuðu eftir kennslu í goðafr. og hefur hann sinnt
henni þeim til ánægju. Framtíð óviss, sökkvir sér niður í
stærðfræði. Erfitt að vera glaður við þessar aðst. Segir frá
heims. til séra Davíðs á Hofi, messaði þar og dauða (Þorst.)
Daníelss., (Skipa)Lóni. Langar í heimsókn um jólin, svo
margt er órætt þeirra milli. Áhyggjur v. búsetu næsta ár. Ræðir
ólíkl. flutning til Rvk og styrk til Elínar (systur hans).

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

2.1.1883

Komst ekki til hennar v. veðurs þar sem hann er veikburða.
Vonar að SB nái sem uppbót samb. við móður hans. Flestir
fóru héðan til Akureyrar en hann var í sínu herbergi. Ástæðan
er drykkja, hvar sem menn koma saman. Sjálfum sér nægur í
störfum. Mun ræða við (Þorv.) Thoroddsen um að hann taki
við söngkennslu næsta vetur. Í Rvk reyna Jónassen og fél. að
brjóta Schierbeck á bak aftur, sem er þó betri læknir. Vesling
Benedikta frænka er pínd af Önnu Th. þótt skýr sé og fremur
falleg en ekki þægil. í umgengni. Páll sagði að HB hefði
fengið 200 kr. ferðastyrk. Kjaramál og lóðarsala í
Vesturheimi. Ræðir um að þau hittist eftir skólalok, hugsanl.
að hún komi fyrr til hans.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

10.1.1883

Ræðir bréfaskr., skárri heilsa sín. Ræðir kvæðabók Byrons og
um Spencer. Reikningskennslan gengur vel en síður
sögnkennslan. Frú Hjaltalín hefur boðið aðst. sína.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

17.2.1883

Aldrei hraustur og hugsar stöðugt um heldur dökka framtíð.
Hefur verið að ræða framtíðina við Hjaltalín en ekki nefnt enn
við (Þorv.) Thoroddsen að hann taki sögukennslu., góður
söngvari en kann ekki að spila.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

28.2.1883

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

4.3.1883
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Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

22.3.1883

Er á leið til Ak. með Hjaltalínshjónum og Thoroddsen.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

20.4.1883

Þakkar gjöf hennar (festi). Segir af páskaferð til Ak. og hann
verið beðinn um að þjóna um sumarið f. Akureyrarprest sem
hann er ekki viss um að hann geti v. ferða um sumarið. Segir
frá skólastarfi. Er að undirbúa ferð sína til Reynist. Ræðir
vandræði m. einn starfsm. skólans og skoðanamun
skólastj.hjóna. Ræðir ferð þeirra SB til Rvíkur, fjárskort, spyr
hvort hún treysti sér þangað. Ræðir kvenfatnað þ.m.t. ísl.
búninginn, sjúkdóm Valgerðar systur sinnar; hugsanl. uppsögn
Halldórs Friðrikssonar frá Lærða sk. og mögul. á að fá hans
starf.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Leith

9.7.1883

Ferðasaga. Hitti Eggert Gunnarsson sem dvelst í Glasgow og
töluðu þeir mikið saman. Einhver óvissa hjá honum þar sem
hann hefur ekki fengið skip fyrir vörurnar til Ísl. þannig að
hann er seinna á ferð en Gunnlaugur átti von á. EG segir að
með því móti fitni hrossin á Ísl. Lýsir komunni til Edinborgar.
EG fór aftur til Glasgow og virðist hafa útv. skip. Í Khöfn
mun HB hitta Vilhjálm Finsen en tilgangurinn virðist að hitta
hann.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Khöfn

19.7.1883

Segir af ferð og þeim sem er hann hefur átt tal við, Oddgeir
Stephensen, Hilmar Finsen. Vilhjálmur Finsen er utanbæjar,
sem gerir tilg. ferðarinnar óákveðinn. Skrifaði honum og fékk
svar að hann gæti ekkert gert því Lárus Halldórsson, honum
nátengdur, hefði sótt um sömu stöðu. Svaraði og spurði hvort
hann myndi styðja sig ef Lárus kæmi ekki til gr. HF sagðist
kynna sér málið. OS sagðist halda að landshöfðingi styddi
Tómas Hallgrímss. HF sagði svo að hann myndi ekki skipta
sér af málinu. Gísli Brynjólfsson lofaði að vinna að málinu.
Frétta að vænta um 31.7.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Thorshavn

2.7.1885

Segir af ferðinni til Khafnar, hrossafarmi og dvölinni í
Færeyjum. Hann fékk ekki nema dýrt far, er því peningalítill
og verður að fara beint til Ak. og SB norður samferða
alþingismönnum frá Rvík og kæmi til móts við hana.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Leith

6.7.1885

Segir frá erindr. og innkaupum fyrir þau SB. Hitti frú Hjaltalín
í Granton. Var vinsaml., virðist ánægð með lífið

Halldór E. Briem

Susie Briem

Khöfn

1.7. 1885?

Í erindrekstri v. stöðu, hittir ýmsa en sýnilegt að Þorv.
(Thoroddsen) er líklegastur. Býst við að Jón Jakobson komi til
Möðruv. Erfitt um styrk fyrir flatarmálskennslubókina. Hitti
vin sinn próf. Anderson, sem bauð honum að búa hjá sér í
glæsil. húsakynnum sem vænta má af sendiherra
Bandaríkjanna. Mikil ánægja af samveru með honum. Líður
vel. Aldrei laus við höfuðverk.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Khöfn

24.7.1885

Þorv. Thoroddsen fær stöðuna ef hann verður ekki
jarðfræðingur landsins. Anderson fór til Gautaborgar til að
vera við athöfn til heiðurs skáldinu Snoilsky. Meðan hann var
burtu bjó hann hjá Sigurði bróður. Anderson fór og talaði við
Íslandsráðherrann sem sagði honum að Þorv. væri metinn
hærri.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Khöfn

31.7.1885

Þorv. hefur fengið stöðuna, ástæða til að gleðjast yfir að hann
fari frá Möðruv. („Grey bull“). Svo getum við komið okkur
fyrir í þægil., fallegu húsi.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Khöfn

11.8.1885

Í stað skipunar í stöðu Þorvaldar er send fyrirsp. um hvort
breyta eigi til með Möðruvallaskóla. Nú er möguleiki að
skipta um kennslugreinar. Ræðir óvissu framundan. Á meðan
er óvitað hvort við fáum húsn. Þorvaldar. Hvernig sem fer ætti
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SB að fá húsn. hjá Jensen á Ak. Ekki hægt að kaupa húsgögn í
Höfn og senda til Ak.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

1.10.1885

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

20.12.1886 Er kominn aftur en þreyttur eftir langan gang. Segir frá fólki
o.fl.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

5.1.1887

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

11.1.1887

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

jan. 1887

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

1.10.1887

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

2.10.1887

Heilsan við það sama, gengur við staf án þess að þreytast í
stiga. Sjö verða í skólanum, allir í efri bekk. Nýi kennarinn,
Stefán. ókominn. Vandræði í peningamálum.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

5. 10.1887

Stefán ókominn. Mest annars um peninga, sláturfé og
greiðslur.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

8.10.1887

Kona Hjaltalíns er komin.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

11.10.1887 Hef ekki kynnst Stefáni en hann virðist þægilegur, líflegur og
greindur. Frú Hjaltalín ekkert nema kurteisin en held mér frá
henni. Hef ekki fengið bréf um stöðuhækkunina.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

13.10.1887 Allt gengur þægilega hér. Guðrún lífgar húsið upp.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

19.10.1887

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

22.10.1887

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

4.11.1887

Margir á leið til Akureyrar til að vera viðst. giftingu á morgun.
Peningamálin öðruvísi en ætlað var. Hjaltalín vildi fá
mánaðargj. fyrr en áður. Þurfti að kaupa ull á Bægisá. Líður
illa í maganum.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

7.11.1887

Segir frá fæðingu sonar Páls bróður hans 8.10. og veikindum
Kristínar. Jóhanna er hjá henni. Áin frosin. Býst við að fara til
Ak. Ræðir útsvar og kæru sína.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

21.11.1887

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

28.11.1887 Segir frá dauða Kristínar Briem. Páll tók dauða hennar þungt
enda hjónabandið gott, þó aðeins stæði 1½ ár. Foreldrar
hennar tóku drenginn að sér og fór P. suður með hann. Ræðir
ósætti Laxdals og Jakobs Havsteen. Á í vændum fund með
hreppsnefnd um skattamál.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

11.12.1887 Ræðir bók eftir Púskin. Hefur ekki tekist að kaupa rjúpur.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

18.12.1887

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

19.12.1887 Ræðir beiðni Matthíasar um að predíka fyrr hann á áramótum.
Vill vera laus en verður að gera það fyrir Matta. Ræðir um
hræðilega leiðinlega konu hans, spilamennsku hennar, skárri
en ekkert.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

9.1.1888

Kominn aftur til Möðruv. eftir 3½ tíma ferð á hesti í snjó en á
sæmil. vegi. Tekið vel af Hjaltalín en svolítið var hann
vandræðal., kannski v. herbergisins, sem var opið en ekki í
óstandi. Á umslagi: Vinsamlega sendu stækkunargler, nál og
þráð.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

16.1.1888

SB vantar haframjöl og fór HB til séra Davíðs á Hofi og fékk
það litla sem þau máttu missa og sendi til Ak. Þau á Hofi hafa
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Er að koma fyrir eldavél og öðrum hlutum og mun sækja SB
um helgina.

Segir frá húshaldi, konu sem mjólkar kú þeirra og eldar
máltíðir. Hefur skrifað ósk um að búa á Björgum. Styður
Hjaltalín það.
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Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.
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það litla sem þau máttu missa og sendi til Ak. Þau á Hofi hafa
lítið, enda gestakoma mikil. Nefnir dauða Aðalsteins og
ömurlega sambúð við konu hans. Fékk stækkunarglerið en
hann hefur ekki fundið sitt eftir að hann kom eftir jólin. Segist
lítið hafa unnið eftir heimkomuna, aðeins lítillega sinnt
flatarmálsfræðinni. Friðrik hefur áhuga á útgáfunni og segist
búast v. 100 áskr. í Þingeyjarsýslu og ef 200 fengjust mætti
gefa hana út.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

25.1.1888

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

7.2.1888

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

19.3.1888

Segir frá hrossaskiptum. Veðrið og flóð í ánni hindrar að hann
komist til SB.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Flatatunga

29.8.1888

Á leið suður. Meiddi sig í fæti á leið frá Möðruv. til Bægisár,
en skánaði þar. Er nú stefnt á Reyki á Reykjabr. Ef hann
verður ekki betri í fætinum ætlar hann að fá mann til að fara
með prófessor Mr. Smith, áfram og gæti þá dvalið dag á
Álfgeirsvöllum (þar sem Ólafur br. hans býr). En nú er ég
betri og ég geri þetta varla.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

29.10.1888 Segir frá ferð sinni og erfiðleikum með að komast yfir ána.
Magnús verið að syngja með piltunum í dag og fram á kvöld.
Þá hefur verið unnið að lagfæringu á herbergi HB og verður
nú hlýrra. Ræðir heilsu SB. Segir að Magnús muni kenna
söng einu sinni í viku.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

26.11.1888 Var kominn á leið, en er hann var að leita að vaði sökk
hesturinn í snjó, varð að snúa við. Þannig á hann orðið lítið af
mat, nema kæfu, sem er orðin skemmd. Er að vinna að
enskubókinni og er búinn með málfræðihlutann. Kemur með
handritið næst þannig að hún geti farið yfir það. Síðan getur
Björn tekið það til prentunar. Segist hafa verið í ánægjulegu
boði hjá Stefáni og þeir sama sinnis í stjórnarskrár- og
skólamálum. Næsta dag vorum við boðin til Hjaltalíns og var
þar stíf stemmning, sem vænta mátti. Enginn veit hvað ég er
að skrifa nema Friðrik. Ræðir um sendingu handritisins.
Matthías verður að sýna þolinmæði. Ræðir kvæðabók og
afstöðu Matthíasar.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

28.11.1888 Ræðir m.a. blöðin, Ísafold og Fjallkonuna, sem eru full af
umræðum um: Er Ísland að blása upp? En enginn ræðir
ritgerð Boga um skólamálið sem þó er mesta framfaramál
Íslands. Þorleifur ætti að vera ánægður með grein hans um
efnið.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

10.12.1888 Þakkar matinn, sem er svo mikill að hann treystir sér ekki til
að klára hann fyrir jól. Certainly sjera Matthías is always the
same kind-hearted childish fellow as he has always been. This
about the notepaper reminds me of the time when I was at the
seminary … Hefur skrifað grein um skólamál og biður SB að
láta séra M. fá hana. Einnig hefur hann skrifað um
Möðruvallask. Var boðið ásamt Stefáni og konu hans til
Hjaltalíns í spil. Ég var feginn þegar það var búið enda mjög
kalt í herberginu.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

5.2.1889

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

28.2.1889

Susie Briem

Möðruv.

11.3.1889

Halldór E. Briem
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Sendir tvö kvæði eftir SB með séra Matthíasi, sem virðist hafa
verið í heimsókn. Segir þau bara góð. Leiðrétti smávegis.

Ræðir bækur, m.a. Kaalund. Hefur skipst á bókum við Stefán.
Boðinn m. fleiri gestum til Hjaltalíns. Stóð stutt við en fór
þangað sem verið var að dansa, þar voru Stefán og Steinunn,
einnig dætur Jónasar á Þrastarhóli. Dansaði lítið. Þá sá ég einn
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nemanda, Gísla, settist hjá honum. Fórum að tala saman á
ensku. Þetta vakti athygli og piltarnir yfirgáfu dansinn og
stóðu í hring þar sem ég sagði þeim frá ýmsu þar til ég sagði
að þeir yrðu að sinna stúlkunum.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

16.3.1889

Ræðir heilsu sína og hvað hann geti gert til að bæta hana, með
lífsháttum og mataræði.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

17.3.1889

Biður um kínadropa.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

18.3.1889

Biður um skyrtubrjóst f. afmæli Hjalatalíns. Rekur veikindi
sín.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

20.3.1889

Nefnir bókina Isadora sem farið hafði þeim á milli og er í
villu. Hjaltalín á afmæli á morgun og frí í skólanum og haldið
upp á daginn. Eiríkur Magnússon hefur skrifað. Foreldrum
HB þykir góð hugmynd að SB verði í Rvík næsta vetur. Veit
að SB var á balli til kl. 3. Hún hafi verið heppin að hann var
þar ekki þar eð hann hefði aldrei enst svo lengi. Virðist hafa
ritað grein í Lýð.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

25.3.1889

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

30.3.1889

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

1.4.1889

Ræða tíðum saman um bækur eftir Fritz Reuter.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

5.4.1889

Ræðir bækur sem þau SB eru að lesa, einnig vöntun á pappír
vegna prentunar enskubókarinnar.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

8.4.1889

SB virðist stunda hljóðfæraleik. Bætir við að þau séu búin að
fá herbergi í Rvík.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Korpúlfsst.

17.9.1889

Er á leið norður.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Þyrli

18.9.1889

Framhald ferðasögunnar.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Melstað

22.9.1889

Framh. ferðalagsins.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

1.10.1889

Segir ferðasöguna. Elín systir hans og Martha hittu hópinn á
Stóru-Borg en höfðu týnt hestunum. Fór til Höskuldsst. Kom
til M. eftir tólf d. ferð. 37 stúlkur voru komnar í skólann á
Ytri-Ey. Fór daginn áður til Akureyrar í ýmsum erindum. 16
piltar hafa sótt um skólavist og líklegt að þeir verði 25 og er
það framför. Mikið rætt um flutning skólans til Rvíkur. Er í
hádegisfæði hjá Hjaltalín en sér um sjálfan sig annars.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

19.10.1889 Gleðst yfir að SB hafi fengið betra herbergi. Er það nógu stórt
fyrir okkur? Er búinn að koma sér fyrir, einnig m. eldavél.
Ræðir um sölu og dreifingu enskubókarinnar. Segir bókina
fulla af prentvillum; bíður nýrrar útgáfu að leiðrétta. Bókin
illa skorin og fl. gallar. Óvíst um framhald útgáfu Lýðs.
Skólinn gengur vel og er búist við 28 nem. Ólga í fólki vegna
umræðna um skólann á Þingvallafundi og frumv. Páls um að
flytja skólann. Segir frá vandræðum séra Davíðs vegna náms
og drykkju Ólafs sonar síns. Ræðir Hafst. Péturss., áætlun
hans um að fara til Ameríku og reiði séra Hallgríms bisk. í
hans garð. Soglegt sem kom fyrir Ingibjörgu dóttur Skapta að
hún var geðveik fyrir tveim vikum

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

6.11.1889

SB hefur verið alvarl. veik. Vandræði með sendingu launa
norður. Skólinn fjölmennur. Stefán frá Heiði er hjá syni
sínum, leiður yfir gerðum sonar síns séra Sigurðar. Stefán er á
móti bróður sínum í þessum stjórnm. Andl. og menningarl
ástand á Ak. ekki gott, fá börn sækja skóla. Útgáfa Lýðs
liggur niðri.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

2.12.1889

Slæm heilsa SB. Ræðir vanda og skuldir í sókninni ásamt
ágreiningi sóknarn. og HB og verður fundur um málið á
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Hjalteyri.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

5.1.1890

SB er orðin frísk. Feginn að hún er flutt til foreldra HB eftir
veikindin. Betra að vera í Rvík vegna læknisþj. Sendi grein til
Norðurljóss sem birtist senn. Flutti fyrirlestur um stjórnarskrármál á Ak og var vel tekið. Kostaði 25 aura inn og fara
því 10 d.kr. til minnisvarða Jóns Sig. Heyrir óskir um að hann
bjóði sig fram. Hann tekur því rólega. Hefur ekki heyrt annan
nefndan en Einar í Nesi, sem er skynsamur þótt hann sé
heyrnarsljór. Þá segist HB hafa skrifað í Norðurljós á móti
Þjóðviljanum en Skúli Thor. leitar stuðnings í kjördæminu.
Fólki liður vel og hefur það gott vegna sauðasölunnar. Segir
frá uppsetningu leikrits. Vegna áskorunar hélt hann líka
fyrirlesturinn eftir messu. Segir frá Matthíasi og fjölsk. Segir
frá heimsókn og fjölsk. á Hofi. Hefur bætt við sig
sögukennslu og kennir 25 st. á viku.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

31.1.1890

Segir frá leiks. á Ak. á Mulatten, sem leikið verður á dönsku.
Allir á Möðruv. ætla á leikinn nema Hjaltalín. Einar í Nesi
ætlar að bjóða sig fram og HB dregur sig í hlé. Segir frá
frambj. og að við muni bætast that notorious Skúli. Segir frá
búskap og að Stefán St. ætli að taka við búi á Stóru-Brekku,
þar sem hann vill ekki búa lengur á Möðruv.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

27.2.1890

Þakkar skemmtil. bréf. Hefði ekki samþykkt að SB léki í
gamanleik. Dregið sig í hlé í kosningum. Mislíkar að vera
tengdur við Skúla á Ísaf. Sendi leiðréttingu til Björns ritstj.
Skólapiltar stofna sjóð til styrktar fátækum nemendum.
Sjálfur ætlar HB að flytja fyrirl. um skólamál á Ak. 9.3.
Stefán og HB skiptust á kennslugreinum, leikfimi og sögu.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

21.3.1890

Ræðir kosningarnar og meðmæli amtmanns m. Einari í Nesi,
sem hafði neikv. áhrif. Skúli virðist vinna á. Ræðir dauða
barns Sigurlaugar kennara á Lauglandi. Ræðir skuld Jóns
Ólafssonar, efnahag hans og Ameríkuferð og spyr hver verði
þingmaður í Múlas. Ræðir suðurferð sína í vor. Fundur á
morgun um uppsetning Helga magra eftir M.Joch. Telur að
mikið þurfi að breyta því fyrir sviðið. Mikil aðsókn að
skólanum. (Varð ekki af fyrirlestrinum).

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

3.4.1890

Virðist vera eftirvæntingarfullur vegna byrjaðra
gufuskipaferða sem dregur mjög úr töf á að fréttir berist. Fór
til Ak. en þá átti að taka mynd af nemendum og kennurum.
Ræðir skrýtna grein sem Friðbj. Steinsson skrifaði gegn HB í
sitt fyrsta hefti af Norðurlj. Var mikið hlegið að greininni. HB
svarar í Lýð. Matthías vildi síður taka gr. en gerir það samt.
Friðbj. vill komast á þing og heldur að hann komist vegna
skiptingar atkv. milli Einars í. N. og Skúla. Ég held að hann
gefi upp von eftir svar mitt. Það hjálpar Einari helst að
amtmaður mælti með honum. Hvað segir Páll bróðir um
þetta?

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

18.4.1890

Er búinn að kaupa hest og verður samf. Stefáni vestur sem
ætlar að sækja tengdafor. sína og setjast að á Stórubrekku.
Ræðir stjórnarskrármálið og virðist andvígur Ben. Sv. Skrifar
grein um málið í Lýð því Norðurljósið er lokað honum sem
vænta mátti. Matthías skiptir greininni milli 2ja blaða. Ræðir
þjóðhátíð á Ak. um 20. júní sem Matthías muni setja svip sinn
á. Mjög gott veðurfar en fisklaust.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Ísaf.

5.10.1890.

Segir af ferðum sínum. Hitti Magnús bróður Matthíasar. Elín
dóttir Matthíasar er hjá honum. Skafti Jósefsson er hér við
skuldheimtu fyrir Magnús og drekkur mikið. Skúli er veikur.

51

Eggert Ásgeirsson skráði 2007-9

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
Lél. skammargr. um HB í Þjóðv.; tekur því létt.

Halldór E. Briem

Sigurður E.
Briem

Rvík

20.9.1890

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

20.10.1890 HB og flestir nemendanna 36 m. kvef. 18 í hvorum
svefnskála, alveg pakkað. Nú er þörf á að auka
skólahúsnæðið. Frú Hjaltalín er ánægjuleg en þær Steinunn
hittast ekki. ræðir um mögul. á að Stefán taki við
Möðruvallabúinu því hann fær ekki Stóru-Brekku nema til
árs. Virðist selja bækur sjálfur og er Friðbjörn ekki ánægður.
Saknar móður sinnar. Húsið hefur misst karakter og samband
systkinanna breytist. Sendir grein sína number three og biður
hana láta Pál fá. Býst við að Norðurljósið hætti eftir áram.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

7.11.1890

Segir af Ragnheiði Davíðsdóttur frá Hofi sem býr nú í
Fagraskógi. Sigurður bróðir HB er settur sýslum. í
Árnessýslu. Ræðir um Vilhjálm bróður sinn sem var fenginn
til reikningskennslu í Lærða sk. Hefur ekki mikla trú á honum
en vonar hið besta (hann var þá 21 árs, prestur). Segir frá
skólanum og að frú Hjaltalín verði í Rvík í vetur. Spyr um
hvernig heimili föður hans verði eftir dauða Ingibj. Þá þarf SB
að hugsa sinn gang. Nefnir starf fyrir hana t.d. þýðingu á
goðafræðinni. Hefur svarað Þjóðviljanum í Ísafold.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

2.12.1890

Þakkar mynd af henni og gleðst yfir að hún dvaldist hjá
Gunnl. Br. í Hafn. og að hún var í biskupsstúkunni við
vígsluna. Heldur strangt bókhald þar sem hann er nú við
bóksölu. Hefur ekki sinnt danskri handbók en unnið að ísl. og
hagnýtri málfræði. Síðan má athuga útgáfuna. Þetta er
leyndarmál. Ætlar að verja tíma sínum í þetta en ekki í
greinarskrif, nema ef þarf vegna Skúla. Fróðlegt að vita hver
viðbrögð hans verða við greininni í Ísafold. Ég gefst ekki upp.
Borða mest egg og kringlur, stundum brauð úr bakaríinu.
Vilhjálmur frændi hans (Sverrisen?) er í skólanum og er
meðal betri nemenda í neðri bekk. Segir af Stefáni
Thorarensen sem sagði lausu emb. og flytur til Danm. Spyr
hvort Páll muni sækja því tekjur séu betri hér en í Rang.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

6.1.1891

Þykir leitt að henni þyki sárt um ritdeilur HB við Skúla. Verð
að verja mig. Segist þurfa að verja sig annars haldi málið
áfram. Ræðir það ósennilega að hann verði sektaður fyrir orð
sín. Ekki sé ég eftir að greiða dálítið fyrir að segja satt um that
creature sem sparkar og slær án þess að neinn bregðist við.
Var á Ak. milli jóla og nýárs og hitti helstu menn og þeir voru
ekki á móti að ég skrifaði gegn Skúla. Séra Matthías ætlar að
halda Lýð gangandi eitt ár. Hann kom hingað út eftir til að
biðja um stuðning. Ég lofaði honum að skrifa aðeins ef ástæða
væri til. Friðbjörn er ekki ánægður með útgáfuna. Séra Jónas
virðist vera Skúlamaður. Frú Hjaltalín vill sættast við konu
Stefáns en veit ekki hvernig. Hún er enn að hugsa um að búa í
Rvík eða erlendis næsta vetur. Ræðir heimilishald föður síns.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

3.2.1891

Segir af jarðak. Stefáns St. og breytingum á húsum. Samband
Steinunnar og frú Hjaltalín óbreytt. Séra Davíð og Sigríður á
Hofi hafa engar fréttir af Ólafi syni þeirra eða hvar hann sé.
Sagt að próf. Fiske hafi boðið honum til Flórens. Er búinn
með ísl. málfræðina og ætlar að biðja Jón Þork. að fara yfir
hana. Ræðir útgáfuna, augnveiki sína og hestakaup. Ræðir
væntanl. níðgrein Skúla um sig og biður SB að taka henni létt
eins og hann sjálfur. Ekki sé rétt af sér að fyrirlíta fólk eins og
hann geri, en svona sé hann.
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Halldór E. Briem

Susie Briem

Reykjavík?

1.3.1891

Ræðir enn hvað SB tekur illa ritdeilum þeirra Skúla. Þessu
fari að ljúka því Skúli sé að springa af reiði í síðustu greinum.
Sagðist HB hafa haft gaman af grein S. sem kom undir nafni
og leiðaranum. Ánægður með að faðir hans ætli að halda hús
áfram. HB og Elín munu eiga samfylgd suður í vor. Ræðir
samsk. Steinunnar og frú Hjaltalín. 20 piltar hafa sótt um
skólavist. Ísl. málfræðin tilbúin. Hjaltalín las hana yfir. Elín
ætlar að nota hana í skólanum. Fleiri munu gera það, Morten
Hansen og Jón Þórarinsson. Biður hana um fyrirgr. vegna
bókakaupa.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

22.3.1891

Ræðir fúasveppi í skólahúsinu. Nemendur stefna að tombólu
fyrir nemendasjóð sinn og hafa beðið HB um að halda
fyrirlestur. Sendir háðsgrein um Skúla sem hann biður SB
koma til Ísafoldar. Verður síðasta grein hans. Ræðir bætta
heilsu Ingibjargar Skaptadóttur. Spyr um hvað Páll segi um
deilurnar við Skúla.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

4.4.1891

Tombólunni lauk í dag og má búast við 150 d.kr. HB hélt
fyrirl. um Bergþóru, Hallgerði og Guðrúnu Ósvífursd. Var
honum heldur vel tekið. Séra Matthíasar er að hætta útg. Lýðs
og verður Norðurljósið þá eina blaðið f. norðan; gengur bæril.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Kornsá

20.9.1891

Segir ferðasögu um Kalmannstungu og Grímstunguheiði í
slæmu veðri.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

30.9.1891

Segir frá ferðinni sem hélt áfram að Ytri-Ey, síðan til
Sauðárkr. þar sem hann hitt Matth. Joch. Hélt með honum til
Ak. og á leiðinni inn í Skagafj. og þar sem HB hitti Claessen.
Þeir ræddu mikið um Eggert (væntanl. son Claessens) um
nám hans o.fl. Ræðir breytinguna á húsi Stefáns sem kostaði
mikið og á ofan féll verð á sauðfé. Virðist minni aðsókn að
skólanum vegna árferðis.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

4.10.1891

Ræðir málfræðina sem ýmsir spyrja um. Ekkert komið af
henni norður.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

20.10.1891 Nemendur orðnir 36. Segist hættur að selja bækurnar og lætur
það í hendur Guðmundar prentara. Ræðir um samningu
leikrits, hefur efas. um hæfil. sína. Skúli hefur gefið út kæru á
hendur HB. Sendir henni leikritið.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

6.11.1891

Ræðir skipaferðir. Spyr um þýðingu hennar á goðafræðinni.
Hefur verið boðaður fyrir rétt á Hjalteyri. Tekur því létt.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

1.12.1891

Hefur skrifað leikritið Herra Sólskjöld. Sýndi það ýmsum á
Ak. og vilja Jakob og Kristinn Havsteen fá það prentað og
leggja út fyrir kostnaði þar til tekjur kynnu að verða. Er það
komið í prentun og útgefið um áram. Leikrit hans, Frissi,
verður leikið á Sauðárkr. Piltarnir hafa beðið HB um lítið
leikrit fyrir sig. Ekkert enn gerst í málaferlunum. Þykir leitt að
föður HB falli þau þungt. Segist hafa penna sinn að vopni.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

6.1.1892

Leikarar fyrir sunnan virðast hafa hafnað leik hans. Ástæðan
virðist að leikritið hafi verið of stutt. Ræðir einþáttunga. Herra
Sólskjöldur er að koma út og verður leikritið sent SB. Ræðir
pólitíkina í því og leikritasamkeppnina í Rvík. Skrifaði stutt
leikrit: Biðillinn, fyrir skólapilta sem hafa sýnt það:
Gestakoman, og hefur tekist að vekja hlátra. Ræðir prentun
bóka sinna og stofnun gagnfræðaskóla í Rvík.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

2.2. 1892

SB er létt í bréfi sínu og hefur skemmt sér vel á jólum í
Hafnarf., síðan til Rv. og verið í leikhúsinu. Ræðir hugsanl.
húskaup, lýst ekki á. Spyr hvenær faðir hans fari til Hafnarfj.
til að vera hjá Gunnl. Ræðir húsnæðismál þeirra. Hefur
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skrifað sér til gamans tvö leikrit, Þórunn hyrna sem er
einskonar framhald af Helga magra Matthíasar og
Tengdamóðurina, einþáttunga. Ýmsir hafa reiðst leikr.
Sólskjöldur. Hefur selst þannig að það borgar sig. Segir frá
málaferlum Skúla.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

29.2.1892

Ræðir enn um Skúla og segir að tvær níðgreinar hafi birst um
sig, eftir að Sólskjöldur kom út, í Norðurljósinu. Ég mun ekki
svara. Skúli vann málið gegn HB og er sekt 80 kr. í ríkissj.
Mun hagnast meira á Sólsk. og því er þetta ekkert. En
dómarinn gleymdi málskostnaði 35 kr. og ekki vitað hvernig
fer. Eggert á Glerá sem flutti málið er að velta fyrir sér annari
kæru v. Sólskj. en vekur aðlátur fyrir. SB fer á skautum og
lýst HB vel á. Fellur ekki að SB taki við boðum
biskupsekkjunnar og sitji þar með Þorvaldi (Thoroddsen).
Gleðst yfir að Páll ætlar ekki að byggja í Ási sem er illa í
sýslu settur.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

21.3.1892

Það sem ég sagði um villu í dómi er ekki rétt. Afrit mitt var
ekki rétt. Ræðir leikrit sín. Svarfdælingar ætla að leika
einhver þeirra en leikarar á Ak. vilja ekki leikrit hans. Segir
sögu af Skúla, Friðbirni Steinssyni og Eggert á Glerá v.
Sólskj. Nú er HB að semja langt leikrit um landnám
Vatnsdals: Ingimundur gamli og synir hans. Segist hafa meira
að gera en hinir kennararnir. Vinnur að handriti að
stereometry. Lítur út fyrir að Skúli verði kosinn í Eyjaf.
Benedikt reynir við S-Þing.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

18.4.1892

Ræðir um leikrit frú Holm og frú Hjaltalín sem sett hafa verið
upp í Rvík. Hefur lokið við Ingim. gamla. Ræðir búskap Páls,
heilsu Ólafs Halldórssonar, hugsanlegan amtmann, Halldór
Daníelsson. Hvor verður þá bæjarfóg. Hannes H. eða Páll?
Skúli hefur tapað máli sínu við Þorv. Jónsson og þá væntanl.
einnig prentsmiðjunni.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

1.5.1892

Prófin að byrja. Elín vill verða samferða suður en kemst ekki
fyrr en 25. Vill gjarnan sjá Vatnsdal v. leikritsins. Þannig
dregst að hann komist til að faðma hana að sér. Ræðir
samgöngur, framfarir, ber saman Norðurl. og Suðurl.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Blönduósi

25.5.1892

Segir ferðasögu sína og áætlun um að fara í Vatnsdal og að
Bæ í Strandas. Var í vandræðum m. að gr. skuldir sínar áður
en hann fór því ekkert bréf kom áður en hann fór.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Sveinsst.

22.9.1892

Segir ferðasögu og stefnir á Ytri-Ey. Fróðl. að skoða átthaga
Grettis. Frh. verður Sauðárkr., Hólar, Tjörn í Svarf.d, Möðruv.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

29.9.1892

Varð vegna ófærðar að snúa við á Heljardalsheiði og fara
Öxnadal, um Hofsstaði, Silfrastaði, og Steinsstaði til Möðruv.
Steingrímur Jónsson á Silfrastöðum var í slíkum kröggum að
HB neyddist til að lána honum 100 kr. Biður hana um að taka
víxil fyrir þessu og greiða á reikning Steingr.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

18.10.1892 Enn fjárhagsvandr. sem eru enn verri vegna lánsloforðsins v.
Steingr. Fluttur til Stefáns. en ekki búinn að koma sér fyrir.
Hefur ekki hafið vinnu við leikritin, aðeins fá erindi v.
fornyrðisl. fyrir Ingim gamla. Ræðir mikið um Willie, sem
mun vera Vilhjálmur bróðir hans, og Steinunni. Nemendur eru
37. Klemens settur amtmaður Búið að gera góðan veg milli
Akureyrar og Oddeyrar.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

8.11.1892

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

30.11.1892 Heldur en ekki glaður v. 2ja bréfa og að SB tókst auðveldlega
að leysa fjármálin. Aldrei aftur mun hann leggja á sig annað
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að leysa fjármálin. Aldrei aftur mun hann leggja á sig annað
eins. Ræðir uppgjör v. Björn Jónsson. Þá fékk hann fréttir um
að þau ættu von á barni. Steinunn og Stefán eiga líka von á
barni. Segir af slysförum og barneignum. Segir frá leikriti sem
setja á upp á Möðruv. Ritstörf ganga ekki vel um þessar
mundi. Þykir slæmt að ekkert leikrita hans séu sett á svið í
Rvík því af því mætti mikið læra. Segir frá undirbún.
blaðaútg.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

2.1.1893

Ræðir fréttina um þungunina og áætlanir. Hugsanl. hættir Elín
skólastjórn Ytri-Eyjar og fari suður, etv. til Páls bróður þeirra
(í Rangárvs.). Jólin hafa verið ánægjuleg í húsi Stefáns.
Messaði á gamlárskvöld. Stefán bauð piltunum, haldnar
ræður, skemmtilegt í góðu veðri. Hjaltalín bauð piltunum á
aðfangadagskv., en sagt að það hafi ekki verið ánægjul. enda
frúin í slæmu skapi. Mun ástæðan hafa verið að Hjaltalín var
ekki beðinn um að messa á gamlárskv. Matthías hélt messu
milli jóla og nýárs, barnakór söng og hann las úr nýjum
Grettisljóðum. Þau eru góð, las hann úr þeim fyrir HB áður.
Segir frá stofnun blaðsins Stefnis. Blaðstj. er Stefán, Klemens
og sr. Jónas á Hrafnag. Frétt um þungun SB hefur borist
norður.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

31.1.1893

Segir fréttir af fæðingu barns þeirra Steinunnar. (Það var
Valtýr). Segir frá hvernig fréttin af SB barst út. Hissa að
Sigurður bróðir hans segi sér ekkert af málinu v. Skúla. Er að
vinna að leikr. Guðúnu Ósvífursd. Slæmt ef Reykvíkingar
leggi leiklistina niður þótt hann bjóði fram leikrit! Enn rætt
um tombólu í skólanum. En lítið gerist hér þegar frú Hjaltalín
er hér því enginn talar þá frjálslega.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

23.2.1893

Ræðir barnkomuna og að Sigurður Christofferson og Baldvin
Baldvinsson hafi verið á Akureyri, en hafði ekki samband.
Ræðir um veikindi Guðrúnar konu Eiríks Br. Sendir vörn sína
(fyrir Sigurð Br. sem fer með málið) í málinu v. Skúla. Páll
Einarsson er kjánalegur í sókn sinni. Segir frá kvæði um
þorrablótið sem haldið var og fjallar um ýmsa þekkta. Einn
skólapilta er grunaður, hinn sami og skrifaði vörn fyrir
Hjaltalín í Þjóðólf. Kona Hjaltalíns er grunuð að standa á bak
við. Veit ekki um það en útkoman fyrir skólann er ekki góð.
Páll vill fá upplýsingar vegna málaferlanna sem SB geymir
fyrir HB. Sonur Stefáns og Steinunnar vex og dafnar.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

27.2.1893

Ræðir stöðuveitingar í Reykjavík. Fólk á Ak. ætlar að draga
sig í hlé út af kvæðinu, hefði átt að gera það strax. Allt gengur
vel í skólanum. Rætt er um fjársöfnun vegna brúar á Hörgá.
Brúin kostar 30 þús., safnast hafa 700 kr. mest á Möðruv.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

18.3.1893

Er tilfinningaríkur meðan SB er e.t.v. í hættu. Þú hefur ekki
svarað mér um hvað barnið á að heita. stingur upp á Haraldi
og Ingu. Eggert er orðið svo vanalegt eins og Ingibjörg. Segist
fara fljótt suður. Fæst við leikr. Kjartan og Guðrúnu. Þykir
sorglegt að heyra um dauða Láru Hafstein konu Jóns
Þórarinssonar. Þá fjallar hann um styrk til séra Matthíasar.
Skólap. ætla að leika Í jólaeyfinu eftir Valdimar Briem.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

12.4.1893

Þakkar guði fyrir þá gæfu að þau hafi eignast son. Hlakkar til
að komast suður. Hefur haldið áfram vinnu við leikritið
Kjartan og Guðrúnu. Hef lesið leikritið fyrir fólk hér og fellur
því vel við það en segir það sorglegt. Ræðir dauða Guðrúnar
konu Eiríks bróður hans. Einnig nefnir hann dauða frænda
síns séra Eggerts Brím. Frétti að litli drengurinn taki illa brjóst
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Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
og furðar sig á því hvernig SB getur komist yfir allt sem hún
hefur að gera. Stingur enn upp á skírnarnöfnum. (Haraldur
Eggert Briem dó 4. ág.).

Halldór E. Briem

Susie Briem

Melum

25.9.1893

Hitti Eggert Claessen systurson, hann á suðurleið. Er
samferða landpóstinum. Tók frá séra Arnóri á Hesti hest til
Guðlaugar Arason sem á að fara á Flugumýri. Á leið að Bæ í
Strand. Óskar henni góðs í erfiðleikum hennar.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Mosfelli

27.9.1893

Gleymdi handritinu að Kjartani og Guðrúnu, biður um að fá
það sent. Segir ferðasögu sína og áætlun.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

13.10.1893 Segir ferðasögu frá Melum. Eftir að heim kom fór hann að
Hofi og til Akureyrar. Alls staðar fá þau hjón samúðaróskir.
Allir vita hve fallegt og efnilegt barn þeirra var. Júlíus
Havsteen amtm. og k.h. eru ánægð með að fara suður. Allir
vissir um að Páll fái amtmannsembættið. Gengur vel með
nemendurna sem streyma að, en lítið hafa þeir handa milli.
Búist við 35-36. Hjaltalín kemur aldrei hingað og konurnar
hittast aldrei.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

6.11.1893

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

28.11.1893 Ræðir slæma heilsu sína sem komi í veg fyrir að hann geti
fengist við skriftir. Heilsan veldur áhyggjum um framtíðina.
Ræðir um að hætta að borða hjá Stefáni og fá máltíðir heldur
hjá Hjaltalínshjónum þótt hann viti að St. falli það ekki í geð.
HB virðist falla verst matmálstímarnir. Hvetur SB til
skautaiðkana. Segir að þau séra Matthías hafi eignast son sem
dó fáum dögum síðar. Ræðir kvæði Hannesar og finnst þau
yfirborðsleg, ekki eðlileg eða innblásin, því er hann ekki
mikið skáld. Biður um eintak af reikningsbók Eiríks Briem.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

4.1.1894

Lýsir jólunum og ferð þeirra Jónasar á Þrastarhóli og Stefáns
St. til Ak. Veðrið afleitt, mikil rigning og flóð í Glerá sem olli
skemmdum. Á heimleiðinni var frost og féll hestur HB í ána
og hann sjálfur blotnaði. Eftir jól var honum boðið í Fagrask.
þar sem 3. barn þeirra Ragnheiðar og Stefáns var skírt Guðrún
(átti Jón Magn. skáld), vegna kvefs gat hann ekki farið.
Einnig boðið til Valgerðar á Laugal. en veður hamlaði. Ræðir
húsnæðismál þeirra SB í Rvík. Bók Matthíasar um
Ameríkuferðina er í prentun.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

24.2.1894

SB virðist vera í Hafnarf. hjá Gunnlaugi Br., vinna við
saumaskap, spuna og kennslu. Lárus Blöndal hefur sótt um
amtmannsembættið og hefur spurt um hús til leigu, getur
fengið gamla apótekið þar sem Klemens býr nú. Hann ætlar
að kaupa húsið af Júlíus Havsteen. Líklega kemst Páll ekki að.
Spyr hvort hann muni sækja um Húnavs. Vonbrigði með að
leikritin komist ekki á svið.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

24.3.1894

Er veikur. Segir frá leiknum: Hermannaglettur á Ak. Klemens
Jónsson, Halldór G. og Jakob Havsteen leika m.a.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

1.4.1894

Ís kominn í fjörðinn og lýsir honum. Ekki víst að gufuskipið
komist. Færð og vegir svo slæmir að erfitt er að komast um á
hestum. Skólanum að ljúka. Mikið rætt um skólann og
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Líklegt að Vilhj. bróðir hans fái Goðdali. Piltar í skólanum eru
36 og ein stúlka og býr hér í húsinu hjá Stefáni. Slæmur í
fótum. Vonar að Steingr. á Silfrastöðum borgi skuld. Klemens
nefnir aldrei 80 kr. sektina. Sonur Stefáns brenndi sig illa á
kaffibolla sem steyptist yfir hálsinn á honum. Bróðurdóttir
Matth., Dagbjört Magnúsdóttir er hjá Stefáni og Steinunni í
vetur, skemmtil. og góðhjörtuð, hefur verið í Danm. Talað um
að leika á Ak. en strandar á húsnæði.

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
suðurflutning hans, en fólk er á móti því og vill fá hann til
Akureyrar. Hjaltalínshjónin vilja fara suður. Sjálfur vonar
hann að komast til Reykjavíkur. Þó væri mögul. að búa á Ak.
úr því að Páll er kominn þangað.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

2.4.1894

Segir frá leiksýningum í Eyjafirði og stöðu þeirra hjóna.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

18.4.1894

SB hefur verið veik og Eggert faðir hans dáinn. Veður gott.
Nemendur úr efri bekk fara einn af öðrum án þess að taka próf
nema 4-5. Slæmt samaband nemenda og stjórnenda.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Saurbæ

20.9.1894

Segir ferðasöguna. Kraginn á frakkanum meiddi hann og var
hann að hugsa um að snúa við; af því fékk hann slæman
höfuðverk. Á Mælifelli hitti hann frænku sína sem fékk
saumakonu til að laga flíkina. Gengur allt vel.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Melum

21.9.1894

Stefnir á Lækjamót og Álfgeirsvelli. Hefur áhyggjur af SB en
vonar að hún komist heil gegnum sitt 33. ár. (Aldursmunur
þeirra hjóna var 9 ár.)

Halldór E. Briem

Susie Briem

Álfgeirsv.

25.9.1894

Frá Melum fór hann að Klömbrum og hitti Júlíus lækni glaðan
að venju. Komst að Reykjum og hingað næsta dag. Stefnir á
Silfrastaði, þaðan á Bægisá og að Möðruv. Rignt hefur mest
alla leiðina þar til nú að birti upp með fjallasýn.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

12.10.1894 Mikið vel tekið á móti honum af Hjaltalínshjónunum.
Stefánsfólkið var þurrlegt einkum konan. Fór næsta dag að
Hálsi, enda veðrið mjög gott. Jóhanna systir hans hafði náð
sér eftir veikindi í sambandi við fæðingu (Eggerts). Allt var
gott hjá þeim þó sjá megi að ríkidæmum er ekki fyrir að fara.
Gaf litla drengnum 10 kr. þegar ég fór. Síðan að Laugalandi
og vel tekið (af Valgerði) þannig að nærri var ofgert í mat og
drykk. Borist fréttir að Páll sé orðinn amtmaður. Höfðu
Jóhanna og Einar ekki frétt það. Allir glaðir. Valgerður óskaði
mikið til hamingju með þetta og er von að það haldist þegar
hún leitar stuðnings við kvennaskólann. Gott að vera kominn í
gamla herbergið í skólanum, laus við matarlykt og fá mat á
réttum tímum. Kennir 24 stundi á viku. Stefán kennir 17
stundir (eiga að vera 18, en hann sleppir leikfimi). Ekki farinn
að skrifa.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

9.11.1894

Samband fjölskyldnanna hér er ekki gott og ekki fer það
batnandi. Lýsir vel ástandinu. Hlakkar til komu Páls norður.
Hefur útvegað honum þrjú herbergi hjá Stefáni Thorarensen.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

6.12.1894

Gleðst yfir að hafa hitt Pál bróður sinn. Segir frá komu hans
og fyrsta degi í Eyjaf. Hann vill hafa Halldór hjá sér um jólin.
Vill það ekki. Þeir vilja gjarna fara til Háls og að Laugal. til
að heilsa fólki. Fellur ekki trúlofun Páls: but if the girl is
good, intelligent, accomplished and sufficiently cleanly, and if
Paul is happy in his choice I have nothing to say against it.
She may be quite good any way, though she is no beauty.
Undirbýr samningu málfræðibókar. Segir frá dansi í
skólanum, engin stúlka frá Stefáni kemur nærri neinu. Segir
frá Kristjönu Hafstein, Elínu dóttur hennar, heilsu hennar, og
ferð þeirra til Frakkl. Hvað um Gunnar? Segir frá fólkinu á
Hofi.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

1.2.1995

Ræðir heilsu SB og vonar að allt sé gott og hún sé við svo
góða heilsu sem ástæður leyfa (hún var aftur ófrísk) og á von
á sér í maí, lausafregnir um annað. Þá ætlar hann að reyna að
komast sem fyrst suður. Ef vel gengur ætti hann að komast
20.5. Páll fer suður 29. maí með gufuskipi, ætlaði að fara
austur um á hestbaki, en hætti við. Segir af tveim leikfél. á

57

Eggert Ásgeirsson skráði 2007-9

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
Ak., leikfél. og tónlistarfél, sem líka ætlar að setja upp leikrit.
Frú Stephensen er með uppistand v. Álfheiðar. Hún tekur
henni vel er hún kemur norður. Það er þreytandi að Akureyri
skuli vera skipt í tvennt og skiptast í afstöðu t.d. til skóla,
menn vilja hafa tvo. Engum dettur í hug að koma einum fyrir
t.d. í Barðsgili. Ekkert að gerast hér annað en sama togstreitan
milli húsa. Enn er fúi í gólfum. Aftur kviknaði í skólanum.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

27.2.1895

Ræðir væntanl. fæðingu og flókna stöðu skólans og umræður.
Segir frá áætlun Páls um byggingu og búsetu er hann flytur.
Ræðir lán frá Páli o.fl. fjármál sín. Ræðir sjúkleika Elínar
Hafstein frænku sinnar. Segir frá leiksýningum í Eyjaf.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

16.3.1895

Gleðst yfir þroska fóstursins. Vonandi verður barnið heilbrigt,
þótt for. séu það ekki. Nú er SB með rauða hunda. Segir af
leiksýningum á Ak. Ræðir langa ferð Eggerts bróður hans til
Seyðisfj. Eggert kemur til bræðra sinna á leiðinni. HB ætlar
að vera hjá Páli um páska. Hefur ekki skrifað, ekki fengið
styrk vegna íslenskubókar. Telur þörf á kennslub. í dönsku.
Nú hefur Hjaltalín fengið leyfi til utanf. Þá fellur hans starf á
HB, ísl., enska, ísl.saga. Stefán fær eftirlititshlutverkið. Þá
hefur Hjaltalín samþ. að HB geti farið suður áður en skóla
lýkur.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

24.3.1895

Segir af leiksýningum, tónleikum og fyrirlestri sr. Matth.
Ræðir leik SB í Thorvaldsensfél. Fór til Ak. og hitti Pál sem
var glaður og kátur eins og venjul. Sama ástand í samsk. milli
húsanna á M. Nú nálgast fæðingin og vonar hann að SB kalli
á ljósmóður og Guðmund lækni.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

9.4.1875

Páskafrí - eftir páska verður lestrarfrí og próf í maíbyrjun.
Lífið gengur vel hjá Jóhönnu og séra Einari og drengurinn
þroskast vel. Þeir Páll ætla sér að fara til þeirra að Hálsi.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

11.4.1875

Ræðir ferðir Páls, trúlofun Axels Tulinius, sýknun Skúla Thor.
f. hæstarétti. Páll og HB undirbúa ferð að Hálsi. Fara fyrst að
Varðgjá til að athuga færð á Vaðlaheiði.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

19.4.1895

Segir frá dvöl sinni á Ak. Páll leggur stund á enskunám og
þeir tala saman mest á ensku. Snorri trésmiður er að undirbúa
grunn fyrir byggingu Páls. Uppboð verður á Möðruv. 22.4. er
Hjatalínshjón selja bú sitt. Segist frú H. ekki munu koma aftur
að Möðruv. Hér voru tónleikar á hótelinu, galli hvað karlm.
sungu sterkt; gargansl. kvenraddir. Annars voru tónl. góðir.
Ætlunin er að halda tombólu á Grund, í Kaupangssveit,
Öxnadal og Ak. Á að safna fyrir brú eða fundarhúsi. Enginn
virðist þó eiga pen.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Blönduósi

18.5.1875

Elín bað um að fá að vera samferða í sinni síðustu suðurf.
Ekki ánægður eins og á stendur að tefjast og þurfa að bíða
eftir henni. Hún hélt gestaboð á Ytri-Ey í gærkvöldi.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Melum

24.9.1895

Segir ferðas. og hafði hitt Eggert bróður sinn og séra Geir
Sæm. með heitkonu sinni. Sendir góðar óskir til SB og
sonarins (Valdimar Sigurður fæddist 16.5). Stefnir á viðkomu
í Goðdölum. Vilhjálmur bróðir hans og Steinunn hafa eignast
son (Eggert Vilhjálm.)

Halldór E. Briem

Susie Briem

Oddeyri

2.10.1895

Dvelur hjá Páli sem býr í Hanskenshúsi. Eftir Mela fór hann
að Breiðabólsstað í Vesturhópi þar sem honum var vel tekið af
séra Hálfdáni (Guðjónssyni) og síðan að Klömbrum til
Júlíusar læknis. Fór svo að Álfgeirsv. en gafst upp á að fara að
Goðdölum v. veðurs. Kom við á Bægisá og frétti að sr.
Theódór væri trúlofaður Jóhönnu Gunnarsdóttur (frænku HB,
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Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
kennara á Laugal.) Tekið vel á Möðruv. Búist við 40
nemendum. Hjaltalín hefur flutt úr stásstofunni og eru nú þrír
svefnskálar. Fór til Ak. og tók Páll honum vel en kona hans
var veik. Fór og heimsótti vini sína á Ak. sem glöddust yfir að
sjá mynd af syninum. Er að skrifa bréfið og situr Páll gegnt
honum og skrifar. Kristinn sonur Páls er fallegur og góður
drengur en kvartar yfir stríðni stráka og því sé betra að leika
við stelpur.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

11.10.1895 Segir frá óveðri, hríð og fjártjóni og ströndum, broti á bátum.
Erfitt að komast út að Möðruv. Nemendur orðnir 40, ekki hafa
allir komið sem sóttu. Flestir í fæði hjá Stefáni og aðeins HB
og Hjaltalín hjá Þorsteini. Páll og frú heilsuði ekki amerísku
konunum. Kannski vita þau ekki að þegar meðmælabréf er
sent á skv. venju að setja sig í samb. Verið getur að það sé
vegna kunnátuleysis í ensku, jafnvel kannski vegna slæmra
húsakynna.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

31.10.1895 Ræðir stöðuveitingar v. lærða skólann og Landsbókas. Páll
hvetur þau til að flytja til Ak. Ræðir stöðu sína og afstöðu.
Páll biður hann endilega að koma, en HB heldur að það sé
bara til að rabba. Húsið gengur vel. Fór að Hofi. Guðm. og
Ólöf flytjast að Hraunum.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

29.11.1895 Veltir fyrir sér þroska sonarins og líðan SB. Segir frá
hreyfingu á Ak. til að fá Þorgr. (Johnsen) lækni til að segja af
sér. Laxdal og Oddur lyfjafr. standa fyrir henni. Þ. er orðinn
nokkuð gamall og virðist það fjölskyldueinkenni. Þeir sem
ekki eru harðir vilja að hann fái aðstoð. Þorgr. tekur þessu vel
og vill starfa í 30 ár (2 ár eftir). Skólapiltar eru ágætir en
kjafta frameftir þangað til eftir 11. Veit ekki hvað að Álfheiði
(konu Páls) er.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

1.1.1896

Páll hefur mikið að gera því ritarinn Júlíus Sigurðsson hefur
verið veikur og pósturinn að fara. Páll ætlaði að leggja áherslu
á enskunám. Nú er ritarinn veikur svo hann hefur engan tíma.
Þau P. og Álfheiður bíða eftir að húsið verði tilb. Álfheiður er
slöpp. Þorgr. hefur sagt af sér. Þau hjón veltu fyrir sér að fara
suður. en ákv. að fara til Khafnar. Frú Hjaltalín ánægð í
Khöfn. Hún ætlar í vetur til Englands og Birmingham þangað
sem henni og Siggu hefur verið boðið. Hjaltalín ætlar að fara
til útl. og lætur Stefáni og HB eftir að útskr. nem. HB var á
stjórnarfundi Stefnis. Voru Laxdal, Matthías og Björn kosnir
frkvstj. Páll Jónss. fer frá blaðinu eftir tvö tbl. Tekur Matthías
við. Getur blaðið ekki versnað. Rætt um stofnun blaðs á
Austfj. og Þorst. Erlingss. nefndur sem ritstj.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

28.1.1896

Guðmundur Davíðsson (frá Hofi) ætlar að Hraunum, virðist
ekki mikill bóndi. Þau hjón vilja búa betur en búskapur leyfir.
Fólk saknar mjög Jónasar föður séra Jónasar á Hrafnagili, sem
drukknaði í haust. Nú leita menn hjálpar Sigurðar Hjörleifss.
(læknis) í Nesi. Stefán hefur verið veikur, slasaðist á hendi á
Ak. Ekki gott að biskup skuli bregðast við eins og hann gerði
við kvæði Hannesar.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

21.2.1896

Saknar samveru v. barnið. Á Ak. er verið að leika Narfa, slakt
leikrit, fyndið á köflum. Einhver vonbrigði með
reikningsbókina, væntanl. að hafi ekki fengið styrk. Fór til
Ak. og hitti Pál og fjölsk. Sá Narfa. Veðrið afleitt og hús Páls
lak. Getur ekki svarað neinu um hvað dóttir Jóhönnu og séra
Einars heitir, þau eru ekki útbær á fréttir handa systk. hennar.
(Dóttirin er Ingbjörg, g. Eyfells). Páll og Álfheiður heimsóttu
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Meginefni
Laugland þegar þau komu, allt lenti í ofboðslegum mat og
drykk, misskildri gestrisni. Heimsækir Valgerði áður en hún
fer frá skólanum og þær Jóhanna fara að Bægisá. Fréttir eru
um influtningsbann til Englands á sauðum, hefur það áhrif á
skólasókn. Fréttir um alvarl. veikindi Halldóru konu Ólafs á
Álfgeirsvöllum.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

10.4.1896

Segir frá komu Eggerts bróður síns og heims. til Páls. Fóru
allir saman að Hálsi og fagnaði Jóhanna þeim. Gengur vel og
börnin þroskast. HB var hjá Páli á páskum. Síðan tóku próf
við og þar sem Hjaltalín var fjarverandi tóku Stefán við
greinum Hj. Álfheiður er með mikla ógleði, en skánar á milli!
Þorgr. læknir að fara og sennil. kemur Guðmundur Hannesson
í hans stað.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

25.4.1896

Ræðir veikindi sonarins unga og hefur áhyggjur. Verið mikið
á Ak. hjá Páli og Álfh. Ógleði veldur henni ama. Hús þeirra er
að verða tilbúið og er málari frá Húnavs. að eikarmála svo
fallega að annað eins hefur ekki sést. Fór að Laugal. og
heimsótti Valgerði og Jóhönnu. Þær fara til Rvíkur eftir
skólaslitin, síðan norður að Bægisá en í haust munu þau
Jóhanna væntanl. giftast.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

4.5.1896

Halldór er meiddur í fingri. Þeir Stefán vinna í prófunum fyrir
Hjaltal. Fer síðan með skipi. Páll fluttur í húsið nýja.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri,

26.9.1896

Segir ferðas. að sunnan og situr nú við bréfaskr. hjá Páli
bróður sínum. Kom við á Álfgeirsv. Ólafur var upptekinn í
heyi. Fór til Goðdala, var séra Vilhj. kátur að fá konu sína.
Þegar kom til Möðruv. var honum sagt að Hjaltalín kæmi ekki
fyrr en í vor. Tóku þeir Stefán á sig kennslugr. Var St.
óánægður fyrst. HB fær herbergi niðri og tekur á sig eftirlit.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

4.10.1896

Mest um hrossasölu.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

31.10.1896 Ræðir heimilið og Sidda litla. Einnig breytingar sem maður
Elínar gerði á húsi sínu. Segir frá skólapiltunum. Starfið
mikið, fyrst 5 tíma kennsla og síðan eftirlit alla daga. Stefán
kvartar, en hann losnar við eftirlitið, er í búskap á móti. Fellur
vel að búa í þessari góðu stofu. Nemendur eru 39. Ragnheiður
og Stefán hafa reist gott hús í Fagraskógi og efnast vel með
börnunum fimm.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

15.11.1896 Fjölskyldumál., veður o.fl.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

30.11.1896 Samgöngur, skólamál. Séra Matthías var sektaður um 33 kr.
fyrir að gifta eftir aðeins tvær lýsingar.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

2.1.1897

Hefur verið hjá Páli um jólin og þeir bræður talað mikið um
skólamál og hagmál. Verið að undirbúa leiksýningar, m.a.
Skuggasvein. Segir frá fæðingu dóttur Álfh. og Páls
(Þórhildur 7.12.). Á. komst á fætur f. jól. Hefur verið mest hér
heima en heimsótt séra Matthías. Þú sérð í Stefni að deilur eru
milli Matthíasar og Páls. Leiðinlegt að það skyldi verða,
Matthías virðist telja sig undanskilinn lögum. Segir frá slysi v.
byssu sem sprakk, og særði þrjá.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

29.1.1897

Segir frá skírn hjá Páli þar sem hann var ekki vegna veikinda.
Sóttkví vegna kíghósta. Virðast þau HB-SB vera að velta fyrir
sé norðurflutningi og byggingu. Teikning sem virðist hafa
verið gerð gæti þýtt 4000 kr. hús. Það þykir öllum of mikið.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

22.2.1897

Hjaltalín kominn og HB aftur fluttur á efri hæð. ræðir
spilamennsku SB og er á móti því að spila upp á peninga þótt
ekki sé um háar upph. að ræða. Sjálfur spilar hann ekki, er
bara inni hjá sér alla daga, situr og situr. Stefán er að byggja
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við hús sitt. Sóttkví aflétt milli Möðruv. og Ak. og guðsþj.
teknar upp á ný. Segir frá leiksýn. á Ak. Lífið á Möðruv. er
fábreytt. Dans á laugard. en mjög fáar stúlkur. Eftir sóttkvína
fjölgar þeim þó.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

15.3.1897

Fór í heimsókn að Bægisá og segir frá því sem Valgerður
sagði um vinasamb. séra Theodórs og dóttur hennar, en
Jóhanna er í Rvík. Skrifaði Páli um hvort þau vilji skjóta
skjólshúsi yfir Miss Crotty. Spyr hvernig SB myndi lítast á að
byggja hús í Rvík.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

18.3.1897

Ræðir húsnæðism. þeirra í Rvík, sendir teikningu af
íbúðarhúsi. Heyrt að Sigurður br. hans verði póstmeistari. SB
segir að fyrirætlanir Elínar um skóla mæti andspyrnu. Ræðir
búsetu þeirra í sumar er hann kemur. Stefán St. og Steinunn
eignuðust dóttur á gamlársköld (þetta var Hulda f.1.2.). Dóttir
Páls og Álfheiðar er falleg og greind telpa, Hilda. Klemens
Jónsson heldur fyrirlestur eftir tvo daga.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

11.4.1897

Ræðir húsnæðismál í Rvík. Einnig búskap Stefáns og hugsanl.
breytingar á honum. Páll ræddi við Stefán um að koma að
Möðruv. en hefur enn ekki komið þótt liðið sé á dag. Miss
Crotty er komin og er hjá Páli og Álfh.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

4.5.1897

Verið á Akureyri og hitt miss Crotty sem var ánægð með dvöl
sína hjá P+Á. Hún var alltaf að reyna að tala ísl. en það snerist
alltaf upp í ensku. Henni féll illa við séra Þorkel (Bjarnason).
Páli og Álfheiði líður vel og dóttirin þroskast og togaði í
skeggið á HB er ég tók hana upp, það féll mér ekki. Nú hefur
hríð skollið á og er hætta á fjártjóni. Þó er verra fyrir norðan
okkur. Í gær varð jarðskjálfti. Ekkert tjón varð hér, en hætta á
slíku fyrir austan.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

23.9.1897

Situr í skrifst. Páls. Segir frá siglingunni norður. Var
sannarlega vel tekið af Páli og Álfh. Kristinn líflegur og
fallegur. Hilda heilsugóð og sterk, líkist fremur móður sinni
en föður. Fjölgað hjá Jóhönnu systur, drengur fæddist í
fyrradag (Gunnlaugur, 19.9. á Hálsi). Vídalín lét HB ferðast
ókeypis norður.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

4.10.1897

Skólinn byrjaður og nemendur 41 eða 42. Veður gott og
gengur nemendum betur þess vegna. Heimsótti séra Davíð og
Sigríði á Hofi. Hljóta að vera niðurdregin að vera búin að fá
Ólaf son sinn til baka eftir allt það sem þau hafa til hans
kostað. Pabbi hans veit ekki hvað hann tekur sér fyrir hendur
en verður heima í vetur.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

31.10.1897 Fór að Bægisá. Virðast Jóhanna og Theodór vera
hamingjusöm nú. Hann ætlar að láta laga húsið og eftir það
ætla þau að giftast. Segir frá vegagerð á Ak. og áætlun um
spítala. Jakob Havsteen er reiður út af þessu og segir alla
beygja sig fyrir Páli og hlaupi eftir því sem hann segi. Fólk
hefur það ekki gott því skip Vídalíns brotnaði í Hornafirði og
skipið Vaagen sem kom í gær er með lítið af vörum sem
björguðust. Segir frá þjófnaði meðal skólapilta, ólíklegt að
sökudólgur finnist.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

20.11.1897 Skuldamál og bréf til stjórnarráðs. Ræðir heilsu SB og nefnir
Voltakrossinn og segir ekki skaða að reyna hann. Frú Hjaltalín
ætlar að vera hér næsta vetur. Ræðir húshald. Hefur ekki
heimsótt Pál en verður hjá þeim hj. um jólin. Ræðir um
mágkonu sína Frederikke og hvort hún fái eftirlaun frá
Knutzon.
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Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

2.1.1898

Hefur liðið vel hjá bróður sínum og mágkonu. Kristinn er
sami góði, einmana drengurinn og litla frænka efnileg. Segir
frá messum séra Matth. Fékk Jón Aras. lánaðan hjá honum.
Áreiðanl. hans besta leikr. Undrast hvernig Matth. hefur tekist
að halda þræði og gæða persónur lífi. Erfitt verður að leika
það, amk. hér á landi. Hjaltalín vinnur í einlægni að því að
flytja skólann til Ak. og íbúar þar vilja leggja málinu til 5.000
kr. Þá vantar 10 þús. kr. úr landsj. Þar eygir von til að þau SB
geti búið saman. Ræðir vegagerðina og líkl. að skólinn verði
við Eyrarland. Þarf HB að flytja út úr skólanum þar sem
Hjaltalínshj. þurfa húsn. Ræðir húsnæðismál og hugsanl.
flutn. til Stefáns St. Á gamlársd. var hátíð er pöntunarskip
kom, gott að fá kol.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

29.1.1898

Flutningur skólans. Stefán St. veikur af eyrnabólgu. Læknir
segir hana geta verið hættul. Ef ekki batni fljótt verði að
skera. Ólafur frændi á Hofi (Davíðsson) kennir fyrir SS.
Veikindin slæm fyrir skólann, húsnæðið ekki frágengið. Vonar
að Stefán fái að lifa. Hefur verið að rannsaka ísl. sögu og lesið
annála. Augun leyfa það ekki. Ekki frétt af Páli sem undirbýr
útg. Lögfræðings. Trúlofun Eggerts bróður síns. Ekkert fréttn.
af brúðkaupi á Bægisá.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

22.2.1898

Enn von um að þau geti búið saman í eigin húsi. Stefán er enn
frá kennslu. Ræðir peningamál og einnig að Stefán sé
skuldugur eftir veikindin. Vill helst ekki fá lán frá Páli. Ræðir
stjórnmál, andúð gegn Valtý og lítið álit á Skúla. Stjórnmál
virðast mótast af andúð á Valtý.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

13.3.1898

Þakkar peningasendingu og hefur getað borgað skuldir að
mestu. Stefán hefur það ekki gott, því ekki hægt að tala við
hann um húsnæðismál.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

19.3.1898

Stefán enn veikur og kona hans með honum á Ak. Samþ. á
fundi á Ak. að gera brú á Hörgá; vantar enn fé. Margir héðan
fóru til Ak. til að sjá leikritið: Skjaldvör. Sumir sigldu frá
Gæsavík, aðrir gengu.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

12.4.1898

Ánægjuleg dvöl hjá bróður hans og mágkonu. Þau eiga von á
barni. Á föstudaginn langa förum við Páll ásamt Kristni að
Hálsi. Voru við messu hjá séra Einari. Hann og Jóhanna eiga
þrjú börn. Heim um kvöldið. Álfheiður er dugleg. Spyr hvort
Siddi hafi lagast af skrýtnum talsmáta.(Hann er 11 ára).

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

29.4.1898

Segir þær fréttir að Jóhanna og séra Theodór gengu hér í
hjónab. í gær. Gaf séra Jónas á Hrafnagili þau saman. Stefán
var orðinn góður, ætlaði að kenna en hefur versnað. Annast
Ólafur Davíðsson frá Hofi prófin. St.St. áætlar að vera
erlendis næsta vetur.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

7.5.1898

Flytur úr skólahúsinu og fer síðan suður. Ber til baka
sögusagnir, sem væntanl. frú Hjaltalín á hlut í. Stefán er
veikur og vafamál hvort hann hefur heilsu til að ferðast.
Virðist sýslunefnd hafi ekkert gert í skólamálinu.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Stað,
Hrútaf.

21.9.1898

Ferðasaga og hrossasala.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Fossá

24.5.(1898 Ferðin tafðist vegna samflots við systur.
?)

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

29.9.1898
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Segir ferðasögu. Búist við að Stefán verði ekki á Möðruv. í
vetur. Páll og Álfheiður hafa það gott að öðru leyti en því að
sonur þeirra er veikur, furða að hann lifi. (Eggert f. 6.6.).
Heldur engu niðri. Rætt um að fá bjóstagjafa. Verið er að
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leggja veg að Eyralandi í brekkunni fyrir ofan Páls hús. Frú
Hjaltalín leitast við að vingast við Steinunni. Verið er að vinna
við stöplana á Hörgárbrú.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

10.10.1898 HB þjáist af gikt í baki. Býr í húsi Stefáns. Ætlar að fá mat
þar. Nemendur 35. Hörgárbrú verður ekki lokið í haust.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

Sonur Páls skárri. Tókst að fá handa honum brjóstagjafa, en
31.10.1898 svo fór allt á fyrri veg. Hann getur drukkið á daginn en kastar
upp á næturnar. Björn Jónsson „Fróði“ biður HB að gera
lesbók eða stafrófskver f. börn. Hugmyndin góð.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

2.12.1898

Frú Hjaltalín og Steinunn hafa vingast.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

2.1.1899

Hefur haft það ánægjulegt frá því fyrir jól. Predíkaði fyrir séra
Matthías á gamlárskvöld. Held að fólkið hafi heyrt í mér; þá
er ég ánægður. Álfheiður hafði jólatré og bauð börnum frá
Barði og Eyrarlandi. Eggert litli hefur náð sér. Er lítill en
hefur fitnað og vaxið eftir sjúkdóminn. Amma hans fann ráð
að gefa honum lítið að drekka í senn. Smám saman lagaðist
hann. Allir ánægðir með trúlofun Sigurðar bróður þeirra.
Álfheiður segir Guðrúnu ágætisstúlku. Held það rétt, þrátt
fyrir það sem þú sagðir. Segir frá leikritum á Ak. og Möðruv.
HB hvetur SB til að sækja leikhús. Ræðir sjúkleika Elínar,
sem virðist tengt taugunum.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

28.1.1899

Ræðir barnauppeldi og skólann. Piltarnir kaupa lítið af
bókum, enda fjárhagsástand slæmt v. hindrana á sauðasölu á
Englandi. Búskaparmál á Möðruv. Ekkert talað um flutning
skólans. Segir frá leikhúsi á Möðruv. sem skilaði tekjum í
nemendasjóð. Leikrit eru undirbúin á Ak.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

22.2.1899

Segir frá lífi sínu. Stefán skrifar mörg bréf til konu sinnar,
virðist kominn yfir sjúkl. sinn, á eftir að styrkjast. Þreytist ef
hann tekur sér eitthvað f. hendur. Vonar sannarlega að hann
nái sér. Hefur byrjað á kennslubók í íslensku fyrir
enskumælandi. Vinur hans Anderson hvatti hann til þess.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

19.3.1899

Segir frá betra og ódýrara fæði hjá nýrri matmóður. Ætlar á
suðurleið að heimsækja Eggert bróður sinn og Guðrúnu á
Sauðárkr. Hann hafði lofað Sigurði Sverrissyni sýslum. á Bæ í
Strand. að heimsækja; hann er dáinn.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

14.4.1899

Var hjá Páli og Álfh. um páska. Slæmt að Álfheiður er veik í
hægri handlegg og hann svo máttlítill að hún getur varla notað
hann og fingurna, ekki spilað, skrifað eða prjónað.
Guðmundur Hannesson hefur reynt ýmislegt en ekki tekist.
Sjálfur er HB slæmur í augum. Hefur lokið við Ingólf, sem
hann telur besta leikrit sitt. Sagt í Ísafold að Hjaltalín og Lárus
Sveinbjörnsson yrðu ekki skipaðir konungkjörnir. Frú
Hjaltalín lítt glöð.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

7.5.1899

Hitti Pál sem var glaður eins og alltaf. Álfheiður þjáist mikið
vegna lömunar í handlegg. Frést hefur að Stefán St. sé betri og
jafnv. væntanl. þ. 10.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

4.9.1899

Ferðas. frá Sveinatungu þar sem hann hafði skrifað. Þau Elín
fóru að Höskuldsstöðum eftir viðk. á Blönduósi í frosti. en
rólegu veðri. Næsta dag fóru þau til Sauðárkr. og var vel tekið
hjá Eggert og Guðrúnu. Fór til Álfgeirsv. Voru Halldóra og
Ólafur (bróðir) komin. Fóru að Bægisá og komu til Ak. 1.10.
Hélt áfram til. M., aftur til Ak. þar sem þau E. heimsóttu vini.
Fór aftur til M. því skóli er að byrja. Ræðir að hún flytjist
norður til að spara heimilishald á tveim stöðum og losna úr
fjárhagskröggum.
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Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

13.10.1899 Nemendur eru 42. Frú Hjaltalín er ekki í góðu skapi gagnv.
Stefáni og Steinunni.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

31.10.1899 Stefán reiknaði húsal., kol og þjónustu háu verði.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

2.12.1899

Segir frá leikhúsi á Ak. Elín áformar að sigla til Noregs og
stofna svo kvennaskóla. Hún fór að Hálsi. Var hrifin af
myndarskap á heimilinu. Var það með öðru móti en hjá
Sigríði systur þeirra í Borgarn. Matthías mun ætla að segja
lausu embætti á Ak. Talið að Jónas á Hrafnagili taki við. Þó
fellur ekki öllum það, hann tónar ekki. Einnig er rætt um séra
Zóphanias í Viðvík, séra Bjarna á Hvanneyri og þann mikla
söngmann séra Geir Sæmundsson.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

1.1.1900

Fjallar eins og í fyrra bréfi um kola og olíuskort sem er ekki
beint til vegsauka f. kaupmenn. Er HB kom til Ak. fyrir jól
var Elín að undirbúa Noregsferð með gufusk Agli. Fórum
saman um bæinn til að kveðja vini. Svo fór skipið eftir töf. E.
vill að við tökum hús hennar um ótiltekinn tíma. Þá getum við
flutt inn um miðjan maí. Húsið er reyndar nokkuð frá öðrum
húsum. Elín virtist einmana. HB var hjá séra Matth. á
aðfangadagskv. Jóhanna sem sér um húsið vonar að Álfheiður
komi aftur í þessum mánuði. Sér um hús og börn, ásamt telpu.
Júlíus Sigurðsson er á skrifstofunni. Læknirinn sem hefur
annast Álfh. vegna handleggsins heldur að hún komist yfir
sjúkleikann. Segir frá leiksýningum. Sjúkleiki Stefáns tók sig
upp fyrir jól. Honum batnaði og gat komið til Ak. eftir jól.
Matthías hefur sagt upp, en býst við að verða settur til júní.
Segir frá eldi sem kviknaði í skólahúsinu en sem tókst að
slökkva.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

29.1.1900

Ræðir jólahald fjölsk. í Reykjavík og um hús Elínar og
flutning. Misskilningur milli þeirra því SB virðist halda að
hún flytji norður. Þetta þurfi þau að tala um er hann kemur
suður. Ef flutt er inn til Elínar verður húsnæðið betra og
meira. (3 herb.). Ekki kom Álfh. (og Páll). Kannski er von á
þeim í mars. Ræðir kosningar.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

22.2.1900

Vandam. leyst, þau flytja til Elínar sem er ánægð i Stavanger
og segist heimkomin ætla að setjast róleg að á Ísl. það sem
eftir er.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

19.3.1900

Vesta kom 15.3., voru þau Páll og Álfh. með. Glaður að fá
þau. Álfheiði líður mun betur. Er slæmur í augunum. Hefur
verið að skrifa um sögu Íslands á ensku. En augun gáfu sig er
var kominn á 19. öld. Ræðir prestkosningu. Telur Geir
líklegan.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

14.4.1900

Hefur verið veikur af flensu sem breiðist út frá Ak. Halldór
Christopherson er hjá SB frænku sinni.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

29.4.1900

Hitti Sigurð Christopherson eftir 18 ára aðskilnað. Hefur hann
lítt breyst, nema gránað. Elín komin frá Kristiansand og býr
hjá Páli um tíma, síðan á Hálsi; fer til Skagafj. og Húnavs. á
leið til Rvíkur. Hún ætlar að búa í húsinu sínu og borða í
Hússtjórnarskólanum.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

7.5.1900

Undirb. suðurferð, hlakkar til að hitta nafna sinn
Christopherson frá Ameríku. Valgerður og Jóhanna komu til
að heimsækja frú Hjaltalín; kvörtuðu um kulda í húsinu á
Bægisá. Séra Theodór tilfinningalaus gagnvart óskum og
þörfum. Þær báðu HB um að tala um fyrir séra Th. frænda
sínum (systrasynir). Lítið fiskirí og vandr. v. sjávarsíðuna,
bændur hafa það gott. Möðruvellingahátíð, sem hann getur
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ekki verið við.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Klömbrum

12.9.1900

Segir ferðasögu og að hann hafi frétt af kosningu Ólafs bróður
hans; Hannesar og Skúla í Ísafjs., Klemens og Stefán í
Fagrask. í Eyjaf. Þá féll Hjaltalín. Fleiri kosningafréttir. Líst
eigi vel á sigur Valtýinga.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

18.9.1900

Í Húnavs. sigruðu Hermann á Þingeyrum og Jósafat á
Holtastöðum, báðir andst. Valtýs. Kom á Sauðárkr., heimsótti
Eggert bróður sinn. Var Elín hjá þeim hjónum.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Álfgeirsv.

25.9.1900

Ræðir stjórnmál og kosningar. Segir frá Elínu og að hún ætli
að kenna teikningu í Kvennask.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

4.10.1900

Heldur áfram vinnu við sögu Íslands. Segist hafa fengið hrós
fyrir að hafa dregið sig í hlé í Húnavatnssýslu og stutt
„flokkinn“. Hjaltalín var óáanægður með að falla í
kosningunum. Séra Arnljótur var kosinn í N-Þing. 77 ára.
Ánægður með kosningu Tryggva í Rvík.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

11.10.1900 Vilhjálmur bróðir hans hefur endurheimt heilsuna og Steinunn
kennir tónlist. 40 nemendur í skólanum.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

28.10.1900 Páll og Álfh. hafa eignast dóttur (Friede Ingibj., 7.10.).

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

7.11.1900

Er í vandræðum með reykjandi ofn í herberginu. Segir frá
leikriti eftir sig sem sett verði upp á Ak. næstu daga. Spyr um
gengi húsmæðraskólans (í Rvík) þótt Elín sé ekki viðriðin
hann þar sem hún sé hjá Eiríki bróður sínum.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

2.12.1900

Ræðir kvef sem SB fékk, spyr hvort hún noti kamfórupoka!
Slæmt ef drengurinn þeirra fengi nú skarlatssótt. Gladdist yfir
að hann hefði eignast vin, son Vilhjálms (Eggert). Býst ekki
við að hann verði bráður til lærdóms, en vonar að hann verði
traustur. Hlakkar til að vita hvað Stefán ætli með skólann.
Tengist það búskap hans á Möðruv. Hrói höttur minn selst
lítillega og segir Guðmundur bóksali á Oddeyri að það sé eina
bókin sem hreyfist. Segir frá leikritum á Ak.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

2.1.1901

Ræðir aldamótaskilin og segir miklar og dásamlegar
breytingar munu eiga sér stað fyrir árið 2000. Ánægjulegt að
hafa verið hjá P+Á. Dóttir þeirra var skírð á 3. í jólum. Mikill
fagnaður var með 15 gestum. Segir frá leik. Matthíasar:
Aldamót. Mjög góður leikari í Pétri makalausa drekkti sér.
Ástæða að hann hafði greinst með holdsveiki. Allt gott af Páli
og fjölsk. Börnin efnileg og skemmtileg.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

29.1.1901

Elín að fara til og stjórna Ytri-Ey aftur. Mun skólinn blómgast
á ný. Eiríkur flyst inn í hús hennar, en óvíst hvar hann verði í
fæði. Hvað gera þau Vilhj. og Steinunn? Gott ef Vilhj. fengi
Staðarstað, ef heilsan leyfir. Betra ef hann fengi starf í Rvík.
Páll lánaði HB hest en hann datt á frosna jörðina er hann fór á
bak, og meiddi sig, tókst samt að komast til Möðruv.
Guðmundur (Hann.) taldi ástæðulaust að fá frí frá kennslu.
Einar Ben. getur verið stoltur yfir aldamótakvæði sínu, þótt
ekki kallist það meistaraverk.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

22.2.1901

Enn þjáður af byltunni. Ætlar með gufuskipi suður. Ráðgerir
að fá Ólaf Davíðsson til að kenna fyrir sig. SB hefur mikið að
gera með kostgangara. Fellst á að Ólafi bróður hans verði
gefin úrkeðja úr gulli. Afsakar að bréfið fjalli bara um hann og
sjúkl.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

15.3.1901

Hikar af efnaástæðum við að fara suður eins og ætlaði.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

19.3.1901

Fær Ólaf Dav. til kennslu. Sýslunefndarfundur ræddi um
flutning skólans. Var fylgjandi en það væri á valdi alþingis.
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Ekki hefur gengið neitt með Íslandssöguna.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

14.4.1901

Á Akureyri um páskana. Hátíð undirbúin á 1. sumard. Auk
messu mun Hjaltalín ræða liðna öld og Stefán nýju öldina.
Allt mun væntanl. að venju enda í drykkju. Með þessum
orðum er ég ekki með illspá. Álfheiður fer suður með Þórhildi
dóttur sína á Vestu og við munum því verða samferða.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Lækjarmóti

2.9.1901?

Segir frá fyrirhugaðri leið. Undarlegar sögusagnir raktar til
Sigurðar bróður síns. Ætti hann að varast að segja slíkt séra
Eyjólfi Kolbeins á Staðarbakka.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Ísafirði

1.10.1901

Segir Ragnheiður (Hafstein) hafa tekið vel á móti sér. Mikið
fjör. Sit og skrifa þessi orð í setustofu hennar. Er mikið talað.
Hitti Kristínu Jónsdóttur frænku sína og fórum við saman til
Bíldud., þar sem hún ætlar að dvelja. Thorsteinsonarnir tóku
vel á móti okkur. Sendir Ásthildur góðar kveðjur. Hefur farið
um bæinn og hitt vini. Fyrir kemur að stjórnmál beri á góma.
Skúli vinnur að kosningum ásamt Sigurði (í Vigur?). Það
væru fréttir ef þeir sigruðu Hannes.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Borðeyri

4.10.1901

Var að koma frá Norðurfirði og Steingrímsfirði. Reikna með
að komast til Blönduóss á morgun. Fór til bóndabæjarins
Borðeyrar, þar hitti hann Kristján frænda sinn, bróður Fríðu.
Segir frá mörgum viðkomustöðum og tafsömum. Farþegar eru
þægilegir að undansk. sr. Magúsi Jónssyni franska. Hann er
mest fullur (væntal. sá sem nývígður var til Hofs á Skagastr.),
þetta völdu menn.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv.

12.10.1901 Eftir Borðeyri fengum við slíkt veður að við urðum að hörfa
til Steingrímsfj. Komumst til Blönduóss þ. 8. Hitti ekki Elínu,
lagði ekki í að fara í land. Tókst ekki heldur að komast í land
á Suðárkr. og kom loks til Ak. þann 10. og var tekið fagnandi
af Páli og Álfheiði. Stefán hefur verið settur skólastj. sem
vænta mátti. Hann vill vera laus við morgunbænir. Ól.
Davíðsson býr í skólahúsinu. Nemendur aðeins 30. Búið að
stofna blaðið Norðurland á Ak. með Einari Hjörleifssyni sem
ritstj. Mikil síld í firðinum.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

17.10.1901 Með 23 kennslutíma í viku. Hilda litla er orðin góð eftir byltu
í vor. Sjálfur með sársauka í mjöðm eftir byltu sína. Fólk sem
hefur lesið leikritið Ingimund fellur það vel í geð

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

7.11.1901

Segir að rit hans Ingimundur fái góða dóma lesenda en hvort
það seljist sé annað mál. Sigurður Kristjánss. bóksali segi
umfjöllun um bækur í blöðum eyðileggi söluna.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

?.12.1901

Spyr hvort SB hafi séð leikrit hans Ingimund. Skv. því hefur
það verið sett á svið í Rvík.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

2.1.1902

Segir frá eldsvoða á Ak. fyrir jólin. Séra Geir þurfti að flytja
til Páls. með fjölskylduna. Þess vegna kaus HB að fara ekki til
Ak. um jólin. Páll sagðist hafa átt von á honum og hefði verið
nóg rými f. hann. Hafði ákveðið sig. Það sem er leitt að Páli
fellur þetta þungt. Hann vill ávallt vera mér góður en ég kýs
ávallt að forðast átroðning.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

29.1.1902

Segir frá minnkandi leikhússókn eftir hækkun miða í 75 og 90
aura, úr 50 og 60 aurum. SB hefur verið upptekin við að flytja
kvennaskólann fyrir Elínu í hendur búnaðarfél. Lítt hrifinn af
að Thoroddsenar tengist fjölsk. sinni. (Á við hjónab. Sigurðar
Thoroddsen og Maríu Claessen.)

Halldór E. Briem

Sigurður Briem

Möðruv

22.2.1902

Kveðja til sonarins.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

22.2.1902

Ræðir vinnu SB við húsmæðraskólann. Nú getur Elín greitt
skuldir sínar m.a. við Pál. Spyr hvort SB ætli að taka að sér
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skuldir sínar m.a. við Pál. Spyr hvort SB ætli að taka að sér
reikningshald skólans framvegis. Vonar að starf Elínar á
Blönduósi takist vel. Ræðir hann basar SB sem gengur vel.
Segir frá hafís f. norðan sem hindri siglingar. Segir frá
viðskiptum á Ak. m.a. fyrirt. Eggerts Laxdal.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Möðruv

19.3.1902

Ræðir hvatningu hennar um að halda áfram Íslandssögunni.
Einnig um þroska Sidda og dauða Steindórs frá Þarstarhóli af
botnlangabólgu.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

14.4.1902

Segir fréttir að Möðruvallaskóli hafi brunnið 22.3. Kviknaði í
út frá ofnröri á 3. hæð. Tapaði öllu sínu nema rúmfötunum og
nokkrum fötum sem hann fleygði út um glugga. Tókst að
grípa nokkrar bækur og handrit með sér. Öllu öðru tapaði ég,
bókum, húsmunum, gólfteppi, þvottaborði og ferðakistli. Var
ekkert tryggt. Svona fer í fjárhagskröggum að reynt er að
spara tryggingar. Páll kom daginn eftir með hest til að sækja
hann. Síðan hefur hann verið hjá honum og mágkonu sinni.
Hafís hindrar siglingar þannig að ómögulegt er að komast
sjóleið suður. Þrátt fyrir sársauka í mjöðm veltir hann fyrir sér
að ríða suður því landpósturinn fer hægt. Piltar búa uppi á
lofti kirkjunnar og í herbergjum hjá Stefáni meðan þeir ganga
undir próf. Fólk farið að óttast skort á lífsnauðsynjum ef ís
helst. Engan fisk að fá í frosnum firðinum. Síðan ég kom hef
ég verið að kenna Hildu lestur. Hún er greind og áhugasöm.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Melum

21.9.1902

Segir frá ferð sinni norður og áætlun.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

26.9.1902

Heldur áfram ferðasögu. Hitti Elínu á Blönduósi. Þau fóru
saman að Höskuldsstöðum. Hún lítur betur út en í vor. 40
stúlkur verða í skólanum á Blönduósi, svo með sanni má segja
að hann blómgist og mestallt henni að þakka. Síðar fór HB til
Sauðárkr. og var fagnað af Eggert bróður sínum. Eggert og
Guðrún ætla að fylgja honum áleiðis.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

4.10.1902

Hætti við að fara Hjaltadalsheiði og valdi Heljardalsheiði og
gisti á Stærra-Skógi í Svarfaðard. Svo var honum fagnað í
Fagraskógi og á Hofi. Gera menn sér vonir um að SB flytji
norður. Syni Þórdísar á Þrastarhóli, Þorsteini Davíðssyni
gengur verslun vel á Oddeyri. 12 hús í byggingu á Akureyri,
Oddeyri og þar á milli, þannig er bærinn að gróa saman. Býr
hjá bróður sínum og hefur skemmtilegt herbergi, í suðurenda
uppi. Farinn að kenna Kristni og Hildu. Skólinn settur 1. okt.
Hafa piltarnir verið að koma sér fyrir á ýmsum stöðum. Er
það erfitt því Hjaltalín setti öll rúmföt, sem skólinn átti á
uppboð áður en skólinn byrjaði. Búist við 40 nemendum.
Vonar að Páll fari að koma, húsið virðist tómt þegar hann er
ekki hér.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

7.10.1902

Kennir Kristni (Briem) latínu og Hildu að lesa. Herbergið
skemmtilegt en lítið af húsgögnum. Allt á kafi í snjó. Rætt um
skipabryggju en mótmæli hafa heyrst frá Oddeyri og vilja
menn byggja hana við Torfunef, en tilgangur kannski að engin
bryggja verði smíðuð. Hreyfing um að stofna til fyrirlestra og
önnur um leiksýningar.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

19.10.1902 Páll kom 9. okt. Nú eru 44 nemendur í skólanum, þar af 5
stúlkur. Þar af eru dætur séra Matthíasar, Ingveldur og Herdís
í efri bekk. Synjað um styrk til íslandssögunnar. Eigi að síður
held ég áfram. Þreytandi að hafa skólann síðdegis og erfitt að
kenna stærðfræði við lampaljós og lampar lélegir. Sigga
Hjaltalín er sögð hálfgeðveik.
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Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

28.10.1902 Kenni Kristni Briem og Þórhalli Gunnlaugssyni latínu og
Hildu að lesa. Virðist ljóst að skólahúsið verði ekki reist næsta
sumar og ekki verður skólinn fluttur til Rvíkur. Jóhanna og
séra Einar á Hálsi komu hingað og dvöldu tvær nætur. Séra
Einar vill sækja frá Hálsi og er að hugsa um Stað á Reykjanesi
eða Arnarbæli.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

29.10.1902 Þau hjón virðast ekki ánægð með Búnaðarfél. (Kannski er það
v. starfs SB fyrir Elínu Briem) og kennir Pétri á Gautl. um.
Býr HB í húsi Ólafs Eyjólfssonar á Torfunefi og kennir í efri
bekk: Dönsku og reikning og sögu Íslands. Séra Jónas hefur
tekið við almennri sögu og stærðfræði í lægri bekk. Kennir
líka íslensku í neðri bekk. Fólk ætlar að efna til skemmtunar
fyrir séra Matthías á 70 ára afmælinu. Gefin verður út bók um
hann með kvæði eftir Pál Jónsson. Gleður það gamla
manninn. Verð viðst. þótt ég sé ekki sammála um að halda
slíka skemmtun. Veit að fallegur bókaskápur hefði glatt hann.
Hinir vildu þetta. Tryggvi frændi (Gunnarsson) var líka
sjötugur og verður glaður yfir skemmtun fyrir hann. Biður SB
borga skuld vegna hests. Óskilgreint ósamlyndi innan fjölsk.
Nefnir torskilið mál varðandi hús Elínar og þar með tengt
Susie.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

2.12.1902

Býr hjá Páli bróður sem hefur verið mjög veikur af
heimakomu og eyrnabólgu, með háaum hita. Nú líður honum
betur og getur unnið.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

2.1.1903

Segir frá leikritum, verslun og vinnu sinni að sögu Íslands.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

27.1.1903

Handritið af sögu Íslands fannst. Segir frá leiksýningum.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

22.2.1903

Segir frá veikindum Álfheiðar mágkonu sinnar og að hún hafi
verið skorin upp við botnlangabólgu.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

16.3.1903

Gengur illa f. Álfheiði að batna. Frambjóð. í kosningunum eru
hér: Guðm. Finnbogason, Stefán í Fagraskógi og Hannes
Hafstein. Páli virðist aukast fylgi í Húnavs.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

19.3.1903

Virðist hafa sent bréf varðandi skólann til landshöfðingja.
Hann sendi það Páli til umsagnar. Hann svaraði hörðum
orðum um að skólastjóri hefði ekki átt að láta málið þróast á
þennan veg. (Virðist snúast um subbulega ritgerð skólapilts.)
Segir frá leiksýningum og að hann sé læknaður af þeim
asnaskap að skrifa leikrit. Álfheiður er enn veik.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

13.4.1903

Þórhildur Tómasdóttir komin að sunnan til að aðstoða
Álfheiði dóttur sína sem er bundin við rúmið og verður fram á
sumar. Með henni kom dóttir hennar Sigríður Helgadóttir frá
Odda sem stendur stutt við, heldur áfram austur að Hofi (í
Vopnaf. til Þórdísar systur sinnar). Spurning er hvað gert
verður með skólann í vetur. Stefán segist ekki kenna áfram en
HB segist gera það ef góðir lampar fáist. Af seðli sem fylgir
má ráða að HB hafi fengið kaupauka.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

29.4.1903

Klemens er öruggur í kosningunum, en hver hinna kemst að
er vafamál. Kosið verður 6. júní, þá verður HB farinn.
Álfheiði líður betur og fer út úr húsi. Sigríður systir hennar er
að fara að Hofi.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

7.5.1903

Sendir áskrift að Norðurlandi sem Einar Hjörleifsson ritstýrir.
Segir HB það ótvírætt besta blað á landinu. Stefnir er
hinsvegar einskis nýtt blað. Hannes Hafstein farinn vestur,
fékk hvalbát til að flytja sig. Áður en hann fór skrifaði hann
grein í Gjallarhorn, blað sem stofnað var vegna framboðs
hans. Ekki bætir greinin stöðu hans.
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Meginefni

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

20.10.1903 Segir hvar hann búi og í fæði. Saga Ísl. gengur vel. Nota á
bókina í skólunum á Ak. og á Sauðárkr. Séra Matthías skrifar
um hana og heldur sig þurfa að finna galla; það gerir hann og
sýnir vanþekkingu. Óvíst hvort Brynjólfur Sveinsson dó 1674
eða 75. Að hann hafi dáið 1678 er ekki rétt. Rætt um
húsmæðrask. og afstöðu Búnaðarfél. og hvort þeir missi
Hólmfríði. Vonandi að menn sættist. Nemendurnir verða 50,
þar af sjö stúlkur. Fleiri sóttu um skólavist. Búið er að sjá út
lóð fyrir skólann á Barðstúni. Landshöfð. ætlar að láta málið
eftir nýjum ráðherra. Þannig tefst byggingin. Ræðir mögul. á
flutningi þeirra en telur að hún þoli hann ekki heilsunnar
vegna.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

26.10.1903 Býr á sama stað hjá mr. Jones. Matthías kom og var
niðurbrotinn vegna leiðréttingarinnar um Brynjólf Sveinss. og
vildi að ég leiðrétti hann frekar en að hann gerði það sjálfur.
Ræðir um tvo húsbruna.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

7.11.1903

Sér Pál bróður sinn af og til. Býst við að hann og fjölsk. flytji
suður næsta ár. Hvað verður um húsið? Erfitt með kaupanda.
Hannes Hafstein frændi HB er líklegri en áður til að verða
ráðh. Ekki verður hann vinnusamur og duglegur ráðherra
(hardworking or energetic).

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

1.12.1903

Fengið kauphækkun og eru þau SB ánægð, eiga inni 500 kr.
Álfh. oft lasin, en oftast á fótum. Páll hefur ekki selt húsið.
Sagði í gríni að hann myndi þurfa að rífa það. Kjör í Eyjaf.
eru slæm.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

10.12.1903 Nú hefur Lárus Bjarnas. fengið Ísafjarðarsýslu. Hver fær
Eyjafj.; vonar ekki Gísli Ísleifsson. Klemens glaður yfir
landritaraembættinu. Það er öruggara og rólegra en að vera
ráðherra, þótt völd, heiður og laun séu minni. Hannes og
Klemens hafa um annað að hugsa en skólabyggingu.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

2.1.1904

Mest hjá Páli um jólin. Ekki víst að hann flytji suður fyrr en í
haust. Hannes verður ráðherra, ekki verri en margir aðrir, enda
ekki úr miklu að velja. Hræddur um að hann verði ekki lengi í
embætti. Rætt um hver verði þingm. Ak. Hreyfing til
stuðnings Páli en Jakob Havsteen og hans flokkur eru
andstæðir. Eftir er að kjósa mann fyrir Klemens á þing. Kjör
eru slæm ef ekki rætist úr eru líkur á Ameríkuferðum. Ræðir
fram og aftur um skólann.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

26.1.1904

Segir frá því að hann féll í skurð og slasaðist í myrkri. En er
að ná sér.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

12.2.1904

Margar samkomur haldnar til að kveðja Klemens og margar
ræður fl. HB hélt tvær um Eyjafjörð og um nauðsyn góðrar
blaðaútg. Páll og hann voru á hátíðinni til kl. eitt en margir til
morguns. Talað um að hafa hátíð til að halda upp á nýju
stjórnarskrána. Gerir ekki ráð fyrir að verða þar sem honum
fellur hún ekki. Íslandssagan selst allvel. Sendi suður með
Klemens beiðni um styrk til útg. nýrrar kennslubókar.
Spennandi hvort minn gamli nemandi og frændi veiti hann.
Lélegt fiskirí og efnahagur.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

22.2.1904

Ræðir um Sidda, son þeirra, þroska. Einnig sölu bókanna.
Hefur náð sér eftir slysið. Ræðir um boð til Eggerts bróður
síns um starf í stjórnarráðinu og umsókn Gísla Ísleifss. um
Eyjafj.s. Hann fær hana sem laun fyrir að þjóna stjórnmálum
ásamt bræðralagi við Hjaltalín.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

7.3.1904

Segir fréttir að Páli hafi verið boðið aukabankastjórastarf nýja
bankans. Ætlar að taka því. Launin eru 2000 kr. Þarf að vinna
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bankans. Ætlar að taka því. Launin eru 2000 kr. Þarf að vinna
um eina stund á dag. Var ætlun Arntzen og Worburg að hann
yrði íslenskur stjóri bankans. Þá komst Hannes í málið og
sagði þeim þá að lagaskóli yrði stofnaður og Páll eini hæfi
maðurinn að stjórna honum. Ákváðu þeir að skipta starfi milli
Sighvatar og Páls og gæti hann þá sinnt báðum störfunum.
Hvort þetta hefur verið einlæg ætlun Hannesar er ekki vitað,
maður skyldi vona það. Ljóst að skólinn verður ekki reistur
hér á Ak. í ár. Álfheiður er ekki eins veikburða og áður. Stefnt
að því að hún farið suður í ágúst og sé þá fæðingin afstaðin.
Páll ætlar suður seinni hl. sept. Séra Einar og Jóhanna systir
flytja í Gaulverjabæ í vor. Jóh. og börnin fara í maí og séra
Einar hefur beðið HB um að taka hesta þeirra suður og Eggert
(son þeirra) 10 ára.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

18.3.1904

Ræðir breytingu á skólum, hvort hann fái starf við nýjan
skóla. Skortur á háskólagráðu getur riðið baggamun. Hannes
þekkir mig. Ef einhver hefur fengið góða
undirbúningsmenntun er það hann. Spyr hvort þær SB og
kona Hannesar séu enn nánar, ef svo er gæti hún athugað
stöðuna við hana.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

11.4.1904

Vinnur að nýrri og breyttri útg. á flatarmálsfræðinni. Fjalla
þau um mögul. á að hann flytjist suður og fái starf við lærða
sk. Álfheiður fæddi dóttur 1. apríl (Þórdís Kristín). Ég var hjá
þeim til kl. 2 og var þá Álfh. á ferli en kl. 3 var dóttir fædd.
Hún er í rúminu en líður mjög vel.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

27.4.1904

Þau hj. velta fyrir sér að kaupa af Elínu. Hann ræður frá að
þau flytjist norður, því Akureyri sé þreytandi bær, ósætti og
flokkadrættir, ásamt bakmælgi og falsi þótt ekkert sé lengur
um að deila. Þetta kemur ekki við mig einan hér. Stefnt að því
að skólahúsið rísi fyrir 1. okt. Efast um að smiðurinn standi
við það.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

5.5.1904

Útlit fyrir fólkið er ekki gott og heyskortur ef veðrið batnar
ekki fljótt. Ekki gott með síld og þorsk meðan sjávarhiti er
rúm ein gráða.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Sauðárkr.

26.9.1904

Segir ferðasöguna. Er nú hjá þeim Elínu systur sinni og
Stefáni. Vonaði að Ceres kæmi hér og þá hefði verið hægt að
hitta Pál. Akureyringar söfnuðu fyrir skilnaðargjöf, gullúri og
keðju sem kostaði 600 kr. Var haldið skilnaðarhóf. Gaman að
Páll fái viðurkenningu frá hinu besta fólki. Hvað heldurðu að
þeir hugsi, Hjaltalín og Havsteen konsúll. Elín hafði ekkert að
segja um húsið annað en að hún myndi væntanl. auglýsa eftir
tilboðum og gætum við keypt það aðeins ódýrara.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

15.10.1904 Er ég fór frá Sauðárkr. og út í Viðvík sá ég Ceres sigla inn
Skagafjörð, þannig hittumst við Páll ekki. Bý hjá mr. Jones
þar til flytur inn til Ólafs Eyjólfssonar á Torfunefi, hann er
tengdasonur Magnúsar á Grund. Segir frá kennslu.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

19.10.1904 Mikið að gera, 30 st. á viku eða 35 st. með tónlistark. er fær
annan til að annast. Sækir um styrk til að greiða hana. Vegna
anna ætlar hann ekki að skrifa en leggja stund á þýsku.
Kannski bætir það stöðuna gagnvart máttarvöldum. It is so …
with me, I am no favorite of fortune.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

29.10.1904 Erfitt að ganga upp brekkuna í skólann. Gerir sér von um að
fá inni í skólahúsinu næsta vetur.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

7.11.1904
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Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

2.12.1904

Feginn að Jóhann er fluttur úr húsi þeirra því honum féll ekki
að sonur Jacobs Havsteen byggi þar. Fyrsta bekk skólans
verið skipt. Sigurgeir frá Þingeyjarsýslu kennir tónlist fyrir
mig. Hef sótt um styrk til tónlistarkennslu. Hugsar að sækja
um styrk vegna íslenskrar lestrarbókar. En þar sem þessu máli
verður vísað til Björns Olsen ætla ég að fresta því þar til
málfræðin mín verður uppseld.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

4.12.1904

Fór á lokaæfingu á Heimkomunni. Tókst vel, þó ekki eins og í
Rvík, enda Kristján Þorgrímsson ekki hér. Ræðir
leikritaverðlaun bókmenntafélagsins. Spyr hvort komið hafi
tilboð í húsið og hvort þau geti búið þar áfram. Ekki fást 10
þús kr. fyrir húsið og varla 7 þús. Hvað gerum við?

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

2.1.1905

Var um jólin hjá fjölsk. Ólafs Eyjólfssonar. Einnig boðið til
Hjaltalíns og séra Matth., þar var tónlist og spilað á spil. Hjá
Hjaltalín var stíft. Hann kvartar út af álagningu
fátækraskatts(?) og hefur þá tvo saman. Leiksýningar féllu
niður v. veikinda leikarans Vilhelm Knudsen. Stingur upp á að
Siddi fái skauta.

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Akureyri

2.1.1905

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

26.1.1905

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Akureyri

26.1.1905

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

22.2.1905

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Akureyri

22.2.1905

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

8.3.1905

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Akureyri

8.3.1905

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

20.3.1905

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

11.4.1905

Virðist sem þú og Álfheiður (ekkja Páls) hafi ekki mikið
saman að sælda. Það er það eina sem hægt er að gera þegar
fólki líkar ekki hvoru við annað.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

27.4.1905

Vantar flatarmálsfræðina, sem ekki kom úr bókbandi. Hún er
nauðsynl. v. Hólaskóla. Piltar þaðan koma til Ak. til að læra
grasafr. í Gróðrarstöðinni. Hér hafa engar gullnámur fundist

71

Hræðilegar fréttir um að Páll sé dáinn. Lífið og heimurinn er
svo tómur. Ég hef sömu tilfinningu eins og þegar sonur okkar
dó. En þetta snertir ekki bara okkur og fólkið hans heldur líka
landið. Hver á nú að halda áfram starfi hans við að þoka
landinu á leið eins og hann ætlaði sér og hefði tekist. Mér
þótti vænst um hann af bræðrum mínum. Það er honum að
þakka að við búum á Ísl. og að ég hef mitt starf. Annars hefði
ég sennil. ekki snúið aftur og áreiðanl. ekki á lífi. Páll óskaði
oft að ég hugsaði betur um sjálfan mig. Það sama hugsaði ég
að hann hefði þurft að hlífa sér betur, gæta að sinni slöku
heilsu, erfiða starfi and not too pleasant fare and homelife.
Starfar alla daga frá 9-2. Þá þarf að leiðr. danska stíla. Ekki
tími annars en að lesa þýsku. Ræðir menn, störf og mögul. á
að flytja suður. Hvað um Sigurð Thoroddsen ef óánægjan með
hann heldur áfram? Einkennilegt hvað hann er óvinsæll alls
staðar. Hvernig líður veslings Maríu? Ræðir missi Páls og allt
sem hann átti eftir fyrir velferð og framfarir landsins. Nú
verður það ekki gert eða gert rangt, blandað asnaskap og
sérhyggju. Rætt um hver verði kjörinn í staðinn, Magnús
Kristjánsson, sem féll f. honum eða Guðm. Hannesson læknir.
Spyr mikið um Hring. Er þetta félag eins og Thorv.fél eða
Fjölnir? (Kvenfélagið Hringurinn var þá nýstofnaður og hefur
SB væntanl. verið félagi). Segir af leikhúsmálum. Mikið að
gera. Stefán St. kemur best út, kennir 24 tíma og engar
leiðréttingar.
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Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
eins og f. sunnan. Fer suður senn og kem við hjá Elínu á
Sauðárkr.

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Akureyri

5.5.1905

Segir frá kosningafundi. Sennil. verður Guðm. Hannesson
kosinn.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Meðalfelli

20.9.1905

Segir ferðas. Vonar að allt gangi vel milli SB og Einars
Gunnarssonar og hennar, einnig séra Lárusar og hennar. (Búa
sennil. í húsi þeirra).

Halldór E. Briem

Susie Briem

Stað

22.9.1905

Er hjá séra Eiríki Gíslasyni, (tengdaföður Eggert Br.)

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

30.9.1905

Minnist silfurbrúðkaups þeirra hjóna. Erfiðleika hafa þau
barist við, aðskilnað, líka hlotið ánægju. Ég skrifa ekki
glaðlega eða upplífgandi; svona er ég. Get ekki verið ánægður
með stöðu mína. Frá Stað fór hann og hitti Hjört Líndal á
Stóra-Núpi. Þá að Auðkúlu til séra Stefáns og Þóru. Hann ekki
ánægður yfir að hafa farið frá Stokkseyri. (Þóra var systir séra
Theodórs Jónsonar á Bægisá og þau systrabörn HB). Þau
fylgdu HB á leið. Ferðin tók 11 daga. Skólinn að byrja og séra
Jónas á Hrafnagili stundakenn. Stefán Jónsson kennir
teikningu. Nemendum fækkar. Stefán St. ætlar að taka við
húsi Klemensar enda getur Kl. ekki selt það, vill fá 11 þús. kr.
Séra Davíð á Hofi er dáinn. Frétti að séra Björn Blöndal hafi
misst vitið. Hann er vistaður á Sauðárkr. Mun afleiðing
drykkju.

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Akureyri

30.9.1905

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

18.10.1905 Ræðir um fatnað og húsið sem þau búa í. Elín virðist hafa selt
húsið en þau búa þar áfram.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

7.11.1905

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Akureyri

7.11.1905

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

2.12.1905

Bræður HB gáfu honum skrifborð, til viðb. því er þeir höfðu
áður gefið. Sýnist af bréfi að þau hafi keypt hús við Laufásv.
Nefnir bækur er vill fá úr búi Páls. 1. Árbækur Espólíns. 2.
Lögfræðing tímarit Páls. 3. Íslendingasögur á dönsku. 4.
Prentsaga Íslands eftir Jón Borgfjörð. Allar þessar bækur, utan
Lögfræðings, eru í bóksasafni Jóns Þorkelssonar sem verður
selt í næsta mán. Fékk Fritzners orðabókina frá Álfheiði.
Hefði viljað vera svo ríkur að geta keypt allar bækur Páls til
að halda þeim saman.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

2.1.1906

Um jólin boðinn til Hjaltalíns, séra Matth. og Guðmundar
Hanness. en þangað gat ég ekki farið v. lasleika. Ekki gengur
Sidda vel að skrifa og efast HB um kennarahæfil. Guðlaugar
Arason. Bætir við að hann vildi eignast úr búi Páls: 1. Ný
félagsrit. 2. Tímarit bókmenntafél. 3. Ferðabók Eggert Ól.

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Akureyri

2.1.1906

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

26.1.1906
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Jón Stefánss. ritstj. Gjallarhorns keypti hús Klemensar. Stofna
á útibú Gutenberg og hugsanl. að þar verði ritstjórn Gjallarh.
Spurning hvort prentsm. Björns Jónssonar verði sameinuð
þessari; er ekki að vita. Ekki hefur reglugerð um skólann
borist. Skólinn mun eiga að verða þriggja ára og nemendur
ganga upp í 4. bekk lærða skólans. Ræðir skólagöngu Sidda
og vandræði með Guðlaugu Arason. Hann virðist dálítið
sérstakur og vegna þess er HB áhyggjufullur. Leggur til að
gefa honum skauta og hvetja til skautaferða, kannski með syni
Þorsteins Ólafs.

Neikvæður yfir að SB hefur tekið þátt í tableau (látbragðsleiksýningu), hefur um það mörg orð, en ánægður með að
heyra að hún telur sig hafa gengið of langt heilsunnar vegna

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
(?). Óánægður með skrift Sidda og telur Guðlaugu Arason
kennari hafa spillt henni. Engar leiksýningar í ár en kórinn
Hekla er að undirbúa eitthvað.

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Akureyri

26.1.1906

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

22.2.1906

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Akureyri

22.2.1906

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

17.3.1906

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Akureyri

17.3.1906

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

11.4.1906

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Akureyri

11.4.1906

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

29.4.1906

Talar um græna húsið. Erum við þá eigendur þess alls. Þú
hefur ekki sagt mér frá því, aðeins að þú ætlaðir að biðja
Eggert bróður minn um að tala við séra Lárus um það. Erum
við þá búin að kaupa efri hæðina fyrir 4.500 kr.? Og Magnús
járnsmiður ætlar að leigja? Ef stigagangi væri bætt við og
þvottahúsi í kjallara yrði húsið gott.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

5.5.1906

Gleðst yfir að þau eigi eigið hús. Elín systir þorir ekki að ræða
málið við okkur.

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Akureyri

5.5.1906

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

6.5.1906

Slæm tíð og fólk um það bil að skera niður fé. Aumingja
Ísland. Þó er þetta fólkinu sjálfu að kenna og hefði átt að fara
að ráðum Páls bróður míns. Benedikt Sveinsson og
stuðningmenn felldu þá tillögu. Og fólkið er að flytja á
mölina. Jafnvel Sigurður (Sigurðsson) skólastj. á Hólum hefur
sagt upp og flytur suður. Hann vildi endurbætur á skólahúsinu
en fékk ekki í gegn.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Stað

21.9.1906

Ferðasaga.

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Akureyri

4.10.1906

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

194.10.190 Nú getum við talað saman. Kann ekki við að tala í síma.
6
Einnig er það dýrt. Tókst loks að fá herbergi í skólahúsinu.
Herbergið er til bráðab. í vetur. Fæði hef ég ekki fengið í
húsinu og fer því til séra Matth. og fæ hádegisv. Kristjana
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Af bréfi SB kemur fram að hann hafi ekki fengið neina bók
Páls keypta. Ræðir sjúkleika SB, tengir það leiksýn. tabelau.
Segir að rétt hafi verið að selja jörð pabba hennar í Manitoba.
Hvað fékkst þú í þinn hlut? Reglugerð segir að skólaár lengist
til maíloka. Kemst ekki suður fyrr en 12.6. Læt þetta mig ekki
varða ef laun hækka. Þá á að hafa þrjá bekki. Hannes (Hafst.)
hefur ekki tekið tillit til athugas. minna um hvernig breyta
megi stærðfræðikennslu til bóta frá dönskum skólum og
Lærða sk. Verð að segja að ég vildi hætta kennslu í stærðfr. úr
því að ekki er tekið tillit til sannfæringar minnar. Nemendur
andvígir fæði skólans. 30 þeirra gerðu samning við konu á
Oddeyri um matargerð og þvotta. Nú segja dætur hennar
matarþurrð þrem mánuðum fyrir lokin. Piltarnir höfðu borgað
konunni fyrirfram samkv. kröfu hennar. Einkennilegt að
Hjaltalín virðist gleðjast yfir þessu, eins og hann var á móti að
piltar fengju að búa í skólanum og vera í matarfélagi.
Segir frá óróa í skólanum og viðbrögðum Hjaltalíns. Í tímana
mætir helmingur nemendanna, ekkert fleiri hjá honum en
okkur hinum. Segir frá leiksýningu.
Ræðir heilsu hennar og starf fyrir Thorvaldsensfélagið. Virðist
sem fjöldi Þjóðverja komi til landsins í sumar (væntanl. munu
þeir heimsækja basar? Thorv.fél.). Thomsen ætlar að hefja
verslun á Torfunefi. Segir af stofnun Ungmennafél. á Ak. sem
á að efla menntun ungs fólks. Fluttir hafa verið fyrirlestrar í
því og hefur HB flutt einn um trú fornmanna.
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Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
frænka mín (Gunnarsdóttir Havstein) sjötug. Hún hefur
komist yfir erfiðleika. Vonar að hún fái betri tengdason en
fyrir er. It is not pleasant to stand powerless to the sayings of
my brother Vilhjálm. 60 piltar í skólanum.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

19.10.1906 Segir frá bruna á Oddeyri, sem hún hafi frétt áður en hún fær
bréfið. Áætlað tjón 200 þús. kr. Um 100 manns bjuggu í
húsunum þrem. Jón Norðmann tapaði öllu sínu en saknaði
mest gamalla handrita og ritverka föður síns. (Fylgir: Umslag
m. frímerkjum).

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

30.10.1906 Herb. HB og aðrar stofur í skóla kaldar, þarf að gera við því
klæðning hefur gisnað. Hátt til lofts og lengi að hitna. Auk
hádegisv. hjá Matth. borðar hann brauð, fær mjólk frá
Eyrarlandi og kaupir niðursoðið kjöt. Kennir 16 st. á viku,
Hjaltalín og Stefán enn færri. Breytist næsta ár er einn bekkur
bætist við. Þá verða kennslust. 24. Málfræði hans verið tekin
upp við skólann en hún er nú uppseld, 15 ár síðan hún var
gefin út. Ræðir endurbætur á húsi þeirra og segir bæjarstj.
hreyfa sig hægt m. endurb. á gangstétt.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

5.11.1906

Býr á sama stað í skólahúsinu. Vonar að fá að skipta á stóru
herberginu og tveim litlum, samliggjandi á þriðju hæð þar
sem er næði. Næsta vetur segist hann munu leigja í húsi sem
verið er að reisa ekki langt frá. Tókst að fá 10 eintök af
málfræðinni til kennslu. Hikar við að gefa bókina aftur út.
Gerir sér engar vonir um styrk frá frænda þar sem Björn
Ólsen getur komið í veg fyrir hann eins og allt er ekki
samræmist Wimmer,

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

2.12.1906

Lóð framan við hús þeirra var keypt af þeim f. kr. 1.50/m. Á
sama tíma fékk Jón Ólafsson beint á móti 3 kr./m. Engin furða
þótt Eyvindur og Setberg samþykktu þessi kjör. Nú geta þeir
haldið áfram m. sóðalegt verkstæði mitt í bænum og spillt
lofti fyrir íbúana í kring. Skarlatsótt gengið á Ak. og skólanum
lokað tvær vikur. Tilbreytingalaust að búa í skólanum. Alltaf
líflegt að koma til Matthíasar.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

1.1.1907

Var á aðfangadags- og gamlárskvöld hjá séra Matth. og á 2. í
jólum hjá Hjaltalín. Skólinn fer að byrja eftir langt hlé vegna
skarlatssóttar. Gott að SB skuli hafa látið draga úr sér
tennurnar, þannig að nú er hún frjáls. Vonar að nýjar tennur
verði góðar. Fundur var um fánamálið. Hélt Stefán ræður því
til stuðnings, en tapaði. Gallinn er að fáni sem stúdentafélagið
berst fyrir er allt of líkur sænska fánanum. Menn eru
hugmyndasnauðir í fánamálinu.

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Akureyri

1.1.1907

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

25.1.1907

Skarlatssóttin að mestu afstaðin. Stefán St. var með þeirra
síðustu til að fá hana. En þá fengu kona hans og sonur
taugaveiki og liggja á spítalanum. Segir frá leikhúsinu. Ræðir
leigu neðri hæðar húss þeirra v. Laufásv. Magnúsi Einarssyni.
Þurfum að fá lóðina stækkaða til þess þó að geta sett upp
þvottasnúrur. Fór í leikhús og sá Ævintýri á gönguför. Páll
Jónsson lék Kranz og Vilhelm Knudsen Skrifta-Hans og voru
bestir. Ræðir leigu herbergis, vill að því verði haldið fyrir Ólaf
bróður hans um þingtímann. Betra að kynda eldavélina nú
eftir að þau gerðu við hana.

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Akureyri

25.1.1907

Ræðir kanarífugla sem Siddi fékk.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

22.1.1907

Ræðir útgáfu Fjallkonunnar og þykir gott að SB hafi sagt
henni upp. Nýr eigandi og hefur tekið upp „landvörn“ sem
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Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
honum mislíkar. Ræðir Skjaldborgarfélag, þjóðræðisfélag á
Ak. sem ætlar að kveðja þorrann með hátíð. Ætlar að fara
þangað þótt honum falli ekki stefnan. Biður SB að útvega sér
heimilisfang ekkju Þórðar Tómass. læknis í Danm. Schöth
bakara langar til að heimsækja hana.

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Akureyri

22.1.1907

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

10.3.1907

-

Sig. H. Briem

Akureyri

10.3.1907

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

19.3.1907

Er HB kemur ætlar hann að tala við Hannes og Klemens.
Skrýtið ef þeir sýna honum andúð. Oddur Björnsson vill
þýðingu HB á Hróa hetti til útgáfu með myndum.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

19.3.1907

Hitti Elínu systur sína og Stefán mann hennar, en þau voru á
leið til útlanda henni til lækninga. Ef ís hindrar ekki ætlar hún
að snúa við og leggjast á spítalann og njóta meðferðar Guðm.
Hanness. Ef henni batnar ætlar hún að koma til Rvíkur og
hitta vini og kunningja. Þau hjón voru vinsaml. Lét eins og
ekkert hefði gerst. Hún var rúmföst á skipinu. Var á fyrirlestri
Guðmundar Friðjónssonar um Stephan G. Stephansson sem
hann hrósaði mjög. Ég tel hann vera þunglamalegan og
kaldranalegan.

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Akureyri

19.3.1907

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

11.4.1907

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Akureyri

11.4.1907

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

5.5.1907

Halldór E. Briem

Sig.H. Briem

Akureyri

5.5.1907

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

29.9.1907

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

19.10.1907 Hafði eftir skólasetningu 1. okt. flutt ræðu í nemendahópi
eldri nemenda um óreiðu í skólanum og að hann væri ekki
viss um hve lengi hann vildi vera við skólann; væri að hugsa
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Verið slæmur af tannverk. Guðmundur Hannesson dró eina
tönn, fyllti aðra. Áfram með verk. Ræðir veikindi Elínar og
biður SB að skrifa henni; segist hafa skrifað en ekki fengið
svar. Kvenfélagið er að setja á svið tvö leikrit.

Ræðir húsið og er ánægður með að kaupin hafi gerst. Húsið
betra en skólahúsið þar sem hann býr í. Hafði talað um
heimsókn Elínar er hún kom við á Ak. á Kong Tryggvi. Fáum
dögum síðar barst frétt um að skipið hefði sokkið í ísnum. Svo
bárust þær fréttir að hún og Stefán hefðu bjargast. Hlýtur að
hafa verið hræðilegt að berast um á hafinu og ekki vita nema
endalokin séu komin. Elín mun hafa staðið sig hetjulega.
Aumingja Álfheiður, stöðugt veik og eina ráðið að hún fari
utan og verði ár í læknishöndum. En aðstæður leyfa það varla.
Björn Bjarnason mun leigja neðri hæðina og Magnús
Einarsson dýral. flytja út þótt hús hans sé ófullgert. Oddur
Thorarensen lyfsali hefur boðið HB til veislu í tilefni
fermingar sonar hans.
Næsta dag. Skemmtunin var í gær og margt manna hjá OTh.,
margir réttir og víntegundir. Skemmtilegt miðað við slíkar
veislur. HB hefur endurskrifað leikritið Ingólf Arnarson og
ætlar að senda Ingólfsnefnd í Reykjavík sem gjöf til styrktar
söfnun v. styttunnar. Endurbætir málfræðina. Veltir fyrir sér að
gefa hana út aftur.
Segir af ferð sinni og komu til Ak. Komst ekki inn í herbergi
sitt þar sem Hjaltalín var með lykilinn og farinn að sofa. Var á
hóteli þótt ekki væri það auðvelt þar sem allt var fullt. Fékk
að liggja á chaiselongue, en gat hvílst með því að bæta við
stól. Elín er komin og búin að ná sér af veikindunum sínum,
glöð og hamingjusöm.
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Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
um að hætta á næsta ári. Einn stóð upp og sagði að þeir vildu
halda áfram ef HB skuldbindi sig til að fara næsta ár. Ég
sagðist ekki skuldbinda mig til neins. Næsta dag kom
talsmaður uppreisnarmanna til mín, spurði hvort ég vildi segja
þetta á fundi þar sem hinir kennararnir Stefán og séra Jónas
væru að ég væri að hugsa um að hætta á næsta ári. Ég sagði
það mætti en ekki væru nein loforð eða skuldbinding. Ég
sagði að ég lýsti því yfir að ég ætla að segja mig frá þessu
embætti sem ég hef hér næsta ár. That of course I do if I apply
for the principal's office, for I did not say at all, did not
mention that even, that I was going to leave the school.
Besides I declared that I did not promise anything, so that my
hands are free. Næsta dag lýsti Hjaltalín yfir við
skólasetningu að hann myndi ekki verða lengur í embætti en
þennan vetur. Þá er ósvarað hvernig fer um skólastjórastarfið.
Ég segi að ég get ekki heiðurs míns vegna verið hér áfram ef
einhver, t.d. Stefán hlýtur skólastj.embættið. Nem. eru svo
hreinskiptnir að eftir allt þetta sjá þeir eftir gerðum sínum.
Hér eiga þrír í hlut og einn kom ekki aftur í skólann. Spurning
hvað Hannes ætlar sér. 40 fyrri nem. sendu mér eftir að hafa
heyrt þetta mér bestu skrifleg meðmæli. Hjaltalín er veikur og
við rúmið og óvíst hvort hann getur kennt í vetur.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

20.10.1907 Er ég kom í skrifst. Hjaltalín eftir fyrri fundinn reis Stefán upp
með rosta og sagði að ég hefði mælt honum á bak í Rvík um
að hann hefði staðið að baki öllu. Ég sagði mér þætti skrýtið
að sonur hans hefði tekið þátt í þessu og samt hefði hann
(Stefán?) aldrei nefnt þetta við mig fyrr en eftir á. Sagan segir
að ég hafi skuldbundið mig sem er órétt. Mér sýnist allt munu
detta dautt niður. Nemendur hér verða 47 eða 49.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

6.11.1907

Halldór E. Briem

Sig.H. Briem

Akureyri

6.11.1907

Halldór E. Briem

Sig.H. Briem

Akureyri

0.0.1907?

Halldór E. Briem

Sig.H. Briem

Akureyri

0.12.1907?

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

1.12.1907

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

13.12.1907 Skólapiltar setja á svið tvö leikrit eftir HB, Villan og
hrekkirnir - og Tengdamóðirin. Ætla að afla fjár fyrir
Nemendasjóð. Sonur Stefáns meðal leikara. Sýnir þetta
afstöðu piltanna til HB. Þykir Hjaltalín hér of langt gengið.
Hann vill að gott sé milli HB og pilta, en ekki of gott. Leikið
verður í fimleikasalnum. Þá verður tónlist. Hér eru tveir
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Ekki er furða þótt þú sért óróleg út af framtíðinni. Ef ég hætti
fer enskudeildin með mér. Öryggi að hafa eftirlaunarétt eftir
10 ár. (HB 55 ára). Gerir sér von um að geta orðið góður
skólastjóri, betri en vinur hans og frændi Hjaltalín. Ekki gerir
hann sér von um að fá bókavarðarstöðu v. Landsbókas., því
tregur að sækja. Ef hann fái ekki skólastjórast. sé erfitt að vera
hér áfram. Ánægður með skólalífið eins og er og þakkar sér,
svo stórt lít ég á mig! Nemendurnir hafa lært að aðgerðir
þeirra eru ekki grín þótt sá hafi etv. verið tilgangurinn. SB
mun ætla að tala við Hannes um málið. Tæpast segir hann
neitt ákveðið.

Þakkar SB fyrir að hafa unnið í málinu og talað við Hannes
frænda. Ég hef aldrei ætlað að segja upp en ætlaði að sækja
um skólastjórastöðuna. Ég held að nemendur vilji ekki að ég
fari frá skólanum. Þú segir að Stefán sé öruggur um stöðuna.
Því er ástæðulaust fyrir mig að sækja.
Fylgir: prentaður og handskr. listar v. bæjarstjórnarkosninga í
Rvík.

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
flokkar, Heimastjórnarfélag og Skjaldborg. Gekk í H.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

2.1.1908

Með þessu bréfi sendir HB bréf til Hannesar Hafstein. Biður
hana geyma það, skoða eða eyða. Það sem ég segi um Stefán
get ég ekki sannað. Held ég skrifi annað bréf með næsta pósti
því ég er ekki búinn að gefa upp von um skólastjórastarfið.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

2.1.1908

Jólin ánægjuleg. Á aðfangadagskvöld boðinn til Steingr.
Matthíass. og tvö kvöld til séra Matth. Steingrímur hafði sett
upp jólatré fyrir börnin. Fullorðna fólkið skemmti sér við spil.
Heimastjórnarfél. hélt skemmtifund með ræðu og dansi. Ég
flutti fyrirl. um Ingólf og Þorstein son hans, stofnanda
alþingis. Fólk virtist hafa ánægju af þessu. Það skrýtna var að
strax eftir auglýsingu fundarins ákváðu Stefán og Sigurður
Hjörleifss. að auglýsa leikrit sama dag. En þar sem fáir miðar
seldust var það afboðað. Greinilega var ætlað að spilla okkar
fundi. Piltarnir hættu við leiksýninguna, a.m.k. um
stundarsakir er þeir sáu hvað uppsetning kostar. Sendir nýtt
bréf sem hann biður SB koma til Hannesar. Vil að hann sjái
mínar skýringar því ég veit að Klemens kemur sjónarm.
Stefáns á framfæri. Vona eins og Kristjana (móðir HH) að
vinátta okkar spillist ekki.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

27.1.1908

Þakkar peningasendingu en þarf ekki meira þar sem hann
hefur fengið svo mikið fyrir sölu á kennslubókum. Heyrði
mjög greinilega í henni í símanum. Heldur að sér höndum
með bréf þar til Stefán fer til Khafnar. Er ekki á því að taka
hljóðalaust á sig þá hneisu að fá ekki skólastj.stöðuna í hendur
manns sem Hannes veit jafn vel og ég að er sótraftur (rascal).
Enn er árekstur milli pólitísku félaganna v. Heimastjórnarhátíðar. Ingólfur verður ekki sviðsettur, en forspjallið kemur í
Norðra, 1. tbl. ársins.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

21.2.1908

Ræðir bréf v. stöðunnar. SB virðist hafa hikað við að senda
bréfin. Óskar henni og konum í Rvík til hamingju fyrir að
hafa staðið sig í kosningunum. Viss um að frú Jónasson og frú
Katrín (Magnúss.) munu vinna vel í bæjarstj. Um Guðrúnu
(Björnsd.) og Bríeti segir hann ekkert.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

16.3.1908

Bréfið farið og Hjaltalín sendir uppsögn með þessum pósti.
Vegna sambandslaganefndarinnar kemur Hannes ekki aftur til
Rvíkur fyrr en 10.-12. júlí. Illa gengur Ingólfi mínum (leikrit).
Auk forspjallsins setti ég fyrsta þátt, en hann var þá rangt
prentaður.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

10.4.1908

Hannes svaraði ekki bréfi mínu. Ræðir stöðumálin áfram.
Hefur Hannes nefnt málið við Kristjönu?

-

Sig. H. Briem

Akureyri

10.4.1908

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

6.5.1908

Segir rétt sem hún segir að skólastj.staðan lendi í höndum
Stefáns og þá munu fjármunir ætlaðir skólanum límast við
hendur hans. Skilur allt sitt eftir fyrir norðan. Verður samferða
Elínu systur sinni suður.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

16.5.1908

Ræðir sambandsáttmálann nýja. Sendir arf sem SB hafði
tæmst í Ameríku, kr. 150.-. Lítið sem ekkert fiskirí hér en
rauðmagi berst úr Svarfaðardal.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

20.5.1908

Er í prófum. Vonar að hún hafi ekki áhyggjur. Jón Þorláksson
verkfræðingur flytur fyrirlestur um sambandssamninginn í
Heimastjórnarfélaginu.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Reykjavík

7.8.1909

SB virðist á ferðalagi. HB í Reykjavík, en var á ferðalagi,
líklega í grennd Rvíkur.
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Halldór E. Briem

Susie Briem

Meðalfelli

8.8.1912

Á ferð með Elínu systur sinni áleiðis norður.

Óársett bréf og eða

ódagsett

Halldór E. Briem

Susie Briem

Akureyri

1905?

Fjallar um bækur, bókband og viðsk. Spyr um hvort Kristinn
P. Briem sé ekki í Menntask. Segir að hann sjálfur sé
gagnrýndur í Þjóðólfi en Boga hrósað. Þykir leitt að það
birtist í sama hefti og andlátsfrétt Páls bróður hans .

Halldór E. Briem

Susie Briem

Mosfelli

17.9.

Er á leið norður með Valgerði?

Halldór E. Briem

Susie Briem

Sveinat.

23.9.

Á leið norður með Elínu systur sinni.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Stað,
Hrútaf.

21.9.

Hjá séra Eiríki frænda sínum. Spenntur að vita hvað Elín og
maður hennar segja um húsið. Þetta virðist um það leyti sem
HB bauðst húsið á háu verði.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Álfgeirsv.

26.9.1906? Á leið norður. Segir frá að hann hafi talað við SB á Stað en
heyrt lítið í símanum. Í heims. hjá Ólafi bróður sínum.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Reynivellir

Er á leið norður. Gleymdi gleraugunum sínum.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Þyrill

Halldór E. Briem

Susie Briem

Bólstaðahlíð 30.8.1899? Á leið norður. Eftir að hafa meitt sig í fæti stefnir hann á
Breiðabólsstað þar sem Júlíus læknir er. Minnist á ameríska
konu og gæti því verið Miss Crotty um 1899.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Grund,
Skorrad.

21.9.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Í Ameríku

1890?

Halldór E. Briem

Susie Briem

Thorshavn

4.7.1883?

Halldór E. Briem

Susie Briem

Halldór E. Briem

Susie Briem

Sveinatunga 21.9.

Á leið norður. Ræðir flatarmálsfræðina sem hann biður
bræður sína Eirík og Pál að líta á og gera athugas. við. Fer
áfram að Mælifelli.

Halldór E. Briem

Susie Briem

Fornihv.

18.9.

Á leið norður í slæmu veðri.

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Halldór E. Briem

Sig. H. Briem

Halldór E. Briem

Susie Briem

Hvammur

22.9.

Halldór E. Briem

Chr. Treider

Gimli

4.7.1879

Halldór E. Briem

Chr. Treider

Gimli

10.10.1879 Sendir til birtingar sögu í danskri þýðingu sinni, eftir ísl.
konu. Ein sagan: Andvari, hefur birst í Illustreret Familieblad.
(Sennilega er þetta Torfhildur Hólm.)

Halldór E. Briem

Sigurður E.
Briem

Rvík

20.9.1890

18.9.

Á leið norður. Á slæmum hesti sem prangað var upp á hann af
Jóni Theodór.

Á leið norður. Biður um fyrirgr. v. bóka og gleraugna frá
Magnúsi Benjamínssyni.
Segir frá að þeir hafi farið saman í land Björn Ólsen og
skoðað rústir á Kirkjubæ, áhugavert. Var þoka og ekkert
annað að sjá. Setustofan er full af fólki úr landi og mikið
drukkið þannig að hann er orðin þreyttur.
Boð kom frá Möller á Ak. til kennara og skólapilta að koma á
ball. Held ég skreppi. Próf að byrja.

Viðbót

Eggert Ásgeirsson skráði 2007-9

78

Segir frá að hann hafi móttekið: Fyrsten af Davids Hus og
ritað um það í Framfara. Virðist ritið fjalla um trúarleg mál.
Skýrir nokkur trúarleg atriði út.

Segir frá dauða móður þeirra. Hún veiktist af uppsölu nóttina
eftir að þú fórst, næstu daga var sóttur læknir (Jónassen) og
seinna Schierbeck, mánudaginn (15. þ.m.) kl. 11½ . Orsökin
var gamalt kviðslit fyrir eitthvað 17 árum, sem mamma hafði
gengið með en ekki látið neinn vita um. Hún sagðist stundum
hafa verið lasin af því en það hefði svo liðið frá aptur, og

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
svona hefur það gengið þangað til lífskraptarnir máttu ekki
lengur við. Segir hvernig haft var samband við Pál og Sigurð,
sem var á ferðal. Segir frá stöðu málflutningsmanns sem SEB
virðist hafa haft áhuga á, en sem var ráðstafð öðrum. Einnig
kennara embættið sem hann virðist hafa haft hug á.

Halldór Pétursson

Halldór E. Briem

Akureyri

6.2.1892

Bréf um útgáfu á leikriti HB: Sólskjöld, ásamt
reikningsskilum og lista yfir móttakendur

Hannes Jónsson

Halldór E. Briem

Oddeyri

10.3.1901

Þakkar fyrir lán á leikriti (eftir HB) sem bréfritara fellur í geð.

Harpers Magazine

Susie Briem

New York

0.0.0000?

Endursent handrit kvæða. Kvæðin fjögur, ódagsett en
undirrituð: Susanna Briem. Kvæðið eru: A Summer Evening;
Spring; The Threads of life; The lover´s prayer (Translated
from the Icelandic of Str. Thorsteinsson.

George Hearn

Susie Briem

Toronto

21.2.1898

George Hearn

Susie Briem

Toronto

14.7.1898

George Hearn

Susie Briem

Toronto

15.3.1898

George Hearn

Susie Briem

Toronto

26.1.1917

Georgina M. og
Jane Hearn

Susie Briem

Toronto

28.3.1890

Georgina Hearn

Susie Briem

Toronto

14.7.1898

Georgina M. Hearn

Susie Briem

Toronto

27.6.1905

Jane Hearn

Susie Briem -

Norse
Landing

11.1.1882

Jane Hearn

Susie Briem

Norse
Landing

25.1.1882

Jane Hearn

Susie Briem -

Norse
Landing

19.3.1882

Jane Hearn

Susie Briem -

Norse
Landing

3.12.1882

Jane Hearn

Susie Briem -

Prarie
Home

3.3.1883

Jane Hearn

Susie Briem -

Florida

23.12.1884

Jane Hearn

Susie Briem -

St.Augustin
e, Florida

17.8.1885

Jane Hearn

Susie Briem -

St.Augustin
e, Florida

24.4.1887

Jane Hearn

Susie Briem -

?

5.8.1887

Jane Hearn

Susie Briem -

Prarie
Home

30.9.1887

Jane Hearn

Susie Briem -

St.
Augustine

15.4.1888

Jane Hearn

Susie Briem -

Toronto

17.6.1888

Jane Hearn

Susie Briem -

Toronto

14.11.1888

Jane Hearn

Susie Briem -

Brighton,
Ont.

27.12.1888
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Telpan segir frá kettlingum. Skoðar oft Ísland á heimskortinu í
skólanum. Spyr hvort S. eigi hænsni.
Móðir hennar bætir við bréfið.
Þakkar lagþráð bréf. Menn voru hræddir um að eitthvað væri
að. Sendir og biður um myndir. Segirst orðin hávaxin, eins og
langamma hennar. Segir mömmu sína orðna feita. Faðir
hennar alltaf eins. Dick er hár og grannur. Percy vex hratt.
Viðskipti fjölskyldunnar ganga vel.
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Jane Hearn

Susie Briem -

Toronto

30.12.1888

Jane Hearn

Susie Briem -

Toronto

5.5.1889

Jane Hearn

Susie Briem -

Toronto

22.12.1889

Jane Hearn

Susie Briem -

Toronto

29.12.1889

Jane Hearn

Susie Briem -

Toronto

19.1.1891

Jane Hearn

Susie Briem -

Toronto

15.1.1893

Jane Hearn

Susie Briem -

Toronto

3.9.1893

Jane Hearn

Susie Briem -

Toronto

21.2.1898

Jane Hearn

Susie Briem -

Toronto

10.8.1898

Jane Hearn

Susie Briem -

Brighton,
Ont.

25.11.1898

Jane Hearn

Susie Briem -

Toronto

1.3.1899

Jane Hearn

Susie Briem -

Toronto

27.7.1905

Jane Hearn

Susie Briem -

Toronto

30.9.1911

Jane Hearn

Susie Briem -

Toronto

4.3.1912

Jane Hearn

Susie Briem -

Toronto

11.6.1921

Meðf.: Tvær myndir.

Jane Hearn

Susie Briem -

Toronto

26.2.1922

Úrklippur.

Percival Hearn

Susie Briem

Clinton,
Ont.

20.11.1935 Langt síðan heyrst hefur frá SB, biður hana að skrifa eða fá
annan til þess. (Þá var hún 74ra ára; átti tvö ár ólifuð). Segir
frá konu sinni og börnum, Bernice, Georgina (Jean), Ruth og
„Billy“. Segir frá fjölsk. bræðra sinna í Toronto, Fred, sem
farið hefur illa út úr fjárhagkreppu, Dick, á við háan
blóðþrýsting að etja. Hann gat lifað á fjárfestingum, en það
hefur versnað. P. virðist vera læknir og segir að fjárhagsástand
hafi gert það að verkum að fólk getur ekki leitað læknis og
tekjur minnkað um helming frá 1928. Spyr um Ísl. Eignaðist
nýjan bíl, V8, sem þú sérð áreiðanl. á götum Rvk. Þráum að
heyra eitthvað frá þér!

William Y. Hearn

Susie Briem

St.Augustin
e, Florida

24.4.1887

Helgi Jónsson

Halldór E. Briem

Winnipeg

26.10.1881 Fréttir frá W. Búið er að byggja félagshús, sem hann lýsir,
fenginn til að sjá um bygginguna. Segir frá félagsstarfi. Ætlar
nú að ljúka húsinu því gerð hafi verið upp við hann 100 dala
skuld. Innrétting kostar 200 dali og það má draga að borga þar
til félagið hefur ráð. Þá ætlar hann heim enda hefur hann grætt
á verslun sinni. Segist hafa verið í samb. við Einar prentara á
Akureyri um sendingu á biblíusögum og lærdómskveri. Fréttir
af löndum. Sendir peninga, uppgjör á skuld við HB.

Helgi Jónsson

Halldór E. Briem

Winnipeg

2.4.1883

Framfarafélagið dregst milli svefns og vöku. Breytt um starf,
leigði vörur og byggingar fyrir 125 dali/mán. Leiðist að hafa
ekkert fyrir stafni og vill gefa út dagblað, býst við að byrja í
mánuðinum, bíður eftir prentsmiðju frá Nýja Ísl. María
Ólafsd. biður að heilsa. Hún fór til Minnesota og skildi eftir
(skulda)viðurkenningu, biður hann borga HJ. Hún þarf á
peningunum að halda. Segir frá byggingamálum í Winnipeg
og gerð sporbrautar. Allt gert vegna þess að búist er við
mörgum innflytjendum. Utanáskrift fylgir.

Helgi Jónsson

Halldór E. Briem

Winnipeg

7.5.1883

(Önnur rithönd). Sendir próförk af Leifi. Biður um að menn
styrki útgáfuna bæði með því að kaupa blaðið og skrifa í það,
ásamt því að leiðbeina.

Helgi Jónsson

Halldór E. Briem

Borgarnesi

3.12.1897

Spyr mág sinn HB hvort hann geti tekið Helga son sinn til
náms undir skóla meðan hann verði í Rvík. (Kvæntur Sigríði
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Meðf.: Hárlokkur og kvittun með heimilisf.

Bréf frá mági SB í kristilegum tón.
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náms undir skóla meðan hann verði í Rvík. (Kvæntur Sigríði
Briem).

D. Henderson

Halldór E. Briem

Winnipeg

23.6.1881

Hermann Jónsson

Halldór E. Briem

Hólum

26.10.1895 Skil vegna bókakaupa.

Marian Heurtt

Susie Briem

Balm Point,
N.Dakota

23.1.1882

Marian Heurtt

Susie Briem

Balm Point,
N.Dakota

10.4.1883

Marian Heurtt

Susie Briem

Balm Point,
N.Dakota

23.1.1888

Marian Heurtt

Susie Briem

Balm Point,
N.Dakota

26.2.1895

Marian Heurtt

Susie Briem

Balm Point,
N.Dakota

1.3.1895

Marian Heurtt

Susie Briem

Balm Point,
N.Dakota

30.9.1895

Susie Briem

Bægisá

6.1.1883

Saknar að HB hafi ekki komið á leið sinni vestur um jólin. (Þá
mun Susie hafa setið á Reynistað). Segir að einn maður hafi
róið undir til að gera skólasveina óánægða með HB, sagðist
strax hafa óttast að svo myndi fara en vonaði að frændi yrði
ekki frænda verstur. (Jón Hjaltalín og HB voru þremenningar.
Hólmfr. var dóttir séra Þorsteins á Hálsi og var því stjúpdóttir
Jóhönnu Kristjönu Briem. Hún var kona séra Arnljóts
Ólafssonar).

Hólmfríður
Þorsteinsd.

Susie Briem

Bægisá

27.4.1887

Fyrirgreiðsla.

Ingibjörg
Einarsdóttir

Susie Briem

Reykholti

3.6.1911

IE, f. 1895, d. 1977, giftist og tók nafnið Eyfells. Góð saga af
ferð. Biður SB um að sækja um skólann.

Ingibjörg
Einarsdóttir

Susie Briem

Reykholti

22.8.1913

Gleymdi regnkápu og hatti. Gaman að hafa fengið Sidda son
SB í heimsókn.

Ingibjörg
Einarsdóttir

Susie Briem

Blönduósi

19.1913

Segir frá skólanum á Blönduósi. Meginefni er að biðja SB um
að kaupa taurullu fyrir systkinin sem þau vilja gefa móður
sinni (Jóhönnu Briem í Reykholti).

Ingibjörg
Einarsdóttir

Susie Briem

Reykholti

22.7.1914

Segir af dauða og jarðarför Vigdísar frá (Deildar)Tungu,
ferðasögu þeirra Sidda í Reykholt og heimilishaldi þar o.fl.

Ingibjörg
Eiríksdóttir Briem

Susie Briem

Reynistað

22.10.1880 Kæra yngismey! Skrifar til að óska henni hamingju og
velferðar m. trúlofunina og þakkaði viðfeldið og fallegt bréf
SB. Angurvær yfir því að þau eru svo langt í burtu og að mega
búast við að sjá hvorugt þeirra í þessu lífi.

Ingibjörg
Eiríksdóttir Briem

Susie Briem

Reynistað

2.8.1881

Þakkar bréf og býður dús. Þakkar myndir með fallegum
orðum. Góð líðan hjá öllum í fjölsk. Elín siglir til Hafnar og
verður þar í vetur. Kalt í allt sumar og þarf að leggja í ofn af
og til.

Ingibjörg
Eiríksdóttir Briem

Susie Briem

Reynistað

2.3.1885

Segir veikindafréttir af Eggert. Vilhjálmur veill fyrir brjósti.
Þá er um veikindi Soffíu Havsteen um þessar mundir mikið
fjallað og horfur dökkar. Segir HB hafa skrifað að hann vildi
koma suður til að láta Schierbek líta á sig. Minnir á að Andrés
faðir Hjaltalíns og pabbi HB eru systkinasynir og að
fósturdóttir hans sé líka skyld honum.

Hólmfríður
Þorsteinsd.
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DH virðist læknir sem ræðir um sjúkleika HB, sendir lyfseðil,
ræður honum til að gæta að hægðum sínum með réttu
mataræði, stunda hreyfingar úti við og sitji ekki og mikið við
rannsóknir
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Ingibjörg
Eiríksdóttir Briem

Susie Briem

Reykjavík

6.1.1887

Segir frá veikindum Sigríðar dóttur sinnar og lækningu
Schierbeck. Kristjana (Havsteen) hafi sótt Soffíu dóttur sína
til Hafnar í haust og ekki mikil von um að henni batni. Lítið
um að vera en þau voru hjá Eiríki á jóladag og hjá Gunnlaugi
á nýársd. Segir af heimsóknum til biskups, rektors, landshöfð.
og séra Helga (Hálfd.). Þá segir hún af kú sem þau keyptu í
haust og hafa selt mjólk úr fyrir 40 kr. Eggert gengur heldur
vel í 4. bekk, vonar að Vilhjálmur í 1. bekk komi til. Skrifari
(EGB) biður að heilsa.

Ingibjörg
Eiríksdóttir Briem

Susie Briem

Reykjavík

23.3.1888

Heyrt að SB og séra Matthías kveðist á og þykir gott. Segir 10
séu við borð hjá henni, þar af borga 6 fyrir sig: Páll,
Rögnvaldur Rögnvaldsson úr Dalas., skólapiltur. Þá er þar
Theodór (Jónsson) stud. theol. frá Auðkúlu, Eiríkur frá Bæ
sem er að útskr. Hjá honum sefur annar piltur en fær ekki
annað en morgunkaffi. Þá er Hallgr. Thorlacius, stud. theol og
systir hans Elín frá Stafholtsey. Dóttirin Jóhanna var í orlofi
hjá Gunnl. og Frederikke í Hafn. Sigurður búinn með sinn
styrk eftir 4 ár og þarf því hjálp, enda veitum við Eggert og
Sigríði engan styrk. Það gera tvíburarnir Elín og Páll. Sigríður
er á fröken Zahles-skóla eins og Elín áður. Thomsenslínan
flytur vesturfara til Kanada fyrir lágt verð.

Ingibjörg
Eiríksdóttir Briem

Susie Briem

Reykjavík

8.5.1889

Merkilegt þegar brann í Nesi var svo mikið bál að það sást frá
Möðruv. Einar var ótryggður. Segir frá síðustu prestvígslu
Péturs biskups. Hallgrímur kemur frá biskupsvígslu í
júníbyrjun. Eggert litli Claessen skrifaði og sagðist verða
samferða SB og HB suður.

J. Gíslason

Halldór E. Briem

Washington
Harbour

2.3.1880

Sendir peninga fyrir Framfara og greiðslu fyrir hálft hlutabréf.
Vill ekki fá mörg eint. Býðst til að skrifa í blaðið.

Christine Jager

Susie Briem

Minneota

15.5.1882

Bréfritari virðist mjög náin vinkona.

Christine Jager

Susie Briem

Minneota

28.8.1882

Christine Jager

Susie Briem

Minneota

1882

Bréfspjald

Christine Jager

Susie Briem

Minneota

8.1.1883

Segir m.a. frétt af íslendingi, GG. Brandt sem varð úti. Fréttir
af fjölsk. Gunnlaugs Peterson og slysförum í fjölsk.

Christine Jager

Susie Briem

Minneota

11.3.1883

Christine Jager

Susie Briem

Minneota

2.10.1886

Christine Jager

Susie Briem

Minneota

2.2.1887

Christine Jager

Susie Briem

Minneota

7.3.1888

Nefnir séra Þorláksson og átök í kirkju sem hún átti hlut í.

Christine Jager

Susie Briem

Minneota

1.11.1890

Segir m.a. frá séra Þorlákssyni og fjölskyldu hans.

Jakob V. Havsteen

Halldór E. Briem

Oddeyri

31.12.1887 Innheimtubréf.

Jakob V. Havsteen

Halldór E. Briem

Akureyri

8.2.1890

Ræðir um skó sem HB virðist hafa verið óánægður með.

Jens Pálsson?

Halldór E. Briem
og Susie Briem?

Arnarbæli

26.8.1878

(Ávapar í bréfinu „mág sinn“. Gæti bréfið verið til séra Jóns
Bjarnasonar. mágs hans.)
Ástæða bréfsins virðist grein HB í Norðanfara þar sem segir
að menn séu farnir að hugsa sig um að róta upp í
forholdunum. Bréfritari ósammála og skýrir með mörgum
orðum, nefnir m.a. til sönnunar veitingu á Valþjófsstað sem
blöðin þegja yfir. Þau þegja yfir löstum alþýðu og halda fram
að hún sé best menntuð í heimi. Svo er bréfritari ósammála
HB um atkvæðisrétt til alþýðu. Sé landstjórnin slæm sé
alþýðan síðri. Uppvöknunartími Íslands er enn ekki kominn.
Ræðir stöðuveitingar o.fl.
Niðurlag og undirskrift vantar.
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Staður
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Meginefni

Jóhann Briem

Halldór E. Briem

Oddgeirshól 16.5.1912
um

Svara málaleitan frænda síns um að hann bjóði sig fram sem
prest á Melstað. Taldi það til lítils því hann væri þar
ókunnugur. (Var þá kennari á Eyrarbakka. Varð prestur á
Melstað frá fardögum 1912, síðar prófastur 42 ár.)

Jóhann Þorkelsson

Halldór E. Briem

Stykkishólm 27.2.1876
i

Segir frá kennslu sinni, sérstaklega enskukennslu og notkun á
kennslubók HB og öðrum bókum. Segir hann um hugsanl.
flutning suður frá Ak. á prentsm. Björns Jónssonar að það sé
vel til fallið ef hún verði ekki verkfæri broddanna. Ræðir
undirbúning á riti stúdentafél. Þykir líkl. að HB fái boð
biskups um brauð.

Jóhanna Eggertsd.
Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

22.4.1878

Segir að nú fari þau hún, Eggert og Villi eftir því sem HB
sagði þeim að þvo sér og greiða, oft löngu áður en þau fara í
skólann. (Jóhanna Katrín Kristjana var þá sex ára.)

Jóhanna Eggertsd.
Briem

Susie Briem

Hálsi

28.12.1901 Fyrirgr. v. fyrirhugaðrar sendingar á vaðmáli. Segist eiga
mánaðargamla dóttur, Kristínu Valgerði, auk hinna fjögurra.
Segir af heimsóknum til Páls. Ætlar til Rvíkur vegna þess að
hún er orðin nærri tannlaus, en kann að dragast. Segir frá
búskap og ræðir um brunann á Akureyri; minnkun fyrir bæinn
að eiga ekki slökkvitól.

Jóhanna Eggertsd.
Briem

Susie Briem

Hálsi

17.7.1902

Fyrirgr. vegna sendingar á vaðmáli og bandi sem SB er beðin
að selja. Ræðir tjón HB vegna brunans á Möðruv.

Jóhanna Eggertsd.
Briem

Halldór E. Briem

Hálsi

15.3.1903

Biður um að varningi til Elínar (Kvennaskólans) verði pakkað
og komið í skip.

Jóhanna Eggertsd.
Briem

Susie Briem

Hálsi

23.2.1904

Biður SB um að kaupa fyrir sig saumavélarnálar. Ræðir
heilsuleysi Álfheiðar mágkonu þeirra.

Jóhanna Gunnarsd.

Halldór E. Briem

Laugalandi

13.12.1893 Þær mæðgur bjóða frænda sínum til að vera hjá þeim um jól.

Jóhannes L.L.
Jóhannsson

Halldór E. Briem

Kvennabrek
ku

1.12.1898

Ávarpar Hb sem höfund hinnar langhandhægustu og bestu
kennslubókar í íslensku fyrir alþýðu. Hefur notað hana í
nokkur ár og líkar betur við hana eftir því sem lengra líður en
kann miður við zetuleysið. Þar sem bókin er uppseld býst
hann við að hún verði gefin út á ný. Því vill hann láta skoðun í
ljós. Ræðir ritreglur blaðamannafélagsins. Greinargóðar
athugasemdir eru athyglisverðar.

Jóhannes Sigfússon

Halldór E. Briem

Reykjavík

2.10.1890

Sendir bækur: Samtíning handa börnum. Biður hann selja.
Vekur athygli á tímariti um uppeldi og menntun.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Decorah,
Iowa

18.10.1874 Segist hafa sent HB fyrirlestra. Unir sér vel, bætir við að ekki
skuli HB leita hamingju í Vesturh. og ekki í sýnóðunni - helst
hvergi sem prestur. Segir þau hjón (Laura Pétursd.
Guðjohnsen) hafa búið um tíma hjá prófessor Anderson sem
kenni íslensku við hásk. í Madison.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Decorah,
Iowa

12.5.1875

Ræðir fyrirsp. til HB hvort hann vilji gerst prestur vestra.
Ræðir um kirkjumál og vill ekki láta njörva sig niður.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Madison,
Wisc.,

8.9.1875

Hvetur HB að leita til Ameríku ef hann hafi áhuga á
ritstörfum. JB hefur verið í tengslum við próf. Anderson sem
einnig var í bréfasamb. við HB. Segir frá fundi sem hann hélt
í Ísl.félaginu í Vesturheimi. Sagði Sigtr. Jónasson hafa verið á
fundinum og þeir kynnst. Vildi hann fá JB til þjónustu
biskupakirkjunnar. Slæmt ef ísl. yfirgefa kirkju sína og ganga
í framandi kirkjudeildir. Reiknar með að HB sé búinn að ljúka
guðfr.prófi. (Hann lauk pr. 24.8.) Kvartar yfir að Eiríkur
(Briem) hafi ekki skrifað sér, enginn hafi verið sér
uppbyggilegri á sínum stúdentsárum. (Milli þeirra var eitt
aldursár.) Hefur starf við útgáfu norsk blaðs og þeir Anderson
eru að þýða ísl.sögur saman. Vonar að með vinnu konu sinnar
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batni hagur hans.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Minneapolis 19.10.1876 Þau hjón gleðjast yfir að HB sé kominn vestur. Vonar að hann
hafi færi á að vera í Madison og St. Louis þar sem fleiru sé
sem kynnast má. Stoltur yfir HB sem landa og vin og hverjum
sem ekki aðhyllist sýnóðuna. Spyr hvaða eldri presta hann
talaði við á einhverri hátíð og varar hann við einum, Preus?,
sem er refur. Virðist skrifa í blöð. Segir að Laura haldi að HB
sé sestur upp á sýnóðuna. Varar HB við trúgirni, segist engum
treysta nema eftir ítrekaða reynslu.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Minneapolis 7.11.1876

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Minneapolis 16.11.1876 Býður HB velk. aftur. Ræðir sýnóðuna og tengsl séra Páls
Þorlákss. við hana. Einnig sambandið við Gjertsen og próf.
Anderson sem hann varar HB við að taka þátt í ísl. sagnaþýð.
með. Einnig bandaríska pólitík

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Minneapolis 24.10.1876 Enn er sýnóðan á dagskrá, séra Páll o.fl. Biður HB herða upp
hugann.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Minneapolis 26.11.1876 Saknað sambands við Sigtr. Jónasson o.fl en sagði það ekki
furðu er hann frétti af hræðilegri bólusótt sem gekk í Gimli.
Þau hjón biðja HB að koma í heimsókn og segir þýðingarlaust
fyrir hann að fá atvinnu. Komdu!

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Minneapolis 27.5.1877

Missti af HB er hann fór. Segir fréttir og lýst ekki á fréttir sem
á Íslandi eru sagðar frá Nýja Íslandi. Bréf til HB opnaði JB og
nefnir eitt frá séra Páli Þorl. sem var reyndar skemmt en mátti
sjá að hann var að andmæla HB vegna þeirra orða að hann
myndi vinna gegn sýnóðunni. Bréfið var fullt af sýnóðuorðum
um að hún kenndi guðs orð hreint og ómengað. Íslendingum
væri best af öllu að komast inn í hana. Vinsamlegri gagnvart
Sigtryggi. Sagði frá heimsókn þeirra hjóna á sýnóðuguðsþj.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Minneapolis 31.7.1877

Segir margt þeirra milli, eina manninum á Ísl. sem skilur þá
vestra. Hafði farið til Nýja-Ísl. og fólk lét vel af sér. Hélt
guðsþjónustur á 4 stöðum, gifti 7 hjón og skírði 6 börn.
Notaði tímann til að vekja fólk til framfara. Er bjartsýnn um
að þegar Páll Þorl. kemur verði menn ekki uppnæmir. Setti
skilyrði fyrir prestsakp sínum um laun, húsnæði og fríar ferðir
um svæðið. Fór frá söfnuðinum með loforði um prestskap. Í
sambandi við ferð sína fann hann hjarta sitt slá f. þjóð sína og
sjaldan vera guði nálægari. Vonast eftir HB og að hann taki
þátt í stríðinu með sér í nýlendunni. Hann muni ekki una á
Íslandi þar sem þar sé allt í hundunum. Biður hann um að
vígjast ekki af biskupi, heldur í nýlendunni. Hefur sagt
fólkinu að það eigi hann vísan. Útlistar fyrir HB
möguleikunum vestra.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Gimli

18.1.1878

Mikið um Framfara og séra Pál.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Gimli

29.1.1878

Ræðir Björn Jónsson ritstj. og Eirík E. Briem. Ræðir trúmál í
byggðinni, Framfara, séra Pál, Taylor gamla o.m.fl.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Gimli

8.2.1878

Var að koma frá Winnipeg ásamt Friðjóni og Birni
byggðastjóra til að taka þátt í trúmálafundi. Ákveðið var að
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Segist vera að skrifa í blaðið (hann var ritstjóri Budstikken)
því í dag sé kosningadagur, uppgjör Dem. og Rep. Segir HB
hafa gert mistök að bjóðast til að fara til Gjertsen og þar með
tengjast sýnóðunni. Verði að gæta frelsis síns gagnv. G. og
Schmidt. Býður HB að koma til þeirra, þá muni hann láta
hann hjálpa sér við ritstj. Segist þekkja kvalirnar í sýnóðunni.
Er ekki ánægður með Anderson, líkl. vegna útg. þýðinganna.
Var að fá bréf og er sagt að séra Helgi ætli að sækja um
Melstað. Lárus Halldórsson mágur JB hvetur hann til að sækja
um prestaskólann. Það geri ég aldrei.
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byggðastjóra til að taka þátt í trúmálafundi. Ákveðið var að
halda vikul. uppbygginarfundi Íslendinga í W. JB predikaði á
sunnud. í húsi Jóns Þórðarsonar. Sagðist hafa rætt um slæmt
siðferði ísl. stúlkna í bænum. Þó margt sé góðra stúlkna eru
líka margar sem haga sér óguðlega. Finnur að ýmsu í
Framfara.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Gimli

11.2.1878

Ræðir heimsókn séra Páls, sagði honum hafa mælst í besta
lagi. Orðrómur um að HB hafi sagt við Pál að ekki sé hægt að
taka greinar hans nema hann borgi viðauka. Ennfr. að nokkrir
sýnóðingar hafi sent Framf. greinar sem ekki hafi birst. Kýs
sjálfur að sýnóðumenn opni sig í blaðinu svo fólk sjá
vitleysuna, sérstakl. að það sjái trúargraut Páls. Nauðsyn að
HB geri athugasemdir. Aðfinnslur við Framf.: Vill að sem
flestar skoðanir komi fram en athugasemdir við þær gerðar.
Ráðleggur stuttar ristj.greinar. Hefur heyrt að Mikleyingar
ætli að kalla Pál til sín sem prest og senda Free Press í W.
kærugrein móti Sigtryggi og Taylor. Svo virðist sem HB sé á
móti influtningi í nýlenduna nema af kanad. kapitalistum.
Segir að það vonlaust heldur eigi að opna hana öllum, ekki
síst skandínövum.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Gimli

15.2.1878

Þakkar fyrir hjálp HB við sig (m.a. fyrir að þjóna söfnuðunum
í Mikley) og ræðir ásókn sýnóðumanna. Segist ekki sjá eftir
að hafa rætt í W. um lauslæti kvenfólksins þar. Ræðir margt
um trúmál í torlæsil. bréfi.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Gimli

15.4.1878

Segir frá erfiðri ferð og slæmsku í hné. Sendir grein sína úr
Budstikken sem betlimenn hneykslast á. Séra Páll fermdi hér
3 börn. Einu þeirra rændi hann frá JB. Gefur HB trúarl.
leiðsögn í einhverjum erfiðleikum.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Gimli

27.4.1878

Segir frá drukknun Jóns Sigurðss. frá Leiti, biður HB
jarðsyngja hann þar sem hann geti ekki farið frá
fermingarbörnunum. Biður hann HB um huggunarorð til
ekkjunnar sem fyrr hafði misst tvo menn. Biður HB leysa
vandamál í kringum fermingu tveggja barna. Segir
veikindafrétt af föður sínum og hugsanl. heimferð til Ísl.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Gimli

17.6.1878

Ræðir einhvern vanda við blaðið, biður HB halda sínu striki
og sjálfstæði. Tveir menn hafi farið til Dakota en komið aftur
þar sem þeim líkaði ekki landið. Haldinn var safnaðarf. Fékk
söfnuðurinn nafnið Steinkirkjusöfnuður. Segir frá
safnaðarstjórn.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Gimli

23.6.1878

Ræðir væntanl. útgáfufund o.fl. viðv. Framfara. Einnig séra
Pál og nýlenduna. Segir mr. Taylor hálfvitlausan og sagði um
daginn að stjórnin ætlaði að stinga Þorlákssyni inn fljótl.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Gimli

23.9.1878

Er að fara til Minnesota og biður HB að sinna söfnuðinum og
predika fyrir sig í norðursókninni, biður hann muna eftir
Mikleyingum. Setur ofan í við HB fyrir að hafa ekki heimsótt
fólk í suðurhlutanum.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Gimli

16.4.1879

Segir frá niðurst. fundarins m.a. að Framfari gefi út ræður séra
Páls og Pálma eins og þeir gengu frá þeim og geta þess sem
HB gerir athugas. við s.s. þar sem hann sveigir að kirkjunni á
Ísl. og. margt fl.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Gimli

16.8.1879

Biður HB koma með til Winnipeg svo þeir geti ræðst við og
til að HB geti fengið læknishjálp. Biður hann um að koma
grein eftir sig í Framfara. Segir að séra Páll hamist við að
koma óskírðum börnum sem deyja til helvítis, segir líka að
mormónar séu þjónar djöfulsins og við barnaskírn sagði hann
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að JB væri enn hættulegri því ég skæri sneiðar utan af
sannleikanum. Biður þá Sigtrygg að lesa greinina saman til
þess að hún verði prentvillulaus. Hughreystir HB. Burtför
sýnóðumanna væri happ fyrir nýlenduna.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Gimli

11.10.1879 Ræðir blaðið og efni. Bendir á efni frá ísl. m.a. vegna Þjóðólfs
og stjórnarskrármálins. Ræðir skólamál í Gimli.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Gimli

6.12.1879

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Gimli

16.12.1879 Ræðir m.a. um samband hans við Sigtrygg (Jónasson) og
varar hann við að halda til á Möðruvöllum hjá honum. Ræðir
Preus-grein SJ og telur rétt að taka hana í blaðið.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Gimli

21.1.1880

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Gimli

14.2.1880

Ræðir um kvíða HB við að taka til við prestþjónustu. Segir
það lofa góðu þegar vígsla stendur til. Þau hjón hafi pantað
efni í hempu handa honum í Winnipeg, báðu mrs. Holm að
sauma. Ræðir um að kalt sé milli Sigryggs og HB, leggur til
að hann finni sér annan samastað. Segir konuna sína hafa hætt
við skólann en Susie hefði boðist til að taka við um tíma. (HB
var vígður af séra JB 21.3.1880)

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Winnipeg

29.3.1880

Tafðist í W. vegna embættisverka sem hann segir frá.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Minneapolis 18.4.1880

Segir þau hjón að halda brott og koma við í Chicago. Einnig
af prestverkum.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Leith

Segir ferðasöguna. Fóru frá NY 24.4.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Valþjófsstað 10.6.1880

Komið til Ísl. - náttúran köld og dauð. Í ráðleggingarskyni:
Hugsaðu aldrei til að hverfa heim til Íslands. Þú finnur þig
aldrei heima. Segir vind í frambjóðendum til alþingis.
Aðalatriðið að komast á þing. Kirkjan steindauð, hundrað X
dauðari en á Nýja Ísl. Fór að Stafafelli í Lóni (þar sem faðir
hans var prestur (dó níu árum síðar) og lýsir andl. og líkaml.
ólæknandi veikindum hans. Vill embætti nærri honum. Veltir
fyrir sér tækifærum, virðist tengdur séra Helga (Hálfdánars.)
sem fylgist með mögul. JB. Hitti í Skotl. Eggert Gunnarss. er
ætlar sér að stofna eigin verslun, þvílíkur projektmager en er
þó alltaf á hausnum. Ræðir átök um ameríkuferðir sem
patríótarnir eru á móti, alþýða óánægð en hefur ekki
þekkingu á því er betra býðst.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Rvík

29.6.1880

Óskar HB til hamingju með trúlofunina. Kom til Sauðárkr. og
hitti fjölsk. HB. Hafði fengið bréf frá Eiríki Briem sem sagðist
hafa sótt um embætti við Prestask.; vonandi fær hann það
nema hann fái þá Möðruvallaskóla. Guðrún kona Jóns
Hjaltalín komin frá Edinborg yfirkomin af geðveiki. Ræðir
steindauða kirkju og Pétur biskup ráðalausan. Séra Matthías
ljúfur og góður sem fyrr en alveg fallit trúarlega.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Reykjavík

14.7.1880

Ber saman líf í Rvík og á Gimli. Framfarir hafa orðið og
húsum fjölgað. Finnur enn meir en áður til dauflegs eða dauðs
andlegs lífs. Verið hjá helstu mönnum, lítið finnst af
uppbyggingu. Nefnir Steingr. Thorsteinsson sem er
viðkunnarlegur og hægur eins og alltaf. Af Ben. Gröndal skín
illhryssingsskapurinn. Segir af séra Matth. sem bæði er að
kanna mögul. á þingmennsku og komast í embætti sem
prestur. Segir af trúlofunum, Pétri biskupi og synódus. JB
fékk hrós fyrir ræðu sem hann hélt þar, efast um að það hafi
verið meint. Gagnrýni kom á JB fyrir að hafa vígt HB til
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Biður um upplýsingar um börn sem HB jarðsöng í eynni.
Ræddi um að Mikleyjarmálinu yrði sleppt í Framfara áður en
menn rituðu sig fyrir 3. ári blaðsins. Segir af dauðaslysi Páls
Geirssonar sem varð undir tré. Safnaðarf. fór vel.
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prests, en menn komust að raun um það það hafi verið
allright. Segir fréttir af sálmabókinni nýju.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Reykjavík

28.7.1880

Talar um dvöl þeirra hjóna í Rvík, hvað þau fáist við og
hleypidóma landsins; frá heimsókn til Þingvalla og v. settur
pr. á Seyðisf. Biskup orðinn aumingjalegur. Stefnir á Ameríku
aftur og stappar í HB stáli með að verða þar áfram ekki síst
þar sem hann hefur fastnað sér konu. Segir að ef hann uni
ekki þar ætti hann að leita suður t.d. til Dakota eða - ef þér
fellur það ekki þá til Minnesota-íslendinga. Þá væri líka hægt
að vera hjá Ísl. í Rauðárdal

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Reykjavík

25.8.1880

(Bréfspjald, skert). Segir frá því að sálmabókarnefndin hafi
komið saman, án þess að mál sé útkljáð.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Seyðisfirði

29.9.1880

Segir þau hj. hafa sest að í kaupstaðnum. Messað einu sinni.
Segir af ferðum sínum. Á leiðinni (austur) hitti hann Eirík
Briem á Skagaströnd. Líkar vel við hann, án þess að ná til
hans. Hann er á leið suður í prestaskólann. … aumingja Matti
með hringlandann … er búinn að fá Odda. Ameríkuhugur
lítill. Fengið svo gott sem köllunarbréf frá Minnesota-ísl. ef
þeir vilja bíða tvö ár. Vill helst komast burtu en er bundinn
vegna föður síns.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Seyðisfirði

16.11.1880 Lýsir lífinu á gamla Ísl., þar sem allir sitja í sínum holum
vitandi af engu nema sjálfum sér. Ekkert gerist nema hjá
Norðm. er stunda hér síldveiði, gengur vel. Troðfullt af
skipum í höfn. Búist við mörgum síldveiðifél. næsta sumar.
Má kaupa á góðu verði ýmisl. er annars fæst ekki. Nú búast
þeir til heimfarar. Farið nokkrum sinnum að Dvergast. án þess
að gæti orðið af messu enda kirkjurækni dauf. Búið að útvega
ofn í kirkjuna. F. tilstyrk Norðm. vonast JB til að komið verði
upp húsi á Seyðisfjarðaröldu til skólah. og til að predika á
norsku. Ekki verður kirkjugarðurinn á Dvegast. framar
notaður og kirkjan of lítil og hálffallin. Fundinn nýr
grafstaður. Þarf að koma upp nýrri kirkju en aðeins 800 kr. í
sjóði. Hugur þeirra hjóna er vestan hafs og stefna að því að
fara þangað aftur. Þó okkur þætti stundum dauft andlega lífið
á Nýja Ísl. er það almennt betra en hér.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Seyðisfirði

15.12.1880 Harðindi haldast. Segir frá messum á aðventu. Kom fyrir að
þar voru fáir. Kallar fjörðinn prjónastokk. Þrátt fyrir illviðri
koma menn sem óðast til brennivínskaupa fyrir jól.
Samgöngur sama og engar, ekki hægt að koma bréfum að
Valþjófsstað. Leiðist en sækir ekki héðan þar sem hér sé ekki
verra en annars staðar.
Þessu bréfi fylgja tvö ódags. skert brot.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Seyðisfirði

14.2.1881

Segir af líðan og kaupinu 700 kr. sem er vart hægt að lifa á í
þurrabúð. Mikil illviðratíð, frosthörkur, allir firðir lokaðir af
hafís og lagís, snjór fyrir innan. Stefnt að prestafundi, en hætt
við að það lognist út af í þessari tíð. Vonar að HB komist að í
Minnesota.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Seyðisfirði

8.7.1881

Feginn að HB og Susie líkar Minnesota. Skrifaði þangað og
sagði að launin væri of lág og að þú ættir að geta lifað þar
áhyggjulaust og lengi. Ræðir að aumt sé Nýja Ísl. orðið.
Ræðir grein séra Páls í Budstikken og féll ekki hans svífirðil.
sýnódu-hræsnislega orðalag. Hafa þau hjón fengið betra hús,
fyrrum sýslumannshús á Vestdalseyri. Búin að eignast barn,
10 mán dreng sem Sveinn bróðir JB og kona hans færðu þeim.
Af kirkjumálafundi varð ekkert því engir komu nema
nágrannaprestar. Svona er klericíið og forholdin á Ísl. Ræðir
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tillögur sem hann reyndi að koma til alþingis um kirkjul. mál.
Ræðir aðsk. ríkis og kirkju.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Seyðisfirði

21.7.1881

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Seyðisfirði

15.11.1881 Segist hafa versta annexíuveg landsins til Mjóafjarðar og ekki
hægt að fara hann nema gangandi og hættul. að auki.
Ánægður með síldveiðiskipin vegna landhluta þeirra sem
kemur honum til tekna og nemur 2.200 kr. Er það fyrsta sinn
sem hann hefur fengið greiðslu sem hann hefur ekki unnið
fyrir, svo þau hjón komast nú vel af með tvö börn.
Kirkjurækni skánað. Sendi Eiríki Briem snemma í sumar
handrit Torfh. Hólm, Brynjólf biskup, svo hann kæmi því til
útgef. en hefur ekkert heyrt frá honum og er ergilegur út af
því.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Seyðisfirði

10.2.1882

Ræðir kjör HB. Segist koma vestur fyrr en '84. Líður vel, ekki
síst vegna aukatekna og losnar senn við Mjóafjörð. Kirkjulíf
dauft, ekki furða þótt prestar dofni. Uppástungur JB um
kirkjumál lagði Eiríkur Briem aldrei fram. Hann sagði að það
væri ekki til neins og svaraði eins og þú áttir von á að hann
hugsaði. Mikið slys varð af vatnsflóði 13. jan. á Fjarðaröldu,
en JB býr á Vestdalseyri. Færði það fólk á sjó út og drap tvö
börn. Skrifaði um þetta í Norðanf. Helsta andlegt líf er nú
bindindisfélagið og telur 70 manns.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Seyðisfirði

11.7.1882

(Skert) Lýsir hörmulegu veðurfari og hefur ekki verra verið
frá aldamótum.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Seyðisfirði

26.8.1882

(Skert) Skrifar á ensku almennar fréttir

Jón Bjarnason Lára Pétursd.
Guðjohnsen

Halldór E. Briem

Seyðisfirði

24.11.1882 Óskar HB gæfu í embætti (á Möðruv.) Skilur að Hjaltalín sér
stirður og staurlegur, og hefði aldrei svo farið á Möðruvöllum
í fyrra, ef svo hefði ekki verið. Það var annars
þjóðarskandali. Segir hörmungarár hafa gengið yfir landið í
nál. öllu tilliti og margir misst ástvini. Sjálf misstu þau hjón
fóstursoninn Guðjón, kominn á 3. ár úr mislingum. Hefur
lofað að koma til Winnipeg 1884. Bæði kjósa þau að vera í
Ameríku.
Lára spyr um Susie og svarar sér sjálf að hún sé sáraóánægð í
hinum íslensku forholdum og spáir að hún verði aldrei mörg
ár á Ísl. og hann ekki heldur. Þetta er ekki hrakspá, en góð
spá. Segist ekki fyrirgefa að hann hafi gert það glappaskot að
fara með hana til Ísl. Þetta er bæði gaman og alvara - bætir
hún við.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Seyðisfirði

12.5.1883

Ræðir m.a. auknar ameríkuferðir og málefni þar og sérstakl.
um Taylor. Einnig fjallar hann um bindindismál á Seyðisf. og
hvetur HB til að taka þau tökum á Möðruv.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Seyðisfirði

1.3.1884

Segir fréttir af föður sínum og að Sveinn bróðir hans hafi látið
þau fá 4ra ára dreng í stað hins sem þau misstu en hann hafði
svo mikið óyndi að þau hjón fóru með hann aftur heim. En
þau eiga von á að fá annað barn frá S., dóttur að nafni Nanna.
Svo eiga þau tvö önnur börn frá Húsavík, Theodóru og
Friðrik. Halda þau öll til Ameríku í júlí. Ræðir einnig
bindindismál o.fl.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Winnipeg

14.10.1887 Þakkar goðafræðina, er ánægður með hana og kemur í sölu.
Biður HB að gerast umboðsm Sameiningarinnar. Verið er að
koma upp kirkju í W. Fjölsk. hefur það gott. Gengur vel á
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Smámiði. Segir konuna sína hafa verið að hjálpa til vegna
dauðsfalls á Húsavík og fekk þar barn til fósturs. Hafa fengið
annað barn, dreng, frá Sveini bróður hans. Heitir hann Guðjón
og stúlkan Theodóra.
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Nýja Ísl.

Jón Bjarnason

Halldór E. Briem

Winnipeg

28.12.1903 Þakkar Íslandssöguna. Sendir reikningsbók sem HB geti
hugsanl. notað. Ræðir ágreining út af biblíukrítikinn milli
þeirra vestra og Jóns Helgasonar. Líkar ekki stóryrði og hroki
hans. En aðalatriðið er, að með þessum svokölluðu
„vísindum“ er verið að grafa undirstöðuna undan kristinni
trú hjá íslenskri alþýðu o.s.frv. Meðf. smáprent um ísl.
kirkjuna í W.

Jón Helgason

Halldór E. Briem

Kotungsstöðum,
Fnjóskad

24.1.1891

Hefur selt bækur fyrir HB og gefur skýrslu þar um.

Jón Helgason

Halldór E. Briem

Kotungsstöðum,
Fnjóskad

5.3.1891

Við kennslu barna í dalnum og gefur skýrslu um bókasölu.

Jón Helgason

Halldór E. Briem

Otradal

21.6.1893

Virðist nemandi á Hólum sem hefur hitt hann þar. Sagðist
ekki hafa borið mikið úr býtum við burtfararprófið sem gekk
nokkuð einkennilega til. Ekki skulum við samt geta til
hlutdrægni! Erindið að biðja HB að koma fyrir sig grein á
framfæri við Björn Jónsson. Efast um að hann taki greinina
þar sem hún er löng og kemur við kaun þeirra sem hlut eiga
að máli. Segir að peningaspil og drykkjuskap hafa vaxandi og
spillandi áhrif í skólanum án þess að skólastj. banni það. Því
vanrækja piltar námið. Þetta er þekkt í nærsveitum. Biður um
að þessu verði komið í Ísafold, ef ekki, í Fjallkonuna eða
Þjóðólf. Hefur verið ráðinn til búnaðarfélags Suðurfjarðarhreppanna og býr á Bíldudal.

Jón A. Hjaltalín

Halldór E. Briem

Edinborg

3.12.1879

Góði vin og frændi. Skrifar um landa í Vesturheimi og telur að
fáir landar blómgist þar vestur frá, því að þá vantar vit til að
nota og nenningu til að læra að nota landið. Sótti um embætti
forstöðumanns Möðruvallaskóla og hafi góðar vonir um það.
Segir Þorvald Thoroddsen honum hættulegur mótstöðum.
Segir að varla myndi þýða fyrir útl. mann að sækja um
embætti sitt í Edinborg.

Jón A. Hjaltalín

Halldór E. Briem

Möðruv.

29.8.1881

Þakkar skemmtilegt bréf. Segir frá lestrarbók sinni sem komin
var í prentun þegar hann fékk lestrarb. HB. Segist kunna vel
við sig á M. Ber saman kuldann á Ísl. og Skotl. Segir
frændfólki HB líða vel.

Jón Ármann
Jakobsson

Halldór E. Briem

Húsavík,

26.1.1893

Segir frá dræmri sölu á Herra Sólskjöldi. Biður með að senda
skil þar til fleiri hafa selst.

Jón Jónsson

Halldór E. Briem

Stóradal

13.11.1874 J.J. 1840-1920. Kennir sig við Mela. Er við kennslu í
Stóradal, verður seinni hl. vetrar á Borðeyri. Svarar sýnil.
bréfi HB um tillag til bókasafns og um stúdentshúfur og þykir
góð hugmynd. Feginn að vera laus við prófhræðslu og er
ánægður að eiga með sig sjálfan. Spyr hvort ekki verði
skemmtilegt í Hornafirði. Hann varð prestur í Bjarnarnesi og á
Stafafelli; prófastur.

Jón Jónsson

Halldór E. Briem

Stóradal

4.1.1875
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Hyggur til prestþjónustunnar:
Ég starfa ekki í stúlkuleit né stefnumótum,
ráð mitt stendur föstum fótum
frostköldum hjá jökulrótum.
Skrifar um ameríkufara og þykir lítt til koma, segir þá ekki
hirða um ættjörð eða þjóðerni. Ræðir greinar í Þjóðólfi en
blaðið sé sterkara í estetík en póltitík. Sendir HB kvæði eftir
sig.
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Jón Jónsson „yngri“

Halldór E. Briem

Fossvöllum

31.7.1898

Biður HB um aðstoð við pilt í reikningi. Sótt var um skólavist
fyrir hann á Möðruv.

Jón Ólafsson

Halldór E. Briem

Winnipeg

10.12.1881 Segir HB frá uppgangi í W. og biður hann um að skrifa í blöð,
Budstikken og Norden svo aðrir sjái uppgang hjá
Íslendingum. Segir góða stöðu sjóðs sem HB virðist
kunnugur. Þá segir hann frá lóðaviðskiptum (fjárfestingu)
þeirra nokkurra félaga á svæði sem hann nefnir Portis og sem
gera má að byggist upp. Segir frá barnaskólanum og að
Jóhann Briem sé í W að gifta sig Guðrúnu Pálsdóttur griðku
Sigtryggs Jónassonar. SJ býr nú í W. og er forseti
framfarafélags vors.

Jón Ólafsson

Halldór E. Briem

Winnipeg

31.3.1882

Jón Sigvaldason

Halldór E. Briem

Vopnafirði

10.11.1891 Þakkar bók sem HB hafði útvegað. Fékk atvinnu við skóla á
Vopnaf. sem reyndar barst í bökkum. Segir frá skólanum sem
er með 12 börnum sem eru mörkin til að fá styrk. Mállýsingin
skýrari en hjá Valdimar. Þó eru atriði, kannski prentvillur, sem
JS bendir á að þurfi að athuga. Fleira nefnir hann sem betur
má fara, og er sumt eins og hjá Valdimar. Að öðru leyti er
bókin góð enda ekki við öðru að búast miðað við fyrri bækur.
Vill heyra álit HB á þessum atriðum.

Jón Sigvaldason

Halldór E. Briem

Vopnafirði

4.1.1892

Heldur áfram að segja frá aths. sínum og samanburði við
Wimmer. Hallast að HB og hans látlausu fræði. Segir mikið
hafa gengið á í skólanum á Möðruv. um jólin. Fús að taka
Sólskjöld til útsölu.

Jón Þorkelsson

Halldór E. Briem

Reykjavík

22.3.1887

Hefur lesið goðafræðiyfirlitið. Er ánægður með bókina og
hrósar systeminu. Gerir allmargar leiðréttingar á textanum,
einkum við ritháttinn.

Jónatan
Jóhannesson

Halldór E. Briem

Akureyri

31.8.1908

Bréf vegna sendingar búslóðar HB til Rvíkur.

Jürgensen

Halldór E. Briem

Khöfn

7.11.1874

Bréf frá úrsmíðafyrirtæki, lætur vita að ekki er hægt að gera
við úr sem HB sendi til viðgerðar.

Júlíus Hallgrímsson

Halldór E. Briem

Munkaþverá 10.9.1887

Óskar að kaupa hest HB sem hann hafð boðið Tr.
Gunnarssyni. Greiðslan yrði í kjöti og smjöri.

Katrín
Thorsteinsson
Briem

Susie Briem

Viðey

13.7.2005

Sendir Sidda heim úr sveitinni í Viðey vegna mikils fjölda
fólks, býður honum að koma aftur hvenær sem er.

Kr. Guðmundsson

Halldór E. Briem

Oddeyri

31.12.1909 Segir að í Bóka og pappírsverzlun Kr. Guðmundssonar séu
eintök af Flatarmálsfræðinni. Þegar HB hætti kennslu í
gagnfræðaskólanum voru teknar upp erlendar bækur.

Kristín E. Briem
Claessen

Ingibjörg
Sverrisdóttir
Briem

Viðey

6.10.1873
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Segir frá prentsmiðjumálum og ráðgert sé að ein örk verði
gefin á viku út í sama formi og Framfari. Ætlun að safna
áskrifendum og hafa tilgreindir menn skipt svæðum milli sín.
Segir frá kosningu safnaðarráðs og söfnuðurinn nefndur
Framfarasöfnuður. Hjálagt er frumvarp til safnaðarlaga

Elsku mamma mín! Ekki fengum við gott veður suður, en
samt gekk okkur ferðin vel og aldrei varð okkur kalt, á
laugardaginn fórum við yfir sand , þann dag var nær oftast
einhver að berja sér, enda var þá líka stórhríð svo ekkert sást
nema rétt í kringum mann, ekki skil ég hvernig við hefðum
farið af, ef Eiríkur bróðir hefði ekki verið með, þeir máttu
hafa sig alla við að halda réttum vegi. Við vorum í tjaldi um
laugardagsnóttina, ég svaf þá hérumbil ekkert, en drengirnir
litlu sváfu nál. til kl. 4, þá lögðum við á stað og náðum í
kofann á Arnarvatnsheiðunum. Um það leyti sem við náðum
kofanum hvessti mikið og herti frostið, þá var í byggð 7 gráðu

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem
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frost. Þá sagði Hannes litli að hefðum við haldið lengra hefði
hann drepist. Við höfðum þá heldur ekki borðað í nærri
sólarhring. Það var eiginlega reglan að ef þeir litlu drengirnir
kvörtuðu um kulda var þeim skipað af baki og svo gengu þeir
strax í sig hita. Óli stóð sig mikið vel. Úr kofanum héldum við
á Gilsbakka og fengum þar bestu viðtökur; þaðan að Stafholti
og svo á Saurbæ og Miðfell. Þar leið öllum vel. Amma er
furðanlega frísk, hún gekk út og inn um bæinn, en blind er
hún orðin á öðru auganu. Við hittum svo á að morguninn eftir
áður en við fórum á fætur fór maddama Gunnlaug sjóveg inní
Reykjavík. Frá Miðfelli fórum við að Reynivöllum og svo á
fimmtudaginn komumst við loksins í Reykjavík, en ekki
komst ég hingað fyrir ósjó og hrakviðri fyr en í gær, þeir fóru
með mér hingað Dóri , Viðvíkurbræður og Óli Briem. Allir
eru hér frískir nema Eiríkur litli , hann hefur verið sárveikur í
þrjá daga. Mikið segist Áslaug systir hafa vonast eftir þér í
vor, hún segist lengi hafa dregið að fara frammí Reykjavík og
ætlað að fara með þér þegar þú kæmir. Amma óskaði líka sárt
eftir að fá að sjá þig. Í Reykjavík var ég á nóttunni hjá frú
Melsteð, hún tók mér einstaklega vel. Svo kom ég til
Guðjohnsens , Vigdísar og Jóns Guðmundssonar og var mér
tekið tveim höndum á þessum stöðum. Mikil gersemi þykir
beltið hér, mamma, ég sýndi málaranum það og fann hann á
því ártal, það er greinilegt á einum gylta hlekkinum 1573, svo
nú í ár er það réttra 300 ára. Frú Melsteð bauð mér að láta það
sigla til að láta skíra og láta bæta steinum í þar sem þá vantar.
Áslaug vill endilega að ég fái mér faldbúninginn, hún segir að
það mesta sé frá fyrst ég hef beltið. Gunnlaugur bróðir gaf
mér 10 dali, fyrir þá ætla ég að fá mér til borðanna og í slörið,
en þá stendur klæðið fyrir, þá er svo skrambi dýrt. Ekki eru
þau Anna og Guðmundur komin enn, ekki þykir giftingin
hennar Önnu vera sérleg upphefð fyrir hana, allstaðar sem við
komum var sagt, nú eruð þið búin að gifta Snússu Guðmund,
húsið er nefnt þetta og er víðast haft í fyrirlitningu, en
Guðmundur er sagður vænn maður en lítið hefir kveðið að
smíðum hans enn. Stúlkan hjá Jónassen er ekki búin að eiga
barnið, hvernig sem það fer. Hér er sagt að hún hafi aldrei
kennt það öðrum en Guðmundi, ég myndi bara óska að hann
slyppi í þetta sinn, það væri óskemmtileg heilsan fyrir
aumingja Önnu.
Vigdísi líður mikið vel, húsið þeirra er orðið gott og fallegt.
Magnús fór 19. maí vestur á Ísafjörð og átti hún nú von á
honum á hverjum degi. Óli er heima og hefur alltaf nóga
forþénustu, honum hefir mikið farið fram, Vigdís segir að
hann sé þó nokkuð framtakssamur þegar Magnús er ekki við.
Ég hef altaf verið vel frísk og kann held ég vel við mig. Systur
mínar biðja kærlega að heilsa heim. Eg bið ógn vel að heilsa
Palla og systkinum mínum og svo fólkinu. Ég skrifa ekki
fleirum í þetta sinn. Daníel ætlar á stað á miðvikudaginn og
nú verður ferð í land. Ég vildi óska að allir væru frískir, ég er
svo hrædd um Jóhönnu litlu, hún var svo lasin. Vertu nú sem
kærust kvödd af þinni elskandi dóttur
Kr. Briem

Kristín E. Briem
Claessen

Eggert G. Briem

Viðey

30.11,1873 Séra Helgi (Hálfdánarson) kom að óvörum með þá
sorgarfregn að Þórður læknir (Tómasson, læknir á Ak., mágur
hans) væri dáinn. Hafði lesið það í Norðanfara, en frúnni
(Sigríði Þórðard. Stephensen í Viðey) hafði ekki verið skrifað
um það. Það sér ekkert á frúnni, en sjálfsagt saknar hún
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sonar síns. Þá er biskupinn búinn að ákveða hvenær
þjóðhátíðin verður haldin.

Kristín E. Briem
Claessen

Halldór E. Briem

Reynistað

27.10.1875 Segir hafa verið í ráði, er HB fór suður, að Ólafur br. þeirra
sigldi. Er til kom vildi hann ekki. Var um tíma að skrifa hjá
Eiríki (pr. í Steinnesi). Sigurður er að læra á Ríp. Ól.
Stephensen frá Viðey er enn hjá þeim og á að fara að
Goðdölum. Er hún fegin, segist að með þeirri kennslu er hún
geti veitt verði lærdómur hans ekki mikill. Vonar að hann
stillist. Segir hvað systkinin læra. Virðist kenna þeim fimm
allt nema dönsku, m.a. Elínu ensku. Svo bætast við fleiri.
Þreytt á kennslu. Lýsir húsaskipan og notkun, einnig
heimsókn á Flugumýri. Þykir leitt hve HB er langt burtu.
(heimilsikenn. á Húsav.). Biður hann koma því til Eggerts
frænda (Gunnarss.) að senda til hennar stúlku til að læra hjá
henni hannyrðir og vefnað; og hvetja hann til að koma
(kvenna)skólanum á að ári, bæði framfara vegna og til að
sýna sunnlendingum að kastalarnir standi sem þeir spáðu falli.

Kristín E. Briem
Claessen

Halldór E. Briem

Reynistað

15.12.1875 Saknar hans mikið. Finnst stundum hann sá eini sem hún geti
talað við einlæglega, þó margir séu henni góðir. Óli
(Stephensen) kann vel við sig í Goðdölum. Séra Hjörl. lætur
vel yfir lærdómi hans. Óli og Sigurður (Hjörleifss.) koma fyrir
jólin og verða fram yfir tombólu. Sigurður unir sér á Ríp,
kemur heim hverja helgi; dofnar er að brottför líður. Séra
Ólafur (Björnsson) segist ekki hafa þekkt iðnari dreng. Er það
breyting frá f. ári. Ólafur hefur gjörbreyst, hættur að drekka.
Biður hann koma enda standi mikið til á þrettánda, tombóla,
leikir, dans og kómedía eftir Holberg í þýð. séra Ólafs. Telur
upp leikara. Hafsteinsstaðafólkið dreif í málinu. Segir að í
Akrahreppi hafi verið skotið saman í 400 kr. styrk og hann
sendur Guðm. Þorlákssyni.

Kristín E. Briem
Claessen

Halldór E. Briem

Reynistað

26.12.1875 Sigtryggur Jónass. er á Reynistað, fræðir um Vesturheim. Eru
ýmsir hrifnir, m.a. mamma hennar. Sjálf vill hún ekkert um
það heyra. Segir frá undirbún. þrettándahátíðar, þau búin að
afla sér yfir 400 tombóluhluta. Með þessu er aflað fjár í
dálítið organ. Séra Eiríkur í Steinnesi og Guðrún eru á móti
þessu, en ekki má dragast ef orgelið á að koma fyrir vor. Er
spurðist hófust samskot fyrir (orgeli) Hofskirkju og gekkst
Claessen (hennar væntanl. eiginm.) fyrir því. Ræðir framtíð
Óla (Steph.). Segir borga sig að fá kennara, fremur en hafa
drengina á Ríp. Gæti hann þá kennt hinum börnunum. Helst er
óskað eftir HB.

Kristín E. Briem
Claessen

Halldór E. Briem

Reynistað

11.2.1876

Þakka menn bréf og gleðjast; kvittur komið um jarðeld á
Reykjaheiði, svo nærri Húsavík að fólk væri að flýja. Mikið
um að vera í skemmtanalífi, einkum v. kómedía á Sauðárkr.
5.-10.2. Leikritið furðanl. gott og að vera eftir Gunnlaug.
Dansað alla daga fram á morgun. Fréttir af þessu og úr
sveitinni. Ráðgerð stofnun lestrarfélags. Eru það helst KB og
Þorvaldur Ari sem standa fyrir því. Engir fóru á
Stórubogarfund né tala um póltitík og verslunarmál því það
þykir í góðu lagi. Pabbi þeirra fékk 100 kr. fyrir
þjóðhátíðarhaldið. Gunnlaugur og Jóna á Víðmýri fengu 100
kr. hvort fyrir ferð á Þingvöll. Stefán á Páfastöðum fór vestur
að Melstað til að læra á orgel.

Kristín E. Briem
Claessen

Halldór E. Briem

Khöfn

13.2.1877

Þakkar bréf og ræðir hans áform. Segist ekkert hafa gert í
Höfn annað en að njóta lífsins. Tengdaforeldrar góðar
manneskjur. Tengdafaðir vel menntaður, þekkir allt og hefur
víða farið, m.a. til Ameríku. Á í vandr. m. dönsku; mikill
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munur á henni og þegar hún sat með kennurum og börnum og
las hana. Ræðir glauminn og gleðina er þau riðu ásamt
Flugumýrarsystkinum í Grafarós. Nú gangi hún í sælu í Khöfn
með Claessen sér við hlið. Vonar að HB komi við í Khöfn á
heimleið og verði samf. heim. Heimsóttu Jóhann föðurbr.
þeirra í Slangerup sem enn talar ísl. Heimsóttu þau Benedicte
frænku þeirra og ráðgerir þriðju ferð til Ísl. Ætlar að biðja
hana að safna fé til kvennaskólans. Biður HB sama í Am.
…Þó það sé óskemmtilegt að biðja um gjafir þá er það hið
einasta ráð sem menn geta haft, á annan hátt fæst það ekki og
samt játa allir að það sje eitt af því nauðsynlega að mennta
kvenfólkið á Íslandi. Segir af flækingi Önnu frá Hafsteinsstöðum í Höfn er fór þangað til lækninga. Óvíst hvor séra
Magnús borgar með henni. Kr. hefur oft farið í leikhús og
skemmt sér vel.

Kristín E. Briem
Claessen

Halldór E. Briem

Grafarósi

30.5.1878

Mestallan vetur verið í rúminu og ekki getað skrifað. Nú að
mestu jafngóð aftur. Eggert (f. 16.8.1877) er heilbrigður og
stór. Séð bréfið til Páls og sýnist af því sem HB felli sig ekki
við þá stöðu sem hann sé kominn í. Ímyndar sér lífið fari ekki
að ganga honum í hag fyrr en hann fer að halda hús og fái
góða og skemmtil. konu. Leggur sig fram um að sannfæra
hann. Líkar, eins og öllum sem lesið hafa, vel við Framfara.
Fegin að hann láti ekki séra Pál (Þorl.) eiga neitt inni hjá sér.
Samt vildi hún að deilur og flokkadr. hefðu ekki gerst. Ekki
furða þótt íslendingar, sem eru daufir í trúarefnum, láti ginnast
eftir allt staglið sem þeir hafa heyrt úr predikunarstólum, án
lífs og kraftar. Fannst ólíkt að heyra presta í Khöfn þar sem
allir fylgdust vakandi með prestum. Góð grein séra Jóns
Bjarnas. í Norðanf. þar sem hann talar um séra Pál og óskar
að slíkt hið saman dyndi á hverjum degi yfir alla fyllirafta af
prestum í landinu. Segir frá fundi í Ási um kvennaskólann og
niðurstöður um að hafa hann á Hjaltast. Segir skólann hafa
gengið vel, kennslukonan reynst vel. Von að Elín verði ráðin.
Claessen ekki heima. Hann flaug á stað er sást til Díönu.

Kristín E. Briem
Claessen

Halldór E. Briem

Grafarósi

8.9.1878

Fullt hús vegna verslunarfunda og uppboða. Ástand slæmt í
félaginu (?) axíur falla, engir borga þannig að Claessen hefur
þurft að stefna, í fyrsta sinn. Segir af aðgerðum Tryggva
Gunn. Claessen verður faktor hjá honum. Segir frá ferð að
Reynistað og mamma þeirra vilji að HB komi og setjist þar
að. Gott að frétta. Eggert litli hleypur um allt.

Kristín E. Briem
Claessen

Halldór E. Briem

Grafarósi

3.11.1878

Ekki getað skrifað, margir næturgestir í húsinu. Mér vill
ævinlega alltaf eitthvað til þegar ég ætla að skrifa þér síðan ég
varð aftur frísk. Óskar að hún mætti sjá HB aftur. Mamma
þeirra segir að sér sýnist að þú getir eins vel menntað og
kristnað fólk hér sem engu minni þörf hefur á því og tæki því
vonandi ekki verr en landar okkar í Vesturheimi sem hafa
skrifað um þig að þú værir „guðlaus stórbokki“. Segir af Elínu
og kvennaskólanum á Hjaltastöðum; veðri og skiptapa. Lárusi
kennara á Reynistað o.fl.

Kristín E. Briem
Claessen

Halldór E. Briem

Grafarósi

28.2.1879

Þakkar bréf, segir sér finnst hann einmana. Þykir það
einkennilegt hlutskipti að vera svo langt frá ættingjunum.
Segir frá fæðingu Ingibjargar (síðar Þorláksson) 13.12. Eggert
minn er orðinn vænsti piltur og er mjög lukkulegur yfir systur
sinni, hann klappar á kollinn á henni og kallar hana gerið,
gerið. Frísk, líður betur en í fyrra vetur. Ræðir verslun á
Hofsósi og kvennaskólann. Segir frá trúlofun Elínar; ræðir
níðskrif séra Björns um HB. Spyr hví hann tók ljót kvæði um
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Ísafold í Framfara.

Kristín E. Briem
Claessen

Halldór E. Briem

Grafarósi

21.4.1879

Fjallar um Möðruvallask. Segir að mikill óþjóðalýður safnist
á Nýja Ísl. Segir hún frá stöðu verslunar á Hofsósi og
stöðubreytingu Claessens; málefni og stöðu Elínar; þroska
barnanna.

Kristín E. Briem
Claessen

Halldór E. Briem

Reynistað

4.3.1880

Claessen muni taka við versluninni á Sauðárkróki og hún sjálf
verði á Reynis. í vetur. Hús á Grafaósi standi auð. Popp á
húsin, ráðgerir að flytja þau á Suðárkr. Vonar að HB flytji til
Ísl. Menntafýsn að vakna og kvenna- og barnaskólar séu ekki
lengur álitnir fjarstæða og fremur að þeim hlúð. Er kom til
álita að setja upp barnaskóla á Sauðárk. lofuðu sumir bændur
að gefa 50-100 kr. Segir frá ráðagerðum um tekjuöflun til
skóla. Kvennask.mál í Húnavs. og Skagafj.s. Fyrirhuguð
uppbygging á Flugum. og Silfrastöðum. Segir af láti
Guðlaugar dóttur Eiríks Br. í Steinnesi. Segir frá þroska
barnanna. Guðbjörg í Hvammi sagði Ingibjörgu vera með of
hvöss augu til að vera kvenlega. Leikur allt í lyndi en þráir að
komast út á Krók.

Kristín E. Briem
Claessen

Halldór E. Briem

Reynistað

4.8.1880

Óskar HB til hamingju með trúlofunina. Hún hefði verið
beðin um og hún samþykkt að kenna á Laugalandi. Svo fór
Guðlaug á Flugumýri af stað, bað Sigríði Skaftasen um að
koma sér að og fékk Valgerði með sér. Sagði Kristín sig frá
starfinu. Þá kom beiðni frá Húnavatnssýslu og bað hana hins
sama og hún sló til og verður á Lækjamóti í vetur.

Kristín E. Briem
Claessen

Halldór E. Briem

Sauðárkróki 8.11.1880? Fór að Reynist. og sá mynd af unnustu HB. Gleðjast allir yfir
hvað hún er nett og viðveldin á svip. Verst að þau séu langt í
burtu. Getur samt ekki ímyndað sér að þau fái aldrei að sjást
þó ekki sé líkl. að hann fái embætti í bráð úr því hann fékk
ekki embættið á Möðruvöllum. Þykir henni kostur að hafa
fólkið sitt nærri og kvíðir ef foreldrar hennar flytja þaðan.
Óskar hún þess að þau losni við búskap og allt er honum
fylgir. Eggert er orðinn svo stór að hann er búinn að fá
stafrófskver og Ingibj. tveggja ára. Pabbi hennar segir hana
alltaf annaðhvort hlæjandi eða grátandi. María er hálfs árs.
Vonar að þeim HB líði betur er þau komast frá Nýja Ísl. HB
spurði um kvennaskólann. Segir afráðið að byggja skólahús á
Ytra Vallholti, tvær kennslukonur og stúlkur fái inngöngu frá
12 ára aldri. Í vetur verður skólinn á Flugumýri og systurnar
þar verða kennarar. Húsum fjölgar á Sauðárkróki og þar að
komast bæjarbragur á. Ráðgert að stofna barnaskóla að vetri,
sem bændur hafa hug á.
Gunnlaugur fæddist 3.12.1881 og Kristín dó sjö dögum síðar.

Kristín Jónsdóttir

Halldór E. Briem

Ytri-Ey

28.1.1901

Segir af skólanum og virðist vera forstöðukona. Frést hafi að
Elín Briem hafi sóst eftir því að verða forstöðuk. Þykir
ósvífið, segir það ekki ólíkt framkomu hennar fyrr. Eigi hún
stuðning Gísla sýslumanns (Ísleifssonar). Telur að tengdir ráði
afst. sýslumanns. (Kristín dóttir séra Jóns Þórðars. á Auðkúlu
og Sigríðar Eiríksd., systir séra Theódórs á Bægisá og
Guðrúnar konu Eggerts E. Briem. Þau HB systrabörn. Var um
skeið gift Richarði Torfasyni).

Kristín Pétursson

Halldór E. Briem

Ólæsil.

21.9.1880

Ekki víst hver bréfritari er. Segir fólkið sitt hafa áhyggjur af
sér hér vestra, sem sé ástæðul. Segir af sínum högum

Kristín Pétursson

Halldór E. Briem

Minniota

25.4.1883

Þakkar myndir af SB og HB. Segir af börnum, veðri og blóml.
búskap, 60 nautgripir (18 mjólkurkýr) og á að bæta við þar
sem verið er að byggja rjómabú í Marshall. Foreldrar hennar
komu í fyrra og fara á milli barna sinna, sér til skemmtunar.
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Eru hjá Jósep. Verið að reisa brú hjá honum og miklar deilur
um málið milli Ísl. og Norðm. Segir frá aðflutningum fólks og
uppgangi. Segir frá aðdraganda dauða Jón Gunnlss. á
Hákonarstöðum. Segir einnig frá dauða Gunnlaugs nokkurs
sem bjó nærri Á. Sigvaldasyni.

Kristjana G.
Havsteen

Ingibjörg E.
Briem

Khöfn

28.10.1880 Kaupmannahöfn 28-10-80
Elskulega systir!
Bráðum vonast menn nú eptir Phönix að heiman en því miður
get jeg ekki vonast eptir neinu brjefi frá þjer, eða þínu heimili
með honum, jeg nota mjer því tímann nú áður enn jeg fæ
önnur brjef til að svara, og heilsa þjer fyrst af öllum og þakka
þjer alla elskusemi ætíð, jeg vona að þú hafir fengið miða frá
mjer í haust hvar jeg sagði þjer frá áformaða ferðalaginu mínu
híngað sem jeg framkvæmdi strax þar eptir, og sem gekk
farsællega hingað, guði sje lof, við komum eptir 12 daga ferð
frá Eyafirði til Hafnar og urðum ekki mikið sjóveik, en fegin
varð jeg samt að stíga á land; í Edinborg komum við á leiðinni
og þókti mjer þar mjög fallegt¸ hjer hefi jeg heldur lítið komið
út og er ekkert hrifin af fegurðinni hjer, þó er hjer óneitanlega
margt fallegt að sjá; trjen og skógarnir standa enn og eru lítið
farin að fella lauf; þó hefur hjer alltaf verið kalt síðan jeg
kom, svo mjer finnst engu hlýrra en heima; í dag er töluverð
snjóburðarhríð og norðaustan stormur, en jeg er hrædd um
Íslendsku skipin sem nú hljóta a vera komin hjer undir land,
og ekki get jeg annað en hugsað um hvernig nú muni viðra
heima og hvernig ykkur vinum og vandamönnum líði; jeg vil
vona alls hins besta um leið og jeg óska þess.
Hvernig skildi nú Marinó minn koma sjer? og hvernig drífa
sig áfram við lærdóminn; alltaf er hugur minn heima hjá
börnunum mínum og víst hefði mjer leiðst hjer, ef börnin mín
hefðu ekki verið hjerna í kringum mig; jeg hef verið svo
heppin að þau hafa öll verið frísk, enn sem komið er, að
Hannesi mínum meðtöldum, sem kemur hjer daglega svo það
er næstum eins og við sjeum heima þegar við öll Íslensku
ættmennin sitjum saman og svo koma líka stundum
Íslendingar.
Pál son þinn hefi jeg tvisvar sjeð, hann kom þegar jeg var
nýkomin og svo á afmælisdag Tryggva br.; mér þókti vænt um
að sjá hann glaðan og heilbrigðan og líkan ykkur sem ég ann;
jeg bað hann að koma opt.
Við erum hjer öll í fæði hjá Tryggva br. þó jeg leggi dálítið á
borð með mjer þá hrekkur það ekkert handa mínum hóp; hann
hefur líka gefið okkur sinn utanhafnarklæðnaðinn hvurju; jeg
kemst ekki upp með annað enn fara að brúka kjól, sem jeg er
búinn að í nokkra daga. Jeg hefi farið með börnin til
augnalæknis, og hann hefur fyrirskrifað þeim augnasalva og
augnavatn, og Jóhönnu gleraugu, því hann sagði að eitthvað
væri að sjálfri byggingunni á augunum hennar sem hann gæti
ekki öðruvísi aðgjört og svo hefðu augun veikst af því að hún
hefði haft „sterk Betendelse“ en hann vonaði að það mætti
verja þau framvegis. Í þetta sinni hætti jeg og kveð þig núna
systir góð!
Nú eru komin ---, okkur líður öllum vel einsog þá jeg byrjaði
bréfið. Heilsaðu sem best þu getur manninum þínum góða og
öllum börnum ykkar. Drottinn blessi ykkur og farsæli, biður
þín elskandi systir
Kristjana Havstein
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Jeg ætla Jóhönnu þinni kjól í vor, Valgerður systir hennar
ætlaði að velja henni töi í kjól á Akureyri, enn okkur geðjaðist
ekki að töi þar og þá hélt jeg að henni mundi þykja gaman að
fá hann saumaðan hjer.
Mig minnir að jeg bæði þig um í bréfi í haust að þið gjörðuð
svo vel að hugsa um Marinó minn að búa hann til suðurferðar
ásamt Eggert ykkar - uppá minn reikning - það er að segja ef
hann verður fær til þess, um fermingu hans hugsa jeg ekki fyrr
en að hausti, ef guð lofar, ásamt Jóhönnu systir hans.
Líklegast þyrfti Marinó stígvjel og má held jeg fá þau á
Akureyri eða þá í Rkvík upp á minn reikning.

Kristjana G.
Havsteen

Ingibjörg E.
Briem
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Kaupmannahöfn 14 jan 1881
Elskulega besta systir!
Jeg óska ykkur vina og frændfólki mínu góðs og gleðilegs
nýbyrjaða ársins.
Kærlega þakka jeg þjer tilskrifið síðast, sem gladdi mig með
góðum frjettum af vellíðan ykkar; sama get jeg sagt þjer af
okkur hjerna, við erum öll heilbrigð, lof sje Guði. Börnin mín
eru nokkurnvegin frísk orðin í augunum, Gunnar er farinn að
ganga í drengjaskóla en Jóhanna lærir sitthvað heima hjá
okkur og ensku(?) hjá frú Steffensen, hún starfar líka dálítið í
húsinu, þær stúlkurnar Valgerður fósturdóttir Tr. bróðir míns,
Sofía og hún hafa sína vikuna hvor við hreingjörning og að
láta á borðið, við höfum 5 herbergi fyrir utan búr og eldhús,
borðum Íslendskan mat heima kvölds og morgna, en tökum
optar miðdegismat úti, sem við fáum heimfluttann; okkur finst
það ekki dírara; við tökum 5 skamta, hvern á 50 aura sem er
nóg handa 9.
Þorsteinn frá Bægisá er hjer hjá Tr. br. og Hannes minn borðar
hjá okkur miðdegismat sem jeg borga sjerstaklega; að öðru
leiti, að öðru leiti höfum við allt frítt hjá honum fæði og hús,
nema hvað jeg bjó mig með dálítinn forða að heiman,
kennslutíma Sofíu borgar hann líka alveg ásamt með
Valgerðar fósturdóttir sinnar, í ensku, kunst-brodering,
teikning, söng og dansi, svo á nú að koma með vorinu
strauning, fatasaumur og matreiðsla. Tryggvi br. hefur boðið
henni að vera næsta vetur sem hún vill gjarnan, og jeg líka
fyrir hennar hönd ef hún gæti lært sjer eitthvað. Að sumrinu til
fæ jeg handa henni stað; annað hvort útá landinu hjá góðu
fólki eða inní bænum, að vetri verður hún líklega ásamt Valg.
hjer hjá bróður mínum; stúlka hefur hann tekið okkur til
hjálpar og til að halda hreinu húsinu sem hann borgar eptir
900 kr. líka hefur hann að nokkru leiti gefið okkur fatnað.
Þetta eru miklar gjafir eptir því sem allt er hjer dírt til fata og
matar, og hvaðeina smávegir sem kaupa þarf, svo eptirlaun
mín ganga líka til að kosta kennslu barnanna hinna og kaupa
fatnað handa okkur, sem jeg gjöri þó sem minnst; samt dreg
jeg dálítið til meira sem jeg kaupi mjer húsbúnað fyrir áður
jeg fer heim í vor, sem verður annað hvort seint eða snemma í
Maí, til norðurlandsins á póstskipið að leggja á stað 4 Maí, en
til suðurlandsins 28. sm. Mig langar til að koma við í
Reykjavík og líka að koma til norðurlandsins sem fyrst, jeg
veit ekki hvort jeg gjöri, en mikið finnst mjer jeg hafa fengið
ljósari hugmind um hvað dírt er að lifa í Reykjavík eptir að
hafa verið hjer, sem hlítur að vera líkt, svo óráð held jeg það
væri að hugsa mjer að geta lifað þar með svo marga sem jeg
hefi að annast um, þó líka sje dírt að lifa búlaus í sveitinni og
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kosta pilta í skóla, eins og nú er helst í ráðagjörðinni.
Það gleður mig að ykkur líkar við Marinó minn, og honum
gengur bærilega að læra. Jeg bað þig minnir mig um að láta
búa Marinó til föt til suðurferðarinnar, ef hann verður til
hennar fær, en jeg held betra sje að kaupa hjer handa honum
tilbúin föt, og senda þau heim með fyrstu ferð eða koma með
þau, og það ætla jeg að gjöra; en ferð hans bið jeg ykkur að
hugsa um suður ef jeg verð ekki komin norður.
Mjer hefur þókt vænt um að sjá hjer Pál son þinn glaðann og
heilbrigðann; hann kemur hjer stundum þó ekki eins opt og
jeg vildi.
Bréfið er búið og fréttalaust; aðrir gjöra betur. Veturinn er hjer
góður, frost og snjólaus enn sem komið er; samt finnst mjer
ekki skemmtilegra enn heima. Jeg kem heldur lítið út, þó hefi
jeg nokkrum sinnum verið í heimboði hjá kunningjum
Tryggva bróðir og með honum. Til Claessens langar mig að
koma einhverntíma.
Heilsaðu nú sem allra best elskulega systir! manninum þínum
góða og börnunum þínum frá mjer og mínum hjerna.
Drottinn annist ykkur ætíð. Jeg ávalt þín elskandi systir
Kristjana Havstein
Gjörðu svo vel að sjá um að Marinó sendi mjer lígsatttesti sitt
með næsta brjefi eður næsta pósti. Guð annist ykkur öll.

Kristjana G.
Havsteen

Ingibjörg E.
Briem

Khöfn
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Kaupmannahöfn 9 maí 1881
Elskulega systir!
Innilega þakka jeg þjer tilskrifið í vetur og öll gæði við mig
ætíð.
Jeg skrifaði þjer með Phönix en það hefur eyðilagst ásamt
öðru, og langar mig til að ávarpa þig með nokkrum línum svo
þú sjáir að jeg minnist þín og ykkar allra frænda minna á
Reynistað sem mjer þykir svo innilega vænt um.
Jeg vildi líka afsaka við þig hvað seint litli kjóllinn kemur
handa Jóhönnu þinni, sem jeg lofaði Valgerði systir hennar að
kaupa. Jeg vissi ekki af þegar fyrstu kaupskipin fóru til
Skagafjarðar (áður) en ætlað, svo að senda hann með með
gufuskipinu sem fyrst færi til norðurlandsins og hafði pantað
hann fyrir löngu síðan hjá „Dameskrederinde“ til þess að fá
hann vandaðri en almennt gjörist í búðum; en þegar jeg ætlaði
að taka hann var hann ekki búinn og svo fjekk jeg hann
loksins þegar búið var að loka pakkapóstinum sem jeg gat
ekki komið honum með skipinu. Mjer datt líka í hug að fá
skipt á honum ef jeg gæti því mjer líkaði hann ekki; hann er
líka svo stór að Jóhanna mín getur brúkað hann. Jeg bað um
hann handa svo sem 11 ára gamalli stúlku. Jeg læt því kjólinn
héðan af bíða þangað til jeg kem sem jeg vona að verði með
næsta gufuskipi „Valdemar“. Margur óttast um fyrir að ís
byrgði allar hafnir á norðurlandi og væri því máske ekki
eptirsjón því ekki væri sent mikið með þeim skipum sem farin
eru. Jeg vildi óska að ótti þessi sannaðist ekki; þið heima eruð
svo lengi búin að þola harðviðrin í vetur að nú væri víst þörf á
góðu vori.
Hjer var líka kaldur vetur og til skamms tíma hefur verið frost
á nóttum. Þessa seinustu daga er dálítið farinn að lifna við
skógarviðurinn. Annars segja Danir að allt sem gróða snertir
sje fullkomlega mánuði seinna enn vanalega, svo kalt hefur
verið um allan norðurhluta norðurálfinnar.
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Okkur hefur liðið hjer vel í vetur og tilgangi ferðarinnar er að
því leiti náð að börnin mín eru nú orðin frísk í augunum, en
jeg held að loptið eigi ekki sem best við mig. Jeg hefi sjerílagi
í seinni tíð verið svo gigtfull í bakin og fótunum að jeg hefi
lítið farið út, og opt haft slæma verki í fótunum. Nú hefi jeg
eptir læknisráði tekið Rómverks böð, og er nú í gær og dag
lángtum betri; enda kemur mjer það betur til þess að geta
kvatt í húsunum. Jeg hefi lengi ætlað mjer að koma til
Claessens föður þeirra systkinanna, tengdabarna ykkar og hefi
beðið Pál son þinn, sem jeg líka eigna mjer, að koma með
mjer þangað, en vegna þessarar lurðu í mjer hefur það dregist
og svo fylgir það mjer altaf að vilja helst vera heima en nú
skal þangað ----- fyrsti gangur.
Jeg vona að fara hjeðan þann 25 þ.m. og sest líklega að á
Hofi; jeg treystist ekki að fara til Reykjavíkur vegna þess
Pension mín mundi ekki hrökkva þar handa svo mörgum.
Vel lætur Marinó minn af sjer hjá ykkur, sem jeg líka vissi að
verða myndi. Jeg óska að hann sje ykkur eptirlátur og
verðskuldi góðsemi ykkar,
Eptir „Fartplaninu“ komum við áður tími er kominn fyrir
nýsveina að leggja á stað suður og vona jeg því að sjá Marinó
ásamt ykkur þegar skipið kemur á Sauðárkrók.
Heilsaðu ógn vel frá mjer manni þínum góða og börnum
ykkar og fyrirgefðu flítishripið þinni þjer alls góð biðjandi
tengdasystir
Kristjönu Havstein.

Kristjana G.
Havsteen

Susie Briem

Stykkish.

8.12.1898

Þakkar góðsemi í sumar, ég skal muna það. Halldór hefur mér
lengi þótt vænt um, minnkar ekki sem ég kynnist honum
nánar. Siddi með skemmtil börnum sem hef þekkt. Sótti ekki
vel að Elínu og voru bæði börnin magaveik, hún líka, síðan
fékk hún brjósthimnubólgu. Nú allir frískir.

Kristján
Benjamínss.

Halldór E. Briem

Hvanneyri,

2.3.1892

Sendir þakkarbréf til að láta sjá að hann man eftir honum sem
góðum kennara - minna má það ekki vera. Lýsir skólanum og
starfi þar. Öskudagur og frí sem notar til að skrifa kunningjum
og skjótast að stúlkunum með steina til að láta þær bera. Í
kvöld á að dansa, en fremur er lítið um skemmtanir, minna en
á Möðruv.

Kristján Kærnested

Halldór E. Briem

Kjarna, ?

2.6.1881

Skrifar fyrir Jón frá Laufási, nú á Steinstöðum og biður HB
um að vígja sig til stúlku.

Kristján Blöndal

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

14.2. 1892

Ræðir leikrit HB, vandræði m. leikpláss, stjórn- og
þjófnaðarmál

Kristján Blöndal

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

9.2.1896

Reikningsskil f. bækur HB. Segir frá félagslífi á Sauðárkr.
Reikningskil, skýring á að einhverjar bækur HB hafi týnst.

Kristján Blöndal

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

2.3.1903

J. G. Kuhland

Sigurður H.
Briem

Fordel,
Glenfarg,
Scotl.

20.3.1904

J. G. Kuhland

Susie Briem

Fordel,
Glenfarg,
Scotl

16.9.1904

Þakkar ull sem hún fékk senda, einnig f. sjal sem SB hafði
prjónað. Sendir peninga, óskar eftir vettlingum. Hluti greiðslu
er framlag fyrir fátækt gamalt fólk í Rvík.

J. G. Kuhland

Susie Briem

Fordel,
Glenfarg,
Scotl

1.12.1905

Biður um heimaspunna gæðaull til að nota í sjöl og sokka.
Féll ekki í geð brúna ullin, tókst ekki að lita. Féll henni
lambskinn sem sonur SB hafði sent. Segist ekki hafa fallið
bók Hall Caine um Ísl., ekki góðgjörn, lýsti ekki landi eða
fólki vel. Getur þurft á sjölum og vettlingum að halda.
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J. G. Kuhland

Sigurður H.
Briem

Fordel,
Glenfarg,
Scotl

8.7.1907

Er kom frá Mexíkó fékk hún pakka með fallegum hvítum
trefli sem hann hefði sent. Sagði af ferð og að hún hefði riðið í
söðli sem væri áþekkur íslenskum og báðir sennil. að
spænskri fyrirmynd. Var í Mexíkóborg er jarðskjálftinn varð.
Hann stóð 4 mín., komu sprungur í veggi hótelsins, en annar
skaði ekki. Biður um kveðju til foreldra. Spyr hvort hafi
gaman af blómum, sagði frá blómamarkaði í M.

J. G. Kuhland

Sigurður H.
Briem

Fordel,
Glenfarg,
Scotl

8.12.1908

J. G. Kuhland

Sigurður H.
Briem

Veret les
Baines

6.3.1914

L. S. Tómasson

Halldór E. Briem

Seyðisfirði

15.5.1893

Kate Lapham

Susie Briem

Evart, Mich. 1.7.1890
?

Lára Pétursdóttir
Guðjohnsen
(Bjarnason)

Halldór E. Briem

Minneapolis 31.10.1876 Samúð vegna stöðu hans, býður honum að koma og búa hjá
henni og Jóni Bjarnas. Reið vegna bréfs frá Anderson,
ófyrirleitinn er hann og lyginn (m.a. um HB). Vitnar í bréf A.
Fékk bréf að heiman, segir fjölskyldufréttir. HB hefur
sýnilega verið hjá þeim fyrir nokkru.

Lára Pétursdóttir
Guðjohnsen
(Bjarnason)

Halldór E. Briem

Minneapolis 24.11.1876 Skrifar fyrst snúrrugan inngang! Um heimsókn sína til
Ágsborgar til að heimsækja konu Sverdrups sem lá á sæng.
Notaði færi og rak erindi HB við S. Er kappsmál að HB geti
komist þangað og verið í nágrenni við þau hjón. Erindi um að
útvega húsnæði og skólavist virtist takast. Þótt hann komist
ekki að skólanum skuli HB koma og dvelja hjá þeim. Biðja
þau HB að losa sig undan Andra (Anderson) við þýðinguna á
Eddu. Ekki sé gott að vera atvinnulaus en samt betra en það
sem hann fæst við.

Lára Pétursdóttir
Guðjohnsen
(Bjarnason)

Halldór E. Briem

Minneapolis 21.6.1877

Ræðir óheppni hans á ferðal. Einnig af ferðalögum þeirra séra
Jóns manns hennar í tengslum við útg. kristilegra tímarita,
Bibelbudet og Lutheraneren. Trúarbragðamál vestra er flókið
og verður ekki skýrt. Fréttir fá Khöfn, m.a. fréttir af prófi
Indriða Ein. (mági) hennar. Niðurlag og undirskr. vantar.

Lára Pétursdóttir
Guðjohnsen
(Bjarnason)

Halldór E. Briem

Gimli

15.7.1878

Ræðir 11. tbl. Framfara, telur upp greinar sem fellur og aðrar
sem henni fellur síður við. Segir frá umræðum um Framf. vonsku út í meinlausa grein. Er hefði farið að ræða málið
lækkaði rómur. Aumt ástand, líka á Ísl. Getum við
nokkurntíma vonast eftir að lifa það að sjá verulega framför í
anda og hugsunarhætti; og þá líka veraldlega framför? Biður
HB um smáfr. í Fr. sem geti vakið áhuga á Íslandi. Bendir á
ýmislegt efni t.d. um hús- og bússtjórn.

Lára Pétursdóttir
Guðjohnsen
(Bjarnason)

Halldór E. Briem

Minneap.

6.11.1878

Margt sem hún vill segja. Jón Bj. er ekki kominn frá
Minneapolis, er á leið þaðan með viðk. í Pembina. Skynjar að
honum þyki ekki gott að búa hér og ekki gott ástand; hissa að
hann hafi ekki séð það fyrr. Þykir ekki ólíklegt að nýlendan
leysist upp þótt einhverjir hangi þar áfram. Lýsir ástandi.
Ræðir ritstj. HB, segir óþarft fyrir hann að svara öllu. Afleitt
að þurfa að búa hér við svo bágt ástand og eins og framhald
sofandi lífs á Ísl. Ræðir um gamla Taylor og baráttu hans.
Biður um að láta bréfið ekki liggja á glámbekk, eins og hann
hafi gert áður.
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Yfirlit bókasölu, segir að illa hafi gengið vegna efnaleysis,
deyfðar og dauða í viðskiptum. Bækur sem hann hefur hjá sér
eru Sólskjöldur; Flatarmál; Þykkvamál; Flatar og þykkvamál;
goðafræði.
Er dóttir Lizie Lapham Christopherson.
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Lára Pétursdóttir
Guðjohnsen
(Bjarnason)

Halldór E. Briem

Gimli.

3.2.1879?

Sendir efni sem hún vonar að komi í 10. hefti (Framf.). Hélt
að greinin um fiskveiðar kæmi í nr. 9 en virðist ekki. Ánægð
með fundinn um daginn. Aðalumræður urðu um kirkjusiði og
búning presta. Fundurinn var allfjörugur, menn sögðu álit sitt
einarðlega. Konur heyrðust og tala. Segir
Víðirnesbyggðarmenn byrjaða á kirkjubyggingu. Svo kemur
greinin og segir frá fyrrn. fundi.

Lára Pétursdóttir
Guðjohnsen
(Bjarnason)

Halldór E. Briem

Minneap.

16.4.1879

Virðist við að flytjast burt. Hætt við skólann, finnur sig frjálsa
eftir. Talsverð flóð um þessar mundir og erfitt að komast um
og hreyfa sig. Segir frá sundurlyndi fólks. Spyr hvernig
honum falli betlibréfið. Þráir að komast frá Nýja Ísl. Kvartar
yfir að hann hafi ekki birt grein sína um fisksúpu, bætir við
annarri uppskrift af fiskköku (fylgir bréfinu). Langar að skrifa
grein um meðferð á hænsnum.

Lára Pétursdóttir
Guðjohnsen
(Bjarnason)

Halldór E. Briem

Gimli

11.10.1879 Sendir grein sem hann biður að komi á Framfara áður en hann
deyr. Greinin um sunnudagaskólann, biður um að greinin
verði ekki undir nafni og skýrir ástæður þess.

Lára Pétursdóttir
Guðjohnsen
(Bjarnason)

Halldór E. Briem

Valþjófsstað 8.6.1880

Dvelur á V. í heimsókn hjá systur sinni og séra Lárusi
Halldórss. um tíma, ræðir um landslagið. Bæði hún og séra
Jón líta á sig sem gesti á Ísl. Býsnast yfir að þau hjón sem
eiga eitt barn þurfi að hafa hér 13 manns, 6 stúlkur og sjö
pilta. Segir Mörtu systur sína trúlofaða Indriða Ein.
Disgusting að heyra um drykkjuskap presta og embættism.
Bréfið skert. Niðurl. og undirskr. vantar.

Lára Pétursdóttir
Guðjohnsen
(Bjarnason)

Halldór E. Briem

Reykjavík

HB spurði um hvaða impressions hún hafi af fólki, landi og
lífi hér. Svara: burt, burt aftur til Ameríku. Fólkið er bomerað,
einstrengingslegt í skoðunum, og kemst ekki út fyrir sinn
þrönga hring. Atheisme er á 3 hverju strái, held ég, og
indifferentisme á flestum hinum. Landið er eins fagurt og það
getur verið, í hinni óíslensku tíð sem hefir verið í sumar og er
enn, en lífið er í sama Slendrian og áður, engar nýjar vekjandi
Idéer, og þessvegna sofið eins og áður hver á sinni strjálu
þúfu. Fór til Þingv. í brúðk. Mörtu og Indriða. Þingv. eru fagur
staður og interressant. Gagnrýnir HB fyrir að biðja um fréttir,
segir engar sjálfur. Spyr hvort gamli T. (Taylor?) sé hnuggin
og hvort hann missi embættið. Vonar að honum leggist
eitthvað til fyrir einlægan vilja. HB mun hafa spurt um
skoðun á Susie sem hún óskar til hamingju með. Svarar
hvorki já eða nei, rökstyður svarið. Gerði í fyrstu ekki mikið
af Susan, jeg hjelt hún hefði hart hjarta fyrir annarra böli og
töluvert dramb, og stífni í lund, en þetta hvarf smátt og smátt,
og jeg kunni miklu betur við hana seinast en fyrst. En það sem
eftir kann að vera af þessu --- þér burt með yðar dramb- og
harðhjartaleysi. Ræðir erfiðleika af því að hún hafi búið við
allsnægir, eigi ekki von á slíku. S. yfirvinnur erfiðleika. Hún
er innteligent og lesin og hefir prýðilegan smekk, og dómsafl
um ýmislegt. Þjer hefðuð þurft að eiga konu sem gat búið
nokkuð ein, þar sem þjer eruð svo ónýtur, en þjer megið til að
„rappa“ yður og setja yður inn í, og hafa Interesse fyrir, þvert
ofaní vilja yðar, því sem heyrir til hinu daglega lífi. Þessi
Materialisme er nauðsynleg öllu fátæku fólki, og fyrir það
þarf ekki að dofna hugurinn á því sem æðra er. Gjörið það
fyrir mig að láta yður ekki detta í hug að koma til Íslands,
hvorki með sjálfan yður eða Susan. Og hún Súsan, hvað ætti
hún að gjöra í moldar og slagningskofana, ofnleysið,
vinnufólkshaldið og baslbúskapinn á Íslandi? „Lad os blot
være Mennesker“ lætur H.C. Andersen páfagaukinn segja, og
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jeg segi það hátt og snjallt í eyrað á yður. Það er betra að hafa
fæði og klæði af skornum skamti í Ameríku, vegna þess að
hið daglega líf er þar svo miklu ánægjulegra, en vel nægilegt
af þessum gæðum á Íslandi, og þjermunduð þessutan sanna,
að það þarf æfingu við íslenska búskapinn, og sífelldan
nurlarahátt til þess að komast af, og jafnvel þetta dugar ekki á
mörgum jörðum og brauðum, sem talin eru í meðallagi. Jeg
hef sjeð nóg af ísl. búskapnum síðan jeg kom aptur, til þess að
snúa mjer frá öllu því drasli og þeirri verkleysu með viðbjóð,
og þessvegna vil jeg ekki að þeir sem jeg óska góðs steypi sjer
í það. En í rauninni held jeg ekki að þjer meinið í alvöru að
þjer hugsið heim. Jeg get vorkennt yður það að þjer hafið stríð
svo mikið út af sálarástandi yðar, það er af því jeg veit nokkuð
sjálf hvað það er, en við verðum samt sem áður að keppast
eptir að bera sigurinn úr býtum.

Lára Pétursdóttir
Guðjohnsen
(Bjarnason)

Susie Briem

Seyðisfirði

15.2.1881

Bréfið er í léttum tón. Segist gift, með tvær stúlkur í fóstri,
kennari, gift kennara, er við kennslu 10 barna og er
skólastofan eldhús þeirra, skrifar á ensku.

J. L. Lister

Halldór E. Briem

Mississauga
(Ont.)

3.6.1878

Óskar eintaka af Framfara og einnig blöðum á öðrum
norrænum málum. Ræðir norræn tungumál, sérstaklega ísl. og
þýðingu fyrir önnur tungumál

J. L. Lister

Halldór E. Briem

Blind River, 20.11.1878 Þakkar svar og handbók, gleðst yfir að það skuli þó vera einn
(Ont.)
lærdómsmaður sem líti ekki niður á sig fyrir að vilja öðlast
þekkingu í íslensku. Þakkar blöðin. Sendir á móti blöð á
ýmsum málum, m.a. á ojibway (indjánamál). Segist geta lesið
ritningu á 20 málum og mállýskum. Svarar fyrirsp. Halldórs
um indjána, lýsir tungumáli þeirra. Sumir þeirra séu nokkuð
kristnir en aðrir vilji ekki af henni vita. Rætt um indjána og
tungumál. Þætti gott ef fengi að sjá verk eftir ísl. rithöf.

J. L. Lister

Halldór E. Briem

Blind River, 31.3.1879
(Ont.)

Ludvig Möller

Halldór E. Briem

Hjalteyri

10.11.1900 Tilk. að Jón bróðir hans hafi dáið í slysi, biður HB að vera við
jarðarförina.

M. Einarss.

Halldór E. Briem

Akureyri

24.4.1893

Skrifar áður en hann siglir. Tilk. um niðust. tombólunnar.
Segist sækja um styrk til þings., biður Halldór um að fá
stuðning bræðra sinna á þingi.

M. Einarss.

Halldór E. Briem

?

27.9.1894

Biður um 40 kr. styrk v. einhverra óuppgerðra mála.

M. Pálsson

Halldór E. Briem

Winnipeg,

4.12.1880

Skrifar vegna áminningar HB sem hann talaði til okkar
(Winnipegsafnaðar?) í f. mán. Vilja menn að þau beri ávöxt
þó árangur sé rýr. Íslendingafélag hefur fengið húsn. til
mánaðarl. funda, geta prestarnir notað það er þeir finna okkur.
Börnin komi þar saman, helst dagl. og fái tilsögn gegn
greiðslu. Séra Páll Þorlákss. hafði messu í ráðhúsinu. Gaf
þóknun sína til barnastarfs. Fólk þarf hjálp HB við að útv.
barnalærdómskver. Séra Páll sagðist enga biblíusögu hafa,
ekkert nema löngu barnalærdómskverin, sem vildi ekki. Biður
HB um hjálp.

M.J. Halldórsd.

Susie Briem

Akureyri

1.2.1887

Talar um að halla fari degi fyrir henni en samt ætlar hún að
taka við tauinu og búa sér til svuntu í minningu SB.

M.J. Halldórsd.

Susie Briem

Akureyri

9.7.1889

Ræðir ull og kýr, mjólkureklu. Sr. Matth. að fara vestur á
Ísafj. m. dóttur sína. Systir hans til Ameríku

M.J. Halldórsd.

Susie Briem

Akureyri

17.9.1889

Þakkar bollapör, drakk strax úr þeim og það var gott kafi. Bað
mig um að drekka sig. Náttúran hefur verið brosandi til allra
sem skilja hennar mál, jafnvel allra yfir höfuð.
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Torvelt lestrar, langt og skrifað þvers og langs.
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M.J. Halldórsd.

Susie Briem

Akureyri

29.2.1892

Hefur færst ofurlítið líf í Akureyraþjóðina, leikið nokkrum
sinnum. Held að Ak. smákomi til þó hún stiki ekki stórum á
framfarabraut.

M.J. Halldórsd.

Susie Briem

Akureyri

10.6.1893

Persónulegar fréttir , dáist að fegurðinni Oddeyrinni. Hafði
verið á Seyðisfirði, lýsir Ak., ber saman. Séra Matth. er
kominn áleiðis til Chikago, Mattea til Englands og kona
Matth. enn komin langt á leið.

M.J. Halldórsd.

Susie Briem

Akureyri

10.7.1893

Sendir könnu úr búi tengdaforeldra SB.

M.J. Halldórsd.

Susie Briem

Akureyri

23.8.1893

Fallegt og gott samúðarbréf vegna sonarmissis SB.

M.J. Halldórsd.

Susie Briem

Akureyri

6.5.1895

Skáldlegt og skemmtilegt bréf.

M.J. Halldórsd.

Halldór E. Briem

Akureyri

13.3.1897

Spyr hvort þau hjón ætli að flytjast norður og leigja í hennar
húsi á Ak.

Margrethe Havsteen Susie Briem

?

18.3.1889

Orðsending á ensku.

Margrethe Havsteen Susie Briem

?

1889

Framhald sama máls.

María Ólafsdóttir

Halldór E. Briem

Winnipeg

13.8.1880

(Nokkur bréfanna torlesin.) Virðast sum einkum skrifuð í
þeim tilgangi að HB beri boð milli Maríu og barna hennar.

María Ólafsdóttir

Halldór E. Briem

Winnipeg

10.8.1881?

María Ólafsdóttir

Halldór E. Briem

Winnipeg

7.2.1882

María Ólafsdóttir

Halldór E. Briem

Minneota

26.3.1884

María Ólafsdóttir

Halldór E. Briem

Hofi, Lyon
Co.

15.11.1886 (Þetta bréf er með annarri hönd). Greinargóð lýsing á stöðu
lands og háttum, segir fréttir af slysförum, af blaðaútgáfu,
kirkjubyggingum og viðskiptum. Biður HB um að greiða 10
dala skuld.

María Ólafsdóttir

Halldór E. Briem

Minneota

11.8.1888

María Ól.

Halldór E. Briem

?

?

María Ól.

Halldór E. Briem

Winnipeg

8.1.0000?

María Ól.

Halldór E. Briem

-

2.7.0000?

María Ól.

Halldór E. Briem

Minn.

0.0.0000?

María Ól.

Halldór E. Briem

Minneota

28.2.0000? Segir af högum barna sinna, sem eru góðir. Einn sonur heitir
Aðalsteinn Bergvin. Fréttir af trúarlífinu

Matthías
Jochumsson

Halldór E. Briem

Reykjavík

7.12.1875

Eggert Ásgeirsson skráði 2007-9

102

(Skrifað af öðrum.) Þakkar peninga. Gott að frétta af fjölsk.
og löndum. Fréttir úr trúarlífi og verslunarmálum.

Nefnir Sigurlaugu dóttur sína, dætur hennar, Elísabetu Sigríði,
Guðrún (14 ára) og Baldínu. Virðist þeim ganga vel og
fenginn fyrir þær kennari. Vandkvæði að börnin þurfi að læra
kristindóm á norsku.

Segir hann ekki hafa getið hjálpar sinnar í formála bókarinnar.
(Hvaða bók það er kemur ekki fram, eina bókin á safni sem
Halldór hefur þá skrifað er kennslubók í ensku sem út kom
1873 og 1875.) Getur á móti að sjálfur hafi hann ekki getið
um HB í Manfreð sínum. Þú skrifaðir um bókina í Norðanf?
Hún er góð fyrir peysurnar en býst ekki við útsölu hjá
þorskhöfðaþjóðinni. Við Steingr. skrifum ekkert vegna
tímaleysis og strits. Segir frá Sjómannaklúbbnum. Hefur
messað þar. Ætlar að snúa sér að drama national þetta dugar
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Staður
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Meginefni
jú ekki.

Matthías
Jochumsson

Halldór E. Briem

Reykjavík

4.1.1876

Ræðir einhv., sennilega útlending, sem ætlar að skrifa um
Íslendingasögur og hefur væntanl. leitað til HB. $ú vel, við
skulum ljúga einhverju humbugs háls glingri utan á humbugssultar hundskinnsbjórinn á hrægreyinu. Þakkar grein um
Manfreð í Norðurlandi. Ræðir glaður um grein Björns M.
Ólsens. Gleymdi að gefa HB dúsu fyrir enskubókina. Predikar
í Sjómannaklúbbnum: „höllin nærri skelfur“ og allir
Reykvíkingar respektera, bara við hefðum hér fríkirkju, óháða
þessum andans draugum, sem sál minni velgir við að nefna.
Skrapp í klúbbinn, sagði frá allri Sturlungu á tæpri klst.
Ekkert vísindalíf í lækna- og prestask, pr.sk. er þó skikkanl.
nú. Þjóðólfur er hálfdaufur, en skal nú fara að skána aftur.
Þótti ykkur ekki jeg vera undirdánugur við biskupsskepnuna í
6. blaðinu? sá lítur nú súrt til ritstjóra Þólfs. Grínið sem var
lesið eftir mig um nýárið var ekki svo galið.

Matthías
Jochumsson

Halldór E. Briem

Reykjavík

26.3.1877

Þakkar fyrir ritstjórn með dáð og drengskap á Budstikken.
Segir frá dauðsföllum, m.a. Páls stúdents. Býðst til að senda
HB Þjóðólf. Segir Jón Alaska-hringlara (Ólafsson) kominn frá
Höfn með prentvél, ætli að gefa út blaðið Skuld. Hringl í
stjórnmálum. Varla neinn hér með anda og þeir sem áður
kvikuðu orðnir naglar og oddborgarar. Ræðir Gimli, segir
engar áreiðanl. fréttir þaðan, allir hræddir og hugsjúkir og vita
ekki hverju á að trúa. Predikaði í Glasgow tvisvar í mán. fyrir
fullu húsi og var það töluv. sensasjón.

Matthías
Jochumsson

Halldór E. Briem

Reykjavík

4.12.1877

Hefur verið melankólskur eftir að hafa hvatt HB á bryggjunni
(þá var hann í annarri vesturferð sinni). Ræðir trúmál vestra,
Framfara, hlutverk HB í nýlendunni og
kirkjustjórnafrumvarpið. Segir frétt af bræðrunum Páli og
Sigurði Br. í L.sk. Hafði eignast dótturina, Elínu.

Matthías
Jochumsson

Halldór E. Briem

Reykjavík

1.1.1878

Segir frá grein sem hann skrifaði um nýlendinga, hrósar
ritstjórn HB eins og hann segist meina er hann ber hann
saman við publikum hans. Kennir í brjóst um HB því landar
læri seint að meta vilja. Ræðir sýnóduna vestra.

Matthías
Jochumsson

Halldór E. Briem

24.3.1878

Annir ætla hann að drepa. Lesið Framfara HB, segir hann
skrifa skarpt og einarðlega. Spursmál hvort Páll komist ekki
fram úr ykkur, þessi synodupostuli. Ræðir grundvallaratriði
boðunar trúar og segir HB ekki sálusorgara heldur kennara
þ.e. ritstjóra. Treystir HB að fást við Pál. Þorskurinn kominn
aftur, kominn að endurfæða þjóðina og hittir þar vinur vin. Ég
gleðst að sjá sultinn horfinn, hryggist af að sjá sálarsultinn
eftir sem áður í augum manna.

Matthías
Jochumsson

Halldór E. Briem

Reykjavík

24.3.1879

Segir af vandræðum með útgáfu ritverka sinna, með 6-7
ómaga, á að velja milli Þjóðólfs og prestskapar. Lýsir kirkju
sem honum, lýst ekki á og engir prótestera. Hefði viljað segja
þetta í Þ., hef smitast af landsins peysuskap. Er 40 ára og fer
að repródúsera fortíðina, kopíera kopíur, fauska við
fauskverk. Hvað eruð þið að halda í nýlenduskríflið? Komdu
úr þessari for og bleytu sem fyrst.

Matthías
Jochumsson

Halldór E. Briem

Reykjavík

31.7.1879

Biður HB hætta við Framfara. Setti nafnlaust í Þjóðólf hans
anarkistíksu athugasemdir. Margir þingm. taka illa í mál eins
og lausn sóknarbands og önnur kirkjumál.

Matthías
Jochumsson

Halldór E. Briem

Reykjavík

16.10.1879 Segir frá heimsókn Fiskes og þeim tveim bandaríkjam. sem
með honum eru. Þeir eru að fara (annar Arthur Reeves).
Carpenter verður í vetur. Próf. Fiske á hugmynd um að
stofnun fornleifafél., bað mig að start the affair. Ætla að bjóða
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heim 12-16 manns upp á toddý í þeim tilg. Elín litla þín
fallega, blíða og „dóralega“ systir var hér og sagði M. henni
til í ensku. Hún er brilíant höfuð. Fóru saman austur í Hreppa
að Gullfossi og Geysi. Dýrðardagar hjá frændum þínum og
öðrum höfðingjum. Síra Valdimar er genial karl, hefur ort
ljómandi episk kvæði út af guðspjöllunum; en sála yrkir nú
enginn að gagni. … Komdu í vor og taktu af mér Þjóðólf.
Líkaði vel þingið nema einn þingm. sem hann lýsir stórum
orðum. Segir frá samskotum og styrk Tryggva er þingið felldi
styrk til hans.

Matthías
Jochumsson

Halldór E. Briem

Reykjavík

29.11.1880 Óskar til hamingju með hjúskap og prestskap. Þar er jeg líka
ferðugur með mit pólit. steypuverk, eins og þú. Spyr hann
hvort honum falli prestskapurinn, sjálfur glaður yfir
Oddanum. Seldi Kristj. Ó. Þorgrímssyni Þjóðólf.,
bókasölumanni sem Árni fógeti hefur uppskafið og hafið. Lét
blaðið fyrir 800 kr., húsið fyrir 5.000 og hef 1-2.000 til að
styðja mig til bús … Kiss your sweet darling.

Matthías
Jochumsson

Halldór E. Briem

Reykjavík

9.4.1881

Ræðir fjörlega um hjónab. og konu HB. Segir frá starfi sínu
og erfiðum vetri í bænum; Þjóðólfi og ritstj. Egilsen´s. Feginn
að þau ætli suður til Minnesota.

Matthías
Jochumsson

Susie Briem

Reykjavík

9.4.1881

Skrifar á ensku mikið bréf.

Matthías
Jochumsson

Halldór E. Briem

Reykjavík

0.0.1881 ?

Segir frá útg. Þjóðólfs eftir að hann hætti með hann og
hvernig hann breyttist frá því sem MJ vildi hafa hann. Segir
Nellemann hafa veitt sér Odda.

Matthías
Jochumsson

Halldór E. Briem

Odda

10.1.1883

Feginn að HB og SB séu komin heim. Þú varst talinn af og ég
að semja erfðadrápu. $ú er ég orðinn pokaprestur undir
fimmtugt og Odd-borgari. Stóreflis búskapur, 20-30 manns í
harðæri, fallin kirkja og skuldir, andlegt líf í hundunum,
ekkert menntunarlíf, heldur minimum eða undir Zero of
average Icelandic intelligence.

Matthías
Jochumsson

Halldór E. Briem

Odda

0.0. 1898
?

Þýðing á kvæði fyrir útgáfu á Hróa hetti sem Halldór Briem
þýddi og kom út í a.m.k. tveim útgáfum, fyrst í Rvík, 1900.

Matthías
Jochumsson

Halldór E. Briem

Odda

0.0.1876 ?

Segir m.a. frá útg.starfi þeirra Steingr. (Thorst.).

E. Neil

Susie Briem

Etinwood?

3.4.1878

Bréfritari virðist kona, í vinfengi við og þekkja SB frá
barnæsku í Gimli, býr í sveit. Segir af góðum vetri og
vaknandi vori, búskap og margvísl. búsmala. Ræðir stuttl. um
lord Dufferin, segir Kanadamenn munu sakna vinsæls manns
þegar hann fer.

Nikulás Þórðarson

Halldór E. Briem

Breiðabólst.

6.10.1891

Þakkar bók. Var á Barkarstöðum. Er farinn að kenna börnum í
Breiðabólstaðar- og Oddaprestaköllum, kennir 12 börnum á
Bjólu í Oddasókn. Að komast niður í brotum, sem hann var
tæpstaddur í. Ekkert er lærdómsríkara en að kenna. Tveir
kennarar komnir undir Eyjafjöll, tveir í Holt. Í haust voru tveir
piltar sendir í Flensborgarsk. til að búa sig undir
umgangskennslustörf. Á næsta ári ætla Þykkbæingar að koma
upp kennsluhúsi. Páll Briem sýslum. styrkir mest þessi
fyrirtæki með ráðum og fjárgjöfum. Kemur fram sem
röggsamur og eðallyndur höfðingi. Vonar að menn fái að njóta
hans sem lengst til að þoka áfram menningu, menntun og
siðgæði.

Oddur C.
Thorarensen

Halldór E. Briem

Akureyri

1.10.1886

Sendir reikning.
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Ottesen

Halldór E. Briem

Madison,
Wisc.

1.11.1876

Bréfið virðist uppkast að bréfi sem hann hefur sent
einhverjum forráðamanni prestaskóla í borginni, sem bauð
honum að vera. HB segir loforð hafi ekki verið efnt og honum
settar strangar skorður t.d. mátti hann ekki heimsækja
háskólann. Nefnir kenningar skólans sem hann fellir sig ekki
við eins og þá að páfinn sé antikristur. Bréfið er skrifað á
dönsku og ekki vitað hvort það var sent eða neitt nánar um
móttakandann.

Ó. Holm

Halldór E. Briem

Winnipeg

11.11.1881 Býr hjá Sigtryggi og Rannveigu Briem. Segir fréttir úr
nýlendunni; tómlegra sé í Möðruvallahúsinu en á
Framfaraárunum, aðeins þrír. Jóhann Briem harðtrúlofaður
Gunnu (Pálsdóttur, sem hann giftist), flytur að Grund.
Sigurlaug fór frá honum í heiftar ham. Hann gerði rétt og er
lukkulegur og skrifar hvert ástarljóðabréfið á fætur öðru og er
hún uppi í himni.

Ó. Ólafsson

Yfir lýsing

Ósi,
Fljótsbyggð

6.6.1878

Skýring eftir tilmælum ritstj. Framfara, H. Briem, við vottorð
er hann gaf síra Páli Þorlákssyni.

Ólafur E. Briem

Halldór E. Briem

Frostastöðu
m

12.5.1886

Ræðir um hest HB. Segist munu bjóða sig fram til þings.
Á umslagi stendur: Hérmeð fylgir grár hestur falinn herra
Sumarliða pósti til bestu fyrirgreiðslu.

Ólafur E. Briem

Halldór E. Briem

Álfgeirsv.

29.3.1891

Segir frá hrossum, yfirvofandi heyskorti. Einnig af Hólaskóla,
16. nemendur.

Ólafur Sigurðsson

Halldór E. Briem

Ási

7.11.1874

Tala um úr bréfritara. Ég hef fyrir bón síra Eiríks bróður þíns
útvegað þér fullmaktarmynd frá Steinunni gömlu á Hofdölum
til að sjá um og koma í geymslu handritum eftir Sigurð sál.
málara og á síra Eiríkur að fá þar af Smalastúlkuna og
uppdrættina fyrst um sinn, því hann vill styðja að því, að þetta
gæti orðið að notum og verður að líkindum beðinn að búa það
undir prentun, sem hann mun líka vera manna færastur til,
sérílagi vegna kunnugleika og samtals við hinn látna. Þú
kemur þessu til bróður
þ. þegar þú getur, en hina vona eg að þú komir í svo óhulta
geymslu, að ekkert glatist.

Ólafur Runólfsson

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.3.1892

Segir Sólskjöld uppseldan og og vill fá meira af honum.

Ólafur S.
Thorgeirsson

Halldór E. Briem

Winnipeg

30.10.1897 Útgáfa Hróa hattar í Winnipeg.

Ólafur S.
Thorgeirsson

Halldór E. Briem

Winnipeg

18.2.1898

Útgáfumál eru umræðuefnið, Robin Hood og Goðafræðin.

Ólafur S.
Thorgeirsson

Halldór E. Briem

Winnipeg

23.7.1898

Ræðir útgáfuna á Hróa hetti

Marian Parsoneige?

Halldór E. Briem

Pilot
Mound,
County of
Louise

27.3.1887

Óskar til hamingju með giftingu, bætir við að stúlkur missi
nafn sitt. Telur upp æskuvinkonur þeirra og hvað þær hafa
dreifst.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

0.0.1875

Þakkar bréf HB, segir frá geymslu hesta sinna og
alþingismanna. (Halldór mun staddur í Viðey, rétt áður en
hann lauk guðfræðipr. 24.8.)

Páll Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.12.1877

Að koma úr röðun, fengu tveir brennivínsnótu. Sig. Jónass.
fullur í tíma. Svo voru í 1. bekk gjörð samtök á móti honum,
og einn af þeim heitir Valtýr, sonur Guðmundar skrifara
Einarssonar, bað Sigurð um orðið og fór þá að vanda um þetta
við hann. Sigurður gat náttúrlega engu svarað, en þegar hann
er búinn með tímann, þá lætur hann Jón nótera hann; hann
fjekk svo í dag bæði skammir og nótu og sagði, að það ætti
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sjer hvergi stað í heiminum, að piltar væru svona ósvífnir við
kennara sína. Fréttir af vanda í kvsk. í Ási; leiksýn.
Leikendurnir verða nær eintómir broddar og broddlóur …

Páll Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

22.3.1878

Að hætta við tímakennslu í skólanum, komið að prófi. Andbyr
gegn Jóni Þorkelssyni. Piltar lesa meira en áður utan náms.
Egill bókbindari er dáinn en piltur, sem var hjá honum, að
nafni Kristján Þorgrímsson, ætlar að halda áfram
bókaverslun Egils. KÞ vildi Hróa hött til útgáfu. Frétti að HB
væri trúlofaður, konan hávaxin og myndarleg.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Granton

18.8.1878.

Á leið til Hafnar. Kveðja, einkum frá mömmu og pabba.
Enginn tími til að skrifa um sláttinn. Veturinn illur, hross
féllu. Segir af hrossasölu Gunnl. br. síns og Coghills. Gunnl.
íhaldinn við pabba þeirra, t.d. á föt. Ekki líst mér vel á
Friðrikku konu Gunnl. sem búkonu, en hún er mikið góð kona.
Hafa keypt sér ýmisl. sem dugir bara í kaupstað. Claessen
tengdaf. Stínu kom og var í Grafarósi og á Reynist. Stína
orðin frísk, Eiríkur hefur það gott, efnast, í ráði að fari á þing.
Elín v. kennari á kvennask. á Hjaltast., fær 70 kr. og allt frítt.
Landshöfðingi veitti 200 kr. og sýsla sama til skólans. Ég er
fullur undrunar yfir borgunum.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

9.1.1879

Þakkar bréf, vill vita meira af högum HB. Reynir að halda í
lágmarki heimsóknum, spjalli og knæpuferðum. Umgengst
helst Finn (Jónsson), Mórits (Halldórsson) sem nánustu
kunningja og Jóhannes Ólafsson. Telur Íslendinga upp og
hvað þeir lesa. Jón Sig. lasinn, farinn að tapa sér og getur ekki
fylgst með samtölum. Íslendingafélag gerir lítt annað en
glæða vínlöngun. Komið sjaldan, þar lítið annað en óþverra
sögur um náungann (Bysnak) og leiðinlegt Vittighedsmageri.
Var í Slangerup um áramót, hitti þar ýmsa embættismenn og
kynntist hjá þeim eigingirni, hroka og servilismus. Í
Slangerup var með mér Valgerður (frá Hálsi) ekkja Gunnar
Gunnarssonar prests (frænda PB). Jóhann föðurbróðir var
frískur og kátur. Heimsækir Claessen tengdaföður Gunnlaugs
og líður þar vel.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

11.3.1879

Ræðir fjárhagsmál sín, uppgjör þeirra milli, starf Halldórs
vestra. Sendi úrklippur f. Rvík og ræðir stjórnmál þar.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

23.5.1879

Erfiðleikar í nýlendunni, vonar að HB flytji sig, gaman væri
að fá hann í Reynistaðarbrauð. Erfitt ef þú fellir þig ekki við
smásmygli og rag á Ísl. Best f. HB að verða prestur hjá góðum
norskum söfnuði í Am., kæmir svo hingað og leitaðir
ráðahags við Jóhönnu Ebbesen í Slangerup. Þér líst betur á
amerískar meyjar. Segir af áhuga Eiríks á stjórnmálum og
búsýslu, heldur búreikninga, allt með snilld. Fréttir frá
Slangerup. Valgerður Þorsteinsd. frá Hálsi er hér að kynna sér
skóla, tekur við kvennask. Eyf. Kaalund dispúteraði. Vimmer
andmælti og sagði íslendinga hafa gleymt tradisjónum
fornaldar á 16. öld, líka málinu og varaði við að trúa ísl.
stúdentum í þessum efnum. Háskólakennararnir Madsen og
Goos skoða Ísl. sem kommúnu í Danm. og þingið geti tekið
löggjafarvaldið af Ísl. ef því þóknast. Nelleman hefur aðra
skoðun en þar getur þó komið að illt verði úr.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

30.6.1879

HB líkl. að hætta við ritstj. Framf. Veit ekki hvar hann er.
Segir af sjálfum sér, hafi tekið próf í heimspeki. Elín í Rvík í
sumar að læra á orgel. Segir frá „krimma“ Þorlefs Johnsen.
Kistur Thomsens brotnar í Elliðaánum. Jón Sigurðss. lasinn,
öðru hvoru í rúminu og Bókmfél.bækur því seint á ferð. Fór
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m. Stúdfél. í skógartúr til Furesö.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Slangerup

22.7.1879

Í gær í Höfn með föðurbr. (Jóhanni) og dóttur hans. Hissa
hvað honum fer lítið aftur, kátur og hugsar um allt, gæti verið
20 árum yngri. Kona hans öðruhvoru hugsjúk. Vill að HB
komi til Ísl., verði alþm. o.fl.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Slangerup

13.8.1879

Segir af endalokum trúlofunar Elínar. Eiríkur bróðir þeirra
reið norður og gekk í málið því Elín hafði ekki kjark. Lýst vel
á að HB fari til Möðruv., spyr hvort hann sé ekki fremur
heimspekingur. Slíkan mann vanti fyrir sunnan þegar
snakkarinn hættir. Þar vantar frjálslyndan og drenglyndan
mann sem vill lifa fyrir vísindi og skrifa. Ræðir þýð. HB á
Hróa. Líður vel hjá Jóhanni föðurbróður.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

30.11.1879 Nú fer sra. Jón Bjarnason til Ísl. og segja menn að hann verði
skólastj. á Möðruv. Eiríkur hugsaði um að sækja að
ófyrirsynju en líkar ekki fyrirkomul. skólans. Lögin um
skólann undirskr. kóngur f. nokkrum dögum. Held þú sættir
þig ekki við háttu á Ísl. og best kominn í Am. Ræðir
Íslendinga þar. Líkar vel greinin: „eitt af tvennu“. Stína og
Claessen flytja til Sauðárkr. Stína verðu líkl. á Reynist. til
vors. Valgerður verður kennari á Lauglandi. Ekki er ráð að
Elín verði við Laugaland; hefur meiri karatker en Valgerður,
sættir sig ekki við sætleik hennar. Eggert bróðir þeirra verður
að Felli við nám hjá sr. Einari. Eiríkur bróðir er hér til að
skoða heiminn fer til Berlínar, Bielefeld til frænku þeirra,
Lundúna og Edinborgar.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

15.12.1879 Þakkar bréf. Segir frá bókaviðsk. og Hróa hetti, útför Jóns
Sig., veikindi Ingibj. og að Eiríkur sé í Höfn.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

22.12.1879 Ræðir kennaraemb. á Möðruv. að aðgerðir til að HB fái það.
Biður HB um að skrifa umsóknarbréf. PB og Eiríkur eru
boðnir til Jóhanns Briem um nýárið. Ingibj. kona forseta dáin

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

17.3.1880

Verið veikur frá 2.3. af brjóstveiki, kominn út af spítala.
Jóhann Briem dó 6.3. Gat ekki verið við útförina, Eiríkur fór.
Ræðir kennarastöðu á Möðruv. og Þorv. Thor. Vilhj. Finsen
gekk fyrir ráðgjafa og talaði máli HB. Átelur HB fyrir að
vanmeta sig til starfsins og preststarfs á Nýja Ísl. Þetta er
ættarfylgja - vantraust á sjálfum sér.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

4.11.1880

Eiríkur fór til Þýskalands, Hamborgar, Berlín, Leipzig,
Dresden og Bielefeld þar sem föðursystir okkar býr, orðin 75
ára, heyrnarlítil. Fer suður Rín, til Ostende, London og
Edinborgar. Ætlar að sækja um embætti eftir sr. Hannes (v.
Prestask.) og skólastj.starf á Möðruv. Eiríkur skrifaði um Jón
Sig. í Andvara.

Páll Briem

Eggert G. Briem

Khöfn

4.5.1880

Var í Slangerup og var þar skarð f. skildi (eftir lát séra
Jóhanns). Ekkjan gaf PB til minningar gullúr sem hann hafði
borið í 40 ár. Sendir gamla úrið sitt svo það megi ganga til
Eggerts litla.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

9.6.1880

Óskar til hamingju með trúlofunina, óskar upplýsinga um
hana og starf hans. Tók á móti ísl. bókum séra Jóhanns sem
hann gefur Möðruv.sk., fór Tryggvi Gunnarss. með þær heim.
Ræðir bækur, einkum um guðfr., Möðurv.sk. og hugsanl.
mögul. HB til að komast þangað. Eiríkur hætti við að sækja.
Skrifar sjaldan. Ef þú vilt eitthvað vita um hann skaltu skrifa
Guðrúnu. Segir hann ekki þurfa að óttast að Tryggvi G. sé
óvinveittur, er ekki slíkur maður. Þó fellur honum ekki
skoðanir hans. Nefnir skoðanir á jarðasölu. Ræðir skoðanir
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HB á að fólk þurfi að reformerast fyrst. Ræðir blöð og
kenningu um að menntun sé skilyrði pólitískra réttinda. Spyr
hvað HB hafi fyrir stafni. Nefnir þörf á enskri orðabók, leggur
til að hann athugi gerð hennar. Segir frá Eggert Gunnarss.,
hann sé auk kaupmennsku að safna til kvennaskóla.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

4.7.1880

Ræðir embættisveitinguna á Möðruv. Varar hann við að fara í
fótspor séra Jóns Bjarnasonar og ræðir hann.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

10.8.1880

Segir að Eiríkur bróðir þeirra hafi fengið starf í heimspeki (v.
Prestask.) Góðar fréttir að heiman. Menn hafa engin prinsip í
stjórnm. Sra. Arnljótur álitinn hálfguð á Norðurl. Saknar
bréfs.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

28.12.1880 Óskar til hamingju m. hjónaband. Pabbi þeirra fékk
riddarakross (ásamt Christjánsson amtmanni sem er að hætta).
Sótti um að vera settur amtm., þreyttur á ferðalögum. Segir
fréttir af frændfólki í Slangerup. Einnig af komu Kristjönu
(frænku þeirra) Hafstein til Hafnar með þrem af börnum
sínum, auk Hannesar sem stúderar lög. Sendir HB kvæði sem
birst hafa eftir Hannes. Segir frá kennslu Eiríks og vilja hans
til að skrifa.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

23.3.1881

Óskar til hamingju með prestsembættið. Ræðir framtíð
Framfara eða annars blaðs í Am., prentun bókar í Höfn sennil.
vegna hugm. HB um prentun sálmasafns. Eiríkur hefur skr.
gagnrýni á reikningsbók Þórðar Thoroddsen.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

20.4.1881

Ræðir prentun. Spyr um hagi HB á nýjum stað; vesturf.;
einkennil. hvað menn eru á móti þeim, þótt honum sýnist þær
geta verið til góðs. Fréttir frá Khöfn og íslendingum.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

1.8.1881

Segir af prófum., einnig segir hann sögu sem gengur fjöllum
hærra (þó í pukri) um að frændi hans hefði fengið
prófverkefni með aðstoð Magnúsar Stephensen, reyndar eins
og tveir aðrir höfðu fengið áður hjá honum. Tryggvi G. hrakti
ámæli um byggingu skólans á Möðruv. Fréttir úr pólitík á
Norðurl., frumv. um vínsölu fellt, frumvarp liggur fyrir um
búnaðarskóla og um kosningarétt kvenna til hreppssýslunefnda og á safnaðarfundum.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

8.9.1881

Segir Elínu komna til að fá sér menntun svo hún geti staðið í
stöðu sinni. Tekur að sér kennslu í orgelspili og gengur á
fröken Zahlessskóla. Er energísk, greind. Stúdentarnir sem
fölsuðu vitnisburðina eru komnir. Ræðir álit HB á Ísl. og segir
að ekki sé á öðru von eftir 600 ára einveldi að taki tíma að
rótfesta frelsi. Danir telja sig með menntuðustu þjóðum. Þá
eru ísl. að vissu leyti miklu menntaðri. Ræðir
stjórnmálabaráttu og að Ísl. eigi við afturhalds ráðuneyti, megi
ekki missa sig út í endalausa stjórnarbaráttu, nema séu tilbúnir
að berjast til sigurs. Lausn sóknarbands segir þú. Hefur það
einhverja bráða þýðingu? Ættu menn ekki heldur að berjast
fyrir að fá að kjósa presta og skilja kirkju frá ríki. Þó prestar
séu slæmir heima eru þeir þó betri en hér. Ræðir frekar trúmál
og leggur sig fram um uppörvun bróður sínum.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

12.1.1882

Segir af stúdentalífi og Íslendingafélagi; Guðm. Þorláksson
(vini HB) sem hafi tekið gott próf og gæti komist langt ef
hann rífi sig úr drykkju. Fyrirh. tímariti Hannesar Hafst. ofl.
með realistiskum bókmenntum. Þær hafi tekið við hlut
prestanna. Þú heldur að ég fái síðar lifandi trú - en það held ég
ekki. Ræðir refsingar.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

5.2.1882

Lögin um Möðruv.sk. hafi verið undirskr. í haust og embætti
við sk. slegið upp. Þórður Thoroddsen settur og erfitt að
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við sk. slegið upp. Þórður Thoroddsen settur og erfitt að
berjast við hann. Biður hann skrifa Tryggva G. og lýsa áhuga.
Fleirum þarftu að skrifa. Ef þú gerir þetta o.fl þá verður þú
kennari við sk. Leggur á ráð um hvað hann eigi að gera og
möguleika hans í blaðamennsku, kennslu og skriftum í Rvík.
Brýnir hann ákaflega, telur í hann kjark. Hann hafi ríkar
skyldur við konu sína.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

23.2.1882

Bókasending. Segir af veitingu landlæknisemb. Sæki á móti
Jónassen danskur læknir með mun hærri einkunn og
framhaldsnám í París, hafi stúderað tann-, skurð- og
augnlækningar. Óvitað hversu fer. Segir af Sveini Sveinss.
búfræðingi sem ætlar að reisa búnaðarskóla á Hvanneyri.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

25.2.1882

Ræðir harm er Kristín systir hans dó frá fjórum börnum. Nú er
ekkert sem heldur aftur af pabba þeirra að segja af sér og
flytja til Rvíkur; vinir brugðust og orðnir öfundar- og
óvildarmenn: Glaumbæjar og Flugumýrarfólkið.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

29.3.1882

Svarar trúmálabréfi HB. Fer yfir í umsóknarmálið v.
Möðruv.sk. og leggur á ráð v. umsóknar.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

23.4.1882

Heldur áfram umr. um kennaraembættið og leggur með
uppkast að umsókn.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

10.7.1882

Þakkar bréf. Gramdist vegna bréfs sem HB sendi; er nú
ánægður. Ljótt að þú fekkst ekki meðmæli frá Anderson
(sendiherra) sem er þekktur hér. Sá er vill ekki meðul, fær
ekki árangur. Fór til Gísla Brynj. og fékk góð meðmæli.
Einnig frá Rosenberg og Vilhjálmi Finsen sem lofaði að tala
við Oddgeir og ráðgjafa. Reyndi að fá meðmæli frá Kristjáni
amtm., hann var þá dauður. Bað Steingr. Thorst. um meðmæli;
Elín bað Halldór Friðriksson. Fengum Eirík af stað v. biskups.
Í dag var betra hljóð í Oddgeiri. Skjölin yrðu ekki send heim,
en landshöfðingi hafði ekki mælt með þér áður. Verður þú að
stúdera reikning og mathematík - taka kúrs í leikfimi. Lítið
gerir til þótt þú sért stirður ef þú kannt að skipa. Brýnir PB
HB að koma heim í tæka tíð. Ræður honum að þýða og prenta
uppeldisfræði. Segir næstu tvö ár verði hann að halda sér frá
blaðaskrifum og agitasjón, sérstaklega trúmálum. Vonar að
Elín verði hér í vetur. Hún hefur þann ætternisgalla að treysta
sér ekki.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

14.7.1882

Ræðir um ástand í Möðruv.sk. Vill að skólinn flytjist til Ak.
og sameinist Laugalandsskóla. Veit að þú verður góður
kennari, alla tíð hef ég búið að kennslu þinni. Biður hann
stúdera bókina eftir Heegaard um pedagókikk og koma henni
á ísl. Þér finnst ég kannski hrokafullur í skrifum til þín en
vona að þú takir því bróðurlega.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

18.7.1882

Talaði við Vilhj. Finsen. Hann hafði verið hjá Oddgeiri.
Staðan veik, fann það til lasts að vanti meðmæli frá Ameríku.
Elínu og Páli líður vel; sækir um styrk til náms í skóla Zahles.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

2.8.1882

Ræðir bók Heegaards og segir dæmisögu: Þegar Ella var
kennslukona á Lækjamóti í fyrra var það vaninn að dró ofan í
ljósinu í húsunum, og varla hægt að fá það til að lifa, þangað
til fólkið fór í fjósið, þá fór að loga betur. Enginn skildi í
þessu. En svo stóð á að allar smugur voru úttroðnar og loftið
var svo vont, að ljósið gat eigi lifað þangað til fólkið opnaði
hurðina er það fór í fjósið. Eins með lærdóm. Allt er reifað í
bókinni; því nauðsynlegt er að fara að kenna börnum á bæjum
meira en áður. Þú ert að gerast kennari og þarft að finna þér
eitthvað til frægðar. Nelleman hefur mætur á Heegaard og
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veitir þér styrk. Er búinn að undirbúa málið enn frekar og er
mikið niðri fyrir

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

8.8.1882

Þakkar bréf frá Liverpool. Ráðleggur þeim Susie að taka
reiðtúra í Edinborg til að undirbúa ferðavos heima. Sendir
Heegaard: Om Opdragelse. Einnig Spencer: Education.
Ráðleggur HB að skrifa í tímarit, ekki í blöð. Þú gætir umskr.
bók Heegaard og notað þér hana, en lúalegt er að skreyta sig
annarra fjöðrum, eins og biskup, Arnljótur og Þorvaldur
Thoroddsen, ekki síst. Spyr hvort Susie kunni ísl. Hvað um
enska orðabók? Segir frá Schierbeck málinu.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

16.8.1882

Í vandræðum með að bækur og bréf sem hann sendi til
Edinborgar og HB fékk ekki. Skrifar Sveinbirni
Sveinbjörnssyni og biður hann að hafa upp á þessu í E.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

5.9.1882

(HB hefur fengið embættið.) Þakkar skeyti frá Edinb. Býður
þau velk. til Norðurálfu. Vonar að þeir bræður skiptist oft á
bréfum. Gleði á Reynist. er þú kemur 20.-22. sept. Slæm tíð,
ís fyrir Norðurl. Hvalrekar bæta úr skák. Eiríkur var heldur á
móti umsókninni, telur betra ef þú fengir brauð. Elín er hér og
hefur von um 500 kr. styrk frá landsjóði til að vera á fröken
Zahles-skóla. Eiríkur skoðar það vitleysu. Enginn heima getur
hjálpað henni fjárhagsl. Komið út 2. bréf Velvakenda og eitt
frá nokkrum Ísl. Schierbecksmálið er herfilegt. Ekki meira um
annað talað.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

11.9.1882

Skrifar HB til Skotl. m.a. um ferð þeirra SB og HB. Segir
mömmu þeirra vilja Vilhj. í skóla (13 ára). Hún spyr hvort rétt
sé að hafa hann á Möðruv. PB segir HB ekki geta annast hann,
hann verði önnum kafinn. Fjármál HB og erfiðl. Susie ef hún
ætti að vera á Möðruv., erfitt að tjónka við Guðrúnu Hjaltalín.
Fjármál Elínar. PB búi með Finni Jónssyni, sem ekkert fái
heimanað en nýtur hjálpar PB. HB tók lán v. Ísl.ferðar og
skuldar Páli. Ber lausn í fjármálum undir HB. Varar HB við
Guðm. Þorláksson. Von um styrk til Elínar svo hún geti verið
vetur í viðb. í Höfn. Eiríkur á móti og telur hana verða
ofmenntaða, en ber hana ekki saman við pilta sem hafa verið
mörg ár í skóla. Guðrún kona Eiríks vill stjórna þeim
systkinum. Slæmt að þeir geti ekki ræðst við eftir slæm ár í
Am. Biður hann segja hvort honum leiðist endalausar ráðl.
sínar.
Meðf. afrit af meðmælabréfi Steingr. Thorsteinsson fyrir HB
dags. 12.7.1882 og tilv. úr préfi hans til PB um HB.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

4.10.1882

Fór til Oddgeirs með umsókn f. Elínu, brást hann illa við. Hún
fór til Nellemans og fékk 300 kr. Hann var skárri í dag og
veitti þér 200 kr. Meira færðu ekki. Fluttur af Garði og búa
þau saman PB og Elín.
Meðf. uppkast að styrkumsókn v. bókar Heegaard um
uppeldið. (Bókin kom aldrei í ísl. þýðingu.)

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

13.1.1883

Sendir kennslub. í leikf. á norsku, danska kennslub. í reikn.
sem Elín notar ásamt fl. kennslub. Ræðir fjármál þeirra. Vertu
einfaldur eins og dúfa og slægur eins og höggormur.
Þorvaldur Thoroddsen hælir þér eigi mikið í bréfum sínum, en
það gerir nú eigi mikið hvað sá húmbúgisti segir. Blessaður
láttu engan kulda koma fram í dagfari þínu við hann. Meðf.
uppskr. á 2. gr. reglug. um Möðruv.sk.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

20.2.1883

Ræðir skólastarf, Þorv. Thoroddsen. Varar við að sækja um
styrk til að læra fögin. Leggur til að hann fari sjálfur til
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Noregs og læri tónlist og leikfimi.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

6.4.1883

Bréf fullt af ráðum til bróður um framgöngu í bráð og lengd.
Biður hann um að skrifa, t.d. um skóla í Ameríku.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Oddeyri,

4.10.1883

Er á skipi með viðkomu á Ak.; gat ekki hitt HB. Ræðir um
Þorv. Thor. og eitthvað er fyrir hann kom. (Barneign).

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

8.10.1883

Kveðja við heimkomu.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

14.6.1884

Búinn að ljúka prófi með 1. eink. Ræðir Þorv. Thor. og baráttu
hans og frú Hjaltalín, þar sem hún hafði betur. Veit ekki hvað
hann gerir en menn eins og hann eiga hægt með að koma sér í
mjúkinn aftur. Segir dæmi af baráttu Hannesar og Eiríks
Garðprófasts. Feginn að þú stendur ekki í beinum fjandsk. við
Þorv. Ánægður með flatarmálsfræði HB. Hvetur hann.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

31.7.1884

Þorv. Thor. ætlar að farast vel við barnsmóður sína, senda til
Skotl. en ekki eiga. Anna Steph. mun taka barnið að sér.
Ræðir Ólaf Davíðsson. Ekkert að marka það sem hann segist
lesa því hann lítur varla í bók og drekkur töluv. Mikið rætt
heima um óeirðir hér. Hef ekki átt mikið við þær, reynt að
sætta þótt Gunnlaugur segði mér í haust að Tryggvi segði að
ég gengi fram í að óvirða sig. PB segist enn ætla að reyna
sættir þegar Tr. kemur að heiman. En ég og hinir betri menn
ganga aldrei með manni eins og Hannesi Hafstein. Þegar
pabbi var gerður riddari orti hann níðkvæði um hann og
sendi það heim til félags í latínuskólanum … Í kvæðinu
stendur eftir að búið er það mesta, að það eina sem hann geti
átt lof skilið fyrir að hann hafi búið til mörg börn, ef það
annars sé hrósvert. Þetta var áður en ég hafði sýnt honum
nokkurn kala. Og hugsa sér svo hvernig var dekrað við
Hannes þegar hann var að læra undir skóla, móðir hans og
svo margt og margt … Þegar ég kom hingað í haust var mér
fært af þeim eitt kvæðið og hélt þessu áfram, þangað til vorir
menn fóru að yrkja á móti, þá var hægt að fá þá til að þagna.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

18.9.1884

Fékk ekki styrk hjá Oddgeiri. Ræðir embætti í lærða skóla.
Spyr um áhuga HB. Þorv. Thor er að koma hingað, víða
lofaður, ungi vísindamaðurinn. Grein hans um Ódáðahr. var
fremst í Dagblaðinu. Hann er duglegur. Auðvitað er hann
vondur maður, en þó ekki meira en í meðallagi.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

8.11.1884

Verður Þorv. ekki á Möðruv. og piltar betri við þig en áður. Þ.
er hér eins og lamb og mikill vísindam. Heyrt efni bréfa sinna,
biður HB passa þau betur. Gerði samkomul. við Tryggva,
Hannes var á móti, þá guggnaði Tr.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

14.1.1885

Bókarsending.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

28.2.1885

Segir af trúlofun sinni, segir frá Kristínu, 20 ára, var í
Kvennask. í Rvík, sumar á Engl. en hér til að mennta sig.
Þykir Halldór harðdæmur um Þorv. Thor. Fáir þekkja hann
betur en ég, var með honum í skóla og í Höfn og reynt að
þekkja hann svo vel sem hægt er. Játar að hann er með verri
mönnum, en það eru margir meiri ódrengir. Hefur marga og
mikla hæfileika til sálar og líkama, ritar lipurt mál og semur
margar ritgerðir almenningi til uppfræðingar og er duglegur í
ferðum. Margir líta á þetta eingöngu og hefja hann til
skýjanna, þú lítur mest á ókosti hans, en það dugir eigi.
Þorvaldur hefur í vetur verið að gera tilraunir til að rægja þig
við Oddgeir Stephensen. Segir frekar af því og níðgrein
Bened. Þórarinss. um Möðruvallask. í Suðra. Einnig grein
Sveins Ólafssonar. Þýðir ekki að tala við mig um Þorvald á
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bak. Það gerir Þorv. líka. Þú áttir að halda fund og taka málið
fyrir. Átt að sýna piltunum áhuga og skilning. Eitt
ófyrirgefanl. Þú hefur ekki gert þér nokkurn hlut til frægðar. í
augum alm., enga grein skrifað eða fyrirlestur. Ræðir lausa
stöðu í lærða sk. Þú verður að koma kennslubókum út, jafnv.
prenta þær í Danm. Segir honum að flýta sér suður eftir
skólaslit, tala við rektor, halda til Danm. með bækurnar. Þá
kemstu að.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

14.3.1885

Sendir mynd af heitkonu sinni.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Rvík

26.9.1885

Ræðir um latínuskólann og að Paterson hafi verið settur.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Rvík

21.10.1885 Ræðir þýð. HB á grein Paul Arnesen og leggur til að hann
birti hana í Iðunni. (Þetta er líklega ævisaga frænda þeirra
eftir dóttur hans Benedicte Arnesen-Kall.) Benedicte
varðskuldar að fá eitthvað eftir sig á Ísl.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Rvík

9.11.1885

Ræðir handrit en til að semja við útg. þarf hann umboð

Páll Briem

Halldór E. Briem

Rvík

2.12.1885

Ræðir útgáfu. Þó þú sért ekki lofaður nú mun hið sanna koma
upp. Vitnar í Hávam., segir: Þorvaldur deyr, Eiríkur deyr,
konan hans deyr og krónur. Ég er búinn að sjá það, að Eiríkur
er orðinn alveg tilfinningalaus fyrir öllu nema sínum krónum.
Það er undarlegt, hversu peningarnir hafa spillandi áhrif á
marga menn. Jeg held að við Eiríkur munum eigi hafa gæfu til
samþykkis í lífinu, en ég geng mína götu og hann gengur sína
götu, vona ég. Segir hann hafa valið Sighvat Bjarnason,
ómenntaðan pilt fram yfir hámenntaðan Sigurð bróður þeirra í
bankann. Ráðleggur HB í hans málum.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Rvík

8.1.1886

Skilaboð v. útgáfumála.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Rvík

4.2.1886

Útgáfumál v. flatarmálsfræðinnar. Illa gengur að fá útgef. Gott
að fá Magnús sem landshöfðingja, maður veit þó við hvern er
að eiga. Ræðir stjórnarskrármál. Við erum engir mátar Eiríkur.
Þegar ég hafði talað á Þingvallafundinum kom hann hlaupandi
og sagði það hefði verið sú besta af ræðunum sem ég hélt og
hefði gefið súspensón vetó rothögg. Vill ekki ræða það lengur
v. HB Sendir ritg. um Grágás. Hélt þrjá fyrirlestra um daginn.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Rvík

23.3.1886

Þau Kristín giftu sig á 20.3., eru á förum til Hafnar. Gunnl.
hélt veisluna í Hafnarf. Þakkar bréfin og hvað hann tekur vel
vonsku sinni. Ræðir frekar stjórnarskrármál.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Rvík

27.5.1886

Ræðir embættið á Möðruv. og brugg Arnljóts, Skapta og
Hjaltal. Lýsir fallegu heimili: rauður sófi, fjórir væntanl.
stólar, ruggustóll, blóm, myndir, sófaspegill, kommóða og
strástóll. Þar er hann situr er chaiselongue, strástóll, fjórir
stólar, borð í miðju, skrifborð v. glugga, myndir á veggjum.
Svefnherbergi er fátæklegt. Hin herbergin eru svo fín að ég er
alveg hissa. Kristín hefur verið hálf lasin. Moritz annast hana
og hefur látið hana liggja og hafa diæt.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Rvík

31.7.1886

Þakkar bréf, biður hann afsaka að hafa ekki svarað. Við erum
svo ólíkir, að ég held að það sé aðeins til ills eins, að ég skipti
mér nokkuð af því sem þú ert að reyna við. Ræðir flókna
ráðstöfun kennaraembættis á Möðruv.; erfiða baráttu við
veitingavaldið í viðleitni að komast í embætti, sem hann vill
fá í Rvík vegna vísindaiðkana sinna.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Rvík

28.8.1886

Ræðir starf HB á M. og misklíð við Hjaltalín, sem honum
þykir miður, sem og undirróður Hjaltal. gegn HB v. skólapilta.
Hafi runnið út í sandinn er HB fékk organista á Ak. til að
kenna söng. Síðan séu nemendur hlynntir HB.
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Páll Briem

Halldór E. Briem

Staðarfelli

31.3.1887

Þakkar goðafræðirit HB. Lítt gott af honum sjálfum að segja
og hefur honum ekki liðið verr síðan vetur er hann var í læri
hjá Ólafi bróður sínum og hann látinn sitja yfir ánum. Kom á
versta tíma er semja þurfti ársreikning, einnig eru þjófa-,
lausamennsku- og tíundarsvikamál sem lítið gaman er að fást
við. Konan hefur verið lasin í vetur, húsnæðið slæmt og
dragsúgur. En landið fallegt.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

9.7.1887

Hér virðast bræðurnir tala saman um vesturferðir. Páll
fullvissar bróður sinn um að blaðagr. hafi engin áhrif því svo
mikið komi út að menn taki varla eftir afmörkuðu máli. Til að
vekja athygli þarf að stofna félag eða halda fyrirl. Svo lesa
menn heldur ekki nema blöð sem þeir fylgja að málum.
Claessen les t.d. ekki annað en Dagblaðið og álítur vinstri
menn falsara og óþokka. Leiðinlegt þegar skynsamir og góðir
menn eins og Tryggvi (Gunn.) eru mjög á móti
Ameríkuferðum, en það gerir ekki mikið til. Spyr HEB hvort
hann ætli sér að koma nýju blaði á fót. Halldór minn, þú mátt
nú eigi vera allt of strangur við þá sem eigi eru svo
alvörugefnir sem þú í trúarfenum, að minnsta kosti held ég
það sé betra fyrir alla að hver komi til dyranna eins og hann
er klæddur heldur en að menn komi fram sem guðhræddir
menn og trúaðir, þó að þeir séu það að engu leyti og að menn
breiði yfir sig hræsnisskýlu af illum hvötum. Ég fyrir mitt leyti
virði menn mikils sem hafa einurð til þess að segja, jafnvel þó
tímanlegur hagnaður sé í veði: ég hvorki get trúað né gjöri
það. Hitt held jeg sé miklu skaðlegra og viðbjóðslegra þegar
menn, til þess að ná í prestsembætti, bæla niður vantrúna og
koma fram sem helgir menn. Segir frá jarðarf. Magnúsar
Eiríkss. og Júlíus (Havsteen) verið skipaðan amtmann. Hafi
faðir þeirra hætt við að sækja er hann frétti það. Embættið
óþarft. Einnig frá skilnaðarhófi haldið fyrir JH. Ræðir
Möðruv.sk. og kennsluhætti þar. Segir Skúla Norðdahl hafa
dáið úr drykkjuskap og Franz Siemsen fallið á lagaprófi. Segir
frá námi sínu og áhugamálum. Einnig vilja sinn til að halda
fram sínum skoðunum og sannfæringu. Þykir miður neikvæð
afstaða stúdenta til ameríkumanna. Ræðir erfiðl. fjölsk.
Guðrúnar og Eiríks bróður þeirra, sjúkleika og barnmissi;
góðu prófi Guðm. Þorlákss. (vinar HB). Segir Jóhönnu
Schütz, föðursystur þeirra, hafa verið erna og káta er Eiríkur
heimsótti hana. Biður um að HB vísi sér á bækur um skóla í
Ameríku og um ævi Lincolns.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

6.1.1888

Þakkar huggunarorð HB eftir að konan hans dó (24.10). Kom
syninum fyrir hjá afa hans og ömmu. Reynir að dreifa
huganum.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

23.11.1888 Þakkar grein um kennslumál, sem á að birtast í Þjóðólfi.
Greinin góð, rifjar upp lagafrumvarp sem hann vinnur að um
kennslu í lærða sk. Ætlar að bera það fram á næsta þingi.
Sendir það til HB, biður hann sýna Stefáni Stefánss. Ber undir
þá hvort þeir eru á móti að Möðruv.sk. verði fl. til Rvíkur og
húsið lagt undir kvennask. Nauðsynl. að koma upp
gagnfræðask.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

5.2.1890
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Sendir dóm yfirr. í máli HB, vonar að hugnist honum. Ræðir
pólit. greinar HB, þykir hann ganga röskl. fram., sjálfur segist
hann hafa skr. grein í Þjóðólf sem hrindir greinum Skúla. Er
að skrifa grein um málið í Andv. Segir Bj. Jónss. ljúga um
framb. HB o.fl. Láttu ekki á þig fá.
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Páll Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

16.3.1890

Skrifaði gegn grein Ben. Sveinssonar í Norðurljósinu, kemur
hún í Þjóðólfi. Segi eins og þú um greinar Skúla. Jeg er alveg
standandi hissa á greinum hans. Hef aldrei séð skrifað eins án
þess að rökstyðja neitt og allt rangfært. Þótti vænt um að
heyra skoðanir Einars í Nesi. Ergilegur út af
samþingsmönnum hve þeir eru daufir og sljóir; hér getur
velferð landsins verið í veði ef eintómir orðabelgir og
skrumarar eiga að ráða landinu.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

21.4.1890

Segir af grein sinni er kom út sama dag og gr. B.Sv. og svar
PB. Kosningar í Eyjaf. þar sem Skúli býður sig fram.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Odda

17.9.1890

Segir þær sorgarfréttir sem Björn Ólsen kom með að móðir
þeirra væri alvarlega veik, engin von um bata. Vonar að pabbi
verði styrkur.

-

Susie Briem

Árbæ

13.9.1893

Biður um hjálp og fyrirgreiðslu v. vörusendingar austur.

-

-

Árbæ

27.9.1893

Þakkar fyrir hjálpina og sendir kveðju frá Kristni.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

26.3.1894

Segir að pabbi þeirra hafi dáið 10.3. úr inflúensu. Jarðarför á
morgun og séra Þórhallur Bjarnarson flytji húskv. og séra
Jóhann ræðu í kirkjunni. Valdimar Briem hefur ort grafskrift.
Sendir umboð til undirskr. vegna búskipta.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Árbæ

6.9.1894

Ræðir um ferðina norður eftir að líklegt var talið að hann yrði
amtmaður, húsnæði þar og fæði. Ekki er það.

-

Susie Briem

Árbæ

2.10.1894

Biður hana bónar skv. miða sem er væntanl. glataður.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Árbæ

11.10.1894 Fékk amtmannsembætti. Biður HB að útvega fóður fyrir hesta
sína. Kristinn verður í Hafnarf. og á Auðnum. Biður hann um
að leigja fyrir sig húsnæði til vors og útvega kost.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

14.12.1894 Hann geti búið hjá sér, biður um enska bók og orðabók

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

22.1.1895

Segir af ferð austur á land. Hefur gert upp bú sitt, biður hann
koma til hjálpar við skiptin.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

28.6.1895

Orðsending.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

15.3.1896

Orðsending v. ferðar Eggerts Briem austur en hann fekk
sýslum. emb.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

18.6.1896

Umboð til HB til að taka út lán.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

28.8.1896

Heyskapartíð, bygging leikhúss, brúargerð á Hörgá,
ágreiningur út af hvoru tveggja. Þannig sé það alltaf.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

20.12.1896 Segir frá fæðingu dóttur (Þórhildur)

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

6.5.1897

Kláraði ritgerð um erfðafestu og aðra í búnaðarrit.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

28.5.1897

Kristni gekk prófið vel. Er að láta girða lóðina og prýða
kringum húsið. Leitast við að fá lóð fyrir HB. Fór með miss
Crotty út að Möðruv. Ekki mikil reiðkona, kemur til.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

2.6.1897

Enn er miss Crotty á Ak. Ræðir bók um berkla sem keypt var
til bókasafnsins en tvípöntuð. Biður HB að spyrja Eirík hvort
bókasafnið syðra vilji kaupa. Ef svo er, að taka hana hjá
Crotty (er hún kemur). Annars tekur hún hana með sér.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

16.6.1897

Segir af málaferlum, skiptapa, amtráðsfundi (sem Ólafur
bróðir þeirra var á), 150 kr. styrk til Ingibjargar Torfad. gegn
mótframl. úr kvennaskólasjóði. Ólafur á Laugalandi fékk 300
kr. f. ávinnsluvél og sléttunarverkfæri. Kláðinn á dagskrá,
baðanir fyrirskipaðar. Heilsaðu Susie og Sidda, sem er auma
latmælismálvillan, blessuðu barninu til stórrar skapraunar
þegar hann eldist. Miss Crotty fór 4. júní að Reykjahlíð og er
nú við Mývatn. Hún lét mig ekkert vita af peningaleysi sínu,
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sem er töluvert.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

11.8.1897

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

22.11.1897 Skilaboð og minnst á veikindi Susie.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

24.6.1898

Lána og viðsk.mál. Þau Álfh. eignuðust son 6. júní (Eggert
Ólafur). Fylgja tvær kvittanir.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

13.3.1898

Biður hann snúa á ensku meðf. skjali. Ræðir einhverja beiðni
um fyrirgreiðslu m. jarðnæði. Sagði að ekki væri hægt að taka
tillit til slíkra óska nema formlegt erindi kæmi til rétts aðila.
Vilhjálmur bróðir þeirra hættir prestsskap. Álfheiður kona
hans er máttlaus í handlegg.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

19.3.1899

Biður um þýðingu á skjali. Tengdamóðir hans (Þórhildur
Tómasdóttir) er farin og er tómlegt hér. Vonar að hann komi
fljótl. Skúli Thoroddsen var með skipinu en kom hér hvergi.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

00.5.1899

Fyrirgr.beiðni.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

17.10.1900 Um mynd er vantar v. útkomu Hróa hattar. Konu hans líður
vel og dóttirin litla (Friede Ingibjörg) heilbrigð. Vilhj. bróðir
þeirra kominn til Rvíkur, fær enga kennslu.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

27.10.1900 Vantar efni í tímaritið Vår Ungdom. Konan komin á fætur.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

23.11.1900

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

19.12.1900

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

22.2.1902

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

23.7.1902

Ræðir um húsgögn í herbergi hans á Ak.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

18.2.1904

Dreifibréf. Verður við áskorun um framboð.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

19.6.1904

Gott veður. Segir frá byggingu skólans. Amtsráðsfundi lokið.
Tilraunastöðin nær öll komin í rækt. Brekkugata búin og
Oddeyrargatan komin upp á brekkurnar. Heyrist að sé farið að
fiska utarl. í firðinum.

Páll Briem

Halldór E. Briem

Rvík

Ódags.
Sennil.
1876-7

Ræðir ástand í Am., séra Pál Þorl. Þykir Framfari ágætur.
Mættu blöð heima vera stolt af slíku blaði, með fræðandi
ritgerðum. Skrýtið ef sagt sé að brottflutningur fólks gæti
skaðað land. Hvað um Grikki og Englendinga. Öðruvísi litið á
mál þegar Karl 2 bannaði Cromwell burtflutning.

Páll H. Gíslason

Halldór E. Briem

Möðruv.

17.5.1893

Lærisveinn HB sendir grein, biður hann koma henni í Ísafold
eftir leiðréttingu. Biður um að greinin komi í blaðinu áður en
Hjaltalín kemur suður.

Páll Jónsson

Halldór E. Briem

Akureyri

18.6.1893

Hafði fengið styrk amtsráðs Norðuramtsins til að sigla til
Danmerkur til að kynna sér barnaskóla. Biður um meðmæli
HB vegna umsóknar til landssjóðs um viðbótarframlag og
koma þeim til Jóns Jónssonar frá Múla sem ætlar að flytja mál
hans í þinginu.

Páll Jónsson

Halldór E. Briem

Akureyri

8.11.1906

Þakkar fyrir áskrift HB á víxil og sendir víxilinn greiddan.
Meðfylgjandi víxill.

Páll Melsted

Jón Bjarnason.

Rvík

25.7.1877

Bréf sem séra Jón hefur sent HEB til birtingar. Bréf PM ekki í
Framfara. Gæti hafa birst annars staðar.
Háttvirti vin.
Bréf yðar frá 24. mai, og bókina með Halldóri Briem, hefi eg
skilvíslega fengið, og, eg segi það einlæglega, að þér hafið
gengið þar fram af mér með góðvild Yðar og nærgætni. Eg
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Segir af ferð austur, komu í Ásbyrgi. Finnur Jónsson er á Ak.
og fer PB með hann um Eyjafjörð. Var í kvöldverði og var þar
líka Stefán St. og kona hans. Búið að prenta 8 arkir af
Lögfræðingi.
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þakka Yður hjartanlega fyrir þetta altsaman. Það er þúsundsinnum meira en eg verðskulda. Svo hefi eg fengið
andlitsmyndir yðar og konu yðar, sem líka gleður mig. Guð
launi ykkur alt gott mér til handa og gefi ykkur sem lengst að
geta lifað ykkur og Íslandi til sóma. Heilsið konu yðar
hjartanlega frá mér. Við faðir hennar, og frændi minn, tveir
postular, erum svo jafn gamlir, að hérumbil vika er á milli,
það er eg eldri, báðir fæddir í Eyafirði í novembr. 1812, þá
dagana sem Napoleon 1i var að hröklast yfir Heljardalsheiði
austur á Rússlandi. Við erum því báðir komnir langt með 65.
árið. Og þá fer nú að kvelda úr því. Samt segi eg fyrir mig, að
ennþá get eg verið upprifinn og notið lífsins eins og um
tvítugt, þegar svo ber undir. Þegar góður kunningi kemur inn
til mín, annað hvort í eigin persónu eða í konvolúti. Það sem
mig hefir þýngt niður stundum, það eru veikindin, sem oftast
hafa átt heima hjá mér. Þó fara þau heldur mínkandi; og svo
eru við og við kredítorar og þessháttar áhyggjur, sem skyggir
á götu mína, en löngum hefi eg hrist þessháttar duft af mér. Eg
hefi makalaust gaman af að kenna. Mér er það svo eðlilegt, að
þó eg fari lasinn upp í skólann þá batnar mér þegar eg er
búinn að standa stundarkorn í orðapontunni.
Málaflutningsgutlið á aldrei við mig, það er sú hákarlsstappa,
sem mér verður einatt óglatt af. En fleira verður að gjöra en
gott þykir.
Mikið þykir mér merkileg bókin sem þér senduð mér. Já,
svona geografíu ættum við að hafa, en – fólkið er svo fátt. Það
er vort mikla mein. En ekki megið þér taka þetta svo sem mér
þyki að því, þó landar okkar flytji sig héðan til Ameríku. Þvert
á móti, mér þykir vænt um það. Eg elska alt líf, alla hreyfíngu,
alla breytíngu. Kyrðin, og ýldan og dauðinn fá annars öll
yfirráð, og ekki fer það betur. Þá er öll saga úti. Íslendíngar
hér eru svo afskektir, að þeir meiga til að hreyfa sig bæði anda
og líkama, ef þeir eiga ekki að sofna út af. Menn voru orðnir
að viðundrum veraldar, sem eg get ekki nógsamlega lýst, áður
en þessi hreyfing kom. Samgöngur við engla og skota hafa
mest og bezt lífgað okkur, og af þeim kunníngsskap eru
vesturfarirnar sprottnar. En hér ríður lífið á, að góðir menn –
eins og eg vona að átt hafi sér stað – fari og það heldur fleiri
en færri vestur um haf. Bannsett ruslið sumt sem farið hefir, er
eg hræddur um að gjöri ykkur hinum mönnunum, bæði
skömm og skaða. Eg hugsa nf. svo. Þegar þið magnist þar
vestra, þá hefir það góð áhrif á okkur heima. Sú vexelvirking,
þau viðskifti hljóta að verða báðum (ykkur þar og okkur hér)
til gagns og góðs.
Það eina, sem eg finn að þessu öllu, er það, að þið eruð svo
langt vestur í heimi. Eg vildi að þið hefðuð verið í Kanada
austur við sjóinn, eða austantil í Bandafylkjum. En eg veit líka
vel, að það er nú ekki mögulegt, af því þar eru öll sæti
upptekin. Hefði þetta verið 100 árum fyr, svo hefðu þið líkl.
getað fengið bústaði austar, og altsvo nær okkur, löndum
ykkar, sem heima sitjum. Mig hefði langað svo til að ekki
væri nema hafið á milli. Þá gátu skipin gengið fram og aftur,
varningur og bréf og menn, alt verið svo hægt. En eins og þið
eruð þar (eða þeir) á Nýja Íslandi, þá kalla eg ekki nema
hálfnaða leiðina, þó komið sé á land í Qvebek. Getið þið
fengið héðan blöð og bækur? Er það ekki óguðlega dýrt?
Eg skal hugsa til bóka þeirra, sem þér teljið upp í bréfi yðar,
hvort þær eru hér, og segja mönnum frá þeim. Bibliothekin
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okkar koma fáum til gagns, það er helst okkur sem erum við
skólana. Amerikanskar bækur eru hér lítið sem ekkert kunnar,
en eg vona að þetta smá breytist til hins betra. Allur fjöldi
Íslendinga hefur lítið seilst út yfir danskan Literatur. Og hvað
dugar það? Það er eins og að lifa alltaf upp í Kjós, og sjá
aldrei annað en upp í Esjuna. Á því verða menn skammsýnir
og á endanum sérvitrir og fáfróðir. Það er hið sama fyrir
sáluna eins og fyrir líkamann, að hafa aldrei aðra fæðu en
vatnsgraut og það útálátslaust. Sona er fæðan þeirra hérna á
Nesjunum, þessvegna eru þeir litlausir, líflausir og því nær
vitlausir.
Mín þekking og mitt vit nær so skamt, en mjög hef eg haft
gott af Svíum. Það er líf og andi í þeim og þeirra bókum, og
eg hef verið svo heppinn að ná í ýmsar þeirra og kynnast
þeim, en svo verð eg altaf öðrum þræði að lesa sögurnar
okkar, Njálu, Eglu etc. til þess að viðhalda mínum íslenzka
upprunalega anda. Því ekki má hann kafna undir útlendum
áhrifum.
Nú er hér alþíngissumar. Grímur Thomsen býr hér hjá mér um
þíngtímann. Hann er höfuðpaurinn í fjárlaga-nefndinni og
hingað koma þeir til hans, og hér í kofanum er nú skrafað og
skrifað, því getið þér nærri. Híngað kemur Landshöfðínginn á
nefndarfundi til þeirra við og við, og ber sig saman við þá.
Eins og nærri má geta, blanda ég mér ekkert í þau mál, en eg
heyri sona undir væng hvað gjörist. Grímur er sá sem nú
ræður hér mestu í fjárhagsmálum og margt er það held eg gott
og rétt sem hann vill láta giöra, t.d. að hætta að láta
apothekarann hafa húsaleigu af opinberu fé, halda dáltið í féð
við embættismenn þá, sem góð laun hafa, en sem eru að biðja
um viðbót. Hann vill hjálpa barnaskólum öllum og yfirhöfuð
styðja menntunarviðleytni manna. Eg vona þér fáið og sjáið
blöðin héðan, þó ófullkomin sé! Verst þykir mér hvað Þjóðólfr
er laus á kostunum, og sýnir stundum bæði þekkingarleysi og
alt að því kæruleysi, og prostitúerar sig og þjóðina í augum
annara manna.
Samkomulag milli manna á þínginu er alt til þessa hið besta.
Sra Arnljótur og Grímur koma sér ennþá vel saman, að minsta
kosti eru þeir sem einn maður í fjárhagsnefndinni (í henni eru.
Grímur, sr. Arnljótur, Tryggvi og Eggert bróðir hans, sr. Jón
Blöndal, sr. Ísleifur Gíslason, og Snorri Pálsson.) Nú á að
koma upp kvennaskóla í Eyjafirði og fá handa honum til
ábúðar leigulaust jörðina Múnkaþverá. Eggert Gunnarsson var
í Khöfn í vetur, og kom með eitthvað 4000 krónur handa
þessum kvennaskóla. Anna dóttir mín (sem hér er nú stödd og
ætlar að skrifa konu yðar) fer norður í sumar til þess að kenna
við þennan eyfirska kvennaskóla. Konan mín er þá farin að
sjá, að hennar Idee um kvenlega menntun, er farin að breiðast
út um landið og festa rætur í hugum manna, þó hlegið væri og
hæðst að þessu máli í fyrstu. Kvennaskólinn hér í Rv. er nú
búinn að standa 3 ár, og heldur þokar honum fram en aftur, og
nú er farið að kenna söng, og gekk yfir mig hvað framförum
stúlkurnar gátu tekið. Það voru þó ekki nema 3 tím. á viku.
Sveinn búfræðingur ferðast á hverju sumri hér um ýmsar
sveitir, og lætur mikið og gott af sér leiða. Bændum þykir og
mjög mikið til hans koma, og þessvegna reyna þeir margir að
læra af honum. Til tals hefur komið að byggja vitaturn hér á
Reykjanesi, og brýr yfir Þjórsá og Ölfusá, og eg má segia að
alþingið vill styðja hvorttveggja með fjárframlagi.
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Prentsmiðjur hafa tvær bættst við í ár, nl. á Eskifirði hjá Jóni
Ólafssyni og Rvík hjá Birni Jónssyni. Smiðja Bjarnar Jónssonar er í Doktors húsinu gamla, sem sr. Sveinn Nielsson
tengdafaðir B.J. er eigandi að. Mjög er eg hræddur um að
þessar nýju prentsmiðjur standi sig ekki, af því publicum er
svo lítið og borgar oft bæði seint og ílla. Hér er nýkomin út
barnalærdómsbók eftir sr. Helga Hálfdanarson. Mér lýzt vel á
hana og trúi því vel að hún útrými Balslev og máske gamla
Balle.
Nú er eg ekki lengur að þessu. Bið yður fyrirgefa og lesa í
málið ef það er unnt. Heilsið kærl. konu yðar frá okkur hér, og
lifið þið bæði sem best fær óskað yðar skuldbundinn einlægur
góðkunningi
Páll Melsted

Páll Þorláksson

Halldór E. Briem

St. Louis

22.3.1874

Pétur F. Eggerz

Halldór E. Briem

Reykjavík

29.11.1890 Fyrir hönd æðarræktarfélagsins á Breiðafirði sendast 25 eint.
af lögum um friðun æðarfugla, beðið um að HB festi þau upp
í Eyjafirði og Akureyri.

Pétur Guðmundss.

Halldór E. Briem

Reykjavík

8.5.1887

Þakkar Goðafræðina og alla velvild sem HB sýndi honum
meðan hann dvaldi á Möðruvöllum. Segir af högum sínum.
Dvelst í Rvík og mun gera næsta vetur. Segir að illa fari Jóni
Kristjánssyni, en hann er barnalegur, hefur enga skoðun og
hægt að nota hann eins og verkfæri. Virðist grein hans hafa
birst í Norðurljósinu. Engum er skyldara en mér að bera
lastmæli Jóns til baka. Hann var óhreinlyndastur allra á
Möðruv. en undir eins mjög kænn. Biður um greinina. Þó það
sé allleitt að þurfa að skattyrðast við skólabr. telur það þó
siðferðilega skyldu.

Conradine
Halldór E. Briem
Pétursson (Petersen)

Khöfn

3.3.1899

Bréfritari er að læra íslensku og biður um leiðbeiningar í
málfræði, óskar að fá bók HB: Kennslubók í enskri tungu.

Conradine
Halldór E. Briem
Pétursson (Petersen)

Khöfn

12.2.1900

Frá fyrra bréfi giftist hún séra Hafsteini Péturssyni. Sendi ritið
Tjaldbúðin I-IV með kveðju frá manni sínum.
Á bréfið hefur HB ritað uppkast/afrit af svarbréfi til CP og
Kveðju til manns hennar.
Hann hafði tekið próf frá Prestaskólanum 1886, stundað framhaldsnám í Khöfn, flutt til Winnipeg, varð aðstorarpr. séra
Jóns Bjarnasonar, stofnaði Tjaldbúðarsöfnuð, fluttist til
Danm., bjó þar unz hann dó 1929. Kona hans dó 1945. Þau
voru barnlaus

J. C. Poëstion

Halldór E. Briem

Wien

3.10.1913

(Skrifar á þýsku.) Ræðir íslenska tungu og þakkar
mállýsinguna sem HB virðist hafa sent honum.

J. C. Poëstion

Halldór E. Briem

Wien

8.10.1913

Sendir blað með tilvitnun á ísl. um Jóhönnu Kristjönu Briem
og ferðal. hennar til Rómar. Í bréfinu vitnar hann í
endurminningabók Benedicte Arnesen-Kall. Spyr hvort
Jóhanna hafi verið vorið 1826 í Vínarborg og kynnst skáldinu
Grillparzer.

J. C. Poëstion

Halldór E. Briem

Wien

14.12.1913 Þakkar upplýsingar og segist geta staðfest að próf. Thorlacius
var í Vínarborg frá 19. júlí til 13. ágúst. 1826. Þakkar fyrir:
Ingimund gamla og Yfirlit yfir goðafræði Norðurlanda. Spyr
um þýðingu orða í kvæði Gríms Thomsen: Gunnarsrímu.
Þessum bréfum fylgja: Tvö blöð JCP með nokkrum
tilvitnunum, tilgátur/spurningar um þýðingu þeirra.
Minnispunktar HB á lausum blöðum m.a. listi yfir útgefin rit

Eggert Ásgeirsson skráði 2007-9

118

Skrifað frá Concordia College þar sem bréfritari stundar nám.
Þakkar fyrir bréf fyrrv. skólabróður HB. Lýsir námi og helstu
kennurum og sannfæringu sinni um sýnóduna.

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
hans,og sennilega drög að svörum við spurningum sem JCP
lagði fyrir hann.

Ragnheiður
Davíðsdóttir

Susie Briem

Hofi,
Hörgárdal

4.6.1888

Segir að hún geti ekki farið inneftir til að hjálpa SB. Fjallar
um vorverk og veikindi móður sinnar sem má ekki missa hana
frá verkum. HB sagði að hún þyrfti að fara út að ríða með SB.
Það segir hún af og frá að hún vilji gera. Mamma hennar vill
gjarnan gera þetta fyrir SB, en RD tekur af skarið að það komi
ekki til mála að vera við þetta nokkra daga ef ekki er brýnni
þörf.

Ragnheiður
Davíðsdóttir

Susie Briem

Hofi,
Hörgárdal

9.6.1888

Segir útilokað að hún geti komið til SB.

Ragnheiður
Davíðsdóttir

Susie Briem

Hofi,
Hörgárdal

6.9.1888

Ræðir sendingu á mjólk og smjöri til SB. Frétti að HB hafi
verið með dömu sem hefði verið lík honum. Gátu menn sér
þess til að það væri Elín.

Ragnheiður
Davíðsdóttir

Susie Briem

Hofi,
Hörgárdal

22.3.1889

Var í afmæli Hjaltalíns á Möðruv. Þar var dansað og m.a.s.
Halldór dansaði, líka við hana og dansaði mikið vel. Ræðir
handaverk sín og prjón.

Ragnheiður
Davíðsdóttir

Susie Briem

Hofi,
Hörgárdal

16.8.1889

Segist hafa verið hringtrúlofuð Stefáni (Stefánssyni) hálfan
mán. Vildi ekki láta sambandið spyrjast vegna feimni og
heimsku. Nú er það á allra vitorði. Ætla að gifta sig í vor og
fara að búa eins og heiðarl. bóndi og bónda-kona, þó
bændastétt þyki ekki fornem. Segir séra Davíð, föður sinn, á
leið til Seyðisfj. á Gránufélagsfund. Þá biður hún SB um
ýmisl. hjálp vegna giftingarinnar og útveganir.

Ragnheiður
Davíðsdóttir

Susie Briem

Hofi,
Hörgárdal

20.10.1889 Þakkar hjálp og bætir við beiðni um aðstoð.

Ragnheiður
Davíðsdóttir

Susie Briem

Hofi,
Hörgárdal

28.2.1890

Segir frá því að gufuskipið hafi verið að sigla inn fjörðinn í
veðri sem leiki við þau. Segir ekki oft að gufuskip sjáist á
Eyjafirði í febrúar. En við vitum ekki hvaða skip þetta er því
að það fór beina leið til Akureyrar til að heimsækja þá þar
fyrst þá miklu menn. Hefur ekki farið þangað er alltaf að vinna
og spinna með rokk frá SB. Segist búin að spinna á sig og
Valgerði (systur sína) í peysuföt. Segir frá hesti sínum
Hvítingi sem henni þykir vænt um en orðinn 15 vetra; alveg
hissa hvað er eftir af honum. Þótti besti hestur í Eyjafirði
(framfrá). Hætti þessu hestaskrafi því við erum ekki
hestakaupmenn. Segir frá frú Hjaltalín og jómfrúnni hennar,
Jóhönnu frá Þrastarhóli. Jóa lætur vel af listitúrnum frá
Englandi til Khafnar og skrifar ekki annað um það en dýrð og
dásemd. Finnst hún muni hitta SB brátt og segir að kannski
bregði hún sér þangað á Hvítingi.

Ragnheiður
Davíðsdóttir

Susie Briem

Hofi,
Hörgárdal

20.4.1890

Segir þau búin að ákveða giftingardaginn 31.5. Því miður
verði SB illa fjarri og HB líka farinn suður.

Ragnheiður
Davíðsdóttir

Halldór E. Briem

Hofi,
Hörgárdal

12.5.1890

Leitt að hann getir ekki verið við brúðkaupið. Biður afsökunar
á að hún gleymdi að borga 50 aura sem hann lánaði henni.
Þau Stefán bjuggu í Fagraskógi.

Ragnheiður
Hafstein

Susie Briem

Ísafirði

2.1.1897

Óskar gleðilegs nýárs, segist oft hugsa til hennar og litla
prinsins. Hugsar að hann muni vera orðinn stór og
skemmtilegur, farinn að vrövla mikið og slengja saman ensku
og íslensku eins og konuefnið hans er farin að vrövla. (Hér
mun hún eiga við Þórunni dóttur sína, síðar Kvaran). Segist
hafa verið svo smellin að koma með eina stelpuna enn, 20
merkur. (Það var Sigríður, síðar Thorsteinsson). Segist aðeins
einu sinni hafa spilað l´hombre síðan mamma hennar fór, það
var á balli í Hringklúbbnum okkar þar sem hún kaus heldur að
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spila en dansa, maður er gaaet bag af Dansen í seinni tíð.

Rannveig Nikulásdóttir

Susie Briem

Reyðarfirði

9.1.1898

Hafði beðið SB um að kaupa fyrir sig slifsisprjón fyrir
karlmann, vill nú hætta við það og biður hana kaupa í staðinn
stórt albúm.

Rannveig Nikulásdóttir

Susie Briem

Reyðarfirði

24.9.1898

Þakkar hjálpina.

Rannveig Nikulásdóttir

Susie Briem

Reyðarfirði

27.4.0000
?

Biður SB útvega stúlku til að kenna dönsku börnum Karls
Wathne á Seyðisf. Það elsta á 8. ári. Einnig þarf hún dálítið að
taka þátt í húsverkum.

Rannveig
Ólafsdóttir Briem

Halldór E. Briem

Möðruv.,
Nýja-Ísl.

00.00.1880 Ræðir um mr. Reeves og prófessorinn (Anderson?). Torfhildur
(Hólm) segir þann síðarn. vera að deyja. Segir HB þungt
hugsi v. vígslunnar enda viti hún hvern hug hann beri til
stöðunnar og segir að betur væri ef allir hefðu eins
sundurknosaðan anda eins og þú. Segir að eins og hans andi
menntaðist í veraldlegum efnum í fyrra starfi muni hann
einnig gera nú í guðlegum efnum og styrkjast eins og séra Jón
(Bjarnason). Ekki jafnað sig eftir breytingar, skilur hann sem
þarf að kveðja nánustu vinina og búa einn. Sigtr. var að koma
heim, eins og vant er hafði hann ekkert að segja á þessum
fréttatímum, svo þú verður að segja mér allt. Hafði fengið bréf
frá mömmu (Kristjana Gunnarsd. Hafstein, sem hún ólst upp
hjá) og Sofíu (uppeldissystir hennar Sofía Havstein, sem dó
fimm árum síðar). Sögðu þær engar fréttir nema um Skafta
(Jósepsson, sem þá var ritstjóri á Ak. og tengdur þeim) og
bindindisfundum. Eggert (Gunnarsson, frændi þeirra, bróðir
Kristjönu) hefur í hyggju að sigla - segir Kristjana - með
marsferð, eitthvað í verslunarmálum, að útvega viðar- og
kolaskip. Fréttir af kvennaskólamálinu, 20 stúlkur, og er
Valgerður (kennari). Biður hann senda sér norrænu blöðin.
Sagt að Sigríður í Ási sé trúlofuð Sveini stutta og digra og sé
það nokkurskonar forretning milli Jóns og Sveins, en það er
náttúrl. haugalygi. Meðan hún skifaði bréfið hafði Sigtryggur
kallað hana 6 sinnum frá því hann er verri en óþekk börn, á
þau má þó hasta.

Rannveig
Ólafsdóttir Briem

Halldór E. Briem

Möðruv.,
Nýja

11.4.1880

Fáar ferðir til þeirra norðureftir. Sigtr. er að fara og sendir hún
með honum flest sem HB átti eftir fatakyns. Hefur ekkert frétt
af honum nema af bréfum hans, segir og svo það að fólki
bregði við framburð þinn og séra Jóns. Vill fá nánar um það
að vita. HB er að læra á orgel, spyr hvort Susan sé flink í því.
Mér þykir það nú sem sjálfsagt að Susan litla vilji nú fá mikil
laun, til dæmis hönd og hjarta, en skyldu sálir ykkar
nokkurtíma geta sameinast þó hendurnar geti það. Vill fréttir
af henni því hún þekki hana ekki. Ræðir sundrung suðuðurfrá
en biður hann að láta ekki hugfallast. Illa gengur með
Framfara.

Rannveig
Ólafsdóttir Briem

Halldór E. Briem

Möðruv.,
Nýja

26.4.1880

Þakkar bréf sem var eins og þú sjálfur, langt og gott. Svaraði
ekki því sem hún spurði um Susan og spyr hvort hann haldi
hana svo kurteisa að spyrja ekki aftur. Ræðir sundrung og
starf HB.

Rannveig
Ólafsdóttir Briem

Halldór E. Briem

Möðruv.,
Nýja

12.12.1880 Ræðir slæma heilsu hans. Segir ekki furða eftir ferðir og
áreynslu. Ræðir hugsanlega stöðu hans syðra. Segir hann vera
eins og kennimenn eiga að vera, fögur fyrirmynd. Biður hann
vera hugrakkan. Segir fréttir af sjúklingum við fljótið.
Torfhildur sendir kveðju.

Rannveig
Ólafsdóttir Briem

Susie Briem

St. Andrews

23.7.1881
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Ólafsdóttir Briem

skemmtileg. Segir öllum í nýlendunni hafi liðið vel. Heilsufar
hennar er ekki gott, framtíð óviss og hún býst við að verða
einhverstaðar á flækingi. Ræðir möguleika að þau kunni
aldrei að sjást framar.

Rannveig
Ólafsdóttir Briem

Susie Briem

Winnipeg

17.11.1881 Búið á ýmsum stöðum, einkum á hótelum. Vill að þau flytjist
nær þeim þar sem loft er hollara. Rætt á fundi að fá HB sem
barnakennara og séra Jón Bjarnason fyrir prest. Þakkar SB
fyrir kvæði, sorglegt, fallegt en satt. Spyr hvort þetta sé
skoðun hennar eða skoðun skálds. Segist hafa ýmist dökkar
skoðanir á lífinu eða eins og væri sólskin. Stundum finnst
henni lífið ómerkilegt, einskis virði.

Rannveig
Ólafsdóttir Briem

Halldór E. Briem

Selkirk

7.8.1883

Eftir glaðlegan inngang segir RÓB að þeim líði vel, hafi
aldrei kunnað vel við sig í Selkirk, fengið ógeð af því henni
leið svo illa eftir að hún kom þangað. Fólk sem þau kynntust
væri viðkunnanlegt, ógnar kyrrt og rólegt, enda er þetta ekki
bær, en verður það er járnbrautin kemur. Hún er nú algjörð og
allir lukkulegir. Sigtryggur kann betur við sig, en hún verr, svo
það jafnast. Veit ekki hvort þau skipta frekar um bústað, jeg á
líklega að bera mín löngu og lúnu bein hérna. (RÓB er þá
þrítug.) Segir frá viðskiptum, innflytjendum og fjölsk. þeirra.
Spyr hvort þau hjón komi aftur og um líðan þeirra og
frændfólks. Fréttir af Torfhildi Hólm. Einnig um það að þau
hafi tekið að sér enskan dreng þegar foreldrar hans fóru, en
komu ekki aftur.

Rannveig
Ólafsdóttir Briem

Halldór E. Briem

Winnipeg

11.9.1893

Svarar bréfi og lætur í ljós hluttekningu vegna sonarmissis.
Segist líka hafa misst barn sem hún var búin að eiga og annast
í 9 mán. Samband þeirra virðist hafa rofnað frá því að þau
skildu en hún segist hafa fylgst með honum. Segist flækjast
um meðan Sigtryggur er að flækjast heima, var í Dakota er
hún fékk bréfið. Líður vel, farið að leiðast lausamennskan og
langar til að fá heimili á ný.

Rannveig
Ólafsdóttir Briem

Halldór E. Briem

Winnipeg

12.5.1897

Þakkar bréf og mynd af Sidda og að HB skuli muna sig eftir
þessi mörgu ár. Þykir lífið tilbreytingalítið. Þó má sjá á breytingar þegar litið er yfir langan tíma. Lýsir vexti W. og áhrifum
rafmagns. Segir á fjórða þús. Íslendinga í bænum, m.a. margt
hans gömlu sóknarbarna. Lifir kyrrlátu lífi, þekki fáa og fáir
vita af henni; ekki heilsuhraust og ekki spekúlera í neinu.
Segir séra Jón (Bjarnason) vera aftur kominn til allgóðrar
heilsu, fjörið og eldurinn sá sami og fyrr. Kona hans er sama
góða konan og tekur þátt í störfum hans. Segist að lokum
æfinlega þykja vænt um HB.

Arthur Middleton
Reeves

Halldór E. Briem

Richmond,
Indiana

5.5.1880

Segist hafa kynnst HB gegnum aðdáunarverða ensk-ísl.
bókina hans sem tengdi þá vegna sameiginl. áhuga á eldgamla
Ísafold eins og hann orðaði það og vegna Eiríks bróður HB
sem hann heimsótti og hitti í Khöfn fyrir mánuði. Segist um
sama leyti hafa hitt próf. Fiske í Berlín. Þá var hann við
slæma heilsu en segir í bréfi vera á batavegi og stefnir að því
ef heilsan leyfir að fara til Bandar. Er AMR hitti Eirík gladdist
hann yfir að hann var að skrifa ævisögu Jóns Sigurðssonar
sem gefin verður út af Þjóðvinafél. í vor. Segist hafa hitt
marga íslendinga í höfuðb. Danm. Meira um það er við
hittumst en AMR segist hafa hug á að heimsækja Nýja Ísl. og
kynnast nánar Íslendingum, þjóð sem hann ber virðingu fyrir.
Hugsanl. er að próf. Fiske verði samferða. Biður um
leiðbeiningu hvernig auðveldast sé að ferðast til Gimli.
AMR var þrítugur er hann skrifaði HB. Gaf 1890 út bókina
The Finding of Wineland the Good en dó ári síðar 34ra ára.
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Brautryðjandi kvenna í höggmyndlist, Janet Scurrer, gerði
höggmynd af AMR sem er við inngang Morrison-Reeves
bókasafnsins í Richmond, Indiana.

M. Richardson

Susie Briem

Lanymynec
hMontgome
ryshire

21.2.1909

Segist ekki geta komist aftur til Íslands vegna anna við búskap
og fjölda vina. Biður um sendingu á ullarvörum.

M. Richardson

Susie Briem

Bournemouth

18.2.1912

Segir frá slæmri heilsu sinni og að hún þurfi að vera viku í
mánuði í rúminu.

M. Richardson

Susie Briem

Bournemouth

7.2.1914

Skrifar sennil. frá sveitasetri. Hafði verið veik er bréfið kom
en dvelst á þessum stað til hvíldar við sjóinn. Ræðir um
tónlistarkennslu, segir að slæmt sé að tónlistarkennarar séu
ekki fyrir Sidda á Íslandi og full langt að senda hann til náms
á Englandi.

S. Högnason

Halldór Briem

Nordland,
Lyon Co.

13.11.1877 Ávarp: Heiðraði frændi. Segir frá uppbyggingu í nýlendunni.
Séra Páll hafi verið þar og virtist hafa hug á að taka að sér
prestskap, hélt fund og talaði mest, níddi ísl. kirkjuna og
sérstakl. einstaka presta. Virðist hafa köllun til að vara menn
við og berjast á móti. Samdi uppkast að lögum safnaðarins,
endaði allt með því að ekki varð úr samþykkt. Biður HB
senda afrit af safnaðarlögum nyrðra.

Hans Jacob
Schierbeck

Halldór E. Briem

Rvík

18.8.1889

Biður um að fá senda umsókn á íslensku sem hann hafði áður
sent honum.

Ruth Shaffner

Susie Briem

Calisle,
Pennsylvania

7.1.1896

Virðist hafa komið í heimsókn til Íslands og skrifað um
heimsóknina í tímarit. Ræðir Ísland, fegurð þess, segir frá
vetrinum hjá þeim og að þau tali um SB á hverjum degi.

Ruth Shaffner

Susie Briem

Calisle,
Virginia

13.1.1897

Segir frá drætti á bréfaskriftum, systir hennar veiktist
alvarlega og dó. Hafði miklar skyldur við mann hennar og
börn. Svo mikið að gera að hún þráir að komast burt til
Íslands eða annars fjarlægs lands og ætlar að fara til
Norðurlanda og norður Rússl. næsta ár. (Bréfritari virðist
starfa við ríkisskóla fyrir Indjána eða skólaþjónustu.)

Sigfús Eymundsson

Halldór E. Briem

Rvík

7.8.1886

Skrifað á haus „Allan Line“. Hafði heimt bókaleifar HB frá
Einari Þórðarsyni, skemmdar; fæst varla mikið úr þeim nema
þær innheftar og settar í band. Óskar að fá að vita hvað hann
eigi að gera í málinu. Segir EÞ halda fram að HB skuldi
honum kr. 42.53, spyr hvað rétt sé í því. Biður afsökunar á að
hafa þérað hann í bréfinu því honum sé það svo tamt í bréfum.
Ræðir bankalán HB.

Sigfús Eymundsson

Halldór E. Briem

Rvík

24.9.1886

Þakkar svar og segist ætla að gera það sem hann óskar við
bækurnar og greiðslu skuldarinnar við EÞ. Ræðir einnig mynd
af Susie sem hann býst við að geta selt að sumri því hann telur
að mikill útflutningur verði næsta ár?

Sigfús Eymundsson

Halldór E. Briem

Rvík

5.2.1888

Segist ætla að panta Vår Ungdom fyrir HB. Segist hafa selt 50
stk af bók hans, með því sem var stolið úr skipinu. Býðst til
að taka allar bækur HB. Fjallar um skil bókanna.

Sigfús Jónsson

Halldór E. Briem

Akureyri

28.10.1889 Viðskiptabréf vegna kaupa á tvíbökutunnu, greiðslu tolls o.fl.

Sigmundur
Guðmunds.

Halldór E. Briem

Rvík

2.8.1884

Áætlun Prentsmiðju Reykjavíkur um útgáfu á rúmmálsfræði
HB og tilboð í prentun.

Sigríður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

24.4.1874

Bréfritari er tæpra tólf ára. F. 14.11.1862.
Alm. fréttir. Þakkar Framfara og las hátt upp úr honum. Segir
frá messu og hafi presturinn varla verið fær um hana v.
augnveiki, þuft að sitja allan tímann.

Sigríður E. Briem
og Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

10.11.1877 Segir frá kennslu litlu barnanna og kennaranum. Elín farin út
að Grafarósi og verður hjá Kristínu í vetur. Segir frá brúðk.
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og Eggert G. Briem

að Grafarósi og verður hjá Kristínu í vetur. Segir frá brúðk.
Gunnlaugs og Frederikke.
EEB segir frá ferð sinni að Steinnesi.

Sigríður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

4.3.2878

Segir frá veikindum Kristínar systur sinnar og að Valgerður
systir hennar sé hjá henni á Grafarósi. Segir frá heimilinu og
námi sínu í ensku og landafr.

Sigríður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

Ódags.

Fréttir, einkum að húsmæðraskólinn verði á Hjaltastöðum.

Sigríður E. Briem

Halldór E. Briem

Grafarósi

3.11.1878

Óveður, brim, fjögur skipströnd, fé hafi fennt; kvennask.; Elín
farin að kenna sem sé vandi en hún ókvíðin. Getur það sem
hún vill. Eggert bróðir þeirra farinn að lesa undir skóla.
Eggert litli Claessen farinn að hlaupa um, kominn langt á
annað ár.

Sigríður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

2.3.1879

Bréf sem sýnir ást og umhyggju. Óskar að hann væri prestur
og ekki langt undan. Reynir að gera sér í hugarlund hvernig sé
að ganga með honum í skógi. Segir frá góðri barnakennslu
Lárusar í Grafarósi á Reynistað. Eggert lærir mest, en Villi
minna en Jóhanna þótt eldri sé. Grunar að hann verði aldrei
studíosus. Svo er þar líka við nám Sigríður dóttir Magnúsar
snikkara í Rvík. Langar til Rvíkur. Fréttir af eldri
systkinunum, m.a. að Elín kunni við sig sem kennsluk.
kvennask. Vonar að skólinn eigi framtíð.

Sigríður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

13.1.1880

Þakkar bréf, gleðst yfir umsókn HB um Möðruv.sk. eftir langa
viðstöðu hinum megin á hnettinum. Segir af högum Kristínar,
sem er með börnin á Reynistað og Claessen sem er úti á
Króki. Bredahl faktor á Hofsósi giftist Valgerði Finsen, sem
hefur verið á Rst. tvö ár. Segir af kvsk. á Hjaltastöðum, óvíst
hvar verði áfram. Elínu þykir gaman að kenna. Valgerður
kemur heim eftir uppsögn skóla (á Laugalandi). Eggert frændi
(Gunnarsson) var heiðraður f. framgöngu í
kvennaskólamálinu; gullúr m. gullkeðju. Hef ég séð úrið og er
það með miklum hagleik gjört.

Sigríður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

4.3.1880

Segir af dauða Jón Sig. og Ingibjargar og Eiríkur bróðir þeirra
hafi haldið ræðu og húskveðju í Khöfn. Kvennask. flytji að
Flugumýri næsta vetur, eftir það í eigin hús. Eggert hefur
verið við nám á Felli, gekk vel nema með latínuna fyrst,
seinna betur.

Sigríður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

23.4.1880

Veturinn góður og nú eru sóleyjar að þjóta upp. Verður ekki
skömm að gamla Íslandi ef svo heldur fram. Sigurður búinn
að fá góðan heimakennara. Eggert á að vera heima og verða
sprenglærður í latínu en úr Vilhjálmi á að gjöra dugandi og
vel menntaðan bónda hann er svo gefinn fyrir búsýslu. Sjálf í
vafa hvort hún á að læra heima eða fara á Laugalandssk. þar
sem bæði er frændfólk og tvær systur hennar kenna, kannski
þú líka á Möðruvöllum. Hrædd um að minna verði úr lærdómi
heima.

Sigríður Briem og
Eggert Briem.

Halldór E. Briem

Reynistað

6.6.1881

Elskulegi góði Dóri minn!
Fyrst af öllu byrja jeg með því að óska þjer góðs og gleðilegs
sumars þótt nú sje raunar nokkuð orðið áliðið því nú er annar í
hvítasunnu, og er þessi hátíð eigi eins gleðirík eins og jeg þó
hafði búist við því að í morgun fjretti jeg lát vinkonu minnar
frú Bredalh í Hofsós hún dó af barnsförum í gærdag. Bredalh
sendi fram hingað til þess að segja frá láti hennar því það
mátti heita að hún væri alstaðar annarstaðar ókunnug. Hann
bað Valgerði systir að koma úteptir og standa fyrir
jarðarförinni. Hann bar sig mjög illa eins og menn geta
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ímyndað sjer. Á laugardaginn kemur er gjört ráð fyrir að
jarðsett verði og förum við flest systkinin og mamma og
pabbi. Okkur þótti öllum svo vænt um Valgerði (fædd
Finsen).
Nú í dag er all gott veður úti en ekki samt nógu gott handa
mjer jeg er nú ef til vill nokkuð kresin og nokkuð kulsæl jeg
óskaði opt sinnis í vetur þegar veðrið var svo óskaplega kalt
að jeg væri horfin til þín, það er svo gressilegt að geta ekki
komið út fyrir dyr svo dögum skipti án þess að ætla hreint að
krókna.
Nú er nýafstaðin sýningin hjerna í firðinum og var það fjöldi
samankomin bæði af körlum og konum. Veðrið var dágott og
skemtan allgóð sjerilagi var mikið sungið og skemti jeg mjer
fjarska vel við hann. Þú ert víst orðin útfarin í að spila á
Orgelið jeg hlakka sve mjer til að heyra þig spila á það þegar
jeg kem til þínn. Ella systir er orðin nokkuð góð að spila á það
en samt sem áður vantar hana enn mikla æfingu hún ætlar nú
að æfa sig duglega í sumar og í vetur því hún gjörir ráð fyrir
að dvelja heima en kenna ekki næsta vetur. Ekkert af okkur
systkinunum hefur lært á Organ nema jeg svo lítið en jeg
hlaut að hætta við það af því að jeg þoldi ekki að stíga það.
Jóhanna litla er er líka ofurlítið byrjuð en henni leiddist það
svo, að því verður frestað þangað til hún verður dálítið eldri
og fer sjálfa að langa til þess. Æ góði bróðir þú hlítur að
forláta því nú slæ jeg botninn í bjefið með ástar kveðu til
systur okkar Susie.
Vertu ávalt blessaður og sæll.
þín elskandi systir
Sigga.
Elskulegi Halldór minn.
Það er aumi faðirinn, sem þú átt, hann er svo „stundeslös“ og
þykist eiga svo annríkt, þegar póstar ganga, t.d. á morgun að
bera mann út af jörð í Hegranesi, en svo hyskinn að nota eigi
hinn rétta tíma og grípa í ennispoppinn á tækifærinu. Mamma
biður kærlega að heilsa þér og við biðjum þig að bera Susie
allra kærustu vora. Jeg er allhress, síðan vetrarkuldinn dvínaði
með aprílbyrjun og mamma frísk.
Þínn elskandi faðir
EBriem

Sigríður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

5.3.1882

Flytur honum með fögrum orðum fregn um lát Kristínar
systur þeirra, 10.12. Ojæja, svona gengur það til í heiminum,
það er alltaf eitthvað stríð; ef ekkert er stríðið þá er heldur
enginn sigurinn … hún var svo unaðsleg og kom allsstaðar
fram til góðs og mun það sannast að það áhugamál sem að
hún barðist mest fyrir hefur misst mikið, það er
kvennaskólamálefni vort. Segir frá kvenna- og
búnaðarskólamáli. Gunnlaugur bróðir þeirra að flytja suður til
R. Óskar að mega fara til HB og vera þar nokkur ár - kannski
sé heimska að hugsa svo.

Sigríður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

23.4.1882

Ræðir framtíð HB; mögul. hans á starfi á Möðruv. eða við
lærða skólann, ef Björn Olsen fari frá. Ræðir aðra kennara
skólans. Efast um að Susie uni sér á Ísl., þó skár syðra. Segir
af flutningi Gunnlaugs bróður þeirra suður og starfi hans;
skólagöngu Páls og Sigurðar. Einnig af heilsu föður þeirra;
líka frá Hólaskóla og kvennaskólanum, frá börnum Kristínar
sem hún hafði heimsótt á Króknum. Sagði m.a. að
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Gunnlaugur væri ofurefnilegur.

Sigríður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

25.10.1882 Minnist á fótarveikindi sín og óskar að væri komin til góðs
læknis.

Sigríður E. Briem

Ingibjörg
Eiríksdóttir
Briem

Reykjavík

26.6.1883

Schierbeck hafi ekki gert enn neitt við fót hennar. Kvíðir fyrir
að þurfa að ganga niður á spítala en það er ódýrare en að fá
landlækni til að ganga til hennar. Þakkar móður sinni fyrir hve
þeim er annt um að hún verði betri í fætinum, … gleðst af því
eiga svo ástfólgna foreldra en angrast yfir því að baka ykkur
þann kostnað sem óumflýanlega af því leiðir. Segir af ferðinni
og sig hafi vantað í skipinu kodda til að hafa undir hnénu. Fór
á forngripasafnið en hafði ekki nægilegt gagn af því, ætlar að
fara síðar. Það er aðeins opið á miðvikud. og laugard. Langaði
til að sjá alþingissalinn en það fjekkst ekki. Magnús Steffensen
assessor hefur umsjón á hendi, hann var búinn að príð(a)
þinghúsið, leggja það með teppum og annað því um líkt.

Sigríður E. Briem

-

Ytri-Ey

18.1.1887

Stutt kveðja.

Sigríður E. Briem

Susie Briem

Hafnarfirði

27.4.?

Sigga. (Ekki víst að Sigríður E. Briem sér bréfritarinn).

Sigríður Jóhannesd.

Susie Briem

Reykjavík

9.12.1885

Samgleðst SB fyrir að vera komin norður, með sjálfstætt
húshald. Maður SJ er læknir, virðist hafa sótt um
kennaraembætti á móti HB, fékk ekki. Segir frá ferðalagi sínu
til Hafnarfj. og heimsókn til Briemshjóna. Einnig frá
veikindum Jóhönnu Havstein; segir með hjartasjúkdóm.

Sigríður Ólafsdóttir
Briem

Susie Briem

Hofi

1885 ?

Vonar eftir heimsókn þeirra hjóna. Ræðir trúlofun Páls Briem.

Sigríður Ólafsdóttir
Briem

Susie Briem

Hofi

3.8.1886?

Ég þarf bara að segja þér því Valgerður giptist ekki, hún segir
(biður að segja þér) að það sé allt þér að kenna!! þú hefir
verið svo ónýt að útvega sér Sigurð Briem, hún sagðist bara
vera bráðskotin í honum og engum öðrum!! Þú getur nærri
hvað þetta er alvara, en okkur leist fjarska vel á Sigurð þegar
hann kom. (Valg. f. 1874, giftist aldrei, bústýra Hannesar
bróður síns á Hofi).

Sigríður Ólafsdóttir
Briem

Susie Briem

Hofi

10.7.1886? Segir Ragnheiður dóttir sína á leið suður, bjóðist til að taka
sendingar.

Sigríður Ólafsdóttir
Briem

Susie Briem

Hofi

9.9.1886?

Skilaboð.

Sigríður Ólafsdóttir
Briem

Susie Briem

Hofi

17.2.1888

Sér Halldór sjaldan; öðru hvoru við messu. Ræðir aðskilnað
þeirra hjóna. Segir af vefnaði sínum og Ragnh. dóttur sinnar.
Biður fyrir nágrannakonu SB að útvega vörur. Spyr undir rós
hvað grein Magnúsar organista þýði, vill ekki spyrja á
Möðruv.

Sigríður Ólafsdóttir
Briem

Susie Briem

Hofi

6.1.1890

Skrifar með tvenn gleraugu, sjónin slæm í skammdegi, búin
að reyna á augun vegna lesturs; hannyrðir, sendingu til SB.
Slæmt að hún sé fl. suður þannig að ekki er hægt að skreppa
og spjalla. Segist myndarl. með gleraugu og vanti bara pípu;
reykir pípu á dag. Slæm í fótum, þó ekki verri en var; segir
með skáldinu hoppað get ég í himinin inn, haltur á öðrum
fæti.

Sigríður Ólafsdóttir
Briem

Halldór E. Briem

Hofi

24.11.1909 Biður HB hefja eftirlaun sín fyrir árið; kr. 35.31. Þykir slæmar
fréttir af ráðherra sem sé ekki með öllum mjalla; rasandi yfir
því eins og margir. Saknar að sjá HB ekki koma upp túnið hjá
sér vor og haust; ekkert fara út af heimilinu, enginn heimsæki
hana sem hún hefur ánægju af nema Guðm. Magnússyni
læknir. Segir frá börnum sínum, Hannesi og Valgerði; og
Guðrúnu (dótturdóttur) frá Fagrask. sem er hjá þeim. Búa á
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þriðjungi Hofs. Kvartar yfir skatti¸ held menn ætli að fara að
lognast útaf í skuldum og vandræðum. Komst á áttræðisaldur í
vor.

Sigríður Ólafsdóttir
Briem

Susie Briem

Hofi

Annan í
hvítas.
Sennil.
1908

Aðrir gleyma að hún sé til. Ræðir búhokur. Vill ekki fara,
enda nálægt Möðruv.kirkjug. Rifjar upp samfundi þeirra.
Segist ekki eins gömul að innan og utan. Segist nota brauðger
eins og SB kenndi henni forðum, þakkar það og bendingar.
Segir frá Hannesi syni sínum, afbragðs maður, noti hvorki
tóbak né vín, ekki mikið gefinn enn fyrir stúlkur; frá
Ragnheiði í Fagrask. sem eigi í búskaparstríði og erfiði því
Stefán sé mikið heiman. Þóra, sú elsta er eins stór og SB og er
þá mikið sagt. Börnin eru heldur vel gefin og myndarleg en
ekki eins falleg og mamma þeirra var. Guðm. sonur hennar á
Hraunum hefur mikið undir höndum stórbú en er skuldugur
eins og flestir nú á dögum. Mér þykir þið konurnar þarna í
höfuðstaðnum vera farnar að pota ykkur upp á við og hvað
annað. Kvenfólkið hérna norðurfrá er nú líka að vakna til að
vita hvað það er. Segir 3ja ára sögu af Sigurði syni SB og
hefur eftir stúlkum sem voru fyrir sunnan: Hann kom frá húsi
þínu með körfu eða fötu í hendinni og gekk nú pent og
prúðmannlega. En þegar hann var kominn úr augsýn frá
húsinu fór að lifna yfir pilti. Hann fór að hringsnúa fötunni,
eða hvað það nú var, fyrir ofan höfuðið á sér og jafnframt að
syngja. Þetta fannst mér svo barnalegt og lífs- og fjörmerki að
ég varð hrifin af (svona er ég nú inn við beinið). Það er alltaf
eitthvert efni í fjörugum börnum.

Sigríður Sigurðard.

Susie Briem

Skálholti

5.4.1908

Sendir smjör, býður henni að kaupa af því, einkum hið
nýjasta. Biður hana fara á Basarinn, líta eftir handíðum,
verðleggja fyrir hana. Spyr líka hvort hún geti sent meira af
skóm. (Bréfritari var lækniskona í S., dó þrem árum síðar,
tengdamóðir Eggerts P. Briem, bróðursonar HB).

Sigtryggur Jónasson Halldór E. Briem

Quebec

9.9.1874

(Á ensku).

Sigtryggur Jónasson Halldór E. Briem

Kinmount,
Ont.

2.2.1875

Frá síðasta bréfi hefur bæst við hóp landa í Ont., allir er komu
til St. Petrick fóru til Ont. nema sjö er fóru til Nova Scotia.
Löndum líður bærilega, lífið var erfitt í haust.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

1877?

Fréttir, m.a að Popp sé búinn að kaupa Grafarós en V.
Claessen verði þar ekki lengi faktor, hann muni búinn að lofa
öðrum stöðunni, ekki þyki Kristínu systur þeirra gott að þurfa
að flytja.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.12.1877

Fréttir, einkum úr skólanum. Kann ekki illa við sig þar. Segir
Díönu, skip Popps, hafa strandað og brotnað; töpuðust 600
tunnur kjöts. Segir frá kvennask. í Skag. sem kominn er á
laggir með Sigurlaugu og Jónu frá Nesi sem kennara.
Nemendur vantar.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

22.3.1878

Þeir Páll hafa ekki enn fengið að sjá Framfara hjá séra
Matthíasi. Er stöðugt í láni, gengur milli höfðingja. HB sagði
að líklega væri ekki mikið kennt í nýju málunum. Er það rétt.
Kennari í frönsku, Sigurður Jónasson, fer úr einu í annað.
Enska gengur lítt betur. Þeir Páll bróðir hans fóru í Viðey og
voru við útför Ingibjargar Magnúsd. Stephensen frænku þeirra
(sem dó fjögurra ára úr barnaveiki). Kvennask. gengur vel,
fellur Jóna fólki í geð. Framtíð sk. óviss.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

18.10.1878 Skólafréttir. Er með Ólafi Stephens. í Viðey í herbergi. Sagði
frá heimsókn séra Sveins Nielssonar til þeirra. Segist komast
upp úr bekk en níu sitja eftir.
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Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

29.11.1878 Hrekkjasaga af Valdimar Ámundssyni, sem hann veit ekki á
hverju lifi. Fréttir af sjálfum sér, búsetu og af Elínu. Séra
Matthías kennir ensku í Kvennask., áætis kennari. Þekkir það
því hann var afleysingakennari í Lærða sk. í haust.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

25.3.1879

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

30.11.1879 Segir að prestinum (Hallgr. Sveinss?) hafi verið sýnt
banatilræði með því að fleygja grjóti inn um glugga þar sem
hann sat! Heimsókn próf. Fiske og ferð til Húsavíkur; einnig
af bókagjöf hans til skólans. Líklega stofnaður lestrarsalur.
Reisa á alþingishús með rými fyrir forngripasafn, á að standa
ofan við landshöfðingjahúsið. Góð veiði strax utan við
Effersey. Bókarsendingar til HB.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

22.3.1880

Segir af bókasendingamálum og lestrarsal skólans. Nem.
greiði kr. 1,50, fastir kennarar 6 kr. til salarins er hefur verið í
kennarastofu, á að verða í hálfum alþingissal. Segir af
kennurunum. Almælt að Þorv. Thorodds. sæki um
kennaraemb. á Möðruv. Hvetur HB til að koma til landsins;
rökstyður. Segir af kennslu barna á Reynist. Matthías kennir
ensku, hálf skrýtinn. Sagt að hann versli um einkunnir við
nemendur. Segir af Jóni ritara og þingm. Skagf., fundahöldum
hans í Rvík og mótmælum versl.m. sem reyndi að þagga niður
í honum með hljóðpípum.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

7.5.1880

Segir af lífi í Rvík, heilsu sinni og jarðaför Jóns Sig. Segir
Eirík bróður þeirra k. úr siglingunni og hafi heimsótt
föðrusystur þeirra í Þýskal. (Jóhönnu Kristjönu Schütz). Tali
hún íslensku óblandaða. Ákveðið að breyta staðs. alþingishúss
milli kirkju og húss Halldórs Friðrikssonar.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

4.8.1880

Óskar til hamingju með trúlofun. Biður að hann lýsi
heitkonunni. Segir af ferð nýs landshöfðingja um landið.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

14.10.1880 Bókasendingar. Búið að hlaða upp grind að alþingishúsi. Jón
Ólafsson kosinn þingm. í S-Múlas., Valdimar Briem í Árness.
og Eiríkur Briem í Húnav.s. Ætlaði norður í vor um Kjöl, varð
frá að hverfa v. vatnavaxta, sá Geysi og heimsótti frændfólk.
Fyrir norðan fór hann að Goðaf. Skoðaði Möðruvallaskóla,
þótti fallegur.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

26.11.1880 Breytingar á kennaraliði lærða sk., litlar breytingar á
skólanum nema helst hjá Birni Olsen. Kennsla léleg, eiginl.
aðeins yfirheyrslur. Ben. Gröndal hlýðir yfir í 5-10 mín.,
steinþegir síðan; piltarnir fljúgast svo á (sérstakl. í 1. bekk)
eða þvaðra sín á milli. HB væri menntamaður og gæti
sjálfsagt sagt eitthvað fróðlegt eða vakið áhuga. Eins með
marga aðra kennara. Bækur; slæmar kennslubækur. Eiríkur
kominn í Prestask. Bú hans standi enn fyrir norðan.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

10.4.1881
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Frosthörkur í Rvík. Viðeyjasund ísilagt; gekk SB út í eyna.
Löng saga af hrekkjum skólapilta er brenndu brennistein og
neituðu að fara inn í stofuna v. fýlu. Jón Árnas. sótti Jónas
lækni sem sagði loftið ekki banvænt. Spyr hvort hann komi
ekki hingað ef hann hætti við Framf. Hafði heyrt um trúlofun
hans; kennslu Elínar og fæðingu Ingibjargar dóttur Kristínar
Briem. Indriði Einarss. sem er nýkominn til landsins vildi að
nemendur lékju ísl. leikrit; þeir voru á móti og neitaði hann þá
að þýða fyrir þá.

Steingr. Johnsen var rekinn frá skóla v. drykkju. Eiríkur br.
þeirra fenginn hans í stað, kemur sér vel en var kallaður
norður að Steinnesi v. veikinda konu s. eftir barnsburð. Kuldi
á landinu, skiptapar og fjárfellir. Vart hægt að koma pósti yfir
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Holtavörðuh. Segir Ólaf Ólafss. Briem kominn suður, ætli í
siglingu til Bielefeld að hitta frændfólk þar.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

18.10.1881 Sr. Helgi Hálfdánars. bað mig senda 50 eint. af kverum sínum.
Eggert bróðir HB byrjaður að lesa. Jón Ólafss. kennir ensku,
strangur og snarar í busana núllum. Vonar að Hrói höttur
verði gefinn út. Heyskortur. Eggert Gunnarss. hefur selt
skoskt hey. Segist með mikla verslun, vörur runnið út. Eiríkur
fengið bréf frá Kristjönu frænku þeirra í Þýskal. Sagði hún frá
gullbrúðkaupi sínu, sendir myndir af þeim hjónum fyrir
frændfólk á Ísl.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

8.12.1881

Fyrirgr. vegna sendingar Helgakvers, uppgjör v. prentsm.
Gunnl. br. þeirra kominn suður, ætli að vera við verslun
Eggerts Gunnarss. Segir af mikilli verslun hans, óregla á
henni, ódyggir starfsm. Fær EG Gunnl. til að rétta af. Segir af
afhjúpun minnisv. Jóns Sig. í kirkjug. Rætt um að fá
Norðmenn til síldveiða. Þá þurfa Íslendingar að leggja
eitthvað til. Deyfðin er mikil. Segir af morði og slælegri
rannsókn. Eiríkur bróðir hans orðinn ritstj. Ísafoldar. Jón Ól.
fékk ekki starfið, byrjar að gefa út Skuld.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

25.3.1882

Harmi sleginn v. dauða Kristínar Claessen systur þeirra. Þegar
ég hugleiði hvílíkum kostum hún var búin, en að hún fékk þó
eigi meira að gjört, finn ég hvílíkt ranglæti það er að láta
kvenfólk ekki hafa meiri réttindi en er. Gunnl. ráðinn til starfa
hjá Eggert Gunnarss. Segir af samst. þeirra. Borið hefur á
óknyttum í skólanum, m.a. brotist inn, stolið
vitnisburðabókum 4. bekkjar, rifnar og dreift við skólann.
Ágreiningur meðal kennara um hvað gera skuli. Rektor flutti
áminningarræðu. Fleiri brot verið framin, virðist beinast gegn
Birni (M. Olsen), klaufalegur, ólempinn, bráður, hefur ráðist á
pilta. Óeining meðal pilta og starfandi tvö félög, gamla
Bandamannafél. og hið nýja, Ingólfur. Í Bandam.fél. er mikið
starf, haldnir fundir, veitt verðlaun. Bestur rithöfundur nú er
Ólafur Davíðss. frá Reistará. Bestur mælskum. er Þorst.
Erlingss., einnig hagmæltur. Fleiri yrkja en ekki skáldefni.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

6.5.1882

Rit Velvakenda í Khöfn, skammarbr. um skólann, beinist að
Birni M. Olsen. Skálds. Torfhildar Hólm í prentun.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

16.7.1882

Eftir að mislingar komu upp var skóla sagt upp, fengu 5.
bekkingar að flytjast próflaust milli ára. Því fór hann heim er
hann var orðin heilbr. Segir af bókasendingum og uppgjöri.
Mislingadauði í sveitinni. Kennir um dugleysi yfirvalda, sérst.
Jónassens. Var það hans síðasta verk áður en hann sigldi (til
að sækja um landlæknisemb. (sem hann fékk ekki). Ís
landfastur.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

18.9.1882

Frétti á suðurleið að HB væri kominn til Ak. Segir alla er
hann hafi heyrt minnast á Möðruv.sk. hrósa happi yfir að HB
sé þar. Ekki sé gott í efni er ráðríkur og einþykkur rektor á í
hlut. Segir Eirík hafa byggt hús, una þau hjón þar vel. Versl.
Eggerts Gunn. gengur allvel. Erfitt að koma fé í skip v.
óveðurs. Segir Valdimar hafa komið með gjafakorn til norðurog vesturl. og með þeir Schierbeck og Gestur Pálss. S. virðist
færari í ísl. en sýslumennirnir dönsku, hélt ræðu á ísl. í
móttökuveislu.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

1.12.1882

Eiríkur bróður þeirra ekki sammála HB um endurbætur á
reikningsbók. Ef fólk eigi að geta lært hana í sjálfsnámi þurfi
hún að vera lengri. Er í endurprent v. mikillar sölu. Nemendur
HB hafa skrifað að þeim þyki reikningskennsla ekki góð en
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dönskukennsla ágæt. Hissa á hve fljótur hann væri að komast
með nem. sína inn í prósentureikning. Segir af íslenskuprófi
Schierbeck. Honum gengið vel við að lækna ýmsa sjúkdóma
sem aðrir læknar hafa gefist up við. Jónasssen og fylgismenn
hafa haldið áfram andúð á Schierbeck. Hann lætur sig það
ekki varða. Stofnað hefur verið embættismannafélag til áts og
drykkju. Jónassen reyndi að fá inngöngu Sch. hafnað og tókst
með lagabroti. Gafst upp er á átti að herða og meðlimir vildu
úr félaginu. Fleira gert til andstöðu dr. S. Eiríkur á Brúnum
hefur höfðað mál gegn Eiríki bróður þeirra þar sem hann
neitaði að taka við greinum frá mormónum í Ísafold.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

30.1.1883

Gleðst yfir góðum fréttum frá Möðruv. Piltar skrifa að þeir
séu ánægðir, fellur ágætl. við HB, þykir kennslan afbragð.
Samkomul. tókst við Jón Ól. í Lærða sk., strikaði hann út öll
núll og nótur. Getur verið ljúfur en á oft í brösum, nú við
Halldór Jónsson stúdent vegna áfloga. Óvíst hver hefur á réttu
að standa, en stúd. reiðir við hann vegna greinar í Skuld.
Skólap. færðu upp leikrit samið af Valtý Guðmundss. og
Stefáni Stefánssyni frá Heiði. Þótti gott en meiðandi. Jón ritari
bráðkvaddur. Við jarðarförina hélt séra Hallgrímur
(Sveinsson) ræðu sem var einkennileg því hann taldi helst
fram galla hans. Tólf menn undir forystu Eggerts Gunnarss.
gáfu ísl. fánann skipstjóra á Láru. Lofaði hann að nota hann á
siglingu kringum landið.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

23.3.1883

Ræðir reikningsdæmi í bókum bræðra sinna. Segir af ólagi á
skólanum og ráðum til úrbóta. Jón Þorkelsson stúdent samdi
bækling um ástandið í skólanum, segir hann að Birni (M.
Ólsen) og Sigurði sé um að kenna. Enginn skólahátíð verður.
Kennarar vildu ekki að neinn nemandi drykki fyrir meira en
50 aura en þeir sættu sig ekki við það. Telur gott að engin
hátíð verði því hatur milli aðila hefði valdið vandræðum.
Eiríkur bróðir þeirra kosinn í bæjarstj. eftir Jón ritara. Jón Ól.
vildi komast að en ekki kjörgengur því hann skuldaði
bæjargjald. Heyrt að HB ætli að koma suður og sækja um
þingskriftir. Eiríkur segir hann ekki færan um það og vill ekki
mæla með honum.
P.S. Skólaballið verður haldið. Gekkst biskup (Pétur) fyrir því
fyrir hvatningu Þóru dóttur sinnar.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

8.11.1883

Munaði 1-2 dögum að þeir bræður hittust á Englandi. Býr hjá
Páli í Blegdamsfælled og ekki flutt enn inn á Garð. Tryggvi
ætlar að reyna að koma á sameiningu Íslendinga í eitt félag
sem sundraðist vegna Schierbeckmálsins.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

28.2.1884

Býr enn hjá Páli langt fyrir utan aðalborgina; það einmanalegt
og kyrrlegt og er munur á innbæ sem minnir á gargið í ritunni
í Drangey forðum, sem ætlaði að æra. Flytur inn á Garð 1.
apríl. Hlakkar ekki til; þeir nýju fá verstu herbergin, lítil og
gegnsósa af tóbakssvælu. Segir Skúla Thoroddsen búinn að
ljúka prófi og að fara heim, dugnaðarmaður, hreinn og beinn
og yfirhöfuð besti drengur. Segir frá Bókm.fél. fundi. Þar
kosin nefnd til að kanna heimflutning. Óeirðir milli íslendinga
í Höfn. Hættur í verkfræði, kominn í statsvidenskab.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

16.4.1884

Brynjólfur Kúld rekinn af Garði fyrir slark eftir ½ mánuð og
tveir aðrir fengið ávítur fyrir drykkjuskap, óþrifnað og
sóðaskap. Fór út í Klampenborgskóg með gufusporvagni sem
fyrir mánuði byrjaði að ganga frá Austurbrú eftir Strandvegi.
Var þar manngrúi sem vildi komast með.
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Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

30.7.1884

Segir af heimsókn Guðbr. Vigfúss. á Garð. Sagðist enga
þekkja lengur. S. nefndi mörg nöfn en hann fussaði við öllum.
Aðeins átti hann að kunningja Sigurð Jónasson, hina hataði
hann.

Sigurður E. Briem
og Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

26.9.1885

Fréttir úr stjórnmálum eftir Valtý Guðm. og fleiri stjórnmál.
Claessen skrifaði og sagðist trúlofaður Önnu Blöndal. Segir af
verslun Eggert Gunn. í Khöfn.
EGB bætir við í Rvík, 20.10.1885. Þakkar bréf, bætir við
smáatriðum.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

7.10.1885

Farinn að lesa af krafti. Svo sé um fleiri v. samviskubits vegna
lítils lestrar undanfarin 2 ár. Segir fréttir af Eggert Gunnarss.
og athöfnum hans í Höfn. Hitti hann; sagðist hann vera að
útvega þrjú gufuskip til að flytja kol milli Englands og ýmissa
staða í Danm. Ætlar í framhaldi af því að stofna kolaverslun.
Ræðir stjórnarskrármál og illskeytt viðbrögð Dana sem
líklega munu slá lagaskólamálið af.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

6.11.1885

Í kvöld ætlar Finnur Jónsson að gifta sig. Er S. boðinn. Leist
ekki á að hann ætti að vera í kjólfötum, með hvíta hanska og
pípuhatt í vagni með tveim hestum fyrir. Betra að sitja heima
en eyða fé í annað. Segir af tilræði við Estrup. Eggert
Gunnarss. heimsækir S. öðru hverju; vongóður um að allt
gangi vel. Er vel búinn og hefur nóg fyrir sig að leggja, þó ég
viti eigi hvaðan hann getur haft það.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

24.9.1886

Embættisv. á Möðruv. sem gengur hægt. Frétti að Hilmar
(Finsen) sé HB mótf. og Mangi (Stephensen) ekki betri.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

28.5.1887

Þakkar goðafræði, er ánægður með hana. Hafði lánað hana
Finni Jónss., fékk hana útkrassaða til baka, sagðist ekki taka
við henni svona og bað hann senda HB leiðréttingar. Fjallar
svo um veitingu kennaraembættisins.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

1.9.1887

Ræddi áfr. um goðafr., sagði að Finn ætla að senda
leiðréttingar. Óskar HB til hamingju með 1. kennaraemb.
Stefán Stefánsson fékk 2. kennaraemb. Biður bróður sinn að
taka honum vel og ekki stökkva upp á nef sitt þótt SS þyki
ekki allar kirkjukenningar heilagar. Eftirsjá að honum í
Khöfn, hann sé líf og sál Íslendinga þar. Sigríður systir þeirra
fór út á land en Eggert bróðir þeirra er í Khöfn.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

4.5.1888

Segir kulda og ís í Khöfn og óstand í pólitík í samræmi við
það. Sigríður hefur verið óvenju slæm í fætinum.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Khöfn

6.9.1888

Ræðir Þingvallafund sem vildi láta leggja skólann niður. Spyr
um samkomulag við Jón Möðruvellu.

-

Susie Briem

Eyrarbakka

1.11.1890

Kveðja og þökk v. undirbúnings ferðarinnar frá Rvík.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

18.4.1892

Kaupir hest frá Álfgeirsv. Biður HB taka hann með suður.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

1.2.1893

Ræðir um málssókn Skúla Thor. gegn HB.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

9.4.1893

Segir af málaferlunum. Tók það ráð í samráði við Susie o.fl
að fella málið fyrir yfirr. niður. Málflutningskostn. Páls myndi
renna til Skúla Ég segi náttúrlega að … mér hafi eigi fundist
gustuk að bæta nú á bágindi hans (Skúla), því hann er kominn
í skollans vanda.

Sigurður E. Briem

Susie Briem

Ísafirði

26.9.1894

Fyrirgreiðsla.

Sigurður E. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík ?

24.12.1904 Við hjónin höfum eignast tvo syni kl. 10 ½ í dag. Þinn einl.
Sigurður Briem. Gleðileg jól. (Annar tvíburanna, Páll, dó
rúmlega árs gamall.)

Sigurður H. Briem

Halldór E. Briem

Viðey

27.5.1905
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Sigurður H. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

10.4.1906

Sigurður H. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

25.1.1907

Sigurður H. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

20.3.1907

Sigurður H. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

10.4.1907

Sigurður H. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

5.5.1907

Sigurður H. Briem

Halldór E. Briem

Rekjavík

10.4.1906

Sigurður H. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

23.1.1906

Sigurður H. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

21.3.1906

Sigurður H. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

10.4.1906

Sigurður H. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

18.4.1906

Sigurður H. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

18.11.1906

Sigurður H. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

25.1.1907

Sigurður H. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

20.3.1907

Sigurður H. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

10.4.1907

Sigurður H. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

5.5.1907

Sigurður H. Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

22.101907

Sigurður H. Briem

Susie Briem

Laxnesi

7.8.1910

Sigurður H. Briem

Susie Briem

Reykholti

14.7.1914

Sigurður H. Briem

Susie Briem

Reykholti

22.8.1914

Sigurður H. Briem

Susie Briem

Sigurður Jónsson,
Fjalli í Sæmundarhlíð.

Halldór E. Briem

Sauðárkróki 10.11.1900 Þetta er gamall nemandi HB sem hefur ekki annan til að biðja
um en að hjálpa sér til að fá hjónavígslubréf frá amtmanni á
Ak. Vill losna við lýsingu og leyfisbréf prests. Skrifar ekki
amtm. því hann vill þetta fari dult. Sendir kr. 15, vonar að
dugi. Býr á Fjalli í Sæmundarhlíð. Kærastan er Sigríður
Kristmundsdóttir og á heima á Fjalli.

Sigurður Jónsson,
Fjalli í Sæmundarhlíð.

Halldór E. Briem

Stóru-Gröf

10.4.1902

Þakkar hjál v. leyfisbréfs, biður afsökunar á að hafa ekki
borgað burðargjald. Biður um hjálp og leiðbeiningar vegna
úrskurðar amtmanns, líklega vegna meðlagsgreiðslu.
Skýringarnar í skjali sem fylgir bréfinu.

Sigurður Sigurðsson Halldór E. Briem

Eiðum

7.2.1901

Bréf frá fyrrv. nemanda frá Möðruv. Hefur tvisvar komið þar
eftir að hann fór f. hátt á 6. ári og einu sinni til Rvíkur án þess
að hitta HB. Skrifar í þeim tilgangi að þakka fyrir tímann,
fyrir fræðsluna og velvildina sem þér sýnduð mér. Hefur notið
góðra ávaxta af verunni á M. Fékk strax kennslustarf hér við
skólann. Treystir ekki á starfið því ef það yrði auglýst væri
búfræðingur ráðinn. Laun 200 kr. yfir vetur, en treystist ekki
til að auka menntun sína nema fá betri atvinnu á eftir. Segist
hafa haft gott af utanför í sumar og naut aðstoðar
amtmannsins. Honum nýttist ekki ferðin vel v. óframfærni og
æfingarleysis í dönsku. Ekki hefur hann launað styrkinn, en
nefnir grein í Bjarka um sýningu. Einnig fyrirlestur um
alþýðumenntun ásamt meiri áhuga sem kennari.

Sigurður Sverrisson

Halldór E. Briem

Bæ,

14.11.1885 Spyr systurson sinn um hvað nákvæmlega kosti að ganga á
Möðruvallaskóla, frá upphafi og til útskriftar.

Sigurður Sverrisson

Halldór E. Briem

Bæ,

29.9.1890

11 ódagsett bréf til foreldra hans
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Sækir um inngöngu í Möðruv.sk. fyrir Vilhjálm Ingvarsson.
(Hann gekk síðar að eiga dóttur Sigurðar sýslumanns,
Oddnýju. Þau bjuggu fyrst í Bæ og síðar í Reykjavík þar sem
hann var trésmiður.)
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Sigurður Sverrisson

Halldór E. Briem

Bæ,

14.9.1891

Bréf sent með Vilhjálmi til HB.

Sigurður Sverrisson

Halldór E. Briem

Bæ,

6.11.1898

Þakkar fyrirgreiðslu.

Sigurjóna Laxdal

Halldór E. Briem

Chicago

16.8.1880

Þakkar bréf, óskar til hamingju með trúlofun. Gladdist yfir að
hann hefði eignast góðan vin, reyndar á vondum stað. Vildi að
hann kæmi til þeirra nokkra daga. Ég get farið allt sem ég ekki
vil en ekkert af því sem ég vil. Verið sex vikur í Chicago með
sáru óyndi, fór þangað vegna þess að hún var leið á
vinnuleysi. Segir frá ísl. í Milwaukie. Segist aldrei heyra að
heiman.

Sigurjóna Laxdal

Halldór E. Briem

Chicago

22.4.1882

Lýsir f. HB hve mikið og margt sé að gera. Er með ráðagerð
að flytja til Pembina.

Sigurlaug
Guðlaugsdóttir

Susie Briem

Steinnesi

00.04.1878 Bréfritari býr í Steinnesi. Virðist húsmóðirin (Guðrún) þar
-9 ?
eiga við þunglyndi (sinnuleysi) og höfuðverk að stríða. Búið
að senda suður eftir prestinum (séra Eiríki), von um bata er
hann kemur. Ef hann hefði verið heima hefði hún vart veikst.
Gamla frúin (móðir prestskonu, Guðlaug Guttormsd.) kemst
vel af. Maddama liggur í stofu og tvær yfir henni dag og nótt.
Nefndar konur sem eru yfir henni. Yfirsetukona komin. Segir
ekki sé til neins þó þið komið henni til skemmtunar. Læknir
segir henni fari batnandi.

Skapti Jósepsson

Halldór E. Briem

Akureyri

9.3.1886

Skert bréf. Talar um að fá gramatíkina. Eg held að hepta megi
kosningu, en í öllu falli för B.Sv. til þings í sumar og væri það
æði mikið snuð, ef svo Gauti yrði eigi kosinn heldur. En þetta
er allt leyndarmál, sem við getum talað um síðar … Brenndu!

Charles Sfrayne
Smith

Halldór E. Briem

Rvík?

6.9.1898?

Ferðalangur sem virðist hafa hitt séra Matthías Jochumsson,
notið hjálpar HB, fararstjórnar Stefáns (túlks), lent í slæmu
veðri svo enska lestrabókin eftir HB blotnaði og ónýttist.

Stefán Eiríksson

Halldór E. Briem

Gunnsteinsstöðum

10.11.1897 Bréfr. er gamall nemandi HB. Til að missa ekki sjónar á
Völlunum er áður voru brunnur andlegrar fæðu og ánægju
sendir bréfr. kveðju og ósk um fréttir. Ber sig illa undan Pétri
veitingam. á Sauðárkr. og Jóhanni hreppstj. Hvetur HB að rita
ádrepu um freslishetjuna ísfirsku.

Stefán Eiríksson

Halldór E. Briem

Gunnsteinsstöðum

12.1.1898

Biður um aðstoð til að fá jörðina Árbakka (A-Hún.) sem
amtm. hefur ráð á. Bréfr. býr á jörð með svipaðri áhöfn.

Stefán Eiríksson

Halldór E. Briem

Gunnsteinsstöðum

9.1.1898

Fréttir m.a. af skólanum á Ytri-Ey. Ræðir líka Eggert bróður
HB er sótti sér konu hingað. Segir frá ýmsu er varðar
barnkomu, drykkjuskap, geðveiki og hestabrúkun.

H. Steinerson

Halldór E. Briem

Mona, Iowa

4.1.1879

Bréfritari af norskum ættum, hefur lært íslensku hjá HB. Segir
það hafi verið sína sök að ekki fór vel milli þeirra, en gleðst
eftirá yfir að hafa getað notið návistar hans. Áhugi á tungunni
og bókmenntum er samur. Virðist hafa verið samtíða í
guðfræðiskólanum. Þar hætti hann af ýmsum ástæðum um
svipað leyti og HB fór til Ísl. Segir að í ljósi menntunar sinnar
hafi guðfræðin þar verið óþolandi. Hafi verið í Minnesota.
Geti hann sagt að landar HB hafi fyrir gáfur sínar átt virðingu
Norðmanna og Bandaríkjam. Ástæða bréfs: Þakka fyrir
myndir sem HB sendi frá Ísl. Biður afsökunar á öllu er mætti
skilja sem skort á þakkl. og virðingu. Að framhald megi verða
á viðkynningu þeirra og að hann megi fylgjast með þróun ísl.
nýlendurnar í Manitoba, m.a. með því að fá Framfara. Hafi
hann orðið hissa er hann las um ræðu er Bayard Taylor hélt á
íslensku á hátíðinni 1874. Vakti það furðu Cyrus Field og mr.
Halstead, sem og Íslendinga er hann hélt óundirbúna ræðu á
íslensku. HS var hissa á að Taylor skyldi ganga svo langt. Er
ósk HS að HB segi honum sannleika og hvort verið geti að
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Taylor hafi haldið slíka ræðu. Ástand er ekki gott í Iowa og
fátækt. Starfar sem kennari, er í vanda vegna landakaupa.
Tíma helst varið í málanám. Biður um kveðju til Jóns
Bjarnasonar og framúrskarandi eiginkonu.

Stephán Jónsson

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

10.12.1904 (Bréfr. mágur HB, giftur Elínu.) Biður um ábendingu um
starfsmann. Séra Matthías bað í haust fyrir Magnús son sinn.
Spyr hvernig sé. Ragur við að taka pilt beint úr
foreldrahúsum.

Stephán Jónsson

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

12.1.1905

Óþarfi að halda áfram stafsmannaútvegun, hafi fengið vanan
mann.

Stefan Sigurdsson

Halldór E.
Briem

Minneota

5.9.1882

Þakkar bréf ritað í New York. Furðar á að hann skuli á leið til
Ísl. Óskar heilla. Góðar fréttir af veðri og búskap í M. og
Lincoln County. Verið að undirbúa haustkosningar í
sýslunum. Segist vera að selja land HB sem sé erfitt því nafn
hans vantar á afsal. 10.9.1882 heldur bréfritari áfram og segist
geta selt landið á 50 dali og segir hvernig eigi að ganga frá
málinu af hendi HB á Íslandi. Segir af gullbrúðkaupi gamla
Jónatans á Eiðum. Spyr hvort von sé til að prestur fáist frá Ísl.

Stefan Sigurdsson

Halldór E.
Briem

Minneota

11.5.1883

Segir af veðri, framkvæmdum og fólksflutningum; fréttir af
fólki; Jón Þorsteinsson frá Halldórsstöðum hafi hálfpartinn
gefið kost á sér til prests. Höfum heyrt að hann sé hættur að
drekka fyrir það mesta, enda höfum við ekki neitt með hann
að gjöra ef hann drekkur. Ræðir útgáfu blaðs.; sölu á lóð HB.
Erfitt að hanga á lóð sem ekkert er gert með.

Stefán Stefánsson

Halldór E. Briem

Möðruv.

12.6.1892

Vonar að HB sé kominn úr ferðavolkinu og lifi í áhyggjulausu
inndæli meðan nánustu kollegar búi við harðan kost af
náttúrunnar völdum. Ræðir um að erfitt sé að leigja HB
herbergi. Segist ekki geta innréttað loftið nema taka lán. Og til
þess treystir hann sér ekki. Ræðir hvernig þeir gætu losnað úr
þessum bobba sem við erum í, jeg peningabobba og þú í
húsleysisbobba. Stingur upp á að HB láni sér 5-600 kr. með
tilh. skilmálum. Vill ekki bæta á sig skuldum; vill heldur að
HB eigi hjá sér en aðra. Kannski HB sjái önnur ráð. Skoða
verður þetta sem hvert annað lán til sín. Ræðir um kost og hita
og hvernig megi útbúa herbergið þannig að snoturt sé. Getur
ekki skrifað meira því hann er að drepast í augunum.

Stefán Stefánsson

Halldór E. Briem

Möðruv.

6.4.1898

Ræðir enn húsnæðismál. Spyr hvort hann geti sætt sig við
kvist. Pétur vill vera þar, en ef HB vill hann, víkur P.

P. Stephánsson?

Halldór E. Briem

Akureyri

23.11.1883 Virðist tilboð í byggingu húss á/ við Möðruvelli.

Steingrímur
Thorsteinson

Halldór E. Briem

Reykjavík

20.10.1875 Sendir í tímaþröng þýðingu á vísum úr Robin Hood. Segir að
breyta megi þeim eftir geðþótta, ekki birta í sínu nafni.

Steingrímur
Thorsteinson

Halldór E. Briem

Reykjavík

1.2.1876

Litlar fréttir manndáðin hjá okkur er sára lítil, en eilíft þref um
fjárkláða og lítil samtök til þarflegra hluta. Sunnlendingurinn
nær aldrei í sinn „vin og velunnara“ þorskinn fyrir stormum
og brimhroða. Það eina sem hann hefur hugfróar er að draga
ýsur á landi. L-in (o:landshöfðinginn) hefir verið að búa til
nefndir, og þykir það hafa farið álíka og þegar einn ónefndur
herra ætlaði að skapa mann. einkum þykir
skólanefndarskipunin meistaralega klaufaleg. Ekki líkaði mér
ritdómur Björns Olsens um Manfred, það er auðfundið að
hann vantar allan næmleik til að dæma um hið fagra, hann sér
það allt gegnum einhver skýjuð lærdómsgleraugu. Hefur ekki
falleg orð um sálmabókina undir flaggi biskupsins. Það þyrfti
að taka ofaní lurginn á þeim herra. (Pétur Péturss.).

Steingrímur
Thorsteinson

Halldór E. Briem

Reykjavík

26.3.1876

Ræðir samb. þeirra á milli. Gleðst yfir að HB reif sig út úr
sýnóðu sálarkreppunnar. Lítið gerist á Íslandi, deyfð í öllu.
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Thorsteinson

sýnóðu sálarkreppunnar. Lítið gerist á Íslandi, deyfð í öllu.
Þykir furða hvað norðlendingar hafa doðnað, kannski oftekið
sig á þjóðhátíðarárinu. Stjórnarbótin þykir ágæti, svæfil til að
móka á í letidraumum, aðgjörðaleysis og stagnatíónar? Ég
veit það ekki en víst er það að nú gengur hér yfir land einhver
lognhettusótt eins og faraldur. Þykir slæmt að lítil áhugi er
fyrir norðan á stofnun skóla sem mér finnst eitt hið mesta
velferðarmál, því raunarligu eru það skólarnir sem skapa
þjóðirnar og án þeirra er kraftur þjóðanna lítill sem enginn.
Þykir álit skólanefndar fyrir neðan krítík. Ræðir vesturfarir.
Flytur kveðju frá Matth., Þjóðólfur gangi bæril. $ú kemur
senn kóngsins fæðingardagur; sæll ert þú að vera í því landi
þar sem slíkir dagar eru ekki haldnir.

Steingrímur
Thorsteinson

Halldór E. Briem

Reykjavík

9.5.1876

Steingrímur
Thorsteinson

Halldór E. Briem

Reykjavík

29.11.1879 Feginn að HB hyggi á heimför. Skýrir hví séra Björn
(Halldórsson) í Laufási gangi í lið með sýnóðunni: Fjarri að
hann sé frjáls í anda, fremur obskúrantiskur og pedantiskur,
og skal ég þó fúslega viðurkenna gáfur hans og vitsmuni í
sumum greinum. að öðru leyti get ég ekki sympatisarað þeim
manni. Gekk á fund landshöfðingja til að mæla með HB til
embættis. Faðir HB hafði verið þar og sótt án fullmaktar og
þarf að bæta úr því.

Steingrímur
Thorsteinson

Gestur Pálsson

Reykjavík

29.11.1879 Bréfið fór í ógáti í umslag til HB.
Spyr frétta um Bókmenntafél. og segir skoðun sína á því sem
er að gerast á Ísl. varðandi það og Skírni. Ráðgerðir um
Bmfél. séu frá Grím Thomsen, í eigingjörnum tilg.

Steingrímur
Thorsteinson

Halldór E. Briem

Reykjavík

13.7.1880

Ræðir trúlofun HB, séra Jón Bjarnason sem er í Rvík. Segir af
byggingu alþingishúss og fyrirh. kosningum og vilji margir
losna við Gr. Thomsen, sra Þórarin (Böðvarss.) og Halldór Kr.
Fr. og segist í þeim flokki. Segist ekki harma að HB fari ekki
að Möðruv. því horfur skólans séu ekki sem bestar. Ræðir
ástand í Lærða sk., samkomul. kennara gott nema HKF.
Hlakkar til að fá Eirík Briem til Prestask. Segir þá M. Joch
ekki ætla að halda áfram útg. Svanhvítar. Langar til að gefa
eigið ljóðasafn út. Segir frá útg. kvæða M. Joch., Gr.
Thomsen. Segir frá sjöskáldanefndinni um útg. sálamabókar.

Steingrímur
Thorsteinson

Halldór E. Briem

Reykjavík

2.8.1880

Bókmenntafél. er núna áþekkast heimili Odyssevs meðan
hann var fjarverandi, biðlar hafa sest í búið og eta upp
eigurnar. Ræðir kosningar. Einnig hita í Rvík sem veldur því
að fríið ónýtist fyrir honum því hiti á illa við hann og gerir
ónýtan til lesturs og starfa.

Steingrímur
Thorsteinson

Halldór E. Briem

Reykjavík

27.11.1880 Óskar til hamingju með giftinguna. Ræðir útgáfumál og góða
sölu dönskulestrarbókar sinnar. Hvetur HB til að gefa út enska
lestrarbók, bókmenntalegri en fyrri bók HB. Ræðir Bókm.fél.,
býsnast yfir útgáfu Sýslumannaæva. Segir margt annað ætti
heldur að gera. Mér þykir vænt um að skáldsaga sem þér líkar
er á ferðinni, sú er þú nefnir eftir frú Torfh. Hólm, og hlakka
ég til að sjá hana. Matth. hættur við Þjóðólf, fékk Odda, sem
er gott brauð. Vonar að það verði honum til heilla. Segir líka
að sér leggist það til þegar MJ fer að Eiríkur bróðir HB er
kominn, svo hann hefur einn í nánd sem hann hefur ánægju af
að tala við. Segir frá álitlegu (alþingis)þinghúsi, sem stendur á
ljótum stað. Bókasöfnin eru jafn þýðingarmikil og skólar.
Latínuskólahúsið er orðið mjög hrörlegt, raunar hjallur og
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Ekkert yrkji þó langi. Browning skrifaði og bað um kveðju til
HB og hefur haldið fyrirlestra og verið ötull í sínu húmbúgi en
er tryggur og velviljaður.

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
með sínum innri róðarskap og órækt er það þjóðarskömm.
Tveir skólapiltar hafi dáið í vetur og stafi sjúkdómur þeirra af
illum aðbúnaði og kulda í skólanum.

Steingrímur
Thorsteinson

Halldór E. Briem

Reykjavík

7.5.1883

Gleðst vegna þess að skólinn á Möðruv. gangi vel. Ræðir
hugmynd um að skipta Rvíkursk. í realdeild og latínudeild.
Vonar hann að það komist fyrir þingið í sumar. Vill að gerðar
verði breytingar á skólanum, sérstaklega starfi
umsjónarmanns og bygging nýs skólahúss. Las Brynjólf
biskup (eftir Torfh. Hólm) og líkar að mörgu leyti vel,
samdóma HB að hann er virðingarverð byrjun í sinni grein.
Poëstion rithöf. í Vín ritaði um bókmenntir á Ísl. í Magazin
für die Literatur des Auslandes og er dómur hans um Br.
biskup heldur vilyrður og heiðrandi. Ræðir blöð er út koma,
vonir bundnar við Jón Ólafsson. Segir Othello í þýð.
Matthíasar komna út. Því miður hafa slíkar bækur fáa
lesendur og Shakespeare okkar publico ofvaxinn. Segir Rvík
stækka en því miður prýðkar hún lítið.

Steinunn
Eiríksdóttir
Stephensen

Susie Briem

Mosfelli

20.6.1893

Þakkar fyrir útréttingar, biður SB að koma einhverju dóti
áleiðis til móttakanda. Óskar til hamingju með soninn Eggert
Harald (sem dó 4.8.1893.)

Steinunn
Pétursdóttir Briem

Susie Briem

Hafnarf.

8.12.1893

Leitar að jólagjöf fyrir Vilhjálm (Briem sem hún giftist 4 mán.
síðar), biður SB að kaupa prestakraga í Rvík.

Steinunn
Pétursdóttir Briem

Susie Briem

Hafnarf.

23.3.1894

Þakkar svuntu sem SB gaf í afmælisgjöf. Flesta á heimili
Gunnlaugs hafi verið veika af inflúensu. Hún dróst fram út í
Telefonin er Sigríður vildi tala við hana en ég átti bágt með að
heyra hvað hún sagði því ég hafði lokur fyrir eyrunum og
allskonar höfuðóra.

Steinunn
Pétursdóttir Briem

Susie Briem

Goðdölum

22.11.1894 Rifjar í fallegu bréfi upp minningu um nærfærni SB og
góðsemi við hana þegar hún bjó hjá henni sjúk. Segir frá
Goðdölum þar sem þau hafi það gott, byggingin leið, ljót og
köld. Upplyftingin eina er þau Vilhjálmur fara í göngutúr. Inni
unir hún sér við gítar og orgelspil og spilar nú í kirkjunni og
fær 30 kr. á ári fyrir. Eftir áramót koma stúlkur til hennar í
nám. Spyr hvernig henni líki trúlofun Páls. Manstu ekki hvað
jeg var oft að segja við þig að ég vildi að Páll fengi Álfheiði;
ég er viss um að hún er besta stúlka, lipur og skemmtil. í
viðbúð, þó hún ekki sé fríð.

George Stevenson

Stevenson í
Viðey

Ontario,
Kanada

9.12.1874

Hér virðist um einhvern að ræða sem er að leita að ættingja
sem fór frá Glasgow í Skotlandi 1828

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Gimli

3.7.1880

Fékk bréf frá Torfhildi Hólm á íslensku er hefði verið á
flækingi. Hélt hún gæti fengið HB til að þýða. Varð að grípa
til eigin ráða. Þykir ekki gott að þau HB séu ekki komin á leið
til Winnipeg. Ræðir bókmenntir og að Gimli sé hálfgerður
eyðibær. Segir frá jarðarberjatíma, spyr um hvernig þau vaxi
þar sem hann er. Bætir við að hún geti varla hugsað sér að
Torfhildur tíni þau eins feit og hún er, en gaman væri að sjá
það samt. Ræðir forsetakosningarnar og gerir ráð fyrir að
Hancock sigri og ljúki spillingunni. Hét að skrifa löng bréf ef
hann skifaði löng.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Gimli

5.9.1880

Ræðir aðskilnaðinn, hvar þau eiga að búa og hvort þau geti
ekki búið út af fyrir sig. Einnig hvar þau eigi að gifta sig.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Gimli

14.9.1880

Segist nú fyrst vonsvikin um landið því eftir storminn teldi
hún óbyggilegt hér. Hjá Fredrickson steig vatnið svo hátt að
garðinn flæddi og inn í hús. Sagði Sigurð og Carrie
(Christopherson) hafa fundið land; fleiri að flytja með
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búsmalann. Pabbi hennar kom og kvaddi, því nú yrði engin
Susie Taylor eftir giftinguna. Gjöf hans til HB voru tveir
kossar sem hún ætlar að skila honum með vöxtum.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

?

1880?.

Segist búin að skrifa bréf til móður HB, þykir það
kaldranalegt og biður um betri hugmynd.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Gimli

1.1.1881

Fjölskyldufréttir, hefur fengið harmóníum til að æfa sig á

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Gimli

29.1.1881

Er leið eftir að hann fór frá henni. Segir frænda sinn á leið til
St. Andrews sem hann býst við að kaupa og að SB komi með
þeim. Fleiri eru að flytja og vilja að hún komi með, en það
kýs hún ekki. Almennar fréttir, spyr hvort mrs. (Torfhildur)
Hólm hafi fallið gjöfin og hvort hún sé að reyna við nýja
skáldsögu. Skrifaði móður HB og Matthíasi.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Bayview

4.2.1881

Svarar HB: If it wasn´t good for a man til live alone, it wasn´t
good for women either. Dreymdi hann; er mjög einmana að
vera aðskilin honum. Biður hann að segja ekki Torfhilfi frá
því.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Bayview

8.2.1881

Segir frá einangruninni í vetrarveðrinu, skrifar kafla í bréfinu
á góðri ísl. Segir þetta í fyrsta sinn sem hún hafi skrifað á
málinu.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Gimli

27.2.1881

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Bayview

13.2.1881

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Bayview

15.2.1881

Skrifar upphafið á ísl. Sigurður ókominn, er hann kemur ætlar
hún til Jóa frænda (John Taylor?) í Gimli. Þær systur hafa
verið að reyna að lesa ísl. kvæðabækur sem þær skildu allvel.
Hlægil. kvæði eftir Jón Ólafsson (f. 1850) um hann sjálfan
and died when he was done living. Spyr hvort hann geti
útvegað Snót frá Ísl. því systir hennar vilji gefa Sigurði
(Christopherson) hana.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Bayview

21.2.1881

Íslendingur, Jónas, er í heimsókn og gistir hjá þeim; þær
systur verða af kurteisisástæðum að tala ísl. Segir frá
heimsóknum og hugsunum fólksins. 23.7. Sigurður kominn,
segir að leiga sé há í Winnipeg og erfitt að fá húsnæði.
Barnaskólinn stendur ekki undir sér. Sigurður hélt ræður í W.
og sagði sína ræðu hafa verið besta!!

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Minneota

13.4.1881

Jacobson hafi týnst; frá leitinni að honum og hvernig hann
fannst.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

1.11.1882

Segir af erfiðu ferðalagi. Er þau komu að R. var Ingibjörg sótt
inn en hún gat ekki gabbað hana því er hún kom út þekkti hún
hana strax. Eggert og Ólafur eru ekki heima og Sigríður
rúmföst vegna fótarins. Fólk segir hana tala betri ísl. en
Frederikku (svilkonu). Þakkir til Thoroddsen fyrir söðulinn.

Susie Taylor Briem
- Sigríður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

3.11.1882

Segir frá fyrsta fundi við tengdaföður sinn Eggert G. Briem.
Lýsir honum og segir glæsilegan gamlan mann. SEB bætir við
ósk um kennslubók Hjaltalíns, því Susie ætli að kenna þeim
ensku henni og Jóhönnu systur hennar. Segir mikla breytingu
fyrir Susie að vera komin, - eina amer. konan sem bús. er hér.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

12.12.1882 Segist skrifandi bréf í tímaþröng, skip að fara frá Sauðárkr.
Kveðjur frá öllum á R. en þeir eru margir forvitnir sem
komnir eru til að hitta ameríska konu HB, þ.á.m. Claessen. C.
hefur gaman að kappræðum við SB og héldu þau öllum
vakandi og hlæjandi í gærkvöld þar sem þau ræddu tísku.
Hefur aldrei séð tengdaföður sinn jafn glaðan. Ætlar að reyna
að kenna Jóhönnu ensku. Farið að ráðum HB um hvernig
megi koma í veg fyrir einmanal., hefur eitthvað fyrir stafni frá
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morgni til kvölds. Ódags. seðill fylgir.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

12.11.1882 Segir frá ferðinni og hestinum frá Rst. til S. Hingað kom skip
með vörur og Eiríkur Magnússon með því. Segist aldrei hafa
fallið jafn illa við nokkur mann eins og hann, sem er bæði
grófur og hrjúfur. Hann er ekki sannur maður. Hann talaði svo
illa og grimmdarlega um Guðbrand Vigfússon að ég tók það
svo að þeir væru óvinir. Segir frá börnum Claessen, Eggert
greindur. Halda á 16 m. veislu fyrir EM og kostar þáttt. 10 kr.
Já, Eiríkur er ógeðfelldur sem heldur sig geta sagt hvað sem er
eins og kóngur væri. Hann stríðir SB, spyr hvort HB sé ekki
þreytandi, siðprúður, reyki ekki, drekki ekki og ekki neitt.
Veislan er í dag; Eggert glæsilegur í einkennisbúningi. Biður
hann að koma ekki á jólum ef vegir verða jafn slæmir og nú.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reynistað,

16.11.1882 Veislan fyrir Eirík Magnússon var ekki tíðindalaus. Skafti
Jósepsson var fullur eins og vænta mátti og hagaði sér svo illa
að beita þurfti valdi til að koma honum út. Séra Ólafur
stúdent eins og hann er nefndur (sérkennilegur maður sonur
Bólu Hjálmars) hefur komið hingað og er svo skotinn í konu
þinni að ef þú átt fyrir þér að vera afbrýðissamur þá er að því
komið. Er mjög einkennilegur. Ég segi ekkert frekar um hann,
því hann er gamall.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

4.12.1882

Gleðst (sem oftar) yfir bréfi hans sem þó var ekki nema
snepill. Hlakkar til jóla og gerir sér von um að hann komi.
Segist hafa skroppið til Sauðárkr. með Ólafi mági sínum og
hefði það verið skemmtilegur reiðtúr. Rekur á eftir HB með
að skrifa eftir nýjum söðli því þeir ísl. séu ekki góðir. Hafa
verið að leggja á ráðin um það systurnar og móðir hans að
hann reyndi að verða ritari alþingis næsta sumar. Svarar
spurningu um alvarlegan Ólaf bróður sinn. Henni falli mjög
vel við hann þótt hún hafi ekki kynnst honum. Hann hafi
mikið að gera, þögull, góður og hugsunarsamur. Sigríður er
skrýtin en ekki ógreind. Við Ingibjörg móður hans fellur henni
einstakl. vel; góð og birtir sérstakl. yfir henni þegar á HB,
Sigurð, Ólaf og Vilhjálm er minnst. Þið eruð hennar uppáhald,
einkum þú. Ræðir bréf frá Stefáni (Stefánssyni) og segir gott
að hægt sé að selja landskikann.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

7.12.1882

Ræðir enn söknuð vegna aðskilnaðar. Segir af jólahaldi, m.a.
að þau Ólafur mágur hennar hafi tekið þátt í skemmtun
vinnufólksins sem kenni henni að hafa meiri stjórn á sjálfri sér
og sínu lífi. Erfitt að láta líta út fyrir að hún sé ánægð. Þráir að
geta hitt hann og glatt hann. Ræðir starf hans á Möðruv. spyr
hvort hann hafi ekki hitt amtmanninn sem hafði skrifað
tengdaföður hennar og lýst vorkunn sinni vegna aðskilnaðar
þeirra HB og SB. Segist hugsa um Sigríði á næturna en hafi
ekki mikla ánægju af henni. Annað mál sé með Eggert litla
Claessen.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

27.12.1882 Saknaðarbréf v. aðskilnaðar á jólum. Tók þátt, ásamt Ólafi
mági sínum í skemmtun starfsfólksins og náði með því tökum
á sjálfri sér þótt erfitt sé að sýnast glaður. Spyr hvort hann hafi
komið til amtmanns sem hefur skrifað tengdaföður hennar og
vorkennt HEB fyrir að þurfa að búa í húsi Hjaltalíns. Sagðist
líka vel við STB. Ræðir veikindi HEB og Schierbeck lækni

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

20.1.1883
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Fréttir af fjölskyldunni á Reynist. Að Eggert og Ingibj. hafi
slegið á frest ráðagerð um flutning til Rvíkur. Ræðir dauða
Jóns ritara. Einnig handalögmál í lærða skólanum. Segir séra
Arnljót ætla að beita sér gegn Hjaltalín á þingi.
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Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

7.3.1883

Ræðir bréf er þau fengu frá Ameríku. Fór til Sauðárkr. með
tengdamóður sinni í nokkra daga, hefði Valgerður verið þar
slæm í fæti. Ræðir það sem HB sagði um orð Jóns Ólafssonar.
Hún er ósammála honum þó hún telji framsetninguna
óþolandi. Ítrekaði að ef Hjaltalín myndi ekki svara greininni
væri hann skynsamur. Ræðir brottför Ben. Gröndal frá lærða
sk. og mögul. að Thoroddsen tæki við. Margir telja líkl. að
Gunnl. Briem verði kosinn á þing. Líkl. að Indriði Einarsson
og Skafti verði líka í framboði. Segir Ólaf bróður hans kosinn
einum rómi ef hann gæfi kost á sér.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

4.4.1883

Saknar að fá ekki bréf. Páskar liðnir, hún einmana því hún
hafi þá ekkert sérstakt fyrir stafni. Farin að hlakka til komu
hans. Ræðir ferð þeirra til Rvíkur, segir að ef hann fari muni
hún verða með. Fjallar um fyrirkomulag ferðarinnar, að hún
þurfi á ýmsu dóti að halda frá Möðruv. Segir Halldór Kr.
Friðriks. sé að hætta við Lærða sk. Þar eygir hún mögul. þó
hún segi það líka loftakastala. Piltarnir í skólanum hrósi
honum fyrir að bera velferð þeirra fyrir brjósti. Á afmælinu
komu þau í heimsókn Claessen og Valgerður. Hún ætlar að
vera á Reynistað um tíma en verst hvað hún er lasin alltaf,
einkum með bólgna fætur. Eggert litli er hér líka. Segist hafa
saumað sér kyrtil.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

11.4.1883

Ræðir ferð þeirra HB suður, segir fjölsk. vonsvikna ef hann
komi ekki við. Stingur upp á að þau fari landveg. SB annast
Valgerði sem er veik. Ólafur bróðir hans í stöðugum
uppboðsferðum vegna eigna fólks sem sé að fara vestur um
haf. Honum sé það starf álíka gleðiefni og söngkennslan HB.
(Ferðina suður virðist HB fara í lækningaskyni.)

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

15.4.1883

Gunnl. bróðir HB er kominn, fellur SB hann vel í geð, mikið
líf fylgir honum í húsinu. Verður til mánaðam. Vonar þau geti
öll orðið samferða suður. Sigurður br. hans telur hann viss um
ritarastarfið við alþingi ef HB leggi sig eftir því.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

19.4.1883

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

27.4.1883

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

8.5.1883

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

2.11.1883

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

10.11.1883 Vonar að Skapti verði ekki kosinn. Verið getur að Gunnlaugur
bróðir HB bjóði sig fram.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

11.11.1883 Segir frá heimilinu, tengdafaðir hennar hefur mörg mál.
Ólafur br. HB fer til uppboðs á Hofsósi ásamt Claessen. Þær
Sigr. mágkona hennar, sem var skárri í fætinum, vildu fara
áleiðis með þeim á hestbaki. Illa stóða á með hesta en Ólafur,
án þess að segja neitt, fór af bæ og fékk hesta lánaða. Margir
hugsa um Am.ferðir og leita ráða hjá SB. Segir frá áhuga á
Ameríkuferðum. Verið spurð álits, ekki tekið afstöðu, sagt
kosti og galla. Hefur lært að spinna.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

18.11.1883 Segir fréttir af dauða Snorra? og sorg Eggerts? þess vegna.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

10.1.1884
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Gunnlaugur á leið suður, þaðan til útlanda. Ræðir suðurferð
þeirra.
Er búin að fá orgel í húsið en ekki mikill mögul. á að æfa sig
v. kulda. Allt er rólegt ef það væru ekki stöðugur málarekstur.
Skafti hefur nóg að gera (virðist hafa verið sýsluritari, var
áður við laganám en lauk ekki). Mun ætla að bjóða sig fram
til þings fyrir Skagafj. Ekki fellur fólki það vel því þá leggst
vinna á aðra.

Ræðir húshjálp HB, batnandi heilsu sína.

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

18.3.1884

Fór á ball með Rannveigu frænku hans. Þar var hún að reyna
að skýra út fyrir fólki hvers vegna hann kæmi ekki, væri
upptekinn við skriftir o.s.frv. Komu heim kl. 3.30. Sendir HB
kíníndropa. Biður hann að koma ef hann telji það ekki skaða
heilsuna.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

3.10.1884

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

6.10.1884

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

10.10.1884 Borgaði séra Matthíasi skuld. Börnin eru öll heima. Eru búin
að fá telpuna sem er 4ra ára frá bróður M. á Ísaf. Er uppáhald
þeirra. Erfitt að fá kjöt og slátur. Spyr frétta.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

14.10.1884

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

19.10.1884 Í versta skapi vegna vandræða með að koma sér fyrir í
íbúðinni. Bætir ekki úr að hann tók húslykilinn með sér. Segir
frá sambandi sínu við frú Havsteen og frú Stephensen. Búin
að sjóða niður nóg kjöt eftir að hafa gert góð kaup á
lambsskrokki.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

28.10.1884

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

8.11.1884

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

20.11.1884 Margir fór í afmæli frú Havsteen, en hún ekki vegna lasleika.
Fékk slæma ull frá Bægisá. Segir frá málarekstri SvörtuMöllu við séra Matthías.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

24.11.1884 Ráðagerðir v. komu HB um jólin. Segir af rimmu Havsteen og
Laxdal, með Oddi og Stefánsson blönduðum í málið. Ræðir
grein eftir Pál Jónsson í Norðurljósinu.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

4.12.1884

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

11.12.1884 Séra Matthías hélt fyrirlestur í gær sem olli vonbrigðum því
hann las bara upp fyrirlestur eftir Channing sem hún þekkti
fyrir. Biður HB kaupa rjúpur, koma með til jólanna.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

18.12.1884 Bakaði sex christmas cakes og ætlar að gefa fátækum. Eina
fyrir Guðmund, sem býr uppi á lofti. Börnin hans verða glöð.
Segir frá heimsóknum vinkvenna. Veit ekki hvernig hún gæti
látið tímann líða með konu Matthíasar. Fékk 8 rjúpur sem
kostuðu 12½ eyri.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

4.8.1885

(Bréfið sendir SB til HB sem staddur er í Khöfn, býr hjá
bandaríska sendiheranum R.B. Anderson á St. Kongensgade
50). Segir að Þorv. Thoroddsen hefði fengið stóran
rannsóknarstyrk, vonar að stöðu hans fái Jón Jakobsson. Hinir
umsækjendurnir eru Árni Jónsson, Ásgeir Blöndal, Patterson
ofl. Gleðst yfir að hann búi hjá RBA. Sjálf verið að skrifa
grein til birtingar í Ameríku. Segir frú Hjaltalín hafi komið til
landsins og muni heimsækja sig. Minnismerki um Hallgrím
Pétursson var afhjúpað á sunnudag. Biskup hélt ræðu sem fáir
heyrðu. Hitti Þórð Thoroddsen. Ef Þorvaldur er ófríður er
Þórður sýnu verri. Segir hann hafa sent Páli grein um
Anderson sem hún ætlar sjálf að fara með til Björns Jónssonar
til birtingar og til vara til Jóns Ól. Björn lofaði birtingu.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

25.8.1885

Ræðir spítalalegu HB, stöðuveitingu Þorv. Thor. á Möðruv. og
vandræðagang í því samb. Minnist á peningavanda. Stefnir að
því að fara norður eftir nokkra daga. Segir af góðu samb. sínu
við frú Hjaltalín og flutningi Gunnlaugs og Frederikke suður.
Segir að Páll bróðir hans hafi talað við landshöfðingja um
stöðuna.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

3.10.1887

Nefnir nöfn. séra Matthías, frú Margréti, séra Davíð, Jóns á
Þrastarhóli, Torfa og Jónasson, Þorbjörg á Hátúni o.fl.
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Ræðir kola-, olíukaup og matarkaup sendingu til HB.

Ræðir erfiðleika Páls bróður HEB. Ræðir fjárhag þeirra hjóna.

Eggert Ásgeirsson skráði 2007-9

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
Þrastarhóli, Torfa og Jónasson, Þorbjörg á Hátúni o.fl.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

14.10.1887 Ræðir matarsendingar; geymslu á bréfum, virðist eins og fyrr
og síðar séu þau hrædd um að einhverjir snuðri í þeim.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Möðruvöllu
m

8.11.1887

(Varla réttur sendingarst.) Var í gærkvöldi hjá amtmanni sem
sagði að HB hefði fengið skipun. Segir að Páll bróðir hans
hafi eignast barn. Vonar að Kristín nái sér fljótt. Tryggvi kom
í heimsókn til að kveðja.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

4.12.1887

Ræðir sorgartíðindi Páls (vegna dauða konu hans). Ræðir
fallegt bréf sem HB hafi fengið frá Gunnlaugi br. sínum.
Biður hann um að gleyma gamalli misklíð. Segir efnahaginn
skárri en ætlað var.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

12.1.1888

Ræðir leiða sinn vegna þess að hann kom ekki um jólin,
hlakkar til vorsins. Þráir að hitta hann til að geta rætt
framtíðarhorfur. Allt hefur kennt henni að hafa meiri stjórn á
sér og vera nægjusöm. Las þunglyndislegt bréf Gunnlaugs til
föður þeirra þar sem hann lýsir hve illa honum falli við Rvík
eða öllu heldur að vera fjarri föður sínum og móður. Óviss
hvort fyrirtækið geti haldið út mikið lengur. Ræðir orð Láru
(Pétursdóttur Bjarnason) um að HB hafi gert rangt í að taka
SB með sér til Ísl. Segðu henni að aldrei hafi mér verið jafn
þungt í sinni og er ég var í hennar promished land Minnesota.
Frú Bjarnason er ávallt sama góða vinkonan en því minna sem
við höfum með Láru aðgera þeim mun betra, tilfinningar
hennar eru af einhverjum ástæðum ekki góðar. Er að gera
skyrtu og nærföt f. HB. Að ljúka við inniskó fyrir Ólaf bróður
hans í sumargjöf. Fellur vel við Vilhjálm; líkur Ólafi og HB,
rólegur, skapgóður, ólíkur Jóhönnu. V. var að koma frá Ríp og
lífgar upp heimilið, sem er ekki leiðinl.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

24.1.1888

Skilaboð

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

25.11.1888 Allt á kafi í snjó. Sendir eint af (V-ísl. blaðinu) Lýð ásamt
matvælum. Hefur spunnið og bakað.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

9.12.1888

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

2.2.1889

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

28.2.1889

Segir af tónleikum sem Möðruv.piltar ætla að sækja. Þótti
spaugil. að hann varaði hana við í bréfi sínu að ofgera sér ekki
við spuna, lestur og skriftir, strikaði það síðasta þó út.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

16.3.1889

Segir frá reiðtúr að Laugalandi. Sendir kvæði Matthíasar um
Grána (hennar) og biður hann passa upp á það.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

17.3.1889

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

21.3.1889

Heimsókn til vina, gestum og spilamennsku.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

26.3.1889

Útreiðatúr á góðum hesti, Skjóna.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

30.3.1889
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Séra Matthías og frú komu í kvöld heimsókn og drukku hjá
mér te. Þú hefðir hlegið ef þú hefðir verið hér. Þegar hann
kom inn rak hann strax augun í pappírblöð, tók þau í
hendurnar og fór að velta fyrir sér hvers vegna ég ætti svona
mikinn pappír og til hvers ég ætlaði að nota svona mikið.
Betra væri ef hann fengi eitthvað af honum o.s.frv. Ég sagði
honum að hann gæti fengið helming ef hann vildi - og með
hann fór hann! Var í heimsókn hjá Havsteen hjónunum. Þau
hafa ekki mikið álit á MJ en segja að honum hafi farið mjög
aftur á árinu. Magnús Stephensen skrifaði, sagði að það besta
sem hægt væri að gera fyrir MJ væri að safna fé og koma M.
til Ameríku.

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

31.3.1889

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

4.4.1889

Fór í kirkju. Séra Matth. bað hana koma með heim til að sýna
henni tvö kvæði annað um Skagafj. (hann var að koma þaðan)
og hitt þýðingu á Goethe. Magnús (organisti) lánaði SB orgel
og hefur hún verið síspilandi síðan. Bað HB biðja Magnús að
koma með nótnabækurnar hennar. Miði dags. 8.4. Segir að við
messu hafi verið sungið What a friend we have in Jesus og
segir að fólki hafi þótt það fallegt.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

6.4.1889

Segir frá útreiðartúr. Fékk konu sr. Matth. í heimsókn ásamt
konu Jóns Stephensen, þegar þær voru orðnar fjórar byrjuðu
þær að spila.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

29.9.1889

Fréttir bárust m. Eyjólfi ljóstolli um að hann hefði hitt HB.
Gátu ekki spurt nánar. Eins og Páll þurfti varð að borga til að
losna við hann. Segir frá húsnæðisleit Páls fyrir sig og Sigríði.
Byrjuð að kenna Jóhönnu og Ingibjörgu ensku. Páll og
Sigurður vilja að hún lesi ensku með þeim líka. Fyrsti tíminn
var í gær en árangur fremur hlátur en lærdómur. Skólapiltar að
koma í bæinn. Ragnheiður Melsted og Hannes Hafstein ætla
að giftast 5.10. Frú Hafstein siglir m. Láru. Elín er alltaf lasin.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

1.10.1889

Er flutt og lýsir húsakynum sínum

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

9.11.1898

Hefur verið mikið veik á sjúkrahúsi. En er nú komin af
morfíni og ópíumlyfjum. Sigurður og Páll bræður H. hafa
komið dagl. Indriði Einarsson hefur leyst upp hemilið og
fjölsk. dreifst meðal frænda þar sem hann getur ekki lifað á
3500 kr. launum. Gestur Pálsson heldur fyrirlestur um
menntunarástandið.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

10.11.1889 Sigurður kom í heimsókn og las fyrir hana og sagði frá fyrirl.
Fólkið hans er gott við sig.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

28.11.1889 Komin af sjúkrahúsi, er hjá tengaföður sínum. Segir frá fyrirl.
Gests P. í Góðtemplarahúsinu sem vakti umræður. Björn
Jónsson, Jón Ólafsson, Jón Bjarnason, Indriði Einarsson og
Páll tóku til máls. Jón Bjarnason kom Gesti til varnar en Jón
Ól. og Björn voru á móti. Eitthvað sem JB sagði kveikti í P.,
hann hélt kortérsræðu, þótti mælast vel. Þorlákur Johnson var
með panóramamyndasýningu fjögur kvöld svo eitthvað hefur
hann hagnast.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

1.12.1889

Vandræði m. að gr. sjúkrakostn. Treystir sér ekki til að biðja
tengdaföður sinn um lán því han hafi nóg með að kaupa kol.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.1.1890

Segir frá kirkjuferðum um hátíðarnar, vinsældum séra
Þórhallar; séra Jóhann Þorkelss. verði dómkirkjuprestur. Þykir
hann betri kostur en séra Sigurður Stefánss. Ræðir kosningar
fyrir norðan og framboð HB.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

5.1.1890

Segir af kirkjuferðum og hóp skólapilta sem séu nú að ganga
til kirkju. Ræðir sjúkrahúsvist sína og 70 kr. kostnað hennar
vegna. Þá ræðir hún um sölu bóka HB.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

5.2.1890

Fékk bréf frá systrum sínum og segir fréttir af þeim. Segir frá
heimsókn Torfhildar Hólm sem gaf þeim Eldingu í jólagjöf.
Einnig af veikindum Björns Jenss. kennara. Páll bróðir HB
sendir kveðju og segir hann hafa unnið málið við hreppinn.
Hlakkar til að sjá grein hans í Norðurlj. Hestur hennar er í
Hafnarf.; spilltur þar sem hann stendur oft við búðardyr
Gunnl. og fær skonrok. Jóhanna systir HB átti afmæli, báðar
léku í leikriti Thorvaldsensfél. Segir frá grein eftir Poëstion
sem m.a. nefndi bók HB um goðafræðina.
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Meginefni

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

24.2.1890

Las grein HB í Norðurljósinu. Saknar að hann hafi ekki sagt
sér frá slysi sem henti Sigurlaugu (Árnadóttur, síðar Knudsen)
á Laugalandi, en mikið er rætt um það í Rvík. Kom reikningur
frá Jóni Ól. sem menn skildu ekki vel en Páll bauðst til að
greiða. Jón tekur næsta skip til Ameríku. Reikningurinn mun
vera vegna bókaútgáfu.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

28.2.1890

Fjármál og innkaup sín frá Þýskal. Leggur til að HB selji kú
þeirra. Þá talar hún um ferð hans suður, búskap Stefáns
kennara á Brekku; yfirtöku Hjaltalíns á búskap á Möðruv.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

23.3.1890

Jakob frændi hans Briem farinn vestur um haf samf. Jóni
Ólafss. Gunnl. farinn til Hafnar með Frederikke og Ólaf son
þeirra. Segir af útreiðum. Páll sótti um Rangárvallasýslu.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

21.4.1890

Segir af bréfaskiptum sínum við fjölskyldurnar í Vesturh. og
af börnunum þar. Haldinn fundur í stúdentafél.; hélt Sigurður
bróðir hans ræðu um stjórnmálin. Voru ræðumenn á sömu
skoðun og þeir Páll. Hrædd ef HB ætli suður einn síns liðs.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.5.1890

Tók tvö herbergi á leigu í húsi Sigurðar Vigfússonar; er við
hlið spítalans, nokkuð langt frá húsi Eggerts föður hans. (Sp.
stóð þar sem Herkastalinn stendur. Faðir hans í Lækjarg.) Fór
með hópi í siglingu út í Engey þar sem hitað var kaffi og
súkkulaði: Vertu óhræddur, ég held loforð mitt við þig og
snerti aldrei kaffi.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

8.5.1890

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

20.10.1890 Sigurður bróðir HB settur sýslum. í Árness. Varð að hætta
kennslu í Lærða sk., tók Vilhjálmur við kennslu í neðstu
bekkjum. Skrýtið að nemandi sem útskrifaðist með lægstu
einkunn sé kennari haustið eftir. Segir Pál hafa (í Rang.) tekið
fastan mann, stóran og skapillan, hafi hreppstjóri ekki viljað
taka hann fastan úr því hann lét ekki undan. Spurning hvernig
fer.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

10.11.1890 Segir af ferð og dvöl hjá Gunnl. í Hafnarf. Á suðurleið var
hún samferða Franz Siemsen sýslum. Þótti kostulegt er hún
heyrði hann fullvissa Gunnl. um að hann myndi sjá vel um
hana og vernda eins og hún væri some piece of fragile goods,
carefully packed and marked „this side up - with care“. Þá
segir hún af útreiðatúr með Vilhjálmi, góðum hesti. Einnig af
Sigurði sem býr hjá verslunarstj. Nielsen (á Eyrarb.). Biður
HB útvega sér band, helst frá Ljósavatni sem er með góða
vöru. Virðist búa í húsi tengdaföður síns, segir frá skipan þar
sem margir eru saman. Segist verða einmana í vetur því hún
sakni Ingibjargar tengdamóður sinnar. Jóhanna sér um
húshald, óvissa um framtíð. Ræðir panaorama-myndasýningu
Þorláks Johnsen og hafði litla skemmtun af. Fréttir af
fanganum sem Páll vildi í fangelsi: Hann gaf upp mótspyrnu
þegar hann sá að hann kæmist ekki hjá því að fara þangað.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

2.12.1890
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Þykir HB lifa einsetulífi þegar hann jafnv. sér eftir að hafa
skroppið að Hofi. Segir sitt líf fábreytt líka. Páll komi í bæinn
fyrir jól, þá verði væntanl. rætt um hvernig Eggert faðir þeirra
hagi lífi sínu framv. Sjálfri finnst henni að hann eigi að hafa
það óbreytt, Jóhanna stjórni húshaldinu vel og engin vandræði
ennþá vegna Sigríðar, því Jóhanna hafi stjórn á henni. Sjálf
situr hún við spuna, hannyrðir, saumaskap og lestur.
Kolaskortur og kaup á þeim. Hafði lesið hrakyrði Arnljóts um
Sigurð bróður hans, sem hann reyndar hafði gefið sér tíma til
að velta fyrir sér frá miðjum síðasta vetri. Talandi um óhróður

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
féll henni ekki grein HB í Ísafold. Þykir hann hundrað sinnum
of góður til að eiga slíkan orðastað við jafn fyrirlitlega skepnu
og Skúla og ekki væri ánægjulegt að fá sekt fyrir orð um
opinberan embættism. sem erfitt er að sanna þó sönn væru.
Ræðir þungt högg sem Halldór Kr. Friðriksson varð fyrir er
hann fékk fréttir af Móritz syni sínum (hann lenti í fangelsi).
HKF tók næsta skip þó hann geti ekkert gert.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Hafnarfirði

6.1.1891

Dvelst um tíma hjá Gunnl. og Frederikke. Spyr hvernig
Sigríður frænka hans (á Hofi) hafi það eftir að Ragnh. gifti
sig. Spyr hvort Sigríður og Davíð nefni Ólaf son sinn á nafn.
Spyr hvernig Ingibjörg Skaftadóttir hafi það eftir að hún
bilaði á geði. Allir heima á jólunum (nema Sigríður sem var
veik), spiluðu og fóru í jólaleiki. Voru boðin á jóladag til
Eiríks. Eggert faðir þeirra sat við spil til kl. 2 um nóttina og
lét ekki á sjá. Segir af panóramamyndasýn., konsertum og
leikritum skólap. þar sem sungið var milli þátta. Segir hvað
GEB og FB geri sér gott þegar hún er einmana. Sigurður og
Páll komu ekki um jólin. Segir frá málferlunum og búið að
sanna eitthvað. Saknar þeirra mikið; en sérstakl. tengdamóður
sinnar. Spyr margs.
Skýr.: Ingibjörg Skaftadóttir virðist hafa náð sér, varð síðar
ritstjóri o.fl.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

5.2.1891

Ræðir enn hræðilega grein hans um Skúla. Hefði gefið mikið
fyrir að hún hefði aldrei verið skrifuð. Skrifin í Fjallkonunni
gera honum erfitt fyrir um að höfða ekki mál gegn HB. Segir
Sigurð (Ólafsson, í Kaldaðarnesi) skipaðan sýslum. í
Árnessýslu. Segir frá rannsókn Páls undir Eyjafj. Ræðir
framtíð tengdaföður síns.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

1.3. 1891

Ræðir heilsu sína og vinnu, stöðuna á Möðruv. Dreymir um
að þau geti búið þar saman. Segir frá húsnæðism. og
leiksýningum í bænum; ferðum Páls til Rvíkur og suður að
Auðnum. Einnig af málaferlunum, þjófnaðardómum og
meinsæri. Páll kom með teikningar af húsi sem hann langar til
að byggja í Eyvindarmúla, fallegasta blettinum á landinu. Þar
gæti EGB faðir þeirra dvalið hjá honum. Páll kominn frá
Auðnum. Kristinn sonur hans hefur verið mikið veikur vegna
kíghósta. Páll ætlar ekki að láta hann vera lengur f. sunnan.
Elín að gefa bók sína út í nýrri útg. Sitja Eggert og Jóhanna
við prófarkalestur.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

22.3.1891

Segir frá leiksýningum, Nýársnóttinni, Dalbæjar prestsetrið og
Ævintýri á gönguför. Fór til Þorleifs vegna greinar HB sem
dregist hefur að birta.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Hafnarf.

20.4.1891

Verið hér um skeið og hjálpað Frederikke við hannyrðir og er
því verki lokið. Ræðir tombólur sem haldnar eru alls staðar
um landið, á Möðruvöllum, Sauðárkr., Reykjavík og alls
staðar virðist fólk hafa peninga þegar eru haldnar.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

8.5.1891

Segir af húsnæði. Einnig af tónleikum Helga og sveitar hans
framan við bakaríið og fylgdist með, naut tónlistar af
svölunum hjá sér. Við messu, en hvarf á braut er leiðinl.
atburður átti sér stað, eiginlega árás Helga Skúlas. í kirkjunni,
hann réðst á prestinn. Hafði þjáðst af svefnleysi og bilast. Sig.
bróðir HB settur sýslum. í Vestmannaeyjum. Páll hefur mikið
að gera í þjófnaðramálum, Sigríður við kennslu og Jóhanna að
gera hreint.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

10.5.1891

Hjaltalín ætli að leigja herbergi á neðri hæð hússins þar sem
hún býr.
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Staður

Dags.

Meginefni

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

30.9.1891

Segir af námi Eggerts og Vilhjálms mága sinna. Sigurður
ætlaði að kenna reikning í 1. bekk. Páll Melsted bað hann um
að taka að sér kennslu (í Kv.sk.) og létta á sér. Hitti
tengdaföður sinn lítið, herb. hans ókynt., hann lasinn. Óskar
að hún gæti fengið tækifæri til að annast hann, fá hann til að
styrkja sig. Ræðir brúðkaupsd. þeirra þennan dag, segir að
henni finnst síður en svo að hún sé miðaldra, frekar jafn ung á
áður. (Var þrítug).

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

2.10.1891

Eggert bróðir HB tók inntökupr. og stóð sig vel. Situr sjálf í
herbergi sínu við lestur og þýðingar.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

20.10.1891 Ræðir um ferð HB norður og gladdist yfir að hann var samf.
séra Matthási frá Suðárkr. Segir af 88 ára afmæli tengdaf.
síns. Siggi er stundakennari í Latínsk. og Kvennask.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

10.11.1891 Biður hann að láta sig sjá leikrit sín áður en hann sýni þau
öðrum. Segir Skúla hafa höfðað mál á hendur HB eins og
búast mátti við. Biður hann um að láta sig fylgjast með málinu
þótt henni mislíki málið allt.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

2.12.1891

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

14.12.1891 Segir frá fólki í Reykjavík, erindrekstri og samskiptum.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

8.1.1892

Gleðst yfir að hann hafi lokið við leikritið. Grunar óljóst af
því sem hann sagði um það að hann telji að henni líki það
ekki. Hefur sýnt það fólki á Ak fortunately or unfortunately.
Hún hefur heyrt ýmsa nefna leikritið. En hún á von á því með
næsta pósti. Hefur heyrt af málarekstri við Skúla, á von á sekt.
Kvíðir ef hún verður þung. Segir af jólahaldi og gleði Eggerts
tengdaf. hennar við spil fram að miðnætti, tók tíma fyrir hann
að ná sér. Efndi Jóhanna systir HB til 19 manna veislu 2.1. og
rýmdi eina stofuna svo hægt væri að dansa og fara í leiki.
Næsta kvöld hélt hún sjálf ámóta veislu, þar var dansað meira.
Jóhanna heldur aðra veislu næsta dag og þar m. er jólah.
lokið. Héldu skólapiltar álfadans og leikfélagið setur upp
Ævint. á gönguför. Ræðir húsnæðismál næsta sumars. Þröngt
verður þegar HB kemur.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

5.2.1893

Lýst ekki á Sólskjöld og frekara at við Skúla. Let sleeping
dogs lie. Ræðir málaferli Skúla. Segist hafa skemmt sér og
gengið vel skautahlaup. Segir frá l´hombre-spilamennsku
vinkvennanna, uppsetningu leiks Ibsens, Víkingana á
Hálogalandi, sem Kristján Þorgrímss. og leikfél. ætlar að setja
upp. Hún telur það fél. ofviða. Biður um leikrit HB er hann
samdi fyrir skólapilta. Segir frá barnamissi þeirra V. Claessens
og að Eggert sonur hans standi sig vel í latínusk. Segir Pál
bróður HB hættan við að byggja og stofna bú.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

24.3.1892

Fegin að málaferlum sé lokið - þótt hann hafi þurft að gr. sekt.
Gleðst yfir að Skúli hafi þó tapað máli f. vestan. Sigurður Br.
á Akranesi til að gera upp gjaldþrota bú Snæbjarnar kaupm.
Sveinbjörnsen hefur loks sagt upp bankastjórastarfi. Gettu
hver ég vona að fái starfið? Páll hefur leigt fjórðung Árbæjar
og ætlar að stunda búskap. Hugmyndin að Jóhanna og faðir
þeirra fari þangað í júní. Leið á að hann skuli gera þetta því
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Vinnur að þýðingu goðafræðinnar fyrir HB. Sagðist hafa sýnt
konum er vinna við leikssviðsetningu leik HB en þær hafi
ekki viljað það. Segir laun fyrir íslenskt leikrit hafi verið
hækkað í 1000 kr., þó sé ekki víst að neinn hljóti þá upphæð.
Leikritin hafi verið fjögur er komu til greina, eftir Gröndal,
Eggert (Ó. Brím) frænda hans, Indriða (Ein.). Þekkti ekki hið
fjórða. Eggert br. hans gangi vel í skóla.

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
hann hefur með því misst af stöðu hér. Faðir þeirra stenst
ólíkl. ferð austur. Ræðir veikindi og brottflutning Þorvaldar
Thor. og fjölsk

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Hafnarf.

2.3.1892

Ræðir málaferlin v. Skúla. Spennt að frétta þótt hún segist
hafa sett sér þá reglu að skrifa aldrei um mál er valdi henni
hugarvíli. Minnist hún ekki frekará málið. Hissa að hann
sendi henni ekki leikritin sín. Hólmfríður (Gísladóttir, frænka
HB, sem ólst upp hjá föðurs. hans í Viðey) og hún fóru í Hafn.
(Séra) Valdimar frændi hans og Ólöf misstu son sinn, Jóhann
úr lungnabólgu. Verið á skautum, daglega, stundum þrisvar á
dag. Fellur sú hreyfing betur en gönguferðir. Uppfærsla
Víkinganna gekk vel.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.5.1892

Var veik, gleymdi að senda honum peninga. Ruglaðist í
póstferðum, vonar að þeir nái honum fyrir suðurferðina.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.5.1892

Segir fréttir af ungum og eldri. Heyrði að stúdentar í Höfn
hafi sent beiðni til kóngs um sakaruppgjöf Moritz Halld. Hitti
Þorvald Thoroddsen í dag. Hann leit illa út, eins og
fimmtugur. Segir föður HB hafa verið veikan í vetur, skilur
ekki hvernig hann ætti að geta riðið austur (til Páls).

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

2.10.1892

Ræðir erfiða ferð HB norður. Almennar fréttir, spyr um
kosningar í Eyjaf. Segir Björn í Ísafold hafa sagt að HB hafi
boðið sig fram. Hvernig fara svona sögur á flot? Segir Gránu
þeirra hafa kastað og líst Gunnlaugi bróður HB vel á en hann
skoðaði folaldið á Bessast., ætlar að flytja þau til Hafnarfj.
Segir Gunnlaug vilja eignast folaldshryssuna, Grímur
Thomsen hafi líka viljað hana.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

19.10.1892 Ræðir m.a. peningamál, þótti slæmt að þurfa að greiða
Steingrími á Silfrastöðum 100 kr. En ásakar HB ekki því S. er
í slæmum kröggum.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

4.11.1892

Segir þau eigi von á barni um miðjan mars. Ekkert nema glöð
og líður vel, þarf að undirbúa komu nýs einstaklings.
Líftryggði sig fyrir 100 kr.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

8.11.1892

Ræðir kvæði sín. Engin leiksýning fyrirhuguð, enda fólk með
lítið milli handa; kannski skólasýningar. Ræðir um hesta
þeirra fyrir sunnan og norðan. Ræðir fjármál þeirra.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

22.11.1892 Ræðir greiðsluna (hjálpina) til Steingríms á Silfrastöðum. You
see my dear that it is safe to trust me in money matters as well
as other things. Róar hann vegna væntanl. erfingja. Segir um
ást sína: Your are (if that is possible) doubly dear to me
because of this strange tie that binds us still closer together.
Líður stórvel. Feginn að Sigr. systir HB sé ekki heima í vetur.
Guðrún kona Eiríks sérstaklega góð við SB. Ósk
(heimilishjálp) eignaðist barn, óvitað hver faðir er. Ó. þjáist af
þunglyndi. Sigurður (br. HB) fékk ekki annan lögfr. f. hann en
Hannes Thorsteinss. Páll Einarsson fyrir Skúla. Undirbýr
fæðingu.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

5.1.1893
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Segir af viðsk. og greiðslu prentkostnaðar til Þorleifs og
uppihald til tengdaföður síns. Á nú aðeins 10 kr. auk 200 kr. á
bankareikningi. Ræðir hesta þeirra. Segir frá jólahaldi. Þá
segir af þrem leiksýn. skólapilta í Góðtemplarahúsi, gegn vilja
skólastjórnenda sem munu varla leyfa það aftur. Þykir það
vond afstaða en piltar þurfa einmitt eitthvað að hafa fyrir
stafni í jólafríi. Fór til kirkju á nýársd. og hlustaði á góða ræðu
hjá Sæmundi Eyjólfss. Sat í biskupsstúkunni, hefði annars
ekki farið því kirkjan var troðin og sumir stóðu. Segir frá
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hvarfi stúlku frá Nauthól, fleiri hafi horfið nýl. Spyr hvort
hann hafi séð Sigurð Christopherson.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

1.2.1893

Spyr um togstreitu kvenna á Möðruv. Segir af dauða Óskar
eftir fæðingu barnsins. Kenndi það Hannesi í
Thomsensmagasíni. Hann neitar. Segir Þorlák Þorláksson á
Sauðárkr. hafa boðist til að sjá um barnið, sonur hans Símon
var eitt sinn trúlofaður Ósk. Segir frá þrál. veikindum
Guðrúnar konu Eiríks (Briem).

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

24.2.1893

Fréttir af venslafólki, vinum og málaferlum. Segir
Flensborgarnem. (í Hafn.) og bindindismenn hafa fært upp
leikrit. Það gerðu latínuskólapiltar líka um jólin. Vetur liðið
hratt. Leitt ef Sigurður Christopherson fer aftur til Ameríku án
þess að hafa hitt þau.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

19.3.1893

Segir af fæðingu sonar 8.3. Fæddist öfugur. SB sagt að hún
eigi að liggja í þrjár vikur. Hannes Thorarensen hefur viðurk.
að eiga barn Óskar, að öðrum kosti hefði hann þurft að sverja
fyrir það. Segir að Guðrún kona Eiríks bróður HB sé dáin.
Sigurður Christopherson kom í heimsókn. Honum illa tekið í
blöðunum.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

12.4.1893

Ræðir soninn nýfædda og tilfinningu foreldranna. Býst ekki
við að HB taki krók á leið sína suður að þessu sinni. Segir hve
dásamlegur hann sé fimm vikna og greinir frá þroska hans.
Ingibjörg (17 ára) dóttir Eiríks tók við húshaldi eftir dauða
móður sinnar. Frederikke er enn hjá SB til að annast barnið.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.5.1893

Ræðir barnið og komu Sigtryggs Jónass. Sinnir kennslu í
saumaskóla og skiptist á við aðra.
Sonurinn skírður Haraldur Eggert, dó 8. ágúst.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

30.9.1893

Segir frá heimilislífi, ferð í Viðey. Marta og Elín frá Viðey
hafa verið hjá henni. Einnig frá ferðum fólks til og frá landinu
og bænum.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

15.10.1893 Segir frá ferð til Gunnl. í Hafnarf., henni boðið að búa hjá
þeim Frederikke hvenær sem hún vilji. Var samf. Steinunni og
Vilhj. bróður HB en ætlan hans er að kenna í Keflavík í vetur
hjá Norðfjörð verslunarstj. Veðrið ekki gott, Tjörnin ísi lögð.
Maður kom að austan, hafði riðið Þjórsá á ís. Segir tvö þeirra
barna sem fæddust sömu nótt og sonur þeirra séu líka dáin.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

7.11.1893

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Hafnarf.

28.11.1893 Hefur verið hér um tíma. Fékk lán. hest hjá frú Stephensen
(landshöfðingjafrú). Sigurður br. HB fór með á nýkeyptum
hesti. Þorgrímur Guðm. fór með til samlætis. Áður en hún fór
sótti hún fyrirl. Sæm. Eyjólfss. Fjallaði um dýrkun helgra
manna fyrrum. Flutningur ekki góður, urðu menn þreyttir og
syfjaðir. Hann talar við áheyrendur eins og börn. Heyrt að
skólapiltar ætli að sýna leikrit, en ekki heyrst um annað. Segir
að Breiðfjörð muni áreiðanlega ekki láta leikhús sitt ónotað í
vetur, búinn að kaupa píanó. Biður HB um að fara í kalt
fótabað til að styrkja taugarnar í fótunum sem dr. Schierbeck
sagði slappar. Spyr um séra Matthías og ferðir HB til Ak.
Slæmt að sonur Stefáns skyldi brennast. Segist sjá Kristjönu
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Ræðir einmanaleik sinn, minningin um son þeirra hafi breytt
lífinu, hann sé í huga hennar ávallt nærri. Ræðir flutning fólks
í Rvík og breytingar á embættum, vonar að Páll bróðir HB fái
amtmannsembættið. Segir frá boðum til biskups (Péturs P.), til
Bríetar Bjarnhéðinsd. og konu Björns Kristjánss. Keypti
skauta og hefur notað þá. Segir af góðu skapi og heilsu
tengdaföður síns.

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
(Hafsteen) oft. Tryggvi (Gunn.) kom líka. Segir Carrie systur
sína hafa verið niðurdr. í bréfi þar sem hún gæti ekki menntað
börnin sín. Séra Matthías og Sigfús Eymundsson heimsóttu
hana. Segir fl. fréttir af henni.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Hafnarf.

4.1.1894

Segir af heimsókn á gröf sonar þeirra. Hugur hennar hjá
ungum syni Stefáns á Möðruv., spyr um hann. Ræðir gigt
sína, fót hans, gefur ráð um mataræði. Segir frá tombólu
Thorvaldsenfél. í Góðtemplarahúsi, hafi hún haft mikið að
gera í því samb. Húsið troðfullt. Hefur aldrei séð fleira fólk
samankomið í jafn litlu húsnæði. Margir komust ekki inn.
Hagnaður 7-800 kr. Vandræði á heimili tengdaföður hennar
sem er orðinn gamall. Fjölsk. boðin til Eiríks Br. á jólad., fóru
saman á skólaleik á 2. jólad.: Andbýlingar og Misskilningur.
Ekki heyrst af prestkosningu í Goðdölum, búist við að Vilhj.
Br. verði kosinn. Áður en þau fara norður gifta Vilhj. og
Steinunn sig. Séra Helgi (Hálfd.s) dauðveikur af krabbam.
Segir af gestagangi í Hafn. Hlöðuþak Gríms Thomsen (á
Bessast.) fauk í fyrrinótt. Fréttir af Kristjönu Hafstein sem er í
Hafn. hjá dóttur sinni.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Hafnarf.

1.2.1894

Kærleiks og ástarbréf. Fréttir af fjölskyldunni í Ameríku.
innkaupum á efni í föt og dúka: A wife is an expensive luxury.
Býst við að verða í Hafn. í vetur. Segir frá vinnu sinni við
handíðir. Vilhjálmur hefur ekki enn fengið skipun. Segir frá
leiksýn. i Rvík og lél. sýn. í Hafn. eftir höfund þaðan. Laura
Hafstein að sigla til lækninga. Lýsir hve sorglegt sé að
heimsækja hana vegna sjúkleika hennar með lítil börn.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

26.2.1894

Segir Kristján Þorgrímsson ekki ætla að setja leikrit HB upp
en hann er nú einn aðalleikarinn. Bríet flutti fyrirl. SB var
ekki í bænum. Segist hafa heyrt að hún hafi sveigt að
Thorvaldsensfél. Það er sagan um refinn og þrúgurnar. Ræðir
öfundargrein Gröndals um Matthías.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

21.4.1894

(Í millitíðinni hafði Eggert G. Briem tengdaf. hennar dáið.)
Segir af langvinnri flensu sinni; giftingu Vilhjálms bróður HB
og Steinunnar í Garðakirkju. Gunnlaugur gaf veisluna í
brúðargj. Eggert og Sigurður taka við húsi föður þeirra með
skuldum. Rætt að HB og SB taki hluta þess.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

13.10.1894 Þakkar bréf úr norðurferðinni. Giftingu Elínar Havstein var
vegna heilsu hennar frestað til vors. (Brúðk. var haldið
3.8.1896. Hún dó 4 árum síðar, átti tvö börn). Páll hafi fengið
amtm.stöðuna og fari landleið norður. Kristinn sonur hans
verði hjá Gunnl. bróður þeirra í vetur.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

12.11.1894 Segir Páll br. hans vera að fara á stað norður. PB ber HB alm.
fréttir. PB opinberaði trúlofun sína og Álfheiðar. SB féll það
ekki fyrst en er nú sátt. Þykir hún ekki fríð, en hvaða máli
skiptir það: Handsome is as handsome does. Segist hafa hitt
hana og litist vel á hana. Heyrt að hún sé barngóð. Kristjana
(Havsteen) ætlar með Elínu dóttur sína til S-Frakkl. Guðm.
Magnúss. segir hlýtt loftsl. gott f. hana. K. vill fórna öllu.
Mikið lagt á hana með Gunnar og Marínó líka í Höfn. Sér
eftir Kristj. sem hún telur nána sér: I will feel the lack of a
kind matronly friend. (SB virðist hafa borðað hjá henni; þær
búið í sama húsi). Kristjana fór í dag fótgangandi til Hafnarfj.
og kemur aftur á morgun. Með tímakennslu í ensku.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

7.12.1894
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Kristjana fékk góðar fréttir af Marínó. Hann lesi og sé
allsgáður. Ræðir um kennsluna og hefur tekið Álfheiði
svilkonu í taltíma. SB aftur þunguð. Biður HB skila til Páls að
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Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
reyna að bæta enskukunnáttuna v. herskipakomu í sumar.
Bréfinu fylgir miði með kvæði á ensku og fjallar um
áramótin.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

5.1.1894

Segir af jólahaldi. Ingibjörg Claessen (síðar Þorláksson) í
heimsókn og býr hjá henni. Er byrjuð taltíma með Álfh. Hún
skilur nokkuð vel en virðist aldrei hafa talað ensku. Ég verð
að venja hana á að tala því það er mikilvægt fyrir hana og Pál
því hvorugt kann frönsku. Segist fá máltíðir sendar fra Hótel
Reykjav., er Margrét Zoëga sanngjörn í viðsk. Vann að
jólatréssk. Thorvaldsensfél. f. fátæk börn.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

1.3.1895

Breytingar á Lærða skólanum og mögul. HB á að fá starf.
Lýsir heilsu sinni og væntanl. fæðingu. Segir af leiksýn.
Thorvaldsensfél. Tókst vel, hefur hún ekki séð betri leik á Ísl.
Ragnheiður Hafstein stórgóð í aðalkarlhlutv. Segir frá
heimsóknum tengdafólks, sem bjó hjá henni.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

26.3.1895

Segir hvernig muni vera f. HB að hafa Pál á Ak. og geta átt
samtöl í trúnaði við einhvern. Segir af Kristjönu og Elínu í SFrakkl., harður vetur þar. Ræðir fæðinguna. Á von á að það
verði dóttir úr því að fyrra barn var sonur. Biður hann um að
taka henni jafn vel.
(Sonurinn Valdimar Sigurður fæddist 16. maí.)

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

25.10.1895 Segir frá syninum og þroska hans. Einnig af fæðingu dóttur
Hannesar og Ragnh. Hafstein. Glöð yfir að þetta skyldi vera
stúlka en SB segist vita að Hannes hefði heldur viljað dreng.
Þau fara ekki vestur á Ísafj. fyrr en í vor svo Sigurður bróðir
HB verður þar í vetur.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

1.11.1895

Enn af syni er hefur tekið fyrstu tönn. Ræðir hrossasölu þeirra
fyrir norðan. Áköf að fá sem mest fyrir því hún hafði heitið að
sonurinn fengi andvirði hestanna á bankabók. Ragnh. Hafstein
fekk SB til sín til að ræða við um vandræði fjölsk. vegna
Þorgríms (Johnsen, læknis á Ak.) sem er tengdur henni og
fólkið þar vill losna við. Segist ekki hafa fengið línu frá
Álfheiði svilk. Hún hefði reyndar verið veik. Hefur eftir
Eggert (Claessen?) að sonur Jóhönnu sé ofboðslega feitt barn,
stórt og klunnal. en séra Einar elski hann. (Eggert Einarsson
lengst læknir í Borgarn.) Það þykir SB ofur eðlilegt.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

7.2.1896

Gleðst yfir að Marinó Hafstein hafi staðist fyrri hl. prófið.
Fékk bréf frá Kristjönu Havsteen sem sagði heilsu Láru dóttur
hennar betri. Hannes Hafstein að fara vestur, Ragnh. líka
vegna endurbóta á húsinu, kemur aftur en fer ekki með börnin
vestur fyrr en í júní.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

23.2.1896

Eggert bróðir HB er settur sýslum. á Seyðisf.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

19.3.1896

Í vandræðum með Þorlák sem hún leigir hjá, gamall, ruglaður.
Fréttir af fjölsk. í Ameríku. Einnig af Hólmfríði (Þorsteinsd.)
sem er í Danm. og mun vinna með Elínu systur HB við
húsmæðrask. sem hún ætlar að stofna.
(Þessu bréfi fylgir ódags. bréf þar sem hún lýsir einmanaleik
sínum, hræðslu við að þau fjarlægist hvort annað, að hún geti
gefist upp í lífsstríðinu. Finnst óskapleg örlög að þurfa að búa
svo langt frá manni sínum.)

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

12.4.1896

Segir frá syninum. (Nú er farið að nefna Valdimar Sigurð
Sidda, og gert upp frá því.) Segir vandræði hjá Elínu því ein
stúlkan í skólanum fékk taugaveiki og lögð á spítala.
Taugaveiki víða. Fáum dögum síðar fékk Sæmundur
blóðspýting, var lengi rúmfastur. Ekki víst hve lengi lifir.
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Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
Erfitt fyrir hana að sjá fyrir þeim báðum ef hann verður lengi
veikur. Segist hafa verið við kennslu í saumaskólanum.
Hjálmar? hefur haldið tónleika og gerir ekki illa. Aumingja
Þorlákur (Johnson?) hefur verið slæmur í vetur og er það
mjög erfitt fyrir aðstandendur. Er sjálf í rúminu vegna
bakverks.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

6.9.1896

Segir Margréti Arnljóts. (séra A. Ólafssonar) hafa verið hjá
sér, sé trúl. Marinó Hafstein, og á leið norður (dó skömmu
síðar. Kveðja til Páls og Álfheiðar, segist skammast sín fyrir
að skrifa henni ekki. Á því verði breyting.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

7.10.1896

Ræðir óhapp sem hann og Steinunn urðu fyrir á norðurleið.
Ýmsar fréttir.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

15.10.1896 Segir af spilamennsku Ragnh. Hafstein og samgangi þeirra
milli. Situr við sauma m.a. til þess að vera ekki stöugt lesandi.
Elín tók til sín fimm ára telpu, Maríu, sem bjó rétt hjá séra
Valdimar Briem.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

1.11.1896

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

24.11.1896 Segir Hjaltalín hafa komið í heimsókn eftir útlandaferð,
elskulegur og glaður. Segir Stefáni St. hafi mislíkað að HB
hefði verið skipaður aðalkennari; ánægður með bréf sem HB
skrifaði, en skildi ekki hvað átti við um bréf sem St. hafði
skrifað. Siddi litli var mjög ánægður með Hj. You remember
Johanna who was Tryggvi´s houskeeper. Well, she came up
with „Vesta“ and brought a little boy with her named Olafur
Tryggvasoon and very much like Tryggvi. Miss Crotty var
ekki nema mánuð á Reynivöllum, kom aftur og býr hjá
Havstein (líkl. Hannesi). Talar mikið við enskumælandi
vinkonur og miss Crotty. Kennir ensku. Þá segir frá hörðum
dómi Einars Ben. um leikrit skólapilt sem svo hafi gert árás á
hann (ekki fullskilið og ekki veit hún hvort satt sé.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.12.1896

Segir af drengnum og að lokið sé byggingu glæsilegasta
hússins í bænum, Iðnaðarmannahússins (v. Lækjargötu) þ.e.
að utan.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.1.1897

Segir að hún hafi farið með Sidda í jólatré, farinn að tala.
Lýsir fallegum fötum sem Kristjana Havsteen sendi henni.
Segir Elínu systur hans hafa í kennarafél. haldið fyrirl. um
skóla sinn. Boð hjá Peterson hjónum fyrir enskumæl. fólk.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

1.2.1897

Frétt að stjórn HB á skólanum sé góð. Ræðir heimkomu
Hjaltalíns. Sendi teikningu af húsi en HB ekki svarað og ekki
sýnt Páli bróður sínum.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

23.2.1897

Segir af Elínu Stephensen og sjúkl. hennar. Guðm. Magnúss.
reyndi rafhlöðu, electric battery, við hana. Treystist ekki
heilsu v. til að taka að sér hlutverk í leikriti. Elín systir HB
hefur mikið að gera, þreytuleg. Skóli hennar mætt andstöðu úr
ólíklegustu átt. Eiríkur Briem hélt fyrirlestur f. troðfullu húsi.
Segir frá Miss Crotty, sem ætlar norður í vor. Óskar að hún
megi dvelja hjá Páli og Álfheiði. Hefur haft mikið gagn af
dvölinni á Íslandi. Fáir vilja tala við hana ísl., allir vilja bæta
enskukunnáttu sína.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

19.3.1897

Ræðir húsnæðismál. Vinnustúlkan Massa er ófrísk.
Thorvaldsensfél. aflað 800 kr., nóg til að halda súpueldhúsi
opnu í vetur. Á því sé þörf, illa fiskist. Finsen póstmeistari
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Segir frá enskukennslu. Segir að Miss Crotty hafi farið að
Reynivöllum (í Kjós). Síðan er liðinn mánuður og hefur hún
ekkert heyrt frá henni. Ræðir bræður HB, Sigurð og
Gunnlaug.
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Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
dáinn, býst við að Sigurður bróðir HB taki við. Elín búin að
auglýsa skólann. Ýmsir á móti honum og SB telur að þar sem
um einkaframtak er að ræða muni rekstur hans ekki takast.
Elín ákveðin. Ég vil ekki draga úr henni.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

27.3.1897

Biður hann senda sparifötin sín suður svo þau verði í lagi í
fermingarveislu Helgu Havsteen. Segir miss Crotty að fara
norður og búi hjá Páli og Álfheiði.
(Bréfinu fylgir kvæði, þungar hugsanir, þó beggja blands,
skírskotað til trúar á guð.)

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

13.4.1897

Spyr um miss Crotty. Skrifar um ensku Sidda og erfiðleika á
að hann læri ensku af henni þar sem allir aðrir tali ísl. við
hann. Ræðir húsnæðismál sín.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

6.5.1897

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

6.9.1897

Fjallað um sölu á hrossum þeirra hjóna. Bréfið sennilega ritað
til Hafnarfjarðar en Gunnlaugur bróðir HB var þá dáinn fyrir
fáum dögum.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

2.10.1897

Heilsufar hennar og Sidda, heimilishaldsfréttir. Frú Havsteen
(Kristjana) heimsæki sig nær daglega.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

5.10.1897

Heilsufar, hestakaup o.fl.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

10.10.1897 Ræðir einkum heilsu sína og þroska drengsins. Frederikke
ekkja Gunnlaugs að flytja í bæinn, muni búa hjá Elínu og
vinna við skóla hennar.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

4.12.1897

Segir af efnahag þeirra. Í veikindum hennar hafi Siddi tapað
niður enskukunnáttu en sé að ná tökum á henni á ný; þroskist,
farinn að þekkja stafi. Skólinn blómgast ekki síst eftir að
Frederikke tengdist honum. Elín keypti lóð við hlið Iðnó,
vonast að geta byggt þar. Hún geti ýmislegt eins og þegar hún
stofnaði skólann - með tvær hendur tómar. Ræðir þjófnaðinn á
Möðruv. Spyr hvort Ól. Davíðsson sé kominn heim til sín.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.1.1898

Jólahald. Tókst með sölu á hannyrðum að öngla saman fyrir
rugguhesti handa Sidda. Leggur áherslu á að kenna Sidda
ensku vel, hann blandi ekki ísl. og ensku saman.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

31.1.1898

Segir hann hafa verið glaðari í bréfum sínum í vetur en áður.
Gerir sér vonir um flutning skólans til Ak.; kannski þau geti
fengið húsnæði og búið saman. Segir frá Sidda og gjöfum sem
hann fékk. Ræðir mörgum orðum um Ragnheiði Hafstein sem
virðist hennar besta vinkona. Spila þær oft og mikið saman
ásamt fleirum. Spyr hvernig honum falli trúlofun Eggerts
bróður HB, en þykir þau of skyld. Segir frá trúl. Ástu og von
Jaden, ágætum, vel efnum búnum manni af góðum ættum sem
kom hingað í fyrra. Þau gifta sig á næsta ári um sumarið.
Segir mikið að gera í húsmæðarskólanum, nemendur átta og
sala á veitingum og böll. Friðrikka (Briem) er ánægð þar. Þú
hefur heyrt að Elín systir þin ráðgerir að fara til Englands.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

23.2.1898

Sonur, veikindi, meðalakaup, hestar, hagaganga. Elín sigli í
vor, stórkostl. athafnasöm. Hún og Páll athafnasömust
systkina; veikindi Stefáns St. og flutningur skólans til Ak.;
gott ef þau gætu búið þar saman.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

21.3.1898

Segir af fólkinu sem hún umgengst og fréttir af fólki sínu
vestra. Heyrt að Páll eigi von á barni. HB ekki nefnt það.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.4.1898

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

14.4.1898
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og gestum þar; heimsókn (Maríu) konu Jóns Helgas. biskups
og barna hennar sem hún segir óþægil. hrædd við ókunnuga.
og verði erfitt á leiðinni með dótturina til Danmerkur. Elín
siglir með næsta skipi.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

15.4.1898

Biður um að HB eyði bréfinu. Sagðist hafa heyrt að nemendur
Möðruvsk. hafi skorað á Hjaltalín að segja af sér. Því til
staðfestingar sé að frú Hjaltalín hafi leigt sér húsn. í Rvík
næsta vetur. Segist hafa heyrt að Stefán hafi æxli v. heilann.
Spyr frekari frétta.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

9.5.1898

Frú Hjaltalín segist ætla norður.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

24.9.1898

Sendir pakka með Þórhildi tengdam. Páls sem er á leið til Ak.
Elín Briem hafði skrifað þeim til að ráðgast við þau um hvort
hún ætti að fara til Ítalíu eða S-Frakkl.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

2.10.1898

Enn um hesta þeirra hjóna og ýmsar smáfréttir.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

6.10.1898

Ýmsar fréttir.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

15.10.1898 Ræðir veikindi nýfædds sonar Páls (Eggerts). Fréttir af
Frederikke mágkonu sem er hjá biskupnum, starfar eitthvað
hjá Hólmfríði í húsmæðrask. Segir frá ferðalagi Elínar sem
skrifaði frá Torquay. Ferðin kostar mikið enda bað hún um að
fá senda innstæðu sína í bankanum. Vonar að skólinn takist
henni. Glöð og áhyggjulaus. Sigríður frá Viðey (Stephensen
sem giftist Jóni fræðslumálast.) er á leið til Ísafj. þar sem hún
kennir börnum Hannesar Hafst.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

2.11.1898

Staðan á Möðruv. Einnig veikindi sonar Páls, en hún hafði
frétt að hefðu fengið brjóstagjafa og við það skánað skánað.
Segir frá ýmsu sem fyrir bar í Thorv.fél. og spilaklúbbum.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

4.12.1898

Trúlofun Sigurðar mágs síns og Guðrúnu Ísleifsd. Eiríkur
Briem, mágur hennar, Frederikka svilkona, Gunnlaugur
Claessen og SB voru boðin. Aðdáunarorð um parið. Hjálpar
G. við pantanir til búsins frá Þýskal; ferðir Elínar sem var
stödd í Mentone, Frakkl. Efasemdir um ferðina.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.1.1899

Lýsir jólum og drengnum og leik þeirra Sigurðar bróður hans
þegar hann kemur í heimsókn.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

29.1.1899

Sonur Páls við góða heilsu eftir veikindi. Húsnæðismál og
fjármál umræðuefni sem oftar. Segir af leikhúsferðum sem
hafa aukist eftir að Hólmfríður (í húsmæðrask. sem var til
húsa í Iðnó, fékk boðsmiða). Segir frá samfundi við Ben.
Gröndal sem hún hitti hjá Eiríki mági sínum.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

22.2.1899

Áhyggjufull yfir að eftir að HB hætti í fæði hjá Stefáni og
Steinunni fái hann ekki næringarríka fæðu. Leggur honum
lífsreglur í fæðuvali. Heyrt að hann klæði sig í léleg og slitin
föt svo fólk geri athugasemdir þar um. Biður hann að ástunda
snyrtimennsku og sé það í senn skylda við sjálfan hann og þá
sem hann umgengst. Biður hann fá Margréti í Spónsgerði til
að gera við föt sín. Afkoma þeirra undir heilsu þeirra komna.
Segir af selskabslífi sínu, boðum og fundum í Thorvsfél. Varð
hlé á en breyttist aftur er Hannes og Ragnheiður komu frá
Ísafirði og l´homber-spilamennska hófst bæði hjá þeim,
landshöfðingja, Kristjönu Havsteen o.fl. Síðast var hún á
tónleikunum hjá baróninum þýska þar sem hann spilaði
fallega á selló. Fréttir komið með saltskipi um dauða
Thomsens kaupm. Verið mikið á skautum, hvatti Guðm.
Björnss. læknir hana til þess.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

4.3.1899
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Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

20.3.1899

Segir enn frá tónlist barónsins á Hvítárvöllum. Elín skrifar frá
Mentone að hún sé að fara til Sviss.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

16.4.1899

Húsnæðismál. Ræðir ástandið á Möðruv. og í Lærðs sk;
brottrekstur nemanda þaðan, jafnvel að ósekju.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

25.9.1899

Fréttir af syndugu lífi 12 ára dóttur Jespersens sem stungið var
í tukthús m.a.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

8.10.1899

Ræðir fréttir sem hún hafði fengið af ferð hans norður og
Elínar sem sýnist hafa verið með honum. Siddi farinn að
sendast. Sigurður Briem og Guðrún voru í heimsókn og
klippti SB hann, virðist hafa gert reglul.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

2.11.1899

Siddi hafi eignast leikfél. Sigurð (son Ásg. Sigurðssonar í
Edinborg). Bréf frá Miss Crotty, er við hásk. í Chicago.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

4.12.1899

Segir frá Sidda, veikindum Ingibjargar (Claessen, síðar
Þorláksson - en hún hafði verið berklaveik); fréttir af
Vilhjálmi bróður HB og Steinunni. Eru í Khöfn, hann til
lækninga. Hún starfar við saumaskap og stundar nám. Margar
fréttir úr fjölsk. Einnig frá baróninum, sem hefur verið veikur
í 5 mán., á batavegi.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.1.1900

Jólahald og veislur v. jóla og áramóta.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

29.1.1900

Spyr um lífshætti hans og hvort breyting sé á orðin. Elín farin
aftur til útlanda. Segir frá erindi sem hún hafði við Þórhildi
Tómasdóttur tengdamóður Páls. ÞT var hissa á að Elín skyldi
sigla áður en Páll og Álfheiður kæmu aftur, hvað þá heldur er
heimkoma þeirra dregst fram í mars. Á. skárri til heilsu.
Kristinn sonur Páls dvaldi hjá ömmu sínum og afa á
Suðurnesjum. Umræðuefnið um þessar mundir snýst um hvort
hún eigi að flytja norður.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

23.2.1900

Lítið heyrst frá Elínu, nema skeyti frá Stavanger. Ræðir
Búastríðið, sagðist styðja breta en allir aðrir búa.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

21.3.1900

Fjölskyldufr., fótbrot Eiríks Briem, sem lætur nemendur sína
koma heim til sín. Að æfa sig að tala dönsku þegar hún er
innan um Dani, þótt sumir þeirra tali ensku.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.4.1900

Segir frá Eiríki og slæmri heilsu Ingibj. dóttur hans. Einnig frá
komu Sigurðar Christopherson mágs hennar og sonar hans
Halldors til landsins. SC er innflytjendafulltrúi. S. býr á hóteli
en H. hjá SB. Fagnar að fá fréttir heiman að. Lýsir ferðum
sínum, Halldors og Sidda út í Effersey.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

14.4.1900

Sigurður lagður af stað kringum landið og Halldór er hjá SB á
meðan, 17. ára, góður drengur. Segir af fæðingu barns
Sigurðar bróður HB (Kara). Segir frá saumakennslu sinni,
líkl. í Thorvaldsensfél.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

17.9.1900

Er feginn að HB dró til baka framboð sitt í Hún.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

25.9.1900

Segir af endurb. húsnæði, hreinsun og að sjálf hafi hún
veggfóðrað (sýnil. flutt í hús Elínar v. Bókhlöðust. og geti
leigt út frá sér). Vilhj. bróðir HB kominn frá Höfn en Steinunn
varð eftir til að ljúka tónlistarnámskeiði er hún sótti. Hann býr
í húsinu hjá SB, í herb. Elínar, virðist við góða heilsu (hefur
ekki heyrt hann hósta). Hannes og Ragnh. Hafstein komin til
að vera viðst. jarðarf. Elínar systur H. Jarðarförinni frestað þar
sem Lárus sýslum., maður hennar, komst ekki suður v.
kosninga. Haldin veisla þeim til heiðurs, SB boðin. Eggert
(Eiríkss.) Briem fer á Bíldudal til kennslu en reiknað með að
er hann komi aftur fari hann í Viðey. Óskar HB til hamingju
með að hans flokkur sigraði í Hún. Ræðir bréfaskrif í
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Fjallkonunni, fundið út hvar hann standi.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

8.10.1900

Ræðir húshald, gæslu húss Elínar, hvað hún fái fyrir það. Sjálf
er hún komin með sjálfst. húshald og tvær stúlkur í kosti.
Segir frá útreiðartúr til Hafn.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

9.11.1900

Segir frá lífinu í húsinu. Vilhj. hafi lítið fengið að gera og
Steinunn kona hans ekki mikið við saumakennslu. Sjálf með
þrjár stúlku í kosti.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

2.12.1900

Ræðir veikindi hans. Heimsókn mágafólks.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.4.1901

Segir af slæmu veðri og heimsóknum. Eggert Eiríksson Briem
(frá Viðey) og heitkona hans Katrín (Pétursdóttir
Thorsteinsson) voru í húsi (Elínar) hjá henni, höfðu komið
með Vestu. Fleiri í húsinu (enda virðist Elín vera gestrisin).
Kennir sjálf eitthvað í skóla Thorvaldsenfél. Vesen eða
óánægja Ytri-Ey vegna uppsagnar Kristínar. Kenna sumir
Elínu um, sem SB telur ekki. Meðal annars heldur Kristín og
Guðrún því fram þótt sjálf segist Elín hafa alla Húnvetninga á
sínu bandi. Bræðurnir virðast ekkert geta gert v. skyldleika.
Skrýtið segir SB ef þeir myndu með því koma í veg fyrir að
hún fengi stöðuna. Einhverjir „þeir“ hafi viljað gera
breytingu. Ræðir rækilega skrýtna stöðu sem virðist í
tengslum við að Kristín var ekki ráðin. Bræður Elínar Eggert
og Ólafur hafa dregist inn í málið sem stjórnarm. skólans.
Kristín telur Elínu hafi amast við sér. SB hyggst skrifa
Kristínu. Er eitthvað að kenna.
(Kristín Jónsd., sjá og bréf hennar 28.1.1901. Kristín var
skólastj. á Ytri-Ey, en ekki ráðin að kvennask. á Blönduósi er
Elín tók við um haustið. Kristín var systir Guðrúnar konu
Eggerts bróður HB. Var næsta ár heimiliskennari hjá Pétri
Thorst. á Bíldudal).

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

6.10.1901

Ræðir einhverjar fréttir sem reyndust ekki réttar. Var fegin því
það hefði ekki glatt hana ef Valtýr hefði orðið ráðherra.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.12.1901

Ræðir aðskilnað og líðan HB, segir Hjaltalín hafi það svo sem
ekkert skár þar eð hann er aðskilinn konu sinni. Segir frá því
að Elín hafi falið henni að afhenda skólann forml. Búnaðarfél.
Ísl. Hafi sér ekki litist á að taka þá ábyrgð; sagt það
karlmannsverk, hafi samt gert það. Komið fjármálum skólans
í lag þannig að það sé hægt að vinna verkið. Að ljúka við
viðskiptabréf til Elínar, fegin málalokum.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

16.4.1902

Ræðir um veturinn, sér hafi fundist hann vera í þungu skapi er
hann skrifaði síðasta bréf sitt. Líka slæmt fyrir sunnan og
óveður. Segist hafa farið í leikhús, séð Heimilið og hafi
Stefanía leikið allvel. Frederikke kom og sýndi bréf frá Ólafi
syni sínum (við nám í Danm., 18 ára). Gengur námið vel.
Segir frá skírn Ingibjargar dóttur Eggerts Briem og Katrínar
(Thorsteinsson). Mikið varp hænsnanna. Annast bókhald
kvennask. og fær greitt.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

25.9.1902

Tekið allt húsið á leigu (væntanl. hús Elínar).

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

9.10.1902

Hér ræðir hún um handrit og styrk (til Íslandssögunnar).
Havsteen (Júlíus amtmaður) kom til hennar með fréttina, vildi
fá nýja umsókn. (HB fékk ekki styrk). Segir frá fjáröflun
Thorvaldsensfél.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

9.11.1902

HB hvattur til að halda áfram umsókn um styrk til bókaútg.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

4.12.1902

Segir einkum frá leigjandanum Mr. Napier.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.1.1903

Ræðir veikindi Páls bróður HB. Fór á leiksýn. skólap. og á
barnaball með Ragnh. Hafstein. Eiríkur Briem var í Viðey um
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barnaball með Ragnh. Hafstein. Eiríkur Briem var í Viðey um
jólin.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

27.1.1903

Séð í blöðum að hann messaði um jólin en hann ekki nefnt
það. Spyr hvort hann telji að hún hafi ekki áhuga.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

23.2.1903

Ræðir enn styrkmálin sem hún hefur ekki fengið neitt að vita
um. Segir Magnús landshöfðingja hugsa fremst um vini sína.
Kvartar enn um hve hann segir litlar fréttir af sjálfum sér.
Segir Sidda ganga vel í barnaskólanum.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

21.3.1903

Ræðir erindi sem HB sendi MSt. landshöðfingja með þeirri
ósk að hann sendi það áfram til Khafnar. MSt. þvertók fyrir
það. Bætir hún við að ekkert land í veröldinni nema Ísl. myndi
láta slíkt hneyksli óátalið. Spyr hvernig Páll bróðir hans taki
þessu. Ljósmóðir verið kvödd til Katrínar í Viðey.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

14.4.1903

Segir Þórhildi Tómasd. og Sigríði sonardóttur hennar hafa
farið norður til Álfh. Segir m.a. af slagsmálafundi sem haldinn
var í samb. við kosningar. Ræðir Pál, heimili hans og veikindi.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

15.4.1903

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

9.5.1903

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

25.9.1903

Ásgeir Sigurðsson hélt veislu til heiðurs Hall Caine, var SB
boðin. SB áður haldið honum veislu. Mikil veisla þegar þau
giftu sig Eggert Claessen og Guðrún Soffía Jónasdóttir
landlæknis Jónassen. Eiríkur Briem svaram. og hélt ræðu til
heiðurs brúðhjónunum - því miður, segir SB, slíkt ekki hans
sterka hlið. Segir frá klæðnaði sínum, ísl. búningi sem fór vel
og vakti aðdáaun. Segir frá heimsókn Hall Caine - vantar
niðurl.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.10.1903

Uppistandi í samb. við Hólmfríði í Húsmæðrask. (Í fyrra bréfi
líka.) Ræðir um dauða Ólafs Davíðss. og sorg fjölsk.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

10.10.1903 Elín tók ísl. bún. upp til að þóknast manni sínum. Segir
Sigríði systur HB hafa heimsótt sig - talaði mikið.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

9.11.1903

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

25.11.1903 Segir frá heimkomu Hannesar Hafsteins sem ráðhera. Hún
hafi þekkt leyndarmálið. Landið hefði getað hlotið verri
mann. Bæði líta hjónin vel út, eins og dæturnar, sem koma
betur fram en dætur núv. fulltrúa landsins (MSt.). Leiðinlegt
Páls vegna, er hefur meiri hæfileika en aðrir.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

4.12.1903

Segir frá óróleika í Latínuskólanum. Segir Sigurð bróður hans
muni verða einn af bankastjórnum. Lýsir ánægjul.
leikfimitímum 2x í viku.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.1.1904

Séra Ólaf (Stephensen) á Mosfelli ætlar að segja af sér og
byrja búskap í Skildinganesi. Segir af leikhúsi.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

26.1.1904

Frétti að HB líti betur út en áður. Álfheiður mágkona hans á
von á barni; geti verið hættulegt eftir uppskurðinn (Guðm.
Hannesson tók úr henni botnlangann sem var einstætt). Hafa
mikið haft að gera í bankanum og við að skrifa Elínu. Hitti
Eirík sem var að fara með Halldóri Daníelss. og Tryggva G. til
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Byrjuð í leikfimi hjá Ingibjörgu Brands, telur upp þáttt.
Ánægð með nýjan kennara Sidda, Laufeyju Vilhjálmsd. frá
Rauðará. Vegna ágreinings við Hólmfr. hefur Búnaðarfél.
boðið henni að sigla og kynna sér húsmæðrafræðikennslu. Ef
verður efnt segist SB halda að Hólmfr. vilji halda áfram með
skólann. Býst við að félagið byggi fyrir báða skólana á lóð
sinni. Þykir HB verið linur í samskiptum við séra Matth. Erfitt
að vera harður við óþekktaranga sem vælir og biður
fyrirgefningar.

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
að bjóða Magnúsi Stephensen í kvöldverð 1.2. It is using the
setting sun. Sagði við hann að þeir hefðu átt að hafa kvöldv.
31.1. og sitja til miðnættis. Í sannleika væri það: Then king is
dead. Long live the king! Kannski getur Hannes bjargað Ólsen
(í Latínusk.). Ekki gerði Magnús það. Þykir Fjallkonan hið
versta blað. Lýsir stofnun kvenfél. Hringsins sem hún er með í
ásamt 30 konum.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

23.2.1904

Svo virðist sem allir Briemar séu að setjast að í Rvík, vonar
að hann gerið það líka.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

21.3.1904

Vonar að hann fái stöðu, kannski við Lærða sk. en þar er
breyting á kennaraliði. Ragnh. Hafstein spurði Hannes. Hann
sagði honum að sækja, hann myndi gera hvað gæti. Segir
lagaskóla verða stofanaðan og þar væri tækifæri fyrir Páll
bróður HB. Segðist ánægður með það ásamt starfinu v.
bankann.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

12.4.1904

Segir af veikindum sínum. Þau hafa ekki megrað hana, heldur
þvert á móti. Lét taka mynd af sér og Sidda. Sigurður og
Eggert, mágar hennar, komu, hvöttu hana til að taka að sér
skráningu vörumerkja skv. lögum frá síðasta ári. Hún fengi
meðmæli Búnaðarfél., fór til séra Þórhallar (form. fél.) og
lofaði hann þeim á morgun. Ég ætla að reyna. Svarið verður
ekki verra en nei. Sendir HB samþ. bæjarins um lóðir
bæjarins. Það kemur ekki vel út fyrir þau, ef þau geta ekki
selt, þá tapa þau. Heyrir að Elín ætli að selja hús sitt, hafi
boðið Eggert bróður sínum það og þá verið búin að gleyma að
hún hefði lofað þeim HB og SB að ganga fyrir. Biður hann
ræða þetta við Elínu á suðurl., telur Eggert ekki vilji gefa
mikið fyrir húsið. SB spennt og ákveðin í að ná í húsnæði.
Biður hann ekki nefna þetta við Pál bróður sinn.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

25.9.1904

Segir frá tombólu Thorv.fél.; Eggert bróður HB og Guðrún
komið í heimsókn ásamt Álfheiði konu Páls. Álfheiður
hæddist að leikfimiiðkun hennar.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

2.10.1904

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

9.10.1904

Segir frá boði til Páls bróður HB. Voru 17 börn undir 10 ára
aldri til að halda upp á afmæli Fríðu dóttur hans (4) og
fæðingu Kristínar (Dídí). Ragnheiður Hafstein kom og bauð í
spil. Enska konan sem kom í fyrra og fór norður, komin aftur.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

9.11.1904

Ræðir starf hans og fatnað. Hafði sent föt er hann taldi óþarft.
Sagði að hún vildi að hann hefði það gott og bætti við:
Clothes do not improve with age like wine. Fréttir af
fjölskyldu, Kristjönu Havsteen sem kom frá útl.; fór í
Stykkish. til að hitta barnabörnin. Hún ætlar að sjá um
húshald Tryggva framvegis. Hætti ráðskona hans við að gifta
sig og verður áfram hjá honum svo hann hefur nóg af
ráðskonum! Ragnheiður Hafstein býður henni í kvöld.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

4.12.1904

Var i klúbbnum, boðin af Eggert mági sínum, kom heim kl. 4 í
morgun. Fór svo á skauta. Segir Sigríði mágkonu sína hafa
eignast dreng. Dóttir Páls veik, er hrædd um að það taki
langan tíma að batna þar sem það sé í mænunni. (Þórdís náði
sér ekki að fullu). Segir af leikriti Ibsens: Afturgöngur sem
hún sá með Eggert (Eiríkssyni Briem) frá Viðey.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

3.1.1905

Segir sorgarfréttir, dauða Páls bróður HB. Dó rétt eftir kl. tólf,
17. des., úr lungnabólgu fjóra daga. Frá byrjun hræddumst við
hvernig fara myndi en gerðum okkur vonir. Sjálfur var hann
búinn undir endalokin. Ég kom í heimsókn á hverjum degi
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Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
meðan hann var veikur, en sá hann ekki fyrr en fáum mínútum
áður en hann dó. Hann var meðvitundarlaust og hafði verið
frá því síðla nætur. Eiríkur, Sigruður og Eggert, Frederikke og
Jón Helgason voru þar þegar hann dó. Jarðarförinn var 30.
Séra Ólafur Ólafsson flutti húskveðju sem var góð og sönn,
eftir því sem ég gat séð, og séra Jóhann í kirkjunni. Kristinn
var ekki sérstakl. nefndur af hvorugum prestanna og það þótti
mér slæm gleymska, því nú er hann munaðarlaus. Páll var
ekki grafinn hjá fólkinu sínu eða hjá fyrri konu sinni heldur
hjá grafreit Helgafólksins. Ég segi ekkert um það, en þú veist
hvað ég hugsa. Páll hafði beðið Eggert bróður sinn um að líta
til með Kristni. Afi hans (Guðmundur) vill hafa hann og sendi
eftir honum. Eggert bað Guðmund um að koma til Rvíkur svo
þeir getir rætt málið. Guðrún kona Sigurðar Briem eignaðist
tvíbura (á aðfangadag. Drengurinn andaðist skömmu síðar).
Sá leikrit eftir Hall Caine. Las bók eftir hann en sá ekkert
íslenskt í henni nema nöfn og tvær persónur.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

21.3.1905

Segir Sigurðsson (í Edinborg) hjónin og Magnús frá
Cambridge hafa verið í heimsókn, verið skemmtil. að eiga
enska kvöldstund. Sigurður að byggja verslunarhús
(Edinborg), er hitað með heitavatnspípum, fékk hann
pípulagningarmenn frá Engl. til verks sem gekk fljótt og vel.
Fengu þau líka mann til að stilla út í búðarglugga ásamt því að
fá skoska stúlku til vinnu. Hitti Eggert litla Pálsson og fór
með hann heim og gaf honum bolta sem hann gladdist yfir því
hann átti engan. Álfheiður er sama Á. og áður og ég held að
hún batni ekki við mæðu.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

5.5.1905

Erindi. Rætt um veikindafaraldur í bænum og sóttvarnir.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

30.9.1905

Silfurbrúðkaupsdagur þeirra. Þakkar HB innilega fyrir all gott
auðsýnt henni. Segir af heims. og heillóskum: Eggert og
Katrín í Viðey, Frederikke Briem, Ragnheiður Hafstein, Soffía
Claessen, frú Zimsen, Eiríkur Briem og Guðrún dóttir hans.
Hann hélt ræðu fyrir henni og þakkaði fyrir það sem hún hefði
gert fyrir fjölskylduna og landið, sagði þau (ekki að sjá hver)
hefðu pantað skrifborð handa henni er kæmi með næsta skipi.
Siddi gaf henni fingurbjörg. Kristjana Havsteen sendi
silfurrjómaskeið. Eggert og Katrín gáfu lampa. Þá komu
Sigurður og María Thoroddsen.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

2.10.1905

Sendir föt og ýmsa hluti.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

9.10.1905

Fékk bréf frá Búnaðarfél. vegna reikninga Hússtjórnarsk. sem
samþykktir voru með athugas. sem hún svarar með aðstoð
Eggerts Eiríkssonar í Viðey og Eggerts mágs síns. Birtir bæði
athugas. og svar sem hún telur óljóst og í engu samræmi við
samþ. stjórnar. Ef hún eigi að fullægja öllum óskum stjórnar
þurfi hún hærri greiðslu f. reikningshald, þurfi reyndar að fá
skýr fyrirmæli. Segir skólann byrjaðan, séra Bjarni Hjaltested
lét börnin fara með faðirvorið. Tveir nemendur, Ásgeir
Sigurðsson og Siddi sagði hann að kynnu það ekki. Þeir
svöruðu að þeir kynnu það á ensku. Þá spurði hann þá hvort
þeir héldu að guð skildi betur ensku? Hló bekkurinn. Kvartaði
SB við skólastj. sem tók undir m. henni.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

12.10.1905 Segir af húsaviðsk. Einnig samskiptum Sidda og kennsluk.
Guðlaugar Arason.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

7.11.1905
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Kvartar yfir hvað hann segi fátt. Rithönd Sidda slæm, bætir
við að kennararnir noti misjafnar aðferðir sem geri erfitt.
Lýsir skrifborði sem hún fékk á silfurbrúðkaupsdaginn.

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
Ekkert að gerast í húsmálinu (niðurl. vantar).

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

7.12.1905

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

23.1.1906

Segir að er HB hafi rætt um áhuga á bókum sem Páll átti hafi
verið búið að selja þær. Slæmt að hann skyldi ekki nefna þetta
fyrr. Segir Áfheiði ekkju Páls lasna og megi sannarlega
vorkenna henni með slæma heilsu, fullt hús af börnum.
Sagðist hafa greitt skuld HB til hennar. Páll annar tvíbura
Sigurðar dáinn. Fréttir af fjölsk. vestra. Carrie og Sig.
Christopherson flutt v. heilsu hans til Br. Cólumbíu. Einnig
rætt um skiptingu á arfi föður SB. Eggert bróðir HB ræddi við
séra Lárus Halld. um kaup á hans hluta hússins f. 4.500 kr.
Ræðir það í samb. við skiptin vestra, segir lítið komi út úr
þeim.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

23.2.1906

Skólaganga Sidda: sagður „prúðmenni“. Honum fellur séra
Lárus vel en síður við séra Bjarna Hjaltested. Sigríður systir
HB var í heimsókn, talaði ágætlega lítið. Segir Álfheiði
mágkonu sína hafa verið í heimsókn, hlédrægari en áður.
Samkomul. er um að kaupa húshluta séra Lárusar þ. 15. maí.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

21.3.1906

Hvetur hann til umsóknar um stöðu syðra. Siddi lítið fyrir að
vera úti; honum virðist strítt. Segir Sigurð (bróðir HB) ætla að
fara að byggja við Tjörnina, Klemens líka (Tjarnarg. 22),
jafnvel Hannes, milli kirkjugarðs og Tjarnar (Tjarnarg. 32).
Segir þetta skýrt í blöðum sem annars séu full níðs og andatrú.
Viti ekki hvort sé verra.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

10.4.1906

Fór með trésmiði að skoða „húsið okkar“ til að ath. hvað
þyrfti að gera við. Húsið losnar 1. maí svo hægt sé að koma
því í lag áður en þau flytja. Magnús Einarss. dýral. leigir neðri
hæðina fram á haust fyrir 35 kr. á mán. Ætlar að innrétta
þvottahús í kjallara og losnar við þvottlaugarnar. Gerir húsið
betra til útleigu.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

18.4.1906

Ræðir um sjóslysin þetta mikla slysavor. Fjallar líka um
búskipti föður síns, um byggingar í Tjarnargötu og bætir frá
fyrri lýsingu við húsi Björns Ólafss. (augnl., nr. 18).

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

6.5.1906

Byrjuð að setja þvottahús í kjallara og dælu í eldhúsið til að
ná vatni upp, erfitt með fólk til að bera vatn. Fyrirl. Einars
Hjörleifss. (Kvaran) um sálarrannsóknarreynslu hans. Fyrirl.
skemmtil. án þess að þurfi að vera sammála niðurst. Vonar að
HB fari suður í fylgd landpósts, minnist slysa á árinu.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

31.5.1906

Bræður hans Eggert og Eiríkur farnir að læra á reiðhjól. Buðu
SB suður í mýri til að sjá þá. Flutt inn í húsið (v. Laufásv.).

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

27.9.1906

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

14.10.1906 Ræðir heimkomu hans og símtals er þau áttu, finnur að því að
hann nýtti sér ekki þrjár mín. sem hann hafði. Tók ekki þátt í
tombólu Thorv.fél., vill ekki að Siddi sæki slíkt. Sýnil. er
verið að leggja frárennsli í götuna, þar sem hún er að setja upp
vask í eldhúsið. Virðist gengið frá stétt framan við húsið.
Segir rækil. frá Ingibjörgu Claessen (sem gifst hafði Jóni
Þorlákssyni tveim árum fyrr. Sýktist af berklum); lífsreglur
sem henni höfðu verið settar vegna veikinnar.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

1.11.1906

Lýsir erfiðl. sínum við að ná símasamb. við HB og
árangurslausri bið.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

7.11.1906

Viðskipti hennar v. bæinn og nágranna um gangstétt o.fl.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

1.12.1906

Taugaveikifaraldur í bænum; skólaganga Sidda, sem nú er
komin í Landakotssk.; betri en Miðbæjarsk. Segir Katrínu í
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Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
Viðey hafa verið að koma en Eggert komi síðar, var að fá sér
gervitennur. Segir frá viðsk. sínum við Bernhöft tannl.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

2.1.1907

Viðburðir jóla, heimsóknir o.fl. Eggert bróðir HB að byrja
byggingu í Tjarnarg. (nr. 28) og á að ljúka 14.5. og Vilhjálmur
Ingvarsson ráðinn til þess. Þá ráðg. Álfheiður ekkja Páls
byggingu (nr. 24).

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

25.1.1907

Lýsir óveðri sem verið hafi lengi. Líkar ekki v. Fjallkonuna
eftir að Einar Hjörl. hætti ritstjórn. Ætlar að segja henni upp.
„Ég verð herskárri með aldrinum“.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

21.2.1907

Sjúkdómsfréttir. Ingibjörg Claessen betri og Elínu systur HB
líður vel. Biður hann skrifa henni því ekki megi neitt illt vera
milli þeirra.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

20.3.1907

Ánægð með húsið sem er ekki kalt eins og Ólafur Daníelss.
hafði haldið fram. Segir af leigjendum og húsbyggingu
Eggerts bróður HB. Húsið verður ekki til á settum tíma, ef
þau komast ekki inn 1.6. ætlar SB að reyna að taka þau inn.
Segir Elínu systur HB vera á Ak. á leið til Khafnar; er veik.
Aumingja Álfheiður siglir líka í von um að fá lækningu vegna
fyrri veikinda. Sigríður systir hennar fer með.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

10.4.1907

Alm. fréttir um húsetu og leigjendur. Eiríkur lét draga úr sér
tennur. Bernhöft búinn að fá eitthvað efni/tæki sem gerir
tanndrátt sársaukalausan.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

18.4.1907

Bréfspjald, frímerkt. Stimplað 19.4.1907.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

5.5.1907

Hús Eggerts gengur vel, flytja væntanl. inn 1. júní. Þægilegt
hús, minna en hin húsin við götuna. Frétti af Álfheiði. Hún
rannsökuð af próf. Rovsing. Eitthvað að meltingarfærum auk
nýrna. Segir af sýningu á lifandi myndum.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

15.5.1907

Talar um leikrit HB: Ingólf, er til skoðunar v. hugsanl.
uppsetn.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Ritað í Am?

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

Segir frá heimsókn séra Matthíasar.

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

Vantar upphaf

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Susie Briem og
Sigurður H. Briem

-

Reykjavík

Susie Briem

Halldór E. Briem

Akureyri

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Reykjavík

Susie Taylor Briem

Halldór E. Briem

Akureyri.

Sveinn Ólafsson

Halldór E. Briem

Sveinn Sveinsson

15.10
Umslag og sýnishorn af vaðmáli frá Möðruv. Fyrirspurn frá
Viðey hvernig gert var.
Sennil.
1905-7

Bréf frá báðum. SB segir af þroska Sidda. Borgaði Álfheiði
mágk. HB skuld. Hefur hitt hana nokkrum sinnum. Virðist
breytt.

Firði

6.11.1884

Segir frá: Harðort skammar- eða skensbréf frá nem. HB sem
virðast hafa skrifað samsk. grein í Fróða, fjallaði einkum um
söng- og leikfimikennslu HB. Og fengið hörð viðbrögð HB.

Halldór E. Briem

Hóli,
Höfðahverfi

17.2.1891

Biður HB lána sér 100 kr. til hausts. Ætlun hans að kaupa sér
hest.

George Stevenson

Stevenson í
Viðey

Ontario,
Kanada

9.12.1874

Hér virðist um einhvern að ræða sem er að leita að ættingja
sem fór frá Glasgow í Skotlandi 1828.

Georg Sverdrup

Halldór E. Briem

Minneapolis 6.5.1881
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Charlie Taylor?

Susie Briem

Ottawa

10.7.1879

John Taylor

Halldór E. Briem

St. Andrews

23.11.1881 Vonar að HB sé kominn til heilsu. Telur sig hafa fundið land
fyrir margar fjölskyldur við Assinnobrinána? rétt austan
Sourisár? Vonar að hann geti fengið góðar íslenskar fjölskyldu
til að setjast þar að sem er gott land og skógur við ána. Vill
líka fá þar góða lóð fyrir þau HB og SB. Vonar að fá hann í
heimsókn er hann er komin til heilsu og fær um að sinna
störfum sínum betur en nú. Segir frá áætlunum sínum fyrir
vestan, kaup á korni og ferju með aðstoð Willy Hearn og konu
hans.

John Taylor

Susie Briem

St. Andrews

19.3.1882

John Taylor

Halldór E. Briem

St. Andrews

12.4.1882

John Taylor

Halldór E. Briem

St. Andrews

12.5.1882

Vandræði eru vegna flóðs sem virðast snerta hann. Biður HB
um að fá Kristján Jónsson til að hjálpa sér.

John Taylor – Lizzie Susie Briem
Taylor

Carberry,
Manit

3.10.1882

Þakkar bréf frá SB og HB er þau sendu frá Edinborg, Buffalo
og NY. Segir af lífi þeirra. Hveitigeymsla að verða tilbúin og
kornviðskipti virðast ganga vel. Hlakkar til að frá bréf frá
henni og hvernig lífið gangi og hvernig henni lítist á landið.
Segir pabba hennar líða vel. Frænku hennar (Lizzy konu
Taylor) hefur ekki gefist tími til bréfask. Búinn að smíða
kaðalferju yfir ána fyrir Willy þannig að hægt er að fara með
vagna og uxa yfir. Stutt kveðja frá Lizzie.

John Taylor

Halldór E. Briem

Carberry,
Manit

13.10.1882 Afsakar stutt bréf með miklum önnum.

John Taylor

Susie Briem

Carberry,
Manit

5.11.1882

Gleðst yfir bréfi SB eftir að hún kom til Akureyrar. Sendi
hluta af bréfi hennar til birtingar í Free Press: Letters from
Iceland by a Canadian Lady. Vonar að hún nái sambandi og
áhrifum. Getur verið erfitt að finna gestrisni in this money
worshipping country! I should like to have some of the simple
kindheartedness sent over here. Ræðir ágæti hesta á Ísl., vildi
gjarna fá eitthvað af góðu kindakjöti sem hún sagði að slátrað
hefði verið til vetrarins. Hestarnir eru betri og stærri en
indíánahestar hér. Biður hana skrifa nákvæml. frá atriðum
hversdagsins s.s. af mat, fatnaði og venjum. Hvernig hús eru
hituð; þvegið og þurrkað; prjónaskap; vefnaði; matargerð og
hvernig komast má af án ávaxta og grænmetis. Gengur vel að
fá starfsmenn til bús síns en erfitt með stúlkur og er það ekki
gott fyrir frænku hennar. Segir fréttir af íslendingum í
sveitinni; vel gangi fyrir þeim í Winnipeg.

John Taylor

Susie Briem

Carberry,
Manit

16.2.1883

Bréfum SB fagnað; þau ganga milli manna. Segir alm. fréttir
og af veikindum. Verið er að skrifa í von um fé til aðst. svo
einhverjar fjölskyldur geti flust vestur. Stjórnin gerir ekki
annað en láta land í té; enginn munur gerður á fólki. Segir af
gullfundi á Big Island. Vonar að geta flutt að Gimli.

John Taylor

Susie Briem

Carberry,
Manit

14.3.1883

Ræðir samb. við skyldmenni, búskap, viðskipti og gengi
Íslendinga. Vantar land fyrir þá. Ýmsir koma hingað frá
Dakota. Segir af atvinnumálum ísl. Fékk bréf frá nauta- og
fjárbónda sem vildi fá fólk, borga karlmönnum 30-50 dali og
konum 10-20 dali. Hefur sent útdrætti úr bréfum SB til
birtingar í Free Press og keyp árs áskrift fyrir hana. Vill
heimsækja hana, fellur ekki löng ferð. Ræðir fjársöfnunina á
Englandi, vill fleira fólk frá Ísl., e.t.v. 2-3, jafnvel 5 þús.

John Taylor

Halldór E. Briem

Carberry,
Manit

23.4.1883

Alm. fréttir, t.d. um útgáfu ísl. blaðs í Winnipeg; ekki gott
ástand í viðsk. Íslendingar hafi það bæril. Ekki tekist að afla
fjár til hjálpar ísl. að komast vestur. Reynir að útvega ísl. land,
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þá berast óskir þeirra um að komast undan lánagr.

John Taylor

Susie Briem

Carberry,
Manit

10.5.1883

Spyr hvort fái Free Press vikul. Leggur áherslu á bréf frá
henni mánaðarl. Allir vegir blautir, illfærir. Lítið að gerast í
Winnipeg. Járnbr. var lokið og nær nú 572 mílur vestur frá W.
5000 manns við vinnu og ljúka við 2 míl. á dag, búist við að
komist til Rocky Mountains á árinu. Annar hópur fyrir vestan.
Verkinu lokið næsta ár. Segir af framkv. Hefur þetta mikil
áhrif allt á líf íslendinga. Styttir leið til Ísl. þá hægt verður að
fara um Hudson bay. Ræðir beiðni ísl. um að sleppa við skuld
við ríkið. Von á fleiri Ísl. í ár. Samgöngur, fjölskylda og
nágrannar.

John Taylor

Halldór E. Briem

Winnipeg

27.7.1883

Beðið nokkra daga eftir hópnum er fór frá Ak. 30.6.
Símritarar í verkfalli, erfitt að fá upplýsingar um komutíma.
Getur fengið vinnu fyrir 500 manns við járnbraut fyrir $2.50 á
dag og $4.40 í uppihald á viku, örugga vinnu í vetur. Reynir
að fá túlka. Ríkisstjórn hefur ekki loforð gefið um að gefa upp
lán ísl. í nýlendunni eða afsal á landi. Sótti um land f. nýja
innflytjendur í vestri. Ríkið ekki eins vel statt og áður, tími
velgengni liðinn, margir Ísl. er tóku lán út á landið munu
jafnv. misssa allt sitt. Sama í Dakota. Segir af fiskveiðum.
Landnemar fyrir vestan hafa það sæmilegt. Segir af nýju húsi
í Carberry er þau ætla ekki að ljúka að innan á árinu. Fóru
suður til Jane og Willy Hearn. Flýttu sér til baka til að taka við
fólkinu. Gleðst yfir heilsu SB og að hún hafi treyst sér til
langferðar.

John Taylor

Halldór E. Briem

Winnipeg

3.9.1883

Þakkar bréf HB frá Leith og Reynist. Hissa að fá bréf frá
Skotl. Er í þriðju ferð til W. vegna Ísl., býst við að fara tvær í
viðbót. 1360 manns komið frá Ísl. á þessu sumri eða 1/50
hluti þjóðarinnar. Óskandi að 10 sinnum fleiri hefðu verið
með peninga til að geta haldið sér uppi eitt ár. Margir
allslausir, ekki gott í ókunnu landi. Er hann fann fyrir 3 vikum
nokkrar hjálparlausar fjölskyldur stakk hann upp á því að
mennirnir semdu við járnbrautirnar um vinnu, hann sjálfur
annast þeirra stóru fjölskyldur. Það samþykkt með glöðu geði.
Fór með 35 einstakl. með sér til Carberry. Járnbrautirnar
samþykktu, gáfu farið. Fékk mennina til að heyja fyrir kýrnar
sem hann ætlaði þeim. Þá urðu konurnar leiðar yfir því að
geta ekki dvalist hjá samlöndum. Samþykkti með glöðu geði,
nú eru þær meðal landa sinna. Ágætismenn. Vonar að þeim
farnist vel. Sérstakl. dáist hann að Birni Runólfssyni er kemur
sér vel, tala sæmil. ísl. Kanadam. fellur vel við hann. Þráir
sjálfur að öðlast traust fólksins og að geta talað við það um
guð á íslensku. Kannski gerist það áður en hann verði allur.
Yfirm. járnbrautanna veitti Íslendingum mikið hrós. Ræðir
lánamál og að fólk vilji burt ef ekki leysist. Segir af ráðag.
sínum um að koma fólki fyrir á Klettafjallasvæðinu. Elizabeth
önnum kafin við að koma þeim fyrir í nýja húsinu. Saknar
Susie mjög.

John Taylor

Susie Briem

Carberry

8.12.1883

Bréf hafa borist frá Ísl. en engin frá SB og HB. Biður þau um
að skrifa þótt bréf hafi ekki komið. Segir bréf hennar torlæs,
gleðst samt yfir þeim. Segir frá brottfl. fólks, erfiðleikum í
landbúnaði. Óánægja með ríkisstj. og háa skatta.
Dakótabændum virðist ganga betur. Fréttir af fjölsk. og
Íslendingum. Einnig af framkv. v. járbraut. Þau hjón þreytt á
kulda, hugsa um að flytja til heitara héraðs. Alltaf að hugsa
um betri lönd fyrir Íslendinga. Ræðir sérstakl. um
Winnipegsvæðið. Vonar að geta gert eitthvað fyrir fátækt
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fólkið áður en hans tíma lýkur. Segir frá ráðagerðum
stjórnarinnar.

John Taylor

Halldór E. Briem

Carberry

31.12.1883 Seinar bréfasendingar sem sé þó skárra en týnd bréf, sem
komi fyrir. Ánægður með að HB skuli búa við betri ástæður í
skólanum en fyrr. Furðar sig á hugm. þeirra um að byggja yfir
sig. Biður þau láta af slíkum ætlunum við ótrygga ráðningu.
Sjálfur veit ekki hvað bíður því starfi hans er að ljúka í júní.
Segist hafa tekist að létta erfiðustu lánunum af fólki. Vinnur
að því að létta því sem eftir er af og hugsanlega að tryggja
fólkinu landsréttindi. Takist það verða kjör fólksins betri. Velt
fyrir sér hvort önnur lönd séu ekki betri kostur fyrir fátæka
útflytjendur. Telur fram kosti fjallaeyja, Trinidad, Jamaica og
Vestur-Indíalanda. Klettafjallasvæðið, þar sem járnbraut hefur
verið lögð er sögð m. betra lofslag en hér, veturlöng
hagaganga. Ferðin kostar mikið eða alls $100 frá Ísl. Galli að
tekur langan tíma að koma sér upp búsmala, óvíst um vinnu.
Veður verið slæmt og vinna við járnbraut liggur niðri til vors.

John Taylor

Susie Briem

Carberry

17.2.1884

Segir af heimsókn þeirra til Jane systur SB, húsi og fjölsk.
Virðist hafa kannað mögul. á landi f. Ísl. á Jamaica, en þeir
ekki fyrir hendi. Fr. Friðrikss. að fara til British Columbia að
stofna sögunarmyllu. Segir óánægju ríkja með landstjórn og
járnbrautir. Tollar háir á landbúnaðartækjum sem kosta
þriðjung í Bandar. Ræðir járnbraut norður til Hudsonflóa,
auðveldi samgöngur og bæti aðstöðu Gimlis.

John Taylor

Halldór E. Briem

Toronto

21.4.1884

Segir þau hafa kvatt Manitoba, vonast að geta flutt til Florida.
Urðu f. áfalli þar sem John Hearn, er ætlaði með þeim dó
12.3. Af ferðinni verður samt. Er þangað kemur segist hann
ætla að ath. hvort Íslendingar hafi mögul. á að setjast þar að.
Atvinnuástand. Segir af ferðaáætlun suður.

John Richardson
Taylor

Susie Briem

St.
Augustine,
Florida

25.5.1884

Fellur dvölin vel. Segir ferðasöguna þangað og af fólkinu
þeirra sem hann heimsótti og störfum. Einnig af möguleikum
sínum.

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Pembina,
Montana

13.9.1880

Skrifar eftir langt hlé; þakkar bréf. Segir af búskap og
gestakomum. Óskar að frændi SB flytjist m. búskapinn
hingað. Lýsir landinu, fegurð þess og búsæld. Gleðst yfir hver
ágætismaður Halldór sé.

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

St.
Andrews,
Manitoba

30.3.1881

Virðast hafa flutt, ekki enn fengið búslóðina því skipagöngur
eru hindraðar. Biður SB vera bjartsýna, leita fremur til guðs
en lækna.

Lizzie (Elizabeth)
og John Taylor

Susie Taylor
Briem

St.
Andrews,
Manitoba

28.7.1881

Fjölskyldufréttir af landbúnaði og verslun. Virðast hafa komið
frá Gimli. Fólki fjölgar í héraðinu. John Taylor skrifar kveðju.

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

St.
Andrews,
Manitoba

5.1.1882

Vonar HB hafi náð sér. Segir hvað borðað var um áramót og
hvernig matbúið. Frétt af dauðsföllum. Séra Páll Þorláksson
ekki haldið guðsþjónustu hálft ár, þar sem enginn kom, aðrir
segja hann veikan. Segir fréttir af Íslendingum. Býst við að
dvölin verði fram í mars.

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

St.
Andrews,
Manitoba

27.2. 1882

Ræðir tíma síðan hún fór frá Gimli og vinnufólkið. Þreytt á
flutningi, að flytja í ófullgert hús, erfitt að fá hjálp, dýrt; ónóg
efni.

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Carberry,
Manitoba

20.2.1883

Margt breyst frá síðasta bréfi. Nefnir bréf „frænda“ (John
Taylor?) til Halldórs. Segir af húsi þeirra, teiknar af því mynd,
ekki er mjög fallegt, en heitt og þægilegt.
Torlesið, niðurlagi sleppt.
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Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Carberry,
Manitoba

14.3.1883? Lýsir Carberry. Þakkar gjafir. Segir fjölskyldufréttir og af
Sigtryggi Jónassyni. Fylgdi bréfi John Taylor dags. s.d.

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Carberry,
Manitoba

28.10.1883 Átelur SB fyrir að hafa ekki skrifað er kom til Rvík með
einhverjum innflytjendanna, og sent sokka sem hún hefði
spunnið í sjálf. Gaman verið að fá ferðasögu um Ísland,
lýsingu á bænum og þjóðbúningnum hennar. Finnst hún mætti
greina skýrar frá landinu þar sem virðist hafa tíma. SB segir
engan skrifa nema Janey og frænda (John Taylor?) Hann
skrifar en augu mín eru enn slæm. Sjálf skrifa ég eins og get.
Bréf mest fjölskyldufréttir, af húsi og húshaldi. Segir hún
frænda langa til að komast í hlýrra loftslag. Þykir leiðinlegt að
heyra um aðskilnað S. og H.

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Trenton,
Ontario

5.6.1885

Ólæsil. 1. síða. Verið á ferð og flugi, m.a. í Milwaukee eftir að
hafa selt húsið í Carberry eða bankinn tekið það upp í skuldir.
Var í Winnipeg hjá frú (Láru?) Bjarnason sem eins og maður
hennar (séra Jón Bjarnason) var góður við hana. Á jólunum
fékk hún 85 dali frá Winnipeg íslendingum og sagt að hún
fengi meira frá ísl. við W.vatn, þakklæti frá ísl. til JT (sem dó
1884). Ræðir barnið Rosie er hefur verið hjá frú Jónasson
(Rannveigu?) frá jólum. Reynt að koma henni til foreldranna,
ekki tekist. Boðið að koma með fólki til Selkirk og tók Rosie
með, Rannveig? tók þeim vel, Kvöld eitt spurði frú Hólm um
hana. Svaraði að hún sæi ekki út úr því og myndi ekki vilja
láta hana frá sér. Bauðst frú Johnson til að taka hana til sín
þangað til L. gæti tekið hana. Þetta samþykkti Rosie. Býst við
að vera í Trenton og halda hús fyrir bróður sinn, þá geti hún
tekið R. til sín. Er hún kom frá Selkirk sagði móðir Rosie sem
talar litla ensku að hún gæti ekki tekið hana til sín eftir að
hafa verið hjá L.

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Montrose,
Ontario

16.9.1885

Segir af ferðum sínum og högum fjölskyldunnar. Einnig að
hún sé að fá Rosie til sín frá Mrs. Jonasson. Heyrir oft frá
vinum þeirra hjóna í Winnipeg, Bjarnasonum (sér Jóni og
Láru), (Torfhildi) Hólm og Jonassonum (Rannveig Briem og
Sigtryggur Jónass.) sem eru góð við hana. Segir Carrie systur
SB aldrei skrifa, faðir þeirra eigi bágt, konulaus eins og hann
er.

Lizzie (Elizbeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Grund,
Manitoba

8.10.1886

Komin að Grund eftir ferðal. Ræðir hús sitt í Carberry. Bróðir
John bróður hennar lánaði henni fyrir því. Þá hjálpaði gjöf
íslendinganna. Ef H&S koma vita þau hvar hún er og
velkomin. Misst móður sína, varð að selja orgel og kofa. Lýsir
húsinu. Er nú í heimsókn hjá Carrie, systu SB. Kom á ferju en
ísl. nota járnbrautina. Hér var sléttueldur. Hús Sigurðar og
fjölsk. slapp en misstu hey. Skapti missti allt sit nema húsið,
sauðfé og nautgripi. Fer heim eftir mánuð. Bréfið illa skrifað
en hún skrifar á hnjám sér meðan hún passar Susie litlu. Pabbi
Susie Briem hefur það gott og íslenska konan hans annast
hann vel. Verst að hann skyldi ekki byggja nýtt, gamla húsið
til skammar. Varð ekki fyrir tjóni af eldinum.

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Halldór E. Briem

Carberry,
Manitoba

15.8.1887

Skrifar til hans og kvartar yfir að þau hjón skrifi aldrei. Er
óviss um velferð þeirra því enginn hefur frétt neitt. Vonar að
hann búi ekki á afskekktum stað og hvetur hann til að koma til
Manit. Hús hennar stendur þeim opið. Segir frá komu 13oo
ísl. og Gimli byggðin stendur vel. Það hefði glatt manninn
sinn hefði hann lifað. Hann bað fyrir byggðinni til síðustu
stundar og bænir hans voru heyrðar.

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Carberry,
Manitoba

26.1.1888

Ár síðan hún heyrði frá þeim þar til hún nú fékk bréf frá
báðum. Býr í húsi sínu, leigir út frá sér. Rósa er gott barn og
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Taylor

Briem

Manitoba

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Carberry,
Manitoba

17.4.1888

Fjölsk. fréttir. Býst við íslendingum muni fjölga mjög.

Lizzie (Elizbeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Carberry,
Manitoba

14.4.1889

Ræðir heilsu S. og neikv. áhrif niðurdrepandi veðurfars. Vill
að hún komi aftur heim í sólskin Manit. Viss að Halldór gerði
það gott þar. Yrði þeim fagnað. Mikið um hana rætt þegar þau
hjón voru hjá Sigurði. Bendir á stóran hóp sem koma muni og
gætu þau værið með. Vísar á möguleika guðstrúar. Segir frá
heimsókninni til Sig. Heimsótti föður SB sem er vel giftur.
Rifjar upp minningar frá Gimli. Ýmsar fréttir. Fréttir af séra
Jóni Bjarnasyni

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Brighton,
Ontario

2.5.1889

Einmana og ekki kynnst kristilegu fólki sem hún vilji
umgangast, nóg af félögum og klúbbum. Viðskipti ganga illa

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Brighton,
Ontario

3.6.1889

Sendir fjölskyldumynd, m.a. af Alfred bróður L. sem SB hefur
ekki séð síðan þau léku sér börn saman í Peterboro. Hann er
góður við L. eins og Rósa. Segir frá fjölsk. Jane, Gorgie og
Fred, einnig Hearnfólkinu, sem sluppu frá Florida áður en
gulan braust út. O.fl. fólki; um 20 ísl. fjölskyldur kringum
Carberry.

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Brighton,
Ontario

27.12.1889

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Brighton
Ontario

30.12.l890

Ekki skrifað v. slappleika. Segir fréttir af frændfólki. Rósa
stækkar, gengur betur að læra en ekki iðin.
14.2.1890. Fékk bréf frá SB og einnig frú Hólm, gott bréf sem
hún svaraði samt ekki. Gladdist að hún væri komin heim.
Lífið hér var erfitt.

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Brighton,
Ontario

3.1.1893

Bréfaskriftir gisnar þar eð SB skrifar lítið. Segir af ferð
Sigurðar Christopherson til Ísl. (Ak.). Carrie saknar hans, en
hún býr vel m. alla fjölsk. Sig. keypti orgel handa henni áður
en hann fór. Börnin spila mikið; Halldór fæddur
tónlistamaður. Rosie þroskast vel þótt sé lítið fyrir lærdóm.
Orðin 68 ára og 8 ár síðan JT dó.

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Brighton,
Ontario

25.8.1893

Skrifar v. dauða barns SB.

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Jane Taylor

Brighton,
Ontario

22.10.1893 Sendir (frí)merki til að standa straum af sælgæti handa
börnunum í Toronto.

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Toronto

28.1.1894

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Brighton,
Ontario

14.2.1894

Segir frú (Láru) Bjarnason ekki skrifa oft og séra Jón hætt
prestskap heilsu vegna. Spyr hvernig (Torfh.) Hólm hafi það.
Hálfgerð kreppa í Manit. Lýsir velgengni í Carberry. Vonar að
SB hafi það gott, þrátt fyrir aðskilnað við HB.

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Milwaukee

3.3.1895

Kvartar yfir bréfleysi - þögn. Ræðir fækkun komu íslendinga
sem sé merki þrenginga. Rósa stendur sig vel heima. Gleðst
yfir frelsun hennar.

báðum. Býr í húsi sínu, leigir út frá sér. Rósa er gott barn og
hjálplegt. Carrie systir SB. bauð L. að vera hjá sér í vetur; kýs
að vera heima. Fjölsk. fréttir og af nýrri kirkju sem kostaði 45 þús dali og nærri allt í skuld og veðsett. Íslendingum gengur
vel, einkum í Gimli. 2500 í Winnipeg. Fréttir af
innflytjendum. Carberry stækkar. Dætur Carrie, greindar og
með kennararéttindi. Sjálf eignaðist hún son með seinni
manninum.
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Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Brighton,
Ontario

23.1.1896

Þakkar bréf. Ræðir dauðsfall í fjölsk. Samgleðst þeim hjónum
v. fæðingar barns og að sjá mynd af þeim brosandi. Spyr hvort
hún hafi séð fréttir um hátíð vegna 20 ára frá því að frændi
(John) leiddi ísl. hingað. Fólk sé ávallt óánægt. Sigurður og
systir SB, Lizzy, vilji til vesturstrandar. Rosie hefur átt marga
ástvini án þess að til trúlofunar hafi komið.

Lizzie (Elizabeth)
Taylor

Susie Taylor
Briem

Brighton,
Ontario

17.7.1898

William H. Taylor

Susie Briem

Grund,
Manitoba?

12.1.1886

William H. Taylor

Susie Briem

Grund,
Manitoba

22.2.1889

Segir fréttir og spyr hvenær hún komi aftur.
Ekki heyrt frá hálfsystur sinni í meira en ár. Spyr hvernig
henni líki á Ísl. og hvort kalt sé þar. Segir fréttir af
fjölskyldunni. Spyr hvort þau hjón komi bráðum aftur til Am.
Segist ásamt Birtie ætla að ná sér í land 170 mílur burtu og
rækta sauðfé.

Theodór Ólafsson

Halldór E. Briem

Borðeyri

5.3.1894

Skrifar v. drengs sem hann vill koma í Möðruvallaskóla.

Theodór Ólafsson

Halldór E. Briem

Borðeyri

5.9.1900

Sendir greiðslu og uppgjör vegna sölu á Sólskjöld.

Torfhildur Þ. Hólm

Halldór E. Briem

Möðruvöllu
m, Nýja Ísl.

27.3.1880

Sendir orðabækur sem hún hefur haft að láni, þótt hún sé ekki
búin að lesa þær sem þyrfti. Sendir Gunnlög og Sigríði sem
HB lofaði að þýða. Biður að láta engan sjá. Frétt að birta eigi
Bréf rósínu í blaði, þótt þætti of löng. Nefnir þýðingu á
Andvöru okkar, uppáhaldssöguna yðar á ensku. Segir í
hálfkæringi hvort þau Susa geti ekki lagt saman og hjálpað
upp á, hún er víst mikið smart í þess konar öllu. Fengið bréf
frá Þrúðu (?) á Ísl. sem sagði frá fornfræðifélagastofnun próf.
Fiske er henni fellur í geð; í þeim séu konur og karlar, hafi
hún og systur hennar, Þóra og Arndís, gengið í það. Fiske fól
Carpenter vini sínum ásamt lærisveini sínum B. Olsen að
senda kort í hvert hús í Rvík sem hann hefði komið í. C. gert
það á jólakvöld. Sagði Skapta Jósepsson hættan að drekka,
hefði haldið fyrirl. um heimspeki á Laugalandi.

Torfhildur Þ. Hólm

Halldór E. Briem

Möðruvöllum, Nýja
Ísl.

26.4.1880

Þakkar bréf og þýðingu, segir allt í lagi með breytingu á
nafninu Gunnlög. Biður hann gera reikning fyrir. Hlakkar til
að fá bókina: Eggertsbókina? Telur kjark í HB.

Torfhildur Þ. Hólm

Susie Briem

Gimli

8.6.1880

Skrifar á ísl. því hún er ekki góð í ensku. Þakkar erindrekstur
óskar til hamingju með trúlofunina.

Torfhildur Þ. Hólm

Halldór E. Briem

Möðruvöllum, Nýja
Ísl.

8.10.1880

Segir Brynjólf (biskup) á leið til Fróns, guð gefi honum til
lukku. Segir hann umkomulítinn. Þakkar HB boð hans um að
lesa handritið, tími gafst ekki til. Bað séra Jón að lesa yfir eða
láta gera. Biður HB um að búa vel um bókina og registrera
bréfið til Valdimars Bryde. Biður hann skrifa um bókina undir
sínu nafni, senda Jóni Ólafss., gera hann velviljaðan, einlægt
gruna jeg hann um græsku. Ekki byrjuð á (nýju) verki, vantar
illa (bókina) Eggert Ólafsson. F. bréf m.a. frá séra Eggert (Ó.
Brím) sem ætlar að sækja um Steinnes, Norðlingar vilja
Magnús Andréss. því að hann sé góður hómópati. Sagði eftir
(Láru) Bjarnason að Steingrímur Jónss. sækti um Odda, væri
trúartæpur, trúl. Önnu Biering og drykki hóflaust. Ætlaði Jón
Þork. að afsegja hann v. skólan. Magnús og Theódór
bæjarfóg. að byggja skrautlegasta prívathús í bænum. Jón
Árnason að byggja steinhús nál. skólabibliotekinu.

Torfhildur Þ. Hólm

Halldór E. Briem

Möðruvöllum, Nýja
Ísl.

15.1.1881

Sitthvað í fréttum og beiðni um greiða.
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Torfhildur Þ. Hólm

Halldór E. Briem

Möðruvöllum, Nýja
Ísl.

10.4.1881

Þakkar bréf og gjöf sem fylgdi og sem hún ætlar að eiga í
minningu hans. Segir hann þann fyrsta sem hafi viðurkennt
mína lítilfjörlegu „forfatter“hæfileika, guð gæfi að von yðar
rættist, ekki er guði um megn að skerpa og auka mér anda, því
á engum gáfusnillingum veraldarinnar er hann búinn að oftaka
sig. Ræðir heilsuleysi Susie. Segir það draga úr bágindum
hennar hvað hann sé elskulegur og nákv. maki, hún honum
góð kona og þar að auki menntuð og skemmtileg. Lýsir lífi í
húsinu. Veit ekki hvernig Brynjólfi vegnar, hefur ekkert heyrt.
Með nýtt ólokið verk í gangi um kristnib. Hjalta Skeggjasonar
og Gissurar hvíta. Peningaskuld, biður HB útvega sér
útsölumann f. Brynjólf.

Torfhildur Þ. Hólm

Susie Briem

Möðruvöllum, Nýja
Ísl.

11.4.1881

Afskar að hún skrifi ísl. Þakkar fögrum orðum fyrir fugl sem
Susie hafði af list stoppað upp. Bætist í náttúrusafn hennar.
Öllum líði fremur vel, að flytja burt, óvíst hvert.

Torfhildur Þ. Hólm

Susie Briem

St. Andrew,
Manit.

8.7.1881

Þakkar hannyrðamunstur. Ræðir Taylor, frænda hennar, konu
hans og fjölsk. Þykir einmanal. en hefur nóg að gera. Ekkert
getað sinnt skrifum, áhyggjufull vegna mikilla verka fyrir
höndum. Barátta framundan f. hana sem söguritari. Ræðir
krítík, öfund og ofsókn. helst frá fósturjörðinni. Augnabliks
hugleysi segir henni að hætta.

Torfhildur Þ. Hólm

Halldór E. Briem

St. Andrew,
Manit.

26.8.1881

Býst við að fara senn til Winnipeg. Segir af húsbygginga- og
flutningsvanda Taylors er hann þurfti að flytja hús sitt með
sér. Fer m. Rannv. Ól. Briem til W. Óskar að HN og SV
byggju nær. Ber sig upp v. engra frétta af bókinni. Séra Eirík
bróður HB farinn með allt sitt suður og tengdamóður sína á
kviktrjám, konan hans hálf gerðveik v. barnamissis.

Torfhildur Þ. Hólm

Susie Briem

St. Andrew,
Manit.

26.2.1882

Þakkar bréf, getur ekki svarað t.d. um Íslendingafél. sem hún
þekkir ekki til nema helst að hún sá leikrit Nýársnótt og
Misskilning, sem og að ísl. konur hafi haldið fundi með sér.
Ekki frétt af bók sinni en vonar að hún komi út, þá muni hún
leita til SB um álit. Bókinni í mörgu ábótav.: Fáir eru smiðir í
fyrsta sinn. Taylorfólk kemur til þeirra og dvelur í 2-3 daga.

Torfhildur Þ. Hólm

Halldór E. Briem

Selkirk,
Manit.

8.8.1882

Hissa að heyra um skyndil. heimför þeirra HB og SB. … þrátt
fyrir alla eymdina heima hálf öfunda jeg ykkur að sjá
blessaða Íshólmann okkar … Verður sjálf að sleppa
heimferðarhuga. Spyr hvort vilji selja alfræðabók (dönsku),
sú enska töpuð. Eigi ekki fé, gæti borgað bókina heima því
Brynjólfsbókin er komin út og að seljast. (Kristj.) Havsteen
skrifaði Rannv.: $ú hef jeg lesið og keypt Brynjólf eftir frú
Holm, og líkar mjer hann mikið vel, hann mun vera sú besta
skáldsaga sem ennþá hefur verið gefin út á Íslandi. Annað
ekki heyrt af bókinni. 60 eint. á leið vestur af þús. eint.
upplagi. Biður Susie endurs. hana, eins gott að hún komi í
blöðum hér eins og í Harpers.

Torfhildur Þ. Hólm

Halldór E. Briem

Selkirk,
Manit.

15.8.1882

Ítrekar að fá Konv. orðabækurnar keyptar. Segir af
peningakröggum. Segir hann eiga bók Kaalund hjá sér.

Torfhildur Þ. Hólm

Halldór E. Briem

Selkirk,
Manit.

31.1.1883

Þakkar bréf er gladdi hana því hún hafði fengið fréttir um
drukknun hans. Þeim líður vel, komin í nýtt hús. Rannv. alltaf
lasin. Fréttir af fæðingum. Jóhann Briem frændi HB og kona
hans hafa eignast dóttur, Veighildi, er mun heitin í höfuð
Rannv. og Torfh. Ástand hjá þeim bágt. Framfara ætlað að
koma aftur út. Prestlaust. Fengið marga dóma um Brynjólf,
flesta góða, betri en átti von á. Handritið hefði betur verið hjá
henni þessi tvö ár er það flæktist á Ísl. Jónas greyið er hreint
hálf hataður fyrir ritdóm sinn (Jónas frá Hrafnagili sem þá var
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í Lærða sk.). Gengur illa með kristnisögu sína einhver
dauðans deyfa yfir anda mínum. Ætlar að byrja forfra. Ræðir
smásöguhandrit og greiðslu skuldar við HB. Segir að í
Freepress hafi komið bréf Susie til Taylors, gerði lukku.
Garmurinn Skapti … ef sveitarinnar skal þurfa við. (Skapti
Jósepsson síðar ritstj., átti Sigríði dóttur séra Þorst. á Hálsi).

Torfhildur Þ. Hólm

Halldór E. Briem

Selkirk,
Manit.

12.9.1883

Ástand á Ísl. í tilefni orða hans í bréfi, og ástand í skólunum.
Spyr hvort B. Ólsen sé unitarian. Steingr. sagður það, jafnvel
Gröndal. Spyr hvað Steingr. Th. segi um Brynjólfsbókina.
Fréttir af þeim þar í húsinu og öðrum Ísl. og innflytjendum.
Smásöguhandrit frá sér liggi hjá Einari (bókbindara?).

Torfhildur Þ. Hólm

Halldór E. Briem

Selkirk,
Manit.

20.10.1884 Stödd í Winnipeg. Ræðir peningauppgjör þeirra milli. Býr hjá
Helga Jónssyni og Ingibjörgu, hann ritstjóri Leifs, með
bókabúð. Segir Mr. Taylor dáinn, frú Taylor vera sorgmædda í
Carberry. Fátæk, býr sennil. hjá Arthur bróður sínum.
Umboð til sr. Eiríks Briem til að greiða HB 50 kr. fylgir.

Torfhildur Þ. Hólm

Halldór E. Briem

Möðruvöllum, Nýja
Ísl.

0.0.1880?

Þakkar þýðingu á Gunnlögi og Sigríði. … jeg er hreint hlessa
hvað þjer eruð þungir í anda, maður á besta aldri, og líklegur
til að komast áfram í lífinu, að vísu eruð þjer heilsulitlir en
það eru nú svo margir …. jeg þekki þennan aldur, vegamótin
milli æskunnar - vonar heims … Reynir með fögrum orðum
og röksemdafærslu að telja í HB kjark. Sýnist nokkuð orðin
þreytt á HB.

Torfhildur Þ. Hólm Halldór E. Briem
og Rannveig Ólafsd.
Briem

Möðruvöll- 00.00.1880 T.H.: Ræðir bók sína og ráðagerðir, líkl. um Brynjólf biskup.
um, Nýja Ísl ?
Reynir, m. hjálp Rannv., að ná tökum á réttritun. Ætlar að
fylgja ráðum HB. Guðbrandur (Vigfúss?) skrifaði henni um
bókina, sendir hún bréfið áfram til HB. Getur ekki verið við
brúðkaup SB og HB.
R.Ól.B.: Getur ekki komið í brúðkaup SB og HB o.fl.

Tryggvi Gunnarsson Halldór E. Briem

Khöfn

4.12.1877

Hafði skrifað HB rétt eftir að hann var farinn, útbjó myndir til
hans. Búinn að týna heimilisf., ákvað að eyðil. bréfið því það
var mest skammir um Jóhann Briem f. orð hans um HB.
Hlýtur að vera erfitt að taka við ritstj. blaðs sem birt hefur
slíkt. Í hans sporum væri fráhverfur blaðinu.

Tryggvi Gunnarsson Halldór E. Briem

Khöfn

4.4.1878

Þakkar bréf og óskar heilla með ritstólinn, fjörugur og efnil.
ritstjóri. Þykir hann leika (séra) Pál (Þorláksson?) hart. vonar
að blaðið verði ekki trúardeilublað. Ekki á skoðun Páls,
þekkir hann sem vandaðan pilt. Í blöðum kom frétt um hungur
í nýlendunni. Þykir slæmt að byrja að betla þegar stjórnarlánið
er búið. Ræðir erfiðleika í verslun. Ekki tókst að sameina
Grafarósfél. Jón Sig. alltaf lasinn. Hefur selt blöð af Framfara.

Tryggvi Gunnarsson Halldór E. Briem

Khöfn

30.11.1878 Kom að Reynist., leið þar öllum vel. Keypti Grafarósfél f. 50
þús., var skuldin 72 þús. Sér eftir því. Gránufél. gengur vel.
Ræðir viðsk. þeirra milli og annarra.

Tryggvi Gunnarsson Halldór E. Briem

Khöfn

3.1.1879

Áfram umr. um viðsk. Ræðir lát Jóhönnu móður sinnar sem
jörðuð var við hlið móður sinnar (Valgerðar á Grund). Saknar
mjög, gleðst yfir að hafa átt svo merka móður.

Tryggvi Gunnarsson Halldór E. Briem

Khöfn

14.3.1879

Ræðir fátækt og sundurlyndi vestra. Slæmt að menn flytji burt
til að svíkjast undan greiðslu stjórnarláns, lífgjöfinni. Setur
blett á Ísl. Ræðir viðsk. Seldi Popp Grafarósversl.

Tryggvi Gunnarsson Halldór E. Briem

Khöfn

22.10.1879 Biðst undan sölu Framfara, biður um eintak. Fréttir frá Ísl.
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Tryggvi Gunnarsson Halldór E. Briem

Khöfn

21.11.1879 Gleðst yfir að hafa haft Eirík í Höfn, nánast í næsta húsi.
Vantaði HB í hópinn. Ræðir vandræði með Framfara og
sundurlyndi Ísl. Segir frá staðf. laga um Möðruv.sk. og
kennara sem þar verða.

Tryggvi Gunnarsson Halldór E. Briem

Khöfn

24.12.1879 Saknar bréfa HB. Ræðir viðsk. Segir frá dauða Jóns Sig. og
k.h. Útförin prýðil. Eiríkur hafi flutt húskveðju og ræðu á ísl. í
Garnisonskirkju. Safnað fyrir silfurkransi til að hafa í
kirkjunni. Konungur sendi fulltrúa í kirkjuna, þingið felldi
niður fundi þann dag, voru báðir form. deilda í jarðarförinni
og margir þingm. Ingibj. ánafnaði Íslandi 2/3 eigna sinna, að
nokkru leyti fyrir tilstilli TG. Gott að Eiríkur var hér; flutti
góðar ræður og mun skrifa um JS. Ekki taka þetta bréf orðrétt
í blaðið en nota má efni þess.

Tryggvi Gunnarsson Halldór E. Briem

Leith

2.6.1880

Viðsk. þeirra á milli og annarra. Segir af gufuskipaferðum og
innkaupum sínum á efni til alþingishúss sem og því að hann
lét í Khöfn smíða allt hið vandaðasta í húsinu. Segir að
Eiríkur bróðir HB fái Prestask.; Hjaltalín og Þorv. Thor. fá
Möðruv.; ekki búið að veita.
Fréttir

Tryggvi Gunnarsson Halldór E. Briem

Í Phönix

12.7.1880

Tryggvi Gunnarsson Halldór E. Briem

Khöfn

30.12.1880 Óskar HB til hamingju með giftinguna. Fréttir og viðsk. Hitti
Eggert föður HB á Ak.; var frískur. Ánægður með að Eiríkur
og Valdimar (frændur hans) séu komnir á þing. Segir af dvöl
Kristjönu systur sinnar hjá sér í Khöfn með þrem börnum.
Henni veitti ekki af hvíld, orðin þreytt á Laugal. E. bróðir
hamast eins og galinn maður í verzlunarsökum og ferðalagi,
svo mér blöskrar, sem ekki blöskrar allt.

Tryggvi Gunnarsson Halldór E. Briem

Oddeyri

5.6.1886

Tryggvi Gunnarsson Halldór E. Briem

Khöfn

22.12.1887 Ræðir fjármál og stjórnarskrármálið, Möðruv.sk. og
Gránufél.; versl. á Suðurl. … gauragangur mikill í ýmsum,
einkum E. bróður sem nú hamast á Suðurlandi.

Tryggvi Gunnarsson Halldór E. Briem

Oddeyri

5.8.1887

Kolaviðsk.

Valdimar
Ásmundsson

Halldór E. Briem

Flaga,
Þistilf.

10.2.1875

Þakkar bréf; á von á enskukennslubók HB er verður
fullprentuð í vor. Illa gengur með prentun hér á landi; þó
gengur enn síður með útsendingu. Myndi batna ef
gufuskipaferðum yrði komið á. Segir marga þrá bókina og
þarfnast. Hefur pantað 40 eint., leggur ráð á um sendingu
þeirra. Jafnvel best að senda þær til Khafnar, þaðan til
Vopnafj., Raufarh. eða Þórshafnar.

Valdimar
Ásmundsson

Halldór E. Briem

Flaga,
Þistilf.

1.7.1876

Þakkar bókina. Litlar fréttir, gott til lands, síðara til sjávar.
Verslun lítil, meira fjör í henni á Eskif. og Seyðisf. Ræðir um
lítið líf í bókmenntum.

Valdimar
Ásmundsson

Halldór E. Briem

Rvík

23.3.1878

Þakkar skemmtil. samfylgd að norðan. Slæmt að hitta ekki
HB áður en hann fór norður. Er kom til séra Matthíasar var
skipið farið. Ætlaði að borga skuld við HB. Segist hafa verið
hér í vetur, lært minna en vildi. Sig. Jónasson hefur sagt
honum til. Hann skilur orðið léttar franskar bækur, lítil
framför í ensku. Veit ekki hvað gerir í framtíðinni, fjárskortur
hamlar. Helst að hugsa um að fara til Ameríku, verða
samferða séra Jóni Bjarnasyni. Biður HB að kynna fyrirætlun
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Ræðir viðsk. þeirra milli, einkum skuldir HB. Hann sýnil.
beðið TG um að mæla með sér við Ísl.ráðh. Nellemann. Segir
stytting þeirra milli, hann hafi ekki séð hann í vetur og því
hafi það enga þýð. Þarf líka meiri uppl. um kennslu til að geta
það. Biður að heilsa Susie og skila miklu hrósi fyrir hve
fjarskalega og ótrúlega vel hún skrifar íslensku, hún má vera
snillingur í tungumálum.
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Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
sína fyrir JB. Fer austur í brúðkaup Jóns Ól. sem hefur boðið
honum að koma. Kvæði eftir VÁ kemur í Skuld. Allt í
doðadúr á landinu. Bréfið til Íslendinga frá Íslendingi er
einstakt. Gæti kannski vakið framfaramenn til umhugsunar
um stjórnmál. Líkar illa í Rvík,, ekkert félagslíf, sundurlyndi,
viðsjár. Framfaravilja sé svarað með háði og engin
hjálparhönd rétt.
Með bréfinu fylgir miði VÁ þar sem Jón Jónasson frá
Austaralandi er beðinn að greiða HB þrjár krónur

Valdimar
Ásmundsson

Halldór E. Briem

Rvík

Valdimar Briem

Halldór E. Briem

Hrepphólum 5.5.1874

Getur ekki svarað bréfi HB að sinni þar sem hann er
umkringdur spurningabörnum. Sammála því sem HB skrifar í
Víkverja um komedíurnar. Hafðu þökk fyrir, en nafni þinn
óþökk fyrir frammist. sína. Er samt ósammála því sem hann
segir að VB sé vel fallinn til að semja slíkt. Ég held ekki, að
minnsta kosti ekki sem stendur; og engu vil ég lofa í því tilliti.
Þó vil ég ekki þar með segja, að ég ekki einhverntíma á æfi
minni, ef hún verður löng og liðug, kunni að gamni mínu að
fást við eitthvað þessháttar; en hvort ég þá yrði svo djarfur að
láta það koma fyrir almenningssjónir er aftur efamál. Sendir
bækur sem Eiríkur (Briem) þarf á að halda. Heilsaðu
málaranum og segðu (að ég) skuli skrifa honum seinna þegar
fæ kristileg fríheit, nú stend ég í kristilegu púli.

Valdimar Briem

Halldór E. Briem

Stóranúpi

2.10.1891

Þakkar f. komu HB í sumar; sem og fyrir Mállýsinguna er
hann hrósar. Gagnrýnir þó að bókin skuli kölluð „Stutt ágrip“
en hefði mátt kalla „langt“ því honum þykir það full langt f.
unglinga sem ekki eru í lærðum skóla. Sama gætir þú sagt við
mig um Biblíuljóðin; eins verð ég að hafa mig hægan. Það
sem HB segir um að bókin sé fyrir alþýðuskóla sé takmarað
því þeir séu aðeins tveir. Bókin væri góð fyrir latínuskólann
og alla sem eru ekki að sérhæfa sig í málfræði. Ef ég mætti
ráða, skyldi ég láta hana útrýma bæði Halldóri og Wimmer,
en það er nú ekki hætt við því, að ég verði látinn ráða í þessu.
Halldór heldur náttúrlega í sína bók, og Jón rektor og Björn
Ólsen í Wimmer og Pálmi dependerar víst af öðrum hvorum.
Mitt „videtur“ er því að orðið „stutt“ og „handa
alþýðuskólum“ hefði átt (að) falla burt. Segir HB alls staðar
heima þar sem hann hefði fengið styrk til að gefa út
þykkvamálsfræði. Þykir það ekki gott orð og leggur til að
hann fái ráð hjá málhögum, þó ekki séra Arnljóti sem myndi
kalla bókina þykkildfræði. Leggur til að HB skrifí í
Kirkjublaðið.

Valdimar Briem

Halldór E. Briem

Stóranúpi

29.8.1892

Hvetur hann til að fara til Rvíkur, þau hjón megi ekki vera
aðskilin.

Valdimar Briem

Halldór E. Briem

Stóranúpi

26.9.1892

Ræðir ljósmyndir af sér og Halldórs fjölsk.; kosningarnar.

Valgard Claessen

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

12.2.1884

Bréf skrifuð á dönsku.
Þakkar bréf mágs síns. Ræðir Gunnl. bróður HB, er einnig er
mágur VC. Vonar að geta opnað augu GEB gagnvart (frænda
hans) Eggert Ól. Gunnarss. (og starfaði hjá). Segir báða,
Coghill og Tryggva Gunnarss. (bróður EÓG) hafa gert GEB
tilboð. Hugmynd um að stofna fyrirtæki með honum hafi áður
komið upp. Kjarkur sinn minni vegna astmasjúkdóms og
ábyrgðar gagnvart börnunum (Kristín Briem kona hans dó f. 3
árum). Slæmt að missa foreldra HB frá Reynist.; enn frekar ef
Ólafur fer suður líka. Hvað hann ætli sér er ekki hægt að fá
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Bréfspjald vegna viðskipta þeirra og skuldar VÁ.

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
upp úr honum. Segist hafa séð í Stjórnartíð. að biskup
viðurkenni HB ekki sem prest. Spyr hví þetta hafi komið til
mála.

Valgard Claessen

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

7.11.1884

Valgard Claessen

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

29.11.1884 Viðskipti. Við góða heilsu.

Valgard Claessen

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

12.2.1885

Ólafur bróðir HB hefur tekið Frostastaði á leigu; vildi kaupa;
fékk ekki. Anna Blöndal tekið tilboði um að stjórna heimilinu.
Flytur hingað með son og dóttur.

Valgard Claessen

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

23.9.1885

Segir af trúlofun. sinni og Önnu Möller, giftingu í fyrrad.
Frændur HB viðst.: Ólafur svaram., Eggert, Elín, Jóhanna.

Valgard Claessen

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

17.11.1885 Fréttir af sér, börnum, stjúpbörnum. Spyr um álit HB á þeirri
tiltekt Sig. bróður hans um að sækja um gjaldkerastarf við
bankann áður en lýkur prófi.

Valgard Claessen

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

12.8.1889

Biður um hjálp við að útvega kennara fyrir börnin/skólann.

Valgard Claessen

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

7.12.1889

Sjúkdómar. Ánægja með kennarann Theodór frá Litladal.
Verra ástandið með barnaskólann, sem er til skammar.

Valgard Claessen

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

23.4.1891

Spyr hvort Eggert sonur VC megi vera samf. HB suður.

Valgard Claessen

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

2.4.1892

Biður HB segja hvað hjálpin við Eggert son hans kostaði
hann. Segir lítið gerast á Suðárkr.; leiksýningar aflagðar.
Fjárhagsl. hafi liðið ár verið sér erfitt, lítur ekki vel út í ár.
M. bréfinu fylgir reikn. frá versl. V. Claessen á Sauðárkr. f.
flibba, hálsbindi, brjósthnappa, hníf, teygjur, súkkulaði;
bréfakl. Skuld við áramótuppgjör kr. 2,61.

Valgard Claessen

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

17.12.1894

Valgard Claessen

Halldór E. Briem

Sauðárkr.

9.2.1899

Biður HB um að útvega sér bækur.

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

6.3.1874

Þakkar bréf og fyrir Friðþjófssögu, óskar að HB væri kominn
til að syngja og kenna sér lag úr henni. Ræðir komedíurullur
sem hann hafði með höndum og lék fyrir Rvíkinga. Marir
vilja fara til Ameríku, 60 búnir að skrifa sig hjá Jóhanni á
Egg, þó voru Skagabúar ekki búnir að skrá sig; þaðan sagt að
fari 20. Margir fátæklingar; hreppar fegnir að fari og kosta.
Akrahr. kostar tvær fjölsk. til ferðar. Steinunn á Gröf segir
ýmsir megi missa sig, meinið að þeir fást ekki til að fara.
Nokkrir komið síðan bók HB var uppgengin. Spyr hvort Hrói
höttur fari ekki að koma út. Segir af blaði sem þeir fyrir
sunnan ætla að gefa út en seint gengur með tillögur.

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

10.11.1874 Óánægð m. Benedikt póst sem kom með hesta HB o.fl að
sunnan, horaðir og meiddir. Mölbraut Goðdalamaskínuna;
ekki eftirsjá að honum. Svo á að setja upp vindmyllu, standa
Reykdal og Sigurður Ólafsson í Ási fyrir því. Er það ekki rétt
að hafa eitthvert gagn af þessum mikla vindi sem oftast er að
mæla mann?

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

5.1.1875

Fór m. Elínu og Sigríði systrum sínum á sleða um jólin að
Glaumbæ, voru nótt. Gunnl. bróðir reið hestinum sem dró
sleðann. Nú er svo komið fyrir Skagfirðingum að þeim þykir
engin skömm að ferðast á þennan hátt, því hver sem búinn er
fer á sleða á Nýársdag. Fóru 14 á sleða að Rípurkirkju.
Trúlofunarfréttir. Daufl. yfir hátíðarnar en þó klykkt út með
dansi.

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

3.3.1875

Segir af Stóruborgarfundi, þar voru um 100 manns, 46
fundarmenn. Fór m. 12 úr Skagaf. Skemmti sér vel, var í
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Ræðir að einhv. Englendingar hafi blekkt GEB, slæmt að
hann hafi ekki samb. v. traustara fólk. Segir frá menntun
barnanna og heimili.
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Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
Steinnesi, skoðaði dýrgripi Guðrúnar (konu Eiríks bróður
HB). Segir af skiptingu verslunarfélags. Gekk ofan yfir okkur
hve margir Húnv. voru fúsir að ganga í fél. m. Skagf.; fegnir
að komast undan Eggert (Gunnarss.) enda voru reikningarnir
ljótir. Enginn botnaði í þeim nema Eiríkur er var hælt fyrir.
Fundur á Víðimýri, í stjórn kosnir Gunnl. (bróðir þeirra),
Ólafur í Ási og Hallur Ásgrímss. Pabbi þeirra samdi lög f.
fél.; voru samþ. Jón Blöndal kaupstjóri og Claessen á Hofsósi
verslunarstj. Ræðir bókina: Presturinn á Vökuvöllum.

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

21.4.1875

Erindrekstur.

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

20.5.1875

Ræðir baráttuna við fjárkláðann.

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

2.6.1875

Fréttir af framkv. á Rst. Búið að bjóða til Grafarveislu. Steinn
gamli ól naut til veislunnar. Búið að biðja Steinunni gömlu að
steikja. Hlakkar ekki til því þar verða bara hjón, ekki hægt að
snúa sér í hring eða syngja, saknar HB til að vera með.

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

15.11.1877 Að fara með skipbrotsmönnunum af fjárskipi er strandaði á
Sauðárk. Þurfa að ná í póstskipið suður. Gunnl. bróðir og
Eggert faðir hennar hafa verið að vinna í því. Engu bjargað og
skipið eldsmatur. Búið að fullferma skipið. VB var í Grafarósi
er skipið þar strandaði; var tómt. Komin heim til að vera við
giftingu Gunnl. Kristín systir hennar var veik, gat ekki komið.
Segir af brúðkaupinu, dansi og ræðum, m.a. mælti Claessen f.
minni Halldórs og Íslendinga í Ameríku. 40-50 aðkomendur
voru í veislunni. Jón Norðmann hefur verið á Rst. við kennslu
og er góður.

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Grafarósi

6.3.1878

Segir af veikindum Kristínar systur sinnar. Faðir þeirra kom
til réttarhalda út af hvalreka, er í annað sinn sem tekið er fyrir.
Það er eins og það sé ekkert gleðiefni að hvalur komi á land.
Kvennask. starfar með sóma; sjóðir hans hafa eyðst svo ekki
er framhaldið ljóst.

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

24.4.1878

Skrifar um ferð hans og mikil ferðalög vestur um heim. Slæmt
að hann skyldi ekki hafa fé til að heimsækja (Jóhönnu
föðursystur í) Bielefeld. Allir gleðjast yfir hve vel tekið á móti
honum. Segir af kvennask. og fjáröflun skólans (fjárframl.
einstakl. og tombólur). Ræðir loflegt starf Eggerts Gunnarss.
þeirra f. skólann. Að reyna að fá Eyfirðinga og Skagf. til að
sameinast um skóla. Það er fagurt af honum og hann á miklar
þakkir skilið af kvenfólkinu. Segir þeim heima þykja leiðinl.
að hann sé orðinn ritstj. Framfara, ekki prestur sem ætlað var.
Ritstj. geta ekki gert svo öllum líki. Síðast fékk HB á sig
mikla grein frá séra Birni í Laufási: … ritstjórarnir verða að
venja sig á koldblodighed. Kristín systir þeirra á batavegi,
kom þangað í heimsókn, einnig að Flugum. og Glaumbæ. Ís
að reka út fjörð, fólk orðið hey- og matarlítið.

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

30.5.1878

Lýsir veðurfari, farið að grænka, en allt blómlegt orðið hjá
honum, samt eru menn þar ekki ánægðir. Erfitt að finna stað á
jörðu þar sem ekki má finna að. Ís legið við land og hamlar
skipaferðum. Diana átti að koma 25.5., þá hamlaði ís. Svo
kom sunnan stormur og ísinn dreif út, Diana notaði færið,
kom, var afgreidd, fór. Mátti ekki á tæpara standa; litlu seinna
kom ís aftur. Tryggvi (Gunn.) var með og átti að sameina
verslanirnar, þá var ekki mikið að sameina, er reikningar voru
skoðaðir átti fél. varla f. skuldum. Diana kom með heilmikið
af krami til Popps, ekkert matarkyns nema kaffi, ef nefna má
það svo. Mamma þeirra biður þig að gá að því að þú látir
hánka þig. Vonar honum gangi vel og reyni ekki um of á sig,

Eggert Ásgeirsson skráði 2007-9

170

Bréfasafn Halldórs og Susie Briem

Bréfritari

Móttakandi

Staður

Dags.

Meginefni
fái hjálp. Segir frá veikindum séra Magnúsar (Thorlacius á
Reynistaðarklaustri). Muni ekki lifa af nema með reglusemi.
Segir af kvennask. sem flytji frá Ási að Hjaltast., komi Elín
systir þ. að honum.

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

6.11.1878

Segir frá erfiðleikum í flutningum milli landa og innanl; af
skipsskaða á Húsav. og tjóni bænda sem misstu búfé. Sagði af
stranduppboði sem Ólafur br. og EÓB faðir þeirra hefðu verið
við. Vörur fóru á góðu verði; bændur tóku sig saman um að
bjóða ekki hver gegn öðrum. Kristjánsskip fór á 420 kr. og
Stefánssk. á 1220 kr. og var þó lítið brotið.

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Grafarósi

2.3.1879

Segir frá heilsu Kristínar systur sinnar. VEB var hjá henni frá
fæðingu dóttur (Ingibjargar). Páll unir sér vel og að útv. Elínu
vist í Khöfn. Ógott að leggjast upp á frændfólk. Nú hefur
breyst, hún trúlofuð Stepháni (Jónss.) sem hún hafði ekki
viljað í fyrstu. Segir af söknuði eftir HB og umhugsun í hans
stríði. Hann spurt um álit hennar á smásögum í Framfara.
Segir sér líka en vanti líf og fjör.

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

21.4.1879

Ástand í nýlendunni, starf hans o.fl. Fór á Sauðárkr.,varð f.
vonbriðgðum því enginn dans var þar. Segir trúlofun Elínar
farið út um þúfur, allir ánægðir með það (þau giftust síðar).
Popp búinn að selja á Akureyri og kaupa Hofsós, verður
Claessen faktor.

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

2.6.1879

Segir af sýningu á Reynist. Árni vert á Sauðárkr. sá um
veitingar, bannað að veita brennivín fyrr en síðari hl. dags.
Lýsir sýningu sem var við réttina, tjald var og ræðustóll og
flagg með fálkaflaggi og fleiri flögg. Dáðust menn sérstakl. að
fálkanum. Gunnlaugur hélt snjalla ræðu. Svo var Eldg. Ísaf.
sungin, fallega, ekki hátt. Árni á Sölvanesi stjórnaði
margradda söng. Hann hafði v. í námi f. sunnan; líkaði Jónasi
vel við hann. Svo byrjaði sýningin m. ræðuhöldum; voru Jón
ritari og Gunnl. skemmtilegastir. 2 norkskir kapteinar voru
hjer við sýninguna, þeir voru mjög lukkulegir yfir norsku
flöggunum og álitu það vera frændrækni við $erveg, en
meiningin var að þau voru af skipum sem höfðu strandað fyrir
laungu síðan og Claessen geymdi, en kapteinarnir voru
náttúrlega látnir halda sinni meiningu. Kvennaskólafundur,
afráðið að biðja um Hjaltastaði handa skólanum. Árni Jónsson
læknir er kominn til sýslunnar. Segir frá þingferðum föður
síns.

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

14.7.1879

Ræðir hagi HB. Segir mikinn grasmaðk eyðileggja tún.
Heyskapur dregst, kaupafólk kom, en hægt að láta það vinna
við byggingu fjóss sem er með því sniði að kýrnar snúa
hausum saman, það er selskapslegra fyrir þær. Ullarverð lágt
enda hefur ullin illt orð á sér þannig að þetta er mönnum
sjálfum að kenna. Menn eru að hugsa um að taka sig saman
að þvo og verka betur.

Valgerður E. Briem
og Eggert G. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

12.9.1879

VEB. Ræðir starfslok hans, heimkomu og hugsanl. starf v.
Möðurvsk. Meira gaman að vera í útlöndum en hér; allt er við
það sama. Miðar í rétta átt. Möðruvallask. kominn á fót og
sannarl. þörf á. Karlþjóðin þarf ekki síður að menntast en
kvenþj. Þó var kvartað á þingi um framlögin til þeirra. … en
þeir fara að smálagast eftir því sem þeir menntast. Þessir
gömlu eintrjáningar komast ei með sínar kreddur fyrir þeim
ungu, sem eins og endurfæðast í menntuninni. Sagði af gengi
Friðriks í Vallholti á þingi. Hafði komið og sagt frá reynslu
sinni; var spenntur fyrir höfn á Sauðárkr. Hver veit nema
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Skagfirðingar séu að vakna eins og sumum sagðist á
sýningunni í vor.
EGB. Segist í trausti þess að HB vilji koma til landsins sækja
um stöðu fyrir hann við Möðruvsk.

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

26.9.1879

Að fara í brúðkaupsveislu Carl Holm og Línu frá Brúarlandi
er gifta sig á morgun í Grafarósi. Ætla þau að fara Gunnlaugur
og Frederikke, Ólafur, Sigríður og faðir þeirra sem er farinn á
undan í embættiserindum út á Höfðastönd. Þær Sigríður ætla
að vera í hvítum kirtlum og sem af því má sjá búast þær við
dansi sem þó er ekki víst þar sem Lárus er ekki kominn (á
skipinu).
Frh. Komin heim, var veislan hin skemmtilegasta og dansað
alla nóttina. Lárus komst í veislu systur sinnar og hafði frá
mörgu að segja úr ferðal. sínu. 80 manns í veislu og varla
nokkur drukkinn. Popp hefði sett Claessen faktor á Sauðárkr.
Popp ergilegur vegna skulda og lána Kristjáns.

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Laugalandi

10.1.1880

Segist hafa verið ráðin kennarakona á Laugalandi er sú ráðna
lasnaðist og treysti sér ekki. Sá bréf HB til Elínar og að
Framfari er hættur útkomu. Sér samt eftir honum. Segir
Skapta (Jósepss.) líða vel, hættur að drekka. Hann kom að
Laugal. og hélt fyrirlestra í veraldarsögu. Fellur ekki rétt vel
að kenna. Kennum þrjár, Valgerður (Þorsteinsd.) og Soffía
(frænka h.Havsteen). Námsmeyjar 20. Segir af bindindisfundi
á Espihóli. Ætla konur að halda fund til að minnka
kaffibrúkun.

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

2.8.1881

Þakkar bréf og ræðir hamingju þeirra þar vestra og hvað þ.
hafi það gott á heimilinu og allt hreinlegt, húsið liggi líkt
Reynist. í náttúrunn. Þær Sigríður systir þeirra hafa verið að
hjálpa Elínu sem er að búast til siglingar. Segir af
hestamarkaði á Miklabæ, hafi Gunnl. selt Coghill 20 góðhesta
á 230 kr. Þeir ódýrustu sem seldir voru fóru á 59 kr., marga
varð að reka burt óselda. Segir af áætlun um að kenna næsta
vetur í kvennask. á Laugal. Gaman að kenna, vilji láta gott af
sér leiða. Slæmt að skólinn hafi fengið á sig slæmt orð vegna
Guðlaugar á Flugumýri og sjálfselsku hennar, sem svo talar
illa um skólann.

Valgerður E. Briem

Halldór E. Briem

Reynistað

4.8.1881

Óskar bróður sínum með hamingju með prestskap og trúlofun.
Verið að ljúka hirðingu; var að ljúka við töðugjaldakaffið. Svo
kemur grjónagrautur m. rúsínunum í kvöld. Hætt er við púns,
þykir mörgum slæmt. Ræðir ferðalög föður hennar og Elínar,
hrósar breytingum er gufuskip hafa í för m. sér. Margir
sunnlendingar komið norður. Í ráði að hún kenni á Laugal.
ásamt Valgerði Þorsteinsd. og Guðlaugu (Arason) frá
Flugumýri. Kristjana (Havsteen) var að koma í heimsókn með
Hannesi syni og Jóhönnu dóttur sinni. Var mikil gleði því
móður þeirra HB hafði ekki séð Kristjönu í 19 ár. HH var að
kveðja; hann að sigla til náms. Hann er einstaklega efnilegur
piltur til sálar og líkama, og er vonandi að hann verði Íslandi
til sóma og nytsemdar. Jóhönnu var illt í augunum og
Kristjana komin til að láta lækninn líta á þau. Kristjana bað
fyrir Marinó son sinn að vera á Reynistað í vetur þar sem
Jónas stúdent frá Tunguhóli verður v. kennslu.
(Þennan vetur var Bríet Bjarnhéðinsdóttir við nám á
Laugalandi.)

Valgerður Briem

Ingibjörg Eiríksdóttir

Reykjavík

28.8.1883

Er syðra til lækninga hjá Schierbeck; segist á batavegi; lýsir
lífinu. Hefur áhyggjur yfir að vanti prjónaföt. Sérstakl. að
hugsa til Gunnlaugs litla (Claessen) og hvort hann vanti ekki
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hugsa til Gunnlaugs litla (Claessen) og hvort hann vanti ekki
bol í vetrarkuldanum. Biður mömmu sína um að leysa úr því.
Ræðir handavinnusýningu. Fredekikke sendi inn sessu (og
fékk heiðurspening fyrir). Frétti um að Laura Hafstein sé trúl.
Jóni Þórarinss. frá Görðum. Biður mömmu sína fara oft til
Sauðárkr. v. barna Kristínar (er dó í des. 1881). Viss um að
Lárus kenni börnunum; biður hún Eleonóru að segja þeim til
handanna.

Valgerður Briem

Susie Briem

Reykjavík

3.2.1884

Valgerður
Davíðsdóttir

Halldór E. Briem

Hofi

25.1.1890? Þakkar gjöf sem þau á Hofi höfðu fengið frá HB. Biður hann
að segja sér ef eitthvað væri er þau (systkinin) gætu launað
honum með til suðurferðar í vor, sokka, vettlinga eða þ.h.

Valgerður
Þorsteinsd.

Halldór E. Briem

Laugalandi

4.12.1891

Þakkar bókasendingu. Þykir hún góð og kaupir f. skólastúlkur
er vilja og eiga að læra íslensku. Biður hann að heimsækja
sig.

Valgerður
Þorsteinsd.

Halldór E. Briem

Laugalandi

9.5.1894

Erindrekstur v. bréfasendingar

Valgerður
Þorsteinsd.

Halldór E. Briem

Laugalandi

5.5.1895

Þakkar HB fyrir komuna, biður hann f. bréf; líka að láta engan
sjá eða heyra neitt um þau.

Valgerður
Þorsteinsd.

Halldór E. Briem

Laugalandi

10.5.1895

Erindrekstur líklega í samb. við umsókn um húsmæðrask. í
Húnavs.
Miði fylgir: Sendimaðurinn má ekkert fá að vita.

Valtýr Guðmundss.

Halldór E. Briem

Khöfn

22.9.1891

Þakkar mállýsinguna; þykir hún að flestu leyti góð en finnur
að: z vantar. Segir verðlaun sem veita átti fyrir mállýsingu
ekki hafa verið veitt þótt margar umsóknir hafi borist. Engin
þótti góð. Bendir á málfræði dr. E. Jessen sem fékk verðlaun
úr Carlsbergsjóði. Er góð og fróðleg þótt ýmisl. megi að
finna. Mótast af hatri á Wimmer o.fl.; líka ber hann kaldan
hug til íslensku. Bendir á hljóðfr. Dahlerup og Jespersen.

Vilhjálmur E. Briem Halldór E. Briem

Reynistað

22.4.1878

Níu ára skrifar Vilhjálmur bróður sínum bréf og segir frá námi
sínu.

Vilhjálmur E. Briem Halldór E. Briem

Staðarstað

12.7.1902

Sendir skýrslur til prentunar. Sýnist svo að HB annist
prófarkal. Segir hvernig hann eigi að fá borgun.

Vilhjálmur Finsen

Halldór E. Briem

Vallö

16.7.1883

Hlynntur því að HB fái embættið við latínuskólann í Rvík;
væri ánægður með að vinna að máli hans. Þar sem stjúpsonur
systur hans, Lárus Halldórsson, sæki líka um geti hann það
ekki.

Vilhjálmur Finsen

Halldór E. Briem

Vallö

15.7.1885

Enn hlynntur umsókn HB um kennarastarf við latínusk. Því
miður er slæmt samb. hans við Nellemann ráðgjafa. Ráðl.
hvernig hann eigi að bera sig að með umsókn. Bendir á laust
kennaraemb. m. góðum kjörum á Herlufsholm.

Vilhjálmur Finsen

Halldór E. Briem

Khöfn

27.5.1887

Ræðir stuðning v. umsókn; talaði við Hilmar Stephensen;
segir orðaskipti þeirra. Segir oftast farið að ráðum landsh.

Vilhjálmur
Ingvarsson

Halldór E. Briem

Bæ

25.3.1893

Ritar frænda sínum, þakkar fyrir samveru þeirra. Spyr frétta
frá Möðruv. Fáar fréttir úr Standasýslu nema af hafís og
samgöngum. Ræðir um fregnir af viðureign Lárusar sýslum. á
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Slæmar fréttir af heilsu sinni og lækningatilraunum
Schierbeck. Guð einn veit hver endirinn verður. Leiðist og er
sorgbitin þó hún viti að hún þurfi á öllum kröftum sínum að
halda. Sigríður systir hennar er líka f. sunnan; hefur
Schierbeck lánast að ná verkinum úr fæti hennar. S. heldur að
fóturinn grói á tveim árum en hún fái þá stífan fót. Sigríður
glöð, mikið úti, að læra á gítar og hannyrðir hjá Guðrúnu
Borgfjörð.
Valgerður andaðist 20. maí.
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Ísaf. Biður um að fá Þykkvamálsfræðina senda.

Vilhjálmur
Ingvarsson

Halldór E. Briem

Bæ

21.6.1893

Þakkar bók, biður afsökunar á að hafa ekki borgað hana.
Sendir sparisjóðsbók og biður hann taka út úr bankanum og
koma með peningana á norðurleið.

Vilhjálmur
Ingvarsson

Halldór E. Briem

Bæ

5.3.1894

Segir fréttir og spyr. Segir Strandapóst hafi komið með frétt
um að skrímsli í Kaldalóni hefði ráðist tvisvar á menn og rifið
annan til bana og hinn nærri. … óvanalegur atburður og
máské eitthvað orðum aukinn. Menn segja víst að Lárus fái
amtmannsembættið.

Þorbjörg Jónsdóttir

Halldór E. Briem

Eskifirði

11.61880

Rifjar upp kynni er hann var drengur hjá ÞJ og hvað henni og
dóttur hennar hefði þótt vænt um hann. Nú væri hún komin til
Pembina. Biður HB koma til hennar bréfi.

Þorbjörg Jónsdóttir

Halldór E. Briem

Hólmum

14.3.1881

Þakkar fyrir hjálp og sagði dóttirina hafa skrifað sér.

Þorleifur Jónsson

Halldór E. Briem

Reykjavík

22.3.1891

Tekur við grein um skipan efri deildar. Samdóma HB að
ævilöng þingseta sé óheppileg. Vondaufur um að
stjórnarskrárfrumv. komi frá þinginu í sumar. Ræðir deilu HB
og Skúla Thor. Segir sr. Pétur M. Þorsteinss. á Stað í Grindav.
að boði biskups höfða mál gegn sér og hann gagnstefnt. B.
Sveinss. líka að byrja mál gegn sér v. fréttabr. úr
Þingeyjarsýslu. Þar er minnst á mútumál hans.

Þorsteinn Jósep
Gunnar Skaptason

Susie Briem

Akureyri

21.3.1885

Biður hana gefa smávegis til tombólu sem þeir þrír drengir
ætla að halda, Jóhann sonur sýslum., Carl sonur bakarans og
Bernhaður sonur Laxdals. Búnir að fá leyfi prests og
sýslumanns og er fyrir aumingja fólkið á Seyðisfirði.

Þorvaldur Arason

Halldór E. Briem

Flugumýri

11.1.1875

Halldór hefur beðið hann útvega ræður séra Jóns. Veit ekki
hvort hann er með allar. Segir frá uppistandi í
verslunarmálum, aðskilnaði v. Húnvetninga, stofnun
verslunarfél. í Skagaf.

Þorvaldur Jónsson

Halldór Briem

Ísafirði

1.5.1891

HB beðið hann útvega vottorð málsmetandi manna um
lögreglustj. á Ísaf., til sönnunar því sem HB hefur skrifað.
Engir, sem við HB hefði talað, þyrðu eða vildu gera það
minnsta er til alvöru kemur, er gæti styggt yfirvald okkar.

o

18 umslög. Ath. Mjög fá umslög fylgdu bréfasafninu. Flest voru skert, klippt sundur til að taka af þeim frímerki. Nokkur
umslög fylgja bréfunum. Var ekki talin ástæða til að geyma önnur en þessi.

o
o

Kvittanir, reikningar, innheimtubréf o.fl.
Minnispunktar og blöð, reikningsdæmi, predikun, drög að blaðagreinum og kvæði
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