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Eggert Ásgeirsson  

 

Formáli  

Rit þetta er einkum efni úr skjalasafni Helga P. Briem í handritadeild Landsbókasafns 

Íslands. Álfheiður Sylvía Helgadóttir Briem veitti mér aðgang að safninu 2006. Þakka 

ég henni traustið sem ég reyni að endurgjalda með því gera ævi Helga P. Briem dálítil 

skil, flokka efnið, grófskrá það og gera öðrum tiltækt. 

Þá hef ég skrifað upp sitthvað er varpar ljósi á sögu fjölskyldunnar, sumt áður lítt 

eða ekki þekkt. Til að tengja efnisþætti og fylla í eyður og reyna að lífga samantektina 

upp hef ég sótt efni í bréfasafn fjölskyldunnar, sem er í mínum fórum, auk þess sem 

skjalasafn Helga var náma. Eftir þörfum hef ég farið í önnur söfn, gögn og ættartöl, 

án þess þó að geta um það hverju sinni, enda tel ég að nokkuð megi ráða í hvaðan 

efnið er. Vona ég að þessi óhefðbundnu aðföng valdi ekki ruglingi.  

Í stað þess að skrifa ævisögu frænda míns, sem eins og flestar slíkar, er bæði 

flókin og margbrotin, hef ég reynt að láta heimildir ráða för; fyllt í eyður með eigin 

minningum, sem ég vona að ekki séu ruglaðar, þótt sjálfur sé ég kominn til ára minna! 

Með þessu leyfi ég lesara að komast að niðurstöðum og kynnast skemmtilegum 

manni. Samkvæmt tíðkaðri ævisagnagerð hefði saga Helga orðið löng og umdeilanleg. 

Ég hefði þrengt mér inn milli persóna, heimilda og lesenda með hlöðnum umsögnum 

sem fáir hefðu treyst sér til að sannreyna með því að leita sjálfir heimilda. Með þessu 

býð ég lesendum upp á að taka afstöðu til Helga P. Briem, ævi hans, 

fjölskyldusamskipta, sögu og persónuleika. 

Því miður þurfti ég að sleppa samskiptunum við fjölskyldu Dorisar Briem á 

Englandi og vinafólk fjölskyldunnar. Þau reyndust flókin, hópurinn fjölmennur og 

fjarlægur mér, þó suma hafi ég hitt. 

Til að létta leit, notkun og auðvelda afritun, fylgir efnið á tölvudisklingi. Ég hef 

fengið efnið að miklu leyti frá öðrum og gef öðrum heimild til að nota það og - 

umfram allt - bæta um betur.  

Bestu þakkir færi ég börnunum okkar Sigríðar; Ásgeiri, Degi og Auði, sem hafa 

lagt sig fram um að leysa vanda er upp hefur komið. 
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Inngangur 

 

I 

Helgi P. Briem hafði áhrif á æskuár mín og uppeldi. Hófst það, þótt ég minnist þess 

ekki sjálfur, er mér var komið í pössun hjá þeim Dorisi um skeið, hálfs annars árs, 

um það leyti sem Páll bróðir minn kom í heiminn 22.4.1931.  

Kannski væri þetta ekki munað nema vegna þess að Helgi og Doris voru 

barnlaus og höfðu mig þess vegna í hávegum, bæði meðan á fóstrinu1 stóð og lengi 

síðan. Við tækifæri upp frá því voru rifjuð upp smáatriði frá Marargötu, en þar 

bjuggu þau Helgi, uns þau fluttu til Spánar. Meðal þess sem ég gerði í óvitaskap var 

að setja smáhluti úr baðherbergi þeirra í klósettið og sturta niður. Yfir þessum og 

öðrum tiltektum mínum skemmtu þau sér oft síðan. Þetta var ekki merkilegt. En 

fyrir þau, barnlaust fólkið, var þetta skemmtilegt og lærdómsríkt. Ég vissi ekki fyrr 

en ég hóf skráningu minningabrota þessara og efnisöflun að barnkoma var þeim 

einkum mikilvæg þar sem Doris hafði oftar en einu sinni, að því er virðist, misst 

fóstur. Ekki síst var þetta þýðingarmikið fyrir Dorisi, en sest hafði að henni ungri 

illur grunur um að hún yrði óbyrja. 

Er ég óx úr grasi var Helgi óþreytandi að skrifast á við mig, og okkur unga 

frændfólkið, senda gjafir og minnast við okkur á allan hugsanlegan máta. Loks er 

þau nálguðust starfslokin fluttu þau hingað til lands. Þá fékk ég, þó í litlu væri, færi 

á að launa fóstur, hlýju og þægilegheit þeirra við fjölskyldu mína og mig.  

-- 

Er við Sigríður höfðum ákveðið að rugla reitum saman vildi svo til að henni var 

gert starfs vegna að dveljast í Hamborg á jólum 1959. Þá buðu þau henni til sín í 

Bad Godesberg. Hún kynntist fjölskyldunni og jólahaldi sendiherra í framandi landi, 

ólíku því sem hún átti að venjast. 

Við Sigríður höfðum þá gengið í Byggingasamvinnufélag prentara og festum 

okkur íbúð á 12. hæð í húsi nr. 23 við Sólheima í Reykjavík. Tók byggingin okkur 

langan tíma. Við kaupendurnir lögðum fram vinnu okkar við byggingu fyrsta 

háhýsis landsins. 

Öllu þessu fylgdist Helgi með, skoðaði íbúðina og fékk áhuga á húsinu, enda 

farinn að hugsa heim. Hann ákvað svo að ganga í félagið, kaupa tvær íbúðir á 10. 

hæð. Kom það í minn hlut að annast kaupin, sameiningu íbúðanna, innréttingar, 

frágang og aðstoða þau við búferlaflutninga hingað og flutning í húsið sem varð 

heimili hans og Dorisar upp frá því.  

                                                           
1 Þetta var orðið sem Helgi nefndi pössunina. Sjálfan mig gjarnan fóstra.  
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Helgi varð áhrifamaður innan þessarar miklu byggingar, formaður hússtjórnar 

sem átti í deilum við byggingasamvinnufélagið. Reyndi þá á samningatækni Helga. 

Íbúarnir nutu hugkvæmni hans og myndugleika. 

Um sambýli varð því miður ekki að ræða. Sjálf fluttum við ekki í húsið og 

seldum íbúðina síðar. Eigi að síður varð samgangur náinn og heimsóknir margar í 

Sólheimana. 

Sólheimarnir urðu örlagastaður fyrir fjölskyldu Dorisar og Helga. Í húsinu 

kynntist Álfheiður Sylvía lífsförunauti sínum, Magnúsi Pálssyni, og stofnaði með 

honum til stórrar og myndarlegrar fjölskyldu. 

-- 

Heimsóknir Helga og Dorisar til fjölskyldunnar og dvöl þeirra hjá móður minni, 

meðan þau bjuggu erlendis, höfðu líka áhrif á mig og uppvöxt okkar Páls bróður 

míns. Sagði ég í grein, að Helga látnum, að hann hafi orðið föðurímynd mín, en við 

bræður höfðum ungir misst föður okkar. Heimsóknir Helga og Dorisar til Íslands, 

sem skv. gögnum virðast ekki hafa verið margar, hafði eigi síður mikil áhrif á okkur 

og fleiri frændsystkin okkar og minnast þau gjarnan á þær er við komum saman. 

Ekki var sjálfsagt að öllum börnum væri veitt athygli og þeim sýnd umhyggja á 

þeim árum. En barngæska var meðal margra eðliskosta Helga. Hann var glaðsinna 

fjörmaður, skemmtilegur og áhugasamur um velferð og þroska okkar; frænda og 

vinafólks. Var það sannarlega dýrmætt fyrir okkur bræður; sjálfsagt fyrir 

frændsystkinin öll og fjölskyldur þeirra, að eiga hann að. Ekki síst var það þó 

mikilsvert fyrir barnabörn hans sem ólust upp á næstu grösum við afa sinn og 

ömmu. 

Börnin mín dáðu þennan frænda sinn; ávallt glaðværan með gamanyrði á 

vörum, kenndi þeim framandi siði¸ mótandi umhverfi sitt; eftirsóttur gestur og 

gestrisinn eins og þau Doris bæði.  

-- 

Helgi hélt fjölmargar ræður á ýmsum vettvangi. Hvílík ósköp það voru vissi ég þó 

ekki vel fyrr en ég fór að skoða eftirlátin gögn hans. Hann kvartaði stundum yfir 

því fyrr á árum að hann væri stirðmæltur; að því leyti líkur föður sínum. Þeim lét 

báðum betur að skrifa. 

Ýmislegt þekktum við; útgefnar bækur og birtar greinar t.d. það sem finna má á  

gegnir.is, þó aðeins brot þess sem ég kynntist er ég fór að ská gögn hans og raða.   

Helgi byrjaði ungur að skrifa. Hófst það með dagbókum, glettnum 

fjölskyldubréfum og ferðasögum. Hér birtist brot af því efni. 
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Í gögnum Helga er fjöldi ræðuhandrita sem hann flutti við mörg tækifæri. Sem 

fyrr sagði hafði hann orð á því að hann væri ekki málliðugur. Það má líka sjá að 

hann skrifaði stundum nákvæmlega hjá sér það sem hann ætlaði sér að segja. 

Aðstæður leyfðu ekki alltaf mikinn undirbúning.  

Nokkrar upptökur af máli hans í hljóðvarpi hef ég heyrt. Þá setti hann sig gjarna 

í formlegar stellingar; settlegur í tali. Þetta getum við vel skilið sem eldri erum. Áður 

var fólk yfirleitt óþjálfað í framsögn og hræddist gagnrýni. Þetta var á þeim tíma er 

allir fylgdust með öllum, skiptust í fylkingar; mál manna gjarna afflutt og skoðanir 

gerðar upp. Þurfti því aðgæslu við. Ekki síst var það hlutskipti Helga, bæði meðan 

hann stundaði nám og síðar er hann tók afstöðu til stjórnmála. Og lengi síðar, því 

pólitík var langlíf - leið tík, eins og sagt hefur verið. 

-- 

Við Helgi áttum ekki beint samleið eftir að ég óx úr grasi. Ýmislegt áttum við þó 

sameiginlegt. Í fyrsta sinn er ég fór til útlanda tæplega tvítugur heimsóttum við Páll 

bróðir minn Helga í Stokkhólmi. Höfðum við gleði af að kynnast þeim hjónum á 

heimili sínu betur en við höfðum áður gert. Sérstaklega var þó, og er, Álfheiður 

Sylvía, dóttir þeirra, yndi okkar, eins og allra í fjölskyldunni. Helgi var örlátur í anda 

og raun. 

Þá bjó ég í Stokkhólmi er Helga var falið, haustið 1955, að snúa þangað aftur, 

stuttan tíma, frá Þýskalandi, eftir að hann hafði látið af sendiherrastörfum þar, til að 

sjá af ríkisins hálfu um sitthvað í sambandi við afhendingu, réttara sagt, móttöku, 

Halldórs K. Laxness á Nóbelsverðlaununum.  

Kollegi Helga sagði mér: Helgi gat ekki verið leiðinlegur.1 Jafnvel er hann flutti 

ræður á fundum Varðbergs! Þetta barst í tal er rædd voru heldur neikvæð ummæli 

Ragnars í Smára um Helga, sem vitnað var til í ágætri bók Jóns Karls Helgasonar.2 

Helgi virðist hafa farið í taugarnar á Ragnari, þótti hann  leiðinlegur, er þeir voru í 

Stokkhólmi við afhendingu Nóbelsverðlaunanna.  

-- 

Þegar verðlaunin voru tilkynnt var ég við störf  í Örebro í Svíþjóð. Er ég kom á 

gististað, þar sem ég bjó við Storgatan, heyrði ég fjarlægt tal í útvarpinu þar sem 

einhver var að segja frá lífi sínu og áhrifum ömmu sinnar á sig.  

Þótt ég þekkti HKL hafði ég ekki heyrt hann ræða ömmu sína sérstaklega, en 

það gerði hann nú og oft síðar. Þá var heldur ekki alþekktur sérkennilegur talsmáti 

hans og rómur, enda var hann ekki orðinn  fastur gestur útvarps (fjölmiðla) svo 

                                                           
1 Persónul. athugasemd. Ólafur Egilsson fyrrv. sendiherra. Varðberg var tengt Samtökum um vestræna samvinnu. 
2 Jón Karl Helgason: Mynd af Ragnari í Smára. Rvík, 2009. 
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sem síðar varð. Halldór kom oft í fjölritunarstofu móður minnar, eins og margir 

listamenn;  voru þau góðir vinir.  

Þarna rann upp fyrir mér að mikill viðburður hefði átt sér stað. Í fyrsta sinn á 

ævinni pantaði ég millilandasímtal til að segja fjölskyldu minni frá þessu.  

Verkefnið í Stokkhólmi tók Helgi að sér af lítillæti, þrátt fyrir orð Ragnars, 

blessaðs. Helgi sagði þá í bréfi til Sigurðar Nordal að hann ætti að verða þar til 

aðstoðar Birgi Möller, sendifulltrúa við að skenkja í kampavínsglösin. Það gerði hann 

reyndar á sinn skemmtilega máta sem við landar gleymum ekki. 

-- 

Helgi vildi allt fyrir Ísland gera, ekki síst fyrir Halldór bekkjarbróður sinn. Um það 

ber bréfasafn hans vott. Reyndi hann að telja í hann kjark er á móti blés eins og 

síðar verður drepið á. 

Skemmtilegt var að verða vitni þessa viðburðar og alls þess sem gerðist í 

sambandi við hann. Helgi var líka að skera upp ávöxt af löngu kynningarstarfi í 

samvinnu við ýmsa mestu andans menn Svía og íslandsvini. Nefni ég 

rúnafræðinginn, Rúna-Janna, eins og hann var kallaður í Svíþjóð, Sven B.F. Jansson, 

seinna ríkisskjalavörð og hafði verið sendikennari hér á landi. Um þær mundir og 

lengi síðar var hann einhver vinsælasti útvarpsmaður landsins. Hefði eflaust orðið 

forseti sem Íslendingur!  

Þar var að sjálfsögðu laxnessþýðandinn Peter Hallberg í fremstu röð. Peter var 

háskólakennari í Gautaborg, átti tvær systur frá Dagverðareyri, hvora á eftir annarri. 

Þá komu að sjálfsögðu til skjalanna ýmsir þeirra átján sem skipuðu Akademíuna.1  

Mikilsverður var, að ég hygg, góðfrægur áhrifamaður, þjóðfræðiprófessor í 

Uppsölum, Dag Strömbäck. Hann var einn margra lærdómsmanna sem höfðu búið 

í Tjarnargötu 24, leigt herbergi og bjó þar oft síðar og var í kosti hjá Álfheiði, 

móður Helga, frá því er hann stundaði hér ungur íslenskunám. Fámáll en 

músíkalskur, sagði amma. Þaðan voru kynni þeirra Helga sprottin.2 Auk Sigurðar 

Nordal og Ólafar Jónsdóttur Nordal konu hans komu frá Höfn Jón Helgason 

prófessor og kona hans Þórunn Björnsdóttir frá Gröf.3 

-- 

Minnisstætt fyrir okkur Pál var að koma til Stokkhólms 1949. Þá var þar haldið upp 

á hátíðisdag, Barnens dag. Mun íslenski fáninn hafa verið dreginn að húni við götur 

                                                           
1 De aderton, sem sænska akademían er nefnd. 
2 Var fjör í húsinu er Dag Strömbäck kom í heimsókn. Meðal annars var hann hér með söngkórnum fræga Orfei drängar, 

sem hann hafði lengi sungið með. Þótti okkur mörgum nafn kórsins spaugilegt, þar til við höfðum heyrt kórinn syngja.  
3 Þar átti sér stað ómerkilegt atvik. Jón fór í vitlausan buxur. Söguna sagði hann oft, og í ýmsum útgáfum; því mergjaðri 

sem hann sagði hana oftar. Kemur sagan aftur fyrir seinna. Vitni voru ungu hjónin, Jón Hnefill Aðalsteinsson, 
prófessor, sem þar vann í vöruhúsi, og Svava Jakobsdóttir, rithöf., sem starfaði í sendiráðinu. 
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borgarinnar fyrst og sporvagnar skreyttir með honum til jafns við aðra norræna 

þjóðfána. Því hafði Helgi komið til leiðar á sinn hlýlega diplómatíska hátt. Var svo 

upp frá því lengi.1 Mjög vorum við Íslendingar ánægðir með þetta fullgildistákn. Nú 

er ekkert talið sjálfsagðara. Stórbrotin sjón var þá, fimm árum eftir stofnun 

lýðveldis, að sjá fánann okkar speglast í Strauminum við enda Drottningargötunnar, 

gegnt Ríkisdeginum. 

-- 

Sex árum seinna var ég um skeið við starfsnám í Köln, í nágrenni Bad Godesberg, 

Helga og fjölskyldu hans sem þá var sendiherra í Bonn í Þýskalandi.2 Þar kynntist 

ég enn hvernig hann plægði jörðina fyrir Ísland. Hvarvetna var hann snillingur við 

að koma á tengslum við menningarelítuna, lagði sig fram t.d. síðar að koma á framfæri 

verki Ólafs Jóhanns Sigurðssonar, Vorkaldri jörð, sem Ute Jacobshagen3 þýddi. 

Árangur var í það sinn, því miður, ekki í samræmi við viðleitni. Tími Ólafs Jóhanns 

var ekki kominn. 

Kynnin af Helga í erlendu sendistarfi hans leiddi í ljós að hann var góður 

fulltrúi fyrir þjóð sína; í essi sínu í menningarumhverfi og hafði áhrif með starfi 

sínu. Að vísu verð ég að viðurkenna að smekkur okkar á list var ólíkur. Mér þótti 

t.d. skrýtið þegar hann bað mig um að fara á uppboð og bjóða fyrir sig í myndir 

sem mér þótti ekki neitt til koma, gerði það samt, þótt mér fyndist ég verða mér til 

hálfgerðar skammar. Enn eru þeir lifandi er muna þetta - og dást að smekk mínum! 

Ég hækkaði boðið þegar hann tók í eyrnasnepilinn, tveim bekkjum fyrir framan mig 

í Listamannaskálanum. 

Allt þetta hefur runnið upp fyrir mér er ég hef verið að kanna heimildir um 

Helga P. Briem, lesa bréfin sem hann sendi fjölskyldunni og fleirum ásamt gögnum 

sem hann lét eftir sig.4 Sumu hafði ég gleymt. Annað sé ég nú í nýju og skýru ljósi. 

Minningarnar eru svo margar að vonlitið er að telja allt upp, hætt við að þessi 

formálsorðin snúist um mig en ekki Helga. Þó verð ég að segja frá fáum atriðum. 

Við vorum aldir upp í sama húsi, Tjarnargötu nokkurn veginn á sama heimili – í 

frændrækni og umhverfi ættarsögunnar. 

 

II 

Jón Helgason biskup bjó í næsta húsi við okkur, nr. 22. Hann og Álfheiður amma 

mín og systir hans, innrættu Helga, og síðar fleirum, virðingu fyrir ættinni og 

                                                           
1 Á Barnens dag var Páll bróðir minn fenginn til að ganga með íslenska fánann í fylkingu um götur borgarinnar. Flaggið 

var stæst og Páll mun eldri en hinir krakkarnir, gat vart kallast krakki! Var vel lukkað samt! 
2 Bad Godesberg er útborg Bonn. 
3 Hún þýddi líka þjóðsöng Íslands á þýsku. 
4 Helgi hafði þann hátt á lengst af að vélrita bréf sín. Þannig eru þau oft varðveitt í tvíriti. Móðir mín vélritaði líka og tók 

afrit; og geymdu. Dágóður bunki! 
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skyldunni að halda saman gögnum um hana. Tók Helgi mér aldeilis fram í því efni, 

eins og ég hef reynt. Vissi ég áður fátt um viðfangsefni Helga annað en að hann var 

sjór af fróðleik, með mörg áhugamál sem hann bjó gjarnan í fjörlegan búning.  

Eftir að Helgi P. Briem dó var  skjalasafn hans flutt í handritadeild 

Landsbókasafns. Tók ég fljótlega að kynna mér það og koma því svo fyrir að það 

yrði aðgengilegt.1 

-- 

Helgi var vel skriffær. Byrjaði á þeirri þjálfun ungur maður. Hann skrifaði alla tíð 

margt bréfa. Í því fékk hann skrifþjálfun, eins og fleiri systkinanna. Sumu hélt hann 

til haga. Sjá má í safninu stöku sinnum að hann hafði það í huga að eitthvað af því 

efni mætti varðveitast. Bendir það til að hann hafi ætlað sér að gera því betri skil 

síðar, sem sjaldan verður.  

Einungis eru 18 rit og greinar eftir hann skráðar í Gegni – vef bókasafnanna. 

Miklu fleira er skráningarvert. Sumt birtist í tímaritum og blöðum meðan hann var 

enn við nám.  

Í skjalasafni Helga eru handrit af fjölda greina, en ekki getið hvað af þeim varð, 

hvort efnið var birt eða ekki. Einnig er minnst á birtar greinar sem ekki hafa 

fundist. Þetta sýnir að hann tók sig ekki hátíðlega. Fleiri skýringar geta þó verið. 

Helgi var sívinnandi, lesandi og skrifandi;  notaði tímann vel. Að því leyti hafði 

hann lífsreglu Jóns biskups, frænda síns, sem sagði í sálmi: Starfa því aldrei aftur, 

ónotuð kemur stund. Stundirnar virðast hafa verið stopular og hann ekki ráðið tíma 

sínum. Sýnast skrif hans stundum hafa verið trufluð í miðju kafi, t.d. er hann fluttist 

milli landa eða var kallaður frá í skyndi. Sérstaklega á það við fyrri hluta ævi hans, 

fram að síðara heimsófriðnum þegar hann varð viðskila við gögnin og búslóðina í 

hálfan áratug.2 

Lengi var Helgi á þeytingi um Evrópu í þjónustu landsins. Um árabil átti hann 

ekki fastan samastað eða heimili. Stundum virðist hann hafa þurft að pakka saman 

gögnum sínum og heimili með stuttum fyrirvara. Þá voru sum skrif hans líklega 

hálfköruð. Er hann komst aftur í gögnin voru stundum mörg ár liðin; vafamál hvort 

hann hefur pakkað efninu upp aftur eða haft löngun til að taka upp þráðinn þar 

sem frá var horfið. Sem dæmi um þetta má nefna ævisögu vinar hans, Sigurðar 

Sigurðssonar búnaðarmálastjóra. En honum var annt um minningu hans og lét 

Jónasi Þorbergssyni allt efni sitt eftirtölulaust í té er hann reit ævisögu Sigurðar og 

gaf út.3  

                                                           
1 Hef ég skilað af mér til Landsbókasafns: Bréfasafn Halldórs og Susie Briem.  Einnig slegið bréfasöfnum saman: Úr 

fjölskyldubréfasöfnum Susie og Halldórs Briem; Álfheiðar og Páls Briem, 2009. Hvort tveggja með skýringum um sögu 
skjalasafnsins og þátt Álfheiðar Sylvíu Briem. Síðast skila ég skýrslu um bréfa og skjalasafn HPB og þessu riti. 

2 HPB virðist hafa þráð að fræða og skrifa. Það má sjá á gögnum efri ára hans er hann var þátttakandi í frímúra-, 
guðspeki- og sálarrannsóknasamtökum. 

3Jónas Þorbergsson (1885-1968): Sigurður Sigurðsson frá Draflastöðum, ævisaga; 1960. 
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-- 

Fyrir heimstyrjöldina síðari var Helgi lengi í Kaupmannahöfn. Notaði hann stundir 

milli ferða í ríkisskjalasafninu. Sama gerði hann er stundir gáfust í Reykjavík svo 

sem má sjá á skráningarblöðum hans á efni úr Þjóðskjalasafni og Landsbókasafni.1  

Hann hafði lengi hugann við ýmis áhugaefni, t.d. um jarðfræði Íslands, ævi 

föðurfólks síns og um vesturferðir Íslendinga á landnámstíma. Um þetta og fleira 

eru minnisblöð, myndir, tilvitnanir og úrklippur á víð og dreif í skjalasafninu. Hefur 

hann sennilega ætlað sér að snúa sér að því síðar, en tækifæri gengið úr greipum. 

Eru gögnin stundum torskilin, án skýringa og dagsetninga. Þetta er ekki nefnt 

neinum til hnjóðs.2  

Hinsvegar var margt sem skilaði góðum árangri. Skilningur hans var næmur og 

hann gat sökkt sér niður í sögu, náttúru- og jarðfræði. Undravert hvernig það var 

mögulegt.  

Helgi átti bréfaskipti við fræðimenn um viðfangsefni sín. En að hann skyldi geta 

skrifað slík ósköp á ensku um jarðfræði Íslands kemur á óvart. Þetta er ókannað 

dæmi.  

Eins var með landkynningarbækurnar tvær eða þrjár. Fjölskyldan á Íslandi hafði 

litla hugmynd um að slíkt stæði til; sýnist vart hafa verið nefnt í fjölskyldubréfum.3 

Ef rýnt er í gögn hans hefur hann haft bókina Iceland and the Icelanders lengi í vinnslu.  

Hvernig hann datt niður á þá kenningu, sem birtist í bókinni, sem síðar var  sett 

fram af öðrum, að Ásbyrgi hefði myndast í flóðum, má ótrúlegt teljast. Það gerði 

hann samt, að því er virðist, eftir stuttar heimsóknir þangað, lykkjur á leið í erindum 

í þágu banka eða fiskmats. 

-- 

Nám Helga var lítt undirbúið. Kemur fram í minningarbrotum hans að ætlunin var 

að stunda verslunarnám, þar sem fátækt hamlaði háskólanámi. Þá fékk hann 

námstyrk til náms á háskólastigi, eins og nú er sagt. Því varð hagfræði fyrir valinu. 

Þetta tafði hann í eitt ár.  

Hann valdi Berlín og síðar fleiri staði, stöðugt leitandi eftir því besta, sem einnig 

hentaði naumum fjárráðum. Hlaut hann ýmsan ávinning af námi í fleiri löndum og 

hagfræðiskólum og varð sjálfstæður í hugsun. Hann gerði miklar kröfur til sjálfs sín 

                                                           
1 Skráningin var mikil vinna; allt þurfti þá að handskrifa. 
2 Tekið skal fram að aðstæður er skjölin voru flutt í handritadeild voru ekki góðar og þau sem bjuggu um þau til 

flutnings voru Helga P. Briem ókunnug. 
3 Gæti hafa nefnt það í bréfum til Eggerts bróður síns, en þau virðast ekki hafa varðveist. 
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og skólanna, þó hann ætti ekki ríka að.1 Tók sig upp, fyrirvaralaust, ef námið skilaði 

ekki þeim árangri sem hann óskaði.2  

Hagfræðináminu lauk Helgi í Danmörku. Hann þekkti að Íslendingar báru enn  

virðingu fyrir því sem danskt var og það væri því gagnlegt fyrir starfsframann. Þó 

undi hann sér þar ekki rétt vel og hvarf  þaðan um skeið til náms á Englandi og í 

Frakklandi.  

Námið í Danmörku, stúdentslífið og þátttaka í félagsmálum virðist eigi að síður 

hafa þroskað hann. Að því er hann sagði stóðu prófessorar hans þar að baki þeim 

sem hann nam hjá annars staðar. 

Helgi var orðinn fær í dönsku, sænsku, þýsku, ensku og frönsku er hann lauk 

prófi. Það sem meira var, hann hafði náð tökum á vísindalegum vinnubrögðum. 

Ekki aðeins vegna háskólanáms síns, heldur og með því að fylgja eftir áhuga sínum 

á sögu og fleiri greinum og kynnast vísindamönnum í skjalasöfnum s.s. British 

Museum.  

Mömmu hans leist hreint ekki á þennan flæking milli skóla og landa. Hún 

virðist hafa verið neikvæð gagnvart hugmyndum hans; ekki hafa haft skilning á 

stefnu hans.  

Kannski gerði hann henni ekki grein fyrir ætlunarverki sínu eða var sjálfum það 

óljóst. Hún gat ekki veitt honum fjárhagslegan stuðning, embættismannsekkja á 

lágum eftirlaunum enda vissi hann það fyrir.3  Hún átti ekki átt trúnað hans. 

Ýmislegt skýrist þó af bréfaskiptum þeirra systkina og Dorisar og kemur sumt fram 

síðar. 

Neikvæð afstaða mömmu hans sýnist hafa valdið því að samband þeirra 

mæðginanna þróaðist ekki sem skyldi. Varpa bréf þeirra  nokkru ljósi á þennan þátt 

í persónuleikasögu hans. Samband foreldra og barna er flókið og oft torskilið. 

Sama er ekki að segja um tengslin við systkinin. Þau stóðu með honum og 

studdu hann. Í bréfum þeirra kom fram að sum þeirra lögðu honum til þá fjármuni 

er þau gátu enda þótt þau ynnu lágt launuð skrifstofustörf. Samband systkinanna 

tók miklum breytingum í áranna rás, enda þroskuðust þau, hvert með sínum hætti 

sem eðlilegt er. 

-- 

Ekki er vitað hvað varð til þess að Helgi fór að rannsaka Jörund hundadagakóng og 

sjálfstæði Íslands. Í formála að Sjálfstæði Íslands 1809 / Byltingin 1809  sagði:  
 

                                                           
1 Fékk styrki til viðbótar. Sjá síðar. 
2 Helgi lauk námi á stuttum tíma, með annarri einkunn. Efnahagurinn leyfði ekki nostur. Lengi var hann, að eigin sögn, 

skuldum vafinn. En hann hafði hlotið óvenju víðtæka menntun. 
3 Er mér í æskuminni hvað henni þótti febrúar góður mánuður, því þá entust eftirlaunin betur. 
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Ekki ber þessu saman við frásögn hans í Minningum, hér á eftir, og skakkar m.a. ári. 

Segir hann þar að þetta hafi átt sér stað 1924. Bréf hans segja fátt um efnið. Þau 

Doris ræddu slíkt efni í bréfum sínum meðan þau voru aðskilin. Þá voru þau mikið 

saman og skrifuðust því ekki á. Þá dró líka eðlilega úr bréfaskriftum við systkinin.1 

Við móður sína ræddi hann þetta lítið. Rannsóknirnar tóku langan tíma og stundum 

minnist hann á rannsóknarvinnu sína. 

-- 

Söguáhugi Helga virðist lengi hafa verið að gerjast. Það sýna margar minnisgreinar 

hans sem reyndar eru flestar ódagsettar. Má þó fá vísbendingu af rithöndinni. 

Líklegt er að hann hafi byrjað að skyggnast í skjalasöfn í Höfn áður en hann fór til 

Englands. Einnig síðar er hann dvaldi í þar milli samningaferða.  

Vísindaáhuga hefur hann sennilega fengið frá föður sínum, þótt hann félli frá í 

frumbernsku hans. Ljómi var yfir minningu hans á heimilinu, sem von var, eins og 

hann átti skilið. Álfheiður dýrkaði Pál ævina á enda og skírskotaði til hans, m.a. til 

stuðnings, hvatningar og aðfinnslu við Helga. 

Páll Briem, faðir Helga, var líka sískrifandi og gaf m.a. út eitt helsta vísindarit 

Íslendinga í lögfræði og skrifaði það að miklu leyti og kostaði útgáfuna. Þar kom 

hann við í fleiri vísindagreinum, s.s. faraldsfræði. Lögfræðing gaf hann út í fásinni 

Akureyrar aldamótaáranna um 1900; lífsstarf hans og tímaritið hefur enn ekki verið 

kannað  vísindalega.2 Þó eru merki um að svo kunni að verða gert í rannsóknum á 

sögu trygginga- og félagsmála við Háskóla Íslands.  

Helgi sagði frá því er hann byrjaði að sækja Landsbókasafnið. Ekki líkaði 

honum viðmót safnvarða. Frá þeim tíma og til þess að hann hóf rannsóknir sínar í 

London hefur áratugur liðið.  

Athyglisvert er að Helga var ekki síst uppsigað við Halldór Briem bókavörð 

Landsbókasafns, föðurbróður sinn.3 Svo einkennilega vill til að hann fékk 

einkabréfasafn hans og konu hans í hendur að þeim látnum og varðveitti í marga 

                                                           
1 Bréfasafn Eggerts P. Briem, bróður Helga,  virðist ekki hafa varðveist. 
2 Helgi sagði svo frá að faðir hans hafi verið með skuldaklafa er hann dó þar sem áskrifendur Lögfræðings borguðu ritið 

illa. Ekki er það staðfest í öðrum gögnum. H. er ekki samkvæmur sjálfum sér í þessu efni þegar hann harmar að flestar 
bækur föður hans hafi verið seldar að honum látnum; taldi að hirðuleysi gæti hafa verið um að kenna. Helgi skrifaði 
upp bókauppboðslýsinguna. Bókaeign hans var furðulega mikil.  

3 Eins og reyndar við fleiri föðurbræður. Sjá síðar. 
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áratugi. Ekkert bendir til að hann hafi kannað safnið. Þar er þó mikið safn bréfa frá 

föður Helga, afa hans og fleiri ættmennum. Þannig bjargaði hann óvitandi 

mikilsverðum gögnum, m.a. um Halldór!1 

-- 

Langlundargeð og þolinmæði hefur þurft til að halda rannsókn á sjálfstæði Íslands 

áfram á annan áratug þar til að hann fékk tækifæri til að verja doktorsritgerð sína 

um Jörund hundadagakóng í Rvík árið 1938. Hann var stöðugt, árum saman að 

reyna að komast til Íslands til að ljúka verkinu formlega. En hann var ekki eigin 

herra eins og víða kemur fram. 

-- 

Saga Helga eins og hún speglast í minningum og bréfum hans er vitnisburður um 

stjórnsýslu þeirra tíma. Segja má að saga Helga af starfi sínu, í skugga 

stjórnmálanna, gefi heldur neikvæða mynd af ráðamönnum þjóðarinnar, getu þeirra 

og framlagi til velferðar landsins. Jafnframt virðingarleysi stjórnmálamanna í garð  

embættismanna. 

-- 

Vísindastarf sitt þurfti hann að því er virðist að móta að öllu leyti af hyggjuviti. Í þá 

tíð var doktorsnám ólíkt því sem nú gerist. Þeir er skrifuðu doktorsritgerðir voru 

einir á báti, lögðu oftast ritgerðir sínar fullgerðar fram. Líkur á að menn fengju þær 

samþykktar voru stundum litlar; ef marka má almannaróm, margir refir á veginum. 

T.d. ef niðurstöður voru ekki prófessorum að skapi.2 Ekki eins og nú er prófessorar 

leiða nemendur þrep af þrepi, kenna þeim aðferðir, hjálpa um starfsaðstöðu; jafnvel 

við öflun styrkja. Kennararnir gera allt sem þeir geta til að doktorsefni verði þeim 

sjálfum og skólunum til sóma í þjónustu við vísindin.  

Því var ekki að heilsa hjá Helga. Hann virðist að hafa þurft að bjarga sér sjálfur. 

Það tafði doktorsvörn hans að lagadeild tók ekki afstöðu til ritgerðar hans. Loks tók 

prófessor Sigurður Nordal af skarið, fékk hana tekna til varnar í heimspekideild, en 

Helgi lagði hana fram í lagadeild H.Í. 

Er að prentun ritgerðarinnar kom var Helgi á þeytingi um álfuna starfs síns 

vegna og þurfti að treysta öðrum. Virðist jafnvel af þeim ástæðum jafnvel hafa þurft 

að prenta upplagið, eða hluta þess, tvisvar. 

-- 

                                                           
1 E.Á.: Bréfasafn Halldórs og Susie Briem, Rvk. 2009, bls. 3-4. 
2 Ég var alinn upp í fjölritunarstofu móður minnar Friede P. Briem. Efni, sem henni barst, var vélritað og samlesið, 

síðan fjölritað, bundið og afhent. Fyrir kom að doktorsritgerðum var synjað eftir fjölritun af háskólanum. Minnist þess 
að hafa burðast með ritgerð til höfundar, bankað uppá, fengið hann til dyra. Er ég kvaddi stóð hann vonsvikinn yfir 
upplaginu, kannski 100 eintökum sem ekkert var við að gera, fyrirvarð sig kannski; hlaut jafnvel óverðskuldað háð 
fyrir. 
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Í ýmsu tilliti er Helgi hliðstæður Páli Briem föður sínum sem vann stöðugt að 

hugðarefnum sínum, stjórnmálaskrifum og lögvísindum, fjarri bókasöfnum og 

samskiptum við þá er hægt var að ráðgast við. Hvorugur gafst þó upp. Páll Briem 

barðist á sínum ferli við erfiða yfirboðara, sem hafa talið að vafasamt framapot gæti 

jafnvel verið fólgið í vísindastörfum hans og útgáfu.  

III 

Sumir, sem þóttust vita, sögðu Helga stórættaðan. Fínt, sögðu sumir, segja jafnvel 

enn, Briemsættarnafnið vera! 

Helgi var sonur ekkju sem sá fyrir mörgum. Hún hafði misst mann sinn frá 

börnunum ungum, þurfti á lágum eftirlaunum að berjast áfram með ýtrasta 

sparnaði; hafa kostgangara, leigja út herbergi. Tókst þó að koma börnum sínum til 

manns. Helgi einn fékk notið  langskólamenntunar. Álfheiður hafði ekki annan 

fjárstuðning en lögbundin eftirlaun. Hún annaðist móður sína en var nátengd 

systkinum sínum, einkum Jóni biskupi Helgasyni, er bjó í næsta húsi. Hann var 

sjálfur litlum efnum búinn og eru af því ýmsar sögur. 

Álfheiður var ekki nátengd systkinum mannsins síns. Kannski var skapferli um 

að kenna að hún myndaði tengsl við fáa. Helgi sagði einhvers staðar að hann hefði 

samanlagt ekki talað við föðurbræður sína ungur nema stutta stund. Hann gladdist 

síðar á ævinni er hann kynntist ungum frændum sínum þegar þeir voru við nám eða 

störf í nágrenni hans erlendis.1 

-- 

Helgi var við fjölbreytt störf frá ungum aldri; virðist hafa komið sér vel og 

yfirboðaðar hans honum vinsamlegir. Hann vann í fiski, bar út blöð, var 

sendisveinn. Þá tók hann þátt í skátastarfi og eignaðist þar vini og hlaut góða 

reynslu. Hann ferðaðist um landið á hjóli, eins og hann gerði líka seinna í 

Frakklandi. Má furðulegt heita að hann skyldi komast ungur á hjóli alla leið austur 

að Odda á Rangárvöllum, til frænku sinnar, fyrstur manna. Vegakerfið var þá vart 

annað en troðningur póstvagna.  

Hann var nemandi í þeim fræga fjórtán skálda bekk í Menntaskólanum, þó ekki væri 

hann sjálfur skáldhneigður; tengdist fyrst löngu síðar bekkjarbræðrum sínum; fer 

reyndar fáum orðum um skólagönguna í skrifum sínum. Hafði svo mikið að gera 

við landbúnaðarsýninguna, hina fyrstu, í Reykjavík, er Sigurður búnaðarmálastjóri 

fékk hann til að hjálpa sér við, að hann gat ekki verið viðstaddur stúdentsútskrift 

sína.  

                                                           
1 Tek undir orð hans; ég átti lítil samskipti við afabræður mína er bjuggu í nágrenninu. Er ég átti til þeirra erindi var mér 

vart boðið inn. Rætur geta legið djúpt, aftur til stjórnmálabaráttu aldamótana 1900. Er ég fullorðnaðist komst ég að 
raun um að slík tengsl voru eins undir mér komin. 
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-- 

Á þeim tímamótum stóð hann frammi fyrir erfiðu vali. Meðan hann beið utanfarar 

vildi hann undirbúa sig vel. Héðinn Valdimarsson hagfræðingur var kennari í 

bókfærslu við Samvinnuskólann. Sótti Helgi um það til skólastjórans Jónasar 

Jónssonar frá Hriflu, að mega vera áheyrnarnemandi. Og það fékk hann.  

Samtal þeirra Jónasar átti eftir að hafa áhrif á líf hans. Jónas var harðskeyttur og 

umdeildur stjórnmálamaður. Hann var líka framsýnn, einn merkasti skólamaður og 

uppalandi landsins, sem tengdist mörgum nemendum sínum náið og hjálpaði þeim 

til að fóta sig í lífinu. Margir áttu eftir að dá hann. Óvildarmenn átti hann líka.1 

Virðast þau Jónas og ekki síst Guðrún Stefánsdóttir kona hans hafa tekið Helga 

af mikilli hlýju og umhyggju. Jónas veitti Helga ekki aðeins aðgang að 

Samvinnuskólanum, heldur réð hann til kennslu er hann kom heim frá námi. Hann 

brýndi Helga til dáða og hvatti hann síðar eindregið til að fara til náms við Ruskin 

College í Oxford, en þar hafði hann sjálfur hafði stundað nám. 

Jónas var áhrifamikill persónuleiki. Hvað sem um hann má segja var mikils virði 

fyrir Helga að kynnast honum og ekki síður Guðrúnu Stefánsdóttur og dætrunum 

Auði og Gerði sem urðu nánar vinkonur meðan þau lifðu. Ekki var stuðningur 

Jónasar þó sældin ein. Helgi féllst á ráð Jónasar og stundaði nám í skólanum um 

skeið.  

Í Ruskin College kynntist hann Dorisi Parker, sem varð eiginkona hans. Hún var 

af alþýðufólki komin en braust til mennta, vel gefin og mikilhæf. 

Ekki verða námsár Helga rakin nánar, enda lýsir hann þeim sjálfur vel í 

minningabrotum sínum. 

-- 

Starfsferill Helga P. Briem byrjaði á erfiðu starfi; fjármálaeftirliti með reikningum 

sýslumanna. Þeir höfðu frá öndverðu meira eða minna leikið lausum hala í 

fjárhagsefnum embætta sinna. Fyrir landssjóð var þetta þýðingarmikið því um 

hendur þeirra fór á þeim tíma meginhluti tekna ríkisins. Eftirlitið mæltist að 

sjálfsögðu illa fyrir hjá þeim sem hann kom við kaunin á eða áttu von á því. Faðir 

minn, Ásgeir Guðmundsson, hafði rannsakað lagaþættina í embættisfærslu 

sýslumanna. Dró rannsókn hans fram í dagsljósið athafnir  sem leiddu til starfsloka. 

Andaði lengi köldu til beggja, Helga og Ásgeirs, frá skylduliði þeirra sem í hlut áttu, 

sem einnig voru fjölskylduvinir. 

Áþekk atriði áttu sér stað í skattaeftirlitinu  er Helgi gerðist skattstjóri. Helgi 

lýsti spaugilega hvernig hann, með litlum stuðningi, tók á því.  

                                                           
1 Í skjölunum er fjöldi bréfa milli HPB, Jónasar Jónssonar (1885-1968)  og fjölskyldu hans. 
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Fróðlegt er að fræðast um hvernig hann fann í hópi nemenda í 

Samvinnuskólanum, þá Eystein Jónsson og Halldór Sigfússon og þjálfaði til farsælla 

starfa.1  

Bréf Helga til Dorisar, meðan þau voru í tilhugalífinu, gefa góða mynd af 

starfinu. 

-- 

Síðan varð Helgi bankastjóri Útvegsbankans, ásamt tveim stjórnmálamönnum; 

banka, er stóð á brauðfótum. Það átti sér aðdraganda. Hann var í nefndum í 

bankamál; hafði fjallað um bankamál í ræðu og riti. 

Þó hann segi það ekki beinum orðum, leist honum ekki á framtíðina eftir að 

hafa starfað í stjórn bankans. Féll samt vel við báða bankastjórana sem einstaklinga. 

Þeir höfðu góða reynslu úr atvinnulífinu – en voru stjórnmálamenn; hann ekki. 

Dagleg úrlausnarefni virðast mjög hafa lent á hans herðum. Starfsbræðurnir gættu 

fremur hagsmuna skjólstæðinga, eins og tíðkaðist í bankamálum; þekkist enn; voru 

uppteknir af stjórnmálastörfum. Verra virðist hafa verið að eiga við formann 

stjórnar bankans. 

-- 

Helgi bauð sig fram til bæjarstjórnar fyrir Framsóknarflokkinn er flokkslistar voru 

fyrst bornir fram. Eigi komst hann í bæjarstjórn, en varð varabæjarfulltrúi 1930. 

Ekki hef ég fundið bréf sem skýra málið frá hans sjónarhóli, einungis nokkrar 

blaðagreinar. Sjálfur nefnir hann þennan  þátt ekki í drögum að ævisögu sinnar. 

-- 

Svo virðist sem Helgi Guðmundsson2 (sjá síðar) fiskifulltrúi í Suðurlöndum hafi 

verið fullsaddur á starfi sínu þar; útivistinni í Barcelóna og elstu börnin að vaxa úr 

grasi. Sá hann leik á borði að skipta á störfum við nafna sinn.Tók Helgi fegins 

hendi að taka til starfa í Barcelóna. 

Doris, kona Helga, lét í veðri vaka, að henni félli vel dvölin á Íslandi. Samt 

hlýtur sú staðreynd að hún var fjarri fjölskyldu sinni að hafa vegið nokkuð er þau 

fluttu sig um set.  

Í bréfum sínum til Dorisar, langan tíma er hún sat í festum, segir hann 

umbúðalaust frá fjölskylduhögum; ástandinu í landinu, slæmu veðri og hvað honum 

þótti lífið á Íslandi leiðinlegt og fjölskyldan lítt upplífgandi, nema  Eggert bróðir 

hans. Hann gaf lítið út á systur sínar og þeirra líf.  

                                                           
1 Eysteinn Jónsson (1906-93) var m.a. lengi fjármálaráðherra og Halldór Sigfússon (1908-99) skattstjóri starfsævi sína á 

enda. 
2 Helgi Guðmundsson (1890-1972) frá Reykholti, lengst bankastjóri Útvegsbanka Íslands. Hann átti frænku Helga P. 

Briem frá Stóra-Hrauni, Karítas Ólafsdóttur (1894-1951). Hafði áður stundað berslunar- og bankastörf. 
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Eðlilega var hann einmana á Íslandi. Hann gegndi erfiðum störfum, hafði ekki 

eigið húsnæði1 og lítinn vinnufrið heima, til viðbótar aðskilnaðinum. 

Smám saman dró hann úr neikvæðri umfjöllun þegar hann fór að aðlagast 

íslensku samfélagi.2 Þá  gæti hann hafa gert sér grein fyrir að neikvæð afstaða væri 

óheppileg fyrir Dorisi, ef henni ætti að þykja vænlegt að setjast hér að. Sannarlega 

hýrnaði yfir honum þegar styttast tók í að þau hittust og giftu sig. 

-- 

Helgi var vel undir starfið búinn að því er varðar hagfræði og fjármál. En hann var 

þekkingarlítill á sviði fiskveiða og vinnslu, þótt hann hefði sem drengur unnið í 

fiski. Hann tók starfið föstum tökum; lét sér fátt fyrir brjósti brenna, þó stundum 

andaði köldu frá íslenskum blöðum; sérstaklega frá íhaldssömum 

stjórnmálamönnum og Morgunblaðinu, sem var tímanna tákn. Að sumu leyti 

skiljanlegt þar sem Helgi var búinn að stimpla sig inn (!) sem náinn vin Jónasar frá 

Hriflu, umdeildasta stjórnmálamanns landsins. 

Gögn Helga fjalla ekki, fyrir utan eina blaðaúrklippu, um þann atburð er stóra 

bomban sprakk; heiftarlegan árekstur frænda hans og æskuvinar Helga Tómassonar 

og Jónasar frá Hriflu.  

Ekki skal það mál rakið að öðru leyti en því að segja frá að Helgi dróst inn í 

málið, skv. ævisögu Jónasar eftir Guðjón Friðriksson, er Helgi Tómasson sagði í 

blaðagrein að Helgi P. Briem hefði líka talið að Jónas væri geðveikur. Svar Helga P. 

Briem var að á kenningu þá sem Helgi Tómasson hafði sett fram við sig, árum fyrr3 

um geðveiki, hefði hann fallist. Það væri ekki hið sama og að lýsa Jónas geðveikan. 

Eitt hið sorglegasta, frá mínu sjónarmiði, við þennan árekstur var að vinátta 

þeirra frænda og nafna var þar með úr sögunni og hafði slæm áhrif á tengsl innan 

fjölskyldunnar. Sárin greru ekki að fullu. 

-- 

Páll Briem kom víða við í lífi sínu; var sýslumaður, fyrst í Dala- og síðar í 

Rangárvallasýslum. Honum rann til rifja ástand landbúnaðarins og hörmuleg kjör 

þeirra sem í honum störfuðu. Tók hann til við að efla félagsmál bænda meðan hann 

starfaði í Rangárvallasýslu. Er hann fluttist sem amtmaður til Akureyrar hélt hann 

því áfram af afli; einkum á sviði landbúnaðar, ræktunar, félags og skipulagsmála. 

Eigi má gleyma útrýmingu fjárkláðans. Páll skrifaði mikið og fjallaði um baráttumál 

sín í þjóðfélagsmálum. Áhugi hans náði ekki síst til heilbrigðis- og félagsmála sem 

                                                           
1 Hann bjó mest heima hjá móður sinni, deildi herbergi með öðrum, nema þegar hnn fékk að nota íbúð Jónasar 

Jónssonar og Guðrúnar í fjarveru þeirra. 
2 Sigríður Erlendsdóttir (1930) sagnfræðingur benti mér á að það muni hafa haft áhrif á hann, og þau bæði, hve 

aðskilnaður þeirra var langur og söknuður mikill. 
3 Þeir bjuggu þá báðir í Danmörku og var samgangur þeirra náinn. 
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hann skrifaði m.a. um í Lögfræðingi sínum. Ólafur Briem, bróðir hans, fór í sínum 

stjórnmálum í svipaðan farveg. Hann varð alþingismaður og  formaður Sambands ísl. 

samvinnufélaga því merkilega fyrirtæki, sem lenti löngu síðar í ræningjahöndum.   

Systur þeirra bræðra unnu mjög að fræðslumálum kvenna. Aðrir bræður hans 

voru framfaramenn á öðrum sviðum.1 

-- 

Því er þetta rifjað upp að í ræktunarstarfi fann Páll Briem að landbúnað skorti 

menntað fólk til starfa. Honum blöskraði fátækt og heilsuleysi, ekki síst í sveitum, 

og ástand í velferlis- og menntamálum. Hann hófst handa. T.d. stofnaði hann til 

samtaka í ræktunarmálum þegar hann var sýslumaður Rangárvallasýslu. Páll var 

náinn vinur Torfa Bjarnasonar í Ólafsdal, studdi hann og hvatti til framkvæmda við 

búnaðarskólann þar. 

Er Páll var amtmaður á Akureyri hafði hann spurnir af og kynntist Sigurði 

Sigurðssyni frá Draflastöðum ungum. Hann hafði sýnt  frumlegan ræktunaráhuga í 

verki.2 Skynjaði Páll hæfileikamann; hvatti og studdi hann til að leita sér menntunar. 

Þá veitti hann Hólaskóla atbeina. Þar gerðist Sigurður  skólastjóri.  

Til viðbótar má nefna að Páll starfaði á Norðurlandi með Hallgrími 

Kristinssyni3 amtsritara sínum. Varð hann forkólfur bænda og samvinnustefnu. 

Jónas frá Hriflu dáði þessa æð í fari Páls. Hann leitaðist við, eins og hann, að hæna 

að sér ungt fólk og hvetja. Það tókst; en hann var of pólitískur til að gera það, laust 

við stjórnmálastefnu 

Sigurður Sigurðsson, skólastjóri á Hólum er síðar varð búnaðarmálastjóri, var 

ekki aðeins skjólstæðingur, heldur einnig samstarfsmaður og aðdáandi Páls. Er 

hann kynntist Helga Pálssyni Briem sá hann í honum efnismann, tók hann þegar á 

unglingsárum hans undir sinn væng á Hólum, virkjaði í starfi að sameiginlegum 

áhugamálum. Hæfileiki Páls var m.a. að hvetja og sá fræjum áhuga í huga ungra 

manna.. 

Kynnin af Jónasi frá Hriflu leiddu Helga til vinstri og móts við 

Framsóknaflokkinn. Hafði það áhrif á líf Helga, þó hann starfaði ekki að 

stjórnmálum nema ungur. 

-- 

Þessi tengsl urðu til þess að þegar Helgi kom heim fékk hann ýmislegt að sýsla og 

var skipaður skattstjóri í Rvík, bankastjóri og boðinn fram af Framsóknaflokknum í 

bæjarstjórn Reykjavíkur. Hann náði reyndar ekki kjöri nema sem varamaður. Þetta 

                                                           
1 Af nítján systkinum uxu þrettán úr grasi. 
2 E.Á.: Upphaf hitaveitna: Þáttur Sigurðar búnaðarmálstjóri frá Draflastöðum. Fréttabréf Samorku, febr. 1996. 
3 Hallgrímur Kristinsson (1876-1923), síðar forstjóri SÍS, Sambands íslenskra samvinnufélaga. 
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var stimpill í augum hægri manna sem hann losnaði seint eða aldrei við. Bein tengsl 

við flokkinn voru ekki mikil; nema hvað greinar sem hann byrjaði ungur að skrifa, 

birtust gjarna í Tímanum, er tók þeim af velvilja, að því er virðist, betur en  

Morgunblaðið, sem stöðugt skaut á hann meinlegum athugasemdum. Þá má benda 

á að Theodór B. Líndal,1 mágur hans, var lengi kaupfélags- og framsóknarmaður.  

  -- 

Vinátta Helga og Jónasar frá Hriflu og fjölskyldu hans hélst upp frá þessu, þótt 

stundum viknuðu tengslin.Var hann tekinn fagnandi í fjölskylduna og boðið með 

henni í sumarleyfi; a.m.k einu sinni í Frakklandi.2 Síðar heimsóttu Jónas og Guðrún 

Helga í Barcelóna á Spáni samtímis Halldóri K. Laxness. 

Enginn leikur var að vera vinur Jónasar frá Hriflu. Þeir skrifuðust á lengst af. Er 

Jónas dó skrifaði Helgi um hann og sagði vináttuna hafa verið stormasama og 

stundum rofnað.3 Hvernig vináttan þróaðist veit ég ekki; hef ekki rannsakað bréfin 

sem þeim fóru á milli.  

Er Helgi kom í heimsóknir til Íslands, bjó hann oftast hjá okkur í Tjarnargötu 

24. Var Jónas gjarnan fyrstur til að hringja í hann til að segja honum skoðanir sínar 

og frá hugðarefnum sem sum voru einkennileg. Þá hafði Jónas einangrast nokkuð 

frá gömlum baráttufélögum sínum, barðist sár og einn á báti. Er ég kallaði hann í 

símann gat hann sér strax til um hver þar var: Hringir Jónas nú!  Mér skildist að þau 

samtöl hafi ekki alltaf verið ánægjuleg þar sem með þeim blandaðist Helgi í mál sem 

hann taldi sér ekki beint viðkomandi. Tryggð Helga var óbifanleg. Eftir að Helgi 

fluttist til Íslands við starfslok var Jónas og fjölskylda tíðir gestir hjá þeim hjónum 

Helga og Dorisi.  

Þessi tengsl, eins og þau komu öðrum fyrir sjónir, stimplaði hann inn, eins og nú 

er sagt, sem andstæðing sjálfstæðismanna, - öllu heldur forystu þeirra. Kom það 

fram í meinlegum athugasemdum í Morgunblaðinu. Dæmi má nefna er 

alþingismaður nokkur skrifaði grein í Morgunblaðið og sagði Helgi nota fóðruð 

umslög utan um bréf  á Spáni, sem væri óþarfa lúxus! Auðvitað voru slík smáatriði 

ekki svaraverð; svörum varð heldur ekki viðkomið úr fjarlægð. En það var 

sennilega illbærileg tilfinning fyrir hann, fulltrúa landsins í fjarlægu landi; sem stóð í 

stöðugu stappi við að koma framleiðslu landsins á framfæri og vinna að 

hagsmunum þess, að fá þvílíkar ádrepur í blöðum. Hann gat ekkert í málinu gert 

nema segja mömmu sinni og systkinum hvernig í pottinn væri búið! Þetta gerði þá 

samskipti við sjálfstæðismenn erfið, t.d. er þeir skipuðu forsætis-, utanríks-, eða 

viðskiptaráðaherrastóla. Hermann Jónasson4 forsætisráðherra skrifaði honum 

                                                           
1 Theodór Björnsson Líndal (1898-1975), hæstaréttarmálaflutningsmaður (hrm.) og prófessor. Hann átti Þórhildi (1896-

1991) systur Helga P. Briem. 
2 Helgi virðist hafa dvalist þar eða á Englandi. 
3 Ekki vítað hvort greinin birtist. 
4
 Hermann Jónasson (1896-1970),  áður lögreglustjóri og síðar forsætisráðherra. 
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einhvern tíma að í utanríkisþjónustunni væri það stöðugt vandamál að ráðherrar 

mætu menn og réðu til starfa – eftir öðrum mælikvarða en hæfileikum. Þetta var 

lengi við lýði - er enn. 

-- 

Ég var í Þýskalandi rétt eftir að Ólafur Thors kom þangað í fræga opinbera 

heimsókn þar sem hann hitti Konrad Adenauer kanslara. Í skjölum Helga kemur 

fram hvílíkur feikna undirbúningur var þar að baki.  

Litlu síðar sagði mér Max Konráðsson Adenauer, er var yfirborgarstjóri í Köln, 

og formaður íslandsvina þar, hve góð og vel heppnuð heimsóknin hefði verið og að 

þeir Konráð og Ólafur hefðu kynnst vel og lært að meta hvorn annan. Ólafur mun 

upp frá því hafa verið ánægður með Helga og þakkað honum framkvæmdina og 

fleira sem hann gerði, þrátt fyrir neikvæða afstöðu Thors bróður síns. 

Thor og Helga kom ekki vel saman. Thor var upphaflega og lengi 

stjórnmálamaður, hafði verið aðalræðismaður í New York og orðinn sendiherra í 

Washington er Helgi kom til New York. Thor vildi hafa boðvald yfir Helga. En 

Helgi taldi sig ráðinn þangað af ríkisstjórninni, hafði aðra skoðun á málinu en Thor. 

virðast þá engar reglur hafa verið settar um utanríkisþjónustuna, enda var hún í 

mótun, áður en Ísland hafði hlotið fullt sjálfstæði.  

Athyglisvert er að lesa bréf sem þeim Thor og Helga fóru á milli. Helgi var 

háður Thor við að komast í sumarleyfi. Þá þurftir að fá lánaðan starfsmann frá 

Washington til ræðismannsskrifstofunnar. Tók Thor því með stífni og varð úr 

málinu talsvert ragarí. 

Af lýsingu Helga á fyrstu opinberri heimsókn Sveins Björnssonar forseta 

Íslands til Bandaríkjanna má e.t.v. fá nokkra skýringu á misklíðinni og sýndi að ekki 

væri allt Thor að kenna. Eigi var Thor með hreinan skjöld, var sagður mjög 

drykkfeldur. Skal það mál ekki rakið frekar.  

Sem fram kemur í minningum Helga voru Sveinn og Helgi vinir og nánir 

samstarfsmenn um langt skeið. Helgi undirbjó og stjórnaði komu hans, sérstaklega 

mikilli móttöku til New York.  

Vildi Thor vera þar í fremstu röð. Því hafnaði Helgi; hefur sennilega átt 

stuðning Sveins í málinu. Af því má samt draga þá ályktun að misklíðin var ekki sök 

Thors eins. 

Ekki virðist það hafa heldur haft neikvæð áhrif á Ólaf Thors að Helgi lagðist 

gegn því að hann tæki Kristján Albertsson, frænda sinn, með sér í opinberu 

heimsóknina til Bonn. Hann taldi hann hafa verið, með réttu eða röngu, of tengdan 

stjórnvöldum Þýskalands er hann var sendikennari í Berlín á Hitlerstímanum. Slíkt 

gæti verið varasamt í viðkvæmri eftirstríðsárapólitík Þýskalands og gæti skaðað 

samskipti landanna.  
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Tók Kristján það allöngu síðar óstinnt upp í eftirminnilegu bréfi til Helga. Sýndi 

hann Helga fram á hvernig málið hefði verið vaxið. Hann hefði í raun verið fulltrúi 

Íslands í starfi sínu í Berlín. Allt greri þó, að því er virtist, um heilt, að því er virðist, 

með þeim Berlínurum. Varla er hægt að skilja þessa aðgerð Helga nema að honum 

hafi borist orð frá skrifstofu kanslara. En að hann gæti sagt skrifstofustjóra 

utanríkisráðuneytisins þetta, átt von á að það bærist ekki til Ólafs, bendir til 

dómgreindarskorts. Enginn er fullkominn.  

IV 

Er farið er yfir gögn Helga P. Briem sést hvílíkur feikna áhuga- og starfsmaður 

hann var. Hann lagði niður fyrir sér mál, rannsakaði þau frá mörgum hliðum, 

skrifaði mikið hjá sér um margvísleg efni. Ekki virtist nema sjaldan hafa verið stefnt 

að greinaskrifum eða bóka. Þó má nefna ýmsar smágreinar, ábendingar, bréfaskipti 

við sérfræðinga sem leiddu til kenninga um ýmis efni. Kannski gafst hann upp áður 

en lokið væri? Jarðfræði var honum hugleikin. 

Skrifaði hann mikið efni: Geology of Iceland, sem virðist hafa verið nærri 

fullfrágengin til útgáfu, án þess að úr því hafi orðið. Ekki hef ég rekist á nein 

skoðanaskipti um þessa útgáfu. Þó skiptist hann á skoðunum við Sigurð 

Þórarinsson og kunnugur fleiri náttúrufræðingum. 

-- 

Sem fiskifulltrúi tók Helgi við starfi Helga Guðmundssonar. Er Helgi kom til 

Spánar var Helgi Guðmundsson farinn til Íslands og var upp frá því bankastjóri  

Útvegsbankans. 

Helgi ræddi ekki í bréfum sínum hvernig var að koma til Spánar. Eigi að síður 

virðist Helgi P. Briem hafa þurft að fara á byrjunarreit í starfi sínu þar, útvega 

tengiliði og afla sér þekkingar á fisksölumálum, auk þess sem hann lærði spænsku á 

skömmum tíma, síðar einnig portúgölsku, 

Vitaskuld þurfti hann ekki sjálfur að kunna að fletja fisk . En það var og er samt 

talið bæta manngildi á því sviði! Helgi beitti hagfræðilegum aðferðum, gerði úttektir 

á markaðnum og virðist hafa reynt vísindalegar aðferðir í markaðsmálum. Sem 

dæmi má nefna er í ljós kom að saltfiskurinn væri of þurr. Sumir framleiðendur 

töldu að það sem tapaðist við pressun fisksins væri hreint vatn, ekki vessar í 

fiskinum, megingildi afurðarinnar. Gerði Helgi athugun á málinu og fékk prófessor 

Níels Dungal í lið með sér er að hann gerði sér ljóst hver var orsök galla 

framleiðslunnar.1 

                                                           
1 Helgi hélt fram að Niels Dungal  (1897-1965) hefði reynt að slá sér upp á hugmyndinni. Orsök þessa þurra fisks var 

breyting á vinnutíma á Íslandi. Fiksurinn var tekinn saman heitur, er sól var hátt á lofti, en hafði áður verið tekinn 
saman á kvöldin. Einnig vanþekking á næringarefnum. 
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Umfram annað skrifaði hann mörg fréttabréf sem send voru til tengiliða í 

fiskimálum á Íslandi. Þau vöktu athygli og voru birt í fagtímaritum. Sölusjónarmiðin 

komust með því móti vel til skila. Komst Helgi í gott samband við matsmenn og 

fiskframleiðendur um allt land er hann stofnaði til eða mætti á fundum með þeim.  

Það var reyndar ekki oft sem hann hafði tækifæri til þess því stjórnvöld héldu 

mjög aftur af honum um ferðir til Íslands en það hlýtur að hafa háð honum í starfi. 

Vel kemur fram í bréfum hans hve mikils hann virti matsmenn marga; ekki síst 

Kristján Bergsson, forkólf og brautryðjanda fiskframleiðenda. Helgi virðist ekki 

hafa kippt sér upp við andbyr, ef í hlut áttu menn sem hann mat mikils að öðru 

leyti.  

-- 

Meginstarfið var að ferðast um sölulöndin milli kaupenda. Helgi athugaði kröfur 

þeirra, óskir og aðfinnslur. Ýmislegt kom fram sem betur mátti fara. Gæði fisksins 

voru ónóg og upplýsingar um þyngd stundum rangar; með öðrum orðum var varan 

svikin. Hann skynjaði lögmál markaðarins, benti mönnum á nýjar aðferðir til að 

tryggja gæði, sem var forsenda sölu. Er útflutningur saltfisks varð erfiður vegna 

átaka í stjórnmálum viðskiptalandanna hvatti hann til nýjunga í framleiðslu, s.s. 

framleiðslu skreiðar, sem þá hafði lengi legið í láginni.  

Helgi  átti gott með að komast í samband við lykilmenn á hverjum stað, ekki 

aðeins á sölusviði, heldur einnig í stjórnkerfinu. Var það mikilvægt á ólgutímum 

stjórnmálanna í Evrópu.  

Var það Helga hjálp að hann fékk fljótlega diplómatíska stöðu og tengdist 

sendiráðum og konsúlötum Danaveldis. Hann varaðist þó, að því er virðist, náin 

tengsl við Dani, leitaðist við að halda sjálfstæði gagnvart þeim. Hann gagnrýndi 

dönsku sendiráðin, ekki síst starfsmannavalið, einkum sendiherrana. Einnig voru 

hagsmunir þjóðanna ólíkir vegna innkaupa þeirra og framleiðsluvarnings. Á 

ólgutímum var það tilfinnanlegt. Þó merkilegt megi heita hélst Helga uppi sjálfstæð 

stefna gagnvart Dönum, t.d. á Ítalíu Mussolinitímans. Einnig virðist hann hafa 

afstýrt árekstrum við stjórn Spánar í spánarvínamálinu, en það var viðkvæmt mál. 

Íslendingar keyptu þá vín sín einkum frá Danmörku. 

-- 

Má kalla einstakt hve hann kynntist mörgum framámönnum. Fyrir þá sem þekktu 

Helga P. Briem var það ekki furða. Hann var vinsamlegur við háa og lága og 

flestum skemmtilegri. Hann hafði hlotið dýrmæta reynslu sem samstarfsmaður 

Sveins Björnssonar sem hann mat mikils vegna samstarfs- og samningahæfileika. 

Voru sumir fiskframleiðendur óánægðir með að hafa ekki boðvald yfir honum. 

Þótt það sé ekki sagt berum orðum kemur það fram í skrýtinni bók um sögu 
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saltfisksvinnslu.1 Þar er Helga ekki getið nema í texta skrípamyndar.2 Hann var 

opinber starfsmaður, í þjónustu ríkisstjórnar og ráðherra. Skýringin getur verið að 

bókin skrifuð úr þröngu sjónarhorni saltfiskframleiðenda. 

Ekki var auðvelt að rífa sig undan stjórn Dana og umgangast sendiherra þeirra á 

jafnræðisgrundvelli. Ég veit ekki til að samstarf Sveins Björnssonar sendiherra og 

Helga, hafi verið kannað hvað þetta varðar.  

Á Íslandi virðist sem ráðherrar og ráðuneytismenn hafi löngum verið gegnsýrðir 

af pólitík og átt erfitt með að ákveða sitthvað í sambandi við störf Helga.  

Smám saman voru Sveinn Björnsson og hann í auknum mæli sendir til 

samninga um viðskipti í mörgum löndum.Gat hann á meðan lítt sinnt 

fisksölumálum, enda voru þau að mestu ráðin við samningaborð í upplausn 

fyrirstríðsáranna.  

-- 

Ekki voru þessi ferðalögin auðveld fyrir þau hjónin, Helga og Dorisi. Það hjálpaði 

til á þeim tíma, að þau Doris voru þá barnlaus og hún gat mikið ferðast með 

honum. Sveinn Björnsson átti bágt með að vera einn og þurfti stundum að senda 

eftir konu hans, frú Georgiu, ef samningar drógust á langinn. Sennilega hefur 

samstarfið verið báðum mikilsvert, sem sjá má af því að sendiherrahjónin tóku 

Helga og Dorisi sem næst inn í fjölskylduna er þau þurftu að hýrast langtímum 

saman á hótelum í Höfn, milli samninga. 

Doris og Helgi bjuggu að kalla má í ferðatösku lengi á þessum tíma og allt fram 

að heimsstyrjöldinni. Þó þau ættu um skeið gott heimili í Barcelóna, bjuggu þau 

mikið í Bilbao í Baskalandi. Samningar við Spán, Ítalíu, Rússland, Þýskaland og 

fleiri lönd tóku langan tíma.  

Helgi taldi sjálfur heppilegra að hafa aðsetur í Bilbao. Barcelóna hafði á sínum 

tíma verið valin vegna nálægðar við Ítalíu! Helgi taldi hægt að gera betri samninga 

um flutninga ef fiskurinn væri fluttur beint til Bilbao en ekki suður um 

Gíbraltarsund til Barcelóna.3 

Eftir að hann fluttist frá Spáni til Þýskalands átti hann ekki heldur fastan 

samastað, nema í litlum leiguíbúðum með húsgögnum. Stóð þá í löngum 

samningum víða um lönd.  

Þegar Jóna, uppeldissystir hans, og Álfheiður móðir hans, komu til Berlínar 

henni til lækningar leigði hann íbúð með húsgögnum meðan þær stóðu við. Loks 

                                                           
1 Saltfiskur í sögu þjóðar. Fyrsta og annað bindi. Valdimar U. Valdimarsson og Halldór Bjarnason. Rvík, 1997. 
2 Teikning Tryggva Magnússonar í Speglinum 1931. HPB hóf starf á því ári. 
3 Önnuðust norsk fyrirtæki flutninga og íslendingar því óháðir þeim fjárhagslega og pólitískt. Skömmu síðar tók íslenskt 

fyrirtæki við flutningunum. 
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rétt fyrir stríðið fengu þau samastað, en gátu lítið notað íbúðina., þurftu að hafa 

stúlku til að gæta hennar; lánuðu hana reyndar Kristjáni Albertssyni um skeið. Svo 

þurftu þau að flytja í skyndi og koma búslóðinni til Hafnar, þar sem hún svo 

strandaði. 

-- 

Árin sem Helgi var við sendiráð Dana í Berlín var mikil ásókn ofsótts fólks að 

komast til Íslands. Sendifulltrúinn var milli steins og sleggju íhaldssamra 

stjórnvalda, sem tóku mjög tillit til sjónarmiða þjóðverja. Segja má að þá hafi Ísland 

verið alveg á áhrifasvæði Þjóðverja. Mótaði það skoðanir Íslendinga og afstöðu í 

mörgum málum. 

Þá gerðist það að Íslandsvinur og gyðingur, Karl Kroner læknir í 

taugasjúkdómum, kona hans Irmgard og sonur þeirra lentu í ofsóknaþrengingum. 

Hvernig þau komust til Íslands og saga þeirra hér er merkileg saga og Helga til 

mikils sóma og Þór Whitehead prófessor hefur skrifað um.  

-- 

Óvissutímar voru í Þýskalandi og Evrópu, markaðir hrundu, höft sett á og 

stjórnskipulag í upplausn. 

Ríkisstjórnin gat, eins og fyrr sagði, seint eða aldrei ákveðið mikilsverð atriði 

fyrir þau hjónin. Þannig var hann, sem fyrr sagði, lengi í Höfn, tilbúinn til 

samningaferða hvert og hvenær sem skipun kom um það. Stundum var þá lítið að 

gera. 

Þá nýtti hann sér stundir sem gáfust til rannsókna á ýmsu í sögu Íslands og 

jarðfræði. Oft langaði hann heim. Hann komst ekki til að verja doktorsritgerðina 

sína við Háskóla Íslands fyrr en 1938 eftir að hafa gengið að mestu frá henni áratug 

fyrr eða meira. 

Merkilegur atburður var það í fjölskyldunni þegar Helgi varði ritgerðina. Doris 

var þó ekki viðstödd.1 Vinir Helga, þ.e. Jónas frá Hriflu og einhverjir fleiri gengust 

fyrir veislu á Hótel Borg. Það leist Helga ekki í fyrstu rétt vel á; hefur sennilega ekki 

getað greitt veislukostnaðinn. Vinirnir ætluðust til að hver greiddi fyrir sig. Helgi 

skrifaði Dorisi og sagði að hann þyrfti þá að bjóða fjölskyldunni. Sem hann líka 

gerði.  

Mikil var eftirvæntingin á æskuheimili mínu þegar konurnar voru að búa sig til 

veislu. Hverjir aðrir voru þar veit ég ekki. 

-- 

                                                           
1 Var þá hjá fjölskyldu sinni á Englandi. 
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Eigur Helga voru í skyndingu fluttar frá Barcelóna er byltingin komst á alvarlegt 

stig. Samt fór innbúið ekki nema til Berlínar þar sem það var geymt þangað til þau 

loksins fengu íbúð. Þaðan var búslóðinni bjargað til Hafnar þar sem það sat fast þar 

til eftir stríð er það var flutt til Íslands. Þar með var mikið af bókum hans, 

heimildarrit, skjöl og handrit eða mikið af þeim gögnum sem ég hef skráð í 

Landsbókasafni. 

Má vera að það sé þess vegna sem óreiða var á skjalasafni Helga, þegar ég fór 

að athuga það og skrá. Sumt bar vott um að því hafði verið pakkað í skyndingu eða 

ekki hreyft lengi, sumt aldrei. Svo var t.a.m. með bréfasafn Halldórs Briem, sem 

virðist hafa verið varðveitt marga áratugi, hafði  bersýnilega ekki verið tekið upp frá 

því að Halldór gekk frá því í kringum árið 1920 þar til þau fóru í þjóðdeild 

Landsbókasafns.  

-- 

Er ekki hægt annað en dást að Dorisi sem var mikið með honum í ferðum, en var 

eigi að síður mikið ein, eins og mikill fjöldi bréfa sem þeim fór á milli, ber vott um. 

Þau eru þess virði að vera athuguð nánar og eins bréfaskiptin við fjölskyldu hennar. 

Bréf til Dorisar eru sennilega flest til. 

Í bréfum Helga til móður sinnar og systkina er margt ósagt. Álfheiður Briem 

var ströng, stundum meinhæðin í bréfaskrifum sínum; virðist hafa verið strangtrúuð 

og pólitísk. Ræddi Helgi nær aldrei stjórnmál við hana, sagði hana ósveigjanlega í 

skoðunum. Sennilega var hún íhaldskona – eða öllu heldur, fylgdi málsmetandi 

vinum að málum.  

Er ég var í Tjarnargötu 24 þótti ókurteisi að hnýsast í stjórnmálaskoðanir 

heimilisfólks eða annarra. Var samt rætt af frjálslyndi um stjórnmál án þess að ráða 

mætti af því hvaða stjórnmálaskoðanir fólk aðhylltist, enda enginn áhugi á því. Öll 

hugsanleg blöð og tímarit komu á heimilið og voru vel lesin.  

Á skrifstofu móður minnar komu fulltrúar allra skoðana og hagsmunahópa, 

málskjöl og margvísleg trúnaðarmál. Þar komu svo dæmi sé tekið, listamenn 

(klessumálarar!) saman þegar þeir voru í vörn sinni og gagnsókn gegn Hriflu-Jónasi. 

Þar var leikritið Uppstigning eftir Sigurð Nordal skrifað, best varðveitta leyndarmál 

þess tíma.1 

-- 

Ekki verður í fljótu bragði séð að Helgi hafi minnst á Jónas frá Hriflu við móður 

sína. Enda var Jón biskup, bróðir hennar, svarinn óvinur hans, sérstaklega eftir 

                                                           
1 Skrifaði leikritið undir dulnefni. Enginn gat sér til um höfundinn, nema Þórbergur Þórðars. sem sendi S.N. vinsamlega 

kveðju á þá leið að enginn annar hefði getað stolið hugmynd frá sér. 
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ýmislegt sem hafði farið þeim á milli meðan Jónas var dóms- og 

kirkjumálaráðherra. Segir Jón biskup fá því í sjálfsævisögu sinni.1  

Í drögum að minningargrein um Jónas frá Hriflu, sem voru í eftirlátnum 

gögnum Helga Briem og ekki er vitað hvort hafi birst, segir m.a.: 
 

 

Orðin minna á það sem Lóa Guðmundsdóttir2 Wennerström, föðursystir mín, 

hafði eftir Ívari, manni sínum, framámanni í stjórnmálum Svíþjóðar, róttækum 

vinstri manni, ritstjóra og ráðherra sem kom nokkrum sinnum til Íslands, kynntist 

stjórnmálamönnum hér og fékk þá í heimsókn. Lóa sagði mér að af öllum þeim 

sem Ívar kynntist hefði Jónas verið sá sem honum þótti áhugasamastur  fyrir 

velferð landsins; aðrir fannst honum ekki taka hlutverk sitt föstum tökum.3 

V 

Í bréfa- og skjalasafni Helga P. Briem er magn gagna um hann og fjölskylduna. 

Helgi hneigðist snemma að söfnun heimilda, í fyrstu einkum þeim er viðkomu sögu 

Briemsættar og föður hans. Þar eru m.a. uppskriftir af bréfum í Landsbókasafni og 

Þjóðskjalasafni. Líka bréf varðandi störf Helga. Fjölskyldubréfin frá Íslandi segja 

líka sína sögu. Stór hluti er sem vænta má kurteisisbréf, formlegt efni, án mikilvægs 

innihalds. Þar eru og gögn tengd fjölskyldu Dorisar. Til að kanna þau þarf rannsókn 

á fjölskylduhögum og - tengslum að koma til; sem varpað geta ljósi á líf og örlög 

                                                           
1 Jon Helgason.: Það sem á dagana dreif. Handrit og gögn tengd J.H. Eggert Ásgeirsson tók saman. Lbs. 
2 Lóa Guðmundsdóttir Wennerström frá Nesi við Seltjörn (1889-1984). 
3 Páll Líndal (1924-92) setti fram kenningu um að gifting þeirra systra, Lóu (Ólafíu) og Guðrúnar frá Nesi, og kynni 

eiginmanna þeirra, sem voru báðir  framámenn í stjórnmálum hefði verið ástæða náinna tengsla íslenskra og sænskra 
jafnaðarmanna, dúsbræðra, sem kallað var svo, í háðungarskyni. M.a. var systurdóttir þeirra Helga Ólafs, kona Stefáns 
Jóhanns Stefánssonar; einnig Dóra Þórhallsdóttir, kona Ásgeirs Ásgeirssonar, vinkonur, frænkur eða skólasystur. 
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alþýðustúlku frá Birmingham, sem fær menntun í góðum skólum Englands, síðar 

líka í Danmörku; og hófst til virðingar með manni sínum. Síðast var hún virk í 

félagslífi á Íslandi, lengi í forystu hjálparsamtaka. Sjá fylgiskjal. 

Þessu til viðbótar eru margvísleg gögn í minni vörslu. M.a. bréfaskipti Helga og  

fjölskyldu hans, frá æsku til efri ára. Eru í skjalasafni Helga bréf þau sem hann sendi 

Dorisi á festarárum þeirra 1928-29 er hann var í Reykjavík og hún í Höfn eða hjá 

foreldrunum í Birmingham. Sumt úr bréfunum hef ég þýtt og skrifað upp. Helgi og 

Doris töluðust alla tíð við á ensku. Bréfasafnið er heimild um líf Helga og 

fjölskyldunnar er hann var að þreifa sig áfram og leita lífsstarfs. Varpa líka ljósi á 

sögu Íslands. 

-- 

Við frændsystkin, systkinabörn Helga P. Briem, fengum að njóta hans, einkum úr 

fjarlægð. Mörg okkar byrjuðum snemma að skrifast á við hann. Eru bréf okkar í 

safninu, sum skrifuð er við vorum að byrja að draga til stafs. Sjálfur var hann iðinn 

við að skrifa og senda okkur gjafir á tyllidögum, eins og fram kemur í tilvitnunum.  

Var það hátíðaskeið þegar fjölskyldan kom í heimsókn; framandi fólk með 

erlendum brag. Reyndar fór það oft framhjá mér þar sem ég var í sveit á sumrum. 

Stundum fékk ég skeyti á afmælinu mínu, 6. ágúst, frá mömmu þar sem þau systkin 

voru saman í hestaferðum á Snæfellsnesi, Barðaströnd eða annars staðar.  

Eftir að Álfheiður Sylvía fæddist og ferðafær voru heimsóknirnar nýttar til 

stuttra, síðar lengri ferða. Nutum við þeirra; tignuðum yngstu frænkuna, sem var 

meðal fegurstu barna, talaði mikið og æfði okkur í ensku.  

Þá heimsóttum við þau í Stokkhólmi og Bad Godesberg eða nutum bréflegrar 

leiðsagnar Helga sem bar hag okkar fyrir brjósti. Eftir að þau fluttust til Íslands tók 

við gestrisni þeirra og tíð gestaboð sem voru allra samkvæma skemmtilegust, ekki síst 

er systkini Helga voru saman komin, vel menntuð, orðheppin og fjörmikil. 

Við Páll bróðir minn og ég vorum sérstaklega heppnir að búa í Tjarnargötunni, 

lærðum að meta kosti Helga, gamansemi hans og ærsl. Það gerðu síðar einnig 

börnin okkar sem m.a. voru tekin í enskunám hjá Dorisi. Þá birtist Helgi með 

hressingu á bakka; blandaði sér í hópinn og kenndi etíkettur í leikformi; hvernig ætti 

að heilsa, skála og ávarpa fólk. Allt með þeirri glaðværð sem honum var eðlislæg. 

-- 

Er fór að halla undan fyrir Helga vegna aldurs sá Páll að við svo búið mætti ekki 

standa, nú yrði að reyna að varðveita sitthvað af minningum hans sem við höfðum 

notið í fjörugri frásögn.  
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Páll hafði segulbandstæki undir höndum; fór til Helga og taldi hann á að tala 

inn viðtöl við sig. Var það reynt án merkilegs árangurs. Fólk var á þeim tíma hrætt 

við míkrófóna. Varð ekki meira úr þeirri tilraun að sinni. 

Árum síðar kallaði Helgi Pál til sín sem mætti með bandið og hóf upptöku. Þá 

dró Helgi skjal úr pússi sínu og hóf lestur. Ekki var það þó nákvæmlega það er Páll 

hafði ætlað sér. Hann sóttist eftir þeirri fjörlegu frásögn, sem við vorum aldir upp 

við. Lestur Helga var nú býsna formlegur. 

Varð ekki meira úr upptökum þá. Skömmu síðar veiktist Helgi, fékk 

heilablóðfall, náði sér sæmilega, en varð ekki samur maður aftur. Hann dó árið 

1981.  

Páll vissi ekki hvað af samantektinni varð. Svo þegar ég hóf skráningu 

skjalasafns Helga fann ég blaðabunka, sem allt bendir til að sé fyrrnefnd 

samantektin. Tók ég mig til og skráði gögnin, svo sem hér má sjá á eftir: 

MINNINGAR MÍNAR.  

Sjá má að ávinningurinn varð, þrátt fyrir allt, býsna góður, þó ekki væri hann 

nákvæmlega sá sem Páll óskaði. Kannski fannst Helga minnið ekki jafn öruggt og 

áður og þótti vissara að athuga heimildir áður en frásögnin færi á flot. 

-- 

Eftir að Doris dó 1999 talaðist svo til milli okkar Álfheiðar Sylvíu að gögn þau sem 

handritadeild Landsbókasafnsins óskaði eftir yrðu send þangað. Var því vel tekið af 

safnsins hálfu sem sendi starfsmenn til að velja gögn. Árið 2006 hóf ég að skoða 

safnið, skrá og koma því fyrir í skjalageymslunum. 

Fyrst varð fyrir um tvö þúsund bréfa safn Halldórs E. Briem bókavarðar, 

föðurbróður Helga, sem af einhverjum ástæðum hafði komist í hans vörslu. Ég 

skráði það, gerði útdrátt og gaf út í takmörkuðu upplagi.1 Þá steypti ég gögnunum 

að nokkru, saman við bréfasafn Páls Briem2 sem ég hafði gefið út áður; gaf nú út á 

nýjan leik. Er það að finna á Landsbókasafninu eins og frumritin, sem eru í 

handritadeild eða í minni vörslu.  

Að því loknu hóf ég skráningu skjalasafns Helga. Er því nú lokið. Auk 

minninga Helga og efnis úr bréfasafni hans hef ég skotið inn efni úr 

fjölskyldubréfasöfnum; rita skýringar og viðbætur sem ég taldi við eiga eins og sjá 

má í efnisyfirliti.  

-- 

                                                           
1 E.Á.: Bréfasafn Halldórs og Susie Briem. 2009. 
2 E.Á.: Úr fjölskyldubréfasöfnum. Susie og Halldór Briem; Álfheiður og Páll Briem. 2009. 
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Tengsl Helga við Eggert bróður sinn voru mikil og náin, einkum fyrra hluta 

ævinnar. Í minningunum minnist hann vart á systur sínar er þó skrifuðust mjög á 

við hann. Einkum var Friede, móðir mín, í nánu sambandi; hafði stutt hann 

fjárhagslega, eins og líklega fleiri systkinanna. Þau voru í nánu sambandi; þó ekki 

óslitið.  

Um skeið virðast tengslin minnka við Eggert. Helgi fer að kvarta yfir 

sambandsleysi, sem var þó skiljanlegt. Eggert var kominn í fyrirtækjastjórn, með 

fjölskyldu og stórt heimili; gat vart lagt sig meira fram en að annast fjármál bróður 

síns hér á landi. 

En áhugi þeirra og ekki síst eiginkvenna þeirra var mikill á sálarrannsóknum. 

Það tengdi þau aftur nánum böndum. 

-- 

Helgi var ekki í innilegu trúnaðarsambandi við mömmu sína eftir að hann fór utan; 

raunar ekki heldur við systur sínar, þegar þær bjuggu heima í Tjarnargötu 24. Hann 

mátti vita að öll bréf, sem þangað kæmu, væru lesin af öllum á heimilinu.  

Þegar móðir mín komst í samband við Ásgeir, föður minn, þurfti að senda 

bréfin annað svo Álfheiður kæmist ekki á snoðir um efni þeirra, en hún setti sig 

mjög gegn öllu sambandi dætra sinna við hitt kynið. 

Eftir að faðir minn féll frá árið 1935 er eins og sambandið við móður mína 

verði aftur náið. Kannski hefur honum fundist hann missa eitthvað er hún trúlofaði 

sig og giftist.  

Er Helgi fékk snilldarhugmyndina um bréfamiðlun milli fólks á meginlandi 

Evrópu og Íslands í stríðinu leitaði hann liðsinnis móður minnar en hún var með 

atvinnurekstur og athafnasöm. Friede Ingibjörg, móðir mín, tók að sér 

fyrirgreiðsluna á Íslandi og allt umstang í því sambandi. Við bræðurnir, bárum svo 

bréfin út um bæinn. Frá bréfamálinu segir fylgiskjali. 

-- 

Minninga- og bréfasafnið er yfirleitt skemmtilegt, einkum fyrri hluta ævi Helga. 

Einhvern veginn virðist diplómatalífið hafa orðið dauflegra með tímanum; fjörið í 

bréfaskriftum minnkaði.  

Dvölin og starfið í Portúgal virðist hafa verið indælt og skemmtilegt tímabil í 

ævi Helga. Fyrst og fremst er þau hjón eignuðust dótturina Álfheiði Sylvíu.  

En bréfamiðlunin; ritun Frétta frá Íslandi og Frétta frá Færeyjum, ásamt miklum og 

góðum samskiptum hans á þeim árum við Íslendinga á meginlandinu og skyldulið 

þeirra á Íslandi var annasamt tímabil í ævi hans. Líka var það þroskandi og gaf 
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honum lífsfyllingu; gerði skjólstæðingunum góðverk. Aldrei hef ég þó séð að hann 

hrósaði sér af þessu merka framtaki. 

-- 

Þessum áfanga er nú lokið og skila ég verkinu af mér til fjölskyldunnar og 

handritadeildar Landsbókasafns. 
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Helgi P. Briem: 
Minningar mínar 

 

FYRRI HLUTI 

Uppkast gert haustið 1975 eftir að ég hafði gengið frá grein í rit sem átti að heita Í 
ÞJÓNUSTU LANDSINS,  en það mun bókaútgáfan  Örn og Örlygur hafa ætlað að gefa 

út með endurminningum 

Helgi P. Briem 

Inn á milli eru útdrættir fjölskyldubréfa,  

umsagnir og skýringar mínar. E.Á. 

 

Bernska 1902-1912 

Ég er fæddur þann 18. júní 1902 kl. 17 á Akureyri í norðvesturenda 

amtmannshússins. Nú heitir það Hvammur og hefur verið afhent skátum sem 

æskulýðsheimili og gert mjög vel upp, svo að þrem austurstofum hefur verið slegið 

saman í einn fundarsal.1 

Faðir minn, Páll Jakob Briem, byggði hús þetta árið 1895 er hann fluttist norður 

vegna þess að hann hafði verið skipaður amtmaður norður- og austuramtsins. 

Móðir mín, Álfheiður Helga Helgadóttir, lektors Hálfdánarsonar var fædd í 

Reykjavík 11. nóvember 1868. Hún var um nokkurt skeið elsti íbúi Reykjavíkur og 

lést þar 28. sept. 1962 nærri 94 ára gömul. 

Faðir minn fæddist 19. október 1856 að Espihóli í Hrafnagilshreppi í Eyjafirði 

og dó í Reykjavík 17. desember 1904. Man ég því ekki eftir honum með neinni 

vissu um hvað eru minningar eða hvað mér hefur verið sagt. 

Amtmannsembættið var lagt niður og móðir okkar fór með okkur 5 systkinin 

suður í ágúst, en faðir minn dvaldi áfram á Akureyri.  

Í Norðurlandi 1. okt. 1904 segir frá því að Akureyrarbúar héldu Páli Briem 

skilnaðarsamsæti 24. september. Friðrik kaupmaður Kristjánsson2 flutti aðalræðuna 

og afhenti honum gjöf frá Norðlendingum, vandað gullúr með gullkeðju. Þetta úr 

gaf móðir mín mér þegar ég varð stúdent. Er brotist var inn á heimili mitt í New 

York var því stolið. 

                                                           
1 Nú er hætt að nota húsið í Hafnarstræti sem aðalheimili skáta á Akureyri. 
2 Friðrik Kristjánsson (1867-1938), kaupmaður og bankastjóri á Akureyri. 
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Hélt Páll alfarinn suður með Ceres 27. september 1904.1 Faðir minn mun hafa 

komið til Reykjavíkur í byrjun desember. Foreldrar mínir höfðu leigt sér húsnæði í 

Klampenborg sem stóð við Hafnarstræti, alveg við fjörukambinn þar sem Helgi 

Magnússon byggði seinna steinhús, Hafnarstræti 19.2 Ef ég man rétt hafði 

Thomsen vindlagerð á neðstu hæð og mér finnst ég muna eftir stúlkunum þar sem 

voru mér góðar. Þetta var víst  mjög lélegt húsnæði og gjóstur með öllum gluggum.3 

Þann 12. desember fór póstur norður og hafði faðir minn þá sent mörgum 

vinum sínum bréf, en um sama leyti var Myklestad kláðalækni haldið samsæti og var 

faðir minn þar að sjálfsögðu, því hann átti mikinn þátt í komu Myklestads. 

Fékk hann heiftarlega lungnabólgu og dó á 4. eða 5. degi. Virðist sem sú 

einkennilega læknisaðferð hafi verið notuð að hafa sem allra kaldast á sjúklingnum. 

Voru því gluggar opnaðir fyrir vetrarrokinu og ísbakstrar lagðir á líkama 

sjúklingsins. 

Móðir mín hefur sagt mér, að þegar hún hafi séð að hann var að deyja og engin 

von lengur, hafi hún beðið lækninn um að lofa honum að hafa hlýju síðustu 

klukkutímana sem hann lifði og var það leyft. Spunnust ýmsar sögur um þessa 

einkennilegu læknisaðferð en móðir mín sagði að Guðmundur Björnsson4, hafi 

áreiðanlega gert það sem hann gat til að bjarga lífi hans.5 Móðir mín tregaði hann 

allt sitt líf og bar aldrei sitt barr eftir lát hans og virtist varla geta brosað í bernsku 

minni. 

                                                           
1 Eftir brottför Páls 2.10.1904 birtist kvæði eftir Pál Jónsson kennara og afgreiðslumann blaðsins. Þar segir: Lengi skal 

þess mæta manns, minning hjá oss geymast.... Þú vildir framför og vegsemd lands og vannst að því dögum öllum. Páll hafði þá fengið 
starf sem bankastj. Íslandsbanka. 

2 Þar er nú Rammagerðin til húsa. 
3 Á þeim tíma var húsnæðisskortur í Rvík, ekki síst vegna breytingarinnar á stjórnskipun landsins og aðflutnings 

embættismanna. 
4 Páll Briem var lengi berklaveikur og þjáður af blóðspýtingi, eins og kallað var. G.B. héraðslæknir, síðar landlæknir 

(skáldið Gestur) stundað hann meðan hann dvaldi í Reykjavík. Þangað átti hann mörg erindi. 
5 Í bréfum Páls til Álfheiðar konu sinnar, meðan hann var við nefndar og stjórnmálastörf í Rvík, lýsir hann veikindum 

sínum og lækningum. Af þeim má ráða að lækningar voru skammt á veg komnar og óhægt, að líkna eða veita 
aðhlynningu, þeim sem haldnir voru berklum, sjálfsagt fleiri sjúkdómum.  
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Eftir lát föður míns flutti hún á Þingholtsstræti 28, við hlið Magnúsar Stephensen 

landshöfðingja.1 Þar byrjaði ég að muna eftir mér, líklega þriggja ára. Uppi á 

háaloftinu bjó gömul kona, madama Ingiríður og kenndi hún mér að lesa. Sat hún 

með prjónana sína en hafði alltaf bandprjón til að benda á stafina. Man ég ekki eftir 

mér svo að ég kunni ekki að lesa. 

Móðir mín var heldur heilsutæp. Hún fékk botnlangabólgu og þá var ekki hægt 

að gera botnlangaskurð hér á landi, svo hún þurfti að sigla til þess.2 Seinna losnaði 

um einhver bönd við nýrað svo hún þurfti að sigla aftur til að fá uppskurð við þá 

aðgerð, en á bakaleiðinni strandaði skipið Ceres við Færeyjar.3  Mannbjörg varð og 

tekið var vel á móti henni af þeim indælu Færeyingum, en hún varð að fara aftur til 

Hafnar til að fá aðgerð við skurðinum. Minnist ég komu hennar (1906). Við 

systkinin höfðum einhvern veginn náð í flagg og gátum hvergi fest það upp til að 

fagna komunni. Var loks það ráð tekið að klemma það fast í kommóðuskúffu. Er 

við vöknuðum um morguninn stóð mamma í svefnherberginu. Hún var mögur, 

tekin og stóreyg. Það þótti mér undarlegast að hún tárfelldi er hún leit yfir hópinn 

sinn. Við urðum nær ær af fögnuði. Hún færði okkur lítinn fjórhjóla vagn sem við 

áttum í fjöldamörg ár. Fyrst sem leikfang en síðan sem búmannsþing. 

Meðan hún var í burtu var lokið við að smíða hús sem hún hafði gert uppdrátt 

að. Stóð svo á að faðir minn og bræður hans höfðu keypt grasigróna brekku fyrir 

vestan Reykjavíkurtjörn. Lögðu þeir þar veg og skiptu landinu milli sín, þannig að 

hver þeirra fékk lóð nógu stóra fyrir tvö hús.4 Gerðu þeir brunn við húsið nr. 20 og 

gátu pumpað vatni inn í kjallara hússins með litlum handpósti. 

Seldi Sigurður Briem helming sinnar lóðar Klemens Jónssyni landritara,5 móðir 

mín Jóni biskupi Helgasyni, bróður sínum helminginn af sinni lóð fyrir 1200 kr.6 og 

Eggert Briem einhverjum sem ég man ekki hver var. 

Móðir mín fékk Vilhjálm Ingvarsson trésmið til að byggja húsið fyrir sig og 

þreyttist aldrei á að dásama þann mann fyrir hve vel hann hafði unnið það verk og 

                                                           
1 Bjó í Næpunni, húsi er enn stendur v. Þingholtsstræti. Í minningum Friede Ingibjargar, systur Helga, greinir hún frá því 

að Magnús Stephensen, sem hafði lengi verið Páli, föður hennar andstæður, hefði nú, um síðir, lagt sig fram um að 
sýna börnunum hans vinsemd. 

2 Þetta gæti verið misminni. Botnlangabólga Álfheiðar var þekkt í sögu lækninga því Guðmundur Hannesson mun hafa 
verið búinn að taka úr hennu botnlangann á Akureyri. 

3 Sjúkdómurinn var sagður einhvers konar nýrnalos. Prófessor Rovsing í Kaupmannahöfn var frægur fyrir skurðaðgerðir 
sínar vegna þessa sjúkdóms. Síðar mun hafa sýnt sig að um slíkan sjúkdóm er ekki að ræða. Því hefur annað valdið 
veikindum Álfheiðar. 

4 Eggert og Sigurður Briem fengu eina lóð hvor (28 og 20) og Klemens Jónsson eina (22). Álfheiður Briem fékk tvær 
lóðir (24 og 26) og Björn Ólafsson tvær (16 og 18). 

5 Sjá Minningar Sigurðar E. Briem (Rvk, 1944) og viðtal Bjarna Guðmundssonar við Sigurð í skipulagsþættinum Bærinn 
okkar í dagblaðinu Vísi (dagsetning óviss). Syðstu lóðina, Tjarnargötu 30 fékk Pétur Halldórsson borgarstjóri og 
bóksali; seldi hana Magnúsi Th. S. Blöndal, sem reisti steinhús. Nyrstu lóðina, nr. 16, mun Sigrún Ísleifsdóttir, ekkja 
Björns Ólafssonar, og Þorleifur Bjarnason maður hennar hafa selt Georg Ólafsyni bankastjóra, sem skipti henni og 
seldi. Þar voru svo byggð tvö steinhús.  

6 Tjarnargötu 26. 
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samviskusamlega. Þar var nú ekki verið að reyna að hafa af ekkjunni úti í 

Kaupmannahöfn og öllum fjarri. Hefur húsið reynst öllum vel og gæfa fylgt því.  

Móðir mín bjó niðri og hafði þrjú svefnherbergi uppi en amma mín Þórhildur 

Tómasdóttir hafði þrjú herbergi eða fjögur uppi og voru þau öll smá. Húsið stendur 

enn og nú býr þar dótturdóttir mömmu, sem Álfheiður heitir1, en uppi Þórhildur 

Líndal og Eiríkur Tómasson.2 Svo enn eru þar Álfheiður og Þórhildur til húsa. 

Fluttum við í húsið 1907. Var þá enn smávegis ógert í húsinu, að ganga frá 

skápum, setja læsingar o.þ.h. Gerði það trésmiður sem Sigvaldi hét, ljúfmenni hið 

mesta. Elti ég hann á röndum og dáðist að handverklagni hans. Um haustið var 

brotist inn í öll húsin í Tjarnargötu nema hús móður minnar. Þá voru innbrot fátíð 

mjög og þóttu mikil tíðindi og ill. Bárust böndin að Sigvalda, en móðir mín varði 

Sigvalda og sagði hann hefði haft öll lyklavöld og ekki þyrfti að brjótast inn hjá sér. 

Því miður reyndist þó Sigvaldi, vinur minn, sannur að sök. Þegar Jóhannes 

bæjarfógeti3 spurði hann hví hann hafi ekki brotist inn hjá Álfheiði svaraði Sigvaldi 

með þótta: Ég stel aldrei frá vinum mínum. 

Tjarnargatan var einkagata og því tók bærinn ekki þátt í viðhaldi hennar í fjölda 

mörg ár og urðu lóðareigendur að annast það. Húsin fengu nafn af almannarómi, 

en ekki áttu eigendur hlut í því. Húsið nr. 18 er Björn Ólafsson augnlæknir4 byggði 

var kallað Brilla. Nr. 20 hús Sigurðar póstmeistara var kallað Póstkassinn en nr. 22 

hús Klemens landritara Klemmukassinn. Nr. 24 sem Álfheiður Briem átti var 

Heiðarbýlið, en Jóns biskups Þvergafl því það þótti einkennilegt í laginu. Húsið nr. 28, 

eign Eggerts Briem, sem þá var skrifstofustjóri fjármálaskrifstofunnar var kallað 

Skildinganes eins og skrifstofa eigandans. 

Í götunni voru margir krakkar á svipuðu reki og léku þeir sér saman og voru 

nokkuð út af fyrir sig og tóku ekki þátt í erjum vesturbæinga og austurbæinga sem 

oft börðust fylktu liði með trésverðum og öðrum viðeigandi vopnum. Stóð okkur 

nokkur stuggur af slíkum vopnaviðskiptum. Hinsvegar mynduðu svokallaðir 

suðurgötustrákar harðsnúna sveit og börðust þeir einstaka sinnum við 

miðbæjarstráka. 

Við í Tjarnargötunni byrjuðum vorið með því að spila klink og telpurnar fóru í 

paradís eða parís, sem var hoppleikur eftir ströngum reglum og einnig sippuðu þær 

og spiluðu djöflaspil. Það var erlendur leikur. Djöfullinn var tvær keilur er mættust 

á oddinum og voru málaðar hárauðar. Var mjóddin á djöflinum látin renna á 

seglgarni sem strengt var milli tveggja smástanga sem haldið var, sinni í hvorri 

                                                           
1 Álfheiður Líndal Jetzek f. 1932, sem býr þar enn með dóttur sinni Helgu Hansdóttur og fjölskyldu. 
2 Þórhildur Pálsdóttir Líndal (1951) lögm.; Eiríkur Tómasson (1950) prófessor. 
3 Jóhannes Jóhannesson (1866-1950), afi Matthíasar Johannessen. 
4 Björn Ólafsson (1862-1909), frá Ási í Hegranesi; átti Sigrúnu Ísleifsd. (1875-1959) prests Gíslasonar í Arnarbæli. Hún 

átti síðar Þorleif Bjarnason yfirkennara. 
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hendi. Hentu telpurnar djöflinum upp í loftið og gripu í seglgarnið og gerðu 

margskonar kúnstir af undraverðum fimleik. Hef ég aldrei séð þann leik síðar. Á 

sumrin var mikið farið í kýlabolta en er hausta tók fóru krakkar í feluleik og að 

hverfa fyrir horn. 

Þegar mamma fór til lækninga 1907 tók amma mín Þórhildur1 við bústjórninni í 

Þingholtsstræti 28, en hún bjó ella í Bankastræti 7. Hafði afi minn Helgi 

Hálfdánarson2 keypt húsið af Helga biskup Thordersen. Var það vel byggt með 

stórum garði, þar sem uxu ribsrunnar og náði garðurinn niður í lóð Gamla bíós og 

yfir það sem seinna varð Ingólfsstræti. Hafði afi keypt húsið fyrir 1200 kr. en um 

sama leyti hafði honum boðist Landakot fyrir 4000 kr. Virðist það hafa verið 

honum hentugra, þar sem þau áttu 10 börn og honum virtist hitt hættuleg 

fjárfesting. 

Húsið var gott og vel byggt og minnist ég að bæði í lofti og hurðum voru mjóir 

listar lagðir ekta gulli.3 Það sem okkur börnum þótti þó merkilegast við að 

heimsækja ömmu var að í gluggakistunni bjuggu tvær mýs og var innangengt úr 

holu þeirra í skilrúm milli tvöfaldra glugga.4 Man ég ekki hvernig amma gaf þeim en 

ég man að hún gerði það og þótti okkur systkinunum það ævintýralegt. 

Amma mín sem af 5 börnum Tómasar Sæmundssonar,5 prófasts á 

Breiðabólstað og var elst Sigríðar Þórðardóttur,6 sem Tómas skrifaði Jónasi 

Hallgrímssyni að þar hafi hann séð þá konu sem hann helst vildi eiga. Hann dó 17. 

maí 1841 en þá gekk einhver farsótt,7 og missti þá langamma mín mann sinn, 

móður sína og tvö börn sín sömu dagana og voru þau öll jörðuð í sömu gröf.8 Eftir 

náðarárið9 flutti hún að Flókastöðum með þeim tveimur börnum sínum, sem eftir 

lifðu, Þórhildi og Þórði. 

6. júní 1844 giftist Sigríður í annað sinn Ólafi Stephensen,10 sekretera í Viðey. 

Svo virðist sem hann hafi fengið heldur lélega dóma, og mun það stafa af því að 

hann var aldrei talinn neinn andans maður.11 Alltaf er mér hlýtt til hans vegna þess 

hve ömmu minni þótti vænt um hann og hve góður hann var henni.  

                                                           
1 Þórhildur Tómasdóttir (1835-1923). 
2 Helgi Hálfdanarson (1826-1894) lektor. 
3 Blaðgull, eins og notað er m.a. í gyllingu bóka. 
4 Þá var víða venja að hafa tvöfalda glugga að vetri til. 
5 Séra Tómas Sæmundsson (1807-1841). 
6 Sigríður Þórðardóttir, síðar Stephensen (1803-1878). 
7 Hér mun hafa verið um berkla að ræða sem hann hafði lengi verið þjáður af. 
8 Auk Þórhildar komst upp Þórður Tómasson, 1837-73, læknir á Akureyri. Átti danska konu sem flutti eftir lát hans til 

Danmerkur. 
9 Fyrsta árið eftir lát prests mátti ekkjan sitja jörðina. 
10 Ólafur Stephensen (1791-1872). 
11 Að vísu var hann forráðamaður Viðeyjarprents, en útgáfubækur þess voru harðlega gagnrýndar m.a. af Tómasi 

Sæmundssyni. 
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Er Þórður Tómasson var við nám í Kaupmannahöfn voru allra bækur Tómasar 

sendar á undan honum, en skipið fórst og þar með bækurnar. Ég á þó þrjár bækur 

sem Tómas hefur farið höndum um. Ég rakst einhvern tíma á fyrsta bindið af 

ferðabók Olaviusar í Boghallens Antikvariat í Kaupmannahöfn. Var bókin bundin í 

alskinn og í góðu standi svo ég keypti hana, vonaðist til að fá 2. bindi seinna. Var 

bókin vel með farin, nema hvað einhver hafði sett nafn sitt á bókina með 

barnastimpli og undir stóð: Á bókina. Jón Helgason1 taldi líklegt að bókin hefði 

verið í láni er Tómas dó og því aldrei verið skilað og lent á flækingi.2 

Aðra bók gaf amma mín mér. Hafði Tómas gefið Sigríði Björnsen hana á 

afmælisdegi hennar 9. okt. 1834. Var það kvæðabók danskra skálda og hafði hann 

skrifað á saurblaðið þessa vísu eftir Christian B. Tullin: 

Finnum þann stað hvar frelsi býr, 

hvar sorg konstrík og sjálfgjörð plága.  

síst gjöra lífstíð okkar bága,  

en grær við armóð gleðin hýr;  

hvar útrás kunnum frjálsa fá 

fjötruðum þanka er löngum sefur, 

og vín það drekka í náðum ná 

náttúran sjálf sem byrlað hefir. 

Þessi litla bók er einnig bundin í alskinn og gullborði í báðum spjöldum. Einnig 

sníkti ég frá ömmu minni stafrófskver hennar eða:  

Nýtilegt Barna-gull 

eður 

Stöfunar- og Lestrar qver handa Börnum 

samantekið af Bjarna Arngrímssyni 

fyrrum sóknarpresti til Mela og Leirár 

í Borgarfjarðar Sýslu 

sem prentuð var í Viðeyjaklaustri 1836. 

Stafrófskver þetta er bundið í skinn með tréspjöldum og gyllt á kili, en 

framspjöldin með gylltum borða á öllum fjórum hliðum og blindborða þar innan í. 

Á framspjaldi er þrykkt með gylltu, upphafsstafir ömmu minnar: Th. Th. en á 

afturspjaldi ártalið 1842. Virðist svo sem það hafi verið í bandi er langafi minn dó 

28. sept. 1835. 

Amma mín ólst því upp í Viðey frá því hún var á níunda ári, þangað til hún 

giftist tæplega tvítug. Sagði hún mér margt frá æsku sinni þar og lífinu á þessu 

                                                           
1 Biskup. 
2 Ásgeir Eggertsson á eina guðfræðibók úr eigu Tómasar eftir þýska guðfræðinginn fræga; Schleiermacher. 



43 

höfðingjasetri. Var þar fjöldi vinnufólks og héldu sumar vinnukonurnar í Viðey 

tryggð við hana, meðan þær lifðu. 

Einhvern tíma kom langamma mín úr kirkju og sagði þá við eina vinnukonuna: 

Ekki vissi ég að þú ætlaðir að fara að gifta þig Sigga mín. Sigga tók því sem spaugi þangað 

til frú Sigríður sagði að það hefði verið lýst með henni og einum vinnumanninum. 

Þá steinleið yfir Siggu. Hafði þá Ólafur sekreteri talið að vel færi á því að þau giftust 

og lét lýsa með þeim án þess að minnast á það við þau. En það fór vel á því, sagði 

amma mín að lokum. 

Þá var mjög mikið æðarvarp í Viðey og verptu kollurnar bæði á þakinu og 

hlaðinu og voru mjög spakar.  

Rottur voru þar miklar og einhverju sinni er keyptur hafði verið sekkur af 

tvíbökum  hurfu allar tvíbökurnar fljótlega. Nokkru seinna var litið inn í skáp sem 

lítið var notaðar og hafði þeim verið kyrfilega raðað þar upp að bakhlið og vegg. 

Einnig sagðist hún hafa séð oftar en einu sinn að rottur fluttu burt æðaregg þannig 

að ein lá á bakinu og studdi við eggið en tvær drógu hana á halanum í felustað. 

Hún sagðist hafa æft sig á píanó í Viðey að jafnaði 4 tíma á dag og hafi það 

verið kuldaverk því húsið var mjög kalt.1 

Heimiliskennari var á heimilinu fyrir drengina, en ekki fyrir telpurnar. Þó hún 

hefði ekki kennsluna sat hún oft í skólastofunni við hannyrðir sínar en lærði þó 

fljótar en drengirnir bæði latínu, dönsku og þýsku og las dönsku og þýsku sér til 

skemmtunar frá unglingsárum til elli. Einnig spilaði hún á píanó sér til yndis til 

dauðadags. 

Einnig minnist hún þess að þegar vantaði tappa í rjómaflösku sem sendar voru 

inn til Reykjavíkur voru rifin niður skjöl allmerkileg útlits. Spurði hún hvort rífa 

mætti svo falleg skjöl, en fékk það svar: Það gerir ekkert til, þetta er bara rusl frá honum 

afa.  

Helgi Hálfdánarson tók guðfræðipróf við Hafnarháskóla 25. jan. 1854, stundaði 

síðan kennslu veturinn 1854 en vígðist til Kjalarnesþinga 10. júní 1855 og 

kvongaðist Þórhildi ömmu minni 15. sama mánaðar en þá var hún á tuttugasta ári 

er hún varð prestkona að Hofi á Kjalarnesi. Hann fékk síðan Garða á Álftanesi 15. 

apríl 1858 og var það talið eitt besta brauð landsins, en fiskur lagðist frá og varð þá 

mikil fátækt í kotunum sem ekki höfðu neina búnyt. 

Sagði amma mín mér frá atviki er sýnir armóðinn. Hún útbjó smá glaðning 

handa hverju koti fyrir jólin og sagði mönnum að sækja hann. Eina jólanóttina kom 

maður af einu kotanna og spurði eftir syni sínum stálpuðum; var sagt að hann hafi 

                                                           
1 Hún lék alla tíð á píanó, kenndi á hljóðfærið, m.a. Sveinbirni Sveinbjörnssyni tónskáldi. Þá lék hún undir á 

leiksýningum í Rvík. Þótti sumum nóg um að prestkona gerði slíkt. 
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tekið við sendingunni um miðjan dag. Fóru þá allir karlmenn að leita hans, en hann 

fannst von bráðar. Hafði hann verið svo svangur að hann hefði ekki staðist 

freistinguna að eta tólgarkerti í sendingunni, en þorði þá ekki heim til sín og lagðist 

fyrir til að deyja þar. 

Er amma mín og afi voru að Görðum var þar einnig til heimilis Árni 

stiftsprófastur Helgason,1 sem fékk biskupsnafnbót 1858 er hann fékk lausn frá 

prestskap á 81. aldursári. Ólst amma mín því upp hjá einum andstæðingi föður síns, 

Ólafi, en hafði allnáið sambýli með öðrum, séra Árna.2 Hvorugur þeirra létu hana á 

nokkurn hátt gjalda þess, enda báðir góðmenni og ljúfmenni. 

Eftir 9 ára starf í neyðinni á Álftanesi voru efni þeirra mikið gengin til þurrðar 

og fékk Helgi Hálfdánarson þá kennaraembætti í prestaskólanum árið 1867. Keypti 

hann þá hús Helga biskups Thordersen, Bankastræti 7, sem andaðist það ár.3  

Helgi Hálfdánarson fékk nú næði til ritstarfa og gerðist mikilvirkur rithöfundur. 

Það mun nú allt úrelt, nema þá helst sálmabókin en hann var formaður 

sálmabókarnefndarinnar frá 1878, en hún kom út 1886. Þar voru um 200 sálmar 

þýddir og frumortir af honum og auk þess vék hann mörgu við frá öðrum, svo 

hægt væri að syngja þá, því t.d. stórkostlegt skáld sem séra Matthías virtist hafa ort 

sálma sína í guðmóði og af andagift, en án þess að gæta þess hvort hægt væri að 

syngja þá.  

Það var ekki verið að kosta upp á ritara fyrir nefndinni. Sagði móðir mín mér að 

hún hafi skrifað upp alla sálmabókina fyrir nefndarmenn, en suma kafla hafi hún 

skrifað 10 sinnum, enda kunni hún megnið af sálmabókinni til æviloka.4 

Móðir mín hefur sagt mér að mikið hafi komið af farandfólki og fátæklingum á 

æskuheimili sitt og var þeim að sjálfsögðu veittur beini og fengu eitthvað með sér. 

Henni var eftirminnilegust kona ein sem kom á hverju ári og var hún holdsveik. Var 

börnunum skipað að kyssa hana til að hún fyndi minna til nefleysis síns. 

Svo einkennilega vill til að langafi minn sr. Hálfdán Einarsson5 var prestur á 

Brjánslæk frá 1835-48 og eru til bréf frá honum sem lýsa því hve unaðslegur honum 

hafi þótt sá staður sem annar langafi minn kenndi sig við og tók nafn sitt: Briem af 

Brjamslæk, sem þá var nafn kirkjustaðarins. 

Byrjunarlaun kennaraembætta við Prestaskólann voru 500 rd. Helga þótti ekki 

fært að flytja með fjölda barna til Reykjavíkur með svo lág laun og sótti því um að 

fá 800 rd. og fékk hann þá upphæð eftir rúmlega árs umhugsunarfrest. Samt gekk 

                                                           
1 Séra Árni Helgason (1777-1869). Sagt var að sambýlið hafi verið erfitt þar sem séra Árni var drykkfelldur 
2 Tómas deildi hart á Sunnanpóst séra Árna og sniðgekk hann þangað til undir það síðasta. 
3 Áður höfðu þau leigt húsnæði í Suðurgötu 8. 
4 Álfheiður sagði síðar að henni hefði þótt vænst um sálma séra Björns í Laufási, því þeir væru margir svo stuttir. Hún 

átti að skrifa einn sálm á dag. 
5 Séra Hálfdán Einarsson (1801-65), síðast prestur á Eyri við Skutulsfjörð. 



45 

honum erfiðlega að lifa á þeim launum og var hann því að hugsa um að sækja um 

prestsembætti, en var aftrað frá því með því að fá persónulega launauppbót frá 

1872 sem nam 400 rd. árlega. 

Er móðir mín flutti í húsið Tjarnargötu 24 árið 1907 flutti amma mín og 

Sigríður Tómasdóttir,1 sonar- og fósturdóttir hennar í suðurstofurnar uppi á lofti, 

og bjó hún þar til æviloka 29. jan. 1923. Hafði hún þar gömul húsgögn sín, stóran 

sófa við vesturhlið stofunnar og borð fyrir framan í Kristjáns sjöunda stíl. Milli 

glugganna hafði hún skrifborð sitt og stóðu nokkrar ljósmyndir á því og einnig 

héngu nokkrar myndir á veggnum yfir skrifborðinu og gifsafsteypa af mynd þeirri af 

Tómasi föður hennar, sem Bissen myndhöggvari hafði gert og greypt var í 

minnisvarða hans í kirkjugarðinum á Breiðabólstað.2 

Við austurvegg stóð píanó hennar, mjög hljómlítið.3 Við norðurvegg voru 

bókaskápar 2, lítill að vestan hjá kolaofni en stór til hægri við dyrnar. Fór ég oft 

þangað og minnist aldrei nema þar væri sól. Getur verið að ég hafi helst litið til 

ömmu þegar sól var úti, eða hitt að það standi mér í barnsminni með mikilli birtu. 

Amma bauð okkur stundum til kaffidrykkju hjá sér og auk þess hafði hún 

kaffidrykkju með mikið af sætum kökum, sem hún bakaði, mjög góðar, á 

aðfangadag. Þá var borðað kl. 12, en milli 2-3 hið mikla boð því svo var ekki 

borðað aftur fyrr en komið var úr kirkju. Þetta breyttist þó seinna svo ömmu boð 

var eitthvað fyrr en við borðuðum um kl. 4, svo búið var að borða þegar farið var í 

kirkju og drukkið súkkulaði og kaffi er komið var úr kirkju. 

Þegar Helgi Tómasson4 var í Menntaskólanum kom hann og borðaði hjá 

ömmu. kennsla hófst kl. 8 en frá 1040 til 1120 var gefið matarhlé. Helgi bjó hjá 

móður sinni sem þá bjó á Laugavegi 104 í húsi sem hét Lundur, við Rauðará. 

Komst hann því ekki heim til sín. Þurfti hann auðvitað alltaf að flýta sér og 

heyrðum við hann segja: Takk fyrir matinn og kaffið og vertu sæl, um leið og hann þaut 

út úr íbúð hennar og niður stigann. 

Meðan amma lifði voru ætíð lesnir húslestrar að vetrinum og las mamma þá en 

við systkinin sátum í kringum borðstofuborðið. Voru lesnar Péturs hugvekjur5 og 

mun það vera eitthvert leiðinlegasta guðsorð, sem samið hefur verið á íslensku og 

ekki man ég til þess að nokkur setning væri þar minnisstæð eða hefði áhrif á 

                                                           
1 Sigríður Tómasdóttir (1899-1990). Faðir hennar,Tómas Helgason læknir, síðast í Mýrdalshéraði, dó 1904. 
2 Þessi mynd mun hafa gengið til Jóns sonar hennar og þaðan til barna hans. Í ævisögu Tómasar Sæmundssonar og 

Sigríðar Þórðardóttur (Rvík, 2007) segi ég, ranglega, að Jón Helgason hafi gert hana eftir eldri lágmynd. Mun þetta vera 
myndin og hér er getið um, og prýðir kápu bókarinnar. 

3 Friede Pálsd. Briem gat þess að amma hennar hefði spilað stórvel á píanó og hrífandi er hljómarnir bárust frá henni af 
loftinu í Tjarnargötu. Hér ber dálítið á milli. 

4 Helgi Tómasson (1896-1958), sonarsonur Þórhildar, eldri bróðir Sigríðar, síðar yfirlæknir. Bjó í Rvík. Þeir frændur 
Helgi Tómasson og Helgi P. Briem voru miklir vinir þar til ágreiningur reis vegna mismunandi afstöðu til Jónasar frá 
Hriflu. 

5 Petur Petursson biskup (1808-1891). 
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nokkurt okkar. Móðir mín hafði fallega rödd og var sunginn sálmur fyrir og eftir 

lesturinn. 

Húsið sem móðir mín lét byggja var 17x12 álnir að stærð, tvílyft með kjallara. 

Voru allháar tröppur upp að forstofudyrunum móti norðri. Tvær stórar stofur og 

bjartar sneru út að Tjörninni og hafði móðir mín látið gera hornglugga á þær báðar 

til norðausturs og suðausturs. Var mikið spott gert að horngluggunum í byrjun en 

þær raddir þögnuðu fljótt, því út um þær gat maður fylgst með umferð um götuna, 

sérstaklega meðan runnar í garðinum nr. 22 voru lágvaxnir. 

Lágum við systkinin löngum tímum við gluggann til norðausturs ef mamma var 

í burtu og hlupum út til að fagna henni, þegar sást til hennar. Norðausturstofan var 

nefnd daglega stofan, en ekki var hún notuð daglega, en var gestastofa, mjög vistleg 

en við börnin vorum þar lítið daglega. Úr miðju lofti hékk stór olíulampi, 

skrautlegur með allskonar steyptu útflúri og út frá miðju voru nokkrir kertastjakar. 

Úr þeim héngu þrístrendingar úr gleri sem mynduðu fagurt ljósbrot þegar sólin 

skein á þá.1 

Í horni var kolaofn mikill og fagur, svokallaður kápuofn, sem þýddi það að 

fáguð blikkkápa var á honum en undir henni var venjulegur kolaofn, en þetta 

sambyggt með krómuðum hurðum og kórónu úr krómuðum málmi uppi við loft. 

Kápan var aldrei nema volg og þótti okkur gott að verma hendur á ofninum þegar 

við komum inn úr kulda. Var þetta sjálfsagt til að við ekki brenndum okkur á 

ofninum. Var hann miklu fallegri en venjulegir kolaofnar. 

Við vesturvegg stóð fortepíanó gott með kertastjökum úr kopar.2 Á gólfinu var 

heimaofið teppi sem mamma hafði gert með hjálp vinnukvenna sinna á Akureyri.3 

Var það sett á að haustlagi til vors, og eins voru settar dökkrauðar gardínur að 

haustinu og tvöfaldir gluggar. Breytti stofan því um svip að vetri og fylgdi þessu 

mikið amstur þegar tvöföldu gluggarnir voru teknir burt að vori og settir upp á 

háaloft. Yfir heimaunnu teppunum sem náðu yfir allt gólfið var erlent teppi, en auk 

þess sútuð hrosshúð hvít af reiðhesti pabba, sem féll fyrir aldur fram.  

Minnist ég unaðslegra stunda þegar mamma sat við píanóið og spilaði og söng 

fyrir okkur, en við kútveltumst á gólfinu og sungum með. 

Auk píanósins var hilla fyrir nótnahefti til hægri við það, en á suðurvegg var 

mikil rennihurð. Gengu hurðirnar inn í vegginn og þótti geysihaglegt við ýmsa leiki 

og sérstaklega þegar leiksýningar voru gerðar. Var stór bókaskápur við þann vegg 

og þar geymd ljósmyndaalbúm, sem sýnd voru gestum en sjaldan skoðuð ella og 

lítið eitt af guðsorðabókum og nokkuð af dönskum bókum sem móðir mín hafði 

keypt. 

                                                           
1 Lampanum var breytt fyrir rafmagn og er á mínu heimili. EÁ. 
2 Í eigu Jónu Einarsdóttur (f.1916), fóstudóttur Álfheiðar. 
3 Í bréfasafni fjölskyldunnar er skemmtileg lýsing á gerð þessa mikla gólfteppis. 
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Önnur stór stofa með gluggum út að götu var notuð sem borðstofa og var hún 

aðalíverustofa okkar. Þar var einnig ofn í horni.  

Sú mikla raun skeði fyrir okkur systkinin að þegar faðir okkar dó voru bækurnar 

hans settar á uppboð, en móðir mín hafði auðvitað ekkert pláss fyrir þær og var 

henni því ráðlagt að setja þær á uppboð og gerði hún það. Elsta bróður mínum, 

Kristni, voru gefnar Íslendingasögur hans.  

Við systkinin ólumst upp á heimili sem var að miklu leyti bókalaust. Þó voru 

eftir nokkrar bækur, ljóðmæli Hallgríms Péturssonar í 2 bindum, Árbækur Espólíns, 

sem mamma gaf mér er ég varð stúdent og einstaka bækur aðrar. Lagabækur föður 

míns, bundnar í skinn, fóru margar á 10 aura. Faðir minn reyndi að safna að sér 

ýmsum skjölum aðallega úr Árnasafni, því hann langaði til að gefa út réttarsögu 

Íslands. Voru það 9 pakkar, en til allrar hamingju keypti Landsbókasafnið þá fyrir 

20 kr. Hafa þeir Ólafur Lárusson og Einar Arnórsson gengið í þá, svo gagn varð að 

þeim.1 

Er ég komst á þann aldur að vilja lesa var ekkert bókasafn til og aldrei í önnur 

hús að venda en Landsbókasafnið. Ég mátti ekki nota lesstofuna. Gerði ég það þó 

einu sinni og fór með Eggert2 bróður mínum þangað, líklega 12 ára, því ég var 

kominn í Menntaskólann. Ég var ekki rekinn út af Halldóri3 föðurbróður mínum, 

en varð að lofa að koma ekki þangað aftur fyrr en ég væri orðinn 15 ára. Var þó 

enginn við lestur í lesstofunni, enda var þetta að sumarlagi. Móðir mín skrifaði því 

til landsbókavarðar, en hann leyfði að ég fengi lánaðar bækur á hennar nafni. Þetta 

var þó til lítils gagns, því ekki mátti lána út íslenskar bækur. Er ég bað um einhverja 

íslendingasögu fékk ég einhverja þýska útgáfu, mjög vísindalega og prentaða með 

að minnsta kosti tvennu mismundandi torskildu gotnesku letri, en latína var með 

latínuletri. Minnist ég hvílíkur fögnuður greip mig þegar Eggert bróðir minn gaf 

mér Heimskringlu í útgáfu Finns Jónssonar (1911) í góðu skinnbandi. Var hann 

ætíð minn góði bróðir. 

Í horni daglegu stofunnar var skrifborð mömmu og geymd gömul bréf sem 

henni þótti vænt um og önnur skjöl í læstum skúffum en á því lá skrifmappa hennar 

en ýmsir smáhlutir til prýðis sem okkur börnunum þóttu mjög merkilegir.  

Stólar voru þar stoppaðir og klæddir rauðu plussi. Bakið breikkaði upp og út frá 

því héngu skúfar listilega gerðir og var spunnið fínu silki um þá. Kettir hússins 

töldu þá gerða sér til skemmtunar og íþróttaæfinga, svo þeir tóku tilhlaup og hentu 

                                                           
1 Uppboðslistinn verður birtur í bréfasafni fjölskyldunnar. HPB segir annars staðar að faðir hans hafi verið skuldugur 

vegna tímaritsins Lögfræðings þegar hann dó. Álfheiður hefur ekki átt marga kosti. 
2 Eggert P. Briem (1898-1985), bóksali, framkvæmdastjóri og fulltrúi í Rvík. 
3 Halldór Briem (1852-1929)  kennari og bókavörður, síðast í Rvík. 
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sér upp í þá og róluðu sér í þeim. Eftir að kettirnir höfðu stundað æfingar sínar um 

nokkurra ára skeið voru þeir orðnir slitlegir og rytjulegir og tók mamma þá af.1 

Er við komum til New York árið 1942 urðum við mjög hissa að sjá stóla alveg 

eins og þessa og með samskonar skúfum. Voru þeir seldir á ofurverði í allra 

nýtískulegustu húsgagnabúðum í New York. En ekki virtist sá stíll á húsögnum 

verða langlífur. Þegar við vorum flutt frá New York til Stokkhólms, árið 1948, 

sagðist móðir mín þurfa að gera upp húsgögn sín og bað mig kaupa áklæði á þau, 

helst pluss og nauðsynlegar snúrur, sem spunnar voru á mjög konstferðugan hátt, 

8-12 þræðir spunnir saman og helmingur þeirra með undarlegu og óútreiknanlegu 

handbragði. Er kom til Stokkhólms reyndust þar margir menn sem búið gátu til 

svona snúrur og höfðu þeir allir aðsetur á Snormakargatan, frá löngu liðinni tíð. Er 

ég sýndi einum slíkum listamanni snúruna frá 1895, þegar foreldrar mínir keyptu 

þessi húsgögn, leit hann á hana gegnum stækkunargler og sagðist mundu hafa alveg 

samskonar snúru til eftir viku. Sendi ég móður minni bæði plussið og snúrurnar, en 

hún varð lítið hrifin af plussinu, því það væri mesta skítti og mundi ekki duga 

mikið. Þá var hún 80 ára og vildi auðsjáanlega hafa hlutina endingargóða. En hún 

varð mjög hrifin af snúrunum. 

Yfir píanóinu hékk mikil mynd í gylltum ramma. Var það krítarteikning með 

svartri og hvítri krít á ígulan pappír, þar sem var fjöldi seglskipa, öll með 

mismundandi seglbúnaði. Var myndin ákaflega vel gerð af dönskum málara sem 

Blache hét.2 Var teikning þessi gjöf til foreldra minna frá Jóni Norðmann, föður 

Katrínar Viðar, Jóns píanóleikara, Kristínar konu Páls Ísólfssonar og þeirra 

systkina.3 Einnig var þar lítil mynd eftir Þórarin B. Þorláksson,4 sem lét lítið yfir sér. 

Sér maður yfir grænan hól til Viðeyjar en í sundinu liggur og þrímöstruð skonnorta, 

en til hægri sér í Esjuna og langt úti er gufuskip með reykjarslóða á eftir sér. Er 

þetta útsýni úr herbergi móður minnar í Bankastræti 7, sem faðir minn bað Þórarin 

um að mála, sem minningu um foreldrahúsin. 

Í suðvesturhorni var borðstofan. Hún var klædd dökkum veggjapappír, 

leðurlíkan, en tréverkið grænmálað, því það þótti sjálfsagt að borðstofur væru 

dökkar og eitthvað þungbúnar. Úr miðju lofti hékk stór og þungur lampi sem gaf 

ágæta birtu, enda sátum við öll kringum borðastofuborðið og lásum lexíur okkar, 

þegar við komumst á skólaaldur. 

Húsgögn voru úr mahogní eða rauðleitum viði. Stórt borð sem tólf gátu setið 

við sem hægt var að lengja með hlerum, stórt hliðarborð.5 Upp af borðinu var 

mikið virki með stórum spegli og snúnum súlum í barokkstíl. Voru þar skúffur þar 

                                                           
1 Stólarnir, með snúrunum eru á mínu heimili. E.Á. 
2 Myndin er nú eign Sigurðar Líndal (1931). 
3 Auk þess Jórunn píanókennari, Óskar kaupmaður og söngvari og Kristín danskennari. 
4 Blache, danskur listmálari (1867-1924). 
5 Í eigu Iðunnar Magnúsdóttur (1966). 
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sem daglegur borðbúnaður var geymdur sem matast var með. Var þess gætt að hver 

fengi sína skeið. Á borðinu stóð mikil temaskína úr látúni, sem sjaldan var notuð, 

lampi1 fallegur úr ónyx og nokkrir skrautmunir. Í djúpum skápum var geymt spari 

kaffi- og testell öðrumegin en hinumegin kryddstóll og ýmislegt til daglegrar 

notkunar. Á austurvegg hékk stór stundaklukka með tveim lóðum og þurfti að 

draga lóðin upp á viku fresti.2 Á gólfinu var dökkt linóleum. 

Í suðvesturhorni hússins var minni stofa með glugga út í garðinn, mjög björt og 

ánægjuleg Var hún alltaf kölluð litla stofan. Var hún oft leigð út til tekjuaukningar 

mömmu, sem síst veitti af tekjum. Þegar Eggert bróðir minn veiktist af brjóstveiki 

lét mamma gera hurð út í garðinn og minnka gluggana.3 Var þar gerður allstór 

pallur og tröppur niður í garðinn. 

Eggert lá í litlu stofunni, en alltaf þegar var fært veður  lá hann á bedda á 

pallinum í gæruskinnspoka. Hann treysti sér ekki til að fara til Vífilsstaða og 

mamma sá rétt í því að hann mundi fá svo mikið óyndi þar að hann kæmist 

naumast aftur þaðan. Hinsvegar gætti hún svo vel alls hreinlætis að ekkert okkar 

systkinanna smitaðist þó við værum mjög með Eggert, okkar góða bróður. Eftir ár 

var hann talinn hafa sigrast á brjóstveikinni. Hann langaði þó ekki til að byrja aftur í 

Menntaskólanum einu eða tveimur árum á eftir sambekkingum sínum, svo er hann 

hresstist fékk hann atvinnu hjá Eimskipafélagi Íslands sem yngsti maður og sendill, 

fyrstu þrjá mánuðina kauplaust. Þá voru starfsmenn þess Emil Nielsen forstjóri, 

Sigurður Guðmundsson, skrifstofustjóri, Halldór Eiríksson, bókhaldari og 

Valdimar Norðfjörð, skrifstofumaður. Með Eggert var starfsliðið í landi fimm 

menn. Hafði hann 45 kr. á mánuði, svo okkur þeim yngri fannst hann ríkur sem 

fursti. Eldri systir mín, Þórhildur, afgreiddi í Bókaverslun Ísafoldar og hafði 15 kr. á 

mánuði, en síðan kom Valgard Claessen ríkisféhirðir4 og bauð henni stöðu hjá sér 

með 35 kr. mánaðarlaunum og tók hún henni. 

Móðir mín hafði 50 kr. eftirlaun á mánuði, en auk þess 100 kr. laun á ári með 

hverju barni til 16 ára aldurs. Faðir minn hafði líftryggt sig fyrir 15.000 kr. og skyldi 

sú upphæð greidd fjármálaráðuneytinu – sett föst – svo hún fékk vextina en aldrei 

umráð yfir höfuðstólnum. Vextir voru 4% svo hún fékk 600 kr. á ári þaðan. Hef ég 

aldrei skilið hvernig hún komst af með rúmlega 100 kr. og haldið þó fullri reisn 

sinni. Vildi hún aldrei sækja um uppbót á eftirlaunum sínum eins og margar aðrar 

ekkjur. Ef einhver vildi vorkenna henni sagði hún jafnan: Ég held ég geti ekki kvartað. 

                                                           
1 Í eigu Páls Ásgeirssonar (1931). 
2 Í eigu minni. E.Á. 
3 Á þessum árum hræddust flestir brjóstveiki. Nágrannarnir óttuðust að börn þeirra myndu smitast af Eggert. Áratugum 

seinna kom í ljós við berklaleit að Eggert hafði aldrei sýkst af sjúkdóminum. Þannig hefur um annan sjúkdóm verið að 
ræða. 

4 Valgard Claessen (1850-1918). Danskur, áður verslunarstjóri á Sauðárkróki; átti Kristínu Briem, elstu föðursystur Helga 
sem dó 32ja ára. 
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Hugsið þið til blessaðra prestsekknanna. Ekki vildi hún heldur að ég sækti um styrk er ég 

var í skóla, því hún sagði að öðrum mundi fremur liggja á styrk en mér. 

Ég byrjaði snemma að selja blöð, svo sem Ísafold, Ingólf o.fl. Bar ég sum út um 

allan bæ, en Ísafold aðeins í vesturbæ og miðbæ. Þá fannst manni langt að fara 

vestur á Stýrimannastíg og suður í Ingólfshús.1 Þá voru ekki komnar bréfarifur á 

húsin og örsjaldan bréfakassar og þeir svo litlir að varla var hægt að koma blöðum í 

þá. Er mér sérstaklega minnisstætt hús á Stýrimannastíg þar sem íbúarnir voru alltaf 

fjarri, svo ég varð að skilja blaðið eftir á hurðarhúninum. Ýmist fauk það eða var 

hirt af einhverjum. Varð ég oft að fara tvívegis með blaðið. Fyrir útburðinn fékk ég 

50 aura.  

Þegar þurrkur var fórum við tveir strákar inn á Kirkjusand og unnum í saltfiski. 

Fyrir það fékk ég 9 aura um tímann þegar ég var 9 ára en hækkaði í 10 aura um 

tímann næsta sumar. Þá varð einn kunningi minn fyrir slysi og bað hann mig taka 

við starfi sem sendisveinn meðan hann væri veikur og gerði ég það og varð 

sendisveinn í Ísafoldarprentsmiðju fyrir 5 kr. á viku. 

Það þótti mér skemmtileg vinna enda kynntist ég þar mörgum ágætum 

prenturum sem mér hefur alltaf fundist aðall iðnaðarmanna. Urðum við sumir vinir 

til dauðadags, eins og t.d. Gunnar Einarsson.2 Það fyrsta sem ég þurfti að gera á 

hverjum degi var að fara með stóreflis könnu í eldhúsið á Hótel Íslandi og kaupa 

þar kaffi, sem prentararnir drukku kl. rúmlega 9 og borguðu fyrir, 5 aura hver.  

Þarna var margt að sjá og skemmtilegt, Í útihúsi var stór steinolíumótor og sneri 

hann ás undir lofti en allar prentvélarnar gátu fengið afl frá honum með gildum 

leðurreimum. Hann var nokkuð dyntóttur og þegar allt lenti í strandi var fenginn 

maður til að snúa stóru pressunni svo að Ísafold gæti komið út á réttum tíma. Mun 

það hafa verið eitthvað erfiðasta verk sem hægt var að fá manni og minnist ég 

aumingja mannsins sem sneri pressunni svo að rann af honum svitinn. 

Einnig var þarna bókband mjög aðlaðandi þar sem alltaf sauð í límpotti og 

unnu þar 3-4 bókbindarar, þeirra á meðal Gísli Guðmundsson3 með dásamlega 

fagra söngrödd. Þótti varla nokkur sómasamlega grafinn nema Gísli syngi: Allt eins 

og blómstrið eina við gröf hans. Oft heyrði maður ógleymanlega rödd hans niður í 

Tjarnargötu. Minnist ég þessa sumars alltaf með gleði, vegna þess hvað ég kynntist 

þar mörgum ágætum manni og hefi alltaf þótt prentsmiðjulykt búa yfir einhverjum 

töfrum.  

                                                           
1 Bergstaðastr. 70; Húsið brann. Húsið var vinningur í happdrætti til öflunar fjár til gerðar styttu Einars Jónssonar af 

Ingólfi Arnarsyni er stendur á Arnarhóli.   
2 Gunnar Einarsson (1893-1975). Seinna forstjóri Ísafoldarprentsmiðju, bókaútgefandi og kenndur við prentsmiðjuna. 
3 Gísli Guðmundsson, (1874-1958), bókbindari og tónlistarmaður. 
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Síðan varð ég sendisveinn í Braunsverslun sem þá var við Aðalstræti. 

Verslunarstjóri þar var L.H. Müller,1 mikill skauta- skíða- og íþróttamaður. Sendi 

hann á hverju vori til mín að biðja mig um að vera sendisveinn um sumarið. Það 

var einnig skemmtilegt starf. Hann átti sumarbústað uppi við Selvatn, sem hét 

Falkheim og ruddi hjólhestabraut þangað. Var góð silungsveiði í vatninu en hann 

hafði mikið yndi af öllum veiðum. Er hann kom upp eftir skaut hann mófugla, 

spóa, lóu, endur og rjúpu sem mér þótti sárt.  

Hann keypti hvolp af ensku setterkyni sem eru úrvals veiðihundar, mjög fallegir 

með hvítum blettum og kögri á öllum fótum. Þeir hundar þurfa strangt uppeldi og 

einhverju sinni er við komum uppeftir kom galsi í hundinn og hann rak upp hvern 

einasta fugl og gerði mikinn óróa, einmitt þegar Müller vildi hafa frið til að fara á 

veiðar næsta dag. Sinnti hundurinn hvorki köllum né flauti en skemmti sér 

konunglega. Þegar Müller náði í hann flengdi hann hundinn með ól svo hann 

veinaði óskaplega og var mjög reiður húsbónda sínum og neitaði að éta um kvöldið. 

Lét Müller þá vel að honum, kjassaði hann og klappaði, en hundurinn lét sig ekki 

og var lengi fátt á milli þeirra.  

Hjólaði ég oft upp í Falkheim og gisti þar stundum með Müller, en stundum 

með Stefáni Bachmann Grímssyni, sem var minn góði eldri félagi og vinur. Er ég 

var kominn yfir sjötugt keypti maður íbúð á sömu hæð og ég bjó. Var þar kominn 

Stefán vinur minn og sagði: Öll þessi ár sem þú hefir verið í útlöndum og flutt land úr landi 

hefi ég setið á sama stað, meira að segja í sama stól. Allir aðrir hafa fengið krómaða stálstóla en 

ég hefi viljað sitja á mínum gamla tréstól með sessu. 

Einu sinni ætlaði ég að ná í vellaunaða stöðu og sótti um að verða þingsveinn. 

En þá vildi svo til að Ólafur Briem, föðurbróðir minn,2 var kosinn forseti neðri 

deildar. Var mér sagt að er hann sá nafnið Briem hafi hann lagt þá umsókn til hliðar 

og tekið alla hina strákana. Virðist allríkjandi í Briemsættinni öfugur nepotismi, eða að 

forðast að hygla að ættmönnum sínum, þó þeir séu kannski síst verri en 

keppinautar þeirra. 

Móðir mín sagði þess sama hefði gætt hjá Eiríki Briem3 gagnvart föður mínum. 

Hann var mikill vinur landshöfðingja, en það þýddi að gengið var framhjá föður 

mínum við embættaveitingar á mjög áberandi hátt. Þá var einkunn við embættispróf 

þyngst á metunum varðandi embættisframa, en þó hann hefði fyrstu einkunn, var 

lögfræðingur með þriðju einkunn tekinn fram yfir hann. 

Get ég sagt að þetta hafi verið eina og síðasta skiptið sem ég hafi sótt um stöðu. 

Þó ég hafi síðar sótt um fiskifulltrúastöðuna var það eftir að við Helgi 

                                                           
1 Stofnaði verslun með sportvörur í Austurstræti. 
2 Ólafur Briem (1851-1925). Bóndi og alþingismaður á Álfgeirsvöllum í Skagafirði. Forystumaður bænda; form. 

Sambands íslenskra samvinnufélaga (SÍS), formaður Framsóknarflokksins. 
3 Eiríkur Briem (1846-1929). Hann var prestur í Steinnesi; síðar prestaskólakennari og alþingismaður. 
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Guðmundsson höfðum sætaskipti en Sigurður Kristinsson1 bað mig senda umsókn 

af formlegum ástæðum. Þó ég hafi aldrei sótt um eða beðið um nokkra aðra stöðu 

hef ég einu sinni beðið ráðherra um að senda mig ekki á vissan stað, en þangað var 

ég kominn eftir rúma tvo mánuði. Eitthvert blað gat um mikla baráttu milli mín og 

annars manns um stöðu aðalræðismanns í New York eftir Vilhjálm Þór,2 en það var 

lýgi. Ég minntist ekki einu sinni á að fá þá stöðu við þáverandi forsætisráðherra, 

Hermann Jónasson, sem þó var góður vinur minn. 

Hvort það er þessi öfuga frændfylgni sem olli því að ég vingaðist lítið við 

Briemsættina veit ég ekki. En samskipti við þessa frændur urðu mjög lítil. Auðvitað 

mætti ég bæði Sigurði3, Eggert4 og Ólafi, þegar hann var á þingi, mjög oft. Tók ég 

ofan fyrir þeim og þeir sáu það stundum, en hvort þeir vissu hver þessi strákur var, 

veit ég ekki. Ég efast um að ég hafi sagt 10 orð við þá öll mín æskuár, meðan ég bjó 

í Tjarnargötunni eins og þeir. Mamma var þeim jafn ókunnug og þéraði alla mága 

sína nema Vilhjálm.5 

Þeir giftust ágætiskonum og sýndu þær okkur góðvild og hlýleik. Við lékum 

okkur auðvitað við börn þeirra sem voru á svipuðum aldri og var okkur boðið í 

afmælisboð leikfélaganna, og þeim til okkar, meðan við vorum lítil, en ekki varð þar 

nein vinátta, þó við heilsuðumst síðar í lífinu. Einnig bauð mamma föðurbræðrum 

okkar og konum þeirra í fermingarveislu okkar og brúðkaup dætra sinna, því hún 

vildi að við hefðum eitthvert samband við föðurætt okkar, þó við hefðum misst 

föður okkar.  

Allt öðru máli gegndi um ætt móður minnar. Hún seldi Jóni bróður sínum6 

lóðina við hliðina á húsi sínu og hann hafði einhver undarleg makaskipti við 

Guðmund Jakobsson7 trésmíðameistara sem byggði húsið Tjarnargötu 26, en fékk í 

staðinn Bankastræti 7.  

Frá fyrstu tíð voru miklar samgöngur milli húsanna og við krakkarnir lékum 

okkur saman og gengum út og inn hver hjá öðrum. Jón frændi sem við kölluðum 

alla tíð kom mjög oft inn og drakk ellefukaffi með mömmu og ræddu þau um 

ættartölur og allt milli himins og jarðar. Var ég alltaf mæddur er ég kom og sá 

kaffibolla með vindlaösku á undirskálinni sem merki þess að Jón frændi hefði litið 

inn og ég misst af fróðlegum skoðanaskiptum. Var Jón frændi mjög kátur að jafnaði 

                                                           
1 Sigurður Kristinsson (1880-1963). Atvinnumálaráðherra. Bróðir Hallgríms Kristinssonar. 
2 Vilhjálmur Þór (1899-1972). Forstjóri SÍS, utanríkisráðherra og bankastjóri. 
3 Sigurður Briem (1860-1952). Póstmeistari og póstmálastjóri, Tjarnargötu 20. 
4 Eggert Briem (1867-1936). Síðast hæstaréttardómari, Tjarnargötu 28. 
5 Séra Vilhjálmur Briem (1869-1950). Prestur; síðast yfir Söfnunarsjóði Íslands og bjó í Suðurgötu 16. 
6 Jón Helgason (1866-1942), biskup og rithöfundur. 
7 Guðmundur Jakobsson (1866-1933). Guðmundur átti Þuríði Þórarinsdóttur, systur séra Árna og Þóru, en þau systkini 

voru þremenningar. Þó nánar en það, þar eð séra Árni sem hafði missti föður sinn ungur var því nánast uppeldisbróðir 
Þórhildar Tómasdóttur. M.a. vegna guðfræðiskoðana átti hann í nokkrum útistöðum við Jón biskup frænda sinn. Fer 
nokkrum ósönnum sögum þar um, sem þó eru ekki frá séra Árna komnar. 
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og hafði mikið af skrýtlum á takteinum og ekkert hátíðlegur í dagfari sínu og lét allt 

fjúka. Hinsvegar gat hann verið allstrangur ef honum fannst við krakkarnir koma 

eitthvað ótilhlýðilega fram eða við sögðum eitthvað sem særði börn hans og þýddi 

að þau urðu óörugg í framkomu og jafnvel klaufaleg. 

Kona hans var dönsk og hét Martha Marie, fædd Licht, og kölluðum við hana 

töntu Maríu. Jón frændi talaði alltaf dönsku við hana og hún lærði aldrei íslensku. 

Er það frægt, er hún talaði við mann einn og þurfti að útskýra eitthvað smávegis 

fyrir honum. Sagðist hún hafa verið stolt yfir hve vel henni hefði tekist útskýring á 

íslensku, þegar maðurinn sagði: Fyrirgefið en ég skil ekki dönsku. Hafði hún þá verið 

rúm 50 ár á Íslandi. Hún var söngvin kona og söng vel og spilaði mjög vel á píanó.1 

Þær mamma höfðu kynnst er þær voru í söngtíma hjá sama kennara í Höfn. Tanta 

María var besta kona, mjög mild í framkomu og ljúf í skapi. En heldur ófríð og 

spillti það útliti hennar að hún var mjög nærsýn og úteyg og þurfti alltaf að nota 

gleraugu, sem að þess tíma sið voru nefklemmur. En þó hún væri ófríð í okkar 

augum sá Jón frændi það ekki, því þau unnust af öllu hjarta og menn höfðu í 

flimtingum að hann ávarpaði hana að jafnaði sem söde Marie. 

Þegar ég man fyrst eftir Jóni frænda mun hann hafa verið forstöðumaður 

Prestaskólans og síðar prófessor, en árið 1917 var hann vígður biskup og gerði 

Valdimar Briem2 það. Á leiðinni hingað suður datt Valdimar af baki og fór 

armurinn úr liði og brákaðist nokkuð. Sagði hann í vígsluveislunni við Jón biskup 

að hann hefði vígt hann með hangandi hendi.  

Jón frændi var mjög vel gerður maður. Hann var vel hagyrtur, teiknaði mikið og 

málaði, sérstaklega þegar hann var ungur og eru teikningar hans af Reykjavík í 

bernsku nú í Borgarminjasafni Reykjavíkur.3 Eru þær mikið notaðar til þess að 

prýða myndir af Reykjavík frá því er hún var að vaxa úr þorpi í bæ. Einnig gerði 

hann myndir af öllum kirkjum sem hann vísíteraði.4 

Hann var mikill áhugamaður um guðfræði og predikaði ókeypis í Dómkirkjunni 

annan hvern sunnudag í 13 ár. Um skeið átti hann í miklum ritdeilum út af 

svokallaðri nýju guðfræði, en þegar hann varð biskup taldi hann að hann ætti að 

vera sameiningartákn kirkjunnar og ekki vekja deilur. Tók hann þá að semja 

ævisögur ýmissa kirkjunnar manna.  

Sagði hann nokkrum sinnum að ég hafi verið kveikjan í að hann fór að gefa sig 

að ævisögum. Á ég bágt með að skilja að það geti verið rétt. Einnig vildi hann að ég 

                                                           
1 Hún var líka ágætt tónskáld. 
2 Séra Valdimar Briem (1848-1930), vígslubiskup, prestur á Stóra-Núpi. 
3 Vegna aðgæsluleysis erfingjanna hafa myndirnar dreifst nokkuð. Hafa, eins og hann, ekki litið á þær sem listaverk. En 

hann vissi áreiðanlega sjálfur að þær eru sagnfræðilega merkar. 
4 Segja má að J.H. hafi verið sá rithöfundur okkar sem helst nýtti myndlistina til að endurskapa/túlka söguna. Sennilega 

sá myndlistarmaður sem oftast er gripið til við myndskreytingar; jafnframt sjaldnast getið höfundar: Myndstuldur eða 
hvað?! Hann hefði sjálfsagt ekki tekið þetta alvarlega. Hefur  stundum komið til tals að halda sýningu með myndum 
J.H. Í öðru listasafni kom þetta einnig til tals. Mótbára safnstjóra var: Hann var ekki lærður listamaður. 
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erfði bréf hans og skjöl. Ég var í Portúgal þegar hann lést og skrifaði tanta María 

hvort hún ætti að senda mér þau en ég bað hana blessaða að gera það ekki því mikil 

hætta væri á að þau færust á leiðinni eða ritskoðunin í Bretlandi eyðilegði þau og 

bað hana koma þeim í Landsbókasafnið.1 

Jón frændi þekkti hvert mannsbarn í Reykjavík og var vel látinn af þeim, en það 

var eins og margir menntamenn væru á móti honum og reyndu að gera hans hlut 

sem minnstan. Hann gaf út Árbækur Reykjavíkur og auðvitað mátti finna einhverjar 

villur í svo mikilli bók, en úr þeim var gert mjög mikið eins og bókin væri 

markleysa. Nokkru síðar kom út bók: Íslenskir Hafnarstúdentar.2 Var hún hafin til 

skýjanna sem öruggt heimildarrit. Ég þóttist geta dæmt um einn kafla þar, um 

sjálfan mig og er það nokkur skáldskapur og vitleysa, en um aðra dæmi ég ekki.  

Spurði ég einhvern tíma góðan menntamann af hverju hann minntist varla Jóns 

Helgasonar án þess að hnýta í hann. Sagði hann: Þessi stíll hans irríterar mig. 

Setningaskipunin er óíslenskuleg og í stað þess að segja ég, notar hann talshætti eins og: Sá sem 

hér heldur á penna o.þ.h.  

Það fór heldur í taugarnar á mönnum þegar sjálfstæðisbaráttan var hörðust að 

honum var vel við Dani og talaði vel um þá, einn ekki margra Íslendinga. 

Ég varð var við að hann tók það nokkuð nærri sér þegar bæjarstjórn 

Reykjavíkur fól Klemens Jónssyni3 að skrifa sögu Reykjavíkur sem kom út 1929. 

Átti hann mikið efni um það mál og fór Klemens til hans og bað um að fá afnot 

þess. Því neitaði hann, breytti um form og gaf síðan út Árbækur Reykjavíkur árið 

1941. 

Elsta systir móður minnar, Sigríður Helgadóttir4 giftist Skúla Skúlasyni5 sem þá 

var nývígður prestur í Odda. Var móðir mín á sumrin henni til hjálpar og kynntist 

þar föður mínum sem var sýslumaður í Rangárvallasýslu.  

Þegar móðir mín fór til Danmerkur til lækninga 1907 var ég um sumarið í 

Odda. Reiddi Skúli frændi, eins og við kölluðum hann, mig á hnakkkúlunni austur í 

Odda, og var það eftirminnilegt ferðalag fyrir mig og heldur erfitt.  Eftir það var ég 

nokkur sumur í Odda, og var alltaf vel tekið, en Oddafólkið hélt til hjá mömmu 

þegar það kom til Reykjavíkur. Páll Skúlason, síðar ritstjóri, bjó sín skólaár í 

kvistherberginu í Tjarnargötu 24.6 

                                                           
1 Það var gert skömmu síðar. Sjá: J.H.: Það sem á dagana dreif. Lbs. 
2 Eftir Bjarna Jónsson (1875-1948), lögfræðingur frá Unnarholti. 
3 Klemens Jónsson (1862-1930), landritari. Hann skrifaði mikið, m.a. um sögu prentlistar, Grund í Eyjafirði, 

Lögfræðingatal og Sögu Reykjavíkur. Einnig sögu Akureyrar sem kom út að honum látnum. 
4 Sigríður Helgadóttir (1862-1947), prestkona í Odda. 
5 Séra Skúli Skúlason (1861-1933), prófastur í Odda. 
6 Þar bjó líka Helgi læknir bróðir hans (1892-1983), þó öllu lengur hjá Jóni biskupi Helgasyni. 
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Mér þótti mjög vænt, bæði um Skúla frænda og systir1 í Odda. Eitt eða fleiri 

sumur var ég rjómapóstur2 frá Odda, en rjómabúið var að Minna-Hofi. Fyrsta árið 

mun ég hafa verið 7 ára og fórum við 2 eða 3 saman, Otti á Vindási, ágætur félagi, 

drengur frá Oddhól og ég. Rjóminn var geymdur í brúsum sem sökkt var í gamla 

brunninn, sem hætt var að nota. Var þar mjög kalt á honum. Voru brúsarnir síðan 

látnir í þverbakstösku úr striga en taskan fóðruð með heyi til þess að rjóminn 

hitnaði ekki á leiðinni og ég settur ofan á. Rorruðum við síðan fetið að Minna-Hofi 

yfir Lambhagasíki og Geitnasand. Mun ég hafa verið sjö og átta ára þegar ég var 

rjómapóstur í Odda. Það sem ég minnist helst frá þessum ferðum var þau ógrynni 

af fuglsungum er voru á leiðinni að síkinu og gátum við sjaldan notað göturnar þar 

því við vorum hræddir að ungarnir yrðu undir hófum hestanna. Voru það aðallega 

rjúpnaungar, lóuungar og spóaungar. Ég minnist þess að rjúpur settust á hey og 

bældu þau. Sagt var að einn maður hafi fengið 12 rjúpur í skoti.  

Ferðirnar austur voru farnar að Ægissíðu í póstvögnum og gist á leiðinni. 

Póstvagnarnir voru fjórhjólaðir vagnar með tveimur hestum fyrir og sæti fyrir 

líklega 12 manns. Lítið pláss var fyrir farangur. Minnist ég þess að Þorsteinn 

Erlingsson, skáld,3 kvartaði undan því í spaugi að það væri þreytandi að sitja með 

fæturna ofan í skólpfötu allan daginn. En þessháttar óþægindi þóttu sjálfsögð. 

Venjulega voru tveir vagnar í hverri ferð og gistu menn úr öðrum vagninum að 

Kotströnd, en í hinum að Selfossi, hjá Símoni.4 Var það góð gisting, en öllu verri að 

Kotströnd, því þar var notað fýlungafiður og lyktaði maður lengi á eftir. Hans 

Hannesson5 hafði þessar ferðir austur og stjórnaði fyrri vagninum en Sigurður 

Gíslason,6 síðar lögregluþjónn, þeim seinni. Annarhvor þeirra hélt áfram með 

póstinn að Odda, en brautin endaði við Rangá og þar voru vagnarnir skildir eftir. 

Síðan fór einhver frá Odda með póstinn inn í Fljótshlíð.7 

Það mun hafa verið árið 1912 sem brúin yfir Rangá var gerð. Þá hafði ég 

eignast notaðan hjólhest og lagði heldur land undir fót og hjólaði austur að Odda. 

Var það ekki góður vegur og mjög laus í sér. Ég skrönglaðist þó austur í 

Hraungerði. Hitti ég þar prestinn séra Ólaf Sæmundsson8 á hlaðinu og baðst 

gistingar. Hann sagði að þar væri allt fullt hjá sér en ráðlagði mér að fá gistingu að 

Skeggjastöðum við veginn austur. Var hún auðfengin og minnist ég hennar enn 

með ánægju. Allt var þar tandurhreint, gott rúm og ágætar viðtökur. Fyrir gistingu, 

                                                           
1 Svo. Fólk af kynslóð HPB beygði ekki orð eins og systur og bróður. Orðið systir var á þeim tíma notað um frænku, 

föður eða móðursystur. Fallbeygingar ekki notaðar. 
2 Þá hafði verið stofnað rjómabú, m.a. með stuðningi séra Skúla. Rjómapóstar fóru á milli með rjómann frá bæjum 

meðlima búsins. 
3 Þorsteinn Erlingsson (1858-1914). 
4 Símon Jónsson (1864-1937), trésmiður, brúarvörður og veitingamaður á Selfossi. 
5 Hans Hannesson (1867-1928). 
6 Sigurður Gíslason (1889-1947), Siggi foli!  Síðar mikilsvirtur lögregluþjónn í Reykjavík. 
7 Pósthirðing var í Odda. 
8 Séra Ólafur Sæmundsson (1865-1936). 
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kvöldmat og morgunmat borgaði ég 4 krónur og mun það hafa verið venjulegur 

taxti. 

Kom ég til Odda milli 2 og 3 um daginn og var fyrsti hjólreiðamaður sem 

þangað kom og voru nokkrir úti á hlaði og fylgdust með ferðum mínum. Það 

blikaði á teina hjólanna og stýrið og furðuðu sig ýmsir á hvaða undramaður væri 

þarna á ferð. Var ég nokkra daga í Odda og voru móttökurnar góðar. Það mun hafa 

verið þá sem mér var léður hestur til að fara með Þórhildi frænku,1 en hún fór í 

póstferð inn í Fljótshlíð. Hún var elsta dóttirin í Odda, ljómandi stúlka sem dó 

rúmlega tvítug. Ekki man ég að við kæmum inn nema á Breiðabólstað, því 

Þórhildur vildi sýna mér minnismerki langafa okkar þar í kirkjugarðinum. Var það 

ljómandi fallegt og smekklegt úr rauðum steinum með hvítum marmaraskjöldum á 

4 hliðum. Seinna voru þeir teknir úr og settir eirskildir í staðinn, sem fór illa við 

hinn rauða stein og runnu lækir af spanskgrænu niður steininn. Er þetta elsta 

minnismerki landsins því illa leikið.2 

Einnig kom ég inn þar3 og þáðum við góðgerðir og minnist ég sérstaklega 

fjölda landslagsmynda á veggjum, en þær voru útsaumur heimasæturnar frk. 

Ingunnar,4 sem síðar giftist Óskari Thorarensen,5 en þeirra sonur er Þorsteinn 

rithöfundur og sagnfræðingur.6 Var þetta mjög ánægjuleg og skemmtileg ferð. 

Það jók einnig ánægjuna að þá var alltaf gott veður. Yfirleitt var alltaf gott veður 

í bernsku minni. Þegar þetta er skrifað, haustið 1975, hefur verið þoka og súld en 

slíkt veður þekktist ekki þá á Íslandi. Ég minnist aðeins einu sinni í bernsku minni 

að hafa komið út þegar þoka var. Þótti mér það mjög merkilegt og þó enn 

merkilegra að mér var sagt að hún væri raunverulega ský, svona neðarlega og man 

ég þá skýringu ennþá. 

Þegar við systkinin vorum lítil hafði móðir mín vinnukonu sér til hjálpar, en 

þegar stríðið kom hætti hún að hafa efni á því. Fyrst höfðu þær 3 kr. á mánuði. Ég 

minnist þess, þegar þær byrjuðu að segja móður minni, að þessi stúlkan eða hin 

væri farin að fá 4 kr. á mánuði. Mamma vildi eyða slíku tali.  

                                                           
1 Þórhildur Skúladóttir (1889-1918). Kennaramenntuð og hélt unglingaskóla.  
2 Ekki hefur það batnað síðan. Marmaralágmyndirnar voru teknar úr á sínum tíma, fluttar í Þjóðminjasafn og 

koparmyndir settar í staðinn. Marmari fer illa utandyra vegna mengunar. Úr koparnum renna spanskgrænutaumar. 
Steinninn mun á sínum tíma hafa verið tekinn úr grjótnámu á Borgundarhólmi, sem hefur verið lokað m.a. af 
náttúruverndarsökum. Sigurður Guðmundsson myndlistarmaður, frændi T.S., hefur fundið steintegundir í Kína og 
myndvinnslufólk, sem endurnýjað geta minnisvarðann. Ráðamenn kirkjugarðanna voru ekki reiðubúnir til þess, er 
haldið var upp á 200 ára afmæli séra Tómasar. 

3 Þá var prestur þar séra Eggert Pálsson (1864-1926) sem átti Guðrúnu Hermannsdóttur sýslumanns á Velli Jónssonar, 
systur Jóns tollstjóra og Halldórs prófessors í Íþöku. 

4 Ingunn Eggertsdóttur (1896-1982). 
5 Óskar Thorarensen (1887-1953) bóndi þar, síðar á Móeiðarhvoli og forstjóri BSR. 
6 Þorsteinn Thorarensen (1927-2006). Lögfræðingur og bókaútgefandi. 
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Margar stúlkurnar voru frá Ólafsvík, en þar bjó besta vinkona mömmu og 

frændkona hennar, Þuríður Þórarinsdóttir.1 Var hún mjög hjálpleg mömmu að 

útvega henni röð af ágætis stúlkum og er mér það í barnsminni hvað þær voru 

skemmtilegar. Í mínum huga var Ólafsvík stórborg. Þekkti ég svo til hvern mann 

þar, því stúlkurnar lýstu íbúunum svo lifandi að manni fannst maður hafa lifað þar 

mörg ár og hvaða smámunir urðu þeim fyndnar og kátlegar sögur. Þóra var mikill 

aufúsugestur og síst verri sagnakona en sr. Árni bróðir hennar. Þær Þuríður systir 

hennar, móðir Þórarins tónskálds2 höfðu skemmtilegan ýkjuhæfileika. Þegar 

bólgnaði út frá tönn var maðurinn bólginn niður á bringu og þegar eldavélin var 

kynt var hún ekki rauðglóandi, eða gul. Nei, hún var hvít.3 

Þegar mamma hætti að hafa vinnukonur sváfum við Eggert bróðir minn í 

vinnukonuherberginu, norðvestur herbergi hússins. Þar varð engri upphitun komið 

við og var því stundum smáskafl á lakinu við nasir okkar og vatn frosið í 

þvottaskálinni. Þótti slíkt sjálfsagður hlutur þá. Seinna setti mamma miðstöð í húsið 

og var það mikil húsabót. Einnig setti hún rafmagn í húsið fljótlega eftir að það 

fékkst. Þá voru menn lítt vanir slíku og mjög sparir bæði á slökkvara og innstungur. 

Af einhverjum ástæðum var talið heppilegra að hafa slíkt dót í útveggjum en nálægt 

dyrum, svo maður gekk í gegnum herbergið í myrkri og fann slökkvarann undir 

gardínum milli glugganna. Þegar menn fóru að venjast rafmagni fundu menn þó 

upp á að hafa þetta sem næst hurðarsnerlinum og lét mamma þá breyta lögnum í þá 

átt.4 

Ég mun hafa farið að þekkja stafina þegar ég var 4 ára. Þá bjó gömul kona upp 

á háaloftinu í Þingholtsstræti 28 og gengum við Friede systir mín til hennar og 

kenndi hún okkur stafina. Sat hún við prjónana sína en við stögluðum og þegar á lá 

benti hún okkur með bandprjóni. Man ég ekki til að ég kynni ekki að lesa. Þegar 

mamma flutti niður í Tjarnargötu gekk ég í skóla til frk. Kristínar Arason eða 

Aradóttur,5 systur Guðlaugar Arason.6 Höfðu þær tvær Kristínar tvö herbergi uppi 

yfir rakarastofu Árna Nikulássonar, Kirkjutorgi 6.  

Komum við þar nokkrir fyrirmyndar krakkar til lærdómsiðkana. Man ég ekki 

eftir telpunum, en þær voru nokkrar, en hins vegar man ég vel eftir Haraldi Á. 

Sigurðssyni,7 sem þá þegar var orðinn mjög skemmtilegur. Einnig var þar frændi 

                                                           
1 Systir séra Árna og Þóru. 
2 Þórarinn Guðmundsson fiðluleikari (1896-1979). 
3 Einhverju sinni átti Álfheiður, móðir Helga, leið um Laugaveginn þar sem Þóra bjó. Hún kom út í glugga og fór að 

segja sögur af dauðveikindum barnanna. Þau brutust um og hömdu sig ekki og vildu koma út í glugga líka. Þá sneri 
hún sér að þeim, hastaði á þau: Látið þið ekki sjá ykkur krakkar!  

4 Jón biskup var fátækur og var síðastur allra til að hafa ráð á að fá sér rafmagn. 
5 Kristín Arasen (1855-1914) frá Flugumýri í Skagafirði, dóttir Ara Arasonar læknis. 
6 Guðlaug Arasen (1855-1936). Hún var einnig kennari við Barnaskóla Reykjavíkur. 
7 Haraldur Ásgeirsson Sigurðsson (1901-84). Gamanleikari,  revíuhöfundur o.fl. Hann var sonur Ásgeirs Sigurðssonar 

konsúls og kaupmanns. 
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hans Friðrik, síðar kaupmaður Lúðvigsson1 Hafliðasonar. Þótti mér það 

skemmtilegir dagar og minnist ég þess að mér þóttu biblíusögurnar svo spennandi 

að ég las 45 síður af þeim og hætti þá ungfrú Kristín að setja mér fyrir. 

Eftir þennan ágæta skóla gekk ég í Barnaskóla Reykjavíkur og var settur í þriðja 

bekk. Þar kenndi mér ungfrú Elín, dóttir Matthíasar Jochumssonar,2 indæl kona, 

ljómandi falleg og skemmtileg. Af nemendum í þeim bekk var strákur, langur og 

heldur óaðlaðandi og ekki vel hreinn sem hét Ottó. Minnist ég þess að aumingja 

Ottó hafði lag á að setja kennara upp á móti sér og var hann sá eini sem ég sá Elínu 

hrista einu sinni – og hafði það mikil áhrif á mig, því einhvern veginn fannst mér 

Ottó vera vangefinn frekar en ódæll. Einhvern tíma er ég var heima í fríi mætti ég 

gömlum manni á Bókhlöðustígnum. Hann gekk álútur og báðir handleggirnir héngu 

niður með síðunum. Þetta var Ottó, minn gamli bekkjarbróðir og gat hann ekki 

verið nema fertugur, en svona ellilegur! Gat ég ekki annað en spurt sjálfan mig: Hví 

hann - en ekki ég? Hver var gæfumunurinn? sem kallað er, án þess að ég hafi þó 

sótt um það. 

Þar voru margir kennarar og mér minnisstæðir; Helgi Salómonsson, síðar 

Hjörvar,3 byrjaði það ár sem kennari. Hann kenndi okkur reikning og las fyrir okkur 

úr Svanhvíti,4 sérstaklega sorgleg kvæði, því hann var elegískur í sér. Þar var einnig 

Steingrímur Arason, en báðum þessum mönnum kynntist ég síðar í lífinu, 

sérstaklega Steingrími, einhverjum besta og göfugasta manni, sem ég hef borið gæfu 

til að kynnast.5 

Er ég var aðalræðismaður í New York kom hann til mín með vandræðamál 

nokkurt. Hann starfaði hjá Vilhjálmi Stefánssyni,6 en Vilhjálmur fyrir ameríska 

herinn sem sérfræðingur í norðurslóðum og Íslandi. Hafði Steingrímur nokkuð 

með Íslandskort að gera. Við Papós er sker nokkurt, merkt á kortum sem Bóla. 

Steingrími þótti sem þetta gæti verið röng komma og skerið ætti að heita Bola, ef 

þarna skyldi hafa verið sumarbeit fyrir bola. Ræddum við þetta með vísindalegum 

rökum uns ég sagði að þetta mundi nú ekki skipta herstjórnina amerísku miklu máli 

og upp á það bauð ég honum að borða með mér. Þetta sýnir hans vísindalegu 

nákvæmni. Þegar við höfðum kynnst vel, sagði ég honum að ég hafi alltaf verið 

hræddur við hann, því einhvern tíma hafi sessunautur minn verið eitthvað að tala 

við mig, þegar hann kippti honum upp úr sætinu og út að vegg og þar sló hann 

                                                           
1 Friðrik Ludvigsson (1901-52). 
2 Elín Matthíasdóttir Laxdal (1883-1918) átti Jón Laxdal tónskáld. Dóttir þeirra Guðrún, móðir Ragnars Arnalds 

alþingismanns og ráðherra. 
3  Helgi Hjörvar1888-1965, lengst skrifstofustjóri Útvarpsráðs, frægur fyrir þýðingu og upplestur sögu Börs Börssonar. 
4 Svanhvít: Nokkur útlend skáldmæli í íslenzkum þýðingum eftir Matthías Jochumsson og Steingrím Thorsteinsson. Til í 

mörgum útgáfum. 
5 Steingrímur Arason (1879-1951). Varð forystumaður um barnakennslu og uppeldi. 
6 Vilhjalmur Stefansson (1879-62). Vestur-íslensskur heimskautafari. 
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bylmingshögg – í vegginn. Steingrímur, þetta fádæma ljúfmenni, sagði: Já, skapið var 

alltaf meinið mitt. 

Einnig man ég vel Hallgrím Jónsson,1 sem kenndi íslensku og vildi helst ekki 

hafa nema þrjú orð í setningu. Hann var skáld og ágætur kennari, en dálítið stríðinn. 

Þar var einnig Margrét Þorkelsdóttir frá Reynivöllum2 sem ein stúlkan hafði mjög 

gott lag á. Hún tafsaði lexíurnar svo ekki heyrðist orðaskil, og þá sagði Margrét: 

Þetta var ágætt, ég heyrði ekki vel til þín, en þú hefðir ekki getað haft þetta svona hart yfir ef þú 

hefðir ekki kunnað það. Þegar ég var nýkominn í bekkinn spurði hún mig hvað ég 

væri gamall, og ég sagði stoltur yfir aldrinum: Níu ára. Þá sagði hún: Þetta er enginn 

aldur. Grundaði ég lengi út í því hvernig enginn aldur væri til þegar ég væri þó 9 ára 

gamall.  

Ragna Stephensen3 átti dálítið erfitt með að halda uppi góðum aga og þögn í 

bekknum og heyrðist það langt í burtu hvar hún væri að kenna því hún barði í 

kennarapúltið með reglustiku, svo það var sem næst síbylja. Hún kenndi landafræði 

og einhvern tíma þegar enginn gat komið fyrir sig Hrísey á Eyjafirði sneri hún sér til 

mín og sagði: Þú ættir að minnsta kosti að muna það sem sigldir framhjá henni. Sá 

merkisatburður skeði þegar ég var tveggja ára og tveggja mánaða gamall. 

Einu sinni kenndi séra Haraldur Níelsson4 okkur málfræði í nokkra tíma vegna 

forfalla. Eru það ógleymanlegar stundir, því t.d. útskýrði hann fyrir okkur sterkar 

sagnir: Þið sjáið, hann Siggi er sterkur. Ef einhver ætlar að togast á við hann þurfa tveir 

strákar að leggja saman. Eins eru sterkar sagnirnar eitt atkvæði, en það þarf að hengja einhvern 

aftan í veiku sagnirnar. 

Sigurður Jónsson,5 síðar skólastjóri var mjög skemmtilegur kennari sem kenndi 

mikið í fyrirlestrum sem sumir skrifuðu upp og seldust fyrir mikið verð í þá tíð. Þá 

var engin Íslandssaga til nema kver séra Þorkels á Reynivöllum.6 Ég var búinn með 

7. bekk þegar ég var 11 ára og þá hættu flestir því í 8. bekk var mikið til það sama 

kennt, aðallega vegna þeirra sem þurftu að ljúka skólaskyldu. 

Ég var seinn að taka út vöxt og gerði það eiginlega ekki fyrr en ég var 16 ára, 

var í einlægu bardúsi, hafði alltaf mikið að gera fyrir utan námið og sumarvinnuna 

og hefði heldur viljað hafa 25 tíma í sólarhring en 24. Var því ákveðið að ég skyldi 

vera í 8. bekk næsta vetur í stað þess að taka inntökupróf í Menntaskólann, sem ég 

hefði líklega getað tekið betur eftir 7. en 8. bekk, því manni fannst tímaeyðsla að 

vera þar. 

                                                           
1 Hallgrímur Jónsson (1875-1961), síðast skólastjóri Miðbæjarbarnaskólans. 
2 Margrét Þorkelsdóttir (1867-1939). Prestsdóttir frá Reynivöllum. 
3 Ragna Stephensen (1882-1930). Dóttir Elínar og Magnúsar Stephensen landshöfðingja. 
4 Séra Haraldur Níelsson (1868-1928), síðar holdsveikraprestur og guðfræðiprófessor. 
5 Sigurður Jónsson (1872-1936). 
6 Þorkell Bjarnason (1839-1902): Ágrip af sögu Íslands. 
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Til stúdentsprófs 

Tók ég síðan inntökupróf í Menntaskólann vorið 1914. Um haustið hittust þeir Jón 

frændi og Geir rektor Zoëga1 og spurði hann hvort ég mundi ekki ætla að vera í 

skólanum næsta vetur. Sagðist rektor ekki hafa fengið umsókn. Ég vissi ekki að 

maður þyrfti að sækja um skólann eftir að hafa tekið inntökupróf; varð meira að 

segja að koma með fæðingarvottorð, því skólinn vildi auðsjáanlega ekki fylla 

bekkinn með nemendum sem ekki væru fæddir. 

Um haustið byrjuðu 23 nemendur í fyrsta bekk, 5 stúlkur og 18 piltar. 

Stúlkurnar hættu allar eftir að hafa tekið gagnfræðapróf, en alls heltust 15 úr 

lestinni, en 8 þeirra sem settust í fyrsta bekk luku stúdentsprófi. 

Á þessum árum var mikil berklaveiki í skólanum og margir nemendur heltust úr 

lestinni af þeirri orsök en ýmsir héldu þó áfram eftir að hafa fengið lækningu, en 

merktir fyrir lífið. Minnist ég sérstaklega mjög laglegs pilts sem við kölluðum Jóa él. 

Hann var mjög brenndur af ljósum og dökkur í framan en hrafnsvart hárið var með 

snjóhvítum lokkum, einnig skemmt af ljósunum. Skólinn hafði þá stóra kolaofna í 

hverri kennslustofu og gasljós til lýsingar. Var látið drepast í ofnunum upp úr 

hádeginu en skólatímar stóðu frá 8 til 2 og var þá oft orðið mjög  kalt í skólanum. 

Var 40 mínútna hlé frá kl 10.40-11.20 til að borða. Eftir því sem stríðið stóð lengur 

varð erfiðara um kol og var þriðja bekk lokað til að spara kol. Mun einhverjum fleiri 

bekkjum hafa verið lokað, en ekki man ég það. 

Ég var allvel ánægður með gagnfræðadeildina, enda var einn minn besti vinur 

sambekkingur minn: Axel Gunnarsson.2 Við þekktumst fyrir, vorum skátar. 

Gengum við og töluðum saman í flestum frímínútum. Vantaði okkur umræðuefni? 

Nei! Ársæll bróðir hans3 var skátaforingi og þótti mér mikið til þeirra beggja koma. 

Faðir þeirra, Gunnar Gunnarsson kaupmaður, átti stór hús er sneru bökum saman í 

Hafnarstræti 8 og Austurstræti 7 og brunnu bæði í brunanum mikla 25. apríl 1915.  

Vann ég að björgun muna úr Hafnarstræti og var með þungar verslunarbækur í 

fanginu þegar ég fann allt í einu mikinn hita á hálsinum og er ég leit við blossaði 

eldurinn út úr öllum gluggum með ofsa hita og féll húsið saman á fáum mínútum. 

Gunnar reisti steinhús á báðum lóðunum, og varð það frægt að búið var að steypa 

upp húsið í Austurstræti á 35 dögum. Gunnar var talinn stórríkur og átti að hafa 

efnast á brennivínssölu, en það var ólán ættarinnar að synir hans féllu allir fyrir 

brennivíni, einnig þessir tveir ágætu og gæfulegu menn sem dóu fyrir aldur fram. 

Mér var einnig mjög vel við önnur bekkjarsystkin mín í gagnfræðadeildinni, enda 

var það indælisfólk, hjálpsamt og vel innrætt.  

                                                           
1 Geir Zoëga (1857-1928). 
2 Axel Gunnarsson (1901-1963). 
3 Ársæll Gunnarsson (1895-1926). 
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Ég get ekki sagt að ég hafi verið mjög ánægður þrjú síðustu árin í 

Menntaskólanum. Fjórði bekkur var sá frægi bekkur með 14 skáldum. Hann var 

mjög þungur, sérstaklega eftir þriðja bekk, sem var letigarður. Líklega hefur þetta 

lagst þyngra á mig því ég var á gelgjuskeiði, minnstur og næstyngstur í bekknum; 

bekkjarbræðurnir þroskaðri en ég. Föðurleysið lagðist undarlega þungt á mig á 

þessum árum. Ég las allt sem ég gat um og eftir föður minn og reyndi að kynnast 

honum þannig. 

Þá var dýrtíðin óskapleg og mamma varð að spara allt og leigja frá sér það sem 

hún gat. Ég var illa klæddur og fannst ég vera hálfgerður auðnuleysingi. Skáldin 

stríddu mér og ég þeim og mun ekki hafa gert mér grein fyrir að ég hafi sært þá 

með gangrýni minni. Sigurður Einarsson1 hefur oft sagt frá því að ég hafi verið 

harður gagnrýnandi og mun ég þó ekki hafa ætlað að særa hann né hina 

bekkjarbræðurna. Gunnar Árnason frá Skútustöðum2 skaut oft til mín snepli með 

vísu og geymdi ég þær allar í veski sem smágildnaði við þær. En veskinu var síðan 

stolið frá mér og hefur þjófurinn sjálfsagt haldið að það væri úttroðið af peningum, 

þó auðvitað væri verðmætið miklu meira.   

Ég fann einnig mjög til þess hve mamma var illa stödd. Mig langaði á síld, en 

var mjög sjóveikur alla ævi og held ég hefði varla verið tekinn neins staðar vegna 

þess hve lítill ég var.  

Sumarið 1918 var mömmu boðið norður á Sauðárkrók með tveimur 

frændkonum sínum: Helgu og Álfheiði Guðjónsdætrum3 og mér með henni. 

Fórum við með botnvörpungi til Siglufjarðar en fengum þar hesta og var 

fylgdarmaður okkar Sigurður E. Birkis,4 sá ágæti maður. Var hann bæði ánægjulegur 

og ágætur ferðafélagi. Fylgdi hann okkur til Hofsóss, en þaðan fengum við bátsferð 

yfir fjörðinn. Minnist ég sérstaklega er við gistum hjá Erlendi Pálssyni 

verslunarstjóra í einu hinna fornu Hofsósshúsa. Voru húsin dimm en mjög 

viðkunnanleg og móttökurnar hjá þeim ljúflegar og elskulegar eins og við værum 

nákomnir ættingjar, enda gestrisni þar rómuð um land allt. 

Þegar við vorum komin á leiðarenda, til Sauðárkróks, bjó mamma hjá Helgu 

frænku sinni, konu Pálma Péturssonar kaupmanns, en ég hjá Álfheiði og Kristjáni 

Blöndal, póstafgreiðslumanni og bóksala. Svaf ég inni hjá Valgarð5 syni þeirra sem 

var á aldur við mig, góðvinur minn, enda ágætis drengur. Á Sauðárkróki bjó einnig 

                                                           
1 Séra Sigurður Einarsson (1899-1967), skáld, háskólakennari; síðast prestur í Holti undir Eyjafjöllum. 
2 Séra Gunnar Árnason Skúti. 1901-85, prestur frá Skútustöðum, þjónaði síðast Bústaðaprestakalli. 
3 Þær dætur séra Guðjóns Hálfdanars., bróður séra Helga, er bjuggu á Sauðárkr.: Helga (1869-42) húsfreyja, kona Pálma 

Péturss. kaupmanns og Álfheiður (1874-1941), kona Kristjáns Blöndal póstafgreiðslumanns. 
4 Sigurður Birkis (1893-1960) frá Kríthóli í Seyluhreppi, Skag., uppeldissonur séra Vilhjálms E. og Steinunnar Briem. 

Tónlistarmaður; söngmálastjóri þjóðkirkjunnar.  
5 Valgarð Blöndal (1902-65). 
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Kristinn bróðir minn.1 Vildi hann gjarna hafa okkur hjá sér, en ekki var hægt að 

rifta samningum og varð það úr að ég byggi hjá Blöndal en borðaði að hálfu hjá 

Kristni, svo ég kynntist honum nokkuð og fjölskyldu hans, en þau hjón áttu þá tvo 

drengi, 6 og 5 ára gamla. Kristinn var þá og ætíð lasinn og lagðist fyrir á hverjum 

degi eftir matinn en Kristín kona hans tók mér eins og sínum eigin drengjum. 

Presturinn á Sauðárkróki var séra Hálfdán Guðjónsson2 bróðir þeirra systra og 

var hann kvæntur Herdísi Pétursdóttir, systur Pálma Péturssonar og frú Steinunnar  

konu sr. Vilhjálms Briem. Sonur séra Hálfdáns er Helgi3 lyfsali, sem þó er betur 

þekktur sem Shakespeareþýðandi. Var þannig allmikill frændgarður og allt sýndi 

þetta ágæta fólk okkur vináttu og góðvild og vildi allt fyrir okkur gera til að 

skemmta okkur og láta okkur líða vel. 

Eitt kvöld er við sátum að kvöldverði hjá Helgu og Pálma heyrðist buldur mikið 

í stiganum og mannamál og augnabliki síðar var hurðinni lokið lítillega upp og inn 

skaust maður sá sem heyrðist til. Var þar kominn Sigurður Sigurðsson4 skólastjóri á 

Hólum. Hann var heldur lítill maður með falleg blikandi brún augu, samkembd, og 

einhvern þann besta litarhátt sem ég hef séð. Hann var með ljósbrúnt yfirskegg og 

það fylgdi honum einhver ljómi. Hann mun hafa verið feiminn og sást það á því að 

hann opnaði ekki dyrnar, nema rétt að hann gat troðið sér inn og talaði hátt sem 

getur talist ofhæfni (over-kompensation).  

Er hann hafði heilsað mömmu og öðrum viðstöddum sneri hann sér að mér og 

spurði hvatskeytslega: Hvenær ætlarðu að heimsækja mig á Hólum? Ég var auðvitað ekki 

viðbúinn þessu heimboði, enda þurfti ekki heimboð til að koma heim að Hólum. En 

strax og fréttist um það bauð bróðir minn hest og einhver annar bauð Valgarði hest 

og bráðlega stefndum við yfir Héraðsvötn og heim til Hóla. Var það mjög 

skemmtileg ferð. Við Valgarð vorum ekkert að flýta okkur svo við skoðuðum 

þingstaðinn á Hegranesi. Og þá voru móttökurnar á Hólum ekki síðri. 

Þá voru skólahúsin tvö á Hólum og var þar margt að sjá, auk kirkjunnar, því 

Sigurður var að koma sér upp skógræktarstöð, svínarækt, auk mikils stóðs. Og 

auðvitað kynntist ég frú Þóru5 og börnunum þeirra, Helgu, Páli, Rögnu og 

                                                           
1 Kristinn P. Briem (1887-1970) kaupmaður á Suðárkróki alla tíð. Forystumaður í ýmsum framfaramálum, stofnaði til 

rafveitu; hafði forgöngu um hitaveitu. Kona hans, Kristín Björnsdóttir (1889-1961) var frá Hofsstöðum í 
Viðvíkursveit. Synir þeirra: Páll, bankastjóri; Björn, fjölritari; Gunnlaugur sakadómari og Elín húsfreyja, öll dáin nema 
Gunnlaugur. Myndarlegur hópur er af þeim kominn.  

2 Hálfdán Guðjónsson (1863-1937), prestur á Sauðárkróki og síðar vígslubiskup. Hann átti Herdísi Pétursdóttur (1871-
1928) frá Álfgeirsvöllum í Lýtingsstaðahreppi. 

3 Helgi Hálfdanarson (1911-2009). Þýðandi. Einstaklega viðkunnanlegur, þægilegur og skemmtilegur hæfileikamaður. 
4 Sigurður Sigurðsson (1871-1940). Frá Draflastöðum í Fnjóskadal. Voru þeir nánir fjölskylduvinir upp frá því.  
5 Þóra Sigurðardóttir 1873-1937 frá Grímsgerði í Fnjóskadal. 
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Ingimar.1 Endaði heimsóknin á því að Sigurður réð mig sem kaupamann næsta 

sumar (1919). 

Auðvitað var honum lítill hagur að fá mig í bú sitt, en hann gerði þetta 

auðsjáanlega af vináttu við föður minn, því hann þóttist aldrei hafa fullgoldið það 

að faðir minn rétti honum hjálparhönd í æsku hans. Er skýrt frá kynnum föður 

míns og Sigurðar í ævisögu hans eftir Jónas Þorbergsson,2 og er þar stuðst við 

ævisögu Sigurðar sem ég byrjaði á er ég var heima, sumarið 1940. Mér var ljóst að 

Sigurður var einn af mætustu mönnum sem íslenska þjóðin hefur alið. Auk þess 

sýndi hann mér mikla vináttu og kærleika, sem ég fæ aldrei endurgoldið. Ég var þá 

að búast við að geta gengið frá smáu riti um Sigurð. En hann hafði lítt þol að segja 

mér frá, því hann hafði ákafan tannverk og stundum viðþolslausan. En þetta var 

raunverulega krabbamein í höfði og hann dó 1. júlí 1940 og gat ég fylgt honum til 

grafar áður en ég var sendur til Þýskalands. 

Árið eftir að afloknum skóla fór ég norður á Sauðárkrók og hitti þar vinafólkið 

frá árinu áður og einnig vinnumenn frá Hólum og höfðu þeir hest handa mér.3 

                                                           
1 Helga, sá frægi húsmæðrakennari; Páll hestamaður; Ragna, lengi blómakaupkona í Flóru; Ingimar 

garðyrkjubrautryðjandi, með föður sínum, Fagrahvammi í Hveragerði. 
2 Jónas Þorbergsson (1885-1968). Alþingismaður fyrir Framsóknarfl. 1931-33. Útvarpsstjóri frá stofnun Ríkisútvarps 

1930 til 1953. 
3 Í bréfi til móður sinnar segir HPB ferðasöguna. Á viðkomustöðum voru frændur og vinir, þar sem hann gisti gjarna. Á 

Akureyri bjó hann hjá séra Geir Sæmundssyni, fornvini móður hans og föður; dáðist að trjávexti þar. Ekki gamla 
húsinu sem foreldrar Helga höfðu byggt, búið í og plantað gróðri við. Nú var það niðurnítt. 

4 Kemst í skopskap; á við Kristján Linnet (1881-1958) sýslumann, seinna í Vestmannaeyjum, kunnan revíuhöfund, sem 
skrifaði undir nafninu: Ingimundur. 
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Ég kunni auðvitað ekki að búa mig, en hafði regnkápu sem var heldur ermastutt. 

Það var þrotlaus úrhellis rigning um kvöldið og nóttina sem við fórum til Hóla með 

allmargar kerrur sem bundnar voru í lest. Gekk ferðalagið því heldur seint og var 

það lítið ánægjulegt. Þar við bættist að regnkápan hlífði manni lítt. Því bæði 

blotnaði ég á lærum og eins blotnuðu ermar sem stóðu undan regnkápunni og 

sogaðist vatnið upp ermarnar með sogpípukrafti og var mér mjög kalt og gegndrepa 

þegar ég kom til Hóla um 2 leytið um nóttina. Þar beið okkar matur og mjólk. 

Stúlka vísaði mér á ágætis rúm í stóru herbergi eða sal sem var á efsta lofti og sváfu 

þar Páll og Ingimar og einnig Sigurður er hann kom, en hann var þá á Búnaðarþingi 

í Reykjavík. 

                                                           
1 Ásaumur. Skraut, saumað á fatnað. 
2 Ólafur Dan Daníelsson (1877-1957), stærðfræðingur og menntaskólakennari.  
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Ég hafði aldrei stundað neina landbúnaðarvinnu. Sumrin sem ég hafði verið í 

Odda hafði ég aldrei komið nærri ljá því Skúli frændi1 vildi ekki að við börnin 

snertum slík verkfæri, til þess að við ekki sködduðum okkur á þeim og ég hafði lítið 

stundað rakstur og var illa við hann því móðursystir mín heimtaði að ég notaði 

ullarvettlinga, sem mig klæjaði mjög undan, til þess að ég ekki skemmdi mína fínu 

húð. 

Ráðsmaður á Hólum var þá Jón Sigurðsson, bróðir Þóru, en hann var jafnframt 

smíðakennari skólans. Átti hann konu og tvö börn og var öll fjölskyldan ágætisfólk 

og ljúfmenni. Ég var auðvitað mest með börnum Sigurðar, Helgu sem var 2 árum 

yngri en ég, Páli sem var 4 árum yngri, Rögnu sem var 5 árum yngri og Ingimar, 

fæddur 1910, sem var 8 árum yngri. Hinsvegar sá ég Þóru lítið. Hún sat í stofu sinni 

og stjórnaði þaðan þessu stóra heimili, sem þess góði andi, en sást lítið utan stofu 

sinnar og ég held að ég hafi aldrei komið í þau herbergi.  

Að loknu Búnaðarþingi 1919 kom Sigurður heim að Hólum. Hafði hann verið 

kosinn forseti Búnaðarfélagsins, illu heilli, og kvaddi Hóla árið eftir og flutti til 

Reykjavíkur. Hann var eitthvað lasinn er hann kom af Búnaðarþinginu og minnist 

ég þess að margir merkisbændur komu þá í heimsókn til hans og sátu á rúminu 

hans og spurðu frétta. Þar eftir var hann mikið upptekinn við skriftir og ferðalög. 

Ég hafði mest að gera með Jón Sigurðsson og piltana sem þarna unnu, sem 

margir voru skólapiltar mér góðir, þó einn stríddi mér nokkuð mikið. Meðal þeirra 

minnist ég sérstaklega Pálma Einarssonar fyrrv. landnámsstjóra2 og Benjamíns 

Sigvaldasonar3. 

Jón fann handa mér orf við mitt hæfi og kenndi mér að brýna og nota orfið og 

held ég að ég hafi fengið nokkuð gott sláttulag; menn sögðu að teigur minn væri vel 

sleginn. En ég hafði ekki mikið þol og mun Jón hafa séð það, því hann bað mig oft 

að fara í smá snúninga, sækja geiturnar og annað þess háttar. Sigurður kom oft 

þegar við vinnufólkið sátum að borðhaldi og hvatti hann mig þá oftast að borða 

vel, en útivistin og hreyfingin ollu því að ég hygg ég hafi aldrei borðað eins mikið, 

enda efldist ég mjög af kröftum þetta sumar, enda var ekki miklu fyrir að fara er ég 

kom þangað, og eitthvað byrjaði að togna úr mér. 

Það var einkenni Sigurðar að hann var ræktunarmaður, en hafði lítinn skilning á 

dýrum – og mönnum. Hann var t.d. enginn hestamaður, fór helst lull og var sagt að 

hann gerði alla hesta lata. Einnig gat hann átt í miklum útistöðum við menn út af 

smámunum. Í misskilinni gamansemi uppnefndi hann menn, sem særði mjög suma 

                                                           
1 "Frændi"! Kurteisisorð. Þeir Helgi voru lítt skyldir, en nátengdir. 
2 Pálmi Einarsson (1897-1985). 
3 Benjamín Sigvaldason (1895-1971), þá kunnur mennta- og fræðimaður. 
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samstarfsmenn hans. T.d. nefndi hann aldrei yfirkennarann á Hólum, sem var 

alnafni hans og ágætur maður, en lítill vexti, annað en Sigga litla.1 

Þó hann væri ekki hestamaður var hann að koma sér upp miklu stóði reiðhesta. 

Páll sonur hans hafði mjög gaman af hestum og var nokkur tamningamaður, þó 

hann gerði hesta nokkuð taumstirða, hafði umsjón með hrossunum.  

Þegar boð kom um að það yrði hestamarkaður á Sauðárkróki lét Sigurður okkur 

Pál smala stóðinu innan úr afrétt fyrir enda Hjaltadalsins til að athuga hvað væri rétt 

að selja. Fórum við Páll af stað um sexleytið um morguninn og smöluðum afréttinn 

og fórum hart en skiptum oft um hesta. Er mér sérstaklega minnisstætt að við 

rákum eina 10-12 hesta niður bratta brekku og þegar þeir komu á graslendið tóku 

þeir allir heljarstökk. Er ógleymanlegt að sjá þessa glansandi skrokka snúa sér í 

loftinu með alla fætur upp og koma standandi niður. Skildum við ekki hvernig á 

þessum fimleikum stóð fyrr en við komum í grængresið, sem reyndist vera íhlaup í 

mýri, svo hestarnir festu framfæturna lauslega í eðjunni og snerust í loftinu vegna 

hraðans. 

Minnist ég einnig er við rákum allan hópinn meðfram Hjaltadalsánni. Þetta var 

það seint á nóttu að rökkvað var, en fremst var grá hryssa sem Helga Sigurðardóttir 

átti, og vildi vera fremst og áttum við Páll því fullt í fangi með að komast fyrir 

stóðið, en það tókst og það skellti sér allt út í ána með miklu skvampi. Mun klukkan 

hafa verið milli 3 og 4 er við komum heim aftur eftir að hafa verið næstum 

stanslaust 21-22 tíma. Ógleymanlegur dagur. Mér var það nokkuð að vanbúnaði að 

gjörðin að hnakknum slitnaði snemma dags, svo ég þurfti oft að kippa hnakknum 

fram. 

Dag einn kom Sigurður til okkar Páls og sagði okkur að ná í snatri í reiðhrossin 

sem heima væru og flýta okkur til Möðruvalla, því frú Þóra og eitthvað fleira fólk 

myndi koma þangað kl. 11 í fyrramálið og það vildi ná heim annað kvöld. Þetta var 

nokkuð áliðið dags svo við þutum af stað og fundum 9 reiðhross, komum með þau 

og er við vorum að leggja á þau kom Sigurður til okkar og sagði að við skyldum 

gista hjá vini hans í Hörgárdalnum og myndi hann tala við hann þegar símstöðin 

opnaði. 

Það þurfti ekki að ámálga það við okkur að við skyldum flýta okkur og fórum 

við mjög greitt og skiptum oft um hesta. Þegar við komum að bæ þeim sem við 

bjuggumst við að gista á stóð bóndinn við túngarðinn og sagðist vera í sóttkví, en 

hann hefði hringt til vinar Sigurðar um klukkutíma ferð, neðar í dalnum og hann 

ætlaði að sjá um okkur. Þá var orðið rokkið, svo við af stað aftur og var ágætlega 

tekið þar. Við vorum orðnir allsvangir og minnist ég þess að okkur var borinn 

                                                           
1 Mun vera Sigurður Sigurðsson (1871-1961) frá Jökulsárhlið, kennari Hólum 1905-19.  
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hafragrautur, sem mér þótti allra mata verstur en þar lærði ég að sultur gerir mat 

sætan og borðaði grautinn með bestu lyst og hefur ætíð þótt hann góður síðan. 

Við komum að Möðruvöllum um kl. 11 og eftir 10-15 mínútna bið kom frú 

Þóra og hitt fólkið og var síðan haldið sömu leið til baka, en nú ekki alveg eins 

hratt. Nokkru seinna kom símskeyti til mín að eitthvert skip kæmi til Akureyrar og 

mér sagt að taka það heim, því erfitt var um ferðir þá. Fylgdi Sigurður mér niður 

traðirnar og er við kvöddumst rétti hann mér 200 kr. og sagði það sumarkaupið 

mitt, en það var gjöf en ekki gjald. 

Þetta sumar er mér mjög minnisstætt en líklega hefir það verið erfitt 

heyskaparsumar. Það var mikið sólfar, eða svo stendur það mér fyrir 

hugskotssjónum, en frekar kalt. Man ég að innarlega í firðinum hafði strandað ísjaki 

og bráðnaði hann ekki allt 

sumarið, og einnig man ég að 

stundum var snjór í rót, en mun 

þó líklega hafa verið hagl. Minnir 

mig að þetta hafi verið 15. júlí, en 

þori ekki að fullyrða það, enda 

mun það hafa verið oftar en einu 

sinni. 

Sigurður fékk mann til að 

vera skólastjóri fyrir sig næsta 

vetur, en sjálfur var hann í 

Reykjavík og heldur einmana. Um 

vorið var bú hans selt og sagt var 

að hann hafi fengið 60.000 kr. 

fyrir og þótti það stórfé. Keypti 

hann jörðina Ósland í 

Viðvíkursveit og lét byggja þar 

gott timburhús með þykkum 

torfveggjum, svo að kona hans og 

börn þyrftu ekki að flytjast suður á 

mölina (1920) enda var húsnæðisleysi mikið í Reykjavík. Bauð hann mér aftur 

kaupamannsstöðu á Óslandi og fór ég þangað og var þar um sumarið, en börnin til 

hjálpar. Gunnar Árnason búfræðikandídat1 var kaupamaður og auk þess tvær 

kaupakonur um hásláttinn. Leið mér mjög vel þar þó ekki væri þar allt jafn stórt í 

sniðum og á Hólastað. Held ég að frú Þóra hafi einnig verið ánægðari þar en á 

Hólum. 

                                                           
1 Gunnar Árnason (1901-2002). Var lengst gjaldkeri Búnaðarfélags Íslands. 

23. júní 1921. 
Ég fékk að sjá stigatöluna mína í Alþýðublaðinu í dag. Ég 
fékk að vita hana ónákvæmlega í gær, komst ekki inn til að 
heyra hana lesna upp vegna þrengsla. Ég skil ekkert í hvernig 
þeir hafa getað fengið þessi 65 stig út. Ég var svo reiður að ég 
hnýtti hnefana í bræði og gekk fram og aftur. Svo fór ég til 
mömmu og talaði við hana um að það hlyti að vera eitthvað 
vitlaust í þessu. Hún sagði mér þá að þetta mundi líklega vegna 
þess hvað ég væri hvassyrtur og illur við kennara og skólann. 
Töluðum við lengi um það; sagði hún mér þá að Dídí færi oft að 
gráta undan mér vegna þess hvað ég gerði mikið grín að henni og 
eins hvað ég væri illur hér heima og tunguhvass.  
Ég má ekki láta Dídíu fara oftar að gráta undan mér því til 
þess þykir mér of vænt um hana, en það er svo oft, að ef hún fer 
eitthvað að stríða mér þegar gestir eru, fer ég aftur að stríða 
henni; aftur er ég fljótari að koma fyrir mig orði, særi ég hana oft.  
Hvað gamall sem ég verð má ég aldrei verða óréttlátur við 
nokkurn mann eða reyna að særa hann. Nú í dag hef ég fengið 
að kenna á óréttlæti og  það er eitthvað það þyngsta í heiminum 
sem hægt er að gera ungum manni og ekki vera svona dómfrekur 
og ég er nú. 

Minnisbók Helga Briem.  
Samkv. Alþýðublaðinu varð hann 6.-7. af 20.  
Efstir: Einar Olgeirsson og Jakob Gíslason. 
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Þessi búskapur á Óslandi stóð í 5 ár og var Sigurður mjög einmana í Reykjavík 

og saknaði auðsjáanlega umsvifanna á Hólum, fjölskyldu sinnar og að vera 

stórhöfðingi á einu stærsta búi landsins og ausa gestrisni sinni á báða bóga, því 

aldrei var tekið gjald af gesti árin sem hann var á Hólum. 

Kom hann um veturinn oft heim til mín í Tjarnargötu, eða um 4 leytið og sagði: 

Við skulum koma út á Mela, og gengum við þar stundum þegjandi, en oftast talandi. 

Spurði hann mig oft um námið og gat þá sagt: Já, hvað vissi ég um þetta á þínum aldri? 

Stundum bað hann mig um að koma á skrifstofuna til sín. Hafði hann þá rekist á 

einhverja grein í erlendu búnaðarblaði, ensku, þýsku eða frönsku þar sem honum 

virtist að gæti leynst eitthvað gagnlegt og bað mig að þýða hana fyrir sig. Auðvitað 

strandaði ég á orðum landbúnaðarins, en þau skildi hann einmitt og gekk þessi 

starfsemi því sæmilega. Hann var kunnugur í Danmörku, og nokkuð í Svíþjóð og 

Þýskalandi, en alveg ókunnugur þeim enskutalandi heimi; fékk hann sér því 

kennslubók í ensku og byrjaði að lesa hana og bað mig um að segja sér til. Hafði 

hann þá hug á að fara til Ameríku og kynnast landbúnaði þar og vildi læra eitthvað í 

ensku fyrir það ferðalag. Þá var hann að verða fimmtugur og málanám lá ekki vel 

fyrir honum. 

Sigurður var ákaflega kvöldsvæfur maður og hvernig sem á stóð fór hann í 

rúmið kl. 9 á kvöldin, jafnvel þó gestir væru hjá honum. Hins vegar var hann sestur 

við skrifborð sitt kl. 4-5 að morgni og skrifaði þá bækur sínar.1 Ef ég vaknaði um 

nótt og leit út yfir sofandi bæ, brást það ekki að ljós var í glugga Sigurðar um 4-5 

leytið. 

Þegar skrifstofan opnaði kl. 9 var hann því búinn að vinna heilt dagsverk. Gekk 

síðan megnið af deginum í að tala við menn og gefa ráð um ræktun. En það sóttu 

einnig að honum hinir verstu menn, sem þóttust hafa miklar ræktunaráætlanir á 

prjónunum og vantaði fé og báðu hann um að skrifa upp á víxla fyrir sig og átti 

Sigurður bágt með að neita um slíkan greiða. Er ég hitti alkunnan svindlara hjá 

Sigurði, varaði ég við honum en Sigurður sagði aðeins: Ja, en hefir ræktunaráhuga, 

greyið, og átti það að bera í bætifláka fyrir hann.  

Hefi ég grun um að þessir óþokkar hafi flækt Sigurð svo í ábyrgðum að hann 

hafi verið eignalaus eftir fyrstu árin í Reykjavík, enda er það annað að lifa af launum 

í Reykjavík, en hafa búnot af stórbýli. 

Gestagangur var ætíð mikill hjá Sigurði og átti hann þó ekki alltaf auðvelt með 

að taka á móti gestum.  

Sigurður var ekki lengi að lífga Búnaðarfélagið við og strax sumarið 1921 hafði 

hann stofnað til mikillar landbúnaðarsýningar, sem var í þrennu lagi: Íslensk 

                                                           
1 Þær voru margar; fjölluðu bæði um landbúnað á Íslandi og Grænlandi. Búnaðarfélagshúsið stendur í Lækjargötunni við 

Tjörnina, austur af Iðnó. Blasti því glugginn við Helga handan Tjarnarinnar. 
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búsáhöld og verkfæri; erlendar vélar; og alls konar annað sem gat orðið landbúnaði 

til eflingar, svo sem tilbúinn áburður. 

Bað Sigurður mig um að sjá um sölu á aðgöngumiðum og gerði ég það og var 

mikið við undirbúning sýningarinnar jafnframt því sem ég var að taka stúdentspróf. 

Um leið og ég tók síðasta fagið fór ég þangað og var frá morgni til kvölds þar syðra. 

Hafði Sigurður marga menn í vinnu í gömlu gróðrarstöðinni við Laufásveg. Voru 

þar gerðar malarbornar götur, plantað trjám og voru þar vélar sem stóðu úti. Ég 

hafði lítið garðhús til umráða, sem Sigurður hafði einhvern veginn töfrað af 

eigandanum og hafði þar síma og varð þess vegna nokkurs konar miðstöð fyrir 

svæðið, en í Kennaraskólanum var sýndur tilbúinn áburður og allskonar línurit, 

rafmagnsdót og margvíslegir aðrir hlutir. 

Sá var þó galli á gjöf Njarðar að sá eini sem hafði alla þræðina í höndum sér var 

Sigurður, en hann var bundinn á fundum Búnaðarþings, einmitt þegar mest lá á og 

var erfitt að ná í hann mestan hluta dagsins. Það virtist því sem allir þeir sem voru í 

einhverjum vandræðum leituðu til mín, og þurfti ég að vera úti og suður um allt 

sýningarsvæðið. Réði ég því fljótlega aðstoðarmann, Þórð Þórðarson,1 síðar lækni 

sem ég þekkti að öllu góðu úr skátastarfinu og reyndist ágætlega. 

Þeir sem sýndu voru venjulega umboðsmenn hinna erlendu verksmiðja, en 

sumir sendu muni beint til sýningarinnar. Norsk Hydro sendu beint til 

sýningarinnar allmikið af auglýsingaspjöldum og 5 tunnur af kalkáburði. Mun 

Sigurður hafa beðið Hallgrím Kristinsson, forstjóra SÍS2 um að sjá um áburðinn. 

Hringdi ég því til hans en hann vísaði mér á deildarstjóra innflutningsdeildar, Svafar 

Guðmundsson, og gerði ég það og lofaði hann einhverju og sveikst um það og er 

ég hringdi í hann í eindaga svaraði hann illu einu. 

Á sýninguna kom Anton Christensen dósent, sem ætlaði að sjá um tilraunir á 

verkfærum að sýningunni lokinni. Mun hann hafa setið Búnaðarþingið en hann 

hafði sér aðstoðarmann, sem ég bað um að hjálpa mér að setja upp sýningu Norsk 

Hydro um kvöldið áður en átti að opna sýninguna og fékk menn til að koma 

tunnunum inn og opna þær. Er þetta mér minnisstætt vegna svokallaðs áburðarmáls, 

sem seinna var vakið upp. 

Er sýningunni var lokið þann 3. júlí, en hún var opnuð 27. júní og opin frá 8 að 

morgni til 11 að kvöldi, var ýmislegt sem gera þurfti í sambandi við hana, en síðan 

bað Sigurður mig vera þar á skrifstofunni um skeið, í fríi Sveinbjarnar 

Benediktssonar? Í ágúst fór Sigurður að athuga Flóaáveitumálið að beiðni 

ríkisstjórnarinnar. Bauð hann mér með sér í þá ferð og hafði ég mjög mikið gaman 

af henni.  

                                                           
1 Þórður Þórðarson (1904-19859). Stundaði framhaldsnám í Þýskal. Læknir, sérfræðingur í hjartasjúkdómum. 
2 Hallgrímur Kristinsson (1875-1923). Amtsskrifari hjá Páli E. Briem. Fór að hans áeggjan til Danmerkur til að kynna sér 

samvinnumál. Tók við stjórn Kaupfélage Eyfirðinga á Akureyri; síðar Sambandi íslenskra samvinnufélaga (S.Í.S.). 
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1 Jón H. Þorbergsson (1882-1979),  bóndi, síðar á Laxamýri, bjó þá á Bessastöðum 1917-28. Bróðir Jónasar útvarpsstjóra 

sem skrifaði bók um Sigurð búnaðarmálastjóra. 
2 Ragnar Ásgeirsson (1895-1973), ræktunarráðunautur, þekktur m.a. sem velgerðarmaður og vinur Kjarvals. 
3 Valtýr Stefánsson (1893-1936), lengst ritstjóri Morgunblaðsins; búnaðarfræðingur. 
4 Hér er átt við búnaðarmálastjóra. 
5 Eggert Benediktsson (1861-1936). Bóndi á Laugadælum og um skeið alþingismaður. 
6 Sigurður Sigurðsson (1864-1926). Ráðunautur, nefndur svo til aðgreiningar frá nafna sínum búnó, búnaðarmálastjóra. 

Starfsm. Búnaðarfélags Íslands lengi; alþingismaður um skeið. 
7 Geir Zoëga (1885-1985). Síðar vegamálastjóri. 
8 Pétur Jónss. frá Gautlöndum (1858-1922), náinn vinur Páls Briem, föður Helga, þó ekki væru þeir samherjar í 

stjórnmálum. 
9 Jón Þorláksson (1887-1935). Var þá þingmaður; síðar borgarstjóri, fjármála- og forsætisráðherra. Átti Ingibjörgu 

Claessen, frænku Helga. Kemur oftar við sögu. 
10 Agner F. Kofoed-Hansen (1869-1957), danskur; skógræktarstjóri ríkisins. 
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1 Guðmundur Þorbjarnarson (1863-1949) bóndi þar, þekktur vel. Ekki síst eftir að hann bjargaðist síðar út úr brennandi 

Hótel Íslandi. 
2 Björgvini sýslumanni Vigfússyni (1866-1942). 
3 Sýna yfirburði. 
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Er mér sérstaklega minnisstætt frá þeirri ferð að allir sem Sigurður talaði við 

voru því mjög fylgjandi að fá Flóaáveituna. Þó var mikið graslendi sem ekki var 

slegið nema þriðja hvert ár. Í rjómabúi sem við stönsuðum við kvörtuðu stúlkurnar 

sem þar störfuðu undan miklum kulda, því árið áður hafði brotnað rúða og stjórn 

rjómabúsins tímdi ekki að kosta nokkrum krónum upp á nýja rúðu. Þó vildu þeir 

láta ríkisstjórnina kosta milljónum króna upp á að auka grasvöxtinn.  

Sigurður talaði við gamlan bónda um hvað hans hluti af áveitukostnaðinum yrði 

mikill og nam hann 27.000 kr. Spurði Sigurður um bústærðina sem var 2 kýr og 

nokkrar ær, hvað margar man ég ekki, en hann taldi þó engin vandræði að standa 

undir 27.000 kr. skuld til að auka grasvöxt á engjum. 

Er Sigurður flutti suður var hann kosinn forseti búnaðarfélagsins til tveggja ára. 

Virtist þetta því lítið tryggt sem framtíðarstarf, enda mun Sigurður lítt hafa hugsað 

til þess. En 30. apríl 1923 voru samþykkt ný jarðræktarlög, sem Sigurður átti mestan 

þátt í. Var þar farið fram á allmiklar hækkanir á framlögum til landbúnaðar, en 

Alþingi ákvað að landbúnaðarnefndir Alþingis skyldu kjósa 2 af þremur mönnum í 

stjórn búnaðarfélagsins en búnaðarþing þann þriðja. Jafnframt skyldi stöðu hans 

breytt svo að hann kallaðist búnaðarmálastjóri og vera framkvæmdastjóri en ekki 

forseti búnaðarfélagins.  

En þrem árum síðar er honum sagt upp fyrirvaralaust stöðu sinni skv. samþykkt 

stjórnarinnar vegna þeirra atvika sem gjörst hafa í áburðarmálinu. Sigurður var þá á 

ferðalagi og eins og Jónas Þorbergsson segir í ævisögu Sigurðar er kom út árið 1960 

(bls. 204): Yfir áburðarmálinu hefur allt til þessa dags hvílt fyrir sjónum almennings einskonar 

óræð hula, þar sem getgátur og getsakir hafa getað leikið lausum hala. 

Þessi hula var þó aðeins tilbúin. Sök Sigurðar var sú að Nathan og Olsen fengu 

söluumboð fyrir Norsk Hydro og var látið í það skína að Sigurður hafi fengið fé 

fyrir að selja Nathan og Olsen umboð þetta, eins og hann hefði einhver ráð á því 

og það hafi þótt mjög eftirsóknarvert. 
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Þó er það sannanlegt úr skjölum Búnaðarfélags Íslands að hann hafði 

margreynt að fá SÍS til að taka að sér þetta umboð. Hallgrímur Kristinsson 

samþykkti það en það strandaði á þvermóðsku deildarstjóra innflutningsdeildar 

Svafars Guðmundssonar, alveg eins og hann þverskallaðist við að sjá um að setja 

upp sýninguna á kalksaltpétri á landbúnaðarsýningunni forðum. 

Sigurður talaði um að áburðarnotkun væri skilyrði fyrir því að menn gætu fært 

út tún sín, en útfærsla túna skilyrði fyrir viðreisn landbúnaðarins. Þetta var hans 

hjartans mál og því varð að reyna að koma tilbúnum áburði til manna. Þessi maður 

sem sýndi ótakmarkaða gestrisni er vændur um að þiggja mútur, er ekki aðeins 

fjarstæða. Það er glæpsamleg fjarstæða. 

Þegar þetta mál var búið í hendur Sigurði var yfir því hula. Ég var þá við nám 

erlendis og vissi lítið um það og ekki fyrr en allt var komið í hönk og gat því ekki 

lagt mitt litla lóð á vogarskálina um sakleysi Sigurðar, enda munu allir óvilhallir 

menn hafa vitað og skilið það sama. En með þessari undarlegu herferð var einn af 

bestu sonum og gagnlegustu frumherjum Íslands særður holundarsári, sem blæddi 

meðan hann lifði. Hann er einn af þeim mönnum sem ég er þakklátur guði fyrir að 

hafa fengið að kynnast og því vildi ég segja þetta nú þó málið sé ókunnugt ungum 

mönnum hér á landi, ef það mætti vera til varnaðar í öðrum málum, þar sem menn 

eru áfelldir án saka og án rannsókna. 

Stríðinu lauk í nóvember 1918 en margir erfiðleikar voru fyrir unga stúdenta 

árið 1921 sem ekki höfðu ættingja, sem gætu stutt þá. Styrkir voru lítt fáanlegir 

nema styrkur sem 4 stúdentar gátu fengið á ári og nam 100 kr. á mánuði. Taldist 

hann koma í stað garðstyrks. Þá féll þýska markið mjög og talið ódýrt að vera í 

Þýskalandi. Hugsaði ég því til að fara á verslunarháskóla þangað, því það var ekki 

nema tveggja ára nám. Sendi ég því umsókn um inntöku í verslunarháskólann í 

Berlín eða Leipzig. Eftir nokkra mánuði fékk ég umsóknina til baka og sagt að hún 

yrði að afhendast þýska ræðismanninum í Reykjavík og hann sendi hana áfram.  

Var ég búinn að bíða það lengi að ég var orðinn úrkula vonar um að komast út, 

er ég fékk hana til baka. Afhenti ég umsóknina þá, svo að hún færi rétta boðleið, en 

skrásetti mig jafnframt í Háskóla Íslands. 

Í sambandi við landbúnaðarsýninguna kynntist ég Jónasi frá Hriflu lítillega. Til 

þess að veturinn yrði mér ekki ónýtur fór ég til hans og spurði hvort ég gæti verið í 

tímum í Samvinnuskólanum til að læra um hagfræði og félagsfræði. Var það auðsótt 

og var ég í tímum þar er Héðinn Valdimarsson1 kenndi hagfræði, en Jónas 

félagsfræði og samvinnusögu. Jafnframt var ég í bókhaldstímum hjá Jóni 

Guðmundssyni frá Gufudal2 og hafði ég mikið gagn af þeim öllum. 

                                                           
1 Héðinn Valdimarsson (1892-1948), hagfræðingur, sonur Valdimars Ásmundssonar og Bríetar Bjarnhéðinsdóttur; 

harður í stjórnmálum, á vinstri væng, verkalýðsforingi, forstjóri Olíuverslunar Íslands. 
2 Jón Guðmundsson (1889-1971). Prestssonur frá Gufudal í Barðastrandars., endurskoðandi, samstarfsm. Helga á 

skattstofunni. Faðir Ólafs Jónssonar okkar þekktasta bókmenntagagnrýnanda sem nú er látinn. 
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Um vorið fékk ég boð um að ég gæti fengið inntöku í þýska háskóla með því að 

taka próf í þýsku. Fór ég því til Sigurðar Eggerz1 sem þá hafði nýlega myndað 

stjórn, var dóms- og kirkjumálaráðherra og sótti um 100 kr. styrkinn og fékk ég 

hann að mig minnir til 4 ára. Man ég ekki til að ég þyrfti að skrifa umsókn. 

Um veturinn hafði ég gengið til Ágústs H. Bjarnasonar2 og Guðmundar 

Finnbogasonar3 sem kenndu heimspeki og bað ég Ágúst um að fá að taka próf áður 

en ég færi og prófaði hann mig svo að ég gat kallað mig cand. pilos., tók fýluna, sem 

kallað var. 

Þó þessi vetur heima hafi verið mér að sumu leyti til tafar, hafði hann þó mikil 

áhrif fyrir mig. Ég kynntist Jónasi frá Hriflu vel og við töluðum mikið saman 

þennan vetur og upp úr því óx vináttan sem stóð meðan hann lifði. 

Jónas var mest umdeildi maður á Íslandi. Sumir hötuðu hann, en aðrir 

dásömuðu.  

Sigurður Sigurðsson lifði og hrærðist í ræktun og gróðri. Aðaláhugamál Jónasar 

var menn, og skildi hann sálarlíf þeirra undra vel, þó honum hætti nokkuð til að 

telja efnishyggju þeirra og auðsókn of stóran þátt í sálarlífi þeirra. Jónas var tröll að 

tryggð og aldrei reyndi ég nema gott eitt hjá honum. Mér var hann föðurlegur vinur 

sem ég á mikið upp að unna sem ég er honum ævinlega þakklátur fyrir. 

Það var að vissu leyti ógæfa Íslands að Jónas sótti ekki menntaskóla eða 

háskóla, þannig að hann fengi þann aga sem löngu námi fylgir og borið sig saman 

við aðra pilta á líku reki. Hann gekk í Möðruvallaskóla og sagði oft, jafnvel fram á 

elliár, frá ummælum Jóns Hjaltalíns, skólastjóra, að Jónas hafi verið sá þyngsti lax sem 

komið hefði á sína fjöru. Að hinu leytinu hafði hann nokkra ótrú á þeim langskólagengnu, 

taldi langt nám hafa dregið úr þeim dug og kjark. Bar hann þá sem urðu sæmilegir 

embættismenn saman við sjálfan sig, en ekki hina sem sköruðu fram úr. 

Hvort það var þessi skoðun á aga langs náms, eða aðrar ástæður, þori ég ekki að 

segja, en það var mörgum vinum hans raun, að honum hætti til að skýra rangt frá 

staðreyndum. Haft er eftir honum, þegar á það var bent, að hann hafi sagt: Það gæti 

verið satt. 

Raunar er langt frá að hann hafi verið einn um það í íslenskri blaðamennsku. Til 

að nefna aðeins eitt dæmi um hvernig var logið upp á hann var sagan um 

fermingardrenginn Jónas Jónsson, sem hafi alls staðar reynt að koma illu af stað 

milli fermingarsystkina sinna. Varð það til þess að öll fermingarsystkini hans 

                                                           
1 Sigurður Eggerz. Sýslumaður, alþingismaður, forsætisráðherra og rithöfundur. 
1 Guðmundur 1875-1945). Sýslumaður, alþingismaður, forsætisráðherra, rithöfundur o.fl. 
2 Ágúst H. Bjarnason (1875-1952) prófessor í heimspeki; stofnaði Ágústarskólann og stjórnaði. 
3 Guðmundur Finnbogason (1873-1944), landsbókavörður. 
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skrifuðu mótmæli gegn þessari sögu, sem enginn fótur var fyrir. Enda voru bestu 

vinir Jónasar og tryggustu einmitt af æskuslóðum hans, er höfðu þekkt hann lengst. 

Hvernig stóð á því að ég hætti við að fara í verslunarháskólann og innritaði mig 

í staðinn í hagfræði í Berlínarháskóla? Sigurður Eggerz sagði að ég fengi ekki styrk 

til tveggja ára verslunarnáms og breytti ég þá til og fór í hagfræðinám. 

Nám í Þýskalandi 

Er ég kom til Berlínar hitti ég þá fyrir Kristin Guðmundsson,1 sem hafði verið 

sambekkingur minn í 4. bekk en tekið 5. og 6. bekk á einu ári og var því stúdent 

einu ári á undan mér og Stefán Pétursson2 síðar ritstjóra Alþýðublaðsins sem eins 

stóð á með. Sá þriðji var Einar Olgeirsson,3 sem var sambekkingur minn en var 

kominn þangað á undan mér. 

Voru þeir allir ágætis félagar, en þeir Stefán og Einar eldrauðir kommúnistar, 

sem keyptu blað kommúnista: Rauða fánann og lásu með hrifningu, bjuggust helst 

við byltingu um næstu mánaðamót. Sérstaklega var Stefán ofsafenginn í aðdáun 

sinni á ýmsum hetjum sósíalismans. Fór því seinna til Moskva og kynntist þessum 

hetjum sínum. Varð það til þess að hann barði að dyrum danska sendiráðsins í 

Moskva og bað um vernd þeirra til þess að þeir dræpu hann ekki svo lítið bæri á. Er 

hann kom heim varð hann ritstjóri Alþýðublaðsins og gagnlegur maður í landinu, 

enda hafði hann til þess allt nauðsynlegt, góðan vilja, góðar gáfur og góða menntun; 

en hann mun vera einhver fróðasti maður í sögu sem nú er hér á landi. 

Einar Olgeirsson er einhver geðþekkasti stjórnmálamaður hér á landi og hygg 

ég að myndi hafa hneigst til forystu hans í hvaða flokki sem hann hefði starfað. Við 

vorum góðir vinir að heiman og reyndist hann mér ágætur vinur, félagi og 

hjálparhella er ég kom til Berlínar. Við vorum mjög mikið saman, það var ekki langt 

á milli bústaða okkar og munum hafa hist flesta daga vikunnar og fengum við okkur 

oft kvöldkaffi saman á Café Vaterland við Potsdamer Platz. 

Ég var heldur þunnur í þýsku og átti erfitt með að leggja niður íslenska 

málvenju að leggja áherslu á fysta atkvæði hvers orðs, eins og frægt er með íslenska 

stúdenta í Kaupmannahöfn. Eftir nokkra umhugsun leist mér best á að lagfæra 

þetta með því að lesa leikrit Schillers upphátt fyrir sjálfum mér og hafði það mjög 

góð áhrif, enda þótti mér þau mjög skemmtileg. Fór svo að ég kunni langa kafla úr 

þeim til skemmtunar þýskum stúdentum sem ég kynntist og fannst þetta óvenjuleg 

kunnátta, þó þeir hefðu sjálfir lesið kafla úr þeim. 

                                                           
1 Kristinn Guðmundsson (1897-1982), frá Króki á Rauðasandi. Félagi Helga, hagfræðingur, kennari við Menntaskólann 

á Akureyri, endurskoðandi, utanríkisráðherra og sendiherra. 
2 Stefán Pétursson (1898-1987), síðast þjóðskjalavörður. 
3 Einar Olgeirsson (1902-93). Róttækur alþingismaður; ræðusnillingur mesti. 
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Ég bjó í Markgrafenstrasse. Það var ekki langt í háskólann við Unter den 

Linden. Nokkur hús frá var Schillerleikhúsið, sem aðallega lék leikrit eftir hann. Fór 

ég þangað því alloft, bæði vegna málsins og af því að mér þótti gaman að því. Eitt 

kvöld þar er mér sérstaklega minnisstætt. Leikið var: Wilhelm Tell. Þegar kom að því 

atriði þar sem bændurnir sverja að standa saman gegn hinum erlendu kúgurum, 

stóð maður sem sat í sætaröðinni fyrir framan mig upp og rétti upp þrjá fingur og 

sagði eiðinn fram með leikaranum; en áður en hann hafði sagt fyrstu setninguna 

höfðu flestir leikhúsgestir einnig staðið upp, rétt upp þrjá fingur og sóru eiðinn um 

að standa saman uns landið væri aftur frjálst. Var þetta áhrifamesta atriði sem ég 

hef verið viðstaddur í nokkru leikhúsi, því hér var alvara með erlenda óvinaheri í 

landinu. 

Í Berlín kynntist maður engum. Þeir fyrirlestrar sem ég sótti voru haldnir í 

stærsta fyrirlestrarsal háskólans með sætum fyrir 1.500 manns. Festu stúdentarnir 

nafnspjöld sín á borðin og vegna hvaða fyrirlestra þeir höfðu tryggt sér þetta pláss, 

og virtu menn það. Ég sat í fyrirlestri hjá Sombart1 við hliðina á japönskum stúdent  

sem þó virtist um fertugt og hét Okada. Hann fékk sér sæti og lagði vélrituð blöð 

fyrir framan sig, tók af sér gleraugun, lagði þau ofan á blöðin, krosslagði arma á 

brjósti og sofnaði og svaf þangað til fyrirlesturinn var búinn er hann vaknaði við 

þruskið. Spurði hann hvað fyrirlesarinn hafði sagt síðast og merkti við það á 

blöðunum. Þýskir stúdentar hraðrituðu fyrirlestrana og seldu þá fjölritaða til 

annarra stúdenta, mjög dýrt. Bað ég Okada þegar við fórum að kynnast lítið eitt, 

hvort hann vildi lofa mér að lesa heftið, en hann neitaði því, kvaðst ekki mega 

missa það í tvo daga. 

Mér var nokkur forvitni á að sjá Albert Einstein2 og fór því í fyrsta fyrirlestur 

hans sem haldinn var í auditorium maximum (stærsta salnum). Hann var þó ekki 

fullur, en ég gladdi mig við þetta gáfulega andlit, með fínlegu nefi (ekki gyðinganefi) 

og ljómandi enni. Hárið var kembt frá andlitinu og var byrjað að grána. Hann var 

eins og fíngerð og fullkomin sýrumynd (etching). Ég mætti honum rúmum mánuði 

síðar og var hann þá að fara einn í lítinn fyrirlestrasal og voru þar 8 stúdentar. 

Auðsjáanlega höfði flestir af þeim sem komu á fyrsta fyrirlesturinn komið af 

forvitni að sjá hann, eins og ég. 

Er leið að hausti gerði ég upp reikningana við sjálfan mig. Mér hafði 

raunverulega lítið farið fram í þýsku og ekki kynnst neinum þýskum stúdentum að 

ráði, en aðallega talað íslensku. Þar sem það er venja þýskra stúdenta að flytja sig 

milli ýmissa háskóla ákvað ég að vera í Heidelberg næsta vetur. Þar voru góðir 

prófessorar og ég taldi að í smærri háskóla væri auðveldara að komast í kynningu 

við fólk. 

                                                           
1 Werner Sombart (1863-1941) einn helsti hagfræðiprófessor þjóðverja. 
2 Albert Einstein (1879-1955), höfundur afstæðiskenningarinnar; nóbelsverðlaunaþegi. Sjá lýsingu HPB á Einstein og 

fyrirlestri hans síðar í þessari samantekt. 
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Flutti ég því þangað og var þar veturinn ´22-´23. Heidelberg liggur inni í mjóum 

dal, undarlega loftlitlum og loftillum. Mér fannst oft ég væri að kafna þar. Leigði ég 

í gömlu húsi með steinplötu um að Fritz Reuter1 hafi búið þar. Fékk ég þar gott 

herbergi hjá verkamannafjölskyldu. Vann maðurinn í Ludwigshaven og varð ég 

ekkert var við hann nema um helgar, en þá sá ég hann ekki, en heyrði því meira, því 

öll fjölskyldan skammaðist svo hátt að það heyrðist út á götu þegar maðurinn var 

heima. Konan átti tvö stálpuð börn, en þau saman lítinn dreng, fjögurra ára með 

syfilistiskar tennur. Hef ég stundum hugsað til þess hvað hafi orðið um þennan litla 

dreng. Hann var heldur ófélegur, en faðir hans hafði vanið hann á að gefa honum 

staup af sterku áfengi, helst cherry brandy2, en þegar drengurinn fékk það hvolfdi 

hann því í sig og nuggaði á sér magann og sagði: Þetta er gott. Hló faðirinn þá 

ofsalega og vinir hans að því hvað þetta væri duglegur drengur. Sá ég ekki betur en 

að drengurinn væri að verða ofdrykkjumaður. 

Annar stúdent hafði herbergi þarna og urðum við allgóðir vinir. Hann var með 

tæringu og sagði oft að hann vissi ekki hví hann væri að þessu námi, því hann 

myndi áreiðanlega deyja áður en hann gæti lokið námi. Við gengum oft út saman, 

langar leiðir á sunnudögum og held ég það hafi ef til vill verið gott fyrir hann. 

.3 

Í Heidelberg kynntist ég allmörgum stúdentum og þar kynntist ég alveg nýrri 

manngerð sem ég hafði aldrei kynnst fyrr. Það voru svokallaðir BURSCHENSCHAFT 

– STUDENTEN en þessi stúdentafélög hafa reglulega fundi, þar sem þeir drekka 

ógrynni af bjór, en mega þó ekki verða drukknir. Það getur verið erfitt þegar 

formaðurinn heimtar að menn drekki úr heils- eða hálfslíters könnum með stuttu 

millibili. Í salernum þýskra kráa, þar sem þessir fundir eru haldnir, eru því margir 

stöplar með skálum í brjósthæð þar sem menn geta ælt bjórnum, og reka þeir þá 

venjulega fingur ofan í kok til að losna við bjórinn. Þarna er mikið sungið og 

söngbækurnar eru í góðu bandi með stórum bólum svo bjórinn geti flotið á 

borðinu án þess að skemma bandið. Á hátíðisdögum eru þeir klæddir í 

miðaldabúninga með litríkum húfum, svörtum flauelsjökkum, hvítum leðurbuxum 

og reiðstígvélum er ná upp fyrir hné að framan. Þeir ganga með þrílitt band yfir 

brjósti og hafa sverð við hlið. Eru þeir ótrúlegir oflátungar og snobbaðir margir 

hverjir og þykjast öllum æðri að vera í þessum félögum og virðast ganga upp í þeim. 

Margir þeirra eru aðalsmenn. 

                                                           
1 Fritz Reuter (1810–1874). Þýskur rithöfundur. 
2 Væntanlega kirsch. 
3 Sjá E.Á.: Fjölskyldubréfasafn Eggerts og Ingibjargar Briem. Lbs.  
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Þegar ég var þar voru einvígi stúdenta bönnuð, en þeir æfðu samt mjög 

skylmingalist og hvað lítið sem út af bar og einhverjum fannst hann móðgaður, 

heimtaði hann einvígi (Wollen wir darauf Schlagen – eigum við að skylmast um það!). Var 

talin nokkur hætta af þessum einvígum, sérstaklega eftir að þau voru bönnuð, því 

læknar urðu að tilkynna um sár í einvígum, en þó læknastúdentar gerðu að þeim 

voru þau ekki hreinsuð nógu vel og gat komið drep í sárið. Vissi ég um einn 

stúdent sem dó, veturinn sem ég var þarna, af sárum í einvígi. 

Þjóðverjum þykir mjög fínt að hafa ör á höfði eða á kinn eftir sverðshögg. 

Kunningjar mínir sögðu þó að mikið af þeim væru gerð á lækningastofum þar sem 

allra heilbrigðishátta væri gætt, því menn vildu gjarna sýnast hafa verið í þessum 

stúdentafélögum. Einn vinur minn taldi að hann gæti hæglega komið mér í slíkt 

stúdentafélag en þar sem ég var friðsamur, vildi hvorki þiggja sár né veita, ekki 

stunda bjórdrykkju, svo maður væri í roti næsta dag, þá afþakkaði ég það. Var ég 

mest með rólyndum þægilegum stúdentum, er höfði áhuga á bókmenntum og 

listum.  

Einn þeirra var frá Amorsbach í Bayern. Bauð hann mér til sín um vikutíma og 

fór ég þangað. Faðir hans var umsjónarmaður geysivíðlends skóglendis, sem 

einhver aðalsmaður vor 5-6 m breiðir. Fórum við ríðandi um skógana með föður 

hans. Sagði hann mér átti. Bjó hann í hluta hallarinnar sem var allmyndarleg, því t.d. 

gangarnir margt og mikið um bestu rækt skóganna frá hagrænu sjónarmiði, en hann 

lét höggva hvert einasta tré á nokkrum dagsláttum í einu. Held ég að slíkt mundi 

ekki reynast vel hér á landi uppblástursins. Er ég varð sendiherra í Bonn skrifaði 

þessi stúdent mér og vildi rifja upp gamlan kunningsskap, en hann var í Berlín og 

átti ég ekki hægt með að fara þangað. Ég bauð honum til mín. Skiptumst við á 

nokkrum bréfum en ég fór aldrei til Berlínar og hann ekki til Bonn, svo við sáumst 

ekki. 

Einhvern tíma, þegar ég kom í háskólann, kom einn kunningi minn með miklu 

írafári og sagði mér að nú væri dagur brandarans kominn og ég yrði að fara í 

fyrirlestrarsal nr. 3. Ég skildi þetta ekki, en hann sagði að gamall prófessor segði 

alltaf sama brandarann og hefði gert það í 30-40 ár og þeir vildu gleðja hann með 

því að koma nú margir og hlæja eins og þeir gætu. Ég vildi auðvitað ekki missa af 

neinum gleðskap, svo ég fór þangað, og varð stofan troðfull. Einn af þremur 

stúdentum gamla mannsins fylgdist með í handriti hvenær brandarinn kæmi; er 

hann gaf merki skalf hið forna hús af hlátri ungra manna. Mér fannst prófessorinn 

verða nokkuð undrandi, en hann brosti góðlátlega við allri þessari kátínu. Þegar 

æskulýðurinn var loksins búinn að hlæja eins og hann gat sagði prófessorinn: Bíðið 

þið við herrar mínir. Nú kemur brandarinn, sagði hann, og nú veltust menn um af hlátri 

aftur. Hafði sá sem átti að gefa merkið, gefið það af skömmum sínum of snemma, 

en gamli maðurinn lét það ekki trufla sig. 
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Þó mér félli að ýmsu leyti vel í Heidelberg og ég eignaðist þar vini, var ég 

undarlega dauðyflislegur. Sögðu kunningjarnir mér að ef ég væri latur um 

vetrartímann skyldi ég reyna sumarið, því þá væri illverandi þar, loftið kyrrstætt í 

þessum þrönga dal og skógarnir í kring gerðu loftið enn þyngra.  

Kristinn Guðmundsson hafði sagt mér mikið af Kiel og taldi ég rétt að fara 

þangað og gerði það vorið 1923. Er ég gekk frá járnbrautarstöðinni stöðvaði ég á 

tröppunum og leit yfir stórt torgið fyrir framan stöðina. Á torginu miðju litaðist um 

stórvaxinn maður, sem kom mér kunnuglega fyrir sjónir. Er ég athugaði hann betur 

var þar kominn Kristinn Guðmundsson, hafði komið frá Berlín á sama klukkutíma 

og ég. Var því fagnaðarfundur, en hann sagðist hafa þurft að komast úr 

íslendingahópnum í Berlín og ég sagði hann hafa lýst Kiel sem svo þægilegum og 

góðum háskóla, að ég hafi farið þangað til að vera ekki eins og rotaður í 

Heidelberg.  

Við vorum mikið saman í Kiel og tefldum mikið skák. Er hún hinn versti 

tímaþjófur, svo ég hef aldrei snert á skák síðan. Annars var ágætt að vera í Kiel, 

sérstaklega við hagfræðinám eða öllu heldur rannsóknir ýmiskonar, því þar er 

geysimikið bókasafn. Einar 20 stúlkur höfðu það starf að safna úrklippum úr 

blöðum víðs vegar um heim, raða þeim og skrásetja, svo maður hafði þar aðgang að 

nýjustu upplýsingum sem fáanlegar voru. Hagfræði getur breyst fljótt, svo að bækur 

nái ekki til nýjustu breytinga. 

Allar nýjar bækur voru settar á sérstaka hillu, svo að stúdentar höfðu aðgang að 

þeim. Þeir voru hvattir til að lesa þær og segja um hvað þær fjölluðu, á vísindalegu 

máli, venjulega 4-6 línum. Voru þær umsagnir birtar í stóru tímariti hagfræðideildar. 

Fékk stúdent sem svaraði, sem svara einum dollar fyrir hverja umsögn. Gátu þær 

verið mjög gagnlegar, sérstaklega ef titillinn gaf ekki fullnægjandi upplýsingar um 

innihaldið. 

Ég leigði allstóra stofu af konu einni, sem var ekkert heima á daginn. Stofa sú 

sem ég leigði sneri út að götu, veggurinn til hægri var húsveggurinn, en til vinstri 

var allbreiður stigauppgangur og voru 2 íbúðir á hveri hæð. Rétt um tvö leytið 

heyrði ég allþungt þramm í stiganum; síðan hringl í lyklakippu, eins og hurðin væri 

opnuð og þungt fótatak barst inn í íbúðina. Ég gerði mér ekki nema óljósa grein 

fyrir þessu í fyrstu tvö skiptin, en í þriðja skiptið hélt ég að það væri frúin er ætti í 

einhverjum erfiðleikum með að komast inn. Fór ég því fram og opnaði dyrnar, en 

þar var enginn. Næsta dag var ég öllu fyrri til er ég heyrði hringlið og opnaði, en þar 

var enginn. Um sex leytið heyrði ég umgang og hringl í lyklakippu og þaut út og 

opnaði og var þá húsmóðirin fyrir utan og systir hennar. Sagðist ég hafa komið til 

að opna því um tvöleytið hafi ég haldið að hún væri að reyna að komast inn en þá 

hefði enginn verið fyrir utan. Hún fölnaði og sagði með hræðslusvip: Nei, herra 

Briem, það getur ekki verið, þetta er alger misskilningur. Ég kvað það auðvitað vera, enda 

enginn fyrir utan. 
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Seinna, sagði systir hennar mér, að mágur sinn hefði unnið í einni af hinum 

miklu skipasmíðastöðvum í Kiel, en fyrir um 6 mánuðum hafi skrúfa fallið úr 

mikilli hæð á hvirfilinn á honum og drepið hann samstundis. Hafi hann þá verið 

fluttur heim til sín á börum, en enginn var heima. Hafi þeir þá farið í vasa hans og 

fundið rétta lykilinn og sett börurnar inn í stofuna. Hafi einn félaga hans verið 

látinn bíða til að segja ekkjunni frá slysinu. Því hafi systur sinni brugðið svo mjög er 

ég sagði frá að ég hafi heyrt þetta, og bað hún mig að minnast ekki oftar á það. Man 

ég ekki hvort þetta hélt áfram eða ég vandist því svo að ég hætti að taka eftir þessu. 

Var þetta fyrsta dulræna fyrirbrigðið sem ég upplifði.  

Meðan ég var í Kiel fékk ég afleitt kýli aftan á hálsinn. Þegar það stækkaði og 

bólga kringum það óx fór ég til eins prófessorsins, sem var læknir. Hann skar í það 

og hafði einn stóran og sterkan sjúkraliða sem pressaði mig og reyndi að ná út 

graftarnaglanum og kvaldi mig ógurlega. Gekk þetta í nokkrar vikur og var ég alltaf 

reifaður um hálsinn og með allskonar plástra. Þegar prófessorinn þurfti að bregða 

sér frá einn daginn sagði sjúkraliðinn: Farið í samdrykkju. Ég hváði við en hann 

endurtók: Drekkið þér með stúdentum. Ég hugsaði að það yrði þó ekki eins sárt og 

þessar stöðugu heimsóknir til læknisins. Viti menn! Allt í einu fór mér að batna, þó 

ég beri örið enn. Fróðir segja að ég muni hafa þjáðst af vítamínskorti en fengið 

vítamín í bjórnum. Fátt er svo illt að einugi dugi. 

Ekki skil ég nú hvað olli því að ég ákvað að hverfa frá Kiel til Berlínar haustið 1923. 

Nú virðist mér að minnsta kosti sem allt hafi mælt með því að vera áfram í Kiel, en 

ekkert með því að fara í stórborgina. En hvað um það; ég lagði af stað til Berlínar 

sunnudag seint í október. Á leiðinni varð ég mjög veikur, fékk miklar kvalir í 

kviðinn. Veit ég ekki hvort einhver af þeim sem voru í sama klefa kölluðu á hjálp 

eða hvernig stóð á því að einhver járnbrautarmaður studdi mig út í bíl sem flutti 

mig á spítala og sá um ferðatöskur mínar. Ég man aðeins að ég staulaðist eftir 
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stéttinni á járnbrautarstöðinni í Hamborg, kengboginn af sársauka eins og verið 

væri að draga úr mér tönn. Kvalirnar voru svo miklar að svitinn draup af mér. 

Strax og ég kom á spítalann var ég borinn inn á skurðstofu, skorinn upp og 

tekinn úr mér botnlangi. Vaknaði ég við að snjóflygsa féll á andlitið á mér. Tveir 

menn báru mig á börum í þá byggingu þar sem ég mundi fá rúm. Þeir höfðu brotið 

teppið sem ég lá á svo að þar var öndunarop, en þarna var mikil snjókoma. Sem 

auðugur útlendingur fékk ég eins manns herbergi og öll umönnun var fyrsta flokks, 

að kallað var. Í fyrstu var viðurgerningurinn lítið annað en ísmolar, sem ég varð þó 

að spýta út úr mér. Seinna spurði ég um hver væri munurinn á fyrsta og öðrum 

flokki, sögðu hjúkrunarkonurnar, sem voru indælar stúlkur, að ég fengi matinn á 

málmfötum, en almúginn í steinungsfötum. 

Klukkan fjögur um nóttina byrjaði sá djöfuls-gauragangur, sem var meiri en ég 

hefi nokkurn tíma heyrt áður. Heyrðust miklar sprengingar, vélbyssuskothríð og í 

allskonar byssum. Undraðist ég hverju þetta sætti, en um hálftíma eftir að þessi 

skarkali byrjaði kom læknanemi, sem gaf mér einhverja sprautu en þóttist ekki heyra 

hávaðann og öskrið í fólki. Mun þetta hafa verið morfín eða einhverjar 

óminnisveigar. 

Er ég rankaði við mér var ég kominn í fjögra manna herbergi. Var töluverður 

hávaði en þó miklu minni en áður. Herbergisfélagar mínir sögðu mér að kl. 4 hafi 

brotist út uppreisn um alla borgina en bardagar aðallega staðið við hringbrautina, en 

það er járnbraut sem liggur nærri því kringum Hamborg og ekki langt frá 

sjúkrahúsinu þar sem ég lá. Hafi uppreistarmenn úthrópað sovétlýðveldi í 

Hamborg. Þeir hafi sagað götutrén og gert sér allmikið virki undir hringbrautinni. 

Lögreglan réði ekki við neitt. Það væri búist við herstyrk seinna, en ennþá óvíst 

hvar uppreistin mundi brjótast út víðar í Þýskalandi.  

Spítalastjórnin hafi búist við að orrustugnýrinn mundi hafa slæm áhrif á 

sjúklingana og því sent alla lækna til að gefa sjúklingunum sprautu, en það margir 

menn hafi særst að nú þurfti að taka inn á spítalann hundruð særðra manna og nota 

plássið til hin ýtrasta. Því hefðum við fyrsta flokks sjúklingar verið fluttir saman og 

tveimur særðum bætt við. 

Fyrsta flokks sjúklingurinn var herforingi úr stríðinu, sem hafði verið alllengi á 

spítalanum. Reyndi hann að kenna mér hvaða tegund af byssum gæfi frá sér þau 

hljóð sem við heyrðum. Þeir tveir sem særst höfðu hjörnuðu bráðlega við.  

Annar þeirra sagði mér sögu sem ég get ekki gleymt. Hann var skartgripasali 

ljóshærður og feitlaginn, heldur góðlegur maður. Hann var tekinn til fanga suður á 

Balkanskaga í stríðinu og látinn vinna þar á litlum bóndabæ. Þar var ekki 

mannskapur til að gæta hans, svo fötin voru tekin á hverju kvöldi og læst inni 

einhversstaðar. Þó hafði hann skyrtu sem náði niður á mitt læri. Nótt eina braust 
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hann út og flýði norður á bóginn á skyrtunni einni fata. Er birti af degi klifraði hann 

upp í stórt tré og lét það skýla sér. Ekki varð hann var við að mikil leit væri gerð að 

sér. Þegar birti kom gamall maður og byrjaði að vinna á akri þar nærri, en ekki sá 

hann aðra. Er leið að hádegi gerði Þjóðverjinn ráð fyrir að maðurinn fengi sér bita 

og miðdegisblund. Leitaði hann sér því að vopni og fann grein sem hann gat 

bundið stein við. Læddist hann síðan að þeim stað sem gamli maðurinn hafði 

geymt nestið. Er hann kom til að borða gat hann hlaupið að honum og drepið 

hann. Tók síðan klæði hans og nesti og þóttist nú öruggur, er hann var ekki nakinn. 

Komst til Austurríkis og Þýskalands. 

Spurði ég hann hvort ekki hefði verið hægt að láta sér nægja að rota gamla 

manninn. Hann sagði að hann mundi fljótt hafa getað sigað á sig leitarmönnum. 

Spurði ég hann hvort honum hefði ekki liðið illa að hafa drepið mann til að fá 

nokkrar brauðsneiðar og einhverja fataleppa. En það virtist aldrei hafa flögrað að 

honum. Svaraði hann aðeins: Það var aðeins hann eða ég, og þá vildi ég heldur að það væri 

ég sem lifði.  

Þrátt fyrir þetta svar tel ég víst að maðurinn hafi verið góðmenni, þægilegur í 

umgengni, eins og hann var þarna á spítalanum. En svona breytir stríð öllum 

siðgæðishugmyndum og gerir menn verri en villidýrin. 

Allir hlutir spítalans voru merktir AKStG, (Allgemeine Krankhaus St.Georg) sem 

hjúkrunarkonurnar sögðu að væri einkunnarorð spítalans: Armer Kranker Stieb 

Geduldig: Aumingja Sjúklingur, Dey Þú Þolinmóður.  

Var barist mikið kringum spítalann. Á fimmta degi kom herlið í baráttuna og 

sigraði kommúnista á sjöunda degi. Höfðu kommúnistar úthrópað1 sovétlýðveldið 

á fyrsta degi; svo ég hefi búið í þýsku sovét-lýðveldi í tæpa viku. 

Við réttarhöldin kom í ljós að kommúnistar höfðu hugsað sér að gera uppreist í 

öllum helstu borgum Þýskalands þennan mánudagsmorgun og reiknað með að þar 

sem Þjóðverjum væri ekki leyft að hafa nema 100.000 manna her, mundi hann ekki 

ráða við þá þegar hann þyrfti að skiptast á margar borgir. Af einhverjum ástæðum 

ákváðu þeir að fresta uppreisninni; þorðu ekki að treysta pósti eða síma, sendu 

heldur sendiboða til að tilkynna það. Járnbrautarlestinni til Hamborg seinkaði mjög 

og er hún nálgaðist Hamborg heyrði sendiboðinn að orrustan var byrjuð og yrði þá 

að láta skeika að sköpuðu. 

                                                           
1 Svo. 
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1 Álfheiður var á sínum tíma, eins og sagði áður, þekkt fyrir að hafa gengist undir einn fyrsta, ef ekki fyrsta, 

botnlangaskurð á landinu sem framkvæmdi Guðmundur Hannesson læknir á Akureyri. 
2 Eysteinn Bjarnason (1902-51). Sonur (af fyrra hjónabandi) Bjarna Jónssonar alþm. frá Vogi og Guðrúnar 

Þorsteinsdóttur frá Haukagili. Stjúpsonur Ólafs E. Briem alþm. Verslunarskólamenntaður, þá við framhaldnám í 
Þýskal. Verslunarstjóri fóstra síns Pálma Péturssonar kaupm. á Suðárkróki.  



84 

 

                                                           
1 Séra Skúli Skúlason (1861-1933) prófastur  í Odda. 
2 Lárus Fjeldsted (1879-1948) hæstaréttarlögmaður, félagi Theodórs í rekstri lögmannsstofu, eins og nú er nefnt. 
3 Jón Magnússon (1859-1926). Fyrr, og síðar, forsætisráðherra. 
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Meðan ég var í Hamborg gat ég lesið í blöðunum um uppreisnina, en það var 

ekkert minnst á hana í blöðum í Berlín og að því er virðist ekki í erlendum blöðum, 

hvernig sem á því stóð, ritskoðun eða annað. Hún hafði þó mikil áhrif á efnahag 

landsins. Er ég fór frá Kiel skipti ég peningum til að hafa farareyri og fékk þá fallega 

brúna seðla upp á 1.000.000 mörk. Er ég kom úr spítalanum eftir rúma viku voru 

sömu seðlarnir í notkun en prentað á ská yfir þá: eine milliarde mörk. Þeir urðu 

þúsund sinnum dýrari á einni viku. Læknirinn sem ópereraði mig setti upp 100 kr. 

danskar og frímerki eins og ég gæti látið hann hafa og greiddi ég hvorutveggja. 

                                                                                                                                                     
1 Hún nefnir ekki eiginkonurnar! Kona Jóns Magnússonar var Þóra Jónsdóttir (1858-1847) æskuvinkona Álfheiðar, 

dóttir Jóns Péturssonar háyfirdómara. Þær voru einnig aldavinkonur kona Axels Tulinius; Guðrún Hallgrímsdóttir 
(1875-1954) Sveinssonar biskups 
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Ég kvartaði þó undan því við hann að ég hafi seiðingsverk áfram vinstra megin. 

Hann sagði það algeran misskilning: Íslendingar hafa ekki tvo botnlanga. Það sem að 

mér var voru nýrnasteinar og kvaldist ég mikið af þeim um nokkurra ára skeið en 

fékk svo algeran bata. Spurði ég aðstoðarlækninn hvort botnlanginn hafi verið illa 

farinn, en hann kvað það ekki hafa verið, þó það hafi getað verið verra. En að 

minnsta kosti hefi ég ekki fengið botnlangabólgu síðan. 

Veturinn í Berlín var mjög óþægilegur. Ég hafði enga krafta eftir uppskurðinn, 

jafnvel átti ég erfitt með að komast upp í sporvagn. Fékk ég þá fyrstu hugmynd um 

það hvernig það er að vera ellimóður. Það voru miklar róstur í Berlín og þegar ég 

kom úr háskólanum, venjulega milli 4 og 5 sá maður oft hliðarstræti full af 

hermönnum, gráum fyrir járnum, bíða þar ef efnt skyldi til óeirða. Mér fannst alltaf 

vera þoka í Berlín.  

Minnist ég sérstaklega eins kvölds eða eftirmiðdags, er ég var að koma úr 

háskólanum. Er ég var kominn að horni Universitätstrasse kom heil herdeild á 

harðahlaupi út úr götunni. Höfðu þeir byssustingi á rifflunum og virtist mér blika á 

stingina um alla götuna, sem þó er ekki löng. Norskur stúdent sem ég þekkti lítillega 

sagði: Við skulum koma niður í Lustgarten, því þar er einhver skemmtun. Var ég sá auli að 

samþykkja það, en það var uppáhalds samkomustaður kommúnista, sem héldu 

fundi þar þó það væri bannað. Átti lögreglan að hindra slíka fundi. 

Við fórum þangað og var einn hópur hrakinn burtu með byssustingjum. Þá 

rann Norðmanninum í skap og hann öskraði eitthvað þýskt ókvæði. Einn af 

hermönnunum tók eftir því og fór til hans, greip hann og ætlaði að taka með sér. 

Hinn streittist á móti og ég kallaði til hans: Sjáið þið ekki að þetta er drukkinn stúdent. 

Það kom hik á manngreyið og ég kippti vininum til mín og við hlupum að smáhópi 

manna og týndumst þar. Man ég ekki með vissu skírnarheiti hans en prófessor með 

eftirnafni hans er í þeirri grein sem norski stúdentinn lagði stund á og varð rektor 

Oslóarháskóla. 

Ég bjó þá í góðri stofu hjá bankamanni einum í Kurfürstendamm. Til þess að 

hafa ekki neitt rag var húsaleigan ákveðin í dönskum krónum. Þetta var góð stofa 

með mjög fallegum ofni úr brúnum leirflögum (kachel) skreyttur með englabörnum, 

sem héldu á blómsveigum milli sín og röð af fallegum stúlkuandlitum. Einhvern 

tíma er ég var lasinn bað ég húsfreyjuna um að leggja í, svo ég fengi hita. Hún sagði: 

Þetta er fallegur ofn, en hann er eins og fallegar konur; einskisnýtar. Ef ég legði í hann núna 

munduð þér ekki fá hita fyrr en eftir nokkra daga. Auðvitað var þetta alveg röng lífsviska 

hjá henni sem ég held að hafi verið sprottin af öfundsýki og ýkjur um ofninn. Ég 

fékk ekki hita og eru veturnir í Berlín þó mjög kaldir. 

Ég var samt heimavið í nokkra daga og gat fylgst með hvernig rósturnar voru 

skipulagðar. Í hliðargötum við Kurfürstendamm voru hersveitir og lögreglumenn. 

Einhversstaðar í bænum var gert upphlaup, þá var kallað á mennina í hliðargötum. 
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Þeir þustu upp í stórar bifreiðar sem fluttu þá burt með ofsahraða. Þeir höfðu varla 

farið úr augsýn fyrr en vel skipulagður flokkur hljóp fram og rændi búðir og 

stundum mölvuðu þeir glugga. Höfðu þeir vagna eða vörubifreiðar til að koma 

þýfinu undan. Voru þeir horfnir áður en varðsveitunum var snúið við. 

Fyrsta júlí féll markið svo að dollarinn kostað 160.000 mörk, - 1. okt. 

242.000.000. 20. nóv. var hann kominn í 4.200.000.000.000. Laun voru goldin 

annan hvern dag eða tvisvar í viku. Þegar svo var komið var allt selt í g-mörkum, þ.e. 

gullmörkum. Um hádegið símaði þjónninn í bankann til að fá að vita gengið á g-

markinu svo útlendingar borguðu beint með erlendum gjaldeyri. Verðlagið hækkaði 

svo ört og menn voru svo ruglaðir að verðlag fór upp úr öllu valdi, einnig í 

erlendum gjaldeyri. Bankamaðurinn sem ég bjó hjá krafðist oft hækkaðrar leigu í 

mörkum þar sem ég borgaði í erlendum peningum. Er hann hækkaði samt leiguna 

frá 1. jan. sagði ég upp herberginu, enda leiddist mér þetta rag. 

Matur var einnig orðinn óþarflega dýr, en aðallega var það ríki og bær sem ekki 

fylgdist með í verðbólgunni, t.d. kostuðu ferðir með strætisvögnum ekki nema 

150.000.000 marka. Burðargjald á bréfum sem ég sendi heim í nóvember 1923 var 

sem hér segir: 5. nóv.: 12.000.000.000 mörk. 19. nóv. 40.000.000.000 mörk. 23. nóv. 

80.000.000.000. 

                                                           
1 Spænska veikin. 
2 Álfheiður tók að sér telpu úr fjölskyldu, sem leigði í Tjarnargötu 24, Jónu Einarsdóttur (1916) og sem missti móður 

sína í spænsku veikinni. Ólst hún upp sem eitt systkinanna. Bókagerðarkona og húsmóðir. Átti Óla Vestmann 
Einarsson prentlistaryfirkennara. 
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1 Ekki beint spámannleg orð. 
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Svo stóð á að elstu systur mínar voru í mikilli vináttu við danska fjölskyldu sem hét 

Gudmundsen en frúin var sonardóttir séra Þorgeirs Guðmundssonar, þess sem 

Jónas Hallgrímsson orti til kvæðið: Nú er vetur úr bæ. Húsbóndinn var sonarsonur 

Guðmundar Skagfjörð,1 prentara í Leirárgörðum. 

Buðu þau mér að vera hjá sér um jólin og þáði ég það. Virtist mér þá best úr því 

ég gat engan veginn klofið það að vera áfram í Þýskalandi fjárhagslega að halda 

áfram námi í Kaupmannahöfn. Eftir að hafa haft ágætt jólafrí fór ég því til Hafnar 

og innritaði mig þar í janúar 1924. 

Kaupmannahöfn – Oxford - Besançon 

 

 

                                                           
1 Guðmundur Jónsson Skagfjörð, 1758-1844. 
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Auðvitað hafði ég aldrei talað dönsku fyrr og varla heyrt hana talaða, nema slettur, 

og þótti allerfitt að skilja hana, en komst fljótlega upp á það. 

Í íslensku nýlendunni í Khöfn var töluvert líf og margir stúdentafundir. Einnig 

voru fundir í Íslendingafélaginu og sótti ég hvorutveggja og naut þess. Hér reyndi 

ég ekki að einangra mig gegn Íslendingum, því ekki þurfti að vanda dönskuna. Hins 

vegar hafði ég ekki mikið samneyti við danska stúdenta. Bæði fann ég að þeir litu 

heldur niður á okkur Íslendinga og voru að reyna að vera heimsmenn sem þeir þó 

voru ekki. Þeim virtist ekki ganga námið vel, því 2/3 af þeim luku aldrei prófi. 

Einn dag fór ég til próf. Axel Nielsen, sem er annar aðalprófessorinn í hagfræði hér.  

                                                           
1 Finnur Jónsson (1858-1934) prófessor. Nánasti vinur Páls föður Helga, þá 66 ára. 
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1 Guðmundur Finnbogason (1873-1944). Llandsbókavörður. 
2 Gæti verið uppkast að óloknu bréfi sem hann hefur líklega verið óánægður með og ekki sent þar eð það virðist hafa 

runnið út í sandinn. Í skjalasafni Helga í Lbs. 
3 Sigurður Sigurðsson búnaðarmálastjóri (sjá áður). 
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1 Sauðnaut. 
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1 Jón Þorláksson (1877-1935). Hann var nýorðinn fjármálaráðherra. Síðar forsætisráðh. o.fl. Átti Ingibjörgu Briem 

Claessen frænku Helga. 
2 Mun vera söguprófessorinn Erik Arup (1876-1952) og sem kom við sögu í sjálfstæðismáli íslendinga. 
3 Lárus Jóhannesson (1898-1977). Sonur Jóhannesar Jóhannessonar bæjarfógeta, alþingism., hrl., hæstaréttardómari, 

ættfræðingur. 
4 Mun átt við að senda hann milli sendiráða. 
5 Styrk 
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Veturinn 1924-25 bjó ég með Sigurði Gudmundsen, syni þeirra 

Gudmundsenshjóna og var hann að hálfu leyti Íslendingur. Fór mjög vel á með 

okkur og leigðum við 2 herbergi með útsýn yfir vötnin. Hann nam lyfjafræði.  

Húsmóðir okkar lét okkur einnig fá hádegismat. Hún var afbragðskona, 

hreinleg og heiðarleg, en ákaflega einföld. Haustið sem við fluttum til hennar gekk 

hún í einhvern trúarsöfnuð, að mig minnir deild aðventista. Þar var æðsti maður 

pastor Petersen og það var nú maður á báðum buxunum. Hún sagði okkur oft hvað 

hann hefði verið að segja þeim og trúði auðsjáanlega hverju orði. Hún borgaði 

tíund til safnaðarins og reyndi ég að benda henni á að hún ætti ekki að greiða tíunda 

hluta af því sem við greiddum henni fyrir húsaleigu og mat, því hún ætti aðeins að 

greiða tíunda hluta þess sem teldust tekjur hennar en ekki af kostnaðinum. Ekki 

vildi hún fallast á það því hún sagði að sér væri svo mikil ánægja að greiða til 

safnaðarins. 

Eftir áramótin sagði hún okkur að nú yrði heimsendir áður en margar vikur 

væru liðnar. Hún fléttaði þunnt hár sitt og festi það í undarlega lykkju við eyrun. 

Var þetta til að gera englunum léttara fyrir. Þegar heimurinn færist hefðu þeir nóg 

að gera, þytu um eins og eldibrandar og héldu höndunum fyrir sér. Þeir sem væru 

með hárið í lykkjum væru þeir rétttrúuðu sem englarnir flyttu rakleitt til himna, því 

skrifað stendur að þeir skuli ekki deyja heldur flyttu englar þá beint til himnaríkis. 

Væri að því mikill vinnusparnaður að englarnir þyrftu ekki eð þreifa á hverjum 

einstökum en hendur þeirra lentu beint í lykkjunum. 

Spurðum við hvort pastor Petersen gengi einnig með lykkju, en hún taldi að 

englarnir mundu nú ekki vera í vandræðum með að þekkja hann, með eða án lykkja. 

Hún sagði okkur að við skyldum ekki undrast þó hún væri horfin einhvern daginn, 

en við mundum finna kostpeninga okkar fyrir þá daga sem eftir væru mánaðarins í 

                                                           
1 Hallgrímur Hallgrímsson (1888-1945) bókavörður í Landsbókasafni, í drykkfelldara lagi. Ort um hann látinn: Floginn er 

til fegri landa / friðnum hvílir í. / Hallaði sér og hætti að anda / Hallgrímur Reddboddý. 
2 Magnús Kristjánsson (1862-1942), alþingismaður, forstjóri Landsverslunar, fjármálaráðherra 1927-8. 
3 Jón Árnason (1885-1977). Forstjóri Sambands íslenskra samvinnufélaga (S.Í.S.) og bankastjóri Landsbankans. 
4 Er Haraldur Guðmundsson ráðherra tók sæti í sambandslaganefndinni var honum hrósað af Dönum fyrir framburð. 

Haraldur baðst undan hrósi, skýrði framburð sinn með þessu: Det er en medfödt talefejl. Haraldur skrollaði, eins og það var 
kallað. Þetta sagði Pétur þulur Pétursson. 
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dós á eldhúsborðinu, því hún vildi ekki hafa einn eyri af okkur. Hinsvegar virtist 

henni sem við mundum þurfa á þeim að halda ef heimurinn færist. 

Sagði hún okkur öðru hverju hvernig gengi með heimsendi og tókum við öllum 

fréttum um það með virðuleik og alvöru, því ekki vildum við særa þessa góðu sál. 

Eftir því sem dróst að heimsendir kæmi minntist hún sjaldnar á það, en gaf okkur 

stundum ástæður pastor Petersen fyrir frestuninni. Þegar komið var fram á vor, 

heyrðust einu sinni miklar drunur. Vorum við báðir heima og gestir hjá Sigurði.  

Kom frk. Nielsen þá hlaupandi inn og sagði:  Nú er heimsendir að koma. Heyrið þið 

ekki drunurnar.  

Gesturinn: Já, þetta eru skotæfingar.  

Nei, sagði frk. Nielsen. Svona byrjar það einmitt með miklum drunum, þegar heimurinn 

ferst.  

Gesturinn. Nei, þetta eru skotæfingar frá Tre kronor kastalanum. Það er aðvörun um þær 

í dag.   

Auðvitað trúði hún því ekki fyrr en henni var sýnt það á prenti. Gekk hún burtu 

mjög mædd. Fór ég út eftir henni til að reyna að hugga hana og töluðum um að 

1000 ár væri sem einn dagur o.fl. svo pastor Petersen gæti auðveldlega skjátlast í 

tímasetningu. En ég held hún hafi aldrei náð aftur fyrra trausti á þeim ágæta presti. 
 

 

  

                                                           
1 Matthías Þórðarson (1877-1961) þjóðminjavörður hafði unnið að því að sendur yrði fulltrúi á blaðamannanámskeið í 

Svíþjóð. Dróst reyndar fram á síðustu stund að Sveinn Björnsson sendiherra gæfi svar: Vill ekki láta mig vita það fyrr en á 
síðasta augnabliki, að diplomata sið(!). Átti að halda honum kveðjusamsæti, en það var svo dýrt að HPB bjóst ekki við að 
geta verið þar. 

2 Hallgrímur Benediktsson (1885-1954) og heildsali. 
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Ferð Helga. P. Briem til Svíþjóðar vorið 1924. 

Úr bréfum til Álfheiðar Briem. 

                                                           
1 Þá gerði hann ráð fyrir að koma til Íslands. 
2 Anker Kirkebye (1884-1957). Svo til allan starfsferilinn blaðamaður hjá Politiken. 
3 Þórdís systir Helga vann á Miðstöð talsímans í Rvík. 
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1 Gösta Ekman (1890-1938). Einn helsti leikari Svía á sinni tíð; þekktur úr kvikmyndum. 
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1 Hjalmar Branting (1860-1925) forsætisráðherra, formaður jafnaðarmannaflokksins. 
2 Anders Örne (1881-1956). Lengi ríkisdagsmaður, samgönguráðherra og póstmálastjóri. 
3 Robert Cecil (1864-1958). Þingmaður, aðstoðarráðherra íhaldsmanna; forgöngumaður um Þjóðabandalagsmál. 
4 Einar Þorgilsson (1865-1934). Þingmaður m.a. Sjálfstæðisflokksins eldra. Athafnamaður í Hafnarfirði, afi Matthíasar 

Matthiesen. 
5 Jakob Möller (1880-1955). Ritstjóri, alþingismaður, ráðherra, sendiherra. Varð skotspónn Jóns próf. Helgasonar í 

kvæðinu: Sendiherrann og dóninn.   
6 Ásmundur Sveinsson (1893-1982), myndhöggvari. 
7 Ekki vitað hver það gæti verið eða hvort rétt sé munað. 
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1 Selma Lagerlöf (1858-1944), nóbelsverðlaunahöfundur. 
2 Sennil. Valdemar Langlet, sonur eins af helstu arkitektum Svía. Rómaður málamaður en vann sér það til frægðar að 

bjarga fjölda manns úr fangabúðum. Var á svörtum lista nasista ásamt ungverskri konu sinni. 
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1 Bent Falkenstjerne (f.1884), seinna m.a. sendiherra í Belgíu. 
2 Johannes Böggild (1878–1929), fyrsti sendiherra Dana á Íslandi (1919-24). Faðir hans Börge Thorlacius Böggild, 

bankastjóri, af íslenskum ættum í móðurætt. 
3 Söngvarinn var Sven Scholander (1860-1936). Upptökur af söng hans eru enn vinsælar. 
4 Carl Linné, (1707-78) náttúrfr., höf. flokkunarkefis plantna, er enn gildir í veröldinni. 
5 Prins Eugen (1865-1947). Málaraprinsinn, vinur listanna; sjálfur listamaður. Bjó á Valdermarsudde í Stokkhólmi þar sem 

er safn verka hans. Bróðir Gústafs V (1858-1950) Svíakóngs.  
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1 Sennilega Arvid Uggla er auk bókavarðarstarfa var fræðimaður um Linné. 
2 Alexander Jóhannesson (1885-1965). Forystumaður á ýmsum sviðum. Minnst sérstaklega sem ofur-framkvæmdagjarns 

rektors Háskóla Íslands. 
3 Ivan Bratt (1878-1956), læknir og stjórnmálamaður. Þekktur fyrir skömmtunarbókina sem var hluti Brattsystemet. Frá 

þessu hugmyndakerfi er sænska Systembolaget "sænska ríkið", ríkisvínbúðirnar runnið, ekki aðeins í Svíþjóð! 
4 Conrad Carleson (1868-1954) ríkisþingmaður, fjármálaráðherra. Bókaforlaginu Norstedt &  Söner  stjórnaði hann 

1910-33. Formaður bókaútgefenda. 
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1 Heckscher-Ohlin Trade Theory. Kenning Eli Heckscher (1879-1952), seinna þróuð frekar af Bertil Ohlin (1899-1979) 

er var kennari Helga í Höfn. 
2 Mona Mårtenson (1902-1956), ein þekktasta leikkona Svía; lék í kvikmyndum með Gösta Ekman undir stjórn Stillers. 

Einna frægust fyrir myndina Gösta Berlings saga er gerði Gretu Garbo fræga. 
3 Mauritz Stiller (1883-1928). Finnskur, starfaði í Svíþjóð á tímum þöglu myndanna. 
4 Viktor Sjöström (1879-1960). Helsti kvikmyndastjóri Svía. Stjórnaði kvikmyndinni um Fjalla-Eyvind. 
5 Ivar Wennerström (1881-1945); ritstjóri vinstrisinnaðs dagblaðs og  ríkisdagsmaður. Seinna varnarmálaráðherra og 

landshöfðingi í Vermlandi.  
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1  "Lóa" Ólafía Valgerður Guðmundsdóttir Wennerström (1889-1984), frá Nesi v. Seltjörn. Áhrifamikil kona í Svíþjóð. 

Blöðin sögði hana svo stjórnsama að hermálaráðherran hafi verið Íslendingur. Varð svilkona Helga, systir Ásgeir 
Guðmundss. (1899-35) er átti Friede Pálsd. Briem. 

2 Bríet Bjarnhéðinsdóttir (1856-1940) baráttukona fyrir réttindum kvenna. 
3 Sennilega var þetta Gabriel Thulin (1865-1957) er auk embættisstarfa í dóms- og félagsmálum starfaði að 

tónlistamálum og form. Föreningen Norden. 
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1 Guðmundsenbræður, synir vinafólks Álfheiðar og fjölskyldu hennar á Færgegården á Falstri. 
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1 Halldóra Bjarnadóttir (1873-1981). Skólastjóri og brautryðjandi í kvennafræðum, einkum í hannyrðum. 
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1 Timburverslunin mikla við Skúlagötu stóð þar sem háhúsin standa nú í Rvík og skyggja á Ejuna fyrir þeim sem búa í 

Skuggahverfinu. 
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1 Kjölurinn, fjallgarðurinn milli Svíþjóðar og Noregs. 
2 Þau eru tæpir 1.400 m. 
3 Anders Zorn (1860-1920). 
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Hversdagslífið heldur áfram. 

Um vorið kom móðir mín til Kaupmannahafnar 21.6.1924 og heimsótti 

æskuvinkonur sínar þær sem eftir lifðu. Hún kom einmitt þegar ég var í 

fyrrihlutaprófi, svo það var dálítið erfitt fyrir mig, því hún treysti sér ekki vel til að 

fara neitt ein. Þegar svo bar undir sótti ég hana snemma á hótelið og sat hún þá 

heima hjá okkur Sigurði þangað til ég þurfti að fara. Urðu þær frk. Nielsen góðar 

vinkonur og reyndi hún ekkert til að snúa mömmu, eins og ég var þó hræddur um. 

Þóttist ég vita að þá myndu fjaðrirnar fjúka því mamma var ekki síður sanntrúuð en 

frk. Nielsen, komin af prestum frá grárri forneskju.3 

                                                           
1 Sigríður Tómasdóttir (1899-90), frænka Helga. Hún ólst, sem fyrr segir, upp í Tjarnargötu 24 hjá Þórhildi ömmu sinni, 

en var við nám og störf í Höfn. Systir Helga, síðar yfirlæknis, sem einnig var þar í framhaldsnámi. 
2 Undanþága. HPB hafði tekið heimspekipróf í Háskóla Íslands áður en hann sigldi. 
3 Börn Álfheiðar voru sammála um að hún hefði haft gott af ferðinni. Hún hafði gerst æði stjórnsöm við börn sín, svo 

mjög að þau kvörtuðu undan í bréfum sín á milli. Þetta skánaði eftir ferðina. Lengi var hún mjög ströng við þau og 
barnabörnin. Það breyttist þegar þau og hún eltust og þau tóku ekki sama tillit til strangleika hennar og börn hennar. Í 
Höfn umgekkst hún Helga Tómasson bróðurson sinn sem þar var við nám, og konu hans Kristínu Bjarnadóttur, 
ásamt fjölskyldu Marie, konu Jóns biskups bróður Álfheiðar þar eð Helgi var í prófum. 
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1 Jón biskup Helgason. 
2 Hilda (Þórhildur) Helgason (1901-79), dóttir Jóns biskups, frænka og nágrannakona Helga. 
3 Sigríður Tómasdóttir, frænka þeirra. 
4 Móðursystur. Danskar mágkonur biskups. 
5 Á dönsku: Diplomatfrakke, síður jakki fyrir karla af betra standi. Notaður úti og inni.  
6 Eins og Helgi og systkini hans kölluðu Marie biskupsfrú. 
7 Þýðir hér líkl.: ofát. 
8 Hefur líkl. breytt um skoðun á áhrifum sældarlífs er hann fékk gulu sjálfur, löngu síðar. 
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1 Smábarn. 
2 Bertil Ohlin (1899-1979) vel þekktur stjórnmálamaður í Svíþjóð; síðar Nóbelsverðlaunahafi í hagfræði. 
3 Hafði auk ferðarinnar til Svíþjóðar verið um sumarið heima á Íslandi. 
4 Unnur (1905-69) dóttir séra Vilhjálms E. Briem og k.h. Steinunnar Pétusdóttur. Unnur var teiknikennari, 

myndlistarmaður; þekkt íþróttakona, m.a. í fjaðrabolta. 
5 Væntanlega Matthías Einarsson skurðlæknir á Landakotsspítala. 
6 Thorkild Rovsing (1862-1927). Frægur, en umdeildur, læknir, einkum vegna kenninga sinna og nýrnaaðgerða, sem 

hann hafði m.a. gert á Álfheiði Briem og Guðmundur Hannesson gerði a.m.k. tilraunir með á Akureyri, er hann var 
héraðslæknir þar. 

7 Þórður Jónsson (1885-1961) frá Hausthúsum í Rvík. Kona hans var Steinunn Ólafsdóttir (1880-1963) hjúkrunarkona 
frá Austurhlíð, Bisk. 

8 Benedikt Þórðarson Gröndal (1899-1984) verkfræðingur, forstjóri Hamars h.f., sonur Þórðar Edilonssonar læknis í 
Hafnarfirði og Helgu dóttur Benedikts Gröndal skálds. 

9 Gunnlaugur Briem (1901-71) frændi Helga, sonur Sigurðar E. Briem. Gunnlaugur var við nám í rafmagnsverkfræði; 
síðar póst- og símamálastjóri. 
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1 Magnús Kristinsson (1899-1924) var við verkfræðinám. 
2 Séra Haukur Gíslason (1878-1952), prestur við Holmens kirkju í Höfn, bróðir séra Ásmundar á Hálsi og Garðars 

stórkaupmanns. 
3 Sveinbjörn Högnason (1898-1966), prófastur, alþingismaður á Breiðabólstað í Fljótshlíð, við guðfræðinám í Höfn. 
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1 Guðmundur Gamalíelsson (1870-1953). Fornbókasali og útgefandi í Reykjavík. 
2 Enn! Jón Magnússon og Jón Þorláksson. JÞ giftur Ingibjörgu Claessen, frænku Helga og JM átti Þóru Jónsd. 

háyfirdómara Péturssonar. Voru þær Álfheiður  Briem æskuvinkonur. 
3 Álfheiður Briem tjáir sig yfirleitt lítið um pólitík, nema í hálfkæringi og kemur stundum upp um sig með aðdáaun, 

stundum með öfugum formerkjum, á vissum mönnum s.s. Jónunum og hótfyndni um Jón Kjartansson ritstjóra 
Morgunblaðsins, sem hún kallar Kjartansen eða  tengdabróður! Fengu nokkuð margir þessa nafnbót! Segja má að þetta sé 
persónubundin pólitísk afstaða! 

4 Sigurður Skagield (1885-1956) óperusöngvari. 
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1 Árni Pétursson (1899-1953), læknir, frændi Helga. 
2 Jón Thoroddsen (1899- 3012.1924), lögfræðingur og skáld. Enn mikils metinn, einkum fyrir ljóðabók sína: Flugur. 
3  Thor Jensen (1863-1947). Stórframkvæmdamaður. 
4 Halldór Vilhjálmsson (1875-1936). Skólastjóri á Hvanneyri. 
5 Sennilega Sigurður búnaðarmálastjóri. 
6 Helgi frændi HPB var við framhaldnám í geðlækningum; aðstoðarlæknir á Vordingborg Sindsygehospital. Bréfaskipti 

þeirra sýna að þeir voru nánir vinir, þar til þeir drógust inn í pólitískar deilur v. Jónasar frá Hriflu.  
7 Jóhanna Ólafsdóttir Briem (1894-1932) frá Álfgeirsvöllum, frænka HPB Hún var þá óstöðug á geðsmunum. Mun hafa 

náð sér og varð kaupkona í Rvík.  
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1 Kristinn P. Briem, bróðir HPB. 
2 Gunnlaugur Briem f. 1922, þá á þriðja ári, síðar sakadómari. 
3 Hannes Arnórsson (1898-1948); við nám í verkfræði, síðar yfirverkfr., bróðir Elísabetar konu séra Páls á Skinnastað, 

vinar Helga. 
4 Kristín Bjarnadóttir (1894-1949) frá Engey. Kona Helga Tómassonar. 
5 Einar Erlendsson (1883-1968). Síðast húsameistari ríkisins; stjúpfaðir Helga, Sigríðar og Ástu Tómasarbarna. Móðir 

þeirra var Sigríður Thejl (1877-1943). 
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Ég vildi gjarna læra ensku betur en aðeins í skóla svo ég fór til Bretlands um 

haustið. Jónas frá Hriflu hafði verið í Ruskin College í Oxford og ráðlagði mér að 

leita upptöku þar, og gerði ég það, enda var það ódýrt. Gerði ég mér auðvitað ekki 

grein fyrir því að námið var utan háskólans, en stofnað af auðugum Ameríkönum 

sem gáfu byggingarkostnaðinn. En háskólinn í Oxford er ekki bygging heldur 

félagsskapur. Kollegíin þar eru stofnuð hvert fyrir sig sem prestaskólar og því 

svipaðir og Hólaskóli og Skálholtsskóli. Þau mynduðu samband sín á milli, meðal 

annars til að koma á sameiginlegum reglum um inntökuskilyrði. Seinna mynduðu 

þau félagskap til að hafa sameiginlega prófnefnd. Vegna þess að college er vaxið upp 

úr skólum kirkjunnar veita próf þeirra aðeins rétt til kirkjulegra embætta. 

Ég vissi ekkert um þetta, og til þess að komast inn í college sem mynduðu 

háskólann þurfti að sækja um vist með margra ára fyrirvara. 

1

 

 

                                                           
1 Landsbókasafn. 
2 Ásgeir Guðmundsson (1899-1935) lögfræðingur frá Nesi við Seltjörn. Í framhaldsnámi og að undirbúa stofnun 

málflutningsstofu með Stefáni Jóh. Stefánssyni. 
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Ég fór víst seint í ágúst 19251 yfir til London. Fyrsta heimsóknin var auðvitað 

British Museum og fékk ég þar kort á lestrasalinn. Þá mundi ég eftir að í 

skjalasafninu væru ýmis handrit um og eftir Jörund hundadagakonung svo ég fékk 

kort til þess að koma í handritadeildina og skoða þær 5 þykku bækur sem Jörundur 

hafði skrifað á þykkan og góðan pappír, gylltan í sniðum. Las ég þær mér til ánægju 

og fékk töluvert aðra hugmynd um hann og erindi hans til Íslands en ég hafði af 

bók dr. Jóns Þorkelssonar. Fór ég því að undrast um hvar skjöl þau gætu verið sem 

bresku skipstjórarnir Nott og Jones voru sagðir hafa haft með sér til Englands. Ég 

var alveg ókunnugur skjalarannsóknum, en hugsaði að þeirra væri helst að leita í 

ríkisskjalasafni Breta og fór ég þangað. Var mér sagt að útlendingar þyrftu að hafa 

meðmæli frá sendiráði lands sín, þ.e. Danmerkur. Fór ég því þangað og bað um 

þessi meðmæli, en auðvitað þurftu þeir nokkra daga til að ganga frá slíku skjali. Fór 

ég því nokkrum dögum seinna í ríkisskjalasafnið og höfðu þeir ekki fengið neitt frá 

danska sendiráðinu. 

Englendingar eru einkennilega ljúfir, ef ekki er stigið allt of fast ofan á tærnar á 

þeim. Buðu þeir mér að vera þar, þó meðmælin væru ekki komin. Fór ég þá að 

athuga katalogana, en þeir reyndust vera 1800 bindi. Ég fann þó fljótlega út hvernig 

aðalskipulagið væri og fór fyrst í flotamálaráðuneytið – admirality og þegar þangað 

var komið fann ég að í skipadeildinni voru skipin í stafrófsröð. Las ég nú og las og 

tók stafrétt  afrit af því helsta, því þá var engin ljósritun. Held ég að ég hafi sjaldan 

verið jafn sæll og þegar ég var að vinna að þessum skjalarannsóknum. 

Embættismennirnir voru ljúfari en nokkrir embættismenn sem ég hafði hitt fyrir 

                                                           
1 Í handritinu stendur 1925, mun vera 1924. 
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áður og hjálpsamari, og þeir sem störfuðu að rannsóknum voru það einnig. Kona 

við borðið næst mér var að rannsaka ríkisreikning frá miðöldum og vann við langar 

ræmur á bókfelli, spannarbreiðar, en kvittanirnar voru víðigreinar klofnar að 

endilöngu. Hélt fógetinn öðrum helming en skattgreiðandinn hinum. Þegar þeim 

var haldið saman var gerð skora er sýndi að skatturinn hafi verið greiddur. 

Ómögulegt var að greinarhelmingur gæti fallið saman nema við hinn helminginn og 

því ekki hægt að falsa kvittunina.  

En þó þeir væru ljúfir og hjálpsamir, gat ég einnig lagt lítillega í púkk, því ég 

hafði lært að skrifa gotneska skrift í misgripum í Heidelberg. Hún var lítið notuð í 

Englandi, en þó einstaka sinnum seint á 18. öld og voru Bretarnir í vandræðum 

með hana. Einhvern veginn fréttist það að ég gæti lesið hana og komu þá ýmsir 

með slík blöð og báðu mig að hjálpa sér, sem ég auðvitað gerði með gleði og var 

boðin önnur hjálp í staðinn. 

Er ég hafði fundið það sem mér fannst auðfundið í skjölum flotamála-

ráðuneytisins og utanríkisráðuneytisins vantaði mig allmikið af skjölum. Leitaði ég 

þá á náðir skjalavarðar ef hann gæti leiðbeint mér. Var það sérstaklega einn pakki 

með skjölum sem mig vantaði, og eyddu skjalaverðirnir miklum tíma í það. Ég 

sagði þeim að hætta leitinni því þetta skipti ekki miklu máli. Þá sagði 

yfirskjalavörðurinn: Kannski ekki fyrir yður, en fyrir okkur skiptir það miklu máli ef pakki 

finnst ekki.  

Í jólafríinu skrapp ég til London og í ríkisskjalasafnið. Var mér tekið sem 

gömlum vini og kom sá skjalavörður sem ég hafði beðið um hjálp þá til mín og 

sagðist hafa leitað eftir því sem hann hafði getu til og skjöl þau sem ég hafði spurt 

um virtust alveg horfin. Þakkaði ég honum fyrir hans miklu fyrirhöfn og sagðist 

ekki hafa ætlað að gera honum slíkt ómak en hann sagði: Ég er ekki að gera það fyrir 

yður, en við getum ekki þolað það að eitthvað finnist ekki í safninu. Það verðum við að finna og 

setja á réttan stað. 

Mér leið ákaflega vel í Oxford, nema hvað mér var oft kalt því Bretar kunna 

ekki að hita hús sín. Höfðu þeir kolabing sem logaði illa og kölluðu arin, en 95-99% 

af hitanum fór upp um reykháfinn. Ruskin hafði þó miðstöðvarhitun en ofnarnir 

svo kaldir að helst var hægt að fá hlýju af þeim ef maður sat á þeim. Öllum college-

um var lokað kl. 9 á kvöldin og eiga menn þá að vera komnir inn. Stór klukka í 

turninum á Christ Church College, sem kallaður var Old Tom sló 101 slag kl. 9 og urðu 

allir að vera komnir inn áður en síðasta slagið var slegið. Líklega á 16. öld var þarna 

101 stúdent og sló klukkan eitt högg fyrir hvern. Ekki sáu menn neina ástæðu til að 

breyta slíku á 20. öldinni. Þegar klukkuna vantaði 15 mínútur í 9 tók ég undir mig 

stökk og hljóp eins hratt og ég gat í 15 mínútur til þess að mér hlýnaði það mikið að 

ég gæti sofið fyrir kulda. 
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Að öðru leyti leið mér ákaflega vel í Oxford. Ég var ætíð mjög feiminn og 

batnaði feimnin ekki í Kaupmannahöfn, þar sem manni fannst alltaf litið niður á 

Íslendinga. Þarna voru aftur á móti ágætir piltar og kennarar. Varð ég aldrei var við 

neitt slíkt, en  kurteisi og alúð, sem ég var allstaðar var við, kom stundum mjög á 

óvart, eftir því sem maður hafði vanist í Þýskalandi og Danmörku. Tók ég því í 

hnakkadrambið á sjálfum mér og sagði: Nú hættirðu að vera feiminn, og lagaðist 

feimnin mjög mikið þennan vetur þannig að ég var valinn í kappræðusveit og fór að 

tala á málfundum. 

Var það auðvitað ekki burðugt, en fundarstjórinn þakkaði mér fyrir það sem ég 

hafði sagt og sagði: Ég veit ekki hvernig nokkrum sem hér erum inni myndi ganga 

að halda ræðu á erlendu máli. Ég held það yrði ekki mikil málsnilld en við þökkum 

allir fyrir þá kurteisi að tala mál okkar. 

Einhverntíma sagði frú Barbara Árnason1 mér frá því að hún hafi sagt nokkrar 

setningar á íslensku í útvarpið. Næsta dag heyrði hún um allt hermt eftir hljóðfalli 

sínu og framburði, jafnvel á götum úti. Hún sagðist aldrei munu tala íslensku í 

útvarp oftar. Hún talar þó íslensku reiprennandi og rétt, en maður heyrir á 

framburðinum að hún er ekki alin upp á Íslandi. Ef þetta hefði skeð í Bretlandi, 

jafnvel þó það hefði verið lítt skiljanlegt, hefði verið sagt: Góð viðleitni, eða eitthvað 

þess háttar, og henni sýnd full kurteisi. 

Er ég var nýkominn til Oxford spurði ég mann er ég mætti hvar inngangur 

Bradleyan Library væri. Hann sneri strax við og sagði að það væri dálítið erfitt að 

finna hann og fór með mér alveg að honum og sagði mér sitt af hverju um 

Bradleyan á leiðinni og spurði mig út úr. Reyndist þetta rétt vera, því inngangurinn 

hafði verið merktur, líklega fyrir  200 árum og stafirnir alveg máðir nú. Lá hann inn 

í einn hinna mörgu húsagarða í Oxford og lét ekkert yfir sér. Byggð hafði verið 

lestrarstofa þar skammt frá, hringlaga bygging með stórri hvelfingu yfir: Radcliff 

Camera. Þar voru nýjar bækur geymdar og lesnar. Mér þótti miklu skemmtilegra að 

lesa í gömlu deildinni þar sem maður sat milli bókahillna, þar sem voru bækur í 

pergamentskjölum og við mikil eikarborð og gat hvílt augun með því að líta niður í 

hinn fagra garð Exeter College. Pantaði ég alltaf eina bók, eldri en 1820, og báðu 

bókaverðirnir mig þá mikillega afsökunar á því að ég yrði að lesa þessar bækur í 

gömlu deildinni – og tók ég því vel. 

 

                                                           
1 Barbara M. Árnason (1911-1975), listmálari, fædd á Englandi. 
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1 Helgi Skúlason (1892-1983) augnlæknir frá Odda, systursonur hennar og Kara Briem (1900-82), frænka barna hennar.  
2 Gísli Skúlason (1868-1932) síðar sýslum. og skrifstofustjóri. 
3 Séra Bjarni Jónsson (1881-1965) dómkirkjuprestur og dómprófastur. 
4 Sigurður P. Sívertsen (1868-1938), guðfræðiprófessor, mágur Álfheiðar. 
5 Skúla Skúlasyni (1890-1982), bróður brúðgumans. Ritstjóri Fálkans og fréttaritari í Noregi, bjó ýmist þar eða á Íslandi. 

Eiginkona hans var Nelly Skúlason (1894-1980),  kennari í Rvík, seinast í Nesbyen í Hallingdal í Noregi þar sem þau 
bjuggu lengi. 
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Piltarnir sem ég kynntist þarna voru ágætis 

menn og kunni ég ákaflega vel við þá. Og þá 

voru stúlkurnar ekki síðri, en ég tók fljótlega 

eftir fallegri stúlku, góðlegri og ljúfri sem 

talaði þá fegurstu ensku sem ég hefi heyrt 

utan leikhúsa. Höfum við nú verið gift í nær 

50 ár.5 

Þegar maður gekk eftir götunum í 

Oxford sáust víða fallegir turnar, en ella 

voru byggingar heldur óásjálegar, enda sneru 

                                                           
1 Gunnlaugur Claessen (1881-1948), yfirlæknir, brautryðjandi í geislalækningum, forystumaður Rauða kross Íslands. 

Sonur Kristínar Briem Claessen (1849-81). 
2 Eggert Claessen (1877-1950). Hæstaréttarlögmaður, bróðir Gunnlaugs. 
3 Sigrún Briem (1911-'44), systir brúðarinnar, síðar læknir, náin vinkona Helga, gift Friðgeiri Ólasyni lækni. Fórust ásamt 

þrem börnum sínum  er Goðafoss var skotinn niður. Tryggvi (1904-'52) var næstyngsti sonur Sigurðar Briem og 
Guðrúnar, síðar tryggingafræðingur. Litli Sigurður Kjartansen, var Sigurður Briem Jónss. (1925) sýslumannsfulltr. á 
Húsavík, sonur Ásu Sigurðad.Briem og Jóns Kjartanssonar, ritstjóra og sýslum., Kjartansen, eins og Álfheiður bínefndi 
hann, sem hún átti vanda til. 

4 Mágur Álfheiðar, Sigurður Briem (1860-1952) póstmálastj. Kona hans var Guðrún Ísleifsdóttir. 
5 Doris Mildred Parker (1902-99) frá Birmingham. Þau HPB giftu sig 29.6.1929. Voru lengi barnlaus. Doris fylgdi HPB 

víða í embættisferðum hans eða þar til dóttirin Álfheiður Sylvía fæddist 17.1.1942 í Lissabon. Þótt Doris væri mikið 
með HPB í embættisferðum voru þau oft og lengi aðskilin.  

  

Doris Parker 

 

 

Figure 1 Doris Parker 
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þær baki í mann. En þegar ég var þar gat maður gengið inn í garða sem voru bak 

við byggingarnar. Margir þessara garða voru stórkostlega fallegir með miklum, 

tignum trjám, mörg hundruð ára gömlum, tjörnum, blómabeðum og grasvöllum 

sem voru eins og flauel. Ameríkani einn spurði garðyrkjumann þar, hvað þessir 

grasvellir kostuðu og hann svarði: Það þarf ekki nema að slá þá, valta og hirða í 500 ár. 

Þegar hlýnaði í veðri fóru margir kennarar með lærisveina sína og höfðu 

kennslustundir undir þessum stórfallegu trjám, en margir komu til að ganga 

hressingargöngur sínar í þessu fagra umhverfi. 

Sá sem var í einu college gat farið í fyrirlestra í hvaða college sem var. Mér þótti 

gaman að hlusta á fyrirlestra í mörgum collegianna og sótti fyrirlestra í New College, 

sem hét svo því það var ekki stofnað fyrr en 1550. Auk ágætra fyrirlestra var lögð 

pappírsörk við hvert sæti og fjaðurpenni úr álftafjöður ofan á. Svona hafði þetta 

verið þegar það var stofnað og engin ástæða til að breyta þessu. Einn þjónanna þar 

sagði mér að þeir væru ekki ráðnir þangað nema þeir kynnu að skera fjöðurstaf. 

Penninn verður mjúkur og feitur við notkun. Sér maður víða í gömlum bréfum 

hvenær bréfritara hefir þótt penninn of feitur og skorið hann að nýju og rithöndin 

verður aftur fínleg. 

Ég minnist þess að ungur lektor, G.D.H. Cole, hélt fyrirlestur um 

fólksfjölgunarvandamálið. Sagði hann að alls staðar í heiminum fæddust fleiri 

drengir en telpur, en kvenkynið væri lífseigara  svo jafnvægi væri orðið um 

tvítugsaldur. Þó væru karlmenn í meirihluta á einstaka blettum í heiminum, svo sem 

á Salómonseyjum, en þar væru karlmenn töluvert fleiri líklega svo margir að að þar 

gætu allar stúlkurnar í Lady Margaret Hall (sem er kvennacollege) fengið mann þar. 

Myndarstúlka ein kunni ekki við þessa léttúð svo hún skellti bókum sínum saman 

og gekk föstum skrefum til dyra. Lektorinn horfði á eftir henni og sagði: Þér þurfið 

ekkert að flýta yður, það fer ekki skip þangað fyrr en á fimmtudaginn. 

Þegar ég kom til Oxford var þar margt með miðaldasniði. En breyting var að 

koma. Maður hét William Richard Morris. Hann hafði viðgerðarverkstæði fyrir 

hjólhesta í Oxford og græddi vel á því. Stofnaði hann þá bifreiðaverksmiðju í 

smáum stíl 1911 í Cowley, sem er útborg frá Oxford. Dafnaði verksmiðjan og þar 

sem Oxford var áður háskólabær er bærinn nú verksmiðjubær með sóti og 

sóðaskap sem fylgir verksmiðjum.  

Auk þess fer ógrynni af bílum eftir aðalgötum bæjarins, í stað þess að leiða 

umferðina framhjá bænum og er af henni mikill hávaði og mengun. Í hvert skipti 

sem ég hef komið til Oxford síðar, hefir mér virst sem hallist meira á ógæfuhliðina. 

College reyna að halda sér utanvið með því að banna öðrum að ganga um garðana en 

meðlimum þess college. Sá uppeldislegi bæjarbragur sem ég þekkti er horfinn og 

Oxford misst mest af töfrum sínum.  
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Aftur á móti hafa verið byggðir þar gríðarmiklir steinkassar með glerhliðar frá 

þaki til jarðar þar sem eru ýmsar náttúrufræðistofnanir. Virðist hinn nýi háskóli 

innan í gamla háskólanum sem óx upp úr guðfræðingaskólum. 

Eins og ég gat um áður tók ég fljótlega eftir stúlku í brúnum kjól með 

drengjakoll. Ég held það hafi hvergi í heiminum verið ánægjulegri staður til að vera 

ástfanginn en í Oxford, með þessum mörgu dásamlegu görðum þar sem maður gat 

verið út af fyrir sig. Eftir því sem við kynntumst betur og ég kynntist ljúflyndi 

hennar og góðleik, féll ég dýpra í ástina. En ég hafði ekkert að bjóða henni. Ég átti 

eftir að ljúka námi, þá stórskuldugur. Venjulega þurfti maður að bíða í ár eftir að 

eitthvað opnaðist svo maður fengi stöðu á Íslandi. 

Samt fór svo að ég sagði henni hug minn allan og aumar ástæður, en hún 

sagðist vilja bíða eftir mér. Get ég ekki skilið það enn þann dag í dag nema með 

þeirri einu skýringu að hjónaböndin séu ákveðin á himnum. 
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Sumir vinir mínir töldu að ég ætti að taka próf í Englandi og þeir gætu útvegað mér 

námsstyrk. En það hefði ekki flýtt fyrir og auk þess töldu þeir sem embættum réðu 

á Íslandi að hvergi væri hægt að fá menntun, 

sem væri nokkurs virði, nema í 

Kaupmannahöfn. 

Í páskafríinu fór ég á hjóli til Frakklands, 

Sviss og Þýskalands. Hafði ég tekið frönskutíma 

um veturinn hjá franskri konu. Tók ég ferju til 

Le Havre og þaðan til Rouen til þess að sjá þá 

stórkostlegu og dásamlegu byggingarlist, sem ég 

hafði lært að meta í Oxford. Er ég ók þaðan til 

Parísar fékk ég einhverja þá mestu rigningu sem 

ég hef verið úti í. Það var erfitt að hjóla vegna 

þess hvað vatnið var djúpt á veginum. Er ég 

loks kom að litlum bæ með hóteli, gafst ég upp, 

fékk herbergi og gat farið úr blautu, en ekki var 

þurr þráður á mér. Fólkið var mjög hjálpsamt og 

sagðist skyldi þurrka föt mín og færðu mér mat 

upp í herbergið. Næsta morgun fékk ég fötin 

tilbaka skraufþurr. Hafði öllu dótinu verið 

 

Helgi í hjólaferðinni um Frakkland 
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troðið í bakarofn, svo það hafði hlaupið vel og var allt mikið öðruvísi í laginu en 

þegar ég hafði keypt þau fyrir ferðina. 

Var ég því ekki neitt glæsilegur fulltrúi Íslands er ég hélt innreið mína í 

höfuðborg Frakklands í fyrsta skipti. Fór ég á hótel sem mér leist vel á og bað um 

herbergi, en lyklavörðurinn renndi augum yfir klæðaburðinn og sagði að allt væri 

upptekið. Er ég snautaði út hljóp einn af léttadrengjum hótelsins á eftir mér og 

sagði að skammt frá væri hótel sem nýbúið væri að opna og skyldi ég fara þangað. 

Gerði ég það og var tekið með kostum og kynjum, enda mun ég hafa verið fyrsti 

gestur þess, og ég hygg að ég hafi verið sá eini, þessa viku sem ég var þar. 

Ég notaði auðvitað tækifærið til að fara á söfn og sjá þau dýrðlegu listaverk, sem 

ég hafði séð myndir af frá því í barnæsku. Jónas frá Hriflu kenndi mér að maður 

forðaðist helst safnþreytu með því að ganga fljótlega gegnum safn og athuga hvað 

mann langi til að skoða þar og fara síðan aftur og setjast hjá þeim myndum sem 

maður vildi helst sjá. Þetta er ágætt ráð, því flestir reyna að renna augum yfir allar 

myndirnar og verða mjög þreyttir af því. Hins er einnig að gæta að flest söfn 

endurnýja ekki loftið til þess að fá ekki ryk á myndirnar og þetta þunga loft eykur 

mjög á þreytu manns. Í Louvre er þetta naumast hægt nema taka fyrir lítinn hluta 

safnsins í einu, því það er svo stórt og mikið að sjá þar. 

Eftir þessa dvöl í París hjólaði ég til Reims og Verdun til að sjá vígvellina og þá 

óskaplegu eyðileggingu fallbyssukúlnanna þar. Undir Reims og Verdun, og sjálfsagt 

víðar, höfðu verið grafnir miklir neðanjarðargangar. Heyrðu hermenn beggja 

stríðsaðila að hinir voru að grafa göng og þegar þeir heyrðu þá nálgast var mikill 

spenningur um það hvor yrði fyrri til með sprengjur sínar og ryðjast inn í ganga 

hins. Voru því virki þar í göngunum til að varna hinu liðinu að taka allt 

neðanjarðarvirkið.  

Auðvitað voru kampavínskjallararnir mikið notaðir og fékk ég fylgdarmann er 

sýndi mér hvelfingar hins þekkta kampavínsfirma Mumm. Í einni stærstu 

hvelfingunni var mikið krossmark því sú hvelfing var notuð sem kirkja. 

Í einum gangenda var sagt að yfirhershöfðinginn hafi haft aðsetur og æðstu 

foringjar. Heldur var þar óhrjálegt, bæði for á gólfi og undir lofti var búr fyrir 

bréfdúfur.  

Er maður kom inn í ganga þar sem Þjóðverjar höfðu haft aðsetur í var þar 

snyrtileg umgengni. Þeir höfðu kalkað veggi hvíta og leitt rafmagn í gangana svo þar 

var góð lýsing, en hvernig lýsing Frakkar höfðu, man ég ekki, en þeir munu ekki 

hafa haft rafmagn.  

Þegar ég var þarna vorið 1925 var lítil uppbygging, nema hvað ég man að 

kampavínsfirmað Mumm hafði byggt mikla og góða skrifstofubyggingu og var þar 

mikið mahóní notað í skrifstofurnar með gylltu bronsskrauti. Stakk það mjög í stúf 

við aðrar byggingar sem þarna voru. 
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Nokkur hótel höfðu verið byggð, heldur fátækleg og þar borðuðu verkamenn 

aðallega. Oftast var ég einn útlendingurinn og sat ég við sama borð og þeir og 

skeggræddum við margt og mikið, svo ég liðkaðist mikið í frönskunni og gekk 

sæmilega að skilja þá þó framburðurinn væri með mállýskuhreim. 

Er ég kom til Verdun var stórt og mikið skilti við innganginn í bæinn steypt í 

kopar. Var þar sagt frá hinu mikla umsátri um bæinn og hetjulegri vörn Pétain og 

liðs hans. Hann var dáður fyrir vörn sína og sæmdur marskálkstign. Endaði 

áletrunin með því að segja: Petain er góðs verður af föðurlandinu. Þótti mér þar mikið 

sagt í fáum orðum. (Eftir seinna stríðið var hann dæmdur í ævilangt fangelsi sem 

svikari við föðurlandið).1 

Talið var að 350.000 manns hafi fallið í varnarliði Verdun. Margir af þeim voru 

sprengdir í tætlur. Þó ég liti ekki eftir beinum fann ég nokkuð af þeim alveg við 

þjóðveginn, afhenti þau í beinahúsið sem kom í stað kirkjugarðs. 

Eftir þessa ferð um vígvellina bráði af manni er ég komst upp í Júrafjöllin, þar 

sem voru kýr á beit og friðsælt líf. Minnist ég að ég var að hugsa um að hjóla áfram 

til Genf er ég kom að litlu hóteli sem hét La Faucille. Fékk ég þar gistingu. Var ég 

heldur undrandi er ég leit út næsta morgun og sá þar Genf liggjandi fyrir fótum mér 

og hið dásamlega útsýni yfir vatnið og Alpana. Er ég stóð þar á tröppunum kom 

lítill, fallegur drengur út á tröppurnar, ljóshærður og bláeygður. Hygg ég að hann 

hafi verið 5-6 ára. Er við höfðum horft á þessa drottins dýrð um stund, byrjaði 

hann að krossbölva á frönsku. Sagði ég við hann að hann mætti ekki nota svona ljót 

orð svona fallegur drengur og það á þessum fallega morgni. Hann tók því vel en 

sagði: Ég get líka bölvað á þýsku og ruddi út úr sér annarri runu af þýskum 

blótsyrðum. 

Þegar maður stóð þarna virtist manni ekki steinsnar til Genf, en vegurinn niður 

þetta bratta fjall lá í ótal krókum, svo ég þakkaði fyrir að hafa ekki reynt að fara þá 

leið í rökkrinu kvöldið áður, en í þess stað notið þessa dásamlega morguns í La 

Faucille. Hef ég oft komið þangað síðar og ef maður hefur ekki haft útsýni, hafði 

maður að minnsta kosti minninguna um þessa fyrstu gistingu þar. 

Var ég nokkra daga í Sviss og hjólaði þaðan víða um en ók síðan með 

vesturbakka Rínar til Strassborgar og niður til Belgíu og tók Ostende-ferjuna til 

Englands og til Oxford í rólegheitum og kom þangað á síðasta hádegi páskafrísins 

hróðugur yfir þessari góðu og fróðlegu ferð. Sagði ég frönskukennaranum að hin 

franska þjóð væri auðsjáanlega mjög gáfuð, því hún hafi eiginlega alltaf skilið mig, 

en ég stundum átt erfitt með að skilja hana. Hún sagði að ég þyrfti ekki að taka það 

nærri mér, því ég hafi farið um útjaðar Frakklands og þar sé talað patois, sem sé 

töluvert erfitt fyrir sig að skilja og einnig sé franskan í Sviss og Belgíu nokkuð 

frábrugðin. 

                                                           
1 Phlippe Pétain (1856-1951), dæmdur til dauða. De Gaulle breytti því í ævilanga fangavist þar sem hann dó. 
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Vorið í Oxford var unaðslegur tími, sérstaklega þegar maður er ástfanginn og 

naut ég vorsins vel enda hlýnaði þá í veðri. Garðarnir voru eins og draumaland 

þegar vorlaukar byrjuðu að springa út og síðan ávaxtatrén, sem mörg blómgast á 

berum kvisti. Fuglalífið í görðunum var einnig mjög mikið sem allt lífið vitni ber. 

-- 

Ég ákvað að hverfa aftur til Danmerkur, en vera um sumarið í Frakklandi. Voru 

auglýst ýmiskonar sumarnámskeið við marga franska háskóla og ákvað ég að fara til 

Besançon. Auglýsingabæklingur talaði um þennan dásamlega stað í Júrafjöllum og 

sýndi mynd af selkofa svo ég hélt þetta vera hátt uppi í fjöllum; ég var farinn að 

halda að þetta væri þrá eftir að sjá fjöll. Hefði ég þó átt að vita betur. Borgin er í 

þröngum dal sem áin Le Doubs rennur eftir. Myndar áin lykkju, svo staðurinn er 

góður til varnar, enda sáu Rómverjar það og er margt gott um bæinn. 

Námskeiðsstjórnin útvegaði mér gott herbergi í myndarlegu húsi upp á 8 hæðir, og 

þar veitti fjölskyldan manni æfingu í að tala frönsku svo að allt var þetta heldur 

lánlegt. 

Jónas frá Hriflu og kona hans og dætur1 voru við Ermarsund sumarið 1926, 

Dæturnar voru stálpaðar, 9 og 12 ára gamlar. Hafði hann not af húsi sem 

Courmontfjölskyldan átti í Berneval. Buðu þau mér að vera hjá sér nokkrar vikur er 

ég færi frá Besançon og þáði ég það. 

Það fyrsta sem ég þurfti að fá upplýsingar um er ég hafði sest að hjá þessari 

ágætu Besançon fjölskyldu var hvar salerni fjölskyldunnar leyndist og hringdi því í 

stúlkuna til að fá upplýsingar um það. Hún var ekkert feimin við slíka fyrirspurn og 

sagði mér að fara í ráðhúsið. Þar sem ég þekkti dálítið til skriffinnsku Frakka og 

nauðsynjar til að fá vottorð og leyfi frá ráðhúsinu fyrir hvað sem var, leist mér illa á 

þetta og vildi vita hvar einkasalerni íbúðarinnar væri. Hún var staðföst á því að ég 

þyrfti að fara að afturhlið ráðhússins og gat loks komið mér í skilning um að salerni 

þekktist ekki í húsinu. Ég var auðvitað mjög vantrúaður á að ég ætti erindi í 

ráðhúsið, en þegar ég kom að bakhlið þess höfðu verið byggðar tvær miklar lengjur 

út af bakhlið þess, langar og myndarlegar sem gat glatt hjarta hins mest 

salernisþurfandi manns. Stóðu langar biðraðir, karlar í annarri en kvenfólk í hinni 

og flugu spaugsyrðin á milli. Kostaði þetta 10 centimes, en ef maður vildi hrað- eða 

forgang, eins og í símanum á Íslandi, fékkst hann, en kostaði 25 centimes. Aldrei sá 

ég nokkurn mann sólunda fé sínu í hraðafgreiðslu, svo líklega hefur bæjarfélagið 

tapað á þeirri þjónustu.  

Ekki hafði ég eða aðrir kostgangarar mikil afskipti af fjölskyldunni sem við 

bjuggum hjá. Við komum dauðfeimin inn til kvöldverðar og ríkti þar dauðaþögn. 

Er við höfðum hjarnað við með því að borða súpu hófst la conversation. Spurði frúin 

                                                           
1 Jónas, Guðrún Stefánsdóttir (1885-1936) og dæturnar Auður (1913-2010) og Gerður (1916-2007). 



128 

mig hvort það væru hreindýr til á Íslandi. Skýrði ég henni frá hreindýrum á Íslandi. 

Síðan ríkti dauðaþögn og hún spurði mig hvort ég vildi rauðvín. Ég sagði – aðeins 

dropa – og þótti henni það gott svar. Annað var ekki sagt við borðið. 

Þessi sumarnámskeið eru nauðsynleg og gagnleg fyrir franska kennara, sem eru 

skammarlega illa launaðir. Halda þeir fyrirlestra, frámunarlega leiðinlega, yfir þeim 

hræðum sem villst hafa þangað. Á þessu námskeiði voru aðallega Ameríkanar og 

Austurríkismenn, og maður talaði eingöngu ensku og þýsku, nema ég gaf 

upplýsingar um hreindýrin á frönsku. Það var einkennilegt að þarna voru engir 

Þjóðverjar, en líklega 4/5 af þeim þýskutalandi töluðu með þýskum hreim en ekki 

austurrískum. 

-- 

Sumarið 1926 var ég í París til að kynnast franskri menningu og liðka mig í 

málinu. Gekk ég mikið á söfn þar og fór í leikhús og fannst mér það skrýtið að í 

flestum einkaleikhúsum gat maður fengið leikhúsmiða í bestu sæti á þriðjungi verðs. 

Auðvitað hafði ég ekki vit á að prútta, en einhvern tíma þegar ég sneri frá 

leikhúsinu, vegna þess að ódýru sætin voru seld, kallaði sölustúlka á mig og bauð 

mér miða á niðursettu verði. Reyndist það víða svo að menn vildu heldur þriðjung 

verðs en tóm sæti. 

Minnist ég sérstaklega Sacha Guitry og Yvonne Printemps fyrir samleik þeirra 

og fágun í framkomu og hreyfingum, sem ég hafði aldrei tekið eftir áður, þó verið 

geti að aðrir leikarar sem ég hafði séð hafi einnig haft hana.  

Eitt leikkvöld var mér sérstaklega minnisstætt. Það var í Habima-leikhúsinu sem 

var gyðingaleikhús. Þar var leikið á hebresku og skildi ég ekki nokkurt orð. En svo 

vel var leikið að maður fylgdist samt algerlega með, enda var leikurinn að mestu 

látbragðsleikur.  

Er ég var seinna í Ísrael, kom það einhvern veginn til tals í kvöldverðarboði að 

ég hefði heyrt hebresku áður, í þessu leikhúsi. Konan, sem sat við hliðina á mér, 

spurði mig hvenær það hafi verið og kom þá í ljós að hún hafði leikið í leikriti því er 

ég sá og ég gat lýst hlutverki hennar. Henni þótti þetta mjög merkilegt og hrópaði 

yfir allt borðið að íslenski sendiherrann myndi eftir sér fyrir 25 árum að hún hafði 

leikið í Habimaleikhúsinu1. Þótti öllum við borðið það mikil býsn að við skyldum 

hittast og ég muna eftir henni. 
 

  

                                                           
1 Þjóðleikhús Ísraelsríkis. 
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1 Væntanlega á hann við tímaritið Lögfræðing. 
2 Jónas Jónsson frá Hriflu. 
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1 Líklega séra Friðrik Friðriksson. 
2 Jörgen Jörgensen. 
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1 Helgi eignaðist tvo lögfræðinga fyrir mága. Theodór var kvæntur Þórhildi. Ásgeir og Friede giftust hálfu ári síðar. 
2 Sennilega er um boð að ræða sem tengjast einhverri hátíð nemenda Ruskin College. 
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1

Um haustið 1926 hvarf ég aftur til Danmerkur og sá auglýsingu frá sjóðnum Gjöf 

Jóns Sigurðssonar um að þar væri verðlaun að fá fyrir vel samdar vísindalegar 

ritgerðir. Þyrfti að skila þeim fyrir árslok. Þá, í flýti, jafnframt námi, skrifaði ég 

ritgerð um rannsóknir mínar á máli Jörgensens og bað Eggert bróður minn að 

koma henni á framfæri. Hann gerði þó betur, svo sem hans var vani, því hann 

vélritaði hana og sendi sjóðstjórninni. 

Komu fram 4 ritgerðir og voru veitt ein verðlaun. Segir í skýrslu þeirra 

Hannesar Þorsteinssonar, Sigurðar Nordal og Ólafs Lárussonar að svofelld ályktun 

hafi verið samþykkt í einu hljóði:  Þó að röksemdaleiðsla höfundar hefði sums staðar mátt 

vera greinilegri og ritgerðin í heild sinni þurfi nokkurra umbóta, ber hún á hinn bóginn vott um 

svo góða þekkingu og skarpa hugsun og er svo merkileg tilraun til að skoða þennan þátt 

Íslandssögu í ljósi erlendra samtíðarviðburða að nefndin hikar ekki við að telja hana 

verðlaunaverða og ákveður verðlaunin 500 kr. Höfundur ritgerðar þessarar reyndist vera Helgi 

Briem, stud. polit. 

Ég hafði ætlað að hafa einhverja stoð af þessum verðlaunum, ef þau fengjust, 

en varð ekki kápan úr því klæðinu því Bókmenntafélaginu voru veittar 1200 kr. 

Hinsvegar veitti Alþingi mér 1400 kr. styrk til að ljúka námi, sem ég var 

þakklátur fyrir, með því skilyrði að ég stúderaði skattalöggjöf. 

Þar sem ég þurfti að nota tímann vel er ég kom til Hafnar til að hespa prófinu 

af á 3 misserum vil ég segja frá hvernig ég hagaði námi mínu, ef það gæti orðið 

                                                           
1 Dag Strömbäck (1900-1978), sænskur prófessor í þjóðsagnafræði. 
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öðrum að gagni. Bækur þær, sem ég taldi rétt að lesa fór ég mjög hratt yfir. Mikið 

sem þar var sagt virtist mér sjálfsagt svo ekki þyrfti að festa það í huga sér. Þó gat 

verið um valkosti að ræða og voru þeir þá hripaðir í stílabók með númerum. 

Þegar mér virtist einhver nýlunda í bókum, skrifaði ég hana með nokkrum 

orðum í stílabókina og auðvitað allt sem var öfugt við það sem ég hugsaði. 

Þess vegna þurfti ég sjaldan að fara tvisvar yfir sömu bók, en fór yfir stílabókina 

og þegar komið var að prófi merkti ég með rauðu við það sem mér gekk illa að 

muna. Á þennan hátt gat ég farið yfir heilt fag á örskömmum tíma. 

Ég hef frá unglingsárum átt nokkuð erfitt með svefn. Var ég hræddur um að ef 

ég yrði vansvefta, gæti tekið langan tíma að koma lagi á svefninn. Síðasta misserið 

fór ég því ætíð að sofa á miðnætti og lét vekjaraklukkuna hringja kl. 6.30 svo ég 

hafði nægan svefn en ekki of mikinn og varð ég aldrei andvaka það misseri og var 

vel upplagður. 

Nú var ég farinn að þekkja Kaupmannahöfn nokkuð og fékk mér herbergi, sem 

ég var ánægður með í Frederiksberggade og borðaði einnig þar. Var herbergið uppi 

á 4. hæð – á hanabjálkalofti, en ég var ánægður með það. 

Ég þjáðist mikið af gigt þennan vetur og var því stundum allerfitt fyrir mig að 

komast upp á fjórðu hæð. Við gigtinni var mér ráðlagt að taka inn 5 gr. af aspiríni á 

dag og gerði ég það, en ég gat loks ekki haldið aspiríninu niðri og kastaði því upp ef 

ég gat neytt því ofan í mig, svo ég varð að hætta við það og hef aldrei síðan getað 

tekið aspiríntöflu. Þegar ég fékk slæm gigtarköst komst ég ekki upp í sporvagninn 

og varð að taka bíl og gerðu samstúdentar mínir gys að mér og töldu mig hljóta að 

vera milljónera. 

 

Helgi skrifar Dorisi 
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Þennan vetur lauk ég öllum minniháttar prófum, sem maður þurfti að hafa lokið 

áður en maður gæti innritað sig til lokaprófs. Hinsvegar stundaði ég lítið fyrirlestra, 

sem mér fannst ekki vera nema tímatöf að hlusta á. Gat verið, að vegna þess að ég 

er sjónnæmur, en ekki heyrnnæmur varð mér lítið úr að hlusta á fyrirlestra, þótti 

betra að lesa einhverja bók um sama efni, eða þá beinlínis lög, ef um lögfræði var 

að ræða.  

Auðvitað var ekki um auðugan garð að gresja á dönsku því prófessorarnir héldu 

sömu fyrirlestra ár eftir ár, eða öllu heldur á þriggja ára fresti. Flest slíkt gat ég lesið 

á ensku eða þýsku, en mér voru þau mál tamari en danskan. Ég gat talað hana 

sæmilega, svo samstúdentar mínir gerðu ekki eins mikið gys að málfærinu eins og 

fyrsta veturinn, en ekki get ég sagt að ég hafi eignast neinn trúnaðarvin, þó 

kvenfólkið í deildinni virtist ekki hafa neitt á móti því, en einhvern veginn gat ég 

ekki fellt mig við Dani. Þó lásum við saman, piltur sem hét Torben Hansen. Hann 

bjó ekki langt frá mér, en faðir hans var landsarkivar.1 Sjálfur var Torben 

einkennilega órór, en gáfaður. Um skeið var hann einn af forystumönnum 

syndikalista í Kaupmannahöfn, en nú virtist hann allt í einu vilja taka próf og bað 

mig þá lesa með sér, og gerðum við það í 2-3 mánuði, en þá tók hann allt í einu 

kennarastöðu og kenndi við lýðháskóla i Odense í nokkur ár, uns hann drap sig, 

stökk fyrir borð ferjunnar yfir Stórabelti, nokkrum árum eftir að ég lauk prófi. Þó 

ég kæmi í herbergi hans daglega, var mér aldrei boðið inn á heimili hans. Þó frétti 

ég að foreldrum hans hafi þótt vænt um að ég las með honum og að það hafi 

komið stöðvun á hann. 

Fjárhagur minn varð æ þrengri og erfiðari og ákvað ég því um haustið að innrita 

mig til prófs þó tvö-þrjú ár  væru eftir af venjulegum námstíma. Hugsaði ég sem 

svo að ef ég félli, gæti ég reynt að fá vinnu í eitt ár og tekið samt próf á venjulegum 

tíma. Innritaði ég mig því til prófs þá um haustið. 

Virðist sem háskólarektor í Danmörku vanti furðulega mikið gott og vinsamlegt 

uppeldi. Einn eftirmaður hans, prófessor Carl Iversen, sem boðinn var á 30 ára 

afmæli Háskóla Íslands, hélt auðvitað ræðu, en hún fjallaði nær eingöngu um það 

að Danir teldu ekki rétt að halda upp á 30 ára afmæli, svo hann gat svo sem 

leiðbeint um mannasiði. Hann hafði annast kennslu lítillega er ég var í háskólanum, 

og bað hann einhvern dag um að ná í mig svo hann gæti heilsað mér. Ég kom 

auðvitað, en af skömmum mínum þóttist ég ekki muna kennslu hans, en rankaði 

við mér er leið á samtalið. 

                                                           
1 Skjalavörður Sjálands. 
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Bjóst ég nú við hinu versta, enda kom það á daginn að ég fékk mjög lágt fyrir 

ritgerðir í sömu fögum sem ég fékk hátt fyrir í munnlegu prófi, en þar voru 2 

prófdómendur utan háskólans. Vantaði mig því þrjú stig til að fá fyrstu einkunn.  

Þetta hafði engin áhrif fyrir mig, en nokkur fyrir ýmsa samstúdenta mína, sem 

hlustuðu á prófið, því þeir sögðust ekki mundu hafa staðist það sem ég var spurður 

um, þó mér væru þetta aukafög, en þeim aðalfög. Tveir sem komnir voru að prófi 

frestuðu því og svo virðist sem ein stúlka hafi aldrei tekið próf. 

Um skeið hafði varðveittum bréfum í fjölskyldubréfasafninu fækkað þannig að 

þau eru næstu árin örfá á ári. Svo er Doris komin til hans í Höfn og hefur það að 

sjálfsögðu dreift huganum. Ósennilegt er þó að bréfaskipti hafi fallið niður.  

En nú er komið að prófinu og segir hann rækilega frá verkefnum og 

niðurstöðum sem hann segir slysalausar. Ekki kvíðir hann neinu. 

Við vorum fjórir sem tókum prófið í janúar 1928. Svo einkennilega vildi til að þrír 

af þeim urðu ambassadorar. Knut Munch var röskleikapiltur, sem var mjög í 

Grænlandsferðum og rannsóknum, mjög geðugur. Mér til mikillar undrunar varð 

hann síðar hirðmarskálkur hjá Alexandrínu drottningu og virtist mér það lítt 

samræmanlegt áhuga hans á Grænlandi. Síðan varð hann ambassador í Kína. 

Sigurd Christensen varð aðalræðismaður í New York þegar ég var að fara þaðan 

og síðar ambassador. Hann var ofsalega metnaðargjarn og gat ekki um annað talað 

en einkunnir. Eins og ég giftist hann enskri konu, Monica Redcliff, en annað áttum 

við lítt sameiginlegt. 

Það sem mér þótti leitt við að fara frá Danmörku var, að hafa ekki peninga til 

þess að taka einnig lögfræðipróf. Hafði ég þegar tekið það mörg próf í það mörgum 

greinum lögfræðinnar að það var hægðarleikur að verða einnig cand. jur. á einum 

vetri til viðbótar. 

Próf við Kaupmannahafnarháskóla 

Er ég lagði fram skjöl með beiðni um að taka próf í janúar 1928, átti ég í nokkrum 

erfiðleikum með það að háskólaritari, sem Beck hét, neitaði að taka við henni vegna 

þess að ég hafði skrifað nafn mitt sem Helgi Pálsson Briem. Kvað hann mig heita 
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Helga Briem en ekki Pálsson. Ég þybbaðist nokkuð við, því bræður mínir höfðu 

báðir skrifað nöfn sín með millistafnum P. Ég benti á að á stúdentsskírteini landa 

minna væri aðeins skrifað Björn en Árni væri skrifaður faðir hans nokkru neðar, og 

þýddi þetta auðvitað að hann væri skrifaður Árni Björnsson. Þessi Bech neitaði að 

taka við skírteinum mínum nema ég sleppti Pálsson. 

Fór ég með skjöl mín til háskólarektors, sem hét Munch-Petersen, af den 

retsindige1 Munch-Petersen familie, eins og blöðin kölluðu hann. Um leið og ég opnaði 

munninn, spurði hann mig hvort ég væri frá Íslandi og játti ég því. Sagði hann þá að 

ég skyldi fara til Íslands, ég hefði ekkert hér að gera og sagði mér að fara út. Er það 

eini maðurinn, sem hefur sýnt mér þá kurteisi á ævi minni að reka mig út. Er ég 

hafði hugsað ráð mitt fór ég síðan með nýja umsókn um að gangast undir próf og 

hafði nú sleppt hinu saknæma P-i og tók Bech við henni með venjulegum 

drumbshætti. 

Nokkru síðar hitti ég próf. Axel Nielsen fyrir utan kennslustofuna. Hann sagði: 

Nú, þér ætlið að fara að taka próf. Er það ekki heldur snemmt? Við höfum séð yður lítið hér. 

Ég hélt það væri eins og venja væri til og bauð hann mér þá inn í stofuna og 

settist að reikningi:  Þér innrituðuð yður hér í jan. 1924 og nú er 1927, svo þér hafið verið 

hér í 4 ár. Fyrri hluta tókuð þér í janúar 1925 (ég gaf það upp). Svo fóruð þér til Englands 

og Frakklands og komuð aftur 1926. Nú eftir 1½ ár ætlið þér að ljúka yður af. Þér hafið verið 

hér í 3 ár en talið er að námið taki fyrir flesta 7½ ár. Og þér eruð útlendingur. 

Ég kvaðst hafa verið 1½ ár í Þýskalandi áður en ég kom til Hafnar og hafi því 

raunverulega verið 5½ ár við hagfræðinám. Annars hafi ég lokið öllum 

undirbúningsprófum sem heimtuð væru til lokaprófs og teldi mér ekkert að 

vanbúnaði. Auðvitað datt mér ekki í hug að segja honum að fjárhagur minn væri 

svo slæmur að ég treysti mér ekki til að halda áfram lengur og þyrfti því að tefla í 

tvísýnu. 

Síðustu misserin í Kaupmannahöfn var prófessor í hagfræði þar í ársfríi frá 

háskólanum í Chicago. Ég mun hafa verið sá eini af stúdentunum sem talaði ensku 

viðstöðulaust. Leitaði hann því til mín um ýmsar upplýsingar og þýðingar sem hann 

vildi ekki ómaka Bertil Ohlin2 með, en hann var sá eini af kennurunum sem talaði 

ensku. Það kom til tals milli okkar að ég hefði ekki að miklu að hverfa þegar heim 

kæmi, en ég sagði honum að venjulega þyrftu Íslendingar að bíða uppundir ár eftir 

að fá stöðu. Hann sagði að ef þetta reyndist erfitt skyldi ég skrifa sér, ég gæti þá 

alltaf orðið aðstoðarmaður sinn. Það væri illa launað en líklega gæti ég fljótlega 

komist í skárri stöðu, því það væri aukinn áhugi á hagfræði og eftirspurn eftir 

                                                           
1 Sá sem vill vera skipulagður og réttlátur. 
2 Sjá áður. Um skeið prófessor í Khöfn; einn helsti stjórnmálamaður og hagfræðingur Svía. Hlaut Nóbelsverðlaun í 

hagfræði 1977. 
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kennurum í hagfræði. Þakkaði ég honum góðvild hans, en kvaðst vona að ekki 

kæmi til þess, því ég vildi helst vinna og lifa á Íslandi. Þótti honum þetta mjög 

einkennileg framtíðarósk. 

Strax og ég hafði lokið prófi pakkaði ég fáum veraldlegum munum mínum 

saman og sendi til Íslands, en sjálfur fór ég yfir til Englands til að hitta kærustuna 

og athuga ýmislegt í ríkisskjalasafninu í London. 

Ég hefi alloft komið til Hafnar síðan ég lauk prófi, en hefi þá talað ýmist 

sænsku eða ensku. Hefir mér verið heldur illa tekið ef ég hef talað sænsku en betur 

ef ég talaði ensku.  

Ekki er ástæða til að nefna slíkar komur, en þó vil ég nefna eina. Ég hafði verið 

skráður í nefnd til að endurskipuleggja bókhald ríkisins.  

Þar sem ég þurfti að fara til útlanda hvort sem var, ákvað ég að líta inn til 

ríkisbókhaldara Danmerkur, sem hét Hans Bjarne, en hann hafði kennt bókhald og 

endurskoðun á námskeiði fyrir þessi fög, sem ég hafði sótt. Var það haldið frá kl. 8 

til 10 f.h. og voru margir stúdentarnir fúlir yfir því að þurfa að fara á fætur kl. 7 á 

morgnana. Ég hitti hann, sagði honum að það vildi svo til að ég hafi ekki haft eins 

mikið gagn af neinu sem ég hafði lært í Danmörku, eins og námskeiði hans. Það 

komu tár í augun á honum. Eftir stundarkorn sagði hann:  Ég hef nú kennt nokkrum 

þúsundum stúdenta og farið á fætur kl. 6.30 til að kenna og vera kominn í skrifstofuna kl. 10. 

Ég þurfti þess ekki peningalega með því það var lítið borgað og ég orðinn gamall maður. En ég 

tel að með því geti ég komið betra lagi á bókhald ríkisins, en aldrei heyrt þakkarorð. Ég hef oft 

heyrt ámæli fyrir að reka menn á fætur of snemma.  Nú komið þér frá Íslandi, segist hafa haft 

gagn af þessu starfi mínu. Þér vitið ekki hvað þetta hefur mikla þýðingu fyrir mig. 

Urðum við góðir vinir við þessa endurfundi. Er Eysteinn Jónsson tók við starfi 

mínu í bókhaldsnefndinni fór hann með meðmælabréf frá mér til Bjarne og var 

frámunalega vel tekið. 

Er þá Danmörk úr sögunni. 

 

Helgi skrifar Dorisi 
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1 Sigríður (1911-99) var dóttir Skúla læknis Árnasonar í Skálholti. 
2 Sambandið hinum megin var gegnum mr. Nobody. Var hann oft nefndur á mínu æskuheimili, í gamni og  alvöru. 
3 Tómas Helgason (1927). Geðlæknir, yfirlæknir og prófessor. 
4 Því eru prestaboð skemmtileg að prestar skemmtu sér fyrr best við gamansögur hvor af öðrum. 
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Nú fór ég til London og byrjaði að vinna í ríkisskjalasafninu þar. Vildi ég ná í sem 

flest skjöl um ferðir skipa í Napóleonsstyrjöldunum. Ég hugsaði mér að skrifa 

doktorsritgerð um málið á atvinnuleysistímabili því sem ég bjóst við heima, og vildi 

því hafa sem flest skjöl við hendina. En þá voru engar ljósritunarvélar til, svo ég 

varð að skrifa allt stafrétt með hendinni. Þó gat ég látið ljósmynda skjöl, en það 

kostaði 21 sh. hver mynd, svo sú leið var ekki fær fyrir mig. 

Þó liðin væru 2 ár síðan ég var síðast í ríkisskjalasafninu sagði eftirlitsmaðurinn 

við skrásetninguna við mig um leið og ég kom inn: Mr. Briem, það liggur hérna 

aðgöngumiði að safninu hjá mér. Við höfum ekki séð yður lengi og höfum saknað yðar.  

Mér fannst svona móttökur nokkuð aðrar en ég átti að venjast og hafði ekki 

gert mér grein fyrir að ég hafði ekki fengið aðgöngumiðann, heldur aðeins 

munnlegt bráðabirgðaleyfi. 

Þar sem ég vildi gjarna vita um ævilok Jörgensens, bað ég Leonard Huxley1 um 

viðtal. Hafði hann þá rétt lokið við að skrifa bók um Joseph Dalton Hooker, son 

Williams, sem reyndist Jörgen best. Hafði Joseph þekkt Jörgen og kom til Tasmaniu 

                                                           
1 Leonard Huxley (1860-1933). Vísindamaður og rithöfundur af þekktri menntamannaætt. Faðir Aldous og Julian. Einn 

sona hans Andrew hlaut Nóbelsverðlaun í líffræði. Allir voru þeir frægir, hver á sínu sviði. 
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og hitti Jörgen þar. Leonard var sonur Thomas Huxley, sem mest barðist fyrir 

kenningu Darwins, en synir hans eru Aldous og Julian, nafnkunnir menn. 

Leonard var þá ritstjóri Cornhill Magazine. Kom hann strax til mín í 

biðherbergi það sem mér var vísað á. Sagði ég honum að ég væri að reyna að fá 

upplýsingar um dauða Jörgens Jörgensonar og lýsti með nokkrum orðum því sem 

ég hafði grafið upp um hann í ríkisskjalasafninu og British Museum. Hann vildi vita 

meira um þetta allt, en kannaðist við Jörgen frá Hookerfjölskyldunni. Þegar ég sagði 

honum frá því, fór hann allt í einu að hlæja: Þetta hlýtur að vera skemmtilegra, ungi 

maður, en ríða á eftir hundum.  

Það er einhver besta skemmtun sem Bretar þekkja að veiða refi sem hópur 

hunda eltir en á eftir ríða veiðimennirnir á gríðarlega miklum og sterkum hestum og 

fara í loftinu og stökkva yfir hvaða torfæru sem verður á vegi þeirra, grjótgarða, 

læki, bifreiðavegi o.s.frv. Sagði hann mér að sonur sir Joseph Hooker hefði 

skrifstofu sína þar skammt frá og hringdi þegar í hann og sagðist vera með 

Íslending sem hann hefði áreiðanlega gaman af að hitta. Fór ég þangað og hitti 

lítinn mann, nauðasköllóttan og fór hann einnig að spyrja mig út úr um veru afa 

síns á Íslandi. Bauð hann mér heim til sín að borða hádegismat næsta dag og sagði 

mér hvaða neðanjarðarstöð ég skyldi fara á og að ferðin tæki hálftíma. 

Næsta dag spurði ég járnbrautarþjón um lestina og sagði hann mér að taka 

næstu lest sem kæmi. En sá var galli á að hún fór í boga um ýmis úthverfi en önnur 

lest fór beint. Kom ég því hálftíma of seint. En þau hjón tóku nú þetta eins og það 

væri sjálfsagður hlutur og við settumst þrjú að borðhaldi í mjög ríkmannlegri stofu, 

með nægu þjónaliði. Varð ég að segja þeim aftur um afann á Íslandi og Jörgensen, 

sem Hooker hafði heyrt um og dauðdaga hans. 
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Eggert bróðir minn gat útvegað mér 300 kr. svo ég gat verið út febrúarmánuð í 

London, Vann ég ýmist í British Museum eða ríkisskjalasafninu frá morgni til 

kvölds. Þótti mér sú vinna mjög skemmtileg og hvarflaði oft að mér að skemmtilegt 

væri að nota lífið í skjalarannsóknir. Kærastan kom frá Kings Norton5 á 

sunnudögum og við vorum þá saman megnið af deginum, gengum um hina fögru 

garða í London, eða fórum í leikhús eða bíó þegar rigning var. 

Ýmis bréf til Hookersfeðga voru í skjalasafni grasgarðsins mikla í Kew. Vann ég 

þar nokkra daga, en lítið var þar að sjá í febrúar nema í vermihúsunum.6  

Þann 2. mars fór ég til Edinborgar til að fara heim með Gullfossi og fékk ágætis 

veður. Ferðin varð einnig ánægjuleg fyrir það að þá kynntist ég Jónasi Lárussyni7, 

                                                           
1 Alkunnir úrsmiðir og munu enn. 
2 Heure er þekkti fyrirtæki úra- og klukkugerðr. E.t.v. eru tengsl milli þess og Jörgensona. 
3 Haud - Önnur einkunn. 
4 Gunnar Viðar (1897-1972), hagfræðingur og bankastjóri. 
5 Í útjaðri Birmingham. Doris Parker Briem var frá B. 
6 Gróðurhúsunum. 
7 Jónas Lárusson (1889-1965). Faðir Magnúsar Más prófessors, guðfræði og sagnfræðiprófessors. Þekktur fyrir 

stórmannlega veitingastjórn m.a. á Garði (seinna nefndur Gamli G.) er stúdentagarðurinn hafði verið reistur. 
Yndislegur maður og góður við börn, þ.e. mig EÁ. 
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bryta, indælum manni, sem allt gerði til að manni liði eins og á lúxusskipi og virtist 

alveg óþreytandi að starfa fyrir félagið og farþegana. 

Reykjavík 

Er heim kom var ég auðvitað lengi atvinnulaus. Hitti ég þá gamlan skólabróður sem 

lokið hafði prófi í verkfræði nokkru á undan mér. Hann hafði unnið við 

húsamálningu í sumarfríum, sterkur og myndarlegur maður. Kvartaði hann undan 

atvinnuleysinu, svo ég spurði hann því hann færi ekki í húsamálningu. Hann 

svaraði: Ef ég færi í húsamálningu yrði ég húsamálari það sem eftir er ævinnar og ég hef ekki 

eytt mörgum árum í verkfræðinám til þess að verða húsamálari. 

17.7.´28. Bíltúr með Jónasi og fjölskyldu að Galtalæk og Austvaðsholti. 

Um sumarið bað Jónas Jónsson frá Hriflu, sem þá var orðinn 

dómsmálaráðherra, mig um að fara með Birni Steffensen1 endurskoðanda til að 

endurskoða reikninga hjá sýslumönnum á Suðurlandi og Vesturlandi.  

Jónas hafði boðið mér að fara austur í Skaftafellssýslur og fórum við í bíl 28. júlí. 

Þann 30. júlí mætti Lárus á Klaustri2 okkur með hesta – Jónas, frú Guðrún, Auður, 

Gerður og Sólveig Jónsdóttir (Jónatanssonar) 3. 

Stöldruðum við í Fljótshlíð og skoðuðum þá dásamlegu staði sem þar eru, 

Bleiksárgil og Tómasargil, sem maður veit varla að til eru þegar farið er um í bíl, þó 

maður sjái glitta í fallegu fossa.  

Frá Hlíðarendakoti fórum við fyrsta daginn og gistum að Holti hjá séra Jakobi 

Ó. Lárussyni, fornvini Jónasar. Hafði frúin4 búið okkur veislu og m.a. all-ferlegan 

búðing, en hafði auk þess skyr og rjóma. Nærgætni Jónasar kom í ljós þegar við öll 

vildum heldur skyr en búðinginn sem frúin hafði búið til í sveita síns andlits. Sagði 

hann þá: Við reynum öll að smakka á búðingnum og tók þá prestfrúin gleði sína. 

Fórum við stuttar dagleiðir í stórkostlegu landslagi. Gistum hjá Páli í 

Skammadal og næstu nótt í Flögu hjá Vigfúsi bónda og hittum þar séra Björn O. 

Björnsson, frú hans og börn þeirra5. Næsta dag fórum við síðan að Klaustri og 

hittum þar fjóra syni Lárusar; Helga, Siggeir, Júlíus og Berg. Dáðist ég mjög að 

öllum myndarskap á Klaustri.  

                                                           
1 Björn Steffensen (1902-33), þekktur endurskoðandi. Dóttir hans er Helga, brúðulistakona, stjórnandi Stundarinnar 

okkar. 
2 Lárus Helgason (1873-1941), héraðshöfðingi á Kirkjubæjarklaustri. Merkilegur fyrir margt, ekki síst fyrir baráttu gegn 

kvensöðlum, sem hann taldi hættulega. "Lagði kvensöðulinn að velli", var sagt. 
3 Guðrún Stefánsdóttir. Gerður Jónasdóttir  átti lengst Steinþór Sigurðsson náttúrufræðing er fórst við rannsókn 

Heklugoss 1947. Auður átti Eggert Steinþórsson lækni. Sólveig var dóttir Jóns Jónatanssonar ræktunar- og 
alþingismanns.  

4 Séra Jakob Ó. Lárusson (1887-1937) átti Sigríði Kjartansdóttur (1885-1960) prestsdóttur frá Holti. 
5 Séra Björn O. Björnsson (1895-1977). Konan hans var Guðríður Vigfúsdóttir frá Flögu í Skaftártungu. Hann var víða 

prestur og rithöfundur. Ritstjóri tímaritsins "Jarðar". Faðir Odds leikskálds, Sigríðar uppeldisfræðings o.fl. 
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Jónas og ég fórum hingað og þangað um umhverfið, sem mér þótti mjög 

gaman að. Jónas hélt fund sunnudaginn 5. ágúst og voru um 70 manns þar 

viðstaddir. 

Þann 9. ágúst fórum við að Núpsstað og hittum Hannes1 póst, sem var lítill og 

rýr, og heldur fátæklegt þar. Sátum við á kistum við borðið. Riðum við austur fyrir 

Lómagnúp, en þá var þoka á Öræfajökli. Næsta morgun vaknaði ég snemma og var 

þá glampandi sólskin, svo ég fór niður að Gljá til að ljósmynda. Vakti ég svo 

samferðafólkið til að sjá Öræfajökul í sólskininu, en um 11-12 leytið settist þoka að 

honum og var þá lítið að sjá. 

Lauk þessari ferð í Vík þann 14. ágúst og var ég ætíð þakklátur Jónasi fyrir að 

bjóða mér í þessa dásamlegu ferð. Voru nokkrar brýr þá komnar en langflestar ár 

óbrúaðar. Minnist ég sérstaklega hvað Múlakvísl var ill með háa straumhnúta (drýli) 

og reið Lárus upp og niður með ánni, uns honum leist sæmilega á vað. 

Er ég kom til Víkur var Björn Steffensen þar fyrir. Þar byrjuðum við þegar 

endurskoðun. Við höfðum hitt Gísla2 sýslumann hjá Vigfúsi mági hans að Flögu, 

en hann sagði að ritari sinn myndi veita okkur aðgang að bókum embættisins. 

Unnum við Björn til kl. 8 um kvöldið, en þriðja daginn til kl. 11 að kvöldi til að 

ljúka af endurskoðuninni. Skrifuðum við síðan skýrslu og bentum á ýmislegt 

smávegis sem okkur þótti athugavert. Varð þetta til þess að Gísli lagði mikið hatur á 

mig og kom það fram í ræðum hans á Alþingi. Hinsvegar varð ég ekki var við að 

hann hefði neitt út á Björn að setja.3 

Síðan fórum við Björn að Efra-Hvoli til Björgvins4 sýslumanns og frú 

Ragnheiðar og höfðum ágætis atlæti á því myndarheimili og unnum einnig þar frá 

morgni til kvölds, að meðtöldum sunnudegi, en fórum þaðan til Magnúsar 

Torfasonar5 a Eyrarbakka. Kom heim laugardaginn 25. ágúst eftir góða ferð og 

ánægjulega. Eftir að við Björn Steffensen höfðum gengið frá skýrslu okkar hélt ég 

áfram að skrifa doktorsritgerðina. 

Þann 8. september fórum við Björn til að skoða reikninga Dalasýslu hjá 

Þorsteini sýslumanni Þorsteinssyni6 í Búðardal. Þurftum við að fá hesta í 

Dalsmynni, en ferðin gekk vel og bjuggum við hjá Þorsteini. Fór vel á með okkur 

og töluðum í frístundum okkar um góðar og gamlar bækur.  

                                                           
1 Hannes Jónsson (1880-1960), bóndi og vatnagarpur. Langafi Davíðs Oddssonar. 
2 Gísli Sveinsson (1880-1959). Sýslumaður Skaftfellinga, alþingisforseti og sendiherra. Kona hans var Guðrún 

Einarsdóttir frá Rvík. 
3 Virðist hafa gróið um heilt þó Gísli væri með drýldni vegna doktorsvarnar Helga. Er Gísli var sendih. í Osló, leitaði 

hann til HPB um aðstoð: Kæri vinur! 
4 Björgvins Vigfússonar (1866-1942). 
5 Magnúsar Torfasonar (1868-1944). Síðast sýslum. í Árnessýslu, sat á Eyrarbakka; alþingismaður. 
6 Þorsteinn Þorsteinsson (1884-1961), lengi þingmaður; frægur bókasafnari. 
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Meðan við vorum þar hittum við lítinn karl, snaggaralegan og skemmtilegan, 

með mikið skegg og gáfulegt enni. Sagði hann mér frá hvernig hann hefði læknað 

sig af krabbameini í maga. Er læknar voru búnir að finna hvað að honum gekk, 

sagði hann að lítið hefði sig langað til að lifa lengi sem sjúklingur á spítala og 

örkumla maður. Hafi hann því keypt sér joðáburð og hellt honum út í mjólkurglas, 

þangað til liturinn var eins og sterkt rjómakaffi og drukkið það. Síðan reið hann 

heim til sín og var nú hraustur til heilsunnar og þakkaði það joðáburðinum. 

Reyndist þetta vera sá frægi bóndi Bjarni Jensson1 í Ásgarði og dó hann ekki fyrr en 

14 árum eftir að ég hitti hann, hvort sem það var joðáburðinum að þakka eða 

hreysti hans og vilja, en krabbamein er sá sjúkdómur sem virðist auðveldast að 

beygja undir vilja mannsins, þó læknar geti þar lítið ráðið með vísindum sínum.2 

Frá Búðardal fórum við til Stykkishólms. Gátum við fengið bílfar að Narfeyri. 

Bíllinn þótti heldur ævintýralegt farartæki í þann tíð. Reyndist farið ekki kosta meira 

en flutningur á hestum með fylgdarmanni, og bifreiðarstjórinn var alveg óhræddur 

við óbrúaðar ár á leiðinni, enda voru þær ekki stórar. Hafði hann gert góðan 

útbúnað og fest kaðla í framöxul bifreiðarinnar. Þá voru allar bifreiðar með góðu 

og nytsömu þrepi, nokkru neðar en inngöngudyr. Er við komum að fyrstu ánni 

vorum við farþegarnir látnir standa á þrepinu góða og höfðum kaðallykkju í hendi. 

Ók nú bifreiðarstjórinn af fullum krafti út í ána, en hún var nokkuð djúp í miðju og 

drap vélin á sér. Við farþegarnir stukkum þá af henni eins langt og við gátum og 

óðum í land og toguðum síðan í reipið þar til bifreiðin var komin  yfir. Þegar hún 

hafði hvílt sig nokkuð og fengið úr sér hrollinn, setti bifreiðarstjórinn hana í gang 

og ók að næstu á.  

Var farið að skyggja er við komum að Narfeyri. Bærinn stendur hátt og virtist 

mér eins og Álftafjörðurinn væri með hvíta rönd, svo mér datt fyrst brim í hug, sem 

þó gat ekki verið. Spurði ég Jón bónda um það. Sagði hann það vera álftir, sem 

þarna voru þúsundum saman. Bætti hann við að þær gerðu mikinn usla á engjum 

sínum. Spurði ég hvort þær væru ekki gott búsílag um leið. Hann svarði aðeins: 

Enginn verður feitur af fuglaketi. Kom í ljós að hann hafði aldrei reynt að skjóta 

álftarunga, né lagt þá sér til munns.  

Vorum við síðan nokkra daga í Stykkishólmi en fórum þaðan til Borgarness og 

var hafður líkur útbúnaður á bíl þangað með að draga bílinn yfir árnar, en á þeirri 

leið mun þess ekki hafa þurft nema einu sinni.3  

                                                           
1 Bjarni Jensson (1865-1942). 
2 Doris Briem hafði ákveðnar skoðanir á heilbrigði og næringu. Helgi var hennar stuðningsmaður og skoðanabróðir. 

Þessi kenning minnir á skoðanir Dorisar. 
3 1929 birtist gr. í Tímanum: Eftirlit með sýslumönnum. Þó greinin sé pólitísk varpar hún ljósi á málið. Upphafið mun hafa 

verið mál Einars sýslum. í Barðastrandars. og Jóhannear bæjarfóg. í Rvík. Við úttekt á fyrra málinu komst upp um 140 
þús. kr. sjóðþurrð. Þá fór fram skoðun á embættunum í Hafnarf. og á Akureyri sem Stefán Jóh. Stefánsson og Björn 
Steffensen önnuðust. Þá hélt Björn áfram skoðun um landið ásamt Helga P. Briem. Þá gerðu Björn og Gizur 
Bergsteinsson rannsókn á embætti bæjarfógeta í Rvk, fannst þar 60 þús. kr. vaxtafé almennings. Gizur og Einvarður 
Hallvarðss. fóru þá enn í eftirlit til Hafnarfj.; síðan til Vestm.eyja er ekki hafði verið skoðað frá 1923. Einvarður og 
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Í október byrjaði ég að kenna hagfræði í Samvinnuskólanum. Þá var ég einnig 

ráðinn sem aðstoðarmaður milliþinganefndar í skattamálum. Voru í henni Jón 

Þorláksson1, Haraldur Guðmundsson2 og Halldór Stefánsson3. Við kennsluna voru 

þeir erfiðleikar að engin bók var til um hagfræði á íslensku. Jónas frá Hriflu fékk þá 

Freystein Gunnarsson4 til að þýða kennslubók eftir Charles Gide5 og kom hún út 

árið eftir. Fyrsti hlutinn var teoretískur um verðmyndun og þessháttar, en Jónas 

taldi slík fræði mega missa sig að mestu, bað mig skrifa inngang, ekki meira en 16 

síður, og gerði ég það; sá hluti bókar Gide var um 160 síður. 

Skrifaði ég Gide og fékk leyfi hans til að þýða mætti bók hans og heimsótti 

hann síðan með eitthvað af frímerkjum, sem honum þótti vænt um. Sat hann í hópi 

margra barna sem öll virtust undir 7 ára aldri. Var hann hinn elskulegasti, en svo 

rangeygður að mann svimaði af að horfa framan í hann. 

Í milliþinganefndinni var ég ráðinn ritari hennar og byrjaði að gera samanburð á 

ýmsum sköttum á Íslandi og nágrannalöndunum, svo sem venja er til en tók síðan 

til við samanburð á tekjuskattinum, þar og hér. 

Fékk ég mikil gögn frá Hagstofu Íslands, sem ekki höfðu verið birt en nokkuð 

hafði verið unnið úr. Vann ég að þessu í skrifstofu Brunabótafélagsins, því þar 

hafði ég aðgang að samlagningarvél, mjög þungri og háværri, en nothæfri. Þótti mér 

undarlegt að mjög sjaldan komu út sömu niðurstöðutölur hjá Hagstofunni og mér, 

og hélt ég það væru mistök vélarinnar. En brátt komst ég að orsökinni. Starfsmanni 

þeim sem unnið hafði verkið í Hagstofunni, hafði aldrei dottið í hug að nauðsynlegt 

væri að fletta skýrslunum og voru niðurstöðutölur hans því eingöngu byggðar á 1. 

síðu, en sleppt því sem stóð að 2., 3. og 4. síðu. Eftir þetta gekk verkið betur svo ég 

gat fljótlega lagt niðurstöðutölur fyrir nefndina. 

Skattstjóri 

Í byrjun nóvember fékk ég bréf undirritað af Magnúsi Kristjánssyni 

fjármálaráðherra um að ég væri settur skattstjóri frá 1.1.1929. Prófessor Einar 

Arnórsson hafði gegnt því starfi, en orðið fyrir allmiklum árásum um hvernig hann 

hefði gegnt því, svo hann sagði af sér. Skömmu síðar varð Magnús fyrir slysi og dó 

þann 8. des. 1928. 

Bréfið segir að ég sé settur:  fyrst um sinn, þar til öðruvísi verður ákveðið, frá næstu 

áramótum að telja, með þeim skyldum og réttindum sem stöðunni fylgja. Þar sem ég var mjög 

skuldugur hafði ég auðvitað nokkurn hug á réttindum sem voru önnur en launin. 

                                                                                                                                                     
Sveinn Ingvarsson fóru til Ísafj. sem ekki hafði lengi verið skoðað. Svo var eftirliti haldið áfram um landið og stefnt að 
árlegri athugun embætta. Kom einnig fram að embættisrekstur ýmissa embætta var í góðu lagi. 

1 Jón Þorláksson (1877-1935), borgarstjóri, alþingismaður og forsætisráðherra, átti Ingibjörgu Claessen, frænku Helga. 
2 Haraldur Guðmundsson (1892-1971). Alþingismaður, ráðherra og síðast sendiherra í Osló. 
3 Halldór Stefánsson frá Desjarmýri (1877-1971), alþingismaður og forstjóri Tryggingarstofnunar ríkisins. 
4 Freysteinn Gunnarsson (1892-1976). Mikilvirkur þýðandi, skólastjóri Kennaraskóla Íslands. 
5 Charles Gide (1847-1932). Einn helsti hagfræðingur Frakka, prófessor í Bordeaux, Montpellier og París. 
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Það var nokkrum erfiðleikum bundið að vita hver þau væru. Loks fékkst það 

upplýst að Einari hafi verið greiddar 3700 kr. á ári fyrir skattstjórastarfið og hann 

mátti taka það allt út fyrri hluta ársins, því hann vann lítið seinni hluta ársins. 

Þegar nokkuð var liðið frá útför Magnúsar Kristjánssonar og Tryggvi 

Þórhallsson1 hafði tekið við embætti hans, bað ég um viðtal við hann og spurði 

hvort ekki væri rétt skilið að þær 3700 kr. sem Einari hefðu verið greiddar teljist 

hálf laun, svo sem ákveðið sé í launalögum að þeim séu greidd, sem hafi annað 

embætti fyrir. Tryggvi lagði hendur fyrir aftan bak, og sagði að það kæmi ekki til 

mála. Ég sagðist ekki treysta mér til að taka við starfinu með þeim launum, sem 

væru eins og fyrir búðarstörf, það fylgdi þessi embætti mikil ábyrgð og ef það væri 

ekki launað hærra en svo að launin rétt nægðu fyrir vöxtum af lánum mínum, 

mundi ég annaðhvort verða gjaldþrota, eða grunaður um að þiggja mútur og ég 

treysti mér til hvorugs. Þar sem hann sat við sinn keip, sagðist ég ekki treysta mér til 

að taka við þessu embætti og kvaddi. Rétti ég fram hendi en Tryggvi hafði hendur 

fyrir aftan bak. Var þetta síðasta sinn sem við Tryggvi töluðumst við.   

Jónasi Jónssyni, sem alltaf sýndi mér vináttu, þótti þetta leitt, en gat ekki að gert. 

Hann var ekki fjármálaráðherra. 

 

Helgi skrifar Dorisi 

2

                                                           
1 Tryggvi Þórhallsson (1889-1935), alþingismaður., forsætisráðherra; síðast bankastjóri Búnaðarbanka Íslands. 
2 Hafði lánað Helga íbúðina sína við Sölvhólsgötu meðan hann var burtu. 
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1

                                                           
1 Mun vera Sigríður Skúladóttir (1911-1999) frá Skálholti, sem hann gekk að eiga 1932. 



151 



152 

1

2

3

4

5

                                                           
1 Halldór Stefánsson, sjá fyrr. Kona hans var Halldóra Sigfúsdóttir (f. 26. júní 1909) húsmóðir. For.: Sigfús Gíslason og 

k. h. Herborg Halldórsd. Halldóra var kjördóttir H., móðir Halldóru var Valborg Elísabet Tærgesen. Börn Halldórs og 
Halldóru: Ragnar Stefán (1929) verkfræðingur og Herborg Halldóra (1933).  

2 Haraldur Guðmundss. (1892-1971) frá Gufudal, síðar atvinnumálaráðherra og forstj. Tryggingarstofnunar ríkisins. 
3 Jón Þorláksson. 
4 Einar Arnórsson. 
5 Tryggvi Þórhallsson. 
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Stóð svo fram yfir áramót. Fulltrúinn á skattstofunni, Åge Petersen1, kom nokkur 

skipti og bað mig ráða fram úr ýmsu, sem gera þurfti, því venjulega voru 

skattskýrslur sendar út strax eftir áramót. Ýmsir spurðu mig um atvinnu, því 

lausafólk var ráðið til að skrifa nöfn á skattskýrslur og sinna ýmsum störfum. 

Sagðist ég ekki hafa neitt með slíkt að gera, því ég væri ekki skattstjóri. 

Ekki get ég sagt að mér hafi liðið mjög vel um þetta leyti, því þó ég hafi haft 

smá íhlaup sem endurskoðunina og sem ritari milliþinganefndar var það ekki nóg, 

nema til að standa undir vöxtum af skuldunum. Minnist þess að ég talaði einhvern 

tíma við mömmu og reyndi að hugga sjálfan mig með því að ég gæti líklega komist 

að í Chicago. Þó var einhver beygur í mér við Ameríku. Sagði þá mamma: Ég held þú 

ættir að láta Ísland njóta starfskrafta þinna. Einhvern veginn hafði þetta svo sterk áhrif á 

mig að ég hugsaði: Ef ríkið ekki vill þig, geturðu fengið atvinnu hjá öðrum.  

Nokkru eftir áramótin bað Jónas Jónsson mig að finna sig. Lagði hann mjög 

fast að mér að taka skattstjórastöðunni; vegna vináttu við hann átti ég erfitt með að 

neita. Eftir langt þóf, sættumst við á það að ég skyldi hafa 3700 kr. til 1. júlí og þá 

losnaði ríkið við mig. Gæti ég þá farið til Ameríku með sparki í rassinn. 

Byrjaði ég því fljótlega starf mitt á skattstofunni og fékk menn til að skrifa nöfn 

á skattskýrslur skv. manntali og senda út. Einnig sendi ég út blöð til atvinnurekenda 

þar sem krafist var upplýsinga um launagreiðslur. Voru sex ræmur á hverju blaði og 

voru þau skorin í sundur hjá bókbindara; öllum slíkum upplýsingum raðað í 

stafrófsröð svo að hægt væri að festa þær við framtalið. Einnig var gerð 

lausblaðaskrá, þar sem fært var inn fæðingarár barna, fasteignir, húsaleigutekjur, 

eignir, tekjur o.s.frv. sem líkl. var að breyttist ekki frá ári til árs verulega, því fljótlegt 

var að renna augunum yfir breytingar á dálkunum og athuga hverju breytingar 

sættu. Fór ég af stað með ýmislegt fleira, en mætti þar víða sterkri andstöðu. 

Einkennilegt var að bankarnir reyndu að halda hlífiskildi yfir mönnum, svo ekki 

var hægt að fá að vita um inneignir og skuldir. Víðast annars staðar telja bankarnir 

sér skylt að starfa fyrir ríkið, en á Íslandi voru þeir í sterkri mótstöðu, svo loks gerði 

ríkið bankainnstæður skattfrjálsar. Þar sem eign hlutabréfa og arður af þeim er 

skattlagður, sýnist þarna vera gerður stór munur, en ekki heppilegur.  

                                                           
1 Åge Petersen (1912-61).  
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Það fylgdi embætti mínu að vera formaður niðurjöfnunarnefndar en þar voru 

þeir kosnir af bæjarstjórn: Einar Arnórsson prófessor, Sigurbjörn Þorkelsson, 

kaupmaður í Vísi, Gunnar Viðar hagfræðingur og Sigurður Jónasson forstjóri.1 

Sigurbjörn Þorkelsson hefur talið mönnum trú um að hann þekki fjárhag hvers 

einasta manns í bænum og sjálfsagt farið að trúa því sjálfur. 1929 voru 26-27.000 

íbúar í Reykjavík, svo auðvitað getur hann ekki vitað nema um ástæður lítils hluta 

þeirra.  

Þar sem ég var skipaður af ríkisstjórninni taldi ég það mitt hlutverk að sjá um 

sem best réttlæti innan þess útsvarsstiga sem samþykktur hafði verið. Fékk ég 

Eystein Jónsson til að athuga ýmislegt og fór hann síðan með öðrum manni, 

Sigurjóni Jóhannssyni, og fékk að athuga ýmislegt í bókhaldi fyrirtækja þar á 

staðnum. Sendi ég þá fyrst til viðurkenndra sómamanna, sem urðu forviða á þessari 

rekistefnu minni, en leyfðu þeim að athuga bókhaldið. Er aðrir neituðu að sýna 

bókhald sitt talaði ég við þá alveg forviða að fulltrúarnir hefðu hiklaust fengið 

aðgang að bókhaldi ýmissa keppinauta þeirra o.s.frv. 

Varð þetta til þess að fáir gátu neitað. Eysteinn var nokkuð undirbúinn er hann 

fór og frægt var það að oft bað hann aðeins um að sjá smáreikninga, en ekki annað. 

Til dæmis fannst okkur undarlega háir reikningar á pokakontó í einni prentsmiðjunni. 

Svo stóð á honum að í rigningu fengu útburðarbörn blaðapappírspoka utan um 

blöðin til þess að þau blotnuðu ekki. Hafði ýmislegt fleira slæðst inn á þennan 

reikning, en Eysteinn bað aðeins um að athuga pokakontó. Þótti þetta mikið 

furðulegt og komst það inn í málið um skeið að þetta eða hitt væri pokakontó. 

Hafði ég athugað framtöl fyrir fundi niðurjöfnunarnefndar og búinn að gera 

mér grein fyrir meðaltekjum manna við mörg störf. Er Sigurbjörn kom með 

athugasemdir sínar lét ég hann hafa framtalið og sagðist vera feginn ef hann gæti 

bent mér á eitthvað sem rangt væri. Sigurbjörn segir svo frá í endurminningum 

sínum:  

                                                           
1 Einar Arnórsson. (1880-1955) ráðherra Íslands, dómsmálaráðh. og lagaprófessor. Sigurbjörn Þorkelsson  (1885-1981) 

kaupmaður. Sigurður Jónasson (1896-1965), lögfr., forstjóri Tóbakseinkasölu ríkisins, forystum. framsóknarmanna í 
bæjarstj. Rvíkur. Hann gaf síðar forsetaembættinu Bessastaði. 
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Eins og Sigurbirni góða er títt, kann hann mjög vel að setja fram örlítinn róg um 

leið og hann hrósar manni af alkunnri góðmennsku. Þar sem það var hann en ekki 

Einar sem bar fram spurningarnar, virðist það augljóst að ég bað hann, sem hélt að 

hann vissi allt, um að benda mér á misfellur í framtali, því ég vildi auðvitað gjarna 

nota sérþekkingu hans, því fæsta skattgreiðendur þekkti ég, eða vissi annað um 

þeirra hag en framtalið sýndi. Síðan segir Sigurbjörn, sem hann hlýtur að hafa 

dreymt um, að ég hafi viljað fá Jón Guðmundsson1 frá Gufudal fyrir eftirmann 

minn er ég hvarf frá skattstjórastöðunni 1. apríl 1930, en hann hafi mælt með 

Eysteini Jónssyni. 

Sannleikurinn er sá að Haraldur bróðir Jóns sótti mjög fast að hann fengi 

stöðuna, en hann var aldrei varaskattstjóri. Hinsvegar mælti ég mjög sterkt með 

Eysteini og varaði við Jóni, sem hafði unnið hjá mér um skeið, en mér ekki líkað 

störf hans. Auðvitað fór ég heldur ekki að bera það undir niðurjöfnunarnefnd, því 

það var fjármálaráðherra, en ekki niðurjöfnunarnefnd sem hafði með það að gera. 

Virtust þeir Sigurbjörn og Einar telja nokkurn auð hjá ýmsum verkamönnum og 

að menn hefðu yfirleitt hærri laun en þeir töldu fram. Minnist ég sérstaklega að 

Sigurður Jónasson bað um bókun á hvað lagt var á fáeina verkamenn. Samkvæmt 

töxtum sem þá giltu gátu þeir naumast hafa hærri laun en þeir töldu fram og 

atvinnurekendur gáfu upp, en Sigurður mótmælti að lögð væru á þá miklu hærri 

útsvör. Eftir nokkrar slíkar brýnur, virtist samkomulag í nefndinni batna, enda fettir 

fingur út í fá framtöl. 

Árið 1928 greiddu Reykvíkingar 534.432 kr. í tekjuskatt af tekjum fyrra árs, en 

næsta ár tæplega tvöfalt meira eða 1.035.253 kr. Árið 1928 var eignaskattur lagður á 

36.871.500 kr. eign, en 1929 höfðu eignir aukist um 13 millj. og nú voru framtaldar 

eignir 49.882.500 kr. Eignaskatturinn jókst um helming.  

Árið 1929 átti að jafna niður á Reykvíkinga tæpum 2 millj. króna, og var það um 

10% hækkun frá árinu áður. Þar sem nú var lagt á miklu hærri tekjur og eignir, varð 

ekki 10% hækkun; meðaltalslækkun var talin 40% á útreikningi Hagstofunnar á 

dýrtíðarvísitölum. Kölluðu launamenn þetta því júbílárið.  

Ég hafði auðvitað ekki gert mér grein fyrir því hve mikla vinnu, það aukna 

eftirlit sem ég hafði byrjað á, mundi kosta. Það var erfitt að fá endurskoðendur, því 

þeir unnu fyrir fyrirtæki; tveir sem ég reyndi, virtust aðeins athuga hvort samlagning 

væri rétt, en lítið annað. Varð ég því að reyna að fá nýja menn sem ég gæti sagt til.  

Í Samvinnuskólanum kynntist ég ýmsum greindum mönnum, og ber fyrst að 

nefna Eystein Jónsson, sem hafði útskrifast þar árið 1927, en vann í stjórnarráðinu. 

Var hann stórglöggur endurskoðandi. Annar var Halldór Sigfússon, sem var einn af 

                                                           
1 Jón Guðmundsson (1889-1971), skrifstofustjóri. Bróðir Haraldar ráðherra. 
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nemendum mínum þar, og stórgáfaður maður. Nokkra fleiri reyndi ég og voru þeir 

liðtækir við ýmis störf. Varð Eysteinn eftirmaður minn, en Halldór skattstjóri eftir 

Eystein. 

Þegar mjög var liðið á rannsókn á framtölum atvinnurekenda bað ég Eystein og 

mann honum nokkuð eldri að fara til Geirs Thorsteinsson & Co. og líta á bækur 

hans. Hringdi ég fyrst í Geir1 og boðaði komu þeirra. Gerði ég það vitandi vits, því 

hann var af öllum talinn viðurkenndur heiðursmaður, sem ekkert hafði að fela, en 

ég vildi ekki að menn gætu sagt: Þeir frá Skattstofunni fóru til þessa. Hann hefir 

eitthvað á samviskunni. Geir varð undrandi, en samþykkti þessa heimsókn. Gat ég 

síðan bent á að aðrir hafi ekki haft neitt á móti heimsókn minna manna. Síðan bað 

ég endurskoðendurna að fá aðeins að líta á nokkra reikninga, og kom þá venjulega 

fram að eitthvað bjó þar undir. Þótti mönnum þetta líkjast svartagaldri að þeir 

skyldu einmitt geta stutt fingrinum á auman blett.  

Þrátt fyrir þá hjálp sem ég hafði, hafði ég ógrynni að gera. Samkvæmt lögum átti 

að leggja skattskrá og útvarpsskrá fram á tilteknum tíma og kepptist ég við að ljúka 

starfi fyrir þann dag. Hafði ég þann hátt á að sofa 8 tíma aðra nóttina en 4 tíma 

hina, en áður en lauk var ég orðinn svo þreyttur að ég gat ekki haldið niðri í mér 

mat. 

Á hvítasunnudag ætlaði ég að sofa fram eftir, en kom þá heim kl. 4. Þá var 

maður niðri sem endilega þurfti að tala við mig og fór mamma til mín og vakti mig. 

Ég klæddi mig og fór niður. Þá var það mektarbóndi, sem nýlega var fluttur til 

Reykjavíkur, sem afhenti mér framtal sitt. Sagði ég honum að við skattstofuna væri 

kassi til að setja í framtöl. Kannaðist hann við það, en taldi traustara að afhenda 

mér það, þó langt væri liðið síðan frestur til að skila framtölum var liðinn. 

Í mars var Einar Árnason2 skipaður fjármálaráðherra og skipaði hann mig 

skattstjóra skömmu síðar og með fullum launum kr. 7.400 á ári. Var þar með lokið 

öllum hugleiðingum mínum um að flýja land. 

Þetta vor virtist einhver ólga í kringum skattstjórann. Það komu reiðar greinar í 

blöðunum, og svaraði ég einni eða tveimur af þeim, en auk þess fékk ég nafnlaus 

bréf með ógnunum að ég yrði barinn, og eitt sem hótaði mér dauða og ráðlagði mér 

að bera vopn. Ekki tók ég þessar hótanir alvarlega og því síður vopnaðist ég, enda 

eru slík bréf venjulega frá einhverjum dusilmennum, sem halda að þeir geri menn 

hrædda. Um vorið komu 144 kærur og varð ég að úrskurða um þær allar, áður en 

þær fóru lengra.  

Þetta þýddi að ég, sem pantað hafði far til Englands, til að ganga í hjónaband, 

varð að fresta för minni og missti því af skipinu. Er ég hafði lokið við að úrskurða 

                                                           
1 Geir Thorsteinsson (1890-1967), útgerðarmaður. Átti Sigríði dóttur Ragnheiðar og Hannesar Hafstein. 
2 Einar Árnason (1875-1947), alþingismaður, forseti Alþingis og fjármálaráðherra. Kenndur við Eyrarland í Eyjafirði. 
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kærurnar frétti ég um japanskt skip í Hafnarfirði og skrapp því þangað. Skipstjórinn 

sagði að ég gæti fengið far en hann færi eftir klukkutíma og gæti ekki beðið eftir 

mér. Fékk ég mér bíl og inn til Reykjavíkur, setti smávegis í tösku, kvaddi fólkið og 

var kominn um borð áður en skipið fór. 

Strax og ég kom til Englands símaði ég til kærustunnar til að segja henni að ég 

væri kominn og tók hún á móti mér á járnbrautarstöðinni. Kom ég á afmælisdag 

minn þangað og bjó hjá systur hennar og mági. Næsti dagur fór í að ganga frá 

ýmsum vottorðum og plöggum, en síðan létum við gefa okkur saman borgaralega, 

næsta dag. 

Eftir smá móttöku fórum við til Oxford og minntumst ýmissa gamalla og góðra 

stunda þar, skoðuðum garðana, sem við þekktum frá fornu fari og litum til þeirra 

kennara, sem voru okkur kærastir. Í London fékk konan sín vegabréf frá danska 

sendiráðinu, sem strikaði yfir að hún væri dönsk, og setti íslensk í staðinn. 

 

                                                           
1 Þetta ljóta hundakyn átti eftir að fylgja þeim D+H lengi upp frá því. 
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Fórum við síðan til París, en dvöldum þar aðeins stutt, en fórum þá til Genf í Sviss. 

Vildi ég kynna mér hvernig tryggingum væri hagað og safna gögnum um þær, en 

slíkt var best að kynna sér í Alþjóða-vinnumálastofnuninni (ILO) sem hafði mikið 

bókasafn um þær og gat ég þar fengið enskar þýðingar af slíkri löggjöf flestra landa. 

Ég hafði fengið meðmælabréf til eins af skrifstofustjórum ILO og bað hann 

mig að koma klukkan fjögur næsta dag. Við höfðum verið á baðströndinni í Genf 

og gerðum því böggul úr sundfötum og baðkápum og komum þangað í bíl 

nokkrum mínútum fyrir fjögur. Stóð mannfjöldi við hliðið og fólk í öllum gluggum 

og er við komum gengu þrír herramenn fram til að fagna okkur. Ég hjálpaði 

konunni út og tók við baðkápubögglinum og vakti þetta mikinn hlátur hjá öllum 

áhorfendum Stóð svo á að von var á Fuad konungi Egyptalands og Farouk 

krónprins, og átti að fagna honum, enda kom hann nokkrum mínútum seinna, með 

meiri glæsibrag en við hjónin. 

 

Helgi skrifar Dorisi 

                                                           
1 Samúð/andúð. 
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1 Magnús Kristjánsson. 
2 Einar Arnórsson. 
3 Einar Arnórsson. 
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1 Einar Arnórsson. 
2 Var 167 cm. á hæð skv. vegabréfum. 
3 Einar Árnason á Eyrarlandi. 
4 Þetta mun hafa verið Gísli Ísleifsson. 
5 Nefnir ekki að Friede er komin 5 mán. á leið. Kannski var þungun óviðeigandi umræðuefni í þá daga. 
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1 Hermann Jónasson. 
2 Sjá áður. 
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1 Teppisrenningur. 
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1 EÁ fæddist 6.8.´29.  
2 Feneyja. 
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Eggert bróðir skrifaði mér að hann hafi fengið litla íbúð í nýju húsi, Marargötu 3, 

sem yrði til 1. október. Var því ekki ástæða til að flýta sér heim. Fórum við síðan 

sem túristar til München, Nürnberg og Berlín, en þar sáum við húsgögn í þeim stíl 

sem þá var móðins, og létum senda til Íslands. Síðan fórum við til Danmerkur þar 

sem æskuvinkona konu minnar bjó, gift dönskum manni og vildu þær gjarna sjást. 

Þar lærði ég að aka bíl. Ók kennarinn út úr bænum, en þegar umferð varð minni 

tók ég við stjórn og höfðum við 2-3 tíma í einu, svo við fórum um allt Sjáland og 

kona mín og vinkona hennar í aftursætinu. Kennarinn þekkti alla fegurstu staðina, 

alla góða kaffistaði, svo við sátum í görðum kaffihúsanna og fengum okkur ellefu-

kaffi. 

Síðan fórum við til Englands til að kynnast fjölskyldunni betur, og fórum síðan 

heim með einhverjum fossinum. Við fengum ofsaveður við England. Ég spurði 

konuna öðru hvoru hvort hún væri ekki hrædd, en hún var það ekki enda hélt hún 

að þetta væri venjulegt veður á sjó. Er við komum til Reykjavíkur var skipið 

töluvert laskað og lunningin brotin, þó ekki þvert, heldur langs, og eitthvað fleira. 

Húsnæðið var þá ekki komið eins langt og við áttum von á, svo Eggert bróðir 

taldi að best færi um okkur á Hótel Skjaldbreið, því Hótel Borg var enn ekki byggð, 

en það var mjög óþægilegt að öllu leyti nema hvað það var einnar mínútu gangur 

frá Baðhúsinu, eins og það auglýsti sig! Meðal annars þurfti maður að standa uppi á 

stól til að skrúfa peruna í lampastæðið er maður vildi kveikja og skrúfa úr þegar 

maður vildi slökkva. Fengum við því heldur að vera hjá mömmu þangað til við 

gátum flutt í okkar litla heimili, sem var mjög lítið en notalegt. Vorum við mjög 

ánægð þar. 

Systurdóttir konu minnar kom með okkur til Íslands og kom í einhverju blaði 

að við hefðum komið til landsins með dóttur okkar. Hún var á 13. ári og stór eftir 

aldri. Þótti konu minni þetta skemmtilegt. Hún var okkur til mikillar skemmtunar, 

aðallega konu minni, sem líklega hefði verið heldur einmana ella, því ég hafði mikið 

að gera og vann oft í skattstofunni langt fram á kvöld.  

20. 12.‟29 var frétt í Morgunblaðinu um að “kunningjar og samherjar Jónasar frá Hriflu 

beri sig illa. Hann hafi viljað koma hefnd fram gagnvart læknum og rétta hlut Pálma 

Hannessonar.1 Segir blaðið að stofnuð hafi verið deild í Stúdentafélaginu, félag 

róttækra stúdenta. Sagt var að kosnir hafi verið í nefnd til að semja lög félagsins þeir 

Tryggvi Þórhallsson forsætisráðherra, Helgi P. Briem skattstjóri, Héðinn 

Valdimarsson framkvæmdastjóri, Pálmi Hannesson rektor og Jóhann Skaftason 

                                                           
1 Pálmi var nýlega skipaður rektor Menntaskólans. Skiptust menn gagnvart því í pólitískar fylkingar. Olli málið pólitískri 

ólgu. Jóhann var síðar sýslumaður á Patreksfirði og Húsavík. 
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stud. jur. Blaðið segir að hér hafi T.Þ. gengið í lið með æstum kommúnistum! til að 

verja setningu Pálma í rektorsembættið! Já þetta voru sannarlega ólgutímar. 

Auk þess var ég á fundum, því ég var skipaður í ýmsar nefndir, svo sem nefnd 

til að endurskoða bókhald ríkisins ásamt Birni Steffensen endurskoðanda og Stefáni 

Jóh. Stefánssyni1. Gerðum við uppkast að lögum um ríkisbókhald sem samþykkt 

var sem lög nr. 63, 8. sept. 1931, sem enn gilda. Gerðum við jafnframt tillögur um 

nýjar bækur til að binda saman allar innheimtur vegna ríkissjóðs svo að þar sé 

fastmótað kerfi og allt komi til skila. Í jan. 1930 var ég kosinn varafulltrúi í 

borgarstjórn.2 

3. febrúar 1930 lenti Íslandsbanki í greiðsluvandræðum og lokaði. Var ég 

skipaður formaður nefnd ásamt Sveinbirni Jónssyni hrm.3 til þess að meta ástand 

hans og fjárreiður. Höfðu hlutabréf bankans fallið mjög í verði í kauphöllinni í 

Khöfn og barst sá orðrómur um bæinn síðdegis á laugardag að Íslandsbanki væri 

gjaldþrota og vafi hvort innstæður í honum væru mikils virði. Safnaðist því nokkur 

hópur manna fyrir framan bankann mánudagsmorguninn 3. febr. 1930 og hugðist 

taka út inneignir sínar, en bankinn opnaði – ekki þann dag – og aldrei síðan. 

Var nokkur sundrung nefndarinnar. Vildi Sveinbjörn meta veð bankans miklu 

hærra en við hinir og virtist þar gæta nokkuð að hann var að reyna að selja 

mótorbát sinn og taldi hann mikils virði, vildi því meta öll veð í samræmi við þann 

bát, en við bentum á að báturinn væri ekki seljanlegur fyrir það sem Sveinbjörn 

vildi fá fyrir hann.  

Ég tel mér það heldur til tekna að aldrei hafi klofnað nefnd sem ég starfaði í eða 

var formaður fyrir og fór svo einnig hér að við vorum sammála um niðurstöður í 

skýrslu okkar. Unnum við þarna frá morgni til kvölds, en fengum valinkunna menn 

á þeim stöðum sem bankinn hafði útibú til að athuga verðmætin. 

Bankastjóri 

Þann 14. mars voru samþykkt lög um Útvegsbanka Íslands, en hann tók til starfa 

13. apríl. Höfðum við þá verið ráðnir bankastjórar, Jón Ólafsson4 alþingismaður, 

forstjóri Fiskiveiðahlutafélagsins Alliance, Jón Baldvinsson5, bankastjóri, og ég 

1.4.1930. 

Árið 1931 eftir þingrofið, var ég neyddur til að gefa kost á mér sem 

þingmannsefni við kosningar í Reykjavík. Fékk ég 1234 atkvæði og var það meira 

                                                           
1 Stefán Jóhann Stefánsson (1894-1980), hæstaréttarlögmaður, alþingismaður, utanríkis-, forsætisráðherra og sendiherra. 
2 Hafði boðið sig fram en náði ekki kjöri sem aðalmaður. 
3 Sveinbjörn Jónsson (1894-1987). Hæstaréttarlögmaður. 
4 Jón Ólafsson (1868-1937), skipstjóri, forstjóri útgerðarfélagsins Alliance, bankastjóri og alþingismaður. 
5 Jón Baldvinsson (1882-1938), prentari, verkalýðsleiðtogi og alþingismaður. 
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en nokkur þingmaður fékk utan Reykjavíkur. Þóttist ég sleppa vel að vera ekki 

kosinn þingmaður, því ég held að þingseta hefði ekki hentað mér vel.  

Ekki get ég sagt að ég hafi fengið þessi atkvæði vegna hrífandi mælsku, því ég 

var eins og Móses að því leyti að hafa aldrei verið málsnjall og mjög tregt um 

málfæri og tungutak. (II. Mos. 4:10). Auk þess var ég ókunnugur málum eftir langa 

brottveru og hafði ekki haft tækifæri til að kynna mér þau vegna anna síðan ég kom 

heim, enda átti ég þar í höggi við málsnilldarmenn eins og Jakob Möller, Magnús 

Jónsson dósent1 og Jón Þorláksson. Drógu þeir ekki af sér er þeir gerðu gys að mér 

og deildu á Framsóknarflokkinn.  

Minnist ég sérstaklega að deilt var á Íslandsbanka fyrir að loka veðdeildinni, það er 

að engin lán hafi fengist úr veðdeildinni. Er ég las upp tölur úr prentuðum 

opinberum skýrslum er sýndu að aldrei hafi verið meira lánað úr veðdeild en þau ár 

á undan sem Framsóknarflokkurinn hafi verið við stjórn; svaraði Jakob Möller því 

og kallaði talnafölsun  mína. Mér virtist ég ekki geta legið undir því, er ég gegndi 

trúnaðarstöðu og bankastjórastöðu, að falsa tölur, og fór því í meiðyrðamál við 

hann og var hann dæmdur í 125 kr. sekt og málskostnað, ef ég man rétt. Eins og 

vant er á Íslandi kom þessi úrskurður ekki fyrr en löngu seinna er ég var kominn til 

Spánar. Mun þetta vera eina málið sem ég hef farið í um dagana. 

Strax og Útvegsbankinn opnaði, þurfti að koma aftur á sambandi við 

viðskiptabanka Íslendinga erlendis og reyna að friðmælast við þá. Var ég kjörinn til 

þeirrar ferðar og fór ég fljótlega út og gekk á röð banka í Osló, Kaupmannahöfn, 

Hamborg, London og Edinborg.  

Bankastjórar Privatbanken, sem áttu nokkuð hlutafé í Íslandsbanka, kvörtuðu 

mikið undan því að hlutaféð hafi verið lýst ógilt en Útvegsbankinn tekið við ýmsum 

eignum Íslandsbanka og goodwill fyrir ekki neitt. Ég reyndi að berja í brestina og 

benti á að eignir væru svo langt fyrir neðan ekki neitt að þetta væri keypt á háu 

verði. Þeir voru ekki hrifnir af þeirri skoðun í Hambros banka um að viðskiptin við 

Hambros hafi ekki verið beinlínis hagfelld fyrir Íslandsbanka. Var spurt hvað ég 

meinti með því. Sagði ég að minnstu vextir hafi verið 9½% en getað hækkað 

nokkuð. Kallaði hann á einn starfsmann sinn, sem staðfesti það og sagði honum þá 

að lækka þá í 6½%, ef ég man rétt. 

                                                           
1 Magnús Jónsson (1887-1958). Guðfræðiprófessor, alþingismaður og atvinnumálaráðherra. 
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Er ég kom til baka þurfti að ganga í það að hreinsa allskonar kalviði innan bankans. 

Hafði Íslandsbanki ekki getað gert það og að því er sagt var höfðu skuldugir 

viðskiptamenn hótað að gera sig gjaldþrota ef þeir ekki fengju áframhaldandi lán, 

bankanum mundi koma slíkt mjög illa. 

Þurfti að gera upp að minnsta kosti 5 af stærstu viðskiptamönnum bankans og 

var hvert það gjaldþrot meira en nokkurt gjaldþrot sem áður hafði orðið á Íslandi. 

Kostaði þetta óhemju vinnu, en bankinn var heppinn með að fá ungan en 

stórgáfaðan, duglegan og heiðarlegan lögfræðing, til að gangast í þessi mál. Var það 

Þórður Eyjólfsson,1 síðar prófessor og hæstaréttadómari. Fékk hann konunglega 

umboðsskrá sem setudómari og skiptaráðandi á öllu Íslandi, enda voru störf hans 

víðsvegar um landið. Auðvitað starfaði hann í samráði við bankastjórnina og var 

mikil vinna og fundarhöld hjá henni út af þessum gjaldþrotamálum, því mörgu 

þurfti að ráða til lykta. Það var þó bót í máli, að aldrei varð nein misklíð milli okkar 

bankastjóranna þriggja, þó við værum af þremur mismunandi stjórnmálaflokkum 

og mismunandi aldursskeiðum; Jón Ólafsson var 17 árum eldri en Jón Baldvinsson, 

sem aftur var 17 árum eldri en ég. 

Því var haldið fram mjög lengi að gjaldþrot viðskiptavina Íslandsbanka hafi 

verið pólitískt, sem er hreinn hugarburður. Okkur greindi aldrei á um neitt í því 

sambandi.  

Mestu var logið um gjaldþrot Gísla J. Johnsen2 og í eftirmælum eftir hann var 

sagt að gjaldþrot hans hafi verið póltitík og síðan hafi komið í ljós að hann átti vel 

fyrir skuldum. Hvort tveggja er alrangt enda voru skuldirnar hátt í 4. milljón króna. 

Þetta er meira en allt hlutafé Íslandsbanka, en hvað það teldist í nútíma-krónum 

skal ósagt látið. Meðal annars var bankinn áfelldur fyrir það að hafa stöðvað 

frystihúsbyggingu Gísla í Vestmannaeyjum er henni var að ljúka. Til þess lágu tvær 

ástæður, fyrst sú að þó Þórður væri afburðaduglegur, gat hann ekki verið alls staðar 

í einu og varð því að draga að gera eitthvað í málum Gísla, fyrr en hann væri búinn 

að losa sig við mestu störfin annars staðar á landinu. Annað var það, að ýmislegt 

benti til þess að Gísli, sem vissi að gjaldþrot vofði yfir, hefði skotið undan 

                                                           
1 Þórður Eyjólfsson (1897-1975), dr. jur., síðast hæstaréttardómari. 
2 Gísli J. Johnsen (1881-1965), útgerðarmaður og stórkaupmaður. Kona hans var Ásdís Gísladóttir. 
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allmiklum fjárhæðum, og var talið að ef til vill mundi hann grípa til þess fjár til að 

koma frystihúsbyggingunni áfram, en hún var nauðsyn í Eyjum. 

Í eftirmælunum var sagt að er Gísli varð gjaldþrota hafi hann flutt til 

Reykjavíkur, byggt þar myndarlegt hús og byrjað starfsemi á ný með undragóðum 

árangri því hann hafi efnast fljótlega, en það, út af fyrir sig er auðvitað grunsamlegt. 

Þetta var rangt eins og fleira. Gísla lynti ekki við bankastjórann í 

Vestmannaeyjum, Viggó Björnsson,1 ágætan mann, því hann vildi hafa nokkuð 

eftirlit með peningum þeim sem hann sótti í bankann. Starfsemi hans var bundin 

við sölubúð og 8 mótorbáta. Mótorbátar gengu þá því aðeins vel að eigandinn væri 

formaður á bátnum og liti eftir öllu, en erfitt ef eigandinn sat í landi, og ómögulegt 

ef hann var fjarstaddur. Gísli flutti til Reykjavíkur nokkrum árum fyrir gjaldþrotið, 

byggði stórt og vandað einbýlishús, Túngötu 18, keypti í það vönduð húsgögn, hátt 

og lágt, silfurborðbúnað fyrir 24 og góð málverk. Allt þetta greitt með fé bankans. 

Gísli gaf konu sinni þessar eignir, sem hennar einkaeign, en þau höfðu kaupmála. 

Er bankastjórar Íslandsbanka fréttu um þessa gjöf, heimtuðu þeir að hún gengi til 

baka en Gísli hótaði að hann lýsti sig þá gjaldþrota. Var loks sæst á það að frúin 

skyldi gefa veð í þessum fjármunum fyrir 60.000 krónum.  

Ræddum við um það hvort ganga skyldi að þessum eignum, er Gísli var 

gjaldþrota, en við urðum sammála um að gera það ekki. Hann og fjölskylda hans 

þyrfti einhver staðar að búa og við kærðum okkur ekki um að auðmýkja hann með 

því að taka húsið af honum. Þar sem Jónarnir áttu báðir hús gekk það staflaust um 

bæinn að ég ætlaði mér að setjast þar að og njóta þess fyrir 60.000 kr. En slíkt 

flögraði aldrei að mér, eins og tíminn leiddi í ljós. Líklega hefir fasteignin og 

innbúið kostað 5-6 sinnum meira en þessar 60.000 kr. Ég hef aldrei búist við að 

verða ríkur, né langað til þess, og síst að setjast í bú annarra. 

Ekki veit ég hvort Gísli fann til þess sem drengskaparbragðs að láta hann njóta 

hússins, en er ég var kominn til útlanda, heimsótti hann mig oft og við höfðum 

vinsamlegar samræður án þess að minnast á gjaldþrot hans. 

Bankinn fékk Björn Ólafs2 skipstjóra til að taka að sér umsjá með þrotabúi 

Gísla, svo ekki yrði nein stöðvun á atvinnurekstri í Vestmannaeyjum og gekk 

þrotabúið sæmilega.  

Þrotabú Sæmundar Halldórssonar3 var undarlegt. Svo stóð á að hann skuldaði 

Privatbanken í Kaupmannahöfn rúmlega 100.000 kr. en af einhverjum ástæðum 

                                                           
1 Viggó Björnsson (1889-1946), sonur Björns Jenssonar menntaskólakennara, bróðir Arndísar leikkonu. Útibússtjóri 

Útvegsbankans í Vestmannaeyjum. 
2 Björn Ólafs (1879-1953), skipstjóri, útgerðarmaður og bóndi í Mýrarhúsum á Seltjarnarnesi. Átti Valgerði 

Guðmundsdóttur, svilkonu Helga. 
3 Sæmundur Stefánsson (1861-1940), kaupmaður í Stykkishólmi. Þekktur athafnamaður. Í fjöldamörg ár kjörinn af 

Alþingi í landsdóm. 
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borgaði Sigurður Eggerz1 þá skuld hjá Privatbanken og flutti hana heim. Þarna var 

enginn rekstur nema lítil búð og hún mjög daufleg. Þegar ég leit þar inn hafði henni 

ekki verið gert neitt til góða í áratugi og allt mjög fornfálegt. Til hægri við 

innganginn var púlt, þar sem menn stóðu við að skrifa nótur og þessháttar. Þar var 

gólfið gatslitið en ekki höfðu verið settar fjalir í gatið, heldur var lagt skermbretti 

yfir það til þess að skrifarinn hrapaði ekki niður í kjallara. Þetta var allstórt 

pjáturstykki, málað, sem sett var fyrir framan kolaofna til þess að ekki geislaði of 

mikill hiti á þá sem nærstaddir voru.  

Er við Sæmundur ræddum um skuld hans sagðist hann mundi borga þessar 

hundrað þúsund krónur ef hann væri yngri. Ég sagði að skuldin væri því miður 

komin yfir hálfa milljón, en hann vildi ekki trúa því, fyrr en ég sagði hvernig 

upphæðin hefði hækkað á hverju ári um nærri 100.000 kr. Sagðist hann vita að 

vextir hafi verið lagðir við upphæðina, en annað hafi hann ekki tekið í bankanum. 

Hafi hann samþykkt víxla hjá Sigurði Eggerz sem sá um þetta allt fyrir hann; svo 

kom hann sjaldan til Reykjavíkur, enda sýndist mér honum vera mjög að förlast. 

Það var haft að gamanmálum að blöð Sigurðar Eggerz hefðu lokast inn í 

Íslandsbanka, en hvort Sæmundur stóð undir blaðaútgáfu þeirri veit ég ekki. 

-- 

Um haustið fór ég í erindum bankans til Akureyrar og Húsavíkur, ásamt Guðmundi 

Ólafs2 lögfræðingi bankans og var kona mín með í för. Á Húsavík þraut bílveg. 

Kom Þórólfur í Baldursheimi3 með hesta og var fylgdarmaður okkar. Riðum við 

fyrst til Skinnastaðar en þar var prestur séra Páll Þorleifsson frá Hólum,4 en við 

höfðum verið sambýlismenn og tókum próf sömu dagana. Var hann einhver 

indælasti maður, sem ég hefi kynnst um dagana. Var hann nýlega giftur frú 

Elísabetu,5 og var þar jafnræði. Tóku þau á móti okkur eins og best má verða og 

fylgdu okkur langt á leið suður. 

Skoðuðum við Ásbyrgi og Hljóðakletta. Er ég gekk kringum tjörnina innst í 

byrginu og athugaði klettana sá ég að út úr þeim stóðu eitlar upp og niður, en mjóir. 

Virtist mér sem ekki gæti staðið öðruvísi á þeim en þeir væru mótaðir af miklum 

fossi og væri tjörnin hylurinn undir fossinum. Er við riðum upp með Jökulsá að 

vestanverðu, sá ég hvernig hraun hafði fyllt hinn gamla árfarveg og ýtt ánni austur í 

núverandi farveg, en Ásbyrgi var upprunalegi farvegurinn sem áin hafði byrjað að 

                                                           
1 Sigurður Eggerz (1875-1945), sýslumaður, ráðherra, bankastjóri Íslandsbanka þar til hann fór í þrot 1930. 
2 Björn Ólafs (1906-83) lögfræðingur. Sonur Björns Ólafs og Valgerðar Guðmundsdóttur sem fyrr voru nefnd. Kona 

hans var Elín dóttir Magnúsar Sigurðssonar bankastjóra Landsbanka. Seinna bankastjóri Iðnaðarbankans. 
3 Þórólfur Sigurðsson 1886-1941, bóndi í Baldursheimi í Mývatnssveit. 
4 Páll Þorleifsson (1898-1974) frá Hólum í Hornafirði, prestur á Skinnastað og prófastur í N-Þingeyjarsýslu. Leigði á 

námsárum sínum hjá Álfheiði, móður Helga, í Tjarnargötu 24. 
5 Elísabet Arnórsdóttir (1905-83), prestsdóttir frá Hesti í Borgarfirði. 
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grafa, áður en hraun ýtti henni austur. Veit ég ekki til að nokkur hafi veitt þessu 

eftirtekt fyrr og nefndi ég þetta í lítilli myndabók, sem kom út í New Jersey 1945.1 

Höfðum við ætlað að fá gistingu í Svínadal, en sá bær var í sóttkví og héldum 

við því áfram til Mývatns. Var þetta mjög löng dagleið enda höfðum við tafið á 

leiðinni til að skoða Ásbyrgi og Dettifoss og dásamað þessi náttúrunnar furðuverk. 

Vorum við því þreytt og svöng er við komum til Reykjahlíðar um kl. eitt um 

nóttina. Báðum við því um að gefa okkur skyr, sem okkur þótti mjög gott, því við 

vildum komast sem fyrst í háttinn. En blessað fólkið vildi endilega gefa okkur kjöt í 

brúnni sósu, sem kom eftir rúman klukkutíma, en þá var bæði kona mín og 

Guðmundur sofnuð og höfðu því litla lyst á því. 

Næsta dag vorum við fram eftir degi að skoða okkur um í Reykjahlíð og 

gleðjast yfir dásamlegri fegurð þar, en Þórólfur vildi komast heim. Fórum við því 

um 3 leytið suður í Baldursheim og þótti leitt hvað veran var stutt, því okkur 

langaði til að sjá meira af dásemdum Mývatns. Var tekið mjög vel á móti okkur þar 

og þótti skrýtið að er við fengum ágætan Mývatnssilung var hann þakinn strásykri, 

og er við fengum steikt egg næsta dag, voru þau einnig með góðu lagi af sykri, en 

auðsjáanlega var þetta sérstakt vinsemdarbragð við okkur, þó okkur félli það ekki, 

enda óvön því. 

Næsta morgun var undarlega mikill þys á fólkinu, föt dustuð og burstuð og 

nokkur koffort á hlaðinu. Spurði ég því stúlku eina hvort eitthvað stæði til. Hún 

sagði að það ætti að jarða gamla konu á heimilinu og koffortin full af kaffibrauði til 

að halda erfidrykkju hennar. Fór ég þá að skilja hví þessi asi var á Þórólfi sem vildi 

ekki að fólkið missti af erfidrykkjunni við að sitja yfir okkur. Hann útvegaði okkur 

pilt úr sveitinni til að flytja okkur yfir að Fosshóli og taka hestana til baka. Er ég 

komst í síma pantaði ég bíl að Fosshóli og komumst við þá suður. 

Það fór vel á með okkur þremur bankastjórum og man ég ekki til að nokkurn 

tíma hafi orðið misklíð milli okkar, eða að við hefðum litið öðruvísi á mál.  

Jón Ólafsson var framkvæmdamaður og úrskurðarmaður, einn af þeim gáfuðu 

systkinum frá Sumarliðabæ.2 Er við höfðum lokið fundum minntist hann oft 

æskuáranna og þótti mér það furðu skemmtileg frásögn, sérstaklega þegar hann fór 

í verið í Stokkseyri. Hafði hann þá í nestinu hálfan hrossskrokk, og lýsti hann hve 

góður sér hafi þótt hrossmakkinn, sem var svo feitur að feitin rann milli fingra 

hans, því slíkt hnossgæti var bitið beint af stykkinu. Kvað hann verkunina undir því 

komna að hægt væri að snöggkæla ketið og hafi því verið valinn frostdagur með 

snjó, svo hægt væri að fleygja skrokknum í snjó án tafar. Oft sátu hjá honum margir 

                                                           
1 Iceland and the Icelanders, bls. 18. 
2 Sumarliðabær í Holtum í Rangárvallasýslu. Systkini hans voru m.a. Bogi, yfirkennari, Gunnar, kaupm. í Eyjum og 

Kristínar tvær, önnur kennari, hin húsfreyja í Sólheimatungu í Borgarfirði. 



172 

sjómenn þegar maður kom inn í skrifstofu hans, flestir auralausir. Jón var mikill 

góðgerðamaður og held ég að enginn sjómaður hafi farið frá honum synjandi. En 

lánunum fylgdu föðurlegar áminningar: Þú færð ekki nema 20 krónur, drekktu þig nú 

ekki fullan fyrir þær. En hann gat verið furðu hrjúfur og skömmóttur, þó aldrei 

bitnaði það á mér. 

Jón Baldvinsson var fæddur 20.12.1882 var alveg önnur manngerð. Hann nam 

prentiðn á Ísafirði í prentsmiðju Skúla Thoroddsen og fluttist með honum til 

Bessastaða og síðar til Reykjavíkur, en sneri síðan þvert úr leið og tók að sér að 

verða forstjóri Alþýðubrauðgerðarinnar uns hann varð bankastjóri.1 Hann var 

heldur heilsutæpur og hygg ég að hann hafi haft væga blýeitrun frá 

prentaradögunum. Hann var allra manna ljúfastur og samvinnuþýðastur, en ekki 

úrskurðarsamur og vildi mjög draga á langinn flest mál. Gátu fallnir víxlar manna 

legið hjá honum langtímum saman, ef hann tók að sér að sjá um þá. 

Ekki þekkti ég til stjórnar hans á verkamönnum, en var sagt að oft hitnaði 

mönnum í hamsi og munaði minnstu að þingheimur berðist, eða þegar menn 

byrjuðu að taka í skeggið á Ólafi Friðrikssyni,2 þá hélt Jón ræðu og þingheimur 

sættist. Sagði hann að ef Jón talaði áður en þessi vonska væri komin í menn, mundu 

fundirnir styttri og verkamenn meira einhuga. Hvort þetta er rétt, þori ég ekki að 

segja. Vel getur verið að Íslendingum þurfi að hitna í hamsi öðru hverju. 

Oft gerði Jón gys að sjálfum sér. Sagði hann mér að einhvern tíma hafi hann 

hlustað á Per Albin Hanson3 tala lengi um sockarbetarna i Skåne. Undraðist hann 

mjög hvernig á þessu stæði, og loks spurði hann Per Albin hvernig stæði á því að 

mannfjöldi lifi á því að prjóna sokka á Skáni. Sagðist Per Albin verið að tala um 

menn þá er hefðu atvinnu við sykurrófurnar4 á Skáni. 

Ég hafði í barnaskap álitið að Landsbanki Íslands mundi verða einskonar stóri 

bróðir Útvegsbankans, sem mundi leiðbeina okkur í byrjun að minnsta kosti. Þetta 

reyndist þó ekki svo. Áttaði ég mig ekki á þessu fyrr en kunningi minn sagði við 

mig: Ég heyri að þið í Útvegsbankanum séuð að halda fundi um bankamál út á Austurstræti.  

Ég áttaði mig ekki á hvað maðurinn var að fara fyrr en hann sagði mér að 

Magnús Sigurðsson hafi sagt í sinn hóp að Jón Ólafsson hafi hóað í sig úti á götu 

og sagst þurfa að bera eitthvað undir hann. Var þetta orsökin. Þeir Jón höfðu verið 

góðkunningjar í fjöldamörg ár og Jón ekki varað sig á honum. 

En við áttum einhverjum erindum að gegna við Landsbankann, aðallega 

auðvitað að fá lán; því við höfðum byrjað með svo til ekkert fé, aðeins innskriftir. 

                                                           
1 Auk þess að vera formaður Alþýðuflokksins og alþingismaður. 
2 Ólafur Friðriksson (1886-1964), forgöngumaður um stofnun Alþýðuflokks og Alþýðusamb. Ísl. Ritstj. Alþýðubl.;  

rithöf. 
3 Per Albin Hanson, lengi forsætisráðherra Svía. 
4 Sockerarbetare. 
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Þannig voru skuldir færðar milli reikninga án þess að losnaði fé þess vegna; svo sem 

skuld við póstsjóð Dana sem var færð sem áhættufé, án þess að fé bærist fyrir til 

bankans. 

Er fundur hófst með stjórn Landsbankans, sem jafnframt var seðlabanki, en þar 

sátu þeir Magnús Sigurðsson,1 Georg Ólafsson2 og Ludvig Kaaber,3 sögðum við 

erindi okkar í upphafi fundar. Síðan sátu allir þegjandi, venjulega um hálftíma, en 

við aðkomumennirnir sem beiningarmenn. Eftir hálftíma eða svo reis Magnús á 

fætur og dæsti, svo sem við værum nú að taka síðasta bitann frá munni hans og 

sagði með lágri röddu: Kaaber, Georg, og benti þeim á að koma með sér inn í næsta 

herbergi. Við önduðum léttara er þeir fóru út og jafnvel brostum hver til annars. 

Eftir misjafnlega langan tíma komu þeir til baka og höfðu þá sett kostina fyrir 

hjálpinni og fengum við að vita þá. Í fyrstu heimtuðu þeir að við greiddum allt upp 

með þeim erlenda gjaldeyri sem við áttum, en af honum varð nokkur hagnaður, 

sem Landsbankinn vildi ná í. Urðum við því að senda viðskiptavini Útvegsbankans 

til að kaupa gjaldeyri í Landsbankanum. Er hann var uppurinn endurkeyptu þeir 

víxla frá Útvegsbankanum, og er það venja seðlabanka. En allt slíkt þurfti langa 

umhugsun. Fundum við fljótlega að Landsbankinn vildi Útvegsbankann feigan, þó 

þeir hefðu ekki hugrekki til að segja það er rætt var um hvað gera skyldi við þrotabú 

Íslandsbanka. 

Privatbanken danski hafði einnig mikið af víxlum Útvegsbankans að handveði, 

en það var geymt í vörslu danska sendiráðsins og þurfti einnig að fara þangað til að 

skipta um víxla og gerði það Helgi Eiríksson,4 síðar bankastjóri. 

Bankaráðið hélt fundi hálfsmánaðarlega. Formaður þess var Svafar 

Guðmundsson. Hann hafði ekkert í það starf, en bannaði okkur bankastjórum á 

hverjum fundi að lána nokkurn pening, sem auðvitað var ómögulegt. Skipaði hann 

sjálfan sig útibússtjóra á Akureyri árið 1935. Aðrir í bankaráðinu voru Lárus 

Fjeldsted, Magnús Torfason, Stefán Jóh. Stefánsson og Eggert Claessen.5 Það virtist 

ekki álit þeirra að það ætti að gera neitt fyrir bankann, og man ég ekki til þess að 

nokkurn tíma kæmi tillaga frá bankaráðinu, sem til gagns væri.  

Sumir vildu þó vera hjálplegir vinum sínum og lögðu fast að okkur að kaupa 

víxla sem við töldum ekki trygga, en ef þeir sóttu það mjög fast, létum við stundum 

undan úr því hann vildi skrifa upp á. Var þá málið látið niður falla. 

                                                           
1 Magnús Sigurðsson (1880-1947) frá Kaldaðarnesi, lögfræðingur og bankastjóri Landsbankans. 
2 Georg Ólafsson (1884-1941), bankastjóri. 
3 Ludvig Kaaber (1878-1941), bankastjóri og stórkaupmaður. Forystumaður frímúrara og guðspekinga. 
4 Helgi Eiríksson (1900-1976). 
5 Fyrr getið um þá lögfræðinga, Lárus hæstaréttarmálafl.mann, Magnús, sýslu- og alþingism., Stefán Jóhann Stefánsson, 

síðar forsætisráðh. og Eggert Claessen, hæstaréttarmálaflutningsmann, frænda Helga, form. Vinnuveitendasambands 
Ísl.  
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SÍÐARI HLUTI 

Utanríkisþjónustan í myndun 

 

Haustið 1931 kom til mín maður, kunningi okkar Helga Guðmundssonar, 

fiskifulltrúa á Spáni. Sagði hann að Helga langaði mikið til að losna þaðan og koma 

heim. Stakk hann upp á því að við hefðum skipti á stöðum, þannig að hann fengi 

mína stöðu sem bankastjóri við Útvegsbankann, en ég færi sem fiskifulltrúi til 

Spánar. 

Ég tók því heldur þunglega, enda kynni ég ekkert í spænsku, og enginn í 

Reykjavík kenndi hana. Sagðist þó skyldi athuga málið og ræddi síðan við konu 

mína um það. Hún er ensk. Við höfðum þá búið tvö ár í Reykjavík, hún lært 

íslensku og líkaði mjög vel á Íslandi. Hún kvað mig ráða. Hún vildi heldur vera í 

Reykjavík, en það gæti verið gaman að reyna þetta starf í 2-3 ár. 

Ég get ekki sagt að ég yndi mér vel í bankanum. Mér fannst starfið ekki við mitt 

hæfi. Mér leiddist að hugsa um peninga. Útvegsbankinn tók við þrotabúi 

Íslandsbanka og það varð að gera fimm stærstu viðskiptavini bankans gjaldþrota. 

Urðu það langstærstu gjaldþrot, sem orðið höfðu á Íslandi. Var mörgu að sinna í 

sambandi við þau; mikil umsvif og margvísleg. 

Báðir meðbankastjórar mínir, Jón Ólafsson og Jón Baldvinsson voru 

alþingismenn. Árið 1931 var Alþingi rofið þann 14. apríl og urðu miklar æsingar 

það ár. Veturinn sátu þeir á þingi, sumarið voru þeir í miklum kosningaleiðöngrum 

og um haustið sátu þeir aftur á þingi. Varð ég því að fara á hverjum degi, sem þeir 

voru á þingi niður í Alþingishús eftir lokun bankans, til þess að skýra þeim frá hvað 

skeð hafði og fá undirskriftir þeirra á víxilbeiðnir og önnur plögg sem samþykkja 

varð. Þeir voru báðir afbragðsmenn og samvinnuþýðir. Held ég að okkur hafi aldrei 

borið neitt á milli um nokkra ákvörðun. En vegna fjarveru þeirra lenti mjög mikil 

vinnubyrði á mér. Lá ábyrgðin þungt á mér því auðvitað þekkti ég reynsluleysi mitt. 

Einnig lenti það á mér að gefa skýrslu um starfsemina til bankaráðsins en það 

hélt fundi tvisvar í mánuði. Formaður bankaráðsins hafði ekkert til brunns að bera í 

það starf og hélt ræðu á svo til hverjum fundi um að við mættum ekkert lána og 

virtist hugsa um bankann eingöngu sem innheimtustofnun. Ofan á það leiddist mér, 

sem fyrr sagði, að hugsa um peninga og fjármál. 

Starf fiskifulltrúa heyrði undir atvinnu- og samgöngumálaráðherra, því þá var 

utanríkisráðuneytið í Danmörku. Sigurður Kristinsson var atvinnumálaráðherra.1 

                                                           
1 Sigurður Kristinsson (1880-1963), atvinnumálaráðherra 1931. Forstjóri Sambands íslenskra samvinnufélaga (S.Í.S.) 

Faðir Hjörleifs Sigurðssonar listmálara. 
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Hann réð mig en krafðist að ég sendi umsókn um starfið. Er það eina umsókn um 

embætti sem ég hefi sent um dagana. 

Fiskifulltrúi 

Þegar þetta var afráðið keypti ég mér kennslubók í spænsku og las hana klukkutíma 

á hverjum morgni áður en ég fór í bankann, enda var þá enginn spænskukennari í 

Reykjavík. 

Einnig var ég heldur ófróður um fisk. Ég hafði unnið í saltfiski á æskuárunum 

fyrir 10 aura kaup um tímann. Þar fékk ég þó ágætis kennara þar sem var Jón 

Magnússon yfirfiskimatsmaður.1 Fórum við á flestar fiskverkunarstöðvar í 

Reykjavík og suður með sjó. Sýndi hann mér góðan saltfisk og slæman og var það 

mér til mikils gagns enda var hann ágætismaður, glöggur og fjölfróður. 

Með þetta veganesti fór ég til Spánar. Strax og ég kom þangað heilsaði ég upp á 

innflytjendur saltfisks og umboðsmann útflytjenda okkar. Sumir þessara manna 

töluðu ensku, nokkrir frönsku en aðrir aðeins spænsku. Reyndi ég því að tala 

frönsku við þá, en því var skotið að mér að Frakkar væru mjög illa séðir, svo ég 

hætti því fljótt, enda komst ég fljótlega niður í spænskunni. 

Við hjónin fengum okkur ágætan kennara í spænsku. Átti hann mikið safn 

ljósmynda af þýskum herforingjum með áritun til hans. Sagði hann mér að í 

stríðinu hafi hann verið njósnari fyrir Þjóðverja og hafi það verið sín bestu ár. Hann 

gekk á hverjum degi upp á hæð við höfnina, leit yfir hana og sagði hvað væru mörg 

skip í henni og hvað mörg sæjust á siglingu. Fékk hann mjög gott kaup fyrir þetta. 

Ég taldi nauðsynlegt að kynnast mörkuðum og innflytjendum víðar en í 

Barcelóna. Fór ég því í byrjun apríl hringferð um allan Spán og Portúgal. Þótt ég 

væri kominn allvel niður í spænsku taldi ég réttara að hafa með mér túlk. Bauðst 

kunningi minn til að fara með í þessa hringferð kauplaust sem matvinnungur. Þetta 

reyndist misráðið. Kaupendur vildu ekki tala um neitt varðandi fisk meðan hann var 

viðstaddur, en báðu mig að koma aftur og þá einan. Voru þeir hræddir um að hann 

mundi verða keppinautur þeirra og kynntist ég þá fyrst hinni miklu afbrýðissemi 

Spánverja og hræðslu við samkeppni. 

Ókum við fyrst til Bilbao og síðan eftir hinni fögru norðurströnd Spánar, en þar 

lentum við í kafaldshríð. Frá Vigo ókum við suður til Oporto og Lissabon, en 

þangað komum við í apríllok. Sögðu margir Portúgalir mér að þann fyrsta maí 

mundi áreiðanlega verða uppreist í landinu, kannski bylting og líklega yrði 

landamærunum lokað. Mundi mér því hentara að vera kominn burtu fyrir þann 

fyrsta. Hraðaði ég því ferð minni eins og ég gat og ók til Sevilla. Var ég bílstjórinn 

alla þessa leið og gekk hún ágætlega. 

                                                           
1 Jón Magnússon (1876-1948). 
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Þessi ferð var mér mjög gagnleg. Ég kynntist bókstaflega öllum sem fluttu inn 

fisk á Spáni og í Portúgal og mörkuðum í þessum löndum, og hafði ætíð síðan gott 

samband við þá og þeir við mig. Ég kynntist áliti þeirra á fiski okkar og fiski 

keppinauta okkar og séróskum hvers staðar. Á strönd Miðjarðarhafsins var byrjað 

að byggja kælihús og þá vildu menn hafa fiskinn sem minnst þurrkaðan, en á 

norður Spáni mjög harðan. 

Sumstaðar vilja menn mjög stóran fisk, en annarsstaðar smáan og er þá annar 

fiskur svo til óseljanlegur. Í Barcelóna var saltfiskur skorinn í stykki og seldur 

útvatnaður. Varð mikill úrgangur ef fiskurinn var of smár. 

Í Portúgal var mjög sóst eftir því að fá blautfisk og þurrka hann þar, enda var 

fólkinu á stakkstæðunum þar greitt um sjötti partur kaups á Íslandi og þar sem 

sólfar brást varla var verkunin mjög ódýr. 

Markaður okkar í þessum löndum var geysimikill og gagnlegur okkur. Í Bilbao á 

norður Spáni nam innflutningurinn allt að 40.000 tonn á ári eða yfir 100 tonn á dag. 

Var þriðjungur, eða allt að helmingur þessa magns, frá Íslandi. Í Barcelóna seldust 

15.000 tonn eða um 50.000 kg. hvern virkan dag. Var sá fiskur nær eingöngu frá 

Íslandi. Að jafnaði seldum við 35-37.000 lestir á Spáni, 5-6.000 í Portúgal og 17.000 

lestir í Ítalíu. Árið 1930 varð mikið verðfall á saltfiskinum og árið 1931 var mikið af 

honum selt úr landi í umboðssölu og fékkst lítið fyrir hann. 

Allt var glæsilegt á yfirborðinu. 

                                                           
1 Sennilega sama hótelið og enn stendur við Avinguda Catedral. 
2 Í bréfi sem sent var frá skipsfjöl, á leiðinni frá Rvík, kemur fram að Doris virðist hafa gengist undir uppskurð í Rvík 

fyrir brottförina. Tók í skurðinn er hún var sjóveik. 
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Er ég kom til Spánar í ársbyrjun 1932 hafði verið þar einræðisherra sem hét Primo 

de Rivera frá 1923-30. Í apríl það ár var kóngurinn Alfonso XIII. rekinn í útlegð án 

þess þó að segja af sér og má segja að eftir það hafi verið stjórnleysi á Spáni. 

Geisaði ennþá kreppan, sem hófst í Bandaríkjunum árið 1929.  

Saltfiskmarkaðurinn var mjög ofsetinn á Spáni um þær mundir sem ég kom 

þangað, því ekki aðeins seldu Íslendingar þangað heldur einnig Norðmenn, 

Færeyingar og Nýfundnalandsmenn. 

Það var mikill órói í landinu. Verkföll brutust út hér og þar og báru óánægjunni 

vitni, en vinnulöggjöf sú sem sett var eftir byltinguna, þegar kóngurinn hvarf úr 

landi, 12. apríl 1930, var mjög róttæk, verkamönnum í vil, en ól á sundrungu. Í júní 

1931 voru kosningar; fengu þá jafnaðarmenn og allskonar flokksbrot til vinstri við 

þá 315 þingmenn af 466, en konungssinnar fengu einn. 

Menn áttu rétt á að halda stöðu sinni hvernig sem á stóð. Tveir menn sem 

myrtu verksmiðjueiganda er þeir unnu hjá voru fljótlega náðaðir. Heimtuðu þeir þá 

að fá aftur fyrri stöður sínar hjá ekkjunni. Hún neitaði að taka þá í sína þjónustu, en 

var dæmd til þess. Einnig var ákveðið að enginn skyldi vinna á frídögum. Þýddi 

þetta að verkafólk, sem mjög sótti úr bænum á slíkum dögum, hafði mat með sér, 

en komst hvergi. Ekki einu sinni kaffihús voru opin í bænum, svo mönnum leiddist 

mjög á slíkum dögum. 

Margt annað fór úrskeiðis á svipaðan hátt af því að stjórnin skildi ekki 

afleiðingar þeirra velviljuðu ákvæða sem sett voru í lög verkamönnum í vil. Úr 

gluggum íbúðar minnar mátti sjá mikla verksmiðju og stóran reykháf í miðju þeirra 

miklu húsaþyrpinga. Eigandinn gaf verksmiðjuna til borgarinnar og skyldu húsin 

notuð sem iðnskóli. Skilyrði var, að reykháfurinn stæði sem minnismerki um 

óbilgirni verkamanna. 

Árið 1933 voru aftur kosningar og komu þá í ljós mikil vonbrigði með 

stjórnina. Fengu hægri menn þá 207 þingmenn, vinstri menn 99, en miðflokkarnir 

107, og gátu þeir því ráðið stjórninni. Þeirra öflugastur var svokallaður róttækur 

flokkur undir stjórn Alejandro Lerroux.1 Hann var mjög íhaldssamur en Lerroux 

talaði af ógnvekjandi ofsa gegn auðvaldi og kirkju, svo sem í þessari frægu setningu: 

Ég vil hengja hinn síðasta prest í görnum hins síðasta milljónamærings Spánar. Hann myndaði 

fjórum sinnum stjórn á árunum 1935-1937 og hafa þessi ár verið af sagnfærðingum 

kölluð svörtu árin tvö, bienoe negro. Var sagt að hvorki væri hægt að fá 

                                                           
1 Alejandro Lerroux 1864-49. 
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innflutningsleyfi, né útflutningsleyfi, nema fyrir mútur. Var þetta oft 

aðalumræðuefni á þingi en stjórn hans féll loks er mútur sönnuðust á son hans. 

Jafnvel í Encyclopaedia Britannica er sagt frá þessu í grein um Lerroux.  

Gengi pesetans var mjög óstöðugt og mikið gekk á spænskar inneignir sem 

safnast höfðu fyrir í stríðinu. Pesetinn hafði fallið úr 26 í 36-50 fyrir sterlingspund 

árið 1929, og í 51 árið 1930. Síðan hækkaði hann aftur í 45 fyrir pundið. Er 

sterlingspund hækkaði í verði í mars 1932 fylgdi pesetinn því nokkuð og var um 

þetta leyti 47-50. Skapaði þetta nokkurn geig hjá innflytjendum, því þá var enn talað 

um að gjaldeyrir kæmist aftur í sitt fyrra gullgengi.  

Hinsvegar var mikill órói á Spáni. Var þá byrjað að tala um nauðsyn þess að 

heimta jafnaðarkaup á Spáni eins og í fleiri löndum. Þau voru erfið, því útflutningur 

Spánar var að langmestu leyti aldin, vín, salt og bómullarvefnaður. Auk þess 

nokkuð af málmum, málmgrýti og korki. Byrjuðu Spánverjar sína nýju 

verslunarpólititík með því að leggja hömlur á innflutning Tyrklands og gjaldeyri 

þangað, en þaðan var flutt inn mikið af eggjum. Einnig stöðvuðu þeir algerlega 

gjaldeyri til Danmerkur um skeið, þangað til Danir lofuðu að kaupa miklu meira af 

aldinum en gert var ráð fyrir.  

Sögðu Danir mér að þrátt fyrir þetta hafi aldrei liðið svo mánuður að sendiráðið 

hafi ekki fengið kvartanir um að Danir neituðu um gjaldeyri fyrir spænskar vörur. 

Var þó flest árin næsta lítill mismunur á vörujöfnuðinum og sum árin var hann 

Dönum í vil. Olli þetta mér allmiklum áhyggjum, því í engu landi var 

vörujöfnuðurinn óhagstæðari Spáni en við Ísland og ekkert land átti erfiðara að 

slétta hann með auknum vörukaupum. 

Er það fréttist í Barcelóna sumarið 1932 að stofnað hafi verið Sölusamband 

íslenskra fiskframleiðenda urðu menn mjög hræddir um að það mundi þrengja kosti 

þeirra og misnota vald sitt og hækka fiskverð úr hófi. Auk innflytjendanna var talið 

að um 700 manns hefði framfæri sitt af því að selja saltfisk útbleyttan í Barcelóna. 

Var nokkur hugur í mönnum að kæra þetta fyrir stjórninni í Madrid og heimta 

mótmæli. Mér þótti útlitið nógu erfitt þó ekki bættist þetta við, og gekk ég því á 

milli þeirra og reyndi að róa þá og benda á að það gæti aðeins orðið þeim til góðs 

að verðið yrði stöðugt. Varð ekkert úr mótmælum né kvörtunum til stjórnarinnar. 

Þar eð einhver taugaæsingur var einnig í Bilbao út af þessu fór ég þangað og var 

þar í nokkrar vikur. Var einnig hægt að róa þá svo að ekki varð af mótmælum. 

Notaði ég tímann til að kynnast mönnum betur en við skyndiheimsóknina í apríl. 

Þá varð heldur ekki af mótmælum. 
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1 Fundinum var síðar frestað og kom HPB ekki til Íslands. 
2 Alfonso XIII. Hann sagði fyrst af sér 1941 í hendur Juan sonar síns (föður Juan Carlos núverandi kóngs. 
3 Ásgeir Guðmundss. (1899-1936) lögfræðingur, átti Friede (1900-97) systur Helga. Hér á hann við húsið sem þau 

bjuggu í, Vesturgötu 17. Þau Friede fengu leyfi til að byggja ofan á húsið, þriðju hæðina. Þau bjuggu þar, sennilega á 
annarri hæð. Hvort af byggingunni varð, er ekki vitað. Er það ósennil. því þau fluttu þaðan skömmu síðar. 
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1 Álfheiður Briem leigði nemum herbergi með kosti á vetrum; erlendum háskólamönnum á sumrin og alþingismönnum 

um þingtímann. 
2 Ég, E.Á. f. ´29 var í fóstri hjá Dorisi og Helga er Páll fæddist í apríl 1931. 
3 Vísar til þess er ég strauk 3ja ára að heiman frá Bergstaðastr. 69, hélt í Aðalstræti, ætlaði að finna pabba í Austurstr. 1. 

Fann mig kona við búð Silla og Valda og fór með mig heim. 
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1 Gott orð yfir barnagrind, sem vart þekkist nú. 
2 Frændurnir Páll Þ. Ásgeirsson, Bergstaðastr. 69, síðar yfirlæknir, og Sigurður Líndal, Bergstaðastr. 76, síðar 

lagaprófessor, báðir f. 1931. 
3 Kristján Bergsson (1884-1949). Togaraskipstjóri, forystumaður í sjávarútvegi, forseti Fiskifélags Íslands. 
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Það virtist yfirleitt létta mjög á Spánverjum að geta talað um vandamál sín. Er þeir 

kvörtuðu undan að hafa fengið lélegan eða óheppilegan fisk kom ég til þeirra og 

voru þeir þá oft svo reiðir, að eldur brann úr augum þeirra, yfir þessu ranglæti. 

Hlustaði ég þolinmóður á þá, sýndi samúð mína og sagði ekki neitt. Er þeir höfðu 

talað út um málið spurði ég þá nokkurra 

spurninga og fékk þá venjulega alla rolluna 

aftur, en ekki með jafn miklum æsingi. Er ég 

spurði þá enn nokkurra spurninga svöruðu 

þeir venjulega reiðilaust og skoðuðum við þá 

hinn umdeilda fisk. Ég gerði mínar 

athugasemdir, skrifaði hjá mér þau merki sem 

hann var óánægður með og hvernig mér hafi 

litist á þau. Sendi ég síðan fiskimatsmönnum 

þeim, sem í hlut áttu að máli, skýrslu um málið 

til að reyna að koma í veg fyrir kvartanir í 

framtíðinni, því þeir vissu frá hvaða stöð hann 

kom. Kaupandanum sagði ég aðeins að eins 

og hann vissi væri selt eftir mati, en ég myndi 

nú skrifa heim um þetta til þess að hindra að 

þetta kæmi fyrir aftur. Annað gat ég ekki sagt 

Milliþinganefnd í launamálum sendi 
atvinnumálaráðuneyti bréf 4.5.´34 og 
bað um álit þess á hvort þörf væri á 
fiskifulltrúa í Suðurlöndum er 
Samband íslenskra fiskframleiðenda 
(SÍF) væri komið á laggir. Þess var 
getið að árskostnaður embættisins 
næmi 39 þús. kr. 

Fiskifélag Íslands hafnaði tillögunni og 
sagði ekki komið skipulag á 
fisksölusamlagið eða framtíð þess 
tryggð. Landsbankinn lagðist á sömu 
sveif, sagði nausynlegt að hafa fulltrúa 
syðra til að gæta hagsmuna Íslands og 
greiða úr flækjum svo sem í sölukvóta-
málum, sem væri hvarvetna kominn á 
eða yfirvofandi. Sömu afstöðu hafði 
Útvegsbankinn. 
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nema bera lítilsháttar í bætifláka fyrir seljandann ef mér fannst hann ósanngjarn, en 

það skeði sjaldan. 

Þó þetta væri þunnur þrettándi fyrir kaupandann, virtist sem hann hafi fengið 

útrás. Þakkaði hann mér fyrir komuna og skildum við sem vinir. Sagði hann að 

svona menn væri talandi við, þó ég hafi lítið sagt og engu lofað, nema að skrifa 

heim um kvörtun hans. 

Auðvitað rífst maður aldrei við Spánverja. Hann má ekki bera lægri hlut. Maður 

verður alltaf að skilja við hann sem sigurvegara og hrósa honum fyrir rökfestu og 

samningslipurð, enda er hann búinn að sannfæra sjálfan sig um það. En þó ég tali 

hér um Spánverja, eru þetta óskrifuð lög í diplómatíinu og við alla samninga. 
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Kvartanir voru aðallega um óeðlilega mikla rýrnun, að fiskurinn væri gulur og hefði 

jarðslaga. Sérstaklega var kvartað undan að Austfjarðafiskinum hefði farið aftur. 

Í apríl 1933 var ég kallaður heim til að sitja fund fiskimatsmanna þann 24. maí. 

Kynntist ég þá þeim flestum og voru þetta allt ágætis menn.  

Frá gamalli tíð hafði Austfjarðafiskurinn þótt sérstakt sælgæti og var greiddur 

með 10 kr. hærra verði á skippund.1 Þegar ég kom suðureftir var hann alveg búinn 

að missa sitt álit og þótti síst betri en annar fiskur. Sérstaklega var kvartað undan 

því að meðal sæmilegs fisks væri nokkuð af fiski sem var svo mikið pressaður að 

það væri ómögulegt að bleyta hann, svo fisksalinn fengi litla vigt. 

Mér þótti slæmt að heyra þetta og að íslenskur fiskur væri að falla í verði. 

Einnig var kvartað undan því að fiskurinn þaðan væri mjög gulur. 

Fór ég í hvern fjörð og talaði við fiskimatsmennina. Ég man ekki til að þar væri 

ein einasta vog löggilt; og var mér sagt að það væri svo dýrt að senda vogirnar til 

Reykjavíkur að það væri ekki viðlit. Lóðin voru heldur ekki löggilt að langmestu 

leyti, en einn þeirra benti mér á að ef þeir tækju eftir því að eitthvert lóðið væri lakt, 

þá bindi þeir ævinlega við það nagla, lykil, eða eitthvað því líkt til að vera vissir um 

að það væri rétt. 

Um þennan mjög pressaða fisk er það að segja að hann reyndist vera frá 

Hornafirði. Þar höfðu þeir ekki nóg hús og urðu því að hlaða honum í mjög háa 

stafla og væri því mikið af fiskinum undir miklu fargi, og þegar hann væri 

umstaflaður yrðu aðrir fiskar neðstir og undir þessu fargi. Væri hann því pressaður 

svo mjög að það væri aðeins þurrefni eftir og stingi því mjög í stúf við hinn fræga 

léttverkaða sumarveidda fisk.  

                                                           
1 Skippund, forn mælieining:123,84 kg. Gunnar Karlsson: Inngangur að miðöldum. Rvík, 2007, bls. 286. 
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Þá kom saltskip ekki til Hafnar í Hornafirði og varð því að umskipa saltinu og 

senda það með fiskibátum til Hornafjarðar. Kom þá í ljós að tonnið af salti þangað 

komið kostaði jafn mikið og tonnið af saltfiski kostaði útgerðina, svo þarna gat 

aldrei orðið nema tap. Auk þess spillti þessi fiskur fyrir mörkuðum okkar.  

Rýrnunin var vegna lélegra voga að langmestu leyti. Jarðslaginn og gerlagróður 

sem fylgdi nýju salti, en hann kom ekki fram að marki fyrr en fiskurinn kom í hita. 

Bað ég prófessor Níels Dungal1 um að rannsaka þetta og reyndist sú ágiskun rétt. 

Fiskimatsmennirnir sögðu einnig að gulan væri þeim ráðgáta.  

Annað vandamál rakst ég einnig á þarna eystra. Austfjarðafiskurinn var áður 

fyrr með svokallaðri ¾ þurrkun, þ.e. hann var ekki pressaður mikið né þurrkaður, 

nema lítið. Varð hann þannig ljúffengastur. Nú var hann bæði þurrkaður og 

pressaður of mikið. 

Ég mælti mjög mikið með því að aftur væri tekin upp léttari verkun. Fiskurinn 

léttist ekki eins mikið og vinna sparaðist við umstöflun og breiðslu.  

Sumir fiskimatsmennirnir mótmæltu þessu harðlega og sögðust ekki láta sér 

detta í hug að fara að selja Spánverjum vatn. Ég reyndi að sýna fram á að það væri 

ekki vatn í fiskinum, heldur fljótandi eggjahvíta. Bað ég mennina um að reyna hvort 

þeim þætti betra: Léttverkaður fiskur, eða þessi frá Hornafirði sem væri glær eftir 

fargið. Held ég að einhverjir matsmenn hafi látið undan óskum útvegsmanna um að 

leyfa þeim að senda út léttar verkaðan fisk. 

Það, hvað fiskurinn væri nú orðinn gulur í stað þess að vera hvítur áður, var 

önnur saga. Áður höfðu menn breitt fiskinn út árla morguns. Þegar hann var 

orðinn kaldur eftir sólheitan dag var honum staflað saman. Nú var kominn mikið 

hærri vinnutaxti eftir kl. 6. Auk þess var magnið orðið mikið meira en áður. Til að 

spara eftirvinnu byrjuðu menn nú að taka fiskinn saman kl. 3 á eftirmiðdegi er hann 

var sjóðheitur undan sólu. Þá var hann stakkaður og stakkurinn síðan þakinn 

seglum og búið vel um. Hélst því hitinn á fiskinum þangað til hann var næst 

breiddur og orsakaði þetta að hann gulnaði. Ég spurði hvort ekki mundi vera hægt 

að semja um það við starfsmennina að þeir legðu sig heitasta tíma dagsins, eins og 

Spánverjar gerðu, og tækju fiskinn síðan saman í kvöldsvalanum fyrir dagkaup. 

Virtist mér það öllum til hags. En menn vildu heldur fá eftirvinnukaup að venju en 

að sinna þessu, þó það hafi kostað landið mikið. 

Er ég var eystra komu skilaboð um að næsta dag mundi koma fisktökuskip. Var 

gengið rösklega til verks að taka saman og pakka mikið magn. Var það mjög 

fallegur fiskur og lagði ég því nafnspjald mitt í allmarga pakka og skrifaði á þau 

                                                           
1 Níels Dungal (1897-1965). Prófessor í meinafræði. 
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beiðni um að taka vel eftir gæðum fisksins, skrifa það á spjaldið og senda mér. 

Þóttist ég vita að þau mundu lenda til kunningja minna á Spáni. 

Er ég spurði um nafnspjöldin sögðu allir það sama, fiskurinn var gulur og að 

engu frábrugðinn venjulegum fiski. Þóttist ég þá fá sönnun þess að hann hafi 

gulnað svona við að vera pakkað sjóðheitum í lestar skipsins án þess að kólna. 
 

 

                                                           
1 Ber hér saman nálægð ráðherrabústaðarins,Tjarnargötu 32 og Melkots, sem stóð þar fyrir ofan, þar sem nú er 

kirkjugarðurinn; frægt af HKL í Brekkukotsannál. 
2 Rétt hjá stórverslunum Barcelona sem löngu síðar komst inn í ferða- og hugmyndaheim Íslendinga. 
3 Ásgeir Ásgeirsson (1894-1972), alþingismaður; þá forsætisráðherra, síðast forseti Ísl. 
4 Jóhannes Nordal,  íshússtjóri var faðir prófessors Sigurðar Nordal. 
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1 Doktorsritgerðin tilvonandi. 
2 Á við Gúttóslaginn í nóvember. 
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1 Hér á hann við grein í Morgunblaðinu eftir Magnús Jónsson guðfræðiprófessor (gjarnan titlaður dósent) og 

alþingismann. 
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Helgi skrifar Dorisi 

1

2

3

4

                                                           
1 Breytingarnar ullu ágreiningi m.a. vegna þess að lokað var milli hæða og komst Álfheiður ekki í kjallarann nema fara út 

og inn aftur um kjallaradyr. Reyndar fékk vinnustúlka þeirra Eggerts aftur inni á efri hæð hússins, svo ekki var 
skipulagið einfalt. Ágreiningurinn varð til þess að Friede hafði íbúðaskipti við Eggert er hún missti mann sinn í árslok 
1935 og bjó lengst upp frá því í Tjarnargötu 24 án þess að lokað væri á milli. Löngu síðar er hún var orðin þungfær 
flutti Álfheiður niður og synir Friede, Páll og Eggert fluttu á efri hæðina. Hafði Friede þá byggt við húsið. 

2 Virðist hafa verið hjá fjölskyldunni í Birmingham. 
3 Svo var goshverinn Grýta í Hveragerði þá nefndur. 
4 Sjá fyrr. Þetta var nafn á stjórnanda (hinum megin frá!) Sigríðar konu Eggerts  
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1

                                                           
1 Þetta mál virðist hafa komist í gegn tveim árum síðar. 
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1 Ekki varð af því hjónabandi og gekk hún síðar að eiga Skúla Guðmundsson alþm. og ráðherra. 
2 Þau áttust ekki. 
3 Þorkell Jóhannesson (1895-1960) síðar professor og háskólarektor. Langt samband sem ekki var framhald á. 
4 Listamaðurinn var Ríkarður Jónsson. 
5 Honum datt ekki í hug að prófílinn hefði mátt greina hjá systrunum!  
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2. júní 1933  samþykkti neðri deild Alþingis þingsályktun og skoraði á ríkisstjórnina 

að skipa milliþinganefnd í sjávarútvegsmálum. Var hlutverk hennar talið í 6 liðum, 

geysi viðtækum. 

Nefndin var skipuð 8/9 1933 (skilaði áliti í okt. '34). Skrifaði nefndin mér þ. 

5/6 '34 og bað mig að láta henni í té upplýsingar sem að gagni mættu koma: .. 

Sendið -- rökstuddar tillögur um endurbætur og framkvæmdir sem þér telduð æskilegar, hvort sem 

heldur er af hálfu framleiðenda eða ríkisvaldsins eða hvort tveggja.. 

Í skýrslum mínum gat ég stundum um fjárhagsvandræði Spánar og í skýrslu 

28/8 '33 tók ég þetta mál allgaumgæfilega til athugunar. Gerði grein fyrir að 

Tyrkland hafi verið fyrsta landið sem beitt hafi verið hörðu til að fá það til að auka 

kaup sín á spænskum vörum til að taka fyrir gjaldeyrishallann. Af öllum löndum var 

Ísland þó það land sem munurinn var mestur. Skýrði ég frá hvernig hagskýrslur á 

Spáni væru okkur í óhag, meðal annars væri verslunin talin í gullpesetum eftir 

ágiskuðum tölum, ekki eftir raunverulegu verðmæti. Væri því vara með sama 

tollskrárnúmeri talin á sama verði, þó innflutningsverð gæti verið tvöfalt. 

Auk þess voru farmgjöldin stór liður því við keyptum venjulega um 100.000 

lestir af salti, en flyttum þangað um 35.000 lestir af saltfiski. Var saltið auðvitað talið 

í spænskum skýrslum án farmgjalds en farmgjaldið innifalið í verði fisksins. Yfirleitt 

voru farmgjöldin greidd norskum skipum, því um þetta leyti áttum við aðeins tvö 

flutningaskip er gengu til Spánar. Auk þessa var erfitt um jafnvirðiskaup því 

útflutningur frá Spáni var yfirleitt neysluvörur, en varla neitt af þeim vörum sem við 

þurftum til útgerðar í stórum stíl nema saltið. 

Það bætti heldur ekki um fyrir okkur að Spánverjar sem komu frá Íslandi 

kvörtuðu við stjórn sína yfir að geta ekki fengið nema frönsk vín á veitingahúsum, 

alls ekki spænsk. 

Í erindisbréfi mínu var lagt fyrir mig að senda skýrslur mánaðarlega um starfsemi 

mína. Byrjaði ég á að senda 5 eintök, en í júlí fékk ég fyrirmæli um að senda 10 

eintök, því ýmsar stofnanir og félög hafa beðið um afrit af þeim og nokkru seinna að senda 

12 eintök. Gladdi það mig auðvitað ef menn töldu eitthvert gagn að skýrslum 

mínum. Voru þær einnig birtar í Ægi. Ég hafði aðeins litla ferðaritvél til afnota, og 

bað því um leyfi til að kaupa fjölritara, en fjárhagur landsins leyfði það ekki. 

Auðvitað varð ég að gera allt sjálfur og varð því að vélrita hverja skýrslu mína 

tvisvar, til að ná 12 eintökum. 

Húsnæðisvandræði voru nokkur og gátum við ekki fengið íbúð fyrr en með 

haustinu. Var hún í nýju húsi, á 8. hæð, með fögru útsýni. Þar eð gatan var ný og 
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pólitískur órói, var alltaf verið að skipta um nafn á henni. Var það óþægilegt því á 

Íslandi var talið að ég stæði í sífelldum flutningum þó við byggjum í sömu íbúð frá 

hausti 1932 til 1936 er við fórum þaðan í byltingunni; varð reyndar að borga leigu 

af henni út árið 1938. 

Fjárhagsvandræði Spánar urðu æ verri viðfangs. Reyndi ég að kynna mér 

hvernig hægt væri að auka viðskiptin og sendi heim skýrslur um það. Af öllum 

löndum var verslunarjöfnuður Spánar og Íslands þeim óhagstæðastur. Var skipuð 

nefnd til að athuga það mál og skilaði hún skýrslu þann 29. júlí 1933. Var henni 

haldið leyndri, en vinur minn sem fékk hana, las fyrir mig kafla úr henni, án þess að 

sýna mér. Leist mér ekki á blikuna. Auðvitað var þar byggt á spænskum 

hagskýrslum, svo flutningsgjöld voru okkur í óhag; auk þess var innflutningur 

reiknaður í gullpesetum, samkvæmt ágiskuðum tölum. Þá var sagt að Ísland hafi 

enn ekki uppfyllt loforð sitt um að afnema takmarkanir á sölu vína, enda hafi 

enginn útflutningur orðið á víni til Íslands (Ísland mun hafa keypt vín sín frá 

Danmörku). 

Endaði skýrsla nefndarinnar á því að leggja til að senda nefnd til Íslands til að 

athuga hvað Íslendingar gætu keypt af spænskum vörum. 

Ég skrifaði skýrslu um málið og drap á ýmis mál sem ég taldi að þyrfti að 

athuga, meðal annars þessar veiðar. Í stað þess að athuga þetta, sem ég benti á, 

prentaði nefndin bréf mitt í nefndarálitinu og var það 11 síður af 37, en talnayfirlit 

(statistik) að auki. Ekki athugaði hún neitt af því sem ég benti á að þyrfti að 

rannsaka.1 

Nokkru eftir að ég sendi skýrslu mína skrifaði ég ríkisstjórninni og lagði til að 

Hagstofan gerði bráðabirgðaskýrslu um verslunina við Spán, svo að við hefðum 

einhver gögn í höndum ef nefnd þessi kæmi. Einnig að kaupa eitthvað af 

spænskum borðvínum og biðja Hótel Borg að setja þau á vínlista sinn. 
 

                                                           
1 Hér er einhver ruglingur í tímaröð, sem gæti stafað af því að handrit HPB er á sundurklipptum blöðum. Er reyndar 

víðar.  
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Seint í september hringdi einn af aðalinnflytjendum saltfisks til mín og bað mig 

koma til viðtals og gerði ég það auðvitað tafarlaust. Hann sat í borgarstjórn 

Barcelóna fyrir radíkala flokkinn (flokk Lerroux) og átti þar marga vini. Sagði hann 

mér að nú vofði yfir lögbann á greiðslum til Íslands, að sögn Sedó 

verslunarráðherra, sem væri gamall vinur sinn. Sagðist hann mundi fara næsta 

morgun til að reyna að fá því afstýrt, en hann væri ekki vel að sér um verslunina og 

bað mig koma með sér. Ég benti honum á að ég hefði ekkert umboð frá 

ríkisstjórninni til að fara slíka ferð, en ef hann héldi að ég gæti gefið gagnlegar 

upplýsingar, væri það auðvitað sjálfsagt. 

Mér virtist ekki ég geta neitað þessu boði, enda sagði Heredia að þetta yrði 

óoffisíelt samtal við einhverja embættismenn í ráðuneytinu, sem óskuðu upplýsinga. 

Sendi ég því símskeyti heim strax að þessu samtali loknu og bað um að mér yrði 

símað án tafar ef ríkisstjórnin teldi betra að ég færi ekki. Mundi ég þá fá mér 

diplómatískt kvef.  

Er ég kom til Madrid næsta morgun lá þar fyrir mér símskeyti frá Ásgeiri 

Ásgeirssyni forsætisráðherra sem byrjaði svo:  Til afnota umræður Madrid tilkynnist hér 

vakandi áhugi á að auka viðskiptin við aðalmarkaðslöndin  - vínkaup verða framvegis ekki 

gerð Frakkland heldur Suðurevrópu - ríkisstjórnin hefir gert ráðstafanir til að auka  

gjaldeyrisveitingum verði aðallega beint að markaðslöndum okkar, einkum Spáni.- 

Þakkaði ég þetta símskeyti og sagðist hafa rætt við verslunarráðherrann, en 

aðaláhugamál hans væri vefnaðarvörukaup okkar. Bað ég um nokkrar tölur í því 

sambandi og fékk þær.  

Hitti ég Sedó verslunarmálaráðherra í skrifstofu hans, en laugardagskvöldið 

hafði ég hitt hann, því þá borðaði Heredia kvöldmat með honum og sjö öðrum 

vinum þeirra beggja í óformlegu boði. Flugu þar spaugsyrði um borðið. Heredia 

bauð mér að borða með þeim. Minnist ég þess að er ég var kynntur fyrir einum 

þessara manna, sagðist hann borða saltfisk á hverjum föstudegi. Annar skaut því að 

mér hvort Ísland hefði ekki orðu að gefa svona mönnum. Ég kvað svo vera, en 

aðalhagur þeirra væri að fá góðan mat, fullan af allskonar efnum, sem ella væri 

skortur á - og sem helmingur verðsins rynni beint í ríkissjóð Spánar. 

                                                           
1 Sigurjón Markússon (1879-1959), áður sýslumaður; þá og upp frá því fulltrúi í fjármálaráðuneytinu; faðir Rögnvaldar 

píanóleikara. 
2 Friðrik Björnsson (1896-1668), háls-, nef- og eyrnalæknir í Rvík. 
3 Runólfur Sigurðsson (1908-1941) dóttursonur Runólfs Ólafs á Seltjarnarnesi. Þeir Helgi áttu náið samstarf síðar. 
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Er Sedó tók á móti okkur byrjaði Heredia hressilega með því að segja:  Briem 

hérna hefur bent á að tölur úr hagskýrslum séu mikið til ágiskunartölur um verð á saltfiski. 

 Sedó virtist þó aðallega hafa áhuga á hvort Íslendingar gætu ekki takmarkað 

innflutninginn á bómullarvefnaði, svo Spánn gæti aukið innflutning sinn. Kvað ég 

stjórnina einnig hafa mikinn áhuga á því. Virtist hann heldur latur og er ég byrjaði 

mína lexíu, bað hann mig tala við einkaritara sinn og hafði ég langt samtal við hann. 

Sr. Sedó var hinn viðfeldnasti maður. 

Reyndist hann vera sr. Carandell, góður kunningi minn frá Barcelóna. Sagði 

hann að sér hafi verið falið að gera uppkast að nýjum verslunarsamningi við Ísland. 

Ræddum við grundvöll hans ítarlega því ég taldi mikilsvert að hann vissi að 

jafnaðarkaup kæmu ekki til greina, og einnig það að ekki kæmu einhver óheppileg 

skilyrði inn í uppkastið, sem gætu orðið til trafala við samningana. 

Skildist mér á honum að Spánverjar mundu geta sætt sig við takmörkun á 

innflutningi á vefnaðarvöru frá öðrum löndum til að gefa spænskum vörum rúm; 

en gegn því veiti Spánn gjaldeyri til kaupa saltfisks enda væri hann ódýr fæða. Er 

við lukum þessu samtali stundi hann við og sagði að þetta mál væri ekki eins einfalt 

og hann hefði haldið. 

Símaði ég þetta heim samdægurs og staðfesti það bréflega, en gaf um leið yfirlit 

yfir það sem skeð hafði í gjaldeyrismálum síðustu vikurnar. Engin sendinefnd var 

send til Íslands og lá málið niðri í eina sex mánuði og héldum við áfram að selja 

saltfisk. 

Áður en skýrslur mínar voru komnar heim fékk ég fyrirmæli um að koma heim 

og gefa skýrslur um verslunarmál Spánar og gjaldeyrisörðugleika. Höfðu verið 

einhver ónot í Morgunblaðinu um það, að ég hafi byrjað verslunarsamning; var 

tekið undir það í utanríkisnefnd af tveimur mönnum, sem ekki höfðu lesið skýrslur 

mínar. 

                                                           
1 Hér er átt við Friðrik Kristjánsson, síðar Danakóng. 
2 HKL og HPB voru bekkjarbræður í menntaskóla. 
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Þann 27. nóvember 1933 varð sú breyting á starfi mínu, að framvegis skyldi ég 

senda skýrslur mínar til forsætisráðuneytisins, en það fór með utanríkismál gagnvart 

danska utanríkismálaráðuneytinu, sem gætti þeirra gagnvart öðrum löndum. 

Sama dag skrifaði forætisráðherra danska utanríkisráðuneytinu og bað umað: 

nánari samvinna verði milli dönsku sendiráðanna í Miðjarðarhafslöndunum og fiskifulltrúans til 

þess að afla upplýsinga um mál almennt viðskiptalegs eðlis.  

Utanríkisráðuneytið varð undrandi og svaraði að það væri ágætt samband milli 

fiskifulltrúans og dönsku ræðismannanna, benti á, að fiskifulltrúinn, sem hefði 

daglegt samband við innflytjendur og þeir aftur við starfsmenn í ráðuneytunum, 

fengi upplýsingar um verslunarmál löngu fyrr en sendiráðið. Hinsvegar taldi það 

heppilegt að sendiráðið talaði leynilega við tollyfirvöldin um hvað Spánn ætlaðist 

fyrir. 

Auðvitað hafði ég oft samband við sendiráðið í Madrid og gat gefið því ýmsar 

upplýsingar, en mér var ekki ljóst að það gæti verið gagnlegt að tala við tollyfirvöld 

um gjaldeyrismál.  

                                                           
1 Guðbjörg Bjarnadóttir sem var þar sér til heilsubótar. 
2 President Francesc Macià (1859-1933) fyrsti forseti Katalóníu. 
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1 Minnisvarðar með brjóstmyndum Páls Briem og Sigurðar Sigurðssonar búnaðarmálstjóra var reistur löngu síðar við 

gróðrarstöðvarhús Ræktunarfélags Norðurlands á Akureyri. 
2 Lárus Fjeldsted (1879-1964). Einn virtasti hæstaréttarlögmaður landsins á sinni tíð. 
3 Kristján Lúðvík Andersen (1883-1954). Átti konu frá London, Daphne Cotterill. Stórkaupmaður í Rvík og ræðismaður 

Finna. Nafn hans lifir enn í heiti verslunarinnar Andersen & Lauth.  
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1 Hilmar Thors (1908-39), starfandi lögfræðingur þar til hann hóf störf hjá Sölusamb. ísl. fiskframl. 1937. 
2 Jón Þorláksson varð ekki aftur forsætisráðherra. Hann sagði skömmu síðar af sér formennsku Sjálfstæðisflokksins; dó 

ári síðar og hafði þá verið borgarstjóri frá 1933. 
3 Átti við mjaðmarsjúkdóm að stríða. 
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Þann 20. mars 1934 talaði Ásgeir Ásgeirsson forsætisráðherra við mig frá 

Kaupmannahöfn. Byrjaði hann á því að segja mér að nú væru allir komnir á þá 

skoðun að ég hafi gert rétt í því að fara til Madrid og þætti mikið gott. Nú yrði send 

samninganefnd til Madrid og yrðu í henni Sveinn Björnsson,1 Richard Thors2 og 

líklega Magnús Sigurðsson. Vonaði hann að ég tæki að mér að vera expert sem allt 

yrði byggt á og full viðurkenning á að ég hafi haft rétt fyrir mér áður. 

Samtal við ÁÁ 26.3.1934, kl 3. danskt konsúlat. 

Byrjaði á að allir væru nú komnir á þá skoðun að það væri alveg rétt sem ég hefði gert og mikið 

gott áður svo allar raddir til að skamma mig væru löngu þagnaðar - yrði send delegation til 

Madrid - þar yrði Richard Thors, Sveinn Björnsson og líkl.  Magnús Sigurðsson  -. Vonaði að 

ég tæki það að mér að vera þar expert sem allt yrði byggt á og full viðurkenning á að ég hefði haft 

rétt fyrir mér áður. (Ég er auðvitað til dispositionar fyrir stjórnina.) Þakka þér fyrir. Hvernig 

stendur þetta - (Sastre? sagði ---). Þú tekur þá þínar instruxtionir frá Sveini Björnssyni eins og 

það væri sjálfur ég og hann lætur þig vita hvenær þú þarft að vera í Madrid.3 

 

                                                           
1 Sveinn Björnsson (1881-1952) síðar forseti Íslands. Kona hans Georgia (1884-1957), apótekaradóttir, fædd Hansen. 
2 Richard Thors (1880-1970), einn af hinum þekktu Thorsbræðrum, sem voru tengdir fiskveiðihlutafélaginu Kveldúlfi. 

Hann var forystumaður í hópi vinnuveitenda. Féll HPB vel við hann. 
3 Minnismiði HPB virðist skrifaður skv. samtali þeirra Ásgeirs Ásgeirssonar forsætisráðherra. 
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Þann 3. apríl fór ég til Madrid. Komu þeir Sveinn og Richard sama morgun, en 

nokkrum dögum seinna þeir Magnús Sigurðsson og Helgi Guðmundsson 

bankastjórar. Ég varð túlkur þeirra og ritari nefndarinnar, en ekki nefndarmaður.  

-- 
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Ég hafði eins og flestir stúdentar kynnst Sveini lítillega í Kaupmannahöfn. Þar sem 

ég var þar aðeins tæpt ár til að taka fyrri hluta próf, síðan 16 mánuði til að taka 

seinni hlutann, voru þau kynni ekki mikil. 

-- 

Er við vorum í samningum á Spáni og víðar kynntist ég honum mjög vel og verð að 

segja að af öllum mönnum, sem ég hefi kynnst á langri ævi, hygg ég að enginn hafi 

verið jafn vel gerður og Sveinn Björnsson. Er ég þakklátur fyrir að hafa fengið að 

kynnast honum. 

Það ljómaði af honum ljúfmennska og góðvild, mannkærleiki, hjálpsemi og 

drengskapur. Hann vildi allstaðar láta gott af sér leiða og var ákaflega 

góðgerðarsamur. Einhverju sinni gat ég um það að ég hefði heyrt að gott hafi þótt 

að leita til hans í þeirri miklu fátækt sem var í Reykjavík á uppvaxtarárum mínum. 

Hann svaraði: Ef ég hefði ekki látið þá hafa tíkall hefðu þeir farið til Georgíu og fengið 50 

kall hjá henni. 

Hann var svo nærgætinn við alla menn að hann átti erfitt með að leiðrétta 

missagnir manna og ég veit aldrei til að hann hafi sagt mönnum að þeir hafi haft 

rangt fyrir sé. Mér þótti það undarlegt, þegar ég heyrði menn segja það síðar að 

hann væri falskur. Líkast til var þetta af því að hann lét margt kyrrt liggja, en aðrir 

hefðu mótmælt með ofsa. 

Hann var manna skemmtilegastur og sagði mér margar sögur úr lífi 

diplómatanna, sem ég hygg að hann hafi ætlað mér til lærdóms og uppfræðingar. 

Hann var fús að segja mér til um allt sem gat orðið mér til gagns, svo mér fannst 

það á við háskólanám í diplómati að vera með honum. 

Mér fannst heldur lítið til danskra diplómata koma og sérstaklega til þess sem 

veitti sendiráðinu í Madrid forstöðu, meðan sendiherrann sat í París. Hafði ég 

einhvern tíma orð á því að mér virtist til lítils gagns að tala við hann. Sveinn vildi 

auðvitað ekki taka undir þau lastmæli, en sagðist vilja geta skrifað heim að hann hafi 

talað við hann, því þeir heima bæru mikla virðingu fyrir dönskum diplómötum og 

vildi hann því láta það koma fram að hann hafi ekki látið hjá líða að tala við þennan 

mann. 

-- 

Frú Georgia var að sínu leyti jafn mikilhæf kona. Hún var gáfuð, þó hún talaði 

íslensku ekki með góðum framburði. Óteljandi landar kynntust góðvild hennar og 

hjartagæsku. En hún var hrein og bein og sagði sína skoðun, hver sem í hlut átti, en 

þó svo nærgætin að engan særði. Vinir Sveins kölluðu hana ljónynjuna, þegar þau 

voru nýlega sest að í Reykjavík.  Gestrisni hennar voru engin takmörk sett. Minnist 

ég óteljandi heimboða þeirra hjóna, og alltaf með gleði, því hún fyllti heimili með 
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kátínu og spaugsemi, því hún gat verið kvenna fyndnust þegar svo bar undir. Þau 

unnust hugástum og ef Sveinn var lengur en hann bjóst við erlendis, bað hann 

konu sína ætíð að koma til sín. En ef hann var á ferðalagi var hún óróleg og tók 

ekki gleði sína fyrr en hann var kominn aftur. 

Það var ekki aðeins Íslendingum eins og mér sem hún sýndi gestrisni. Ég 

minnist að einhvern tíma kom viðgerðarmaður hótelsins þar sem við bjuggum til að 

laga eitthvað smávegis. Vissi hún ekki hvað hún gat boðið honum þangað til hún 

tróð upp á hann einum af uppáhaldsvindlum Sveins.  

Við lát Sveins var eins og hún brotnaði. Sveinn keypti stuttu fyrir andlát sitt lítið 

hús við Egilsgötu. Frúin skoðaði það aldrei, líklega af því að hún hrinti frá sér allri 

hugsun um að Sveinn færi á undan henni. Húsið var á þrem hæðum; þröngir stigar 

milli hæða og mjög óhentugt fólki sem farið var að reskjast. Henni fannst hún vera 

yfirgefin af gömlum vinum sínum. Svo var ekki, heldur kvaðst hún ekki geta tekið á 

móti þeim. Það átti ekki vel við hana að búa ein, eftir að hafa stjórnað fjölmennu 

heimili og átt fjölda vina - en vildi ekki búa hjá börnunum. 

-- 

Samningarnir gengu heldur stirðlega. Telja mátti að þeim væri lokið í maílok, þótt 

nótuskipti færu ekki fram fyrr en 29. júní og 16. júlí. Var innflutningur Íslands 

ákveðinn meðaltal innflutnings áranna 1931-33 að frádregnum 15%, eða 16.603 

tonn. Ísland lofaði hinsvegar að auka innflutning sinn frá Spáni eftir getu, og veita 

öll þau innflutningsleyfi  sem sótt var um. Nokkrar fleiri skyldur tókum við á okkur. 

Fóru þeir nefndarmenn sem bjuggu í Reykjavík en við Sveinn Björnsson vorum 

nokkuð lengur til að ganga frá ýmsu. 

Er Richard Thors kom heim sagði hann í blaðaviðtali að um jöfnuð á verslun 

væri ekki að ræða: Framtíðarviðskipti okkar við Spán verða fyrst og fremst að byggjast á því 

að Spánverjar séu okkur vinveittir. Við Íslendingar höfum verið svo heppnir að eignast á Spáni 

góða málsvara, sem við getum treyst til að verndi málstað okkar, en hinsvegar verður ekki hjá því 

komist að við aukum innflutning okkar frá Spáni. 
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1 Hugboð HPB var sennil. rétt. Um svipað leyti kom upp vandræðamál í Landsbankanum. Guðmundur (1893-1950) 

bróðir Helga Guðm. varð uppvís að því að geyma víxla Eggerts Kristjánssonar stórkaupmanns, missti vinnuna; mun 
hafa verið dæmdur í skilorðsbundið fangelsi, sem reyndar var mildað í Hæstarétti. Varð skrifstofustj. hjá 
Sjóvátryggingafél. Ísl. það sem eftir var og reyndist hinn nýtasti starfsmaður. 

2 Ólafur Thors (1892-1964). Hafði verið dómsmálaráðh. stuttan tíma 1932. Varð atvinnumálaráðh. 1939 og upp frá því í 
mörgum ráðherraembættum, m.a. forsætisráðherra. Var sagt grunnt á því góða milli HPB og bræðranna Ólafs og 
Thors sendih. Ólafur fór seinna í opinb. heimsókn til Þýskal. meðan HPB var þar sendiherra. Tókust þar góð og hlý 
kynni. 
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1 Jens á Reyni (1886-1948), kaupmaður. Av Reyni-fólkið er þekkt í Færeyjum, ekki síst Ingálvur myndlistarmaður, sonur 

Jens. 
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Kom Sveinn Björnsson því aftur til Madrid 21. sept. til að spyrjast fyrir um stöðuna 

næsta ár og var þar til miðs október. Þá voru miklar róstur í Madrid, 

allsherjarverkfall og daglega heyrðist skothríð. Stefán Þorvarðarson,1 sem þá var í 

brúðkaupsferð lenti í henni og voru bardagar þá það miklir að ekki var farandi út úr 

hótelinu. Þótti þeim það daufleg koma og öfunduðu mig ekki af stöðu minni. 

                                                           
1 Stefán Þorvarðarson (1900-51). Hafði starfað við dönsku utanríkisþjónustuna í Kanada. Var „29 ráðinn til starfa að 

utanríkismálum í stjórnarráðinu; síðar skrifstofustjóri og sendiherra. Hafði átt Ásthildi Egilsson, en frá 1934 Guðrúnu 
Jónsdóttur Hjaltalíns læknaprófessors, bróðurdóttur Magnúsar Sigurðssonar bankastjóra. 
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Bylting á Spáni 

Um þetta leyti var gerð uppreisn í Katalóníu og barist mikið í Barcelóna. Mátti segja 

að lítill friður væri næsta misserið, eiginlega stjórnleysi, þangað til herinn gerði 

uppreisn í júlí 1936.  

Nokkuð kom af kaupsýslumönnum til Spánar er ég var þar og Spánverjar 

neyddu okkur til að kaupa meira en áður, en höfðu lítið að bjóða nema 

vefnaðarvöru og vín. Reyndi ég að hjálpa gestunum eftir getu því fæstir töluðu 

spænsku. 

Hinsvegar voru ekki nema fáir Íslendingar þar, nokkrar konur sem höfðu 

heimili þar, giftar Spánverjum eða Dönum.  

Einn Íslendingur kom til mín þegar hann var alveg auralaus. Hann vildi ekkert 

um sína hagi segja og er ég hræddur um að hann hafi að mestu sofið úti. Hann kom 

í íslensku skipin og borðaði þar meðan þau lágu þar. Ég kannaðist við fjölskyldu 

hans, ágætis fólk, en var hræddur um að hann yrði innlyksa þar og lassaróni. Reyndi 

ég því alltaf þegar við hittumst að fá hann til að fara heim, án árangurs. Á skipunum 

var mér sagt að hann kæmi ekki þangað á brottfaradaginn, eins og hann væri 

hræddur um að skipshöfnin tæki hann nauðugan. Ég talaði því við lögreglustjórann 

í Barcelóna. Hann sá þarna óheppilegan útlending, þó hann gerði ekki neitt móti 

lögum, en ég sá þar efnilegan Íslending sem ég vildi ekki að týndist. 

Bað hann mig að hringja í sig næst þegar íslenskt skip kæmi við. Ég gerði það 

og tveim dögum áður en skipið fór komu tveir lögreglumenn og athuguðu skilríki 

manna. Virtist þeim skilríki unga mannsins ekki í lagi og höfðu hann í haldi þangað 

til skipið var að fara og settu hann um borð. Var því lokið Spánardvöl hans. Varð 

hann nýtur maður á Íslandi en dó fyrir nokkrum árum. 
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Helgi skrifar  Dorisi 

1

 

Strax og ég gat komið því við fór ég til þriðja landsins, sem ég átti að sinna sem 

fiskifulltrúi: Ítalíu. Komst ég lengst suður til Napolí. Er ég gekk einn morgun um 

hina miklu höfn þar rak ég augun í að verið var að skipa skreið upp úr miklu 

japönsku skipi. Var hún í snyrtilegum vírbundnum pökkum og var hver fiskur 

merktur með hinu fallega japanska letri, málað með túski. Er ég gekk um 

fiskmarkaðinn sá ég að þar var þessi skreið víða til sölu. Var hún venjulega seld 

afvötnuð, eins og saltfiskurinn, tilbúin til matreiðslu. Talaði ég við allmarga 

fisksalana og sögðu þeir að mikið seldist af henni og væri hún etin soðin og einnig 

væri hún etin mikið hrá, t.d. sem meðlæti með hanastélum, eins og ostpinnar hér. 

Aflaði ég mér ýmissa skýrslna um framleiðslu á skreið og útflutning hennar frá 

Noregi og Japan. Var útflutningur Noregs milli 30 og 38 þúsund lestir á ári, en þar 

sem talið er að skreiðin léttist um 70-75% má segja að skreiðarmarkaðurinn hefði 

numið álíka miklu og allur þorskafli Íslendinga, ef hann hefði verið hertur. Virtist 

mér þarna möguleiki að létta á fiskmarkaðinum; þar sem markaðurinn var þá mikið 

til í Afríku, mundi hægt að fá greiðsluna í frjálsum gjaldeyri. 

                                                           
1 Ný ríkisstjórn undir forsæti Hermanns Jónass. Eysteinn Jónsson og Haraldur Guðmundss. voru líka ráðherrar. Hér 

skýtur hann á HG. 
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Kristján Bergsson, hinn ágæti forseti Fiskifélagsins, hafði látið birta skýrslur 

mínar í ÆGI. Ég taldi þessa skýrslur eiga erindi til almennings, sérstaklega í 

smáplássum, þar sem saltflutningar voru dýrir. En Kristján vildi alls ekki trúa því að 

enn væri markaður fyrir skreið og vildi því ekki birta þessa skýrslu, og var það af 

hlífð og vinsemd við mig. Ég benti honum á að ég notaði opinberar tölur, sem ekki 

væri hægt að bera brigður á, og kom skýrslan í marsblaði ÆGIS 1933. 

Skreiðarverkunin fór hægt af stað, sem skiljanlegt er, enda þurfti að panta efni í 

hjalla. Árið 1935 var útflutningurinn á skreið 150 tonn, 1936,  547 tonn og 1937 

852 tonn. Þar sem þetta svaraði líklega til 2.500 til 3.000 tonna af blautum fiski létti 

þetta lítillega á saltfiskamarkaðinum og var greitt í frjálsum gjaldeyri. Eftir stríðið 

komst útflutningurinn í 12.000 tonn sum árin, en reyndist ótryggur vegna ófriðar í 

Afríku. Um skeið var talið að einu togararnir, sem reknir voru með ábata væru þeir, 

sem skreiðarverkuðu hluta afla síns.  

Einhverju sinni er ég var heima komu nokkrir menn sem verkuðu skreið til mín 

og báðu mig að vera framkvæmdastjóra fyrir samtökum þeirra. Ég taldi þó að ég 

gæti frekar orðið landinu að gagni ef ég starfaði áfram fyrir ríkið. Réði ég þeim til að 

tala heldur við þá sem starfað höfðu að útflutningi. Byrjaði útflutningurinn svo að 

við seldum Norðmönnum skreiðina þangað til við höfðum kynnst mörkuðunum. 

 

 

                                                           
1 Sveinn Árnason (1877-1957). 
2 Jóhann P. Jónsson (1887-1960). 
3 Tómas Guðmundsson (1901-83). Þeir HPB voru bekkjarbræður í menntaskóla. 
4 Eggert (1905-2000) Eggertsson Laxdal listmálari, bróðir Sigrúnar Laxdal, sanskrítfræðings. Er mér í minni að Þórdís 

Briem móðursystir mín sagði frá því er hún fékk það hlutverk í Rvík að taka á móti honum, hýsa hann og koma um 
borð í skip til Spánar. 
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Eins og annars staðar urðu allmiklir gjaldeyriserfiðleikar eftir stríðið og uxu þeir um 

allan helming er Ítalir réðust á Eþíópíu. Þjóðabandalagið lagði viðskiptabann á 

Ítalíu þann 18. nóvember 1935. Það bann var þannig að ef eitthvert land seldi Ítalíu 

vörur, gat það ekki tekið vörur fyrir, heldur varð Ítalía að nota erlendar 

bankainnstæður eða gullforða sinn til að greiða þær, en af hvorugu var mikill forði. 

Lönd þau, sem ekki tóku þátt í þessum refsiaðgerðum, gátu tekið vörur fyrir 

andvirði innflutnings síns. Voru það aðallega lönd sem ekki voru meðlimir 

Þjóðabandalagsins, svo sem Ísland.4  Önnur Norðurlönd, s.s. Danmörk, tóku þátt í 

þeim. 

                                                           
1 Rafn Sigurðsson (1894-1960), skipstjóri. Giftur Ingveldi Einarsdóttur frá Garðhúsum. Tengdaforeldrar Niels P. 

Sigurðssonar sendiherra. 
2 Valgerður Benediktsson (1881-1955). Fyrri kona Einars skálds. 
3 Maja Ólafsson (1908-2005). Dóttir Péturs A. Ólafssonar útgerðarm. á Patreksfirði; átti José Magrinó Riba fiðluleikara. 

Fluttust síðar til Íslands þar sem hann lék í Sinfóníunni. 
4 HPB var ungur og lengi mikill stuðningsmaður þess að Ísland gengi í Þjóðabandalagið og flutti um það erindi í 

stúdentafélaginu í Kaupmannahöfn á námsárum sínum og skrifaði um aðildina í tímarit. Sá hann með þeirri aðgerð 
leik á borði í sjálfstæðismálum Íslendinga. 

5 Hálfdán Bjarnason (1898-1987). Steinnessystkini voru mörg og þjóðkunn. Hálfdán var aðalræðismaður í Genúa þar 
sem hann bjó og dó. Hafði flust þangað 1925. Var fyrirtæki hans illa þokkað vegna mælskulistar Einars Olgeirss. og 
skoðanabræðra hans á Alþingi sem fundu því allt til foráttu. Bjarnason og Marabotti var þá á allra vörum. Meðal bræðra 
Hálfdánar var Ólafur í Brautarholti og dr. Björn Bjarnason, enskukennari okkar margra í Gagnfræðaskóla Reykvíkinga 
og Kvennaskólanum. 
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Helgi skrifar Dorisi 

2

  

 

 

                                                           
1 Þórdís systir HPB. 
2 Líndalsdætrum. 
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1 Tage Bull (1881-1960). Var háttsettur í utanríkisþjónustu Dana. 
2 Haraldur var þá orðinn atvinnu- og samgöngumálaráðherra. 
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1 Sjá: EÁ: Nesfólkið við Seltjörn. Rvk. 2001. Lbs. 
2 Frantz Boeck (1881-1962). 
3 Þeir Ásgeir Guðmundsson og Stefán Jóhann Stefánsson ráku saman málflutningsskrifstofu. S.J.S. var upptekinn af 

stjórnmálum, minna af sameiginlegum skrifstofurekstri. 
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Seint á árinu 1935 gerðu Íslendingar samning um að þeir fengju að flytja til Ítalíu 

10.000 tonn af saltfiski, samkvæmt ítalskri statistíkk,  gegn því að kaupa vörur á Ítalíu 

fyrir 2 millj. kr. Sendinefndin var ekki fyrr komin heim, en útflutningurinn var 

stöðvaður á þeim forsendum að búið væri að flytja inn hin lofuðu 10.000 tonn. 

Þóttust Íslendingar illa sviknir, þar sem þeir höfðu keypt vörur fyrir 2.109.000 kr. 

og engan innflutning fengið. 

Símaði ríkisstjórnin mér að fara til Ítalíu og athuga hvernig á þessu stæði. Fór ég 

þegar til Róm og hafði danska sendiráðið þar fengið fyrirmæli um komu mína og að 

ég yrði því til aðstoðar við væntanlega samninga, til að kippa þessu í lag.  

Þetta þýddi það, að ég fór í ráðuneyti þau, sem ræða þurfti við, með sendiherra 

Dana, sem Kruse3 hét. Hann var fulltrúi lands sem tók þátt í refsiaðgerðunum. 

Voru Ítalirnir ekki sérlega mjúkir við hann, og er hann hafði kynnt mig, virtust þeir 

telja erindi hans lokið; báðu mig um að koma næsta dag og tala við þá 

embættismenn er færu með þau mál er ég vildi ræða. Kom þetta mér í nokkur 

                                                           
1 Sigríður dóttir Björns Jónssonar ritstjóra. Rak bókaverslun Ísafoldar, afreks- og hæfileikakona. 
2 Bókaverslun E.P.Briem í Veltunni, Austurstr.  Var fyrsta nútímaverslunin á sínu sviði, áþekk bókabúðum nú. Þórdís 

systir Helga starfaði þar og var honum innan handar um bókakaup. Ósk HPB rættist ekki því sá sem tók við búðinni 
var hvorki traustur né vinnusamur; seldi búðina ekki löngu síðar Ragnari í Smára, sem tókst heldur ekki vel reksturinn. 
EPB varð forstj. Ferðaskrifst. ríkisins; síðar frkvstj. Prentsm. Eddu o.fl.; eftir það fulltrúi hjá Eimskipafél. Ísl. 

3 J.C.W. Kruse. 
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vandræði. Til að sýna hollustu við danska sendiráðið sendi ég símskeyti mín til 

ríkisstjórnarinnar og skýrslur  að mestu á dönsku, svo það gæti haft þær í skjalasafni 

sínu. Kunni ég því illa. 

Ég verð að játa að mér hefur virst dönsk utanríkisþjónusta ekki áhrifamikil og 

heldur silaleg í framkvæmdum. Hún verður mikið til að láta sér duga að segja það 

sem henni er sagt í Kaupmannahöfn, en ekki reyna að afla sér þekkingar á 

málefnum eða leiðbeina þeim sem sitja í Kaupmannahöfn.  

Sveinn Björnssona sagði mér sögu, sem, ef ég man rétt, var frá 

Locarnóráðstefnunni árið 1925. Er ráðstefnan hófst var óskað eftir að allar 

sendinefndir þar fengju yfirlýsingu frá stjórn sinni um að hún skuldbindi sig til að 

ráðast ekki á neina aðra þjóð með vopnavaldi meðan ráðstefnan stæði yfir. 

Þegar leið að því er sendinefndirnar skyldu lýsa þessu yfir höfðu Danir ekki 

fengið nein fyrirmæli og voru taugaveilir, en Sveinn hinn rólegasti. Töldu Danir 

hann góðan að vera búinn að fá fyrirmæli. Sveinn sagði það ekki vera, en hann gæti 

með góðri samvisku lýst því yfir að Ísland ætlaði ekki að ráðast á neina þjóð með 

vopnavaldi, án fyrirmæla frá ríkisstjórn sinni! 

Auðvitað hefði íslenska sendinefndin átt að fá að vita hvernig ítalska statistíkin 

stæði, er hún gerði samning sinn. En þar, eins og víðar, er notuð svokölluð boletto 

aðferð. Ef innflytjandi fær t.d. 100 lestir af fiski greiðir hann toll af því magni en 

tekur það ekki fyrr en smám saman, og er það sem hann tekur í hvert skipti fært inn 

á tollafgreiðsluseðil hans, sem nefnist boletto. Þegar hann er búinn að taka allt magn 

út skilar hann seðlinum við hentugleika, oft um áramót, og er þetta magn þá talið 

innkomið á tollskýrslum og hagskýrslum. Getur það verið heilu ári eftir að það er 

komið til landsins. Því var magn það sem Ísland fékk loforð fyrir fisk sem var 

farinn frá Íslandi fyrir alllöngu. 

Skýrði ég ríkisstjórninni hvernig á stæði, og sagði að við yrðum að gera clearing 

samninga, og nauðsynlegt að Sveinn Björnsson gerði þá. Ríkisstjórnin hafði gefið 

honum fyrirmæli að fara til Grikklands og koma við í Berlín til að kippa einhverju í 

lag þar. Nú fékk hann einnig fyrirmæli að fara til Rómar. Var þessi ferð nokkuð 

einkennandi fyrir starfsemi hans. Hafði ég auðvitað undirbúið komu hans eftir 

bestu getu og lagt á móti því að Kruse færi til að tala við utanríkisráðherrann, sem 

hann langaði þó mikið til. 
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Kom Sveinn til Róm þann 20. febrúar og komst strax fjör í samningana, enda 

þekkti Sveinn persónulega marga af embættismönnum þeim, sem þurfti að eiga 

viðræður við, frá ýmsum fundum og ráðstefnum. 
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Þann 14. mars varð samkomulag um clearing1 samning með leyniklásúlu um það 

að 80% greiðist með vöruskiptum en 20% í frjálsum gjaldeyri. Ítalir sögðust ekki 

hafa veitt neinu landi slík fríðindi og var því ákveðið að birta ekki samninginn. 

Strax og samningarnir höfðu verið initialleraðir, þ.e. upphafsstafir beggja aðila 

skrifaðir á hvert blað, hélt Sveinn til Aþenu, eins og ráðgert hafði verið. Voru mér 

það vonbrigði að nú þurfti danskur sendiherra að undirrita samninginn fyrir okkar 

hönd í stað Sveins. 

Ég var alveg uppgefinn eftir þrotlaust starf og fórum við hjón til Caprí og 

skýrði ég Ítölum frá því svo þeir gætu náð í mig ef þyrfti. Er ég kom þaðan, eftir 

nokkra daga, fór ég þegar í utanríkisráðuneytið til að líta á samninginn prentaðan, 

en Mussólíni2 átti að undirrita hann á hádegi næsta dag. Er ég fór að lesa hann yfir 

virtist mér textanum hafa verið breytt á tveimur stöðum, svo ég bað um að fá að 

líta á eintak þeirra með upphafsstöfum Sveins Björnssonar, því hann hafði farið til 

Grikklands með sitt eintak. Af einhverjum ástæðum var það ekki hægt. 

Kvaðst ég þá verða að síma þetta orðalag heim, svo að ríkisstjórnin gæti 

úrskurðað um það. Var kallað á formann samninganefndarinnar; reyndi hann að 

sannfæra mig um að orðalagi hafi ekki verið breytt og myndi aldrei verða okkur til 

skaða. Urðu nokkrar orðahnippingar í fullri kurteisi og gekk hann að lokum að því 

að leiðrétta orðalagið eins og ég þóttist muna það. Þeir höfðu útbúið fallega rauða 

leðurmöppu fyrir samninginn með skjaldarmerki Danmerkur. Ég benti á að 

samningurinn væri við Ísland en litur þess væri blár og annað skjaldarmerki. Næsta 

morgun fór ég aftur í ráðuneytið og þá var búið að prenta samninginn að nýju og 

setja í bláa möppu. 

Er ég kom niður í forsal hótelsins, var þar fjöldi manns, sem var mjög 

óvanalegt. Enn óvenjulegra var það að flestir af þessum mönnum voru í 

yfirfrökkum og heldur lúðulakalegir. Um leið og ég kom þarna kallaði 

lyklavörðurinn með hárri röddu yfir mannþyrpinguna: Dr. Briem, dr. Briem. Það er 

komið til yðar bréf frá Íslandi. Ég fór að taka við því, en þá fannst það ekki. Hann 

endurtók með hárri röddu meðan hann þóttist leita að því: Það var frá Íslandi. Er ég 

var kominn að útgöngudyrunum kallaði hann aftur á mig til að taka við bréfinu, en 

er ég sneri við til að taka við því reyndist það ekki til mín. Var þetta endurtekið einu 

sinni enn. 

Var þetta sjónarspil aftalað milli lyklavarðar og lúðulakanna. Þeir voru 

leynilífvörður Mussólínis, sem stóðu á götuhornum til að fylgjast með fólki. Þar 

sem ég átti að fara til Mussólínis, urðu þeir að þekkja mig til þess að víst væri að 

þessum ókunna útlendingi yrði ekki rænt, annar settur í stað hans, með illt í huga. 

                                                           
1 Samkomulag um greiðslu eftir samningsgerð. 
2 Benito Mussolini (1883-1945), forsætisráðherra Ítalíu 1922-43, einræðisherra 1938-43, il Duce. 
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Við, sendiherra Dana og ég, fórum í bíl danska sendiráðsins til Palazzo Venetia, 

en á leiðinni var bíllinn stöðvaður þrisvar, dyrnar opnaðar og skyggnst inn í hann. 

Þóttist ég þekkja þar lúðulakana á yfirfrökkunum frá því um morguninn. Í forsal 

Sala de Mapamundi biðu 20 menn. Er tilkynnt var að Mussólíni tæki á móti okkur 

leiddi verslunarráðherrann sendiherrann inn, en ráðuneytisstjóri 

utanríkisráðuneytisins leiddi mig. Tók ég eftir að hann fölnaði er tilkynningin kom. 

Gengum við fremstir. Á eftir komu starfsmenn úr ráðuneytunum og ljósmyndarar. 

Salurinn var gríðarlega stór, og eru myndir af jarðkringlunni málaðar á veggi og loft. 

Í þessum stóra sal voru engin húsgögn, nema fornfálegt skrifborð og gamall ítalskur 

stóll, sem hægt var að slá saman, því bak og sæti voru ólar. Við borðið sat 

Mussólíni, eins og könguló í vef sínum. Er þessi fríða fylking nálgaðist með 

taktföstum skrefum stóð Mussólíni upp en fylgdarliðið myndaði hálfhring um 

okkur, sló saman hælunum og heilsaði Il Duce á fasistavísu. 

Mussólíni var lítill maður vexti en samanrekinn. Hann var mjög þreytulegur; 

gulleitur í andliti, en fasmikill og enginn gat verið í vafa um gust þann er stóð af 

honum. 

Er ég kom seinna til Ameríku, sá ég marga menn sem voru í útliti eins og þeir 

gætu verið albræður Mussolinis, dugnaðarlegir menn, sem með kappi höfðu komist 

í að stjórna stórum fyrirtækjum, en þoldu hvorki mótsagnir, völdin né meðlætið. 

Mussolini yggldi sig, er hann sá danska sendiherrann og áttaði sig auðsjáanlega 

ekki á því hvað hann, sem var frá þjóð sem tók þátt í refsiaðgerðunum, var að gera 

þar. Heyrði ég ekki hvað hann sagði við Kruse, en á hann kom mikið fát, benti á 

mig og sagði að ég væri frá Íslandi. Mussolini yggldi sig framan í mig, og mér var 

sagt að ég hafi ygglt mig á móti, þó ég hafi ekki ætlað að gera það. Gekk Mussólíni 

til mín, brosti og heilsaði mér með handabandi. Vissi ég ekki fyrr en síðar að þetta 

var mikill heiður; Ítalirnir sögðu mér að hann tæki ekki í hönd annarra en ríkjandi 

þjóðhöfðingja og forsætisráðherra, sem honum væri vel við. Var hann auðsjáanlega 

að heiðra Ísland. Kem ég þeim heiðri nú til skila, þó seint sé! 

Að þessari athöfn lokinni var Kruse heldur fúll. Bauð ég þá tveimur af ungu 

Ítölunum, sem höfðu verið mér hjálplegir, að borða með mér; settumst við að mat 

og drykkju eins og Einherjar að afloknum bardögum. Sögðu þeir mér að heimsókn 

mín í ráðuneytið daginn áður hafi valdið allmiklu fjaðrafoki. Enginn hafi treyst sér 

til að segja Mussólíni að það yrði að fresta undirskrift samninganna og því hafi 

verið gengið að öllu sem ég sagði. Prentarinn var farinn heim og bókbindarinn 

sömuleiðis, en þeir voru kallaðir aftur til að prenta samninginn upp að nýju og gera 

nýja möppu fyrir hann. Ég kvaðst ekki hafa farið fram á aðrar breytingar en ég hafi 

álitið réttar, en lét talið falla niður. 

Eftir undirskrift samningsins hvarf ég aftur til Spánar.  
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Eina bótin að Sveinn og frú Georgia tættu það upp. Ég verð því hrifnari af Sveini 

og þeim báðum sem ég hitti þau oftar. Þau eru svo elskuleg að þau stinga mjög í 

stúf við flesta diplómata sem ég hef hitt.  

Pétur Ben. er dugnaðarmaður, fær allra besta orð og umtal. Kona hans er lík 

mömmu sinni, eins og ég man eftir henni og er hin duglegasta, lærir mál og er 

stúlkulaus í Madrid. -- 

-- Er hálfgerður uggur og kvíði  í mönnum yfir þessu öllu, en annars allt rólegt 

og með kyrrum kjörum. Finnst okkur ekki nema sjálfsagt að hér sé hlustað í síma, 

og enginn gerir sér rellu út af slíku. Ég þurfti einu sinni að bíða í 26 klukkutíma eftir 

að fá samband við legationina í Madrid, því það vantaði hlustara sem skildi dönsku.  

Bauðst ég þá til að tala spænsku og fékk hér um bil strax samband. Og ef menn 

tala um pólitík og illa um stjórnina kemur dimm rödd í símann; segir að sambandið 

                                                           
1 Pétur Benediktsson, (1906-69) sendiherra, bankastjóri og alþingismaður. Var um þær mundir fulltrúi í sendiráði Dana í 

Madrid. Hvort hún þekkti hann? Þau Ásgeir héldu upp á útskrift Péturs sem lögfræðings. Fyrir það var hann ævinlega 
þakklátur, lét EÁ njóta þess, m.a. í París ‟49. 

2 Guðrún Eggertsdóttir Briem (1914-81) frá Viðey; fyrri kona Péturs. Móðir hennar var Katrín Pétursd. Thorsteinss., 
útgerðarm., og Ásthildar dóttur séra Guðmundar á Kvennabrekku. Eggert og Katrín skildu. Það gerðu líka Guðrún og 
Pétur eftir að hafa átt dóttur. Guðrún átti síðar Peter Varvin lækni í Osló. 
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verði slitið ef þeir hætti ekki 

slíku tali. Svo hér myndi 

Gústav1 vera vel séður af 

öllum. – 

Hafði ástandið farið 

dagversnandi, enda gerði 

herinn uppreist 10 vikum 

seinna. Tók hver stjórnin við 

annarri ómögulegri, ríkti algert 

stjórnleysi. Einn mesti 

gáfumaður Spánar, 

fjármálaráðherrann, var myrtur 

af lífvörðum þeim sem áttu að 

vernda hann. Í Casas Vieillas 

var lögreglan óvenju harðleikin 

við verkamenn, en nokkrum 

dögum síðar göbbuðu þeir lögregluna svo þeir yfirgáfu stöðvar sínar. Fóru þá 

verkamennirnir og drápu öll börnin þeirra. Er lögreglan kom heim fór hún þegar til 

þorpsins og drap hvern einasta karlmann í bænum. Er maður gekk um götur í 

Barcelóna varð oft fyrir manni maður með byssu er stóð vörð við lítinn blett 

þakinn blómum. Stóð á pappaspjaldi áletrun um að á þessum stað hafi einhver 

verið veginn daginn áður. Hef ég lýst nokkuð brottför okkar hjóna frá Spáni og 

algjöru stjórnleysi landsins (Áfangastaðir um allan heim. Rvík, 1956). 

Fórum við hjónin fyrst til fransks baðstaðar, sem hét St. Raphael, og skrifaði ég 

þar skýrslur mínar og sendi heim. Bað ég jafnframt um að fá sumarfrí. Símaði 

stjórnin að ég skyldi fyrst í stað skoða Frakklandsdvölina sem sumarfrí. 

 

                                                           
1 Hér mun átt við Gústav A. Jónasson (1896-1961) lögreglustj, í Rvík og eitthvað tengt hlerunum. Gústav átti Steinunni 

Sívertsen frænku Helga.  

Brottförin frá Spáni 
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Þann 27. ágúst3 fékk ég símskeyti með fyrirmælum um að fara til Rússlands ásamt 

Einari Olgeirssyni,4 alþingismanni, til að athuga sölumöguleika á saltfiski, síld og 

öðrum sjávarafurðum þar. 

Fór ég þá þegar til 

Kaupmannahafnar og hitti Einar. 

Þar sem ég hafði diplomatískt 

vegabréf fékk ég tafarlaust áritun, 

en það dróst nokkuð að Einar 

fengi sína. Varð það því að ráði 

okkar þriggja, Sveins Björnssonar, 

Einars og mín, að ég skyldi ekki 

draga ferðina. Fór ég því til 

Moskva þann 9. september eftir 

vikudvöl.  

                                                           
1 Vinnustúlkan. 
2 Sendiherralið. 
3 Árið 1936. 
4 Einar Olgeirsson (1902-93). Þeir Helgi voru félagar frá námsárunum í Berlín. Einar var alþingismaður 1937-67, en 

forstjóri Síldareinkasölunnar á þessum árum. 

Sveinn Björnsson og Helgi á Forum Romanum 
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Notaði ég þessa daga til að draga að mér upplýsingar, og eins fór ég á hverjum 

degi í Berlitz skóla til að læra rússnesku. Hefur mér reynst það mjög gagnlegt að fá 

einhverja nasasjón af máli landa sem ég fer til. Jafnvel þó maður læri ekki nema 10-

20 orð í málinu, er maður ekki alveg eins og daufdumbur er maður kemur þangað, 

og ef maður hefur viðstöðu, getur maður bætt við sig á degi hverjum. En í 

Rússlandi þurfti ég að læra stafrófið, til þess að vera ekki eins og ólæs í því landi, og 

þá jafnframt hvernig bera ætti það fram.  

                                                           
1 Jón Krabbe (1874-1964) lögfræðingur sem gegndi ýmum embættum í Höfn, Á þessum tima var hann sendiráðsritari. 

Kemur síðar við sögu, m.a. í ritgerð HPB um hann í þessu riti. 
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Þá var ekki hægt að fljúga til Rússlands, svo það tók mann 3 daga, eða öllu heldur 

nætur að komast til Moskva. Er ég kom þangað hitti ég strax yfirmann yfir 

Rosnoimport, ágætan mann, sem Gorskij hét, og afhenti honum yfirlit yfir helstu 

útflutningsvörur okkar og ræddi það nokkuð, en hann kallaði síðan á deildarstjóra 

sína, eftir því sem við átti.  

Heldur var þetta þungur róður og enginn áhugi nema fyrir síld, og lítillega fyrir 

lýsi. Ég hafði með mér frá Kaupmannahöfn stóran saltfisk, fríðan og föngulegan, 

og sagði þeim frá hvílíkur úrvals matur þetta væri, eins og salan á Spáni sýndi. Þeir 

þekktu ekkert til slíks matar og töldu ólíklegt að markaður fengist fyrir hann í 

Rússlandi, en ég taldi hann ótakmarkaðan, þar sem erfitt væri að fá nýjan fisk vegna 

fjarlægðar frá sjó og bað um að hann yrði efnagreindur til að sýna hvað mikið 

næringargildi væri í hverju pundi. Færði ég hann síðan úr vosklæðum og andaði 

djúpt að mér frísklegum ilmi og heilnæmri fisklykt. 

En það var eins og Rússarnir kynnu ekki að meta þennan ilm frá hafi. Komu 

tilmæli úr hinum stóra sal, að losna við angan þessa. Voru þeir honum óvanir, og er 

það þeim til afsökunar. Bjó ég hann fljótlega í umbúðir, en vildi ekki hverfa burt 

með hann. Bað ég því enn um að láta fara fram efnarannsókn á næringargildi hans 

og fékk helstu menn til að skipta honum á milli sín og reyna dásamlegt bragð hans.  

Sagði ég hvernig ætti að afvatna hann og matreiða á einfaldan máta. Vona ég að 

þeim hafi orðið gott af honum en heyrði aldrei neitt um afdrif þessa gjörvulega 

þorsks. 

Virtust mér Rússar ekki hafa áhuga fyrir vörum okkar nema helst síld og lýsi. 

Kynnti ég mér kröfur þeirra; var víða sagt frá því, að ef Rússar töldu sig svikna á 

vörugæðum, eða samningar vanhaldnir, séu slík firmu sett á svartan lista og ekki 

verslað við þau aftur. Hafa bæði dönsk, norsk og hollensk firmu orðið fyrir því. 

Símaði ég því til Íslands þann 13. sept. og sagði að ítrustu nauðsyn bæri til að 

slaka ekki á gæðum seldrar síldar, því óánægja innflutningsdeildar hér gæti þýtt 

margra ára viðskiptabann. Staðfesti ég þetta í all ítarlegri skýrslu sem ég skrifaði um 

verslun Rússa. En vegna fimm ára áætlananna keyptu þeir aldrei óveidda síld. 

Að þessari ferð lokinni fór ég til Póllands í svokallaða markaðsleit. Þar var 

mikill markaður fyrir síld, aðallega meðal Gyðinga. Mun lítt merkilegt hafa borið 

við þar. Eitt atvik er mér þó eftirminnilegt úr þeirri ferð. Gyðingar treystu yfirleitt 

ekki dómstólum landsins, töldu að jafnvel sigurvegarinn tapaði á málaferlum vegna 
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málskostnaðar. Afgreiddu þeir því misklíðarefni sín svo að þeir beiddu einhvern 

hlutlausan mann að úrskurða í málinu. 

Einn morgun komu tveir menn til mín og beiddu þeir mig að vera slíkan 

úrskurðarmann. Auðsjáanlega voru báðir Gyðingar. Ég sagðist slíkum störfum 

óvanur, en skyldi gjarna hlusta á þá, en sagði að óvíst væri að ég treysti mér til þess 

að fella úrskurð. Gengum við þrír svo út á langan hafnargarð og reifuðu þeir málið. 

Leiðrétti hvorugur annan, svo ég taldi rétt skýrt frá málavöxtum. Spurði ég 

nokkurra spurninga og var þeim einnig svarað mótmælalaust. Sagði ég síðan að mér 

hafi virst báðir hafa svo mikið til síns máls að ég hafi verið að hugsa um að biðja þá 

að skipta tapinu til helminga, en teldi þó réttara skipt 45 á móti 55. Þökkuðu þeir 

mér báðir fyrir með handabandi og buðu borgun, sem ég afþakkaði auðvitað. 

Tókum við síðan upp léttara hjal og skildum með vináttu. 

Þarna syðra fékk ég heldur áfall þann 19. október. Fékk ég símskeyti um það að 

Rússar hefðu vegna verkunargalla hafnað móttöku fyrsta síldarfarmsins sem kom til 

Leníngrad. Næsta dag kom símskeyti frá ríkisstjórninni um að fara til Leníngrad og 

ef til vill til Moskva með Óskari Jónssyni, til að semja um málið, strax og störfum 

mínum væri lokið í Póllandi. 

Fór ég því von bráðar til Hafnar og hitti þar Óskar. Þar fengum við einnig 

skoðunargerð rússneskra sérfræðinga og voru kvartanirnar í sjö liðum, sumar mjög 

alvarlegar. Var þar sagt að heilbrigðisnefnd hafi dæmt 15% síldarinnar svo 

skemmda, að hún væri óhæf til manneldis og gerðu þeir kröfu til ¾ afsláttar af því 

magni en ¼ afslátt af afganginum. Nam krafa þeirra því 36,25% af verði síldarinnar.  

Því miður reyndust kvartanirnar mjög á rökum reistar. Auðvitað vildum við fá 

sem minnstan afslátt, en hinsvegar vildum við ekki að Síldarútvegsnefnd, sem var 

eini útflytjandinn, væri sett á svartan lista fyrir vörusvik og óbilgirni. 

Að hinu leytinu var síldin seld á Íslandi og gallarnir gátu hafa komið fram síðar. 

Rússarnir sendu Norðmann einn, sem Nygård hét, til að taka á móti síldinni og hafa 

eftirlit með söltuninni. Hafði hann rétt til að neita móttöku á þeim tunnum, sem 

honum leist illa á. Íslensk-rússneska verslunarfélagið var umboðsmaður kaupanda 

og gat neitað móttöku og að lokum átti síldarmatið að sjá um gæðin. En svo virtist 

sem þessir þrír aðilar hafi allir brugðist, þrátt fyrir símskeyti mitt um nauðsyn þess 

að vanda vöruna. 

Urðu um þetta mjög harðir fundir og erfiðir. Voru þeir mér sérstaklega erfiðir 

fyrir þá sök að ég þurfti í sífellu að tala þrjú mál, því ég kunni ekki sameiginlegt mál 

mótpartanna, sem var rússneska. Formaðurinn talaði þýsku, en sagðist skilja ensku 

á bók, en ekki að gagni. Deildarstjórinn talaði ensku en ekki þýsku og 

Norðmaðurinn skildi hvorugt. Þar sem oft gætir afbrýðissemi milli yfirmanna varð 

ég að segja hverja setningu á ensku og þýsku, og segja hvað okkur Nygård færi á 
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milli. Hann bar Íslendingum mjög illa söguna, og var auðsjáanlega búinn að segja 

mikið um það, sér til afsökunar. Sagðist hann hafa skilið nóga íslensku til að skilja 

að alls staðar hafi klingt við að þetta væri nógu gott í helv. Rússann. Við höfðum 

það á móti hvers vegna hann hefði ekki mótmælt slíku. Hann bar það fyrir sig að 

hann hafi aldrei samþykkt síldina, Hún hafi verið sett um borð, án hans samþykktar 

o.fl. Ég vildi að báðir yfirmenn hans skildu orðaskipti okkar og varnir. Einnig 

bentum við á að Síldarútvegsnefnd hefði varað við að hafa meira en sjö lög af 

tunnum í skipinu, en þau hafi verið níu og neðstu lögin hafi getað aflagast og lekið 

pæklinum undir svo miklu fargi. 

Eftir marga fundi og suma mjög harða féllumst við, með samþykki 

Síldarútvegsnefndar, loks á 17,5% afslátt af þessum 19.000 tunnum. Gaf 

Rasnoimport yfirlýsingu um að framvegis mundi leitað til Íslands um tilboð í síld. 

Þegar við gengum frá þessu samkomulagi var það framkvæmt svo, að dómstóll 

dæmdi að 17,5% af síldinni væri ónýt og óhæf til manneldis og því skyldi ekki 

greiða fyrir þann hluta innflutningsins. Vona ég að viðsemjendur okkar hafi þar 

með losnað úr öllum vanda. 

Eitt kvöld eftir mjög harðan fund kom deildarstjórinn í hótelið, þar sem ég bjó, 

og bað mig ganga út með sér. Er við komum í smá park hjá hótelinu hóf hann mál 

sitt og bað mig að gefa eftir í málinu. Ég gæti ekki ímyndað mér hvað það gæti 

kostað sig ef málið færi í gerðardóm og yrði opinbert. Fór hann nú að gráta mjög. 

Hann sæi fram á að missa stöðu sína, og það væri slæmt, því ekki væri auðvelt að fá 

stöðu aftur. Þó væri það kannski annað, sem þurfti að kvíða.  

Mér rann til rifja eymd hans og reyndi að hughreysta hann og segja að honum 

yrði naumast um kennt. Hinsvegar gæti ég ekki svikið umbjóðendur mína, frekar en 

hann sína. Hann gæti naumast fengið jafn góða vöru fyrir 22 shillinga, eins og fyrir 

30. Hann svaraði með nokkrum ofsa: Mér stendur alveg á sama hvort ég greiði 30 eða 40 

shillinga  fyrir vöru, ef hún aðeins er svo að ekki verði nein vandræði, þegar á að selja hana til 

neytendanna.  

Gengum við síðan saman í náttmyrkrinu og ræddum mannleg vandamál. Sagði 

hann að líf sitt mundi eyðilagt út af þessu máli. Reyndi ég enn að hugga hann, en 

var hræddur um að hann yrði eins og brotið tannhjól í þeirri miklu vél þar sem 

hann starfaði. 

Strax og búið var að ganga frá sættinni fór Óskar til Póllands, en ég ætlaði um 

kvöldið til Hafnar með næturlestinni til Leníngrad. 

Í Moskva voru þá ýmsir gamlir kunningjar mínir, sem buðu mér að borða 

heima hjá sér. Átti ég því allmikið af miðum fyrir máltíðir, sem ég hafði ekki notað, 

enda hafði ég ekki alltaf haft tíma til að borða. Bauð ég því viðsemjendum okkar í 

kvöldverð með mér og sýndi þeim miðana. Ég held að ég hafi sjaldan á ævinni 
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fengið jafn góðar undirtektir við boði. Þeir tóku því með fögnuði og sögðu að þeir 

hefðu miklu betri tök á að sjá um slíka veislu en ég, og reyndist það vera rétt. Tóku 

þeir við miðunum. Um kvöldið komum við að hlöðnu borði með allskonar 

kræsingum og komu nokkrir fleiri, en ég átti von á, því þeir voru átta og ég sá 

níundi. Auðvitað sat Gorskij mér til hægri handar og töluðum við mikið saman. 

Minntist ég á að ég vonaðist til að deildarstjórinn hefði ekki neitt verra af þessu 

máli, því auðvitað hefðu þessi mistök ekki verið hans sök. Þeir hafi barist eins og 

ljón fyrir sínum málstað og ég gleddist að nú endaði þetta leiðindamál með sáttum. 

Hann vildi auðsjáanlega ekki tala um það mál, en sagði að hann hefði ekki vald til 

að hækka kaup manns sem honum líkaði við um 5 rúblur. 

Veislan gekk sinn vanagang. Við skáluðum og drukkum og urðum innilegir vinir 

uns leið að brottfarartíma mínum. Fylgdu þeir mér allir á stöðina og gerðu tilhlaup 

að hrópa húrra fyrir mér að skilnaði, en því var afstýrt. Ég tók eftir því að er við 

fórum frá borði töluðu ýmsir gestanna við þjónana. Sagði einn mér að þeir hafi lagt 

fyrir þá að taka ekki af borðum, því þeir ætluðu að koma aftur til að ljúka 

borðhaldinu. 
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1 Ólöf Jónsdóttir (1896-1973) Jenssonar alþingismanns og háyfirdómara. Dóttir Sigríðar Hjaltadóttur æskuvinkonu 

Álfheiðar Briem. Ólöf átti lengi við vanheilsu að stríða. Stórgáfuð, listræn merkiskona sem synir þeirra, Jóhannes og 
Jón hafa mikið fengið frá og svipar til. 

2 Árni Pálsson (1878-1952), prófessor. Andmælandi síðar við doktorsvörn HPB.  
3 Einar Munksgård (1890-1948), bókaútgefandinn frægi. 
4 11. nóv. 
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1 Agnar Klemens Jónsson (1909-84), sonur Klemensar Jónssonar landritara og alþingism. og síðari konu hans. Önnu 

Schiöth. Bjuggu í Tjarnargötu 22, við hliði æskuheimilis Helga. Agnar varð síðar ræðismaður, sendiherra og 
ráðuneytisstjóri og bjó alla tíð, meðan hann var á Ísl. í Tjarnargötunni og Bjarni sonur hans nú. 

2 Haraldur Sigurðsson (1892-1985) Ólafssonar sýslum. í Kaldaðarnesi. Prófessor í píanóleik í Khöfn og kenndi m.a. 
Friede systur Helga. Kona hans: Dóra Köcher, sönkona frá Bæheimi. 
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Konu mína langaði til að vera hjá foreldrum sínum um jólin, en ríkisstjórnin hafði 

sent mér fyrirmæli um að fara til Sviss og víðar strax eftir hátíðir. Vorum við því í 

Höfn um jólin og nutum hinnar venjulegu dásamlegu gestrisni sendiherrahjónanna.  

Að morgni 2. janúar fórum við til Sviss. Þar sem ég var mikið til einn, eða með 

konu minni í þessum ferðum fengum við nú ágætan ferðafélaga, Runólf 

Sigurðsson,1  skrifstofustjóra hjá Fiskimálanefnd. Hann var elskulegur efnismaður, 

sem féll þegar togarinn Reykjaborg var skotinn niður á leið til Englands. 

Heldur var allt smátt í sniðum í Sviss. Ég talaði við formann 

innflytjendasambands kaupmanna þar og sagði hann mér að þeir þyrftu ekki á 

freðfiski að halda því þeir gætu ætíð fengið nýjan fisk frá Hollandi og Belgíu eftir 

þörfum og á einni nóttu. Ég sagði að hvergi væri fiskeitrun algengari en í Sviss og 

oft gæti fiskur verið skemmdur þó lítið bæri á. Hinsvegar væri þeim nauðsynlegt að 

eiga frosinn fisk, þegar tímum saman væri enginn fiskur í Belgíu eða Hollandi. 

Eftir langan umhugsunarfrest sagði hann að líklega hefði ég rétt fyrir mér. Taldi 

hann í Sviss vera hægt að fá markað fyrir fimm lestir á ári, ef það kæmi í 

smáskömmtum. Ég sagðist koma frá Barcelóna. Þar hafi Íslendingar selt um 5 lestir 

á dag hvern virkan dag ársins. Virtist mér þetta heldur lítið. Hann taldi það vel í 

lagt. 

Ég fór og talaði við stærsta matvörukaupmanninn í Sviss sem Duttweiler2 hét. 

Hann átti mikinn fjölda smábúða sem hann nefndi Migros. Til vinnusparnaðar seldi 

hann allar vörur innpakkaðar og í einingum sem alltaf kostuðu hálfan eða heilan 

franka. Kaupmönnum var afar illa við Migrosverslanirnar sem von var og stofnaði 

Duttweiler flokk í kringum sig til að verjast árásum þeirra og hafði 11 þingsæti er ég 

var þar. Ég benti honum á að ef hann gæti komið Svissbúum til að borða fisk, gæti 

hann orðið velgerðarmaður þjóðar sinnar, þar sem mikill fjöldi fólks þjáðist af 

                                                           
1 Runólfur Sigurðsson (1908-1941). Kafbáturinn U-552 sökkti Reykjaborginni; drap 12 manna áhöfni og farþegann R.S.  

grimmúðlega, nema tvo sem komust lífs af eftir hrakning í björgunarbát. Foringinn, einn afkastamesti kafbátsfor. 
Þjóðverja, Erich Topp, sökkti 34 skipum í stríðinu. 

2 Gottlieb Duttweiler (1888-1962). Migros er enn þekkt matvöruskeðja í Sviss. 
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skjaldkirtilbólgu, en hún er talin stafa af skorti á joðefnum, sem fást úr sjávarfangi. 

Virtist hann fá áhuga á málinu, og ræddum við þetta daglega í vikutíma.  

Þá missti hann allt í einu móðinn. Sagði hann mér að hann væri ekki viss um 

það að ef hann færi að flytja inn freðfisk í járnbrautarvögnum, mundu 

járnbrautarmenn gleyma vagninum á einhverju hliðarspori, eða toll- eða 

heilsugæslumenn telja hann hættulegan til óbætanlegs tjóns fyrir sig. Var þessi stóri 

og sterki maður með grátstafinn í kverkunum er hann sagði mér frá ofsóknum 

andstæðinga sinna, sem allir störfuðu undir kjörorðinu: Lítil sala, há álagning.  

Frá Sviss fórum við Runólfur til Austurríkis. Þar voru allmargar fiskbúðir, en 

allar í eigu hins mikla útgerðarfélags Nordsee. Mundi það ekki kaupa neitt af 

Íslendingum.  

Er við komum til Tékkóslóvakíu töldum við markaðinn þar lífvænlegan. En í 

aðalgötu Prag: Vaslavsky Namestí sáum við litla fiskbúð; en hún leyndi á sér. Í 

gegnum húsið voru breið göng, en til beggja handa fiskbúðir, sem seldu allskonar 

lifandi fiska, aðallega vatnakarfa, ál og silung. Aðrar seldu ostrur og skeldýr. Einnig 

var þar búð, sem seldi soðinn fisk og steiktan, sem menn gátu tekið heim með sér 

eða borðað standandi. Á þriðju hæð var einhver glæsilegastri matsölustaður í Prag. 

Matseðillinn var á stærð við Lögbirtingarblaðið, og voru þar ótal fiskréttir, en neðst 

í einu horninu voru taldir tíu kjötréttir og prentað yfir þá deild: Fyrir þá sem endilega 

vilja borða kjöt. 

Sá sem hafði byggt upp þessa miklu fiskmiðstöð hét Vanha. Hann bætti nafn 

sitt og kallaði sig Ruby-Vanha, sem þýðir Fisk-Vanha. Þetta var nú maður eftir 

höfði okkar Runólfs. Heimsóttum við hann og fór vel á með okkur. Hann var mjög 

geðugur maður og var samband okkar mikið. Má segja að við yrðum góðir vinir, þó 

sambandið rofnaði við stríðið. Viðræðurnar við hann enduðu svo að hann keypti 

28 tonn af ýmsum fiski, ef við gætum komið þeim til hans frosnum. Hann sýndi 

okkur geymslupláss sitt, sem var í frystihúsi sláturhúsanna. Bentum við honum á að 

það þyrfti að hækka skilveggi alveg upp í loft og setja einangrun á þá, svo að frost 

héldist stöðugt; helst 20 gr. Hann tók því vel og voru samningar undirskrifaðir. 

Leigði ég síðan einn af frystivögnum þýsku ríkisjárnbrautanna og kom hann með 

fullfermi til Prag í miklum hitum þann 18. júní. Vanha hafði kallað á blaðamenn og 

ljósmyndara til að sýna þeim fiskinn sem kominn væri 5.000 km., eins og hann 

auglýsti. Dáðust þeir mjög að fiskinum og skrifuðu mikið um hann, Vanha og 

Ísland, næstu daga og birtu myndir, sem ég lét þá hafa. 

Minnist ég sérstaklega er Vanha lét opna kassa með heilfrystum laxi. Hver fiskur 

var í þykkri ísbrynju. Vék einn blaðamannanna sér þá að mér og sagði:  Já, svona 

dragið þið þá náttúrlega upp úr ísnum á Íslandi. 
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Um haustið las ég það í þýsku blaði, að mikið hafi skemmst af fiskinum hjá 

Vanha. Skrapp ég þá til Prag til að athuga þetta og spurði hann hvort hann hefði 

tapað á fiskinum. Hann lét lítið yfir því en sagðist hafa þurft að flýta sölunni, því 

hann hafi ekki gengið frá veggjunum, eins og við hefðum ráðlagt sér. Laxinum 

hefði hann þó komið í betri frysti og væri hann að seljast upp. Til að sýna mér að 

vinátta okkar væri óskert, bauð hann okkur hjónum í hádegisverð. 

Er ég gekk framhjá búð hans tók ég eftir að í sýningarglugganum voru þrjár 

tegundir af laxi, frá Íslandi, og úr tveim laxveiðiám í Evrópu. Var íslenski laxinn 

langdýrastur. En hann var nærri uppseldur, ekki byrjað að selja neitt af hinum.  

Við ókum heimleiðis að morgni þess 13. september 1937. Stóðu hermenn í 

sparieinkennisbúningum, með hvíta hanska, meðfram veginum. Heilsuðu þeir með 

byssunni þegar við ókum framhjá. Sögðum við í gamni að við værum ekki vön slíkri 

kurteisi. En svo stóð á þessu að um nóttina hafði hinn ástsæli forseti lýðveldisins 

dáið.1 Gerðu þeir því ráð fyrir að diplómatabíll væri á leið til heimilis Masaryks til 

að votta honum virðingu sína. 

Við höfðum vonast til að þarna yrði varanlegur markaður. Svo fór þó ekki. 

Nasistar gerðu sífellda hríð gegn Tékkóslóvakíu á þessum árum þó þeir legðu hana 

ekki undir sig fyrr en 14. mars 1939. Þýsku ríkisjárnbrautirnar gátu ekki leigt 

frystivagn lengur. Við töluðum um að fá frystibíla frá Hollandi, en ekki varð úr því, 

vegna ófriðarlegs ástands. 

 

Berlín 

                                                           
1 Tomas Masaryk (1850-1937). 
2 Ivar Kreuger (1880-1932), sá frægi útrásarvíkingur og sænski gjaldþrotsrisi. 
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Nú verður sagt frá atburðum frá sumri 1937; en 28. janúar 1937 fékk ég fyrirmæli 

frá ríkisstjórninni um að setjast að í Berlín og taka þátt í samningum, sem þar ættu 

að byrja fljótlega. Fór ég því frá Prag þ. 3. febrúar og leigði mér 2 herbergi, því ég 

vissi auðvitað ekki hvort þetta yrði til frambúðar. Þóttumst við góð að þurfa ekki 

að lifa í ferðatöskum eins og sagt er, en við höfðum alltaf verið á faraldsfæti, og 

naumast getað pakkað upp fötunum okkar síðan í júlí 1936, þangað til nú nærri 19 

mánuðum síðar. Það var sjaldan sem ég fékk ferðafé fyrirfram, svo ég varð að 

treysta á að Hambros banki lánaði mér fyrir því, en stundum dróst það allt að ár að 

ferðakostnaður fengist greiddur, enda þótt honum væri mjög í hóf stillt. 

 

                                                           
1 Kristján Albertsson (1897-1989). Var þá við kennslu í Berlín. 
2 Ritstj. Morgunbl., Jón Kjartanss. (1893-1962) ritstjóri, kv. Ásu Sigurðard. Briem, frænku HPB úr Tjarnarg. 20, og 

Valtýr Stefánss. 
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Helgi skrifar Dorisi 

 

Í sendinefndinni voru þeir Sveinn Björnsson, Stefán Þorvarðarson og Jóhann Þ. 

Jósefsson,1 auk mín. Nefndin bjó í Hótel Kaiserhof. Sveinn óskaði og taldi 

óhjákvæmilegt að ég byggi þar einnig og fluttum við hjón því þangað. Sagðist hann 

skyldi sjá um að ég fengi þann kostnað greiddan; en ekki samþykkti ríkisstjórnin 

það.  

Sveinn Björnsson segir í minningabók sinni að Þjóðverjar séu leiðinlegir 

viðsemjendur, enda voru þeir það, og aldrei eins og á þessum ömurlegu árum 

nasistanna, þegar allir áttu yfir höfði sér ógnarstjórn þeirra. 

Sérstaklega var kvartað undan því að þeir væru óáreiðanlegir og sniðgengju 

samninga. Svisslendingar komu því fram að felldur var niður innflutningstollur á 

nautgripum. Samkvæmt bestukjara-samningum áttu Hollendingar og Danir rétt á 

sömu ívilnunum, en þegar þessir meinleysingjar báru fram tilmæli um það, blésu 

Þjóðverjar sig upp og þeirra naut kæmu alls ekki undir sama tollflokk, því naut 

Svisslendinga væru alin upp 1500 fet yfir sjávarmáli, og því alls annars eðlis og 

tegundar en láglendisnaut. Þegar diplomatar ræddu um svona samningssvik var svo 

ljótt nafn ekki nefnt. Í staðinn var aðeins sagt: Háfjallakýr. 

 

                                                           
1 Jóhann Þ. Jósepsson (1886-1961). Lengi alþingismaður, fjármála- og sjávarútvegsráðh. 1947-49, sjávarútvegs-, 

samgöngu- og iðnaðarmálaráðh. 1949-50. 
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1 Benito Mussolini og Vittorio Emanuele III. (1869-1947). 
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1 Vigdís Steingrímsdóttir (1896-1976). Þau bjuggu í ráðherrabústaðnum, Tjarnarg. 32. 
2 Friede rak fjölritunarstofu og kenndi píanóleik. 
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Íslendingar fengu rétt til að selja fisk í Þýskalandi nokkra vetrarmánuðina þegar 
þýski flotinn var við aðrar veiðar. Var sett hámarksverð á hann og var það 7 
pfenninga pundið. Þessi fiskur var síðan seldur til neytenda fyrir 45-50 pf. pundið. 
Reyndum við mikið til að fá verðið hækkað, því það munaði togarana 15% af verðinu 
ef 8 pf. fengjust, en ekki var úr að aka með það. En það sem gerði þessa verslun 
hinsvegar einkennilega var það að innflutningstollur nam 10 pf. á pundið  

Voru ýmsir af diplómötunum að reyna að fá hjá mér upplýsingar um þessa 
einkennilegu verslun. Einhverju sinni settist breski ambassadorinn og starfsmaður 
hans hjá mér til að fá upplýsingar um þetta. Ég gat auðvitað ekkert sagt. Er hann stóð 
upp sagði hann:  Það eru ekki aðeins háfjallakýr hér, heldur einnig háfjallaþorskur. 

Það var oftar en einu sinni sem við áttum í erfiðleikum með samninga okkar. Fór 
ég þá til dr. Landwehr, sem var formaður samninganefndarinnar þýsku og sagði minn 
skilning. Hann gat ekkert munað. Vildi ég þá fá að tala við aðstoðarmann hans. Sá var 
erlendis. Bað ég þá Landwehr um að spyrja hann um það sem á milli bar næst þegar 
þeir töluðu við hann. Er ég kom aftur eftir þrjá daga hafði ekki tekist að ná í hann. 
Las ég þá þýðingu á skýrslu minni dagsettri sama dag um þetta mál. Tveim dögum 
seinna fékk ég að vita að þeir hefðu gefið eftir. 

                                                           
1 Þetta var málun og litun á klæðningarpappír til notkunar við handband bóka. 
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Eftir þetta skrifaði ég ætíð staðfestingu á samtali við þá samdægurs, sendi þeim 
svo það færi ekki milli mála hvað sagt hefði verið. Ef því var ekki mótmælt var ekki 
hægt að ganga frá því seinna, enda man ég ekki til að slíku minnisblaði væri mótmælt. 
Yfirleitt var ég ólatur að senda skýslur og gerðu sumir gys að því. En mér reyndist 
það samt oft gagnlegt. Ég skrifaði þær samdægurs, þegar allt var í fersku minni, en 
það kom alloft fyrir að ég fengi fyrirspurn mikið seinna um eitthvert atriði. Í stað þess 
að reyna að rifja það upp, gat ég bent á svar í skýrslu sem ég vísaði til. 

Verslun  Þýskalands var þannig hagað á þessum árum fyrir stríðið, að 
útflutningsverð þeirra var geysi hátt. Ef kaupendur gátu sannað að þeim byðist 
samskonar varningur annars staðar var verðið lækkað, því Þjóðverjar sögðust ætíð 
vera samkeppnisfærir. Gat þessi útflutningsafsláttur numið 70% af því verði sem fyrst 
var nefnt. Á Íslandi var vöruskortur og erfitt fyrir kaupmenn að ragast í að sanna 
slíkt, enda oft erfitt þegar lítið var keypt og iðnaðarvörur ekki alltaf sambærilegar. 

Sumar þýskar vörur, svo sem Opelbifreiðar, voru mjög dýrar á 
innanlandsmarkaði. Þær voru varla nógu sterkar fyrir vegina á Íslandi, eins og þeir 
voru þá. Skrifaði ég Bifreiðaeinkasölunni1 að hún gæti fengið Opelbifreiðar með 
miklum afslætti ef hann vildi gefa mér upp verð á erlendum bifreiðum, aðallega 
Chevrolet og Buick, sem Þjóverjar töldu sambærilegar við Opel Capitän og Opel 
Admiral. Gæti ég notað það til samanburðar til að fá útflutningsafsláttinn.  

Eftir langan tíma skrifaði einkasalan mér að þetta væri alger misskilningur. Þeir 
hafi skrifað Opel-útsölunni, bæði í Kaupmannahöfn og Oslo og þær hafi skrifað til 
Þýskalands um útflutningsverð á þessum bifreiðum og þær hafi gefið upp 
nákvæmlega sama verð og Íslendingar hafi greitt. Er ég kom heim reyndi ég að 
sannfæra einkasöluna um að samanburðurinn ætti við erlendar bifreiðir í samkeppni 
við Opel, en það var árangurslaust. Þeir vissu allt betur en ég.  

Hins vegar voru Þjóðverjar afar nákvæmir með að fá útflutningsvörur okkar með 
lægsta heimsmarkaðsverði, en þær voru auðvitað sambærilegar við vörur annars 
staðar að, sérstaklega lýsi og fiskimjöl. Stóðum við því mjög höllum fæti með 
viðskipti við Þjóðverja. Danir héldu fram að Þjóðverjar hafi keypt fræfirma í 
Danmörku og voru tilboð þess þá tekin sem dæmi um útflutningsverð á fræi. 
Sköðuðust Danir mikið á því, en þetta var aðeins á einu sviði. Stundum keyptu 
Íslendingar þýskar vörur ódýrari í Noregi en á Íslandi, sérstaklega rafmagnsvörur. 

Þjóðin var mjög þjökuð af dýrtíðinni og sérstaklega skorti á feitmeti, en skortur 
þess hvað gera menn taugaveiklaða og illa lynta. Virtist það koma fram á Þjóðverjum, 
því þeir urðu mjög uppstökkir og mátti ekki orðinu halla.  

Kjörorð stjórnarinnar var: Heldur fallbyssur en smjör. Mátti sérstaklega merkja þetta 
á því hve yfirmenn voru óendanlega ruddalegir og dónalegir við undirmenn sína, en 
skriðu að sama skapi fyrir sínum yfirmönnum.  Einnig var fólkið illa klætt og bar með 
sér svið örbirgðar. 

                                                           
1 Forstjóri var Sveinn Ingvarss. (1902-76). Var fyrirtækið sameinað Viðtækjaeinkasölu ríkisins og stjórnaði hann báðum. 
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1 Þá orðin ekkja og rak fjölritunarfyrirtæki er byggðist á danskri tækni. 
2 Hafði starfað í bókaverslun bróður síns. Verslunina keypti Finnur Einarsson og nefndi Mími. Þar féll henni ekki að 

starfa. Endaði það með því að Friede réð hana til sín. 
3 Óli Vestmann Einarsson varð eiginmaður Jónu. Reyndist ágætis maður; þekktur forystum. prentlistar í landinu, 

yfirkennari Iðnskólans. 
4 Friede mun hafa verið stödd í Berlín. 
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Doktorspróf 

 

Fyrra fimmtudag varði Helgi P. Briem viðskiptafulltrúi doktorsritgerð sína, er 

nefnist Sjálfstæði Íslands 1809 1 og fjallar, eins og nafnið bendir til um stjórn 

Jörundar hundadagakóngs hér á landi og aðdragandann að þeim atburðum er 

þar að gerðust. Bók hans er stærðar rit, yfir 500 bls. að stærð, og má af því 

marka að að þarna sé flest allt tekið til meðferðar og rakið, sem á einhvern 

hátt snertir sögu þessa merkilega atburðar og máli þykir skipta. Höfundur 

lýsir ýtarlega ástæðum landsmanna í byrjun 19. aldar og aðdragandanum að 

valdatöku Jörundar, svo og náttúrlega stjórnarathöfnum hans og 

framkvæmdum. 

Doktorsvörnin fór fram í lestrarsal Landsbókasafnsins að viðstöddu 

fjölmenni. Athöfninni stýrði forseti heimspekideildar Sigurður Nordal 

prófessor. 

Andmælendur voru þrír, tveir af hálfu heimspekideildar, þeir Árni Pálsson 

prófessor og dr. Þorkell Jóhannesson2 og úr hópi áheyrenda, prófessor3 

Guðbrandur Jónsson.  

Fluttu þeir langar ræður og ýtarlegar um rit doktorsefnis og báru fram ýmsar 

athugasemdir við það, en í heild sinni luku þeir þó lofsorði á það og töldu 

það vinning fyrir söguvísindi landsins að það var fram komið. Doktorsefnið 

svaraði öllum andmælendum sínum jafnóðum og þeir höfðu lokið ræðum 

sínum, en að lokum flutti hann ávarp til Háskóla Íslands og árnaði honum 

heilla í framtíðinni. Athöfnin stóð í nærfellt fimm klukkustundir.   

  

Fálkinn, apríl '38. 

4

5

                                                           
1 Bókin kom út í tveim útgáfum 1936: Byltingin 1809, doktorsritgerð, 527 bls. og Sjálfstæði Íslands, 594 bls., einum kafla 

lengri. (Heim.: Gunnar Karlsson / Hagfræðingatal). 
2 Bókavörður við Landsbókasafnið, síðar prófessor. 
3 Heiðursprófessor. Á þessum tíma mjög umdeildur pólitískur heiðurstitilltitill. Nú er slíkur titill orðinn algengur og ekki 

fengist sérstaklega um. 
4 Bragi Þorgrímur Ólafsson: Íslenskt háskólasamfélag í mótun. Tímarit Máls og menningar. 3. h. 2011. 
5 Jón Þorkelsson: Saga Jörundar Hundadagakóngs, Khöfn, 1892. 
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Skopmynd Tryggva 

Magnússonar í Speglinum. 
 

                                                           
1 Sigurðardóttur, systur Rögnu blómakaupkonu; dætur Sigurðar búnaðarmálastjóra. Blómabúðin var í Aðalstræti. 
2 Mér er í minni að þennan dag kom lína í Vísi að amma væri sjötug. Hún var svo séneruð yfir því að hún tók blaðið og 

krassaði vandlega yfir svo við gætum ekki lesið það! Börnin gáfu ömmu útvarpstæki en hún amaðist við því og sagði 
það alltof stórt og bað þau skipta því fyrir minna. Ekki eftirlátur þiggjandi! 
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1 Einhver ruglingur er á dagsetningu þessa eða næsta bréfs. 
2 María Markan (1905-95). Óperusöngkona. 
3 Jón Krabbe starfaði í sendiráðinu til stríðsloka 1945. 
4 Sigfús Blöndal (1874-1950. Bókavörður. Hann og Björg Þorláksdóttir, systir Jóns forsætisráðherra, eru þekkt fyrir stóru 

ísl.-dönsku orðabókina. Skildu. Björg átti merkilegt líf eftir skilnaðinn. Sjá: Björg eftir Sigríði Dúnu Kristmundsdóttur. 
Rvk. 2001. 

5 Halldór Kristjánsson (1909-88). Læknir í Khöfn. Kona hans var dönsk. Bróðir Þórarins hafnarstjóra, Böðvars 
menntaskólakennara, Jóns lagaprófessors o.fl. 

6 Sigurður Sigtryggsson (1884-1944). Málfræðingur, kennari og síðast rektor v. menntaskólann í Lyngby. Giftur danskri 
konu. 

7 Hallgrim Thomsen (1899-1980). Hæstaréttarlögmaður í Khöfn, sonur Detlev Thomsen kaupmanns í Rvík. 
Dóttursonur Hallgríms Sveinssonar biskups. 

8 Skúli Guðjónsson (1895-1955). Læknir og háskólakennari í Árósum. 
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1 Thorvald Stauning (1873-1942), forsætisráðherra Dana. 
2 Eggert Stefánsson (1890-1962), söngvari. 
3 Fritz Kjartansson (1907-51). Hann var kaupsýslumaður, m.a. í fiskútflutningi. 
4 Gunnar Böðvarsson (1916-89). Sonur Böðvars Kristjánssonar menntaskólakennara. Þekktur jarðhitaverkfræðingur og 

prófessor í B.N.A. 
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1 Ögmundur Jónsson (1910-79). Kunnur verkfr., m.a. hjá Almenna byggingarfél. Aðstoðaði HPB við dreifingu bréfa frá 

Íslandi til móttakenda í Þýskal. á fyrstu stríðsárunum. 
2 Þórarinn Jónsson (1900-74) frá Mjóafirði, tónskáld. Blandaðist ásamt fleirum inn í áróðursútvarp Þjóðverja á íslensku á 

stríðsárunum. 
3 Sesselja Stefánsdóttir (1909-63), dóttir S. Gunnarssonar skókaupmanns. Píanóleikari og listunnandi. Arfleiddi Listas. 

Ísl. að eigum sínum, m.a. Austurstr. 12. 
4 Hildur Þorsteinsdóttir (1913-98). Dóttir Þóru Matthíasdóttir og Þ.Skaftasonar ritstjóra. Við nám í klæðasaumi. 

Kaupkona, rak versl. Gluggann við Laugav. 
5 Ragnheiður Oddsdóttir (1909-84). Útskrifuð frá Hjúkrunarskólanum; starfaði þá í sjúkrahúsi í Berlín. 
6 Vilhjálmur Þ. Gíslason (1897-1982) lengi form. Útvarpsráðs og útvarpsstjóri. 
7 Jón Eyþórsson (1895-1968), veðurfræðingur, forystumaður í jöklarannsóknum, lengi formaður útvarpsráðs. 
8 Helgi Hjörvar (1888-1965), skrifstofustjóri útvarpsráðs. 
9 Einar Ólafur Sveinsson (1899-1984) prófessor. Vinsæll upplesari á fornsögum. 
10 Pétur Á. Jónsson  (1894-1956) óperusöngvari sem frægur var í Þýskalandi. Rétt var að hann söng ekki alveg 

hefðbundna tóna, en að þeir væru falskir er varla rétt. Álfheiður var góður píanóleikari og tónvís. 
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Helgi skrifar Dorisi 

                                                           
1 Gunnar Benediktsson (1892-1981), sóknarprestur, kennari, blaðam. og rithöfundur. Þekktur vinstri maður. 
2 Alexander Jóhannesson (1888-1965). Prófessor og lengi rektor Hásk. Ísl. 
3 Séra Jón Þorláksson á Bægisá, (1744-1819).  
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1 24.2.1939 voru samningar við Þjóðverja undirritaðir. Væntanl. hafa tillögur Helga að nýjum samningi auðveldað niðurstöður. 
2 Kristján Einarsson (1893-1962). Forstjóri Sölusamb. ísl. fiskframleiðenda; giftur Ingunni dóttur séra Árna Þórarinss. á 

Stóra-Hrauni. 
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1 Sigurður búnaðarmálastj. mun hafa sungið sinn svanasöng með Landbrug og Landboforhold i Island : Danmarks Indsats for 

det islandske Landsbrugs udvikling. Friede var honum hjálpleg, skrifaði prenthandritið fyrir hann á dönsku, stundum eftir 
upplestri. Hann var þá dauðveikur. Er minnisstætt hvernig hann þaut um stofuna, las fyrir og gleypti brúna skammta við 
verkjum. Dó næsta ár. Hann var sennilega orðblindur, skrifaði illa og órétt. Mikið liggur eftir hann af góðum og 
hvetjandi ritverkum. 

2 Hér á hann við Helgu Björnsd. Ólafs og Stefán Jóh. Stefánss. sem var orðinn félagsmálaráðherra. Þarna örlar á stríðni. 
Þau hjón voru nánasta vinafólk Friede og Ásgeirs heitins. 
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Vorið 1939 var stríðsundirbúningur Þjóðverja í algleymingi. Ég skýrði 

ríkisstjórninni frá því að altalað væri að stríðið mundi hefjast 26. ágúst. Það byrjaði 

þó ekki fyrr en 1. september en þá var þegar hafin skömmtun og giltu fyrstu 

miðarnir frá 26. ágúst, svo það virðist hafa verið sá dagur sem upprunalega var 

ákveðinn eins og almannarómur sagði um vorið.  

Manni ógnaði hvernig þessi hroðalega ríkisstjórn gat hrært í gáfaðri, gjörvilegri 

og göfugri þjóð, svo þessi hræðilegi sori kom upp á yfirborðið.  

Auðvitað sá ég ráðamenn í Þýskalandi alloft. Hitler hefir verið lýst oft og lengi. 

Mér kom hann fyrir sjónir sem ósköp venjulegur handverksmaður, spengilegur í 

vexti og meðalgreindur maður, nema þegar hann brosti, þá varð hann mjög 

heimskulegur. Þegar hann hélt ræður byrjaði hann oft hægt og hikandi, en von 

bráðar varð hann djöfulóður. Komu ræður hans þá eins og fossaföll, sem tryllti 

áheyrendur, svo þeir tóku ræðunni ekki með skilningi og skynsemi, heldur sem 

ástríðufullan straum tilfinningasemi, sem veitti þeim einhverskonar fróun.  

Hann hirti aldrei laun sín sem kanslari. Hinsvegar talaði hann aldrei fyrir minna 

en 3.000 mörk og fór gjaldið hækkandi. Þeir sem sáu um fund þar sem hann talaði 

urðu því að smala fólki ósleitilega, til að hlusta á foringjann, svo ekki yrði tap á 

fundinum.  

Var undirbúningur því stórkostlegur og menn skyldaðir til að koma. Sátu menn 

í stórum ferhyrndum svæðum, alltaf mörg þúsund manns. Voru slíkir fundir því 

mjög tilkomumiklir. Um sama leyti sá maður myndir af forsætisráðherra Bretlands 

halda ræður, að því er virtist fyrir nokkrum unglingum í Eton-skólanum. 
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Göbbels var eini maðurinn í ráðuneyti Hitlers sem var með gáfulegan svip. 

Hann hafði mjög greinilegan satanistiskan svip, eins og kallað var á miðöldum, en 

þeir menn voru taldir hafa sérstaklega gott samband við djöfulinn. Hann var svartur 

á brún og brá, dró á eftir sér aðra löppina - hófinn. En hann hafði fallegar hendur. 

Áður en hann framdi sjálfsmorð hafði hann drepið konu sína og fimm börn á eitri. 

Göring sá ég einnig alloft. Hann mátti sjá á gangi á götum úti, svo lögreglan var 

auðsjáanlega ekki eins hrædd um líf hans eins og Hitlers. Þessi mikli skrokkur, með 

mikla bumbu, var klæddur í kápu úr grænu skinni sem náði honum niður á ökkla. 

En höfuðið á þessum mikla búk var mjög tekið að ganga saman og allt andlitsfallið 

einkennilega kerlingarlegt. Skil ég ekki í hvernig hægt var að mynda hann svo 

glæsilegan, nema alltaf hafi verið notaðar gamlar myndir. Hann hafði undarlega 

mikla alþýðuást. Það var eins og Þjóðverjum fyndist hann maður af þeirra holdi og 

blóði og líkaði vel hinn stórkostlegi þjófnaður hans úr erlendum söfnum og 

eyðslusemin.  

Lítil vinátta var með þeim Göring og Göbbels og reyndu báðir að skara fram úr 

hinum. Var sagt að þegar átök væru í flokknum héldi Göbbels sig ætíð nærri Hitler, 

til þess að Göring dræpi hann ekki í misgripum. 

Þó ég væri búsettur í Berlín þurfti ég að ferðast allmikið. Fór ég til Barcelóna í 

byrjun janúar 1938, en þar var lítið hægt að gera.  

Í júní það sama ár fékk ég fyrirmæli um að fara til Burgos og tala við ráðamenn 

þar í stjórn Francos, sem þar hafði aðsetur. Voru menn þar sigurvissir, enda gátu 

þeir lokið borgarastyrjöldinni þegar þeir vildu, þó henni lyki ekki fyrr en 28.-29. 

mars 1939. Var talið að menn Francos kærðu sig ekki um að taka við fjölmennum 

borgum og héruðum fyrr en með vorinu, því erfitt mundi að fá matvæli fyrr en 

gróður lifnaði að vori, en betra að láta andstæðingana um það. 

Þar sem Ísland viðurkenndi Barcelónastjórnina frá því fyrir stríð var heldur 

ólíklegt að hún vildi veita mér viðtal, nema að ég kæmi til að undirbúa að veita 

henni viðurkenningu. Símaði ég því fyrirspurn heim um það hvort ég mætti segja 

eitthvað slíkt í Burgos. Fékk ég ekki svar við þeirri fyrirspurn. Þar sem ég starfaði í 

sendiráði Dana taldi ég rétt að spyrja sendiherrann ráða. Hann var gamall diplomati 

og hét Herluf Zahle. Er ég hafði reifað málið lagði hann kollhúfurnar og sagði:  

Jeg synes nu at Islændingerne har en vis tilböjelighed til at lege kispus með internationale 

begreber.1 

Ég var nú ekki beinlínis að spyrja um það, en annað svar fékk ég ekki eða ráð. 

Mun þetta hafa verið í síðasta skipti sem ég bað danskan diplomat um ráð. 

                                                           
1 Mér virðist Íslendingar  hafa nokkra tilhneigingu til að hafa aðra að fífli með notkun alþjóðlegra hugtaka. 
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Í utanríkisráðuneytinu í Burgos hitti ég gamla kunningja frá 

utanríkisráðuneytinu í Madrid. Voru margir þeirra aðalsmenn, og sem töldu 

lífvænlegra að hverfa frá Madrid og ganga í þjónustu Francos. Erindislok urðu þó 

sem vænta mátti; hafi verið gjaldeyrisskortur áður, var hann nú alger. 

Í febrúar 1939 voru samningar við Þjóðverja í Kaupmannahöfn og 

undirskrifaðir þann 24. febr. Tók ég næturlestina til Berlínar um kvöldið og kom 

þangað milli kr. 7 og 8 að morgni. Hafði ég þá tíma til að borða hádegisverð heima 

hjá mér, og bæta ýmsu í töskur mínar, því strax á eftir fór ég til Parísar, því ég hafði 

fyrirmæli um að hitta Kristján Einarsson,1 forstjóra Fisksölusamlagsins, þar um 

kvöldið. Fórum við síðan til Spánar og vorum þar þegar Madrid féll og 

borgarastyrjöldinni var lokið. Ekki sá maður mikinn fögnuð yfir því í 

Baskahéruðunum, því þar óttuðust menn að Franco mundi þrengja kosti Baska og 

vera andstæður kröfum þeirra um heimastjórn. 

Allar ferðir voru mjög erfiðar og þurfti allskonar plögg til að fara milli bæja, 

hvað þá milli landa. Urðum við Kristján fyrir alls konar töfum, en til allrar hamingju 

hafði ég stimpil með mér. Gaf því bæði honum og mér sjálfum bestu meðmæli um 

að komast inn í Spán og síðan út þaðan. Er landamæraverðirnir sáu stimpilinn gekk 

allt fljótara fyrir sig. 

Ég fékk fyrirmæli um að fara til Barcelóna, til að reyna að fá botn í viðskiptin 

frá því fyrir borgarastyrjöldina. Lestirnar voru svo yfirfullar, að ég varð að leigja mér 

mann sem stóð í biðröð frá kl. þrjú um daginn og setjast í lestina strax og hún kæmi 

á járnbrautarstöðina, en þaðan fór hún ekki fyrr en kl. tíu um kvöldið. Sátu tíu 

farþegar þar sem voru átta sæti og tveir lágu á gólfinu fyrir fótum okkar. 

Er ég hafði verið nokkra daga í Barcelóna fékk ég fyrirmæli um að koma heim. 

Flaug ég til Stuttgart í ofsaveðri. Dældaðist flugvélin mjög vegna eldinga er slógu 

niður í hana. Loks var gefist upp og neyðlent í Genf, þangað til veðrinu slotaði 

nokkuð. Gat ég gist heima hjá mér um nóttina en flaug strax næsta morgun til Osló 

og fékk far með Stavangerfjord heim. 

Ég var því staddur í Reykjavík er stríðið braust út, 3. september, en var sendur 

til Berlínar í október, því stjórnin hélt að Bretar mundu leyfa verslun með eftirliti. 

Var ég því fyrsta stríðsveturinn í Berlín. Get ég naumast hugsað mér ömurlegri bæ 

en Berlín var þá, almyrkvuð og köld. 

 

                                                           
1 1893-1962. Forstjóri Sölusamb. ísl. fiskframl. Einn af stofnendum h.f. Alliance. Átti Ingunni dóttur séra Árna á Stóra-

Hrauni. 
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1 Séra Friðrik Friðriksson (1868-1961). Var áfram í Danmörku á stríðsárunum. Forystumaður æskulýðsstarfs KFUM og 

Knattspyrnufélagsins Vals. 
2 Helgi Hálfdánarson (1911-2009). Frændi HPB, sonur séra Hálfdáns Guðjónssonar vígslubiskups á Suðárkróki; lyfsali, 

þýðandi, skáld, kennari og menningarfrömuður. 
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1 Finnur Jónsson (1858-1934), norrænufræðingur og prófessor í Höfn. 
2 Bogi Th. Melsted (1869-1929) sagnfræðingur í Höfn, um skeið alþingismaður Árnesinga. 
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1 Gudrun Krabbe (1900-76), listmálari, elst fimm barna Jóns Krabbe. 
2 Klemens Tryggvason (1914-97) Þórhallss. forsætisráðh. Hagstofustjóri. 
3 Henrik Sv. Björnsson (1914-85), ráðuneytisstjóri og sendiherra. 
4 Úr fjölskyldubréfasöfnum: Susie/Halldór Briem, Álfheiður/Páll Briem, 2009. E.Á. skráði. Lbs. 
Fjölskyldubréfasafn Páls Briem og Álfheiðar Helgadóttur o.fl. 2003. E.Á. skráði. Lbs. Bréf Páls Briem til Finns 

Jónssonar. EÁ skráði. Lbs. 
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Reykjavík 

Þann 23. janúar fékk ég símskeyti um að koma heim aftur og vissi ég ekki hvort 

stjórnin vildi að ég kæmi alkominn. 27. janúar sagði Sveinn Björnsson mér að ég 

skyldi leysa upp heimilið.1 Var það all erfitt verk því lítt mögulegt var að fá hjálp og 

umbúðir til að pakka bókum og húsgögnum.  

Við komumst af stað þann 15. febrúar, en fyrsta daginn komumst við vegna 

snjókomu aðeins til Waren, sem er tveggja tíma ferð frá Berlín. Næsta dag var 

bæjarbúum stefnt til snjómoksturs svo járnbrautir tepptust ekki. Eystrasalt var þá 

frosið og engar ferjur. Á þriðja degi komumst við til Hamborgar og á fjórða til 

Odense, en Stóra belti var frosið og ófært, svo við vorum teppt í viku. Fórum við 

heim með síðustu ferð Gullfoss þann 5. mars og komum heim þann 15., sem 

allslausir flóttamenn, með þrjár ferðatöskur. 

Búslóð okkar var sett í Gullfoss í ferðina sem aldrei var farin. Var henni skipað í 

land, en eftir stríð er hún hafði fundist var eitthvað af henni sent heim. En þá var 

búið að taka allt fémætt og auðsjáanlega margsinnis leitað í henni. Vonast ég til að 

einhverjir hafi getað notað fatnað okkar, því mikill skortur var á honum í Höfn. 

Meðal þess sem kom heim voru bækur mínar og nokkur íslensk málverk, og bað 

ég um að senda þau og bækurnar til okkar í New York og hlakkaði ég til að fá þær 

aftur eftir 8 ára fjarvistir. Er þetta dót hafði verið sett á flutningabíl í New York var 

komið kvöld og bílstjórinn nennti ekki að fara með það og setti hann í geymslu um 

                                                           
1 Misminni. Þetta var Herm. Jónasson, þ.e. ef taka á mark á bréfi HPB til móður hans. 
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nóttina. En þá vildi einmitt svo til að brennuvargur kveikti í bílageymslunni og brann 

það þar. Er ég kom þangað niður eftir fann ég bók, sem bundin hafði verið í alskinn 

og var hún lítið skemmd, nema kjölurinn var brunninn af. Hirti ég hana til minja. 

Þannig hverfur dýrð heimsins.1 

Utanríkisþjónustan í mótun 

Sveinn Björnsson kom heim þann 22. maí 1940 og var fyrsti Íslendingurinn sem 

kom frá Danmörku eftir hernámið. Hefði hann auðvitað átt að verða 

utanríkisráðherra, úr því að Ísland var búið að taka utanríkismálin í sínar hendur. 

Því miður var það ekki. Skyldi hann starfa sem ráðunautur utanríkisráðherra og 

ríkisstjórnar, en þeirri stöðu gegndi Stefán Þorvarðarson, sem um margt var góður 

maður og gegn, en haldinn sjúklegri minnimáttartilfinningu gagnvart Sveini. Sveinn 

vildi ekki særa hann eða gera neitt sem hann taldi honum til miska. Stofnaði hann 

því sína eigin skrifstofu og hafði Henrik son sinn til aðstoðar og pilt til vélritunar. 

Þar sem ég var á lausum kili bauð ég Sveini aðstoð mína, því að með engum 

manni vildi ég frekar vinna. Kom okkur saman um að fljótlega þyrfti að gera 

leiðbeiningarbók fyrir starfsmenn utanríkisráðuneytisins og ræðismenn þá, sem 

Ísland þyrfti fljótlega að skipa. Mundu þeir lítt vanir og ókunnugir íslenskum 

lögum. Gerðu þeir feðgar útdrætti úr þeim íslensku lögum, sem máli skiptu, en ég 

þýddi þá á ensku. 

Er nú kominn til B.N.A. 

                                                           
1 Sagan er við upplifðum í Tjarnargötu 24 er önnur. Við frændsystkin tókum á móti búslóðinni, sáum um sendingu þess 

sem óskað var til USA þar sem HPB bjó. Búslóðin var í góðu ásigkomulagi. Það sem HPB vildi fá til sín var tekið frá, 
listmunir, persónul. gögn. Smáhlutir og vefnaður var tekið til geymslu á háaloftinu hjá okkur. Annað var verðlagt og 
selt í nýbyggingu Útvegsbanka v. Lækjartorg. Sumt keypti fjölskyldan. Nokkuð gaf Helgi okkur. Er dótið kom til NY 
kviknaði í flutningabílnum og var öllu sturtað á götuna svo ýmislegt brotnaði. Mismunur frásagnar minnar og hans 
byggist á því að HPB sá aldrei búslóðina sjálfur eins og hún kom frá Höfn. Verður aftur vikið á þetta síðar. 

2 Hér eru Helgi og Doris komin til BNA. á leið til Portúgal. 
3 Thor Thors (1903-65). Lengst sendiherra Íslands í BNA. Kona hans var Ágústa Ingólfsdóttir (1905-86). 
4 Ólafur Johnson (1881-1958). Stórkaupmaður. Kona hans var Guðrún Árnadóttir frá Geitaskarði. 
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Ég vil geta þess að þann 25. júlí 1940 var ég skipaður sendifulltrúi á Spáni, en var 

búsettur í Portúgal til júlí 1942, en varð þá aðalræðismaður í New York. Síðan var 

ég sendifulltrúi3 og sendiherra í Stokkhólmi, en jafnframt sendiherra með búsetu í 

Stokkhólmi í Finnlandi, Sovétríkjunum, Íran, Ísrael og Júgóslavíu. Þá var ég sendur 

til Þýskalands, en var jafnframt sendiherra í Sviss. Þann 1. febrúar 1961 fluttist ég 

heim og vann þá ýmis störf fyrir utanríkisráðuneytið, svo sem að sjá um að gefa út 

samninga Íslands við erlend ríki, er kom út í tveim bindum.4 

                                                           
1 Sigrún Sigurðard. Briem (1911-44) læknir; við framhaldsnám í USA. Maður hennar var Friðgeir Ólason (1912-44) 

læknir, einnig við framhaldsnám. Fórust ásamt þrem börnum með Goðafossi á Faxaflóa. Þau Helgi uxu bæði upp í 
Tjarnargötu. Var einkar gott samband milli þeirra er þau voru saman í USA.  

2 Óli litli Friðgeirss. hefur e.t.v. orðið eftir í Tjarnarg. 20, hjá ömmu sinni og afa. 
3 Vilhjálmur Finsen (1883-1960) var sendifulltrúi í Stokkhólmi þar til HPB tók við embættinu. Áður var hann m.a. 

ritstjóri Morgunblaðsins. Síðar varð hann fyrsti sendiherra Íslands í Þýskalandi, með aðsetri í Hamborg þar til Helgi 
tók við af honum. Dróst til 28.12.50 að starfsheiti sendifulltrúa í Sokkhólmi væri breytt í sendiherra. 

4 Samningar Íslands við erlend ríki í gildi í ársl. '61.  
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Til gamans má geta þess að utanríkisráðherra Þýskalands hélt mér skilnaðarhóf 

er ég fór þaðan. Var hann svo elskulegur að hann lét einn starfsmann sinn athuga 

starfsferil minn nokkuð. Komst hann að því að síðan utanríkisþjónusta var stofnuð 

árið 1814 hafi hann ekki fundið neina hliðstæðu þess að maður hafi verið 29 ár 

erlendis án þess að hafa verið hvíldur með því að starfa í utanríkisráðuneyti lands 

síns. Heldur ekki gat hann fundið nokkra hliðstæðu þess að maður hefði verið 

sendiherra í jafn mörgum löndum og ég. 

Aldrei hef ég þó reynt að ná meti, á þessu né öðru sviði. Þessi met voru því 

ríkisstjórn Íslands að þakka, sem sendi mig víða og flutti mig oft, þegar aðrir 

sendiherrar sátu langan aldur á friðarstóli. Varð ég að flækjast víða og stofna ný 

sendiráð og læra að þekkja nýjar aðstæður. 

Ég hef haft allan vilja til að vera landi mínu og þjóð til gagns. Hvort það hefur 

orðið, veit ég ekki, og verður aldrei séð, því það er horfið eins og hið talaða orð og 

sokkið eins og reiðgata í asfalt-veg hinnar öru þróunar síðan um aldamót.  

 

Portúgal - Bréfamiðlun - fréttabréf   

                                                           
1 Leifur Bjarnason (1912-54) f. og vaxinn upp í Tjarnarg. 18, sonur Þorleifs Bjarnas. menntaskólakenn. og Sigrúnar 

Ísleifsd., systur Guðrúnar í nr. 20 og Kristínar sem átt hafði séra Ólaf Helgas., bróður Álfheiðar og Jóns biskups á nr. 
24 og 26. Leifur átti Helgu Arentsdóttur Claessen. 
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1 Sem fell niður nokkru eftir að Helgi fór. 
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1 Var K.A. hér sannspár. E.t.v. breyttist tregða hans við þeirri þróun þegar leið á ævina. 
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1 Þjóðverjar. Hér skammstafar bréfritari til að vekja ekki athygli bréfaskoðunarfólks. 
2 Nýrnasteinar. 
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1 Steinþór Sigurðsson (1901-47) mag. scient., maður Auðar Jónasdóttur; þá stjórnandi Viðskiptaháskólans. Fórst í 

Heklugosinu. 
2 Háskólarektors Alexander Jóhannessonar. 
3 Viðskiptaháskóli Íslands var stofnaður 1938, undir stjórn S.S. (1904-´47) stærðfræðings til 1941. SS var áfram kennari 

við viðskiptadeild H.Í. Hann fórst  við vísindastörf í Hekluhrauni. 
4 Doris hafði áður misst fóstur, einu sinni eða oftar. 
5 Virginio Gayda, ít. blaðamaður og málsvari stjórnar Mússólínis. 
6 Hinrik Sv. Björnsson. 
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1 Það voru einkum kennarafélög er héldu dauðahaldi í löggilta stafsetningu; leiðréttu texta og töldu villur. 
2 Gunnar Gunnarsson. 
3 Helgasyni, prófessor. 
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1 Þetta var Fegurð himinsins sem HPB sendi Jakobi Benediktssyni. 
2 Jarðfræðings. 
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1 Helgi Bergs (1920-2005), verkfræðingur og bankastjóri. 
2 Árni Hafstað (1915-94). Forystumaður Stúdentafél. í Khöfn. Starfaði lengst hjá Símanum. 
3 Björn Bjarnason (1919-99), kand. mag. Síðar rektor. 
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Það virðist hafa létt heldur steini af Jóni vorum (Helgasyni prófessor). Hann gefur nú út hverja 
bókina á fætur annarri og það klassískar bækur að mér skilst. En það er bara slæmt hvað erfitt er 
að ná í bækur Fræðafélagsins; sú góða bréfabók Brynjólfs kollega þíns grefst þar. 

                                                           
1 Jón fyrr biskup Helgason. 
2 Endurminningar þær sem hér eru nefndar, ásamt ýmsu efni um Jón biskup hafa ekki komið út á prenti. Eru í umsjón 

Árbæjarsafns, eins og myndverk sem hann lét eftir sig. Ég komst yfir eintak og gaf út sem handrit 2006 ásamt 
nokkrum gögnum um biskup. Eintök voru afhent nánustu fjölskyldu J.H. Jón Helgason: Það sem á dagana dreif. Lbs. 
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H.K.L. mun hafa fengið þýðingu þína í mars og krítík. Hann á alltaf í smáskærum við 
barnakennarana, sem sjá kommurnar og ypsilonin á fornhelgum stöðum. Annars segir hann 
stafsetningu sína og kommusetningu árangur mikilla athugana og hafi hann mjög ráðfært sig við 
Jón Helgason. Alþýðublaðið er nú orðið jafnstórt og Moggi, en heldur þunnt eins og fyrri 
daginn. -- 

 

Lissabon, 30.4.'42. Helgi P. Briem skrifar Jakobi Benediktssyni. 

-- Það ameríska dót breiðist mjög út heima; nú þykir það ekki nothæft eldhús, sem ekki hefur 
ameríska hrærivél er gengur fyrir rafmagni -- 

 

New York 

 

 

                                                           
1 Hér örlar enn á ágreiningi við Thor Thors sendiherra er setti nokkurt mark á samstarf þeirra.  
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1 Vilhjalmur Stefansson (1879-1962). Vestur-íslenskur, kanadískur, landkönnuður. 
2 Halldór Hermannsson (1878-1958) prófessor, bókavörður Fiske-safnsins í Cornell-háskólanum. 
3 Märtha prinsessa (1901-54). Prinsessa frá Svíþjóð. Giftist frænda sínum Ólafi erfðaprins Norðmanna en dó þrem árum 

áður en hann var krýndur konungur. Þau voru á flótta frá Noregi. Ingeborg (1878-1958) var móðir hennar, dóttir 
Friðriks 8. Danakonungs, gift konungssyni, Carli prins af Vestur-Gautlandi. Systir varð drottning Belgíu.  

4 Sigrid Undset (1882-1949), norskur rithöfundur. Hlaut Nóbelsverðlaun í bókmenntum 1928. 
5 Ísleifur Briem (1904-52), sonur Sigurðar Briem, póstmeistara, og Guðrúnar Ísleifsdóttur, Tjarnargötu 20. Stundaði 

verslunarstörf, einkum skartgripaverslun. 
6 Sigrún Briem læknir, systir hans sem síðar kemur frekar við sögu. 
7 Hér kemur fram trú hennar á mætti fjörefna. 
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1 Þarna er HPB að velta fyrir sér viðfangsefni sem átti eftir að verða megináhugamál hans er líða tók á ævina. 
2 Sveinn Björnsson (1942) varð sendiherra víða, eins og faðir hans og afi, en hefur látið af störfum. 
3 Ingibjörg Eggertsd. Briem frá Viðey (1902-67). Átti Cotton, vísindamann frá London og síðar Þórð Albertsson 

verslunarfulltr. á Spáni, bróður Kristjáns. 
4 Mun vera Erla Benediktsson (1905-76), sem var um skeið píanókennari. 
5 Voru víst ekki fullkomlega reglusamar. 
6 Doris mun sem fyrr segir hafa haft miðilshæfileika; töldu sumir að hún gæti sent góðar bylgjur heimsálfa milli. 
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1 HPB, hagfræðingurinn, byrjar enn á því að hvetja systur sína til að selja húsið á Bergstaðastr. 69; segir að verðið muni 

senn falla, peningar tryggastir í bönkum. Er hann kvartar yfir litlum bréfaskiptum dettur honum ekki í hug að 
afskiptasemi hafi neikvæð áhrif á þær.  

2 Þetta var hálfgerð furðufrétt, lapin upp úr einhverjum æsisnepli í Ameríku. Um þetta urðu talsverðar umræður á þeim 
tíma. Slíkt blaðaefni var þá fátítt. 

3 Hún starfaði m.a. fyrir lögmenn og dómstóla. 
4 Guðlaugur Þorláksson (1907-1974). Þau höfðu unnið saman á málflutningsskrifst. Sveins Björnssonar, Austurstræti 7, 

þar sem hann var skrifstofustjóri. Síðar var hann félagi Einars B. Guðmundssonar hrl. 
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1 Gústaf A. Sveinsson (1898-1971), hrl., rak lengi lögfræðistofu með Eggert Claessen. 
2 Séra Björn O. Björnsson (1895-1975). Prestur m.a. á Hálsi í Fnjóskadal, Kirkjubæ í Hróarstungu, kennari við 

Menntask. á Ak. Ritstjóri í Rvík. 
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1 Sigrún Sigurðardóttir Briem og maður hennar Friðgeir Ólason voru bæði læknar. Lagði stund á bráðalækningar, hann á 

heilsuvernd. Bæði frumkvöðlar á sínum sviðum. Hafði hún orðið fræg í New York, fyrst kvenna til að fara í 
neyðarútköll. 

2 Eggert Briem(1895-1996) sonur Vilhjálms og Steinunnar Briem átti sér merkilegan feril en fluttist vestur eftir að hann 
stundaði flug o.fl. Hann vann við allskyns vélar og er sagt að hann hafi haft atvinnu af uppfinningum og einkaleyfum 
af þeim. Fluttist ekkill til Íslands og lagði sig fram um jöklarannsóknir fram yfir tírætt og gaf eigur sínar til þeirra. 

3 Sigurgeir Sigurðsson (1890-1953), biskup, sem tók við af Jóni Helgasyni. 
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1 Waldorf Astoria hótelið sem við Íslendingar álitum þá helsta hótel veraldarinnar. 
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1 Séra Pétur Sigurgeirsson (1919-2010), síðar biskup. 
2 Jóhann (1923) arkitekt og myndhöggvari, prófessor í Florida. Setti upp og rekur safn fyrir listaverk sín og Kristínar 

konu sinnar, sem nú er dáin, í St. Antonio í Texas. Þau HPB og Ingibjörg Einarsdóttur Eyfells, móðir Jóhanns, voru 
systkinabörn. 

3 Rannveig Schmidt var fædd 1893 og skrifaði um þessar mundir tvær bækur; Hugsað heim og Kurteisi og var heldur hædd 
fyrir þá síðari.  
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1 Árni Skúlason (1908-1978), bróðir Sigríðar konu Eggerts bróður HPB Þeir Jóhannes Bjarnason áttu og ráku Gamla 

kompaníið, sem var húsgagnasmiðja og verslun á Snorrabraut 56. 
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1 Ný ríkisstjórn Stefáns Jóh. Stefánss. Aðrir ráðh.: Bjarni Benediktsson, Bjarni Ásgeirsson, Emil Jónsson, Eysteinn 

Jónsson og Jóhann Þ. Jósefsson. Stjórnin sat tæp þrú ár. 
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Stokkhólmur 

                                                           
1 Sjá handrit í skjalasafni HPB í handritadeild LBS, askja nr 20. 
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1 Prófessor í Höfn. 
2 Stefán Jóh. Stefánsson.  
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1 Haraldur Kröyer (1921-95). Síðar sendiherra. 
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1 Fyrrnefndur. Hann hafði sem sendiráðsfulltrúi um árabil búið í Tjarnargötu 22, nágranni fjölskyldu Helga, ásamt 

börnum sínum, Tove og Erik, nánum vinum okkar Páls bróður míns. C.A.C. Bruun varð seinna sendiherra á Íslandi. 
Ekki hafði hann þá eða síðar samband við fyrri nágranna. Erik sonur hans kom einu sinni í heimsókn eftir að hann var 
fluttur til Grænlands, átti í einhverjum vandræðum með sjálfan sig. 

2 Enn voru húsaleigulög í gildi og ekki hægt að segja upp leigumálum nema til að rýma fyrir skyldmennum. 
3 Hálfdán Helgason (1897-1954). Sonur Jóns biskups Helgasonar, prestur á Mosfelli.  
4 Guðmundur Einarsson (1895-1963)  frá Miðdal, listamaður. 
5 Gústav Jónasson, ráðuneytisstjóri. Sagt var að með þessari ábendingu hefði hann bjargað Hálfdáni frá að missa kjól og 

kall! 
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1 Björn Ólafsson 1895-1974). Menntamálaráðherra. 
2 Gunnar Thoroddsen (1910-83). Borgarstjóri. 
3 Guðrún Guðmundsdóttir (1893-1988) frá Nesi, mágkona Friede; átti Karl Bergström, þingmann og ritstjóra í 

Hälsingborg. Einar sonur þeirra var flugvélaverkfræðingur. 
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1 Hans Malmberg (1927-1977), einn fremsti ljósmyndari Svía. 
2 Ólöf Bjarnadóttir (1919-1999). Dóttir séra Bjarna Jónssonar vígslubiskups og Áslaugar Ágústsdóttur.  Kona Agnars Kl. 

Jónssonar sendiherra. Anna Agnarsdóttir, síðar prófessor og Áslaug, yfirmaður í Landsbókasafni. Bjarni var þá 
ófæddur. 

3 Stefán var að flytja til Hafnar. 
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1 Þór Vilhjálmsson (1930). Síðar prófessor og hæstaréttardómari. 
2 Helga Tómassonar frænda þeirra, föður Ragnhildar alþingismanns og ráðherra. 
3 Áslaug Skúladóttir (1924-2003) sendiráðsritari, síðar líka í Bonn, aldavinur fjölskyldunnar; rómaður starfsmaður 

utanríkisráðuneytisins. 
4 Sendiráð  þau er Helgi kom upp, í Svíþjóð og Þýskalandi, voru bæði þannig að sendiráðsskrifstofan og húsnæði 
sendiherra var samtengt í hagkvæmniskyndi, en olli ónæði fyrir einkalíf fjölskylduna. 
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1 “Lilla” Fontenay, kona danska sendiherrans. Faðir hans var Tage Möller hljóðfæraleikari. 
2 Kristinn Guðmundsson utanríkisráðherra, vinur frá Berlín og Kiel. 
3 Emil Jónsson (1902-86), verkfræðingur og bankastjóri. Hann var þá alþingismaður, lengi ráðherra, en þá utan 

ríkisstjórnar. 
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1 Sigurður Bjarnason frá Vigur (1915). Alþingismaður N. Ísafj.s. og ritstj. Morgunbl. 
2 Jón Helgason (1931), bóndi í Seglbúðum, alþingismaður og landbúnaðarráðherra. 
3 Margrét Jónsdóttir (1922-2010), kona Erlendar Einarssonar forstjóra SÍS. 
4 Hér, eins og víðar, er sleppt að rekja mikinn fjölda embættisbréfa eða vinabréfaskipta samstarfsmanna í 

utanríkisráðuneytinu og öðrum sendiráðum.  
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1 Sendiráðið var á Kommendörsgatan 35, Östermalm. Þau bjuggu á Grand Hotel, á Blasieholmen þar sem HKL bjó 

einnig. 
2 Við landar sem boðnir vorum á hátíðina tókum hátíðlega fyrirmælin um kjólföt; leigðum allt er tilheyrði fyrir ærna fé. 

Gestirnir frá Uppsölum og einhverjir fleiri komu og höfðu fataskipti í herbergi mínu á Upplandsgatan nr. 89. Var það 
kostuleg fylking er við gengum út á torgið áleiðis í tunnelbanan, allir í VÍR-úlpum, sem var þjóðbúningur ísl karlmanna, 
með kjöllöfin niður af. 
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1 Vitni voru þau hjón Svava Jakobsdóttir (1930-2004), rithöfundur, þá ritari í sendiráðinu, og Jón Hnefill Aðalsteinsson 

(1927-2010), síðar prófessor, sem var við nám í Stokkhólmi. Hafði gestur frá Uppsölum orðið seinn fyrir og biðu þau í 
anddyrinu með miðann hans. Dyrnar opnuðust, J.H. þusti út, og sagði við þau: Ég fór í vitlausar buxur. (Þessi saga er 
endurtekin til að sýna hve litlir atburðir geta breyst í frásögnum). 

2 Lýsir þjóðbúningi hennar með skauti, eftirlíkingu af gamla þjóðbúningnum sem oft hafði athygli vakið. Skuplan var 
eftirlíking af faldi/skauti. 

3Blysför okkar landa var glæsileg, vakti mikla athygli.  
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1 Með mökum sem áttu. Þá voru þar auk mín, Birgir Möller sendiráðsritari, Halla Bergs, fulltrúi í utanríkisráðuneytinu, 

útnefnd sérstök aðstoðarkona Laxnesshjónanna, og Ólafur Ólafsson menntaskólakennari er var þar við framhaldsnám. 
2 Jóhanna Kristjana Gunnlaugsd. Briem g. Schütz (1805-86) kölluð hin fagra. Mikil ætt af henni komin.  
3 Niðjatal Briemsættar kom út 1990. 
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1 Pétur Eggerz (1913-94) var líka fulltrúi hjá Evrópuráðinu í Strassborg og vegna þess mikið fjarri. Helgi var ekki 

yfirmaður hans í því embætti. 
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1 Briskyrtillinn. 
2 T.d.: The biggest fish conservation plan on earth. Vélritað handrit. 
3 Hún og Páll, er átti hlut í bílnum, nutu hjálpar Helga við kaupin þar eð gjaldeyrishömlur voru. Fékk hún gjaldeyri 

keyptan af honum; greidd hann svo á reikning hans á Ísl. Var eina misklíð þeirra systkina að einhverju sinni virtist 
hann hafa gleymt fyrirkomulagi þessara samskipta og lét á sér skilja að hafa hjálpað henni peningalega. Það var ekki 

Álfheiður Silvía, Helgi og Doris í Bad Godesberg
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Heim 

                                                                                                                                                     
aldeilis að hennar skapi að þiggja. Skjalið sem hún geymdi best í skjalsafni sínu, vildi tryggja að erfingjarnir myndu ekki 
efast: Reikningsskil bílakaupa. 
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Fjölskylda Álfheiðar Sylvíu og Magnúsar         Ljósmynd: Ágúst Guðmundsson 

 

Helgi Pálsson Briem fæddist 18. júní 1902 á Akureyri og dó í 

Reykjavík 2. ágúst 1981. 

Doris Mildred Parker Briem fæddist 18. sept. 1902 í Birmingham 

á Englandi og dó í Reykjavík 28. október 1999. 
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Eggert Ásgeirsson: 

Fréttabréfa- og bréfamiðlun  
Helga P. Briem 1940-1942 

Í miðju verki við skráningu bréfa Helga P. Briem í handritadeild Landsbókasafnsins 

og fjölskyldubréfasafns míns hafði Rúnar Þór Stefánsson tæknifræðingur samband 

við mig. Hann spurði hvort ég vissi eitthvað um bréfasendingar Helga P. Briem á 

stríðsárunum. Rúnar, sem er frímerkjasafnari, hafði rekist á umslög frá Helga með 

handskrifuðum tölum, sem hann vildi fá skýringar á. Kom í ljós að þær voru með 

rithönd hans. Hafði hann rannsakað málið lengi án þess að finna fullnægjandi 

skýringar á þessu atriði og fleiri þáttum málsins.  

Ég var þá líka að vinna að ævisögu Helga og gat því upplýst hann um sitthvað. 

Móðir mín Friede Pálsdóttir Briem, systir Helga, var samstarfsmaður hans á Íslandi 

og sá um dreifingu sendibréfa fólks af meginlandinu þar og veitti honum ýmsa aðra 

aðstoð. Þá höfðum við bræður, Páll og ég, 10 og 11 ára, tekið þátt í dreifingu 

bréfanna. Bjó ég því yfir minningum um þetta merkilega mál  og hafði undir 

höndum skjöl um það. 

Helgi P. Briem varð sendifulltrúi í Portúgal í júlí 1940 og kom þangað um 

mánaðamót okt./nóv. og bjó þar uns hann fluttist til New York vorið 1942. 

Um bréfamiðlun Helga skrifaði Rúnar Þór grein: Bréfadreifing Helga P. Briem í 

Portúgal 1940-1942 og birti í Frímerkjablaðinu, 1. tbl. 2010. Endurprentuð í þessu riti. 

Þá höfðum við farið saman í gegnum nokkur skjöl og bréf Helga og fundið gögn 

sem komu honum vel við heimildavinnu og ritun greinarinnar. Fyrsta þætti 

rannsóknar Rúnars á bréfamiðlun Helga lauk með ritun greinarinnar. Enn var þó 

ýmislegt óljóst. Málið hafði aldrei verið rannsakað og Helgi sjálfur aldrei, svo 

kunnugt sé, haft um það mörg orð.  

Athuganir okkar Rúnars sannfærðu mig um að nauðsynlegt væri að gera málinu 

frekari skil, ekki aðeins vegna bréfamiðlunarinnar heldur einnig vegna dreifingar á 

Fréttum frá Íslandi og Fréttum frá Færeyjum. Fréttabréfin voru áður órannsökuð eins og 

bréfadreifingin.  

Í skjalasafni Helga í handritadeild Landsbókasafnsins voru fimm tölublöð af 

Fréttum frá Íslandi. Blaðið var einnig til í fréttabréfasafni  þjóðdeildar safnsins ásamt 

útsendingalista Helga. Var þá óljóst hvaðan þau voru þangað komin eða hvernig á 

þeim stóð. Var jafnvel talið að þau hefðu verið gefin út af Félagi íslenskra stúdenta í 

Khöfn. Svo reyndist ekki vera, nema hvað stúdentar höfðu tekið þátt í dreifingu 

þeirra. Með því að athuga þetta hvort tveggja saman fékkst nokkuð heilleg mynd. Í 

þjóðdeildinni var auk fréttabréfa útsendingarlisti, sennilega tilkominn vegna 

dreifingar fréttabréfsins.  
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Þá voru í safninu Fréttir frá Færeyjum, með sama handbragði og hitt fréttabréfið 

og ekki augljóst hvernig væri til komið.  

Þegar tími gafst eftir að hafa tekið saman ævisögu Helga og búið gögn hans til 

prentunar aflaði ég nánari upplýsinga. Helgi P. Briem var safnari og má segja að 

hann hafi ekki fargað neinum gögnum sem hann átti í sínum fórum. Er því um 

mikið gagnasafn frá honum að ræða. Ef segja á sögu dreifingar fréttabréfsins og 

bréfa er fjöldi heimilda og erfitt  að gera málinu tæmandi skil. Með því að tína til 

sýnishorn héðan og þaðan má segja að tekist hafi verið að fá yfirlit um starf Helga á 

þessu sviði og viðbrögð fólksins sem naut þjónustunnar á Íslandi og á 

meginlandinu. 

Er Helgi P. Briem var kominn til Lissabon sagði hann frá því í bréfi 1.1.1941 til 

Álfheiðar Briem, móður sinnar, að hann hafi fengið bréf frá Jóni Leifs, ritað 

11.12.'40. Í því spurði hann um fjölskyldu sína á Íslandi. Þeir Jón voru æskuvinir. 

Feður þeirra, Páll Briem og Þorleifur Jónsson, höfðu stundað nám saman og verið 

samstarfsmenn í stjórnmálum og blaðaútgáfu. Helgi hafði verið við nám og störf í 

Khöfn, Berlín og víðar, starfað í  fleiri borgunum og var í kynnum við marga 

íslendinga, einkum í Kaupmannahöfn og Berlín, m.a. Jón Leifs. Helgi sagði Jón láta 

vel af sér. Rauði krossinn var með skilaboðaþjónustu á stríðsárum, takmörkunum 

háð. Bréfin máttu, skv. fyrirmælum ritskoðunar Breta, ekki vera lengri en tuttugu og 

fimm orð; vera til ættingja og vina og þurfti að koma þeim í skrifstofu Rauða kross 

Íslands í Hafnarstræti 5, Rvík.1 Svipaðar reglur voru um önnur slík skilaboð sem 

fóru í gegnum ferðaskrifstofu Thomas Cook & Son, Ltd. í London. 
 

 

Ekki er ósennilegt að hugdetta Jóns um fréttabréf hafi haft áhrif á Helga. Jafnvel 

líka orð hans um skilaboðin er fóru í gegnum Rauða krossinn. Jón Leifs var, eins og 

þjóð veit, hugmyndaríkur maður. Mál þróuðust skjótt á eftir.  

Helga hefur orðið ljóst að hann gat haft mikilvægu hlutverki að gegna fyrir 

landa sína, starfandi í hlutlausu landi, milli stríðsafla sem ekki leyfðu beint samband 

borgara heimshluta milli. Vitaskuld vakti það samúð hans að stríðsþjáðir vinir hans 

í fleiri löndum voru slitnir úr fjölskyldutengslum. Sjálfur hafði hann náin kynni af 

ófriði og stjórnmálaerjum í Evrópu, eins og kemur fram í ævisögu hans.  

                                                           
1 Ódags. fjölrit frá bresku ritskoðuninni. Ekki er kunnugt um að skilaboðaþjónusta R.K.Í. á stríðsárunum hafi verið 

skoðuð, en mikið fór af slíkum boðum um hendur hans og afrit geymd í safni samtakanna. 
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Nú var hann búsettur í Portúgal, hlutlausu friðarlandi. Hér var tækifæri fyrir 

velviljaðan áhugamann.  

Helgi tvínónaði ekki í þessu máli fremur en oft, bæði fyrr og síðar. Tveim og 

fjórum vikum síðar skrifaði hann þrjú bréf frá Lissabon. Hugmyndin um Fréttabréf 

var mótuð en bréfamiðlunin ekki komin í höfn. Hann var gallharður að koma henni 

í framkvæmd. En háður hjálp á Íslandi.  

Jón Krabbe starfaði í sendiráði Íslands í Khöfn og gat verið Helga hjálplegur 

með útsendingu fréttabréfanna. Það gerði hann síðar, en virðist hafa farið á bak við 

Helga, að einhverju leyti með breytingum á efni þeirra.  

Hér segir Helgi frá bréfamiðluninni.  
 

 

Tveim vikum eftir bréfið frá Jóni Leifs skrifar hann móður sinni og systur. Er hann 

þá búinn að hrinda Fréttabréfi frá Íslandi í framkvæmd og farinn að taka á móti 

bréfum frá meginlandinu. Nú sendir hann Friede Ingibjörgu, systur sinni, að henni 

fornspurðri, fyrstu bréfin frá Íslendingum á meginlandinu.  

                                                           
1 Hér sést að Helga er ljós árekstrahætta ef þeir er nytu þjónustu tengdu málið stjórnvöldum. Það kom líka í síðar í ljós 

með sendiráðið í Khöfn, öndvert við það er hann ætlaði. 
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- 

Svar við þessu bréfi má senda til: H.P.Briem, Rua de Victoria 

7-3, Lisboa. Nefnið ekki adressu móttakanda, en takið fram 

númer bréfsins. Hann hefur skrá með adressunni skv. 

númerinu.  

Friede brást skjótt við og lét bréfunum fylgja miða með þessum texta: 

                                                           
1 Hektograf, var frumstæð fjölföldun er tíðkaðist á nítjándu öld og fyrstu áratugi þeirrar tuttugustu. Nafnið gefur til 

kynna að talið sé hægt að taka 100 eintök. Hjá Helga tókst það ekki alltaf svo vel enda virðast tækin hafa verið farin að 
ganga úr sér enda ný tækni komin til skjalanna: fjölritun. 
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Svarbréf má senda til dr. Helga P. Briem, Rua de Victoria 73, 

Lissabon, Portugal. Ef það kemst í hans hendur, mun hann 

senda það áleiðis til viðtakanda. 

Nafn og heimili viðtakanda skrifist á sjálft bréfið, sem síðan 

er sett  í umslag með utanáskrift H.P. Briem. 

Ef þér þurfið frekari upplýsingar munu þær vera látnar í té á 

Fjölritunarstofu Friede Briem, sími 2250. 

 

Þannig hófst þetta starf, sem stóð yfir, reyndar allt of stutt, eða þar til Helgi fluttist 

burt til New York. Reyndi hann að koma því svo fyrir að framhald yrði á, eftir að 

hann fór frá Portúgal, með því að biðja norskan samstarfsmann og vin Sr. Sigurd 

Dundas1 að halda málinu áfram. Ekki hefur fundist vísbendingu um að það hafi 

tekist. 

Hér skal brotakennd saga þessarar bréfamiðlunar rakin eins og hún kemur fram 

í bréfum sem fundist hafa. Þurfti talsverða útsjónarsemi, skipulag og skrásetningu 

til þess að þetta gæti tekist og fólk í mörgum löndum skildi hvernig þetta gengi fyrir 

sig. Þá þurfti allt að vera traustvekjandi fyrir ritskoðun yfirvalda, í Þýskalandi og á 

Bretlandseyjum. 

Fundur í félagi íslenskra stúdenta í Kaupmannahöfn 

19.2.1941 vottar Helga P. Briem bestu þakkir fyrir það 

góðverk sem hann hefur gert á fréttaþyrstum stúdentum í 

framandi landi. 

Stjórn félagsins2 

Jakob Benediktsson3 málfræðingur, lengst ritstjóri orðabókar H.Í., virðist á þessum 

tíma hafa verið ásamt Jóni Helgasyni prófessor í forystuliði íslenskra stúdenta í 

Höfn. Þeir Helgi höfðu skrifast á einkum um bókmenntir, m.a. vegna milligöngu 

Helga vegna þýðinga Jakobs og Grethe konu hans á verkum Halldórs Laxness. Þeir 

Helgi skrifuðust á um bókmenntamál, en fóru nú að fjalla um annað og meira 

aðkallandi. 
 

 

                                                           
1 Of mikil bjartsýni var að ætla að þetta gæti haldið áfram í höndum skrifstofu S. Dundas. Hann var norskur, með 

fyrirtæki í sama húsi og Helgi var með sína skrifstofu. Tókst vinátta með fjölskyldunum.  Dundas var skírnarvottur 
Álfheiðar Sylvíu Helgadóttur Briem. Helgi skrifaði 4.11.'40: --Sr. Dundas er Norðmaður en þrátt fyrir það  allra besti maður 
sem selur fisk fyrir okkur -- Höfum við verið töluvert mikið saman hér -- 

2 Formaður félagsins var Hjalti Gestsson (1916-2009) landbúnaðarráðunautur frá Hæli. 
3 Jakob Benediktsson (1907-99), lengst forstöðumaður Orðabókar H.Í. 
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Ekki fór alla tíð vel á með þeim félögum eins og komið hefur fram í 

ævisögubrotum Helga. Kristján hafði notið gistivináttu Helga er hann bjó í íbúð 

hans í Berlín rétt fyrir stríð. En að hann skuli skrifa til að þakka fyrir sig með þeim 

hætti sem hann gerir, sýnir hvílíkt erkiíhald hann var, kannski ófínn pappír. 

Fréttabréfin voru fróðleiksnáma og áreiðanlega ógjörningur að koma þeim  saman 

nema notfæra sér öll tiltæk gögn. Leiðinda athugasemd þessari lét Helgi ósvarað, 

enda má spyrja: Hvernig má svara fordómum? 
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1 Kólfur, félag eldri stúdenta í Höfn, undir stjórn forkólfs Sigfúsar Blöndal. 
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Skrifar bréfið á dönsku og biður um að Helgi miðli bréfum þeirra hjóna áfram. 

 

                                                           
1 Hér kemur enn fram að HPB skifar bréfin til móður sinnar og reiknar með að það sé lesið af öllum í húsinu Tjarnarg. 

24/fjölskyldunni. 
2 Erlendur (1913-86), sonur Jóhannesar Paturssonar kóngsbónda í Færeyjum og k.h. Guðnýjar Eiríksdóttur frá 

Karlsskála. Tók stúdentspr. frá MR árið '33, hagfræðipr. frá Khöfn '42; ritstjóri, rithöfundur. Róttækur 
stjórnmálamaður í Færeyjum. Skrifaði íslensku.   

3 Fyrsta Fréttabréfið frá Færeyjum, dags. 15.5.´41? 
4 Anna Catharina Ågot Sveinsd. Patursson (1911-52) eiginkona Sverris Paturssonar (1905-'88), dýralæknis í Danm., 

bróður Erlendar. Hún var önnur í röð sex barna Georgiu og Sveins Björnssonar, síðar forseta. 
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Ávarpar Helgi Erlend sem kollega; hann nam hagfræði í Khöfn og lauk prófi litlu 

síðar. Þakkar bréf 4.6. (sem ekki finnst). Erlendur hefur líklega óskað eftir 

einhverjum hagfræðiupplýsingum sem Helgi segist ekki hafa, annað en 

verslunarstatistík ásamt sögulegum upplýsingum. Býðst til að hafa upp á 

upplýsingum ef Erlendur óski. Segir að ekki fáist neitt til margföldunar bréfa nema 

kalkerpappír og sé erfitt að skrifa það oftar en einu sinni. Vísar honum á Jón 

Krabbe - 

 

 

Þakkar fréttabréfin sem hann fékk frá sendiráðinu. Segir fréttir af giftingum og 

námi íslendinga. Yfirleitt skrifast þeir Helgi á um bókmenntir og Halldór Laxness, 

það hafði nú breyst. 
 

 

                                                           
1 Hér kemur fram að Jón Krabbe tók að sér fjölföldun fréttabréfanna, en brást trausti HPB með því að breyta/ritskoða 

efni þeirra. Sést ekki að J.K. hafi látið HPB af því vita og þurfti hann að halda uppi spurnum um breytingarnar, því 
hann virðist ekki hafa fengið afrit bréfanna sent. 
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Nú segir Jakob Benediktsson, auk annars, frá vaxandi félagslífi í Khöfn, þar sem 

sambandsleysi ýtir undir þörf fólks til að hitta landa sína, m.a. vegna þarfar fyrir að 

fylgjast með bókmenntum. Stúdentafélagið fékk styrk sem Jón Helgason lagði 

viturlega, eins og sagt var, til að yrði notaður í þessu skyni. Íslendingafélagið fékk 

líka styrk, en ekki vitað til hvers hann skyldi notaður. Hér örlar á gamalkunnri 

togstreitu milli félaganna. Nokkru seinna þakkar hann kaffibaunasendingu Helga. 

Sendir tólf  breytt heimilisföng. 
 

 

                                                           
1 Kona og tengdadóttir Jóns biskups Helgasonar, móðurbróður þeirra Helga. 
2 Fyrir suma landa skiptu hagsýsluupplýsingar miklu máli. 
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1 Ríkisstjórahjónin voru að flytja inn á Bessastaði. 
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Lætur fylgja lista yfir tólf breytt heimilisföng ásamt fréttum af lokaprófum fimm 

íslendinga.  

                                                           
1 Ögmundur Jónsson (1910-'79).Verkfræðingur 1937 T.H. í Berlín. Þá berklaveikur og var um tíma á hæli í Sviss. 
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1 Þórdís starfaði hjá Friede systur sinni á fjölritunarstofunni. Helgi dreifir fréttum og þakklæti sínu milli systranna og 

móður sinnar.  



322 

Þakkar hugulsemi Erlendar að hann sendi blað færeyinga, en hefur ekki enn fengið 

það í hendur. 
 

 

 

 

 

Tilkynnir Jakobi að hann sé að flytja til New York og að honum þætti leitt ef 

samskiptaleiðin lokaðist milli landanna. Hann hafi gert samkomulag við kunningja 

um að halda henni opinni. Sá hængur sé á að hann skilji ekki íslensku. Sé það slæmt 

því bréf að heiman séu með mjög vitlausum adressum. Hefur hann því helst von 
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um það takist ef maðurinn gæti sent bréfin til einhvers eins og þeim síðan dreift 

þaðan. Gerir hann sér vonir um að Jakob vilji taka þetta að sér. 
 

Þakkar bréf. Hér kallast hann óbeint á við: a) Jón Krabbe sem strikaði pólitíkina út 

þegar hann ritskoðaði fréttabréf Helga og: b) Íslendinga sem ekki sýndu sama 

frumkvæði og Færeyingar. Blað þeirra heitir: Rúgvin. 
 

 

 

Þar með lauk þeirri umfjöllun þessara bréfasendinga sem ég hef rekist fundið í 

bréfasöfnum. Hef ég ekki hirt um að rekja fjölda þakkarorða sem hann fékk frá 

ýmsum þeirra sem nutu hjálpar hans í bréfaskiptum þeirra. 

Sjálfsagt á ýmislegt fleira áhugavert eftir að koma í ljós. 
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Fréttabréf Helga P. Briem frá Portúgal  

Til íslendinga á meginlandi Evrópu 
1. Fréttir frá Íslandi  
1.  

FRÉTTIR 

FRÁ 
ÍSLANDI 

Til ársloka 

1940 
Ótölus. 

Ódags. 

6 bls.  

Jan. 
1940? 

Um Fréttir frá Íslandi vil ég geta þess að ýmsir vinir og kunningjar hafa beðið 

mig segja sér fréttir að heiman. Þótti mér rétt að skrifa þeim í þessu formi þær 

fréttir, sem ég vildi sagt hafa ef það gæti bætt úr fréttaskorti þeirra sem ég þekki 
persónulega og reyna að taka sem flest af þessum ómerkilegu blöðum handa sem 

flestum löndum og biðja þá sem fá þau að lofa öðrum að sjá þau, ef þeir hefðu 

gaman af því, ef það gæti orðið kveðja frá þeim mörgu, sem hugsa til þeirra 
heima.  Ætla ég að reyna að senda svipuð bréf í  hvert skipti sem ég fæ blöð að 

heiman, en oft getur orðið dráttur á því. Hingað til hef ég ekki getað fengið 

hektógraf eða eitthvað til að margfalda þetta (með), nema sem sama sem 
ónothæft af elli og því er frágangurinn afleitur - afsakið hann. 

Þó mér væri kært að þessi blöð næðu til sem flestra vil ég biðja um að ekkert 

verði birt opinberlega sem hér er sagt. Ég hef utanáskriftir manna í 
Kaupmannahöfn, Stokkhólmi, Berlín, Hamborg og Árósum, en vantar 

utanáskriftir manna í öðrum bæjum. Væri mér því kært ef þeir sem ættu 

kunningja í öðrum bæjum vildu senda mér utanáskriftir þeirra, ef þeir héldu að 
þeir hefðu gaman af Fréttum frá Íslandi. -- Því miður er það litla efni sem ég gat 

fengið hér til að margfalda þessi blöð með nú að þrotum komið, svo afrit eru illa 

læsileg. --  
Þó landar á meginlandinu sakni þess að fá ekki fréttir að heiman er söknuðurinn 

síst minni hjá þeim sem heima eru. Vildi ég því mjög gjarnan reyna að greiða 

fyrir bréfaskriftum ef landar vildu senda mér bréf til fyrirgreiðslu. Þyrftu þau þá 
að vera með utanáskriftinni: H. P. Briem, Rua da Victoria 7-3, Lissabon. Þyrftu 

þau að vera á sem þynnstum pappír og helst ekki nema ein örk, en adressa 

móttakanda skrifuð neðst í horninu til vinstri. Þó þarf ekki að nefna Ísland og 
bæjarnafnið má vera skammstafað. Sendi ég síðan bréfin og mun kunningi minn1 

þar setja þau í umslög skv. adressum neðst til vinstri á hverju blaði. Ég get 

auðvitað ekki tekið neina ábyrgð á þeim, og vil biðja um að hafa efnið svo að 
hvorug ritskoðunin hafi neitt út á þau að setja. Það er best að hafa adressu 

sendanda aðeins aftan á umslaginu en ekki á bréfinu, geymi ég umslagið og kem 

svarinu (áfram) eftir þeirri utanáskrift.  
Ég vil taka það fram að það þarf ekkert bréf til mín og einungis það að ég geri 

þetta algjörlega sem einstaklingur, án afskipta ríkisstjórnarinnar, og því má ekki 

geta mín sem stjórnarerindreka. 
Með kærum kveðjum og góðum óskum yður til handa.  

Helgi P. Briem 

Bréfið er fræðandi og er síðasta fréttin frá 31. des. Ýmislegt er upplífgandi eins 
og batnandi afkoma ríkissjóðs og góðar fréttir úr menningarlífi. Þá eru fréttir um 

fyrirhugaða lýðveldisstofnun. Fróðlegt er að lesa um utanríkismálin. Sveinn 

Björnsson hafði enn ekki verið kjörinn ríkisstjóri en sinnti störfum fyrir 
utanríkisþjónustuna og vann ásamt syninum Henrik Sv. Björnssyni að því að 

safna saman alþjóðasamningum Íslands,  grundvalla framtíðarskipulag 

utanríkisþjónustunnar, starf sem Helgi hafði áður unnið að með þeim, meðan 

hann var í Reykjavík. Samninga Íslands átti hann svo eftir að gefa út fyrir 

starfslok sín. 

                                                           
1 Er Helgi ræðir um kunningja sinn er hann ekki búinn að finna neinn til að hjálpa sér, ekki búinn að nefna það við systur 

sína, Friede, en sem svo tók þegar að sér dreifingu bréfanna á Íslandi. 
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2.  

FRÉTTIR 

FRÁ 

ÍSLANDI 
II. 

Til febrúar-

loka 1941 

Ódags. 

8 bls. 

10/4 m. 

rithönd 
H.P.B. 

ÍSLANDSFERÐIR. Það hafa ýmsir skrifað mér fyrirspurnir um möguleika til að 
komast heim héðan, eða um Ameríku. Vegna annarra sem ef til vill eru að hugsa 

um þetta sem möguleika vil ég setja upplýsingar hér. Hinsvegar hefur mér skilist 

að alltaf sé von um að skip fari frá Danmörku með efnið í hitaveituna og er það 
auðvitað langhentugasta ferð sem nú er hægt að fá. Geri ég ráð fyrir að menn 

séu þegar skráðir hjá sendiráðinu í Kaupmannahöfn, svo það geti alltaf haft 

samband við þá.  
E.s. Edda mun koma hingað 5. til 10. apríl og fara beint heim. Strax og ég frétti um þá 

ferð símaði ég þeim sem höfðu spurt mig og eins til sendiráðanna í Khöfn og 

Stokkhólmi, ef einhverjum skyldi liggja mjög á að komast heim. Eftir þá ferð er naumast 
hægt að búast við ferð héðan eða frá Spáni fyrr en í september, því öll líkindi eru til, að 

lítið verði framleitt af saltfiski í ár og því muni skip ekki verða send hingað suður. Ef það 

yrði mun ég láta sendiráðin vita um slíkar ferðir. 
Það er töluverðum erfiðleikum bundið að fá vegabréfsáritun, bæði til Spánar, og eins 

hingað til Portúgal. Eru hér tugir, ef ekki hundruð þúsunda flóttamanna. Og þó 

portúgalsmenn vilji leysa hvers manns vandræði með hjálpfýsi, sem allir hljóta að dást 

að, eiga þeir óhægt með að taka við fleirum, nema þeir hafi ákveðna von um ferð úr 

landi.Ferðir til New York eru al greiðar, en panta verður far með minnst þriggja 

mánaða fyrirvara, og greiðsla, ekki minni en 60 dollarar að fylgja pöntun. Ódýrasta 
káeta kostar 300 dollara, þar í talið fæði. Karlmenn geta þó fengið matressu og 

gólfpláss fyrir hana í göngum skipsins eða reykskála fyrir 250 dollara. Ferðin tekur 10 

daga. Frá New York til Reykjavíkur kostar farið 500 kr. Og fæði 10.50 á dag í 11 daga. 
Ég hef verið spurður hvort íslenska stjórnin muni ekki geta sent skip hingað til að sækja 

landa og hafa þeir verið taldir 50-70. Ef von um hitaveituskip bregst geri ég ráð fyrir að 

ríkisstjórnin muni gera það sem hún getur til að landar komist heim, en þá væri líklega 
réttast að áskorun um slíkt kæmi frá Kaupmannahöfn þar sem þeir munu vera flestir. 

BRÉFASKIPTI. Hingað hefur komið mikill fjöldi bréfa og nokkuð í rokum, líklega 

vegna ritskoðunar. Hafa þau verið send áfram samdægurs. Bréf mín hafa undanfarið 
komist heim á 3-4 vikum send í flugpósti. Nú er ekki hægt að senda bréf í flugpóst heima 

og kostar því 1 kr. undir bréfið. Hef ég fengið bréf þannig 22 daga gömul. 

Ég þakka fyrir þá hugulsemi að senda bréfin á flugpóstpappír, en hef orðið var við að 
menn taka það heldur hátíðlega að hafa hvert bréf ekki nema eina örk. Auðvitað skulu 

menn ekki taka sér slíkt í baga. Hinsvegar þykir mönnum heima oft betra að fá bréf oftar 

og einnig getur það bætt úr vanhöldum. Þó hefur ekki frést að annar póstur hafi glatast 
en sá sem kom til New York 18. des. Auk pósts frá Ameríku var þar mikið af pósti frá 

Norðurlöndum, aðallega Svíþjóð. Alls fórst póstur í 16 pokum, þar af einn með 

ábyrgðarpósti. 
Ýmsir landar hafa verið svo elskulegir að senda mér persónulega kveðju með bréfum. 

Hefur mér þótt vænt um það og þakka kærlega fyrir. Vinsamlega látið þetta eintak 

ganga til annarra landa.  
Með kærum kveðjum og ---(ólæsilegt). 

Bréfið er skemmtilegt því H.P.B var fundvís á áhugaverðar fréttir. Þetta voru spennandi 

tímar er mikið var um að vera í stjórnmálum á Ísl. Félagasamtök skoruðu á alþingi að 
lýsa landið lýðveldi og kalla saman þjóðfund og kjósa forseta. Segir hann það einkum 

vera framsóknarmenn. Þeir lögðu einnig til að rauður krossinn skyldi numinn brott út 

fánanum, þar eð hann væri frá Dönum kominn. Þá voru flugufréttir um að 
bandaríkjamenn athuguðu að nota Reykjavík sem millistöð flutninga til Bretlands til að 

spara herskipafylgd. 

Sagt frá dauða Einars Benediktssonar. Birtist í Morgunblaðinu erfiljóð sem eitt 
góðskáldanna hafði ort. Var skáldið hróðugt með það. Er það hitti Tómas 

borgarskáld Guðmundsson skömmu síðar brá því en ámælti hann fyrir ræktarleysi 

við minningu þjóðskálds. Þá mælti Tómas: 
Þegar strengir stærsta skáldsins brustu,/ er stoltast kvað og söng af mestum krafti,/ 

Öllum nema landsins lélegustu,/ leirskáldum fannst best að halda kjafti. 
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3.  

FRÉTTIR 

FRÁ 

ÍSLANDI 
III. 

Til 

22.4.1941  

 Ódags.  

M. 

rithönd 

H.P.B.: 
14/5 og 

15/5.  

7 bls. 

BRÉF HEIM sem landar hafa sent mér til fyrirgreiðslu hafa að því leyti sem ég hef frétt 
komist heim á 4 vikum. Hingað hafa þau flest komið vikugömul í flugpósti, en 2-3 vikna í 

venjulegum pósti.  

Ég vil endurtaka að það er velkomið að koma bréfum áfram til Íslands í flugpósti héðan 
til London og þaðan í venjulegum pósti. Burðargjald þarf ekki að senda. 

Með kærum kveðjum og öllum góðum óskum yður til handa. Helgi P. Briem 

Úr bréfinu: Margvíslegar fréttir eru frá Íslandi að segja, fyrst og fremst voveiflegar 
slysafréttir, afleiðing styrjaldarinnar. Settu þjóðverjar hafnbann á Ísland, skólum var 

lokað og börn send í sveit. Kepptust stjórnmálaforingjar um greinarskrif í 

sjálfstæðismálinu og virtist samkomulag í höfn. Lítt fréttist af Alþingi. Menning 
blómstrar. 

4. 

FRÉTTIR 

FRÁ 
ÍSLANDI 

IV.  

Til 
28.5.1941. 

29.6.’41.  

5 bls. 

Þar sem sendiráðið í Kaupmannahöfn hefur gert mér þann greiða að bjóðast til að taka 

afrit af þessum fréttum handa þeim er ég óskaði eftir, munu þeir, sem ég hef sent þær 

beint undanfarið í framtíðinni fá þær frá sendiráðinu. H.P.B. 
Með kærum kveðjum og öllum góðum óskum til landa. 

Helgi P. Briem 

Úr bréfinu: Ekki  eftirmáli höfundar.  
Í ljós kom síðar að sendiráðið brást Helga með eins konar ritskoðun. Helstu tíðindi eru 

um sjálfstæðismál og ályktun Alþingis 17.5.: Alþingi telur Ísland hafa öðlast fullan rétt 

til sambandsslita og lýðveldisstofnunar. Gladdi það menn að Stauning forsætisráðherra 
dana tók vel í málið.  

5.  

FRÉTTIR 
FRÁ 

ÍSLANDI  

V.  
Til 

18.7.1941. 

15.8.’41? 

9 bls. 

Í Fréttabréfinu segir frá ákvörðun póststjórnar um að ekki verði sendur póstur frá Íslandi 

til Danmerkur eða landa á valdi þjóðverja. 
Hygg ég að bann þetta geti naumast náð til bréfa sem mér eru send til fyrirgreiðslu að 

heiman, enda hef ég númerað hvert bréf og látið fylgja þau boð að senda megi mér 

bréfið utanáskriftarlaust en með númerinu, því ég hafi skrá yfir sendendur skv. því. 
Bréf sem mér hafa verið send frá meginlandinu gengu mjög vel til að byrja með, en í 

júní komu aðeins fram 11 bréf, Í júlí komu hinsvegar fram tæplega hundrað, sum þeirra 

orðin þriggja mánaða gömul. Þó vantar nokkur bréf inn í sem líklega koma fram síðar, 
því ekki er vitað til að annar póstur hafi tapast á leið til Íslands en mestmegnis frá 

Bandaríkjunum. Eins og áður er mér ánægja að reyna að koma bréfum á milli og fæ 

alltaf töluverða hríð af bréfum til fyrirgreiðslu. 
HEIMFERÐ. Það var gert ráð fyrir í vor að saltfiskfarmur kæmi hingað til Portúgal í 

haust og þá fengist ferð með því skipi heim. Nú hefur svo farið að bretar kaupa allan 

saltfisk okkar og verður ekkert afgangs handa þessum gömlu viðskiptavinum hér. 
Er ég sá hvað verða vildi símaði ég utanríkisráðuneytinu og spurðist fyrir um 
hvort ekki myndu verða einhverjar skipaferðir hingað til meginlandsins. Svaraði 
ráðuneytið að það sæi enga möguleika til skipaferða til suðurlanda fyrst um sinn. 

Símaði ég þessar upplýsingar til sendiráðanna í Kaupmannahöfn og Stokkhólmi og eins 
til þeirra manna sem spurst höfðu fyrir um ferðir. 

Þeir sem gætu komist hingað til Portúgal myndu þó fljótlega geta fengið far í flugvél til 

Írlands, en það kostar rúmar 800 kr. danskar. (3.600 escudos). Þaðan mun frekar 
auðvelt að komast heim. Þó get ég ekki ráðlagt mönnum að brjótast í slíkt ferðalag, 

nema alveg sérstaklega brýn nauðsyn beri til. 

Með kærum kveðjum og öllum góðum óskum til landa. 
Helgi P. Briem 

Úr bréfinu: 7. júlí hófst herseta Bandaríkjanna þegar floti þeirra sigldi inn í Rvíkurhöfn. 

Segir Helgi vel frá þeim atburðum öllum. Eru þeir og samningar við Bandaríkjamenn 

meginefni Fréttabréfsins sem og kjör Sveins Björnssonar sem ríkisstjóra, ræða hans og 

ákvörðun um ríkisstjórasetrið á Bessastöðum.  

Var tíð mjög góð og sumarferðalög meiri en áður á landinu. 

FRÉTTIR 
FRÁ 

ÍSLANDI.  

Í ágúst 1941 

Ódags. 
6 bls. 

Þetta mun vera Fréttabréf sendiráðsins, væntanl. unnið upp úr Fréttabréfi Helga nr. 5. 
Dreifði Helgi sínu bréfi víða en sendiráðið eingöngu til landa í Danmörku. 

Trúnaðarmál. Beðið um að það sé látið berast meðal landa.  

Efnissafnið er áþekkt bréfum Helga, þó er hans ekki getið. Er því vafamál að þetta bréf 
sé frá honum komið, sérstaklega þar sem næsta bréf er tölusett VI. 
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6. FRÉTTIR 

FRÁ 

ÍSLANDI  

Tölus.: VI.  
Til 

14.9.1941 

16. okt. 

1941. 

5 bls. 

Þess skal getið að í blöð þau sem hér er stuðst við vantar tölublöði frá 4. til 14. ágúst 
Með kærum kveðjum og öllum góðum óskum til landa. 

Lissabon, 16. október 1941. Helgi P. Briem 

7.  

FRÉTTIR 
FRÁ 

ÍSLANDI 

Tölus.: VII. 
Til 18.11. 

1941. 

18.12.19

41. 
9 bls. 

-- Bréf að heiman eru nú farin að koma í stórum skriðum til mín. Áður komu þau ekki 

nema á stangli, en 5. nóv., 15.-16. nóv.  og 16.-17. desember hafa komið nokkur 
hundruð með skipum. Í nóv. komu bréf sem voru orðin gömul, sum allt frá því í maí, en 

síðan hafa þau flest verið eins til tveggja mánaða  gömul, auðsjáanlega geymd í 

ritskoðun. Þar sem þau voru flest með flugburðargjaldi símaði ég póststjórninni heima 
til að reyna að fá því kippt í lag að slík bréf tefðust ekki svo lengi. Bréfin sendi ég áfram 

samdægurs til að reyna að koma þeim fyrir jólin til móttakenda þó lítil von sé til þess. 

Það gekk mjög stirt að koma bréfum á milli seinni hlutann í sumar og komu sum ekki 
fram fyrr en eftir þrjá mánuði, en nokkur töpuðust. Voru það 20 bréf frá því í apríl og 24 

sem eru stimpluð, flest í Khöfn 11.-16. júní.  

Nú sýnast bréfasendingar aftur ganga skár og hefur víst lítið glatast af bréfum síðan í 
júní. Verður alltaf að gera ráð fyrir að þau taki 2 mánuði hvora leið og væri því rétt að 

skrifa á 4-6 vikna fresti þar til sambandið er komið á.  

Mér er ánægja að koma bréfum á milli og greiða fyrir þeim eftir getu.  
Fyrsta bréf til hvers hér úti sendi ég með flugpósti, því þá munu menn bráðastir í 

fréttirnar, en mun ekki halda því áfram með seinni bréf til sama móttakanda. -- 

Með bestu óskum um gleðileg jól og farsæld og frið árið 1942. 
Monte Estoril, Portúgal, 18. desember 1941. 

Helgi P. Briem  

Þar sem næsta Fréttabréf hefur væntanlega verið sent út af sendiráðinu í Khöfn og að 
einhverju leyti samið upp úr þessu hefur þetta fréttabréf Helga ekki dreifst nema til 

þeirra sem hann var í beinu bréfasambandi við í Danmörku; á öðrum Norðurlöndum og 
Þýskalandi. 

FRÉTTIR 

FRÁ 

ÍSLANDI  

Á tímabilinu 

1.10. – 

15.11.1941 

Ódags.. 

7 bls. 

Fréttabréf sendiráðsins (væntanlega unnið upp úr fréttabréfi Helga, dreift um 

Danmörku. Helgi hefur þá dreift sínu bréfi til annarra landa og vina í Danmörku. 

Látið berast meðal landa. Óundirritað.  

Viðbætir er með þessari útgáfu sendiráðsins: Útdráttur úr greinargerð Hermanns 

Jónassonar forsætisráðherra dags. 24. október 1941 og lausnarbeiðni 

ríkisstjórnarinnar. -- (N.b. Því skal skotið hér inn til skýringar, að hinir 
stjórnarflokkarnir og blöð þeirra hafa ámælt forsætisráðherra fyrir lausnarbeiðnina.).  

8.  

FRÉTTIR 

FRÁ 
ÍSLANDI 

Tölus.: VIII.  

Til 
janúarloka 

1942. 

Ódags.. 

7 bls. 

Með bestu kveðjum og öllum góðum óskum til landa. 

Helgi P. Briem 

Þetta fréttabréf er í tveim útgáfum, þetta bréf Helga og hið næsta. Vísað er í 
athugasemdir með bréfi nr. 7. 

FRÉTTIR 

FRÁ 
ÍSLANDI 

Ótölus.: Til 

janúarloka 

1942 

Ódags.. 

6 bls. 

Fréttabréf sendiráðsins samið upp úr fréttabréfi Helga nr. 8. 

Fréttir frá Íslandi til janúarloka 1942 í frásögn Helga P. Briem. 
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9. 

FRÉTTIR 

FRÁ 

ÍSLANDI.  
Tölusett: IX.  

Til 

17.3.1942 

30.5.194

2. 

5 bls. 

FRÉTTIR FRÁ ÍSLANDI. Þar sem ég er nú á förum vestur um haf hætta Fréttir frá 
Íslandi að koma héðan frá Portúgal. Þykir mér það leitt því þau mörgu og vinsamlegu 

bréf sem landar hafa sent mér hafa sannfært mig um nauðsyn þess að flytja löndum 

fréttir að heiman nú þegar hið prentaða mál telst óferjandi. Ekki aðeins vegna þess hvað 
löndunum hér úti líður betur, heldur einnig vegna landsins og álits þess út á við. Í 

fréttaleysi koma oft upp einkennilegustu og skaðlegustu kviksögur. 

Ég vonast til þess að landar leggi saman og fái sér fréttaritara heima til að segja 
tíðindin. Hafa færeyingar haldið úti hálfsmánaðarblaði í Kaupmannahöfn um nokkurt 

skeið og ætti íslendingum því ekki að verða skotaskuld úr því, enda eigum við 

fjöldamarga ágætlega pennafæra menn, einmitt meðal meginlanda. 
BRÉFASAMBANDIÐ HEIM. virðist einnig hafa uppfyllt nokkra þörf, því það eru orðin 

nokkur þúsund bréf sem komið hafa við hér á leið heim og heiman.  

Þó ég fari héðan frá Lissabon hef ég ákveðið að hafa skrifstofu áfram í mínu nafni á 
Rua Victoria 7 og mun þar maður sjá um bréfin sem koma til mín og senda þau báðar 

leiðir þó ég sé hvergi nærri. Utanáskrift mín breytist því ekki, en gott væri að nafn og 

heimilisfang móttakenda væri á hverri örk og sérstaklega að smámyndir séu vel 

merktar. Hafa þær komist í gegnum ritskoðun að jafnaði, nema þær séu upplímdar. 

Þar eð utanáskriftir heimanað eru stundum allrangar og ófullnægjandi, t.d. N.N. 

Þýskalandi og ekkert annað þarf kunnugur maður að fjalla um þau. Hefur Jakob 
Benediktsson cand. mag. gert móttakendum og mér þann greiða að taka að sér að sjá 

um útsendingu bréfanna, enda eru þau langflest til Danmerkur. Mun hann reyna að 

hafa uppi á móttakendum ef hann fær bréf  til baka með rangri utanáskrift  --. 
Utanáskrift mín í New York er -- Kveð ég svo landa með óskum um góða líðan og góða 

heimkomu að stríði loknu til okkar fjarlæga en ætíð nálæga Íslands. Megi því ætíð 

vegna vel og íslensku þjóðinni hvar sem hún er á vegi stödd. 
Lissabon, 30. maí 1942. 

Helgi P. Briem 

Þetta bréf er í tveim útgáfum sjá eftirfarandi. 

FRÉTTIR 
FRÁ 

ÍSLANDI.  

Ótölus. 

Til 

17.3.1942 

Ódagsett. 
4 bls. 

Fréttabréf sendiráðsins samið upp úr fréttabréfi Helga nr. 9.Útgáfa sendiráðsins af nr. 
9. 

Fréttir frá Íslandi til 17. marz 1942 í frásögn Helga P. Briem. 

Niðurlagsorð Helga eru birt stytt og ýmsu breytt. 

Bætt við að Helgi P. Briem hafi verið skipaður aðalræðismaður í New York. 

Má geta þó það komi þessu máli ekki beint við: Eftir að bréfasendingum þeim lauk, er tengdust H.P.B., eru: Fréttir frá 

Íslandi 23. nóv. til 22. des. 1942 og  frá sept. 1944, í  þjóðdeild Lbs. Þá eru þar og þjóhátíðasöngvar Huldu og 
Jóhannesar úr Kötlum frá 17. júní 1944, sem virðast hafa verið sendir sem dreifibréf. 

2. Fréttir frá Færeyjum. 

Rituð á íslensku með sama handbragði H.P.B. og Fréttir frá Íslandi. 

1. 
FRÉTTIR 

FRÁ FÆR-
EYJUM 

Ótölus. 

15.5.194
1? 

4 bls. 

Inngangur: Erlendur Patursson stud. polit. skrifaði mér til að biðja mig um að segja sér 
og öðrum Færeyingum það sem ég kynni að hafa séð í íslensku blöðunum um ástandið í 

Færeyjum, bæði stjórnarfarslega og atvinnulega. Mér er það auðvitað ljúft, þó ég geti 
því miður ekki endurgoldið þá kurteisi hans að skrifa mér á ágætri íslensku með því að 

skrifa þetta á færeysku, enda er það látið fylgja Fréttum frá Íslandi, því ég veit að 

íslendingar vilja gjarnan fylgjast með hvað skeður hjá þessari vösku frændþjóð.1  
Megi Færeyjum ætíð vegna vel. 

Engin undirskrift. 

Bréf það frá Erlendi Paturssyni, sem Helgi minntist á; hefur ekki fundist. Sjá bréf E.P. 
1.6.'41.  

2. 

FRÉTTIR 

FRÁ FÆR-
EYJUM 

Ódags., 

ótölus. 

Rithönd 

H.P.B.: 

15.5.194
1. 

Með rithönd HPB.  

Þetta gæti verið fyrsta tölublaðið, en dagsetning blaðanna sé óviss. Á eintakið sem 

varðveist hefur er ritað með hönd Helga: Sendi einnig F.f.F. dags. 22.4. að mestu viðtal 
við Ú.Þ.2 í Alþbl. 21.4.’41 og eingöngu byggt á því – sent 15. 

Þetta verður að teljast sérstakt tölublað þó ekki hafi fundist.   

                                                           
1 Inngangurinn bendir til að þetta sé fyrsta tölublaðið. 
2 Úlfar Þórðarson fór í augnlækniserindum til Færeyja og segir skilmerkilega frá hve mjög Færeyingar urðu fyrir árásum 

þjóðverja vorið 1941. Þýskar flugvélar komu stundum daglega. Færeyingar misstu á mánaðartíma fjögur skip, þ.á.m. 
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3. 

FRÉTTIR 

FRÁ FÆR-

EYJUM II. 
Ódags. 

Til 

2.4.1941. 

Ein bls. 

Með rithönd HPB: Tvö eintök til Erlendar Paturssonar1 send 15.5. 
Ekkert ávarp eða undirskrift.  

4. 

FRÉTTIR 

FRÁ FÆR-
EYJUM. 

Ótölus., 

ódags. 

Um 

9.4.1942 

Tvær bls. 

Eftir að Erlendur Patursson skrifaði HPB 12.3.’42 þakkir fyrir Fréttabréf frá Íslandi 

svaraði HPB honum 9.4.'42. (sjá nánar síðar) m.a.: Stóð svo einkennilega á að einmitt 

þann 12. f.m. birtist viðtal við mann sem var nýkominn frá Færeyjum eftir fimm mánaða 
dvöl þar. Fréttabréfið er mest frásögn Lárusar Ólafssonar2 lyfjafræðings í 

Morgunblaðinu 12.2.’42. 

Auk frásagnar Lárusar segir Helgi frá nýþýddri bók, Feðgum á ferð eftir Heiðinn Brú og 
birtir kvæði  eftir J.H.O. Djurhus úr Norrænum jólum, jólahefti Norræna félagsins. 

Röð bréfanna og fjöldi er ekki öruggur.  

 

Ályktun: Helgi P. Briem skrifaði frá Portúgal til Íslendinga á meginlandinu níu tölublöð af Fréttabréfi 

frá Íslandi á tímabilinu frá árslokum 1940 til maí 1942.  Til viðbótar skrifaði hann fjögur tölublöð af 

Fréttum frá Færeyjum. 

 

Áskrifendalistar að Fréttum frá Íslandi. 

A) Í skjalasafni Helga P. Briem öskju nr. 31 í handritadeild Lbs. er ljósrit leiðrétts og þvælds 

útsendingarlista, með nöfnum og dagsetningum útsendinga á 9 tölublöðum fréttabréfsins til samtals 28 

manns, einkum í Svíþjóð, Noregi, Þýskalandi og á Ítalíu auk nokkurra í Danmörk sem Helgi hefur 

væntanlega sent sjálfur. Á listann er skrifaðurður útsendingardagur til hvers einstaklings. Listinn er 

þéttskrifaður og sýnist líklegt að ekki hafi komist fleiri nöfn fyrir og þá annar listi tekið við, ef Helgi 

hefur haldið skráningu áfram.3 Frumrit sama lista er í þjóðdeild. Gæti það bent til þess að Helgi hafi 

sent frumritið til Hafnar þegar hann hætti ritun F.f.Í. 

B) Í Lbs., þjóðdeild, er vélrituð/ódagsett kopía annars áskrifendalista, sennilega gerður af Helga P. Briem og með 

handbragði hans. Á listanum eru 230 nöfn í mörgum löndum. Sennilega hefur Helgi sent Íslendingafélaginu; 

væntanlega einnig sendiráðinu, listann til notkunar v. útsendingar til íslendinga. Eintakið í þjóðdeildinni er 

ónotað og því ekki vinnueintak. Nokkur nöfn eru á lista A, en ekki B.

                                                                                                                                                     
stærsta togara sinn. Fjórtán manns fórust á skipunum. Tveggja skipa saknað að auki. Ráðast þjóðverjar á flestöll skip 
sem þeir koma auga á, jafnvel róðrarbáta. 26.3. var gerð loftárás á Þórshöfn. 

1 Þeir bræður, Erlendur, Sverrir Paturssynir og Anna Sveinsdóttir Patursson, kona hans, rita nöfn sín á víxl með einu eða 
tveim essum. 

2 Lárus Ólafsson (1911-‟87) lyfjafr. frá Vestmannaeyjum. Lyfjafræðingatal, '04 segir hann hafa verið aðstoðarlyfjafræðing 
í Þórshöfn í Færeyjum árið 1943. Bendir það til að hann hafi verið kominn þangað fyrr.  

3 Í  bréfum segist HPB sjálfur senda fyrsta bréf til hvers einstaklings en láti svo aðra, Jakob Benediktsson eða einhvern 
annan taka við næstu bréfum. Þetta gerði hann til að fólk sem aldrei hafði fengið bréf áður þyrfti ekki að bíða nema 
sem styst. 
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Helgi P. Briem: 

Jón Helgason biskup. 

Alltaf er nokkrum erfiðleikum bundið að reyna að skilja þá sem eru heilli kynslóð 

eldri en sjálfur maður. Er ég reyni það nú er það af því að ég þykist hafa kynnst 

persónuleika, sem ég tel svo mikils virði, að ég vildi að aðrir gætu notið hans með 

mér. 

Ég leit oft inn til hans á skrifstofu hans í Tjarnargötu 26.1 Stofan hans bar merki 

um manninn. Út við gluggann stóð allstórt skrifborð, gamaldags með skúffum, 

troðfullum af öllum mögulegum gömlum skjölum. Til beggja handa voru 

bókaskápar sem náðu upp í loft. Við suðurvegg var skrifpúlt, því hann stóð oft við 

skriftir. Í púltinu var mappa full af teikningum og myndum, en venjulega stóðu 

málverk eftir hann uppi á púltinu. Til beggja handa voru bókaskápar. Á vesturvegg 

voru lágir bókaskápar, en þar yfir voru veggirnir þéttsettir ljósmyndum af hinum og 

öðrum merkisklerkum. Þar yfir voru málverk eftir biskup. 

Norðurveggurinn var jafn mikið hlaðinn myndum, bæði mannamyndum og 

málverkum eftir sjálfan hann. Mannamyndirnar voru af ættingjum og vinum og 

allmargar frá því hann var í skóla og af skólabræðrum hans.  

Sófi var við vegg, gamaldags, með geymslum í stöplum beggja megin. Þar 

geymdi hann gömul bréf úr ætt sinni er farið höfðu milli föður hans og afa, ræður 

Tómasar Sæmundssonar, gamlar dagbækur og almanök frá liðnum öldum, því 

forfeður hans, sem og sjálfur hann, voru geymnir á allt það sem skrifað var á 

pappír. 

Að skapferli var hann kennari og spámaður, með kosti og galla hvors tveggja.  

Þegar ég segi að hann sé spámaður á ég við það að sterkasti þátturinn í 

skaplyndi hans var að bera sannleikanum vitni, eins og hann sá hann, hverjar 

afleiðingar sem það kynni að hafa. Hann kunni ekki að fara í felur með tilfinningar 

sínar eða álit.  

Skoðanir hans í guðfræði voru all róttækar er hann kom heim frá námi. 

Skilningur hans neitaði að skoða það allt bókstaflegan sannleika sem stóð í 

biblíunni, eða telja fyrstu Mósebók heppilega undirstöðubók í náttúruvísindum. 

Slíkt var þá skoðað ganga villutrú næst.  

Honum var ekki nóg að kenna í Prestaskólanum það sem hann taldi rétt. Hann 

gaf einnig út tímarit. Í fimmtán ár predikaði hann annan hvorn sunnudag í 

                                                           
1 Húsið stendur með framhliðina að Tjörninni móti austri. Það var í tíð biskupsins rauðmálað með gulum gluggum, skv. 

því sem Þórdís Briem sagði. 
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Reykjavík, ekki sér til launa eða dýrðar, því hvorugt fékk hann, heldur af 

spámannlegri þörf  til að bera sannleikanum vitni. 

Hann hafði ákaflega gott minni, þó það væri ekki fullkomlega traust, frekar en 

hjá öðrum mönnum. Hann mundi ekki aðeins eftir mönnum, heldur einnig 

landslagi og það sem mér þótti merkilegast, eftir löngu horfnum húskofum. 

Minnugir menn virðast oft drekka í sig endurminningar fram að vissum aldri. 

Þar eftir fer skilningurinn að hafna minningum sem ekki hafa sérstakt gildi. 

Sérstaklega minnast menn æskuára sinna og æskufélaga og halda tryggð við þá, svo 

vinátta helst við æskufélaga þó áratugir líði svo þeir sjáist ekki. 

Líkast til gerir þetta góða minni frá æskuárunum menn að góðum kennurum. 

Lifandi endurminning um æskuárin hjálpar til að meta erfiðleika þeirra sem þeir 

kenna og skilja unglinga. 

Hann naut þess mjög að segja frá og hafði mikla frásagnargáfu. Er hann talaði  

vandaði hann ekki mál sitt, en það sem hann sagði var lifandi, dró upp mynd og var 

dramatískt. Kennarinn verður að sleppa smáatriðum og stikla á því stóra; þar sem 

vísindamaðurinn telur aðalatriðin kunn; leggur því alla áhersluna á smáatriðin, sem 

öðrum finnast oft og einatt fánýt. Jón biskup hafði þennan eiginleika í háum mæli. 

Hann kunni ógrynni af sögum, hnyttnum tilsvörum og skrýtnum orðatiltækjum og 

hvernig á þeim stóð. Gat hann gert löngu dauða karla og kerlingar lifandi fyrir 

manni og leikið þau með málrómi og ýmsum kækjum þeirra. 

Er hann varð biskup taldi hann ekki rétt að hafa sérskoðanir sínar í guðfræði 

mjög á oddinum. Taldi hann sitt starf vera að sameina kirkjunnar þjóna en ekki 

sundra. En hann missti einnig hið persónulega samband við guðfræðistúdenta. Ég 

held að hann hafi alltaf saknað þess. 

Starfsþrekið heimtaði útrás. Hann hætti við fjórða bindið af kirkjusögu sinni til 

þess að taka ekki fram fyrir hendurnar á eftirmanni sínum. Beið það því í 17 ár að 

við þá bók væri lokið, bók sem hann taldi lífsverkið sitt. 

Er hann sagði frá, þá tókst hann allur á loft, talaði með sínum sterka rómi svo 

að glumdi í stofunni og hló svo undir tók þegar hann var búinn að skila rúsínunni í 

sögunni. Þessar löngu liðnu manneskjur stóðu svo lifandi fyrir hugskotssjónum 

þeirra sem hlustuðu á, eins og þær hefðu sjálfar verið í stofunni. Og hann lifði svo í 

sögunni að hann gerði sig nefmæltan eða gormæltan, blestan eða loðmæltan, eins 

og átti við og var jafnvel reiður andstæðingur sögupersónunnar um stund á eftir.  

Er hann lýsti einhverjum varð það ákaflega lifandi og litauðugt. Frásagnir hans 

urðu því þeim sem á hlýddu ógleymanlegar. Líkast til hjálpaði þetta honum til að 

vera góður kennari. 
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Ég sat einhvern tíma hjá kunningja er þangað kom ungur prestur er var nýbúinn 

að taka við brauði. Var hann furðulega daufur í dálkinn. Er hann var inntur eftir 

hverju það sætti, þá sagðist hann vera nýkominn frá Jóni biskupi. Hafi hann bent 

sér á smáskissu sem sér hafi orðið á, en all eftirminnilega. 

Stóð svo á að skömmu eftir að hann kom að brauði sínu átti hann erindi við 

stjórnarráðið og skrifaði því bréf. Hann vildi vanda sig og skrifaði yfir þvera örkina 

með stóru letri: Erindisbréf.  Einhvern veginn hafði merking þess orðs farið framhjá 

honum. Er hann hitti Jón biskup sagði hann að slíkt væri ekki að verja, því 

erindisbréf væru bréf er yfirvöld gæfu starfsmönnum, leiðbeiningar um hvernig 

þeim bæri að rækja starf sitt. Presturinn skildi þetta auðvitað strax, en biskup hélt 

áfram að hamra þetta inn í höfuðið á honum, enda tókst það svo vel að ég er viss 

um að enginn viðstaddur notar þetta orð í rangri merkingu, þó þeir verði hundrað 

ára gamlir. Heyrðu þeir það þó frá öðrum. 

Þessi kennsluaðferð tekur ef  til vill ekki tillit til tilfinninga nemandans, en hún 

verður furðu minnisstæð. Hinsvegar mun fullorðnum mönnum ekki falla hún og 

munu þeir sumir hafa haft heldur horn í síðu biskups, að minnsta kosti aldrei 

komist í það náið samband við hann að þeir hafi getað losnað við vissan 

skóladrengjaótta við hann. 

Þessi skortur á millistígum bagaði hann allmjög. Menn nutu sín oft ekki í návist 

hans og mildir menn komu lítt að skoðunum sínum; missti hann því af samneyti við 

menn og þeirri gleði að blanda við þá geði. Varð hann því einmana er gamlir 

kunningjar og vinir á hans reki féllu frá hver eftir annan. En hinsvegar varð hann 

mildari og ljúfari og sóttu þá unglingar til hans og börn, sem heldur höfðu forðast 

hann, er hann var í fullu fjöri og blóma. 

Hann var meira en meðalmaður á hæð og hár til hnésins og all stórbeinóttur. 

Hann var grannur alla sína ævi, magur, gat maður sagt, þó hann þyngdist örlítið 

síðustu árin sem hann lifði. Höfuðið var vel mótað og ennið hátt með djúpum 

hoffmannavikum. Augun voru dökkblágrá, áberandi skær fram á ellidaga. Hárið var 

skolleit en skeggið rauðgult. Bar hann alla daga yfirvaraskegg og hökutopp sem 

hvort tveggja varð því smærra sem árunum fjölgaði. Hann hafði aðeins hálfar 

augnabrýr og lítil augnahár. 

Þó var allt yfirbragðið skörulegt og gáfulegt, mikið skap í augabrúnum og enni, 

en hakan og niðurandlitið allt fíngert og nærri viðkvæmt. Hendurnar voru allstórar 

og hnúarnir stórir.  

Hann gekk að jafnaði í diplomatfrakka og hékk gylltur kross í festi um hálsinn1 

og lét fingurna leika við festina, því fjörið var meira en svo að hann ætti hægt með 

                                                           
1 Þetta var kross úr gulli með gullfesti sem Prestafélagið mun hafa gefið honum á merkisafmæli. Hann lét krossinn ganga 

til eftirmanns síns. Mun sami kross og keðja enn notuð af biskupi Íslands. Eftirmaður var lægri vexti en Jón og þótti 



334 

að sitja alveg hreyfingarlaus. Auk giftingarhringsins bar hann ætíð steinhring er átt 

hafði Árni stiftsprófastur Helgason í Görðum. Hann var glær og gler í steininum og 

sagði hann ófeiminn frá því.  

Hann hafði ekkert lag á að auglýsa sig um neitt. Ef hann fékk lof, dró hann 

strax úr því, eða þakkaði öðrum. Hann hefur málað eina fallegustu Þingvallamynd 

sem ég hef séð. Minntist ég einhvern tíma á að mér þætti sú mynd vel heppnuð og 

sérstaklega góðir litir í henni. En Ásgrímur á mótívið, sagði hann strax og þakkaði 

Ásgrími fyrir að hafa fundið þann stað sem hann hafði málað; séð fegurð Þingvalla 

þaðan, er hann málaði þessa mynd. 

Er hann fékk áhuga fyrir einhverju máli rannsakaði hann það til þrautar og gróf 

alla útanga. Var hann furðu glaður er hann fékk einhvern til að hlusta á fyrirlestur 

um það mál og útskýrði nákvæmlega allar hliðar þess, og gerði það skemmtilega, þó 

ekki væri annað ern prestmata1 í útkjálkabrauði. Var hann þá ákaflega viss í sinni 

sök, en hafði samt mjög gaman af ef hann gat fengið skynsamlega gagnrýni á því. 

Yfirleitt var hann ekki mjög rýninn á heimildir; þótti nóg að hafa góðs manns orð 

fyrir að eitthvað væri svo háttað, þó heimildarmaður hans hefði varla haft nema 

ómerkilegan orðróm að styðjast við, eins og t.d. Espólín. 

En þó hann væri svona viss í sinni sök, var hann ákaflega auðmjúkur maður 

undir niðri. Þakklátur fyrir góðar gjafir guðs; alveg laus við nokkurn hroka. Ef til 

vill þótti honum störf sín af vanmætti gerð. Að minnsta kosti tók hann gagnrýni á 

þeim mjög vel. Og þegar hann varð fyrir heldur dónalegu aðkasti vegna 

sálmabókarviðbætisins tók hann því með mildu skapi og reyndi ekki einu sinni að 

verja sig. 

Eins kunni hann ekki að auglýsa neitt af verkum sínum. Enginn Íslendingur 

mun hafa skrifað eins mikið af sagnfræðiritum. Þó munu bækur hans yfirleitt hafa 

verið lítt kunnar.  

Þessi tryggð Jóns biskups við æskuárin, og æskuáhrifin, hefði auðveldlega getað 

eyðilagt allt hans líf. Mér þykir líklegt að hann hafi valið sér guðfræðinám, af 

virðingu fyrir föður sínum og forfeðrum, því hann hafði mikla ættartilfinningu. Það 

nám átti ekki við hann, fremur að skrásetja athuganir sínar og sagnfræði. 

Þegar hann kom út fyrir pollinn, tók hann að leggja stund á guðfræði. Varð 

hann fljótt vinsæll meðal félaga sinna, ekki aðeins íslenskra - hann og séra Haraldur 

Nielsson voru óaðskiljanlegir vinir - heldur einnig danskra. Héldust þau 

vináttubönd, t.d. við stiftsprófast Hoffmeyer, meðan þeir lifðu. Hann var því einn 

af þeim fáu íslensku menntamönnum, sem átti góða vini í Danmörku, og gat því 

                                                                                                                                                     
keðjan of löng, stytti hana, og gaf dóttur sinni  það sem af gekk sem armband. Var lítil hrifning í fjölskyldunni af 
þessari gjörð. 

1 Smjörgjald til prests af bændakirkjujörð. 
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ekki tekið undir þá pólitískur andúð gegn þeim sem mjög tíðkaðist hér á Íslandi. 

Skildi það hann að vissu leyti frá mörgum samtíðarmönnum sínum. 

Á Hafnarárum hans kenndu í háskólanum feðgar sem Scharling hétu. Var sagt 

að guðfræðideildin hefði föðurinn, soninn, en vantaði aðeins heilagan anda. Þá var 

að komast í tísku einkennileg náttúruvísindastefna í guðfræði. Guðfræðingar áttu 

erfitt með að verjast ásókn þeirra manna sem fannst þeir hafa höndlað allan 

sannleika með kenningum Darwins og annarra náttúrufræðinga um framþróun 

tegundanna og eilífan breytileik lífsins. 

Í stað þess að leita til upphafs allra hluta og líta upp; spyrja hver hafi skapað 

sólina og ganga út í rökkrinu, sjá fjarlægar sólir verða sýnilegar gegn bláma 

himinsins; spyrja hver skapað hafi festinguna, þá settust þeir við olíulampann sinn 

og fóru að reyna að laga til í biblíunni. Var það heil vísindagrein að rannsaka 

biblíuna og útskýra hana. 

Gamla testamentið gátu þeir eiginlega ekkert gert með og vildu helst láta það 

falla í gleymsku. Eftir var Nýja testamentið og Kristur. Auðvitað skildu þýskir 

prófessorar ekki Krist, en þeir skildu postulann Pál, og hefur hann mjög skyggt á 

Krist í kirkjunni hjá lærisveinum þessarar stefnu. Þeir reyndu þó að skilja hann og 

skapa hann í sinni mynd og gera úr honum heiðvirðan þýskan prófessor og son 

heiðvirðra foreldra. Til dæmis þótti þeim sjálfsagt að kenna að Jósef væri faðir 

Krists. Voru sumir að prjála með og lýsa því yfir af predikunarstólum við hátíðleg 

tækifæri. 

Þóttu sumir forvígismenn þessarar stefnu gera kirkjunni stórkostlegan greiða 

með vinnu sinni til að samræma trú og þá þekkingu sem menn þóttust hafa fengið í 

lögmálum efnisheimsins. 

Þegar Jón Helgason kom til Hafnar drakk hann auðvitað í sig þessar kenningar 

með sínum mikla dugnaði og gleymdi þeim aldrei. Er hann hafði tekið próf fór 

hann til frekara náms í Þýskalandi til þess að drekka af lindum þessara fræða. 

Eftir að hafa starfað við kirkjuna í Kaupmannahöfn var hann kallaður heim til 

að taka við kennslu föður síns, sem þá var rétt að deyja. 

Svo hreinum, beinum og hreinskilnum manni sem Jóni Helgasyni var auðvitað  

ómögulegt að dylja þann sannleika sem hann þóttist hafa höndlað. Hinsvegar mun 

ást hans og virðing fyrir föður hans hafa hamlað því að hann gæti lent í deilum við 

hann. 

Nú er lítt kunnugt um starf hans hin fyrstu árin. Hann mun ekki hafa fengið 

fullnægingu í vinnu sinni við Prestaskólann. Á þessum árum teiknaði hann mikið og 

málaði og jafnvel mótaði töluvert í leir; tók gifsafsteypur sér til gamans. 

En sagnfræði var honum alltaf mikið hjartans mál jafnvel á námsárunum.  
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Taldi hann það skyldu sína sem biskups að reyna að starfa að sameiningu, en 

ekki segja neitt það er gæti vakið sundrungu hjá íslenskri prestastétt.  

Hann hætti því að rita um guðfræði. 

Þar sem Jóni Helgasyni var ætíð mikil þörf á að vita sögulegan gang mála var 

hans fyrsta verk sem biskup auðvitað að kynna sér akta alla og skjöl er embætti hans 

fylgdu. Það var skylda hans, sem og hvers góðs embættismanns er tekur við nýju 

embætti. Honum var það áreiðanlega ljúft verk og með sínu venjulega vinnuþreki 

mun hann hafa lesið megnið af skjalasafni biskupsembættisins fyrstu biskupsár sín. 

Þá fyrst mun hann hafa komist í frumheimildir að nokkru ráði og þær tóku 

huga hans fanginn. Það var ekki aðeins að hann fyndi þessi sömu viðfangsefni 

heldur safnaði hann að sér efni í ævisögur. Var það mörgum kunnugt. T.d. leitaði 

Kristian Kålund bókavörður all mjög til hans um ævisögur þeirra Íslendinga sem 

birtar voru í Biografisk Lexikon og getur einhvers staða um það. Upphafsstafir Jóns 

Helgasonar voru þó með fæstum þeirra. 

Er hann byrjaði að kenna við Prestaskólann vöktu þessar nýju kenningar hans 

bæði eftirtekt og andúð. En með sínu mikla starfsþreki komst hann brátt í sókn og 

fóru þeir séra Haraldur, Þórhallur biskup og hann að gefa út tímaritið Verði ljós til 

að varpa ljósi inn í dimm hugskot trúarlífsins. 

Lenti hann í stælum við ýmsa og voru það nokkurs konar skylmingar, sem hann 

þreytti við t.d. dæmdan lögfræðing sem þá var atvinnulaus. 

Um eitt skeið gerðist það að honum var boðið rektorsembættið við 

Menntaskólann. Var hann víst nokkuð að hugsa um að taka því, en til allrar 

hamingju varð ekki úr því. Er einkennilegt hve mjög sumir ráðandi menn missáu sig 

á mönnum að detta í hug hann, sem sjálfsagt var góður kennari. Ógnar manni að 

hugsa til þess að hann hefði beitt dugnaði sínum og starfsþreki til að reyna að 

beygja hinn mjúka kvist ungrar sálar, sem eitthvað kynni að brjóta þröngan skólaaga 

í fjöri sínu og lífslöngun, en þurfti skilning, samúð og umfram allt nærgætni. Í 

þessum eiginleika var hann ekki ákjósanlegur.  

Hann, sem prófessor í kirkjusögu, var mjög farinn að leggja stund á sagnfræði 

og draga úr þeim skrifum sínum um guðfræði, sem andúð vöktu. 

Það var hins vegar mikið happ fyrir hann að vera skipaður biskup 1917. Hann 

taldi það skyldu sína sem biskups að reyna að starfa að sameiningu, en eigi segja 

neitt það er gæti vakið sundrungu hjá íslenskri prestastétt. Hann hætti því að rita 

um guðfræði. 
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Þar sem Jóni Helgasyni var ætíð mikið þörf á að vita sögulegan gang mála, var 

hans fyrsta verk sem biskups auðvitað að kynna sér öll akta1 og skjöl er embætti 

hans fylgdu. Það var því skylda hans sem góðs embættismanns, er tekur við nýju 

embætti. Honum var það áreiðanlega ljúft verk. Með sínu venjulega vinnuþreki 

mun hann hafa lesið megnið af skjalasafni biskupsdæmisins fyrstu ár sín í embætti.  

Þá fyrst mun hann hafa komist í frumheimildir að nokkru ráði og þær tóku 

huga hans fanginn. 

Það var ekki aðeins að hann fyndi þar sömu viðfangsefnin og hann hafði sjálfur 

átt við eða var að komast inn í.  

Hann kynntist þar fjölda þeirra manna sem verið hafa prýði biskupsstólsins og 

þjóðarinnar allrar. Hann kynntist þeim ekki aðeins sem mildum mannvinum og 

mælskum predikurum og ströngum yfirvöldum sem voru að vandræðast með að 

halda bókum sínum óblautum í hriplekum húsunum í Skálholti; hafa nóg fyrir sig 

að leggja í sívaxandi dýrtíð, eins og Geir Vídalín, og vera að reyna að koma 

handritum sínum á prent eins og Finnur biskup. 

Þetta allt gerði hann mildari og skilningsbetri á menn og málefni og varð til þess 

að hann fór að skrifa og gefa út ævisögur merkisklerka. 

Það var þó einkennandi fyrir hann hvaða klerka hann skrifaði um. Það voru 

hinir skrifandi klerkar. Það er sagt að í hverju ritverki sé einhver hluti af höfundi 

falinn og venjulega í efnisvali. 

Jón Helgason valdi sér þá merkisklerka sem oft voru nærri því að verða 

biskupar, en urðu það ekki að jafnaði, en sátu á friðarstóli með fræði sín. Er enginn 

vafi á því að Jón Helgason hefði unað sér vel í slíkri aðstöðu, eins og Jón í Hítardal. 

-- 

                                                           
1 Skjöl. 
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1

                                                           
1 Jakob Benediktsson. Formáli útgáfu Ferðabókar Tómasar Sæmundssonar, Rvík, 1947. Segir hann frumrit bréfa 

Tómasar til Fjölnismanna ekki hafa komið fram eftir lát Jóns biskups. Ég tel hann hafa fengið þau lánuð frá 
Danmörku og skilað þeim aftur þangað. Sjá og: Skrá yfir handrita- og skjalasafn dr. theol. Jóns Helgasonar biskups. 
Móttekið af Landsbókasafni 30.7.1942. Sjá og útgáfu EÁ á æviminningum J.H.: Það sem á dagana dreif, og fleira efni 
honum tengt. Lbs. 
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Helgi P. Briem: 

Jón Krabbe 

Handritsdrög að ævisögu
1
 

Jón Krabbe lést níræður 20. október 1964. Hann var fæddur 5. janúar 1874, daginn 

sem konungur gaf landinu löggjafarvald og sjálfstæði. Er þá fallin frá sá maður sem 

hvað lengst hefur starfað sem íslenskur embættismaður. Er hann hætti á 72. 

aldursári árið 1945 hafði hann starfað sem íslenskur embættismaður í 47 ár. 

Hann byrjaði að vinna í íslensku stjórnardeildinni í Kaupmannahöfn árið 1899 

og hafði þá þegar hlotið námsframa því 22ja ára gamall hafði hann lokið 

lögfræðiprófi við Hafnarháskóla og tveim árum síðar einnig hagfræðiprófi. 

Jón Krabbe er af gamalli danskri aðalsætt, sjálfsagt besta fólki, en þar sem ekki 

bar á gáfum eða andlegu atgervi fyrr en hjá föður hans2 Haraldi Krabbe, sem tók 

læknapróf 24 ára og doktorsgráðu 26 ára. Varð hann kennari og prófessor við 

dýralækna- og landbúnaðarháskólann. Þó varð einn Krabbe, Christoffer, dugandi 

stjórnmálamaður og meðal annars fulltrúi Dana í sambandsnefndinni 1908 sem 

gerði uppkastið fræga. 

Að beiðni dönsku stjórnarinnar fór Harald Krabbe til Íslands til að rannsaka 

sullaveikina og benti hann fyrstur manna á samband hennar við bandorma í 

hundum, fé og mönnum. 

Hér í Reykjavík kynntist hann Kristínu systur Jóns Guðmundssonar; giftust þau 

og settust að á Friðriksbergi, sem þá var að byggjast upp sem uppáhaldsstaður 

efnaðra dana. Móðir mín hefur sagt mér frá að hún kom þangað sem ung stúlka; 

hafi heimilið verið íslenskara en mörg í Reykjavík. Frú Kristín sat með prjónana 

sína og talaði við gesti, helst um íslensk mál. Hún talaði íslensku við syni sína fjóra, 

alla ágætismenn: Oluf, varð dómari, Jón, næstelstur, Thorvald, starfaði hér sem 

vitamálastjóri og Knud sem varð kunnur læknir. 

Jón var skírður í höfuð afa síns og Jóns Sigurðssonar. Allir bræðurnir kölluðu 

sig Haraldssen og munu það íslensk áhrif, en synir Jóns kölluðu sig Jonsen. 

Þegar Jón Krabbe varð aðstoðarmaður í íslensku stjórnarskrifstofunni var 

Ólafur Halldórsson þar skrifstofustjóri, en Dybdal ráðuneytisstjóri í 

dómsmálaráðuneytinu. Þeir voru skipaðir aðstoðarmenn sama dag, 28. júní 1899, 

Jón Krabbe og Jón Hermannsson, svo segja má að þekking á Íslandi væri aðallega 

hjá Jóni Hermannssyni sem var 26 ára gamall og hafði lokið lögfræðiprófi tveim 

dögum áður. 

                                                           
1 Handritsdrögin voru sýnilega óyfirlesin af HPB. Villur kunna því að leynast. 
2 - eða ömmu og móður. 
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Ólafur Halldórsson var fræðimaður góður, starfaði að tveim síðustu bindum 

Lovsamlig for Island; gaf síðan út Jónsbók; fyrirmyndarútgáfu. En hann þekkti lítið til 

Íslands, var geðstirður og tók aldrei á heilum sér. Var það kölluð ímyndunarveiki, 

því læknar gátu ekki læknað hann. Honum var boðið að verða fyrsti ráðherra 

Íslands, en afþakkaði vegna heilsuleysis síns og var það vel farið. 

Jón Krabbe hafði þó komið til Íslands, því á stúdentsárum sínum fór hann með 

hvalveiðiskipi til Ísafjarðar til að heimsækja móðurbróður sinn, Þorvald lækni 

Jónsson. 

Hann byrjaði því á skrifstofunni þegar einsræðisstjórn Estrups var á fallandi 

fæti, en áður en embættisferli hans lauk hafði honum verið falið að tilkynna 

konungi Íslands og Danmerkur að 95% af íslendingum hefðu greitt atkvæði með 

lýðveldi og mundi það verða 15 dögum seinna. 

Þegar heimastjórnin gekk í gildi var íslenska stjórnarskrifstofan lögð niður og 

þeim sem þar unnu sagt upp. Í staðinn var stofnuð skrifstofa ráðuneytis Íslands í 

Khöfn. Var Ólafur Halldórsson ráðinn skrifstofustjóri hennar en Jón Hermannsson 

varð skrifstofustjóri í II. deild. 

Jón Krabbe sótti um aðstoðarmannsstöðu þrátt fyrir að Ólafur Halldórsson 

réði honum frá því og benti honum á að hann gæti ekki átt von á neinum 

embættisframa með því að verða íslenskur embættismaður. En svo var römm taug 

móðurættar hans að hann lét það ekki á sig fá, sótti um stöðuna og fékk. Launin 

voru 100 kr. á mánuði þangað til hann varð skrifstofustjóri árið 1909. 

Ekki var mikið að gera á skrifstofunni svo hann varð fljótlega málafærslumaður 

við landsréttinn. Árið 1899 kvongaðist hann myndar- og gerðarkonu frú 

Margarethe f. Casse og var talin efnuð. Eignuðust þau fimm börn. Ég hygg að Jón 

Krabbe hafi aldrei flutt mál eða lagt það til dóms. Sem málafærslumaður starfaði 

hann aðallega að búskiptum og eignaumsjón og fékk fljótt orð á sig sem 

stálheiðarlegur maður með mikla útsjónarsemi. Von bráðar var honum trúað fyrir 

sumum mestu búskiptum í Danmörku svo sem búi Otto Mönsted, sem lét eftir sig 

um 30 millj. d. kr. og var það mikill auður fyrir stríð. 

Til að létta sér þetta starf stofnaði Jón sérstakt fyrirtæki h.f. Investor, þannig að 

félagið keypti hlutabréf og önnur verðbréf en hann gat þá komið eignum búa fyrir í 

hlutabréfum Investors, sem áttu víða stoðir. Dreifði hann þannig áhættunni við að 

kaupa hlutabréf  en búin fengu hærri vexti en ella. Þegar ég var við nám á árunum 

fyrir 1930 var talið að Jón Krabbe væri einn af milljónerum Danmerkur og þótti 

það stórt orð. 

Þó ég væri ekki nema rúm tvö ár af námsárum mínum í Khöfn tók Jón Krabbe 

ástfóstri við mig, bauð mér heim til sín í Rosenvængs Allé 39, þar sem hann átti 
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heima, þangað til fyrir skömmu að hann afhenti syni sínum, sem á sjö börn þetta 

stóra hús, sem bar vitni gömlum efnum, fyrirmennsku og menningu. 

Minnist ég þess að þar var mér meira að segja boðið í kvöldverð, svo fínan að 

maður átti að klæðast smokingfötum. En ég man einnig að hann bauð okkur 

Stefáni Þorvarðarsyni, síðar sendiherra, út í sveitasetur sitt skammt frá Helsingör. 

Hét það Fanny Hill, því sá sem byggt hafði húsið og komið garðinum í rækt var 

breskur ræðismaður í Helsingör. Þegar sundtollurinn var tekinn af skipum var það 

mikið embætti. Man ég enn stóran, fagran garð og kirsuberjatré sem við klifruðum 

upp í til að tína ber.  

Vorum við þar ógleymanlega viku og eiginlega fannst mér alltaf að þar hafi ég 

kynnst því besta í dönsku yfirstéttarlífi. Þar var enginn íburður, manni var vísað á 

hvar maður gæti burstað skóna sína, en mild spaugsemi vinsemd og elskulegheit 

ríktu. Fékk ég mikið hrós fyrir það að ég álpaðist til að finna geitungahreiður mikið, 

en geitungarnir höfðu verið þeim til ama um nokkurt skeið. Er ég kom síðar til 

Hafnar bauð Jón Krabbe mér venjulega heim til sín með fáum kunningjum. 

Minnist ég að ég kom til Hafnar 1937 þegar hann var 63ja ára gamall; hitti hann 

fyrir utan íslenska sendiráðið. Það var þurrakuldi og fjúk eins og veður getur verið 

andstyggilegast í Khöfn. Hann var að fara af stað á hjólhesti sínum og ég sagði 

eitthvað á þá leið að hann væri í fullum krafti og spurði hvernig heilsa hans væri. 

Hann svaraði: Já maður verður að vinna meðan maður hefur krafta til þess. Enda mun 

hann hafa verið heilsuhraustur maður alla ævi. Er hann var 4ra ára fékk hann 

einhverja veiki sem lagðist svo illa í eyru hans að hann heyrði mjög lítið alla ævi, en 

fékk þó mikla hjálp með heyrnartækjum. 

Hann varð snemma gráhærður en annars frísklegur maður, grannholda alla ævi. 

Hann var meðalmaður á hæð, hreyfði sig hvatlega, ætíð brosmildur og gamansamur 

í tali.  

Sigurjón Ólafsson gerði höggmynd af höfði hans sem íslenska ríkið á og 

stendur í skrifstofu ráðuneytisstjóra utanríkisráðuneytisins. Þar er gert heldur mikið 

úr blíðu hans eða mildi, en vantar stálið í skapferli hans. 

Það var einkennilegt að þessi maður virtist aldrei sækjast eftir neinum ytri 

vegtyllum eða glingri þessa heims. Hann var fyrst aðstoðarmaður en síðar 

skrifstofustjóri. Þegar sendiráð Íslands var stofnaði í Khöfn varð titill hans 

sendiráðritari og sendifulltrúi í fjarveru sendiherra.  

Þegar heimastjórnin hófst var Jón Krabbe aðstoðarmaður í skrifstofu  

stjórnarráðs íslenska ráðuneytisins. Þessi skrifstofa var einhvers konar 

upplýsingaskrifstofa til að vera hjálpleg í ýmsu smáu, því auðvitað skrifaði ráðherra 

Íslands beint til ráðuneytanna í Khöfn eins og önnur ráðuneyti sem biðja um 
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aðstoð annarra ráðuneyta. Hún hafði því hvorki skipulag með höndum eða vald og 

eiginlega erfitt að átta sig á starfssviði skrifstofunnar. Þar við bættist að Ólafur 

Halldórsson var svo til ætíð veikur og kom sjaldan í skrifstofuna svo vinnan lenti á 

aðstoðarmanninum. Hann hafði þó venjulega íslenska stúdenta sér til aðstoðar. 

Magnús Guðmundsson ráðherra mun hafa verið fyrstur þeirra. Síðar var þar m.a. 

Skúli Skúlason ritstjóri. 

Jón Krabbe hefur þó ekki kvartað undan að vinnan væri mikil. En hún fór þó 

vaxandi. Er uppkastið var fellt voru þeir Danir sem okkur voru velviljaðir bæði sárir 

og móðgaðir. Féllu þá allmörg óþægðarorð um Íslendinga. Var þá gott að menn 

gætu snúið sér til einhverrar skrifstofu, enda var aðstoðarmaðurinn sem varð fyrir 

svörum taktvís og kurteis. 

Árið 1909 var geðveiki Ólafs Halldórssonar orðin svo mikil að hann var settur á 

hæli og tók ekki við stöfum aftur. Hann dó 1930. Varð Jón Krabbe þá 

skrifstofustjóri skrifstofu Stjórnarráðs Íslands. 

Það hefur löngum viljað brenna við að Íslendingar hafa lítt skeytt bréfaskriftum. 

Hannes Hafstein sendi konungi reglulega bréf með ýmsum upplýsingum eins og 

venjulega í kunningjabréfum um afla og heyskap, afkomuna og almennt 

heilbrigðisástand ásamt horfum í stjórnmálum.  

Þegar hann lét af ráðherrastörfum hélt Björn Jónsson ekki áfram með þessar 

bréfaskriftir. Saknaði konungur þeirra upplýsinga, því lítið var um íslenskar fréttir í 

dönskum blöðum að jafnaði; helst æsifregnir. 

Bað Friðrik VIII. Björn Jónsson þá um leyfi til að kalla Jón Krabbe til sín til að 

fá fréttir frá Íslandi. Staða hans var þá svipuð og fulltrúa í stjórnarráðinu og 

ráðherrann gat talið það óvíðeigandi að þjóðhöfðinginn kallað á embættismann til 

að fá fréttir. 

Veitti Björn auðvitað samþykki sitt tafarlaust og meðan Friðrik VIII. lifði fór 

Krabbe reglulega til hans til að skýra honum frá hvað væri að gerast á Íslandi. En 

jafnframt fól konungurinn honum að síma til helstu stjórnmálamanna og biðja þá 

um ýmsar upplýsingar, því hann fékk þær ekki frá ráðherra sínum á Íslandi. 

Þó skrifstofa Stjórnarráðs Íslands væri heldur ankannaleg stofnun fékk hún 

mikla þýðingu fyrir persónulega eiginleika Jóns Krabbe. Brátt kom að því að allir 

treystu honum enda mátti það. T.d. sendi Björn Jónsson honum nokkur skeyti sem 

ætluð voru konungi til þess að vara við að skipa Kristján dómstjóra Jónsson 

ráðherra. Má það kallast einkennilegur málarekstur að ráðherra sími undirmanni 

sínum til að vara konunginn við eftirmanni sínum. Björn var þá orðinn sjúkur 

maður. 
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Þegar Kristján X. varð konungur óskaði hann ekki eftir að fá slíkar skýrslur frá 

Jóni Krabbe og lét hann vita að hann myndi fá allar upplýsingar fyrir tilstilli 

konungsritara, sem auðvitað var danskur þó hann fengi íslenskan konungsritara 

eftir sambandslagasamninginn 1918. Konungsritari sneri sér þá til Krabbe til að fá 

góð ráð og var það Krabbe sem réði konungi að ræða við þremenningana Einar 

Arnórsson, Svein Björnsson og Guðmund Hannesson. Varð það til þess að Einar 

tók við ráðherrastöðu í maí 1915, þá 35 ára gamall. En þó þetta gæti gengið meðan 

maður eins og Jón Krabbe var á þessum stað, er svona fyrirkomulag óhæfilegt til 

frambúðar. 

Þegar fyrri heimstyrjöld hófst uxu snögglega störf skrifstofunnar og hlóðust 

mikil störf og ábyrgðarmikil á Krabbe. 

Eins og menn vita tóku Bretar allan útflutning Íslands og skömmtuðu verðið, 

en aðfluttar vörur hækkuðu gríðarlega í verði að þar var enginn sem skammtaði 

verðið. Bretar létu okkur frá kol og salt, hvort tveggja treglega. En aðrar matvörur 

höfðum við fengið frá Danmörku að langmestu leyti. Við keyptum allmikið frá 

Ameríku, en vörur þaðan urðu mjög dýrar; mikið til vegna fragtar og 

stríðstryggingar.  

Það var miklu ódýrara að fá vörur frá Danmörku. Verðinu var haldið niðri með 

stjórnarráðstöfunum og styrkjum. Danir höfðu haldið því fram að Ísland væri hluti 

af danska ríkinu. Ef  íslendingur hefði verið fulltrúi í Danmörku á þessum árum 

hefði hann ef til vill átti í vissum erfiðleikum með að halda því fram að Danir ættu 

að selja vörur til Íslands með niðurgreiddu verði. Jón Krabbe, sem danskur 

ríkisborgari gat talað máli Íslendinga með góðri samvisku og bent Dönum á að þeir 

ættu að senda vöru að venju til Íslands. Þetta gerði hann á sinn taktvísa og 

góðlátlega hátt og keypti fyrir hönd Íslands stórkostlega mikið magn af rúgmjöli, 

sykri og þeim óteljandi smávörum sem við kaupum enn í dag frá Danmörku. 

Árið 1914 var útflutningur dana til Íslands 3 millj. kr., 1915 var hann 6 millj., 

1916 var hann 9 millj. og 1917, 12 millj. kr. Mjög mikið af þessum vörum voru 

keyptar beint og þurfti að fá útflutningsleyfi, og síðan leyfi Breta til að senda 

vörurnar, en við sáum um sendingu þeirra af skrifstofunni beint til Landsverslunar. 

Auk þess stóð Jón Krabbe í að útvega skip, helst seglskip, til þess að þau 

tefðust ekki við að taka kol í Bretlandi. Var t.d. búið að selja Sterling til Svíþjóðar 

svo Krabbe fór þangað, keypti skipið og fékk útflutningsleyfi fyrir því. Kom hér að 

góðu haldi hans víðtæka þekking á verslun og atvinnumálum á Norðurlöndum og 

kunnugleiki af mönnum. Alla lögfræðisamninga gerði hann einnig. 

Það mun nú ekki venja að stjórnin láti í ljós viðurkenningu á starfi 

embættismanna. Út af þessari reglu var brugðið. Jón Magnússon ráðherra skrifaði 

Krabbe þakkarbréf og sagði að hann skyldi reikna sér hærri laun en áður fyrir þessa 
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stórkostlegu vinnu. Jón Krabbe færðist undan en sagðist vera þakklátur fyrir að geta 

gefið aðstoðarfólki sínu smá uppbót á kaup þess. Meðal aðstoðarmanna hans á 

þessum árum voru, Jón Sveinbjörnsson, síðar konungsritari, Héðinn Valdimarsson, 

sem þá stundaði hagfræðinám í Kaupmannahöfn og Kristinn Ármannsson, síðar 

rektor, sem tók við störfum hans. Einnig Tryggvi Sveinbjarnarson, sem síðar 

starfaði í sendiráði Íslands, þar til skömmu fyrir dauða sinn. Minntist Jón Krabbe 

aldrei svo á Kristin að hann gæti ekki um hvílíkur afbragðsmaður hann hafi reynst 

sér, enda munu allir vera honum sammála um það. 

Um það leyti sem stríðinu lauk gekk sambandssamningurinn við Dani í gildi. 

Jón Krabbe sagði að það hafi eiginlega verið eina skiptið í lífinu sem hann hafi skipt 

sér af stjórnmálum er sambandssamningurinn var í undirbúningi. Þá talaði hann 

bæði við Zahle, danska forsætisráðherrann, og við tvo nefndarmennina, J.C. 

Christensen, sem einnig hafði verið í uppkastsnefndinni 1908, og Hage, sem þá var 

ráðherra, og varð formaður dönsku samninganefndarinnar. Hófsamur og rökvís 

málflutningur hans varð til þess að Hage bað hann að koma með 

samninganefndinni til Íslands, en hann benti á að hann gæti það ekki því hann væri 

íslenskur embættismaður. Bað hann samningamenn að gæta sín á þeirri hugsun að 

ætla sér að klípa eitthvað af frelsiskröfum Íslendinga. 

Hann var yfirleitt ánægður með samninginn, en benti á það í uppkasti 

samningsins, meðan það var í deiglunni, og honum var sýnt, að óheppilegt væri að 

segja í upphafi 7. gr. hans: Danmörk fer með utanríkismál Íslands í umboði þess. 

Hefði verið réttara að binda þetta ekki svo fast, heldur hafa ákvæði eins og um 

hæstarétt, en um hann segir að hæstiréttur Danmerkur hefur á hendi æðsta 

dómsvald í íslenskum málum þar til Ísland kynni að ákveða að stofna æðsta dómstól í 

landinu sjálfu.  

Eins hefði átt að vera þarna: Danmörk fer með utanríkismál Íslands í umboði þess þar 

til Ísland kynni að ákveða að taka þau í sínar hendur.  

Þessari athugasemd var svarað á þá leið að vegna konungs þyrfti að láta 

utanríkispólitíkina vera samstæða, sem þó var ómögulegt vegna þess að Ísland hlaut 

að hafa aðra stefnu í utanríkismálum, æ ofan í æ, vegna þess að hagsmunir Íslands 

og Danmerkur eru ekki samstæðir, enda hefur utanríkisstefna landanna sýnt það í æ 

ríkara mæli. 

Er aðstaða landanna breyttist þurfti að breyta aðstöðu hinnar gagnlegu, en 

formlega afkáralegu, skrifstofu stjórnarráðs Íslands, en sendiráð var þó ekki stofnað 

fyrr en Sveinn Björnsson var skipaður sendiherra í ágúst 1920, nærri tveim árum 

eftir sambandssamninginn. Þangað til var Krabbe áfram skrifstofustjóri hennar. 

Í sambandssamningnum segir í 7. gr. að Í utanríkisstjórnarráðið skal skipa eftir ósk 

íslensku stjórnarinnar og í samráði við hana trúnaðarmann er hafi þekkingu á íslenskum 
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málum" og bað Jón Magnússon Krabbe um að taka það starf að sér og varð það 

svo. 

Um sama leyti og stríðinu lauk viðurkenndu Danir það sem íslendingar höfðu 

haldið fram í sjálfstæðisbaráttu sinni að Ísland væri sjálfstætt ríki, enda hafði það 

auðvitað verið það frá árinu 930, þegar alþingi var stofnað. 

-- 

Það er eins og unga kynslóðin núna álíti að Ísland hafi orðið sjálfstætt ríki með 

samningum við Dani.  Þetta er auðvitað firra og er hart að lesa það, um leið og Jón 

Sigurðsson er vegsamaður, að menn haldi fram skoðunum andstæðinga hans og 

sem hann eyddi miklu af lífi sínu í að afsanna. 

Þó við höfum gert samning við Hákon gamla og játað honum skatt hefur Ísland 

ekki misst sjálfstæði sitt sem ríki frekar en Danmörk eða Noregur hafi játast undir ? 

Friðrik 1662 er það breyting á stjórnarformi, en ekki afsal ríkisréttinda. 

Gat ég ekki neitað mér um þennan útúrdúr vegna þess hve lengi ég hef 

hneykslast á því að þetta atriði, sem feður okkar börðust fyrir, sé svo gersamlega 

misskilið að jafnvel í kennslu er talað um að Ísland hafi orðið sjálfstætt ríki 1918  í 

stað þess sem segir í sambandssamningnum að Ísland væri viðurkennt sjálfstætt og 

fullvalda ríki. 

Kirkjan í Róm viðurkenndi ekki að jörðin snerist og fékk Galileo til að sverja 

fyrir það. En jörðin snerist samt þó það væri ekki viðurkennt 

-- 

En með þeirri breytingu var breyting á afstöðu til hinnar einkennilegs 

stjórnarskrifstofu Íslands í Khöfn. Það þurfti að leggja hana niður sem fyrst og 

stofna sendiráð. Jafnframt var ákveðið í 7. gr. sambandssamningsins að skipa skuli í 

danska utanríkisstjórnarráðinu; eins og utanríkisráðuneytið var þá nefnt, trúnaðarmann 

er hafi þekkingu á íslenskum lögum, til þess að starfa að íslenskum málum. Íslenska stjórnin, 

þ.e. Jón Magnússon, óskaði að skipa Jón Krabbe í þetta embætti og gilti frá 1. des. 

1918. Þó starfaði hann áfram í hinni gömlu skrifstofu sinni sem trúnaðarmaður 

Íslands.  

Það dróst nokkuð að gengið væri frá frambúðarfyrirkomulagi á skrifstofu 

Íslands í Kaupmannahöfn. Jóni Magnússyni datt í hug að skipa Sigurð Eggerz sem 

sendiherra í Khöfn, en Jón Krabbe gaf ekki kost á sér til samstarfs við hann, en það 

þótti mikils virði að við misstum hann ekki alveg yfir í danska utanríkisráðið þar 

sem enginn íslendingur hafði starfað að utanríkismálum. 

Ekki var þetta þó vegna þess að Jón bæri óvildarhug til Sigurðar, heldur annað. 

Er Sigurður hafði áður verið í Khöfn gátu þeir setið allan daginn og rætt einhvern 

smá orðamun og það fram á kvöld. En þegar Jón kom heim símaði Sigurður til 
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hans og bað hann koma til viðtals. Þá var sami orðamunurinn ræddur langt fram á 

nótt. 

Það var því að Sveinn Björnsson var skipaður sendiherra í Kaupmannahöfn 16. 

ágúst 1920. Jón Krabbe var sendiráðsritari í hinu nýstofnaða sendiráði. Hófst þá 

samvinna þessara tveggja ágætu trúnaðarmanna Íslands og ævilöng vinátta þeirra. 

Þeir þekktust þó lítillega áður, en höfðu ekki unnið saman. Þó hygg ég að Sveinn 

hafi skrifað Jóni Krabbe er hann var í fyrstu milliríkjasamningum Íslands í London 

vorið 1916, til þess að Krabbe gæti fylgst með samningunum. 

Þeir Jón og Sveinn voru undarlega líkir í skapferli, enda má segja að hver dregur 

dám af sínum sessunaut. Get ég ekki varist þeirri hugsun að þeir hafi verið svo 

kurteisir og tillitssamir hvor við annan, að það hafi verið þeim persónulega til baga. 

Ég minnist þess, að Sveinn kvartaði einhvern tíma undan þreytu við mig, er við 

hittumst í Höfn. Hann hafði þá ekki tekið sér sumarfrí í nokkur ár, svo ég spurði 

hann hvort hann gæti ekki tekið sér mánaðarfrí um sumarið og algera hvíld frá 

störfum. 

Sveinn svaraði nokkuð seint og sagði að það væri ekki svo auðvelt. Krabbe væri 

um sextugt, sjö árum eldri en hann og yrði að taka tillit til hans sem eldri manns. 

Mér fannst auðvelt að ráða bót á því og bauðst til að minnast á það við Krabbe að 

þeir kæmu sér saman um mánaðartíma sem Sveinn gæti verið í burtu. Vissum við 

það báðir að Krabbe myndi fús til að gera allt til að Sveinn gæti fengið sér sumarfrí, 

en Sveinn var hræddur um að Krabbe tæki sér í óhag í þessu máli. Hann bað mig 

þess lengstra orða að minnast ekki á þetta mál. 

Einkennileg staða Jón Krabbe, að vera trúnaðarmaður Íslands í danska 

utanríkisráðuneytinu og sendiráðsritari í íslenska sendiráðinu í Khöfn, var ýmsum 

að gamanmálum, enda var starfinu svo háttað að er íslenska ríkisstjórnin bað um 

aðstoð utanríkisráðuneytis Danmerkur; skrifaði þá sendiráðið t.d. sendiráðsritarinn 

Jón Krabbe og skýrði málið fyrir trúnaðarmanni Íslands í utanríkisráðuneytinu sem 

var Jón Krabbe. Skrifaði hann síðan sendiráði Íslands í Khöfn um málið. 

Þó þetta væri gert að gamanmálum var þetta ágæt tilhögun því Jón Krabbe 

hafði tækifæri til að ræða málið við starfsmenn ráðuneytisins sem fóru með málið, 

heyra þeirra undirtektir og hvað hægt væri að gera í málinu og leggja á ráðin um 

hvernig fyrirmæli dönskum sendiherrum skyldu send og fylgjast með málinu; betra 

en ef þarna hefðu verið tveir men að verki. 

Krabbe var einnig vel séður af öllum og öfundlaus maður, því enginn í 

ráðuneytinu taldi hann keppinaut sinn, en það hefur þótt alláberandi meðal 

starfsmanna danska utanríkisráðuneytisins að þeir teldu sig keppinauta frekar en 

samstarfsmenn. 
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Engin vafi er á að Jóni Krabbe stóðu allir vegir opnir, bæði sem 

málfærslumaður og í utanríkisþjónustunni. En hann kaus að starfa áfram fyrir land 

móður sinnar og skipti á titlinum skrifstofustjóri og fékk titilinn sendiráðsritari í 

íslenska sendiráðinu enda var hann hlédrægur og sóttist ekki eftir öðru, hvorki að á 

sér bæri, eða metorðum. En jafnframt hætti Jón Sveinbjörnsson fulltrúastarfi í 

skrifstofu stjórnarráðs Ísland og var skipaður konungsritari. 

Auk venjulegs starfs sín í sendiráðinu mætti Krabbe á fundum til að gera ýmsa 

Norðurlandasamninga á árunum eftir 1930 um innheimtu meðlaga, viðurkenningu 

dóma og fullnustu þeirra; um gjaldþrotaskipti og dánarbú. Heldur eru slíkir 

samningafundir leiðinlegir. Danir og Svíar reyndu að samræma ýmis réttarhugtök 

og getur margur klukkutíminn farið í það að þeir geri grein fyrir mismunandi 

merkingu svipaðra orða og yfirleitt erfitt að komast að niðurstöðu. 

Þar sem Krabbe heyrði ekki nema með heyrnartóli var honum óspart brugðið 

um að hann slökkti á tólinu við slíkar orðaræður. Öfunduðu aðrir nefndarmenn 

hann fyrir. En Krabbe tók slíku spaugi hið besta og lét skína í að það gæti komið 

sér vel að hafa litla heyrn, en viðurkenndi það aldrei beinlínis. 

Sveinn Björnsson hafði gert þann samning við Jón ráðherra Magnússon að 

skipun hans gilti ekki nema til tveggja ára. Væri honum frjálst að leggja niður 

embætti og snú heim aftur að þeim tíma liðnum. Notaði hann sér þetta og kom 

heim aftur í júní 1924 eftir tæplega fjögurra ára starf. Varð Krabbe sendifulltrú í 

rúm tvö ár, en Sveinn tók aftur við störfum sem sendiherra í júlí 1926. Síðan var 

hann sendifulltrúi þar til hann lét af störfum árið 1953. 

Fyrir Svein Björnsson hefur það hlotið að vera ómetanlegt að hafa Jón Krabbe 

til aðstoðar sendiherraár sín. Jón þekkti af löngu embættisstarfi alla þá menn sem 

þurfti að komast í samband við og hafði auk þess einhver bestu fjármálasambönd í 

Danmörku og gat hann rætt málin frá öllum hliðum við kunnugan og fróðan mann. 

Það er oft erfitt á frumbýlingsárum utanríkisþjónustu að geta aldrei blandað 

geði og rætt hvernig taka skuli á málum. Sveinn skrifaði Krabbe á 70 ára afmæli 

hans og sagði að ef einhver myndi spyrja hann af hverjum hann hafi lært mest á allri 

ævi sinni hefði verið erfitt fyrir hann að nefna nokkurn annan en Jón Krabbe. 

Ég hygg hinsvegar að ef við hinir sem starfað höfum í utanríkisþjónustu 

Íslands; en af þeim er ég elstur og hef lengstan embættisferil, ættum að svara þeirri 

sömu spurningu, mundum við svara að við hefðum lært mest af Sveini Björnssyni. 

Má því segja að þessir tveir menn hafi lagt grundvöllinn að utanríkisþjónustu 

Íslands. 

Krabbe hefur oft talað um það hve öllum embættismönnum sé nauðsynlegt að 

hafa hið rétta þjónustuhugarfar og láta ekki stjórnast af metorðagirnd, ágirnd eða 
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orðulöngun. Og allir kannast við orð Sveins Björnssonar er hann tók við starfi 

ríkisstjóra: En framar öllu lít ég á starf mitt sem þjónustu, þjónustu við heill og hag 

íslensku þjóðarinnar, þjónustu við málstað íslendinga, hvað sem framundan kann 

að vera. Vona ég að sjónarmið þessara tveggja ágætu manna megi sem lengsts ráða í 

utanríkisþjónustu Íslands. 

Þegar Sveinn Björnsson var kallaður heim í apríl 1940 tók Jón Krabbe einn við 

sem sendifulltrúi. Það var hann sem bar á milli síðustu boðin til Kristjáns X. og þar 

með að 95% íslendinga hefðu kosið lýðveldi í stað konungsríkis. Þetta voru honum 

mikil vonbrigði, því hann hélt að hann væri vinsæll maður á Íslandi. 

Í bók Jóns Krabbe: Frá Hafnarstjórn til lýðveldis. Minningar frá löngum embættisferli, 

sem gefin var út árið 1959 af Hinu íslenska fræðafélagi í Khöfn á dönsku en af 

Almenna bókafélaginu á íslensku, er einn kafli um Kristján konung X. og hygg ég 

að allir íslendingar megi vera Jóni Krabbe þakklátir fyrir, því þar segir hann frá 

framkomu konungsins við íslendinga, sem alltaf var kaldsinna, en oft ruddaleg í 

garð þessara þegna sinna. Raunar má segja að framkoma hans væri svo við alla 

þegna sína, því það er á almanna vitorði að hann var lítið ástsæll í Danmörku og síst 

meðal menntaðra mann þar fyrir stríðið. 

Ég tel ég megi nú segja frá því, þar sem 25 ár eru liðin, að vorið 1939 var 

haldinn fundur háskólakennara þar í landi. Í kvöldboði datt mönnum í hug að láta 

fara fram leynilega atkvæðagreiðslu um það hvort menn vildu heldur konungdæmi 

eða lýðveldi í Danmörku. En meirihlutinn var svo yfirgnæfandi með lýðveldi að 

þátttakendur brenndu atkvæðaseðlana og bundust þagnarheiti um að láta engan vita 

um niðurstöðurnar.  

Þess ber þó að geta að Kristján X. hafði alls engan áhuga á menningu, listum 

eða vísindum, svo ef til vill hafa vinsældir hans verið öllu minni meðal 

háskólakennara en annarra. Þetta breyttist við hernám Danmerkur. Þjóðin varð 

fyrir miklum vonbrigðum af stjórnmálamönnum sínum og fann þar hvorki þá stoð 

né leiðsögn sem hún vonaðist til. Konungur sýndi Þjóðverjum sama 

þyrrkingsháttinn sem öðrum, en vegna þess hve þeir voru lítið vinsælir, féll 

framkoma konungs þegnum hans vel í geð og spunnust um hann margar sögur. Þar 

við bættist að konungur féll af hestbaki og fótbrotnaði og fékk ekki lækningu af 

fótbrotinu. Rann mönnum þá til rifja eymd hans, sjúkleiki og einmanaleiki, svo 

mönnum hlýnaði til hans á þessum eymdarárum hans og þjóðarinnar. Tóku þeir því 

upp hanskann fyrir konung er íslendingar stofnuðu lýðveldi og féllu þá mörg 

hatursfull orð til Íslendinga, eins og þar er venja á nokkurra ára bili, um það hve illa 

Íslendingar hafi komið fram við konung. 

Í bók sinni segir Krabbe frá framkomu Kristján X. gagnvart íslensku þjóðinni 

og einstökum íslendingum. Megum við Íslendingar vera honum þaklátir fyrir það, 
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því það var á einskis manns færi annars. Dönum var ókunnugt um það, en 

íslendingar gátu naumast sagt frá viðskiptum sínum við konung eftir að hann var 

fallinn frá konungdómi á Íslandi. 

Björn Þórðarson hefur reyndar sagt nokkuð frá því en af samviskusemi sinni 

gerir hann hlut konungs betri en efni standa til. 

Er Sveinn Björnsson fór heim og Krabbe tók við stjórn sendiráðsins var hann 

66 ára gamall og var nú einn fulltrúi Íslands í sex ár þangað til Jakob Möller var 

skipaður sendiherra árið 1946. Vinnan var mjög mikil og þarf ekki að nefna annað 

en allan undirbúning í stríðsbyrjun, vegna landa við að koma þeim heim með Esju 

yfir Petsamo. Svo og tilraunir til að koma hitaveiturörum heim gegnum hafnbann 

bæði Breta og Þjóðverja. En í báðum þessum málum var lausn lofað, æ ofan í æ og 

svikið aftur og aftur.  

Auk þess skrifaði hann yfirlit yfir aðstöðu Íslands og Danmerkur til þess að 

blöðin sem oft vildi renna á berserksgangur er þau minntust á Ísland, gætu haft til 

hliðsjónar og útskýringar, enda þótt þau birtu ekki yfirlit hans  (ólokið) -- 
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Helgi P. Briem: 

Albert Einstein 

Einstein kom alltaf seinn í tíma og þegar hann kom stöppuðu 3-4 af öllum þessum 
sæg (ca. 150 manns) í gólfið. 

Hann er heldur lítill, þrekinn maður í sjakkett, alsvartklæddur, með svarta slaufu 
(langs) og einfaldan vanalegan flibba. 

Hann ber glögglega á sér gyðingseinkennin, gulur á hörund, með svart skegg og 
allmikið svart hár sem er farið að grána upp frá enninu og gagnaugum. Er hárið 
hrokkið og kembt upp frá enninu en slær út frá höfðinu í hring við gagnaugun. 
Hálsinn er stuttur og hárið nær alveg niður að kraganum. 

Höfuðið er stórt og minnir í forminu á höfuð Björns M. Olsen, þó þeir séu ekki 
líkir að öðru leyti, því hnakkinn gengur alveg slétt niður á hálsinn. Hann notar 
áreiðanlega stórt hattnúmer.  

Hann er allfeitur og ber sérstaklega á því í kinnunum sem ganga, ef svo má 
segja, í þrem skriðum, ein frá efri vör, önnur frá nefi og þriðja frá augum og kemur 
skáhallt saman við hinar.  

Hakan er tvöföld og hökuspor í en allmikil skeggrót í henni. 

Ekki hefur hann sérstakan vilja-þétting. Munnurinn er stór og neðri vörin lafir 
heldur þegar hann talar og sjást þá tennurnar hægra megin.  

Nefið er beint, stórt og mjókkar mjög fram, en íbjúgt í oddinn.  

Augun eru lítil og liggja djúpt í höfðinu, augasteinar svartir og litlir og 
augabrýrnar liggja hátt á enninu og mynda sljótt bogahorn svo hann er eins og hann 
sé hissa.  

Ennið er hátt en all afturdregið og kann að bera meira á því vegna þess hve 
beinin undir augabrúnunum eru þroskuð. 

Öll framkoma hans er mjög látlaus og hann gestíkúlerar lítið og látlaust með 
smáum höndum. Hann talar án mikilla svipbrigða og er málrómurinn þýður, en slær 
einstaka sinnum um og verður skrækur þegar hann er að enda setningarnar. 

Er hann hinn prúðmannlegasti í framgöngu og minnir mjög á vanalegan 
gyðingafatasala.  

Hefur hann holu í enni eða þar sem nefbeinið og augabrúnabeinin koma 
saman.1  

                                                           
1 Helgi sótti fyrirlestur Einsteins 1922 eða 1923 þegar Einstein var forstjóri Eðlisfræðistofnunar Vilhjálms keisara og 

prófessor við Humboldt háskólann í Berlin. Því starfi gegndi hann 1914-1932.  Fékk Nóbelsverðlaun í eðlisfræði 1921. 
Sjá Minningar HPB. 
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Annie Whitehead Bielecka: 

Doris Parker Briem 

- Ótrúlegt! Þetta var árið sem Stanley Baldwin myndaði fyrstu ríkisstjórnina sem 
Verkamannaflokkurinn tók þátt í með stuðningi frjálslyndra. 1926 var stóri 
strækurinn þar sem námumenn biðu lægri hlut.  

- Doris hlýtur að vera elsta núlifandi konan sem stundað hefur nám þar og er í hópi 
fyrstu kvennanna sem fengu aðgang að skólanum. 

- Við Doris komumst í bréfasamband og hún bauð mér að heimsækja sig í Reykjavík. 
Þar dvaldi ég svo í viku. 

- Greinardrögin sem ég sendi áttu eftir að breytast og styttast, því ég fjallaði um fleira í 
greininni. 

Er Doris kom í Ruskin College árið 1924 var hún í hópi fimm stúlkna og 40 pilta. 

Ruskin var stofnaður 1899 af hugsjónafólki, konu, manninum hennar og einum 

manni til, með eindregnum stuðningi Verkamannaflokksins og fleira 

stuðningsfólks. Tilgangurinn var að bæta menntun fólks úr verkalýðsstétt. Árið 

1919 fengu konur fyrst inngöngu í skólann, tveim árum síðar sem fullgildir 

nemendur. Næsta ár var Oxfordháskóli opnaður þeim. 

-  Afstaða samfélagsins til menntunar kvenna var allt önnur en nú. Stúlkur úr 
verkalýðsstétt urðu að vera í senn bæði ákveðnar og heppnar til að komast úr 
verksmiðju- og vinnukonustörfum í háskóla. Fólkið mitt og samstarfsmenn skildi 
ekkert í að ég væri að fara til Oxford, það var utan þeirra veruleika.  

- Ég er þakklát Cadbury fyrir að veita mér "Súkkulaðistyrkinn" til Ruskin. 
Kvekaratrú þeirra og viðleitni til að styðja verkafólk var óvenjuleg. 

- Ég fæddist 1902, þrettánda í sextán barna hópi. Faðir minn starfaði í verksmiðju. 
Móðir mín var írsk og stuðningsmaður "Votes for Women Campaign".  

-  Ég hætti tólf ára í skóla og fór að starfa við rennibekk í hergagnaverksmiðu við 
framleiðslu handsprengna vegna fyrri heimstyrjaldarinnar 1914. Ég vona að guð 
fyrirgefi mér; vona að mínar handsprengjur hafi engan drepið! Ég minnist vel fyrsta 
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stéttarfundarins, sem var rétt utan verksmiðjuhliðsins. Var mér sagt "að í 
systkinahópi fengju þau sínu framgengt sem óþægust væru." Þetta kenndi okkur 
börnunum sem unnum í verksmiðjunni að við yrðum að vekja athygli á kjörum 
okkar; kvarta hiklaust. Þetta gerði mig að verkalýðssinna. 

-  Þó við værum fátæk sögðu foreldrar mínir að við börnin værum ekki of mörg. 
Barnlausar fjölskyldur báðu um "eitt okkar" er þau sáu hópinn. Ég fór að vinna 
fyrir þrettán ára aldur. Þar var okkur sagt að þeir sem hefðu náð fullnaðarprófi gætu 
hætt áður en þau yrðu fjórtán ára. Og ég var þeirra á meðal. 

Síðan, árið 1918 fór Doris að starfa í súkkulaðiverksmiðju Cadbury og var í 

verkalýðsfélaginu og tók þátt í stjórnmálastarfi. Hún hrósar kvekarafjölskyldu 

Cadbury sem umgekkst verkafólkið af virðingu, betur en vopnaframleiðendurnir 

gerðu. Verkafólkið fékk heita drykki við komu í vinnuna, hreinlætisaðstöðu og 

fræðslu að loknum starfsdegi. 

Doris stundaði nám í Firecroft menntaskólanum sem stofnaður var af Cadbury 

fjölskyldunni. Hún fékk að vita að innan verkalýðsfélagsins væri námstyrkjaráð sem 

gæti sent fólk til Ruskin College. Doris ákvað að reyna; var leidd fyrir nefnd 

skeggjaðra karla! Hún var heppin. Varð það úr að hreykin fjölskyldan sendi hana, 

súkkulaðistyrkþegann, til Oxford í sept. 1924.  

-   Fyrstu önnina bjuggum við fimm stúlkur með gæslukonu spölkorn frá skólanum. Svo 
fluttum við í aðalbygginguna og bjuggum hver í sínu herbergi á annarri hæð en 
piltarnir. Ég fagnaði þessu og var ákveðin að nýta mér tækifærið sem best. Ég hafði 
borð, bókahillur, hitað herbergi með góðum húsgögnum og tíu sterlingspund á mánuði. 
Svo auðug hafði ég aldrei verið. Ég var aldrei svöng í Ruskin. Við fengum þrjár 
máltíðir dagleg, nóg af bókum að lesa og eigið herbergi. Þetta var himneskt miðað við 
mitt fjölmenna heimili. Í skólanum voru fyrirlestrar, námskeið og efnt til kappræðna. 
Ég gat talað, lært og lesið eins mikið og ég vildi. Svo voru skemmtilegir nemendur af 
öllu landinu og frá öðrum löndum. Ég sem hafði aldrei farið út fyrir Birmingham 
áður. 

Doris segir að menntunin hafi verið aukin stig af stigi og síðar bætt við leiklist og 

bókmenntum. Skólameistarinn, Stephen Schofield, skrifaði og stjórnaði leikritum 

sem nemendur tóku þátt í. Doris var með aðalhlutverk í einu: On the Moors. 

Leikendurnir sex fóru og færðu leikinn upp í Strand Theater í London í sýningaröð 

sem kölluð var Leikhús fólksins. Hinir nemendur skólans fóru með í lest hinum til 

stuðnings.  

- Við vorum samstilltur hópur, fegin að stríðið var búið, virkir og áhugasamir. 

Doris var kosinn einræðisherra sem skyldi stjórna félagslífi og samkomum og sjá um 

að allir legðu sinn skerf fram. 
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-  Ég sá til þess að ekki væri hægt að ætlast til að við, þessar fáu stelpur, önnuðumst 
máltíðir og uppvask. Sumir voru hikandi í fyrstu við þá nýbreytni, en ég sýndi þeim 
hvað þeim bar.  

-  Þarna var Japani, Dani, jafnvel einn Íslendingur. Við lærðum margt hvort af öðru. 
Margir nemendur frá Oxfordháskóla komu til okkar og tóku þátt í félagslífinu. Einn 
var blindur. Ég veitti eftirtekt að Helgi Briem var honum sérstaklega hjálplegur. 
Helgi var guðspekingur, eins og ég. Okkur kom vel saman þótt bakgrunnur okkar 
væri ólíkur. 

Allsherjarverkfallið 1926 varð til þess að Doris steypti sér út í skipulagsmál og 

fjáröflun. Hún minnist sérstaklega námsmanna frá Wadham, Manchester og St. 

Hilda er voru í stjórnarnefndinni. Námumenn frá Wales höfðu gengið alla leið frá 

Suður-Wales til Oxford til að halda hljómleika í Ruskin College. 

-  Við vildum hýsa þá zen það var ekki nóg rými fyrir alla - en við gáfum þeim mat, 

hjálpuðum þeim um fé og studdum eins og við gátum. 

Helgi Briem kom frá landi stéttarskiptingar, en úr fjölskyldu sem studdi jöfnuð karla 

og kvenna. Hann var þátttakandi í stjórnmálum á Íslandi og var hvattur til að fara til 

Ruskin College af Jónasi Jónssyni, formanni Framsóknaflokksins, sem sjálfur hafði 

stundað nám við Ruskin árið 1908. 

Annie:  

- Ég var heppin með að fá að tala við Óttar Eggertsson, dótturson Jónasar Jónssonar. 

Hann hafði heimsótt Ruskin með afa sínum, skömmu áður en hann dó. Óttar sagði 

að afi hans, sem varð menntamálaráðherra landsins, hefði notað hvert tækifæri sem 

gafst til að koma á tengslum við verkalýðsfélög, ekki fræðslu eingöngu. Hugsjón 

stofnendanna, Grafflin, Vrooman og Beard var að Ruskinnemar " myndu efla stétt 

sína; en þó ekki á kostnað hennar."  Í tímans rás hafa fleiri íslendingar numið þar 

vegna tengsla Jónasar við skólann. 

Eftir nám við Ruskin fór Doris til Danmerkur og stundaði nám í  tungumálum  og hagfræði við 

lýðháskólann í Helsingör. 1929 gekk hún að eiga Helga Briem. 

Síðan segir Doris frá lífi sínu sem eiginkona fulltrúa Íslands í mörgum löndum. 

- Líf mitt hefur verið reynsluríkt. Hver hefði getað ímyndað sér að ung stúlka frá 

Birmingham ætti eftir að eiga svo merkilegt líf sem sendiherrafrú, búa í mörgum 

löndum og kynnast fjölda áhugaverðs fólks. Allt get ég þakkað Ruskin College. Ég 

held ég geti talað máli allra vina minna þaðan, sem nú eru fallnir frá, að námið í 

Ruskin College vakti hjá okkur sjálfstraust og gerði okkur kleift að lifa og starfa 

fyrir hönd hinna sem ekki áttu okkar láni að fagna.  

- Ég held að við höfum sýnt í verki það sem stofnendur Ruskin væntu af okkur. Ég 

vona það að minnsta kosti.  
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Rúnar Þór Stefánsson  

Bréfadreifing Helga P. Briem 
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Handritadeild Landsbókasafn Íslands. 

Skjalasafn Helga P. Briem. 78 öskjur. Skráð af E.Á. 

1. 

Gögn tengd Álfheiði Sylvíu Briem. 

• Skólaganga hennar, o.fl. henni 
tengt. Einkum 1955-56.  

• Bréf til hennar og frá. 

• H.P.B. til Gyðríðar Pálsdóttur í 
Seglbúðum í Landbroti þar sem 
ÁSB var í sveit. 

• Ferming ÁSB, m.a. ræða H.P.B. 
í fermingarveislunni. 

• Heimildir tengdir skólum sem 
hún sótti.  

• Grein H.P.B. í Tidskrift för 
Samfundet Island. 1. h. 1. árg. 
1951 

Aðföng og uppköst af greininni. 
Bréf frá próf. Halldóri Hermanss. 24.5.1951   
Bréf v. heimsóknar Ásgeir Ásgeirsson forseta 
til Stokkhólms og Helsinki 1954. 
Ýmis gögn. 
Bréfritarar: 

• Ásgeir Ásgeirsson 

• Bjarni Ásgeirsson 

• Bjarni Guðmundsson 

• Grönwall, R. 

• Helgi P. Briem 

• Henrik Sv. Björnsson 

• Juuranto, Erik 

• Magnús V. Magnússon 

• Páll Jónsson 

• Strömbäck, Dag 

• Wälikangas, E.  

Myndir Júgóslavía – Tito 
Nafngift Íslands.  
Myndir frá Júgóslavíu. Afhendingu 
trúnðarbrefs H.P.B.  
 

2.  

Helgi P. Briem: 
Ritgerðir, handrit og drög. 

• Problems of the fishing 
industry (skráð undir: Food and 
Agriculture Org. (FAO). Ódags. 
Ræðir vandamál og vinnslu, 
einkum í N-Atlantshafi. 

• Ullarmálið, frumrit. Birtist í 
Eimreiðinni 1938, bls. 257-276. 
Fjallar um viðskiptamál Íslands 
frá árinu 19561916 og áfram. 

• Mæðiveikin (handrit) 

• Jörundur hundadagakóngur, 
handrit á ensku. 

• Sjávarbotnin kringum Ísland. 
Handritsdrög. 

• Jón Helgason biskup, handrit. 
1941? 

• Viking Remains in America. 
Vélritað handrit. 1943? 

• Iceland. Handrit á ensku. 

• Jarðfræði Íslands. Handrit. 
Vantar upphaf. 

• Jörundur og Khöfn. 
Handritsdrög. 

• Einar Ól. Sveinsson: Páls saga 
biskups. Sérprent. 

3.  

Doris Briem: Skólaritgerðir. 
Vottorð f. Dorisi Briem 
Bréf frá erlendum vinum og fjölskyldu / svör 
Íslenskir bréfritarar: 

• Gerður Jónasdóttir 

• Sigríður Skúladóttir Briem 
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4.   

Eggert P. Briem og fjölskylda. 
Bréf til og frá þeim.  

• Eggert P. Briem 

• Sigríður Skúladóttir Briem 

• Ragnheiður Briem 

• Steinunn Briem.  

 
Aðrir bréfritarar, einkum tengdir dvöl hennar í 
Róm:  
Agnar Kl. Jónsson, konsúll Ísl. í Róm, La 
Rocca, Hilmar Kristjónsson, Pétur Eggerz, 
utanríkisráðuneytið, Gunnar Einarsson, 
Hálfdan Bjarnason. 
Bréfaskipti H.P.B. og próf. Stefáns 
Einarssonar 
Íslenskir bréfritarar/svör):   

• Áslaug Skúladóttir 

• Bragi Kristjónsson 

• Gyðríður Pálsd.,  

• Hálfdán Bjarnason 

• Ingibjörg Eyfells 

• Páll Ásgeirsson 

• Páll Hafstað 

• Sigvaldi Hjálmarsson 

• Svanbjörg Einarsdóttir 

• Þorleifur Thorlacius 

Frímúraramál. 

5. 

Helgi P. Briem:  
• Í borgarastyrjöldinni á Spáni. 

Bókarhandrit I og II 

• Utanríkisráðuneytið 1947, 
reikningsskil 

• Sigurd Dundas, konsúll í 
Lissabon, bréfaskipti 1950-52 

Íslenskir bréfritarar og svör. Þ.m.t. V.-
Íslendingar 

• Árni G. Eggertsson 

• Árni Helgason 

• Einar Páll Jónsson 

• Guðmann Levy 

• Guðmudr F. Jónasson 

• Guðmundur Grímsson 

• H.E. Magnússon 

• Haraldur Bessason 

• Helgi og Áslaug Sívertsen 

• J.J. Bíldfell 

• Jón T. Beck 

• Jónas Jónsson 

• Jónas Þorbergsson 

• Ólafur Björnsson 

• Ólafur Pétursson 

• Páll S. Pálsson 

• Philip Pétursson 

• Richard Beck 

• Sigurður Júl. Jóhannesson 

• Sigurður Steinþórsson 

• Sóffonías Thorkelsson 

• Stanley Ólafsson 

• Stefán Einarsson 

• Thorlaksson. Gladys  

• Valdimar Björnsson 

• Valdimar Eyland  

6. 

Helgi P. Briem:    
• Drög að sjálfsævisögu H.P.B. 

• Minningar 1902-39. 

• Utanríkisþjónustan í mótun. 

• Minningargrein um Þóru 
Sigurðardóttur 

• Ævisaga Sigurðar Sigurðssonar 
búnaðarmálastjóra. 

7. 

Úrklippur, Nóbelshátíð 1955  

Myndir, filmur, frímerki o.fl. 

Bréf til utanríkisráðuneytisins frá H.P.B. um 
Verslunarsamningur v. V. Þýskaland 

Bréf v. ágreinings H.P.B. og Péturs Eggerz 

Júgóslavía 

Hafréttarmál 

Hús sendiráðsins í Bad Godesberg 
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Reikningsskil sendiráðsins í Bonn 

Skeyti o.fl. 

Einnig bréf/svör 

• Henrik Sv. Björnsson 

• Ásgeir Ásgeirsson 

• Loftleiðir 

• Magnús Magnússon 

8.  

Bréf tengd Jónfríði Þorleifsdóttur 

Garðyrkja v. sendiráðið í Bad Godesberg 

Ýmislegt tengt fjölskyldunni (erlendir 
bréfritarar). 

Ýmis gögn, m.a. útgáfumál, garðyrkja, fjármál. 

9.  

Helgi P. Briem: 

• Yfirlit, ætt Álfheiðar 
Helgadóttur Briem 

• Tafla um fiskútflutning 1934-39 

• Drög að bréfi til forsætis. og 
utanríkisráðherra 

• "Um Briemana", handrit og 
skrár 

• Æviatriði Páls Briem, úr 
gögnum í Þjóðskajalasafni 

• Skjalaskrá. M.a. tengt Páli 
Briem og Hannesi Hafstein. 

• Drög á ensku. M.a. um 
Benedikt Gröndal, Pétur 
Havstein, Jón Jónsson, Sölva 
Helgason og Jón á 
Draflastöðum 

10.  

Helgi P. Briem:  

• Minnispunktar um sögu Spánar 

• Ræða og fundarskýrsla, Rvík 
6.11.1933 

• Ræða og minnisblöð varðandi 
Spán og starf H.P.B. 

Gögn varðandi Hannes Jónsson  

• Prófskírteini 

• Reikningsskil 

Bréf 

• H.P.Briem 

• Kristinn Guðmundsson 

• Utanríkisráðuneyti 

• Hörður Bjarnason 

• Þýskir bréfritarar 

Erlendir bréfritarar og svör 

Íslenskir bréfritarar/svör 

• Aðalheiður 

• Álfheiður Briem 

• Álfheiður Líndal Jetzek 

• Áslaug Skúladóttir 

• Bergljót Líndal 

• Finnur Sigmundsson 

• Halldór Ó. Jónsson 

• Haraldur Hamar 

• Hákon Bjarnason 

• Hermann Jónasson 

• H.P.B. 

• Jón Leifs 

• Jóna Einarsdóttir 

• Jónas Jónsson 

• Páll Ásgeirsson 

• Sigurður Líndal 

• Stefán Einarsson 

• Steingerður Guðmundsdóttir 

• Theodór B. Líndal 

• Þórdís Briem 

Fjölskyldubréf og gögn 

11.  

Helgi P. Briem: 

• "Mount Hekla Eruption 1946". 
Á ensku 

• Ísland og Marshalláætlunin. 
Tvær greinar á ensku 

• Ísland lýðveldi 1944, á ensku 

• Um Guðmund Einarsson. Á 
dönsku 

• Greinarnar ódags. og höf. ekki 
getið. 
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ASF American Scandinavian Found. bréfask. 

Minnispunktar og bréf, einkum 1937 

Íslenskir bréfritarar og svör: 

• Agnar Kl. Jónss.. 1942-50 

• Björn Ólafsson 

• Jónfríður Þorleifsd. 

• Steingerður Guðmundsd. 

12.  

Helgi P. Briem: 

• Problems of the fish industry. Sennil. tengt 
umsókn H.P.B. um stöðu hjá FAO 1946. 

Úrklippur og dómar um bók hans Iceland and 
the Icelanders. 

Ísl. bréfritarar / svör:  

• Krist Gudnason 

• Gunnar Einarss.  

• Rúnar Bjarnas.  

• Árni G. Eylands 

• Halldór K. Laxness  

• Hálfdan Bjarnason 

• Hannes Kjartansson  

• Jón Krabbe 

• Helgi Lárusson 

• Stefán Einarsson 

Utanríkisþjónustan:  

• •Henrik Sv. Björnsson 

• •Thor Thors  

• •H.P.B.: 
Ferðakostnaðarreikningar ca. 
1939 

• Grein/fyrirlestur um fiskveiðar. 

13.  

Helgi P. Briem: 

• Eftirmáli bókar hans: 
Suðurlönd 

• Útgáfusamningur, ritdómar og 
bréf. 

Erlendir bréfritarar/svör 

Ísl. bréfritarar og svör:  

• Árni Tryggvason 

• Friede P. Briem 

• Gerður Jónasdóttir 

• Hálfdan Bjarnason 

• Jóhannes Gunnarsson 

• Jóhannes Halldórss. 

• Jónas Jónsson  

• Karl Þorsteins 

• Kristján Karlsson 

• Magnús Víglundss. 

•  Ólafur Hanss. 

• Páll Ásgeirsson 

• Páll Þorleifsson 

• Pétur Benediktsson 

• Richard Beck 

• Sigurður Helgason 

• Sigurður Líndal 

• Sveinn Kaaber  

• Sveinn Þórðarson 

Fjölsk.br., einkum til og frá Doris Briem, 
Álfheiði Sylvíu og börnunum 

Utanríkiráðuneytið og svör.  Bréfritarar: 

• Agnar Kl. Jónsson  

• Gunnar Schram  

• Hannes Kjartanss. 

• Haraldur Kröjer 

• Henrik Sv. Björnsson  

• Pétur Thorsteinsson 

14.  

Frímúraraskjöl.   

15.  

Helgi P. Briem: 

• Ýmislegt tengt útgáfu 
Island/Iceland, ljósmyndir, 
1956, eftir Hans Malmberg. 
Texti eftir H.P.B. 

Bréf Bodil Begtrup, sendiherra 
Dana á Ísl. 13.8.1954. 

•Drög að svari til Bodil Begtrup 
sendiherra Dana á Ísl. 

•Bréf Tage Erlander 
forsætisráðherra Svía. 
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•Nafnlaust skammarbréf. 

•Úttsendingarlisti bókarinnar. 

•Blaðaúrklippur 

Bréfaskipti v. Guaranty Trust Co. 

Ljósmyndakopíur frá 1956 

16.  

Íslenskri bréfritarar:  

• Agnar Kl. Jónsson 

• Áslaug Skúlad. 

• Guðrún Guðmd. Bergström,  

• Hans G. Andersen 

• Lóa Guðmd. Wennerström 

• Páll Árdal 

Erlendir bréfritarar og svör:  

• Collinder Björn  

• Malmberg, Hans  

• Assarson,  

• Willers, Uno  

• Nordenstieng, Rolf  

• Sven BF Jansson 

Myndir/filmur  

Vegabréf 

Bréfspjöld 

17.  

Helgi P. Briem: 

• Fyrirlestur um Ísland  

• Um guðspeki 

Ísl. bréfritarar/svör:  

• Ásta Ellingsen  

• Bjarni Guðmundss. 

• Eggert P. Briem 

• Grettir L. Jóhanns. 

• Guðmundur F. Jonass.     

• Haraldur Árnason verkfr. 

• Haraldur Árnason, kaupm. 

• Helgi Þorsteinss. 

• Henrik Sv. Björnss.  

• Jón Leifs  

• Kristján Gestss. 

• Lárus Fjeldsted  

• Magnús Kjaran 

• Ófeigur J. Ófeigss. 

•  Runólfur Sveinss. 

• Sigurður Skúlason 

• Sveinn Björnsson 

Utanríkisþjónustan. Ýmis bréf, einkum um 
sumarleyfi H.P.B. og fyrirgreiðslu f. 
Íslendinga. 

Útgáfa Iceland and the Icelanders 

Blaðaúrklippur, Lögberg 1945 

Guðspekimál. 

18.  

Helgi P Briem:  

• Minning Jóns Krabbe, handrit 
1964 

• Ritdómur: Danmark og 
Færöerne ettir Jörgen-Frantz 
Jacobesen, Khöfn 1927. handrit 

• "Dagger", ódags. handrit  

• Ýmis minnisatriði     

• Ýmsar innisgreinar/tilvitnanir 

Doris Briem: Skólaritgerð á ensku 

Íslenskir bréfritarar. 

• Agnar Kl. Jónsson 

• Helgi Briem Magnússon 

• Jón Júlíusson 

• Páll Ásgeirsson 

• Páll Líndal 

• Vigfús Sigurgeirsson 

• Þjóðminjasafn, Guðm. 
Ólafsson 

Erlendir bréfritarar, m.a. Harald Hertell (tvær 
myndir eftir hann). 

Íslandskort; Reykjavíkurkort 

Bækur og grein: 

Kallstenius: Efterskörd till Jonas Rugmans 
samling av isländska talesätt, 1928  

J.F. Jacobsen: Danm. og Færöerne. Khöfn, 
1927 

Skúli Skúlason; Republikken Island 
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Epstein: Iceland, 1952 

H. Kuhn: Islands. Das Heimland der Sagas.  

Sérprentuð grein eftir Sig. Þórarinss. 

19.  

Helgi P. Briem 

• •Um hvalveiðar, handrit 

• •Minning: Gustav II Adolf, 
útv.erindi 

• •Erindi um frímúrarafræði. 

• •" Dagger", handrit 
  

20.  

Helgi P. Briem 

Sinn er siður í landi hverju. Handrit. 

21.  

Helgi P. Briem:   

• Geldingahnappur. Handrit  

• Dulræn reynsla, Vikan 1965 

• The biggest fish conservation 
Plan on Earth. Vélritað handrit 

• Three Murals in Mesoamerica. 
Vélritað greinarhandrit 

• Digest of European art 
influence in America.  

• Tvær greinar/þýðing á sögum 
eftir Ólaf Jóh Sigurðss. Eftir 
Ute Jacobshagen? Handrit 

• "Agent í USA" I. Bréfaskipti 
við útgefendur um bók H.P.B. 
um áhrif norrænna manna í 
Ameríku fyrir daga 
Columbusar. 

• Agent USA" II. 
Bréfaskipti/svör 

Bréfritarar m.a.: 

• Hal Linker 

• Hallberg Hallmundsson 

• Henrik Sv. Björnsson 

• Hörður Helgason 

• Hörður Helgason 

• Ingvi Ingvarsson 

• Jóhannes Newton 

• Magnus Magnusson 

• Niels P. Sigurðsson 

• Prof Einar Haugen 

Samningar Íslands:  

Ýmis gögn og bréf. 

Bréfritarar m.a.: 

• Henrik Sv. Björnsson 

• Ingiv Ingvarsson 

• Agnar Kofoed Hansen 

• Agnar Kl. Jónsson 

• Ármann Snævarr 

• Kjartan Ragnars. 

Utanríkisráðuneytið. Gögn v. heimflutnings 
H.P.B., 1961-2 

Nokkur bréf H.P.B. og svör. 

• Magnús Kjaran 

• Morgunblaðið 

• Pétur Ólafsson 

• Sigurður Helgason 

22.  

Helgi P. Briem: 

• Minnisgrein v. Péturs Eggerz 

• Ramon Miró, húsgagnasmiður í 
Barcelóna. 

• "Embættismenn" 

Erlendir bréfritarar/svör 

Ísl. bréfritarar:/svör 

• Agnar Kl. Jónss. 

• Árni Tryggvas. 

• Áslaug Skúladóttir 

• Birgir Möller 

• Hannes Kjartansson 

• Haraldur Kröjer 

• Ingvi Ingvarss. 

• Kristinn Guðmundss. 

• Kristján Albertsson 

• Magnús v. Magnúss. 

• Ólafur Egilss. 

• Pétur Benediktss. 

• Pétur Eggerz 
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• Pétur Thorsteinss. 

• Sigurður Bjarnason 

• Sigurður Hafstað 

• Sigurður Nordal 

• Sveinn Pálsson 

• Vilhjámur Finsen  

• Þorleifur Thorlacius 

23.  

Helgi P. Briem: 

• Fyrir utanríkisráðuneytið:  

• Skjöl varðandi Ísland  í 
skjalasöfnum á Bretlandi, í 
Danmörku, Svíþjóð, 
Bandaríkjum NA og Þýskalandi.  

• Kúrdar. Gögn tengd 
áhugamönnum um mál Kúrda.  
M.a. bréfaskipti við Rauða 
krossinn. 

• "Kanadamenn":  

Bréfritarar/svör: 

• Áskell Löve 

• Evelyn Stefanson Nef 

• Ingibjörg Jónsson 

• Richard Beck 

"Starfið í Rvík" / utanríkisráðuneytið 

Bréfritarar/svör H.P.B.:  

• Agnar Kl. Jónss. 

• Emil Jónsson 

• Harraldur Kröjer  

• Guðmundur I Guðmundss.  

• Henrik Sv. Björnss.  

• Jón Sigurðss. 

• Niels P. Sigurðss. 

• Pétur Eggerz 

Utanríkisráðuneytið: 

•Samkomulag H.P.B. um framhaldverkefni í 
Rvík 1960. 

•Guðmundur I. Guðmundsson 

Perónuleg gögn: Passamyndir, augnvottorð, 
fæðingarvottorð og ökuskírteini. 

24.  

Fasteignamál 

Myndir       

Reikningar Reykjavíkur apóteks 

25.  

Ásmundur Sveinss.: Drög að merki 
Útvegsbanka Íslands  

Ljósmyndir 

Frímúraramál 

Teikningar: 

Guðmundar Einarssonar. Ævifélagaskírteini 
H.P.B. í Ferðafél. Ísl. 

Eftir þýskan listamann 

Ýmisl. varð. fiskifulltr.á Spáni & sendifulltr. í 
Berlín 

Gögn varðandi Briemsættina í Þýskalandi. 
Myndir; listar 

Afrit úr: Ein sommer auf Island, eftir Kahle. 
Berlín 1900 

Bréf /svör . M.a. 

• Blum, Margaretha 

• Blum; Hildegard 

• Dernedde, Emma 

• Heyn, Rolf 

• Hübner, Gertrud 

• Paul, Walgerdur 

• Schüler, Gerda-Maria 

• Schüler, Robert 

• Schütz, E.H. 

• Schütz, Gretelotte 

Bréfaskipti H.P.B. og Jóhanns Briem 
listmálara. Ýmisl. varðandi mynd af Gunnlaugi 
G. Briem. 

Listi yfir fiskinnflytjendur í Genúa. Ódags. 

Skýrsla um fiskverslunarstarfið á Spáni og 
Þýskal. 1933-37. 

Bréfaskipti við ríkisstjórnina. Bréfritarar: 

• Ásgeir Ásgeirsson  

• Haraldur Guðmundsson 
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26.  

Helgi P. Briem:  

• Um Ísland. Handritsdrög á 
sænsku. Ódags. 

• Ræða á bókasýningu  í Stokkh. 
Vélrit ´53 

• Ræða á bókasýn. í Noregi. 
Ódagsett vélrit 

• Skýrsla  til Stúdentaráðs um 
stúd.mót í Lundi '27. Vélrit 

• Studentlivet i Island. 
Ræða/grein ´27 

• Samvinnutryggingar. Ódagsett 
handrit 

• Hugmyndir útlendinga um Ísl., 
handr 

• Minnisatriði - fyrirheit, Ódags. 
punktar 

Íslenskir bréfritarar:  

• Sigfús Elíasson 

• Kristinn Guðmundss. 

• Sigurgeir Sigurjónss.  

• Kvörtun. ferðahóps Sunnu  

Erl. bréfritarar/svör: Einkum Doris Briem 

Ýmisl.: Myndir, úrklippur, vegabréf 

27. 

Helgi P. Briem: 

• Dagbók / minnisbók 

• Grein um skátastarfið., sennil. 
birt í Mbl. 

• Minnisbók um skátastarfið. 

• Skrá um námsbókakaup ´22  

• Útgjöld   

• Vegabréf, smárit, dagbók 

• Sjálfstæði Íslands. Ýmis 
útgáfukostnaður 1935-38 

Bréf Álfheiðar Briem til Valtýrs 
Guðmundssonar, 1922. (Ekki sent). 

Ísl. bréfritarar ./ svör  

• Agnar Kl. Jónsson 

• Auður Jónasdóttir 

• Álfheiður Helgad. Briem 

• Áslaug Sívertsen 

• Áslaug Skúladóttir 

• Birgir Möller 

• Björn Kristjánsson 

• Br. Tómasson 

• Davíðs Stefánsson 

• Eggert Ásgeirsson  

• Eggert P. Briem 

• Friede P. Briem 

• Gerður Jónasdóttir 

• Gils Guðmundsson 

• Gísli Sveinss. 

• Guðmundur Kamban 

• Hagstofa Ísl. 

• Haraldur (Seyðisf.)  

• Helga Sigurðard. 

• Ingim. Steinsson,  

• Jóhann Hlíðar 

• Jóhann Sæmundsson 

• Jón Beckmann 

• Jón Björnsson 

• Jón Helgason 

• Jónas Jónss. 

• Jónas Þorbergsson 

• Kristinn Guðmundss. 

• Lárus Fjeldsted 

• Mímir, bókaverslun 

• Páll Árdal 

• Páll Ásgeirsson 

• Páll Einarsson 

• Pétur Benediktsson 

• Pétur Thorsteinss. 

• Ríkharður Jónsson 

• Sigr. Skúlad. Briem 

• Sveinn Björnsson 

• Sveinn Sigurðsson 

• Sæmundur Helgason 

• Theodór B. Líndal 

• Þorvaldur Þórarinss. 

•  Þórdís Briem 

Fjölskyldubréf: H.P.B., Doris & Álfh Sylvía 
Br. 

28.  

Helgi P. Briem:  

• Íslendingar í Ameríku. Úrelt 
handrit 
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• The Cod War. Sunday Times, 
´75 

• Fisksölumál í Evrópu. 
Fyrirlestur f. alþingismenn. 
Ódags.  

• Memorandum frá sendinefnd 
Ísl.,  Berlín. Á þýsku. ´37 

• Fisksölumál. ´ 

• Ýmis bréf 

• Fundargerð yfirfiskmatsm. 
1935. Þar voru og H.P.B. og 
Sveinn Árnason 

• Bréf/svör H.P.B. m.a. til 
Runólfs Sigurðssonar 

Íslenskir bréfritarar/svör:   

• Auður Jónasd. 

• Álfheiður Ólad.  

• Álfheiður Sylvía Briem,  

• Ásgeir Ásgeirss. 

• Áslaug Skúlad.  

• Birgir Möller  

• Bjarni Vilhjálmsson,  

• Eggert Ásgeirsson  

• Einar Jónsson  

• Eiríkur Pálss  

• Georgia Björnsson 

• Gunnar Gunnarss. 

• Gyðríður Pálsd.  

• Hannes á horninu  

• Helga Sigurðard.  

• H.P.B. 

• Jóna Einarsd.  

• Kristján Albertss.  

• Páll Árdal  

• Páll Zophoniasson  

• Pétur Thorsteinss. 

• Richard Beck,  

• Sigurst. Magnúss. 

• Sveinn Björnsson,  

• Vilhj. Finsen 

• Þórdís Briem  

• Þórhildur Helgas.   

Myndir frá Ísl. og af  sir Joseph Banks   

Erlendir bréfritarar/svör m.a. Peter Hallberg, 
Uno Willers og Sigurd Dundas  

 

29.  

Helgi P. Briem:  

• Sigurður Sigurðsson 
búnaðarmálstj.  Handrit að 
ævisögu. 

• Hvar bjó Hrafna-Flóki? Vélr. 
handrit 

• Um Papa á Íslandi. Birt 6.1.´76. 
Óvíst hvar 

• Híbýli á Íslandi. Fyrirl. Ódags. 
handrit. Gæti verið hluti af: 
Sinn er siður. 

• Drög að fyrirl. f. V.Íslendinga. 
Ódag. 

• Skáldsaga á ensku, handrit, 
drög/þýðing? 

• Stjórnarskrárbreyt. og 
sambandsslit. Vélritað handrit, 
að auki ýmis drög. 

Til utanríkisráðuneytisins m.a. um afhendingu 
ýmissa trúnaðarbréfa og samskipti Ísl. og 
Rússa. Höf. ekki getið. 

Íslenska vikan í Stokkhólmi 1951 

Eiga Íslendingar að taka leigu af 
landi? Úrklippa. Mbl. 21.5.76 

Kanadíska reglan. Úrklippa.Mbl. 
19.2.76 

Um Papa á Íslandi. Úrklippa Mbl. 
16.1.76 

Landgrunnið og landhelgin. Úrk.l. 
Mbl.22.2.77 

Leiðbeiningar um kjörræðismenn. 
Mbl.20.7.80 

Þurfum við að óttast 
Skeiðarárhlaup. 6.8.71. Vélrit 

Um gjafir fátæka mannsins. Vélrit 
14.2.76 

Um sjónvarpið. Til Velvakanda 
Mbl.14.2.75 

Gísli Sigurbjörnsson sjötugur. 
Vélrit. 29.10.77 

Fiðlusnillingu á miðilsfundi. Vélrit 
14.5.76 

The Cod War. Sunday Times. 7.1.75 

Um þorskastríðið. Sent til birtingar í 
Time forum 9.3.76 

Hans Malmberg. Sent Mbl. 8.9.77.  
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30.  

Helgi P. Briem: Ræður / fyrirlestrar / greinar 

• Ráðstefnur Varðbergs 9.5.63 og 
9.3.63 

• Kanadíska reglan. Handrit, 
ódags. 

• Forsaga Reykjavíkur. Rotary, 
´66 

• Minni kvenna. Systrakvöld 
Frímúrara? 1970 

• Drög að ýmsum fyrirlestrum. 

• Þýsk þingmannaheimsókn 
7.9.73  

• Kílarvikan 1960. Ræður o.fl. 

• Utanríkisþjónustan, 
útvarpsþáttur 1972  

• Portúgal, útvarpserindi. Ódags. 
handrit 

Guðspekimál 

Frímúraramál 

31.  

Helgi P. Briem 

• Fréttir frá Íslandi, 1-5, 1940-41. 
Tbl. 6-9 eru í tímaritasafni Lbs.  

Guðrún Stefánsdóttir, minningargrein 1963. 
Óvíst hvar hún birtist. 

Erlendir bréfritarar. Einkum Knud Nielsen 

Landkynningarljósmyndir 

Frímúraramál 

Guðspekimál3 

32.  

Helgi P. Briem: 

• Íslensk myndlistarsýning í 
Stokkhólmi, 1952. Ræða við 
opnun -úrklippur 

• Islänningar - bokvänner. 
Vélritað, ódagsett 

• Á 175 ára afmæli Vetenskaps- 
och vitterhetssamhället í 
Gautaborg. Ræða, 24.1.1953 

• Hátíð Föreningen Norden, 
11.4.53. Ræða í Ráðhúsinu í 
Stokkhólmi. 

• Adenauer og Þýskaland. 
Útvarpserindi 25.4.67. 

• Svíþjóð og Ísland. 
Útvarpsfyrirlestur, 7.8.1949. 

• Ferð á hreindýraslóðir 1961. 
Handrit/minnisgreinar. 

• Til Egyptalands ´58. Vélrituð 
ferðasaga 

Íslenskir bréfritarar/svör 

• Eggert Ásgeirsson 

• Helgi Péturs 

• Leifur Bjarnason 

• Páll Einarsson 

• Pétur Benediktsson 

• Sigurður Líndal 

• Vilhjálmur Briem 

Gunnar Einarss. bókaútg. Þýdd grein eftir 
hann 

Peningaseðlar 

Litskyggnur H.P.B. Flug yfir Rvík og Þingv. 
´67 

Guðspekimál 

Frímúraramál 

33.  

Helgi P. Briem: 

• Réttarstaða Íslands 1809. Fyrri 
og síðari hl. Ódags. vélritað 
handrit. 

34.  

Bréfspjöld og tóm umslög m. frímerkjum 

35.  

Bréf, einkum tengd Doris Briem 

Íslenskir bréfritarar/svör:  

• Theodór B. Líndal 

• Þórhildur Briem Líndal 

• Bergljót Líndal 
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• Halldór Hermannson  

36.  

Bréfspjöld og umslög m. frímerkjum  

37.  

Helgi P. Briem 

• Um landhelgismál. Fyrirl. á 
ensku. Vélrit/ódags. 

Doris Briem: Dagbók frá árinu 1936 

Bréf/svör: Einkum tengd Doris Briem 

Bréf/svör: Álfheiður Sylvía Briem einkum 
tengt skólagöngu hennar. 

Erlendir bréfritarar.  

• M.a.: Sven B. F. Jansson.
  

Íslenskir bréfritarar/svör:  

• Álfheiður Briem  

• Barbara Árnason 

• Eggert P. Briem  

• Friede Pálsd. Briem  

• G. Helgason  

• Gunnlaugur S. Briem 

• Helga Krabbe  

• Helgi Pálsson  

• Helgi Tómasson  

• Kristinn P. Briem  

• Ríkharður Jónsson  

• Sigríður Tómasdóttir  

• Sigrún Briem  

• Þórhildur Briem Líndal  

38.  

Ýmis gögn tengd Samningum Íslands   

Ísl. bréfritarar/svör:  

• Auður Jónasd. 

• Árni Friðriksson  

• Árni G. Eylands 

• Áslaug Skúlad. 

• Ásta Jónsd. Ásgeirss. 

• Benjamín Eiríkss.   

• Birgir Möller 

• Bjarni Guðmundss. 

• Búnaðarfél. Ísl. 

• Eggert  Ásgeirss, 

• Eggert P., Sigr. Briem 

• Eggert V. & Cathrine Briem 

• Emil Jónss. 

• Evelyn Stefanss. Nef 

• Eysteinn Jónss. 

• Gerður Jónasdóttir 

• Guðm. Hlíðdal 

• Gunnhildur Ólafsson 

• Gunnl. E. Briem 

• Gunnl. S. Briem 

• Halldór K. Laxness 

• Hálfdán Bjarnas. 

• Henrik Sv. Björnss. 

• Ísleifur Briem 

• Jón E. Vestdal 

• Jón Jónss. 

• Jón Krabbe 

• Jónas Guðmundss. 

• Kristinn P. Briem 

• Kristj. G. Kristj.ss. 

• Magnús V. Magnúss. 

• Magnús Z. Sigurðss. 

• Páll Árdal 

• Páll Líndal 

• Pétur Eggerz 

• Pétur Ólafss. 

• Reynir Karlsson 

• Rich. Beck 

• Sig. Þórarinss. 

• Sigurbj. Einarss. 

• Sigurður Nordal 

• Skattstofa 

• Stefán Einarss. 

• Steinunn E. Briem 

• Sveinn Ásgeirss. 

• TheodórLíndal 

• Tíminn. ritstj. 

• Unnur Briem 

• Utanríkisráðun. 

• Úlfur Ragnarss. 

• Valgarð Briem 

• Valgerður Coghill 

• Valla 

• Viðskiptan. 

• Valgarð Briem 

• Valgerður Coghill 
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• Vilhj. Briem 

• Þorl. Einarss. 

• Þórdís Briem 

Erl. bréfrit. m.a. Peter Hallberg, Hans 
Malmberg, Sven BF og Tuss Jansson. Bertil 
Olhlin, Rolf Nordenstreng 

Ýmisl.: Mynd af Eggert G. Briem, 
fæðingarvottorð H.P.B., sögnskrá.l; 

39.  

Helgi P. Briem:  

• List of illustrations tengt 
drögum að riti um vesturferðir 
hinar fyrstu. 

Ísl. bréfritarar 

• Arnbjörn Kristinsson 

• Auður Sveinsdóttir 

• Árni Friðriksson 

• Árni G. Eggertsson 

• Ásgeir Ásgeirsson 

• Ásta Jónsd. Ásgeirsson 

• Björn Arnórsson 

• Eysteinn Jónsson  

• Gísli Sigurbjörnsson 

• Guðmundur Einarsson 

• Guðmundur Kristjánsson 

• Guðrún Bjarnason 

• Halldór K. Laxness 

• Hermann Jónasson 

• Hjörtur Pálsson 

• Jón Árnason bankastj. 

• Jón Árnason prentari 

• Jón G. Maríasson 

• Jón Stefánss., Möðrud. 

• Kristján Einarsson 

• Kristmann Guðmundsson 

• Magnús Kjaran 

• Margrét Guðm.d. Malmberg 

• Páll Þorleifsson 

• Pétur Guðjónsson 

• Ríkarður Jónsson 

• Sigurður Helgason 

• Sigurður Steinþórsson 

• Sigurgeir Sigurðsson 

• Steingrímur Þorsteinss. 

• Steinunn Bjarnad. Vasulka 

• Sveinn Björnsson 

• Sæmundur Helgason 

• Trausti Einarsson 

• Úlfur Ragnarsson 

• Þorkell Jóhannesson 

40.   

Helgi P. Briem:   

• Um Jónas Jónsson. Drög að 
minningargrein 

• Curriculum Vitea,  á þýsku 

• Minnisgreinar: 

• Frá Oslo ´64 Ódags. 

• Minnisgrein, ´62 

• Minnisg. um Danmarks 
Sjöterritorium o.fl. ´27 

• Úr bréfum Gísla Skúlas. til Jóns 
Helgasonar: Um Pál Briem í 
Khöfn 

• Ástand Ísl. 1908-9. Minnisblöð 

• Ways and means of reducing 
inequalities of income from the 
work of men and women. Ritg. 
m. athugas. kennara. Oxford? 
Ódags handrit 

• Skrá yfir rit um sögu Danm. í 
heimsstyrjöldinni 

• Ýmsar heimildir í sænskum 
söfnum 

• Um rétt almennings. 
Punktar/danska  

Ísl. bréfritarar/svör 

• Agnar Tryggvason 

• Álfheiður Briem 

• Birgir Thorlacius 

• Björn Jóhannesson 

• Eggert Ásgeirsson 

• Friðgeir Grímsson 

• Friede P. Briem 

• Magnús Magnússon 

• Páll Ásgeirsson 

• Sigurður Pétursson 

• Sigurður Þórarinsson 

• Stefán Einarsson 

• Sveinbjörn Jónss. 

• Trausti Einarson 

• Utanríkisráðun. 
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• Þorleifur Einarsson  

Erlendir bréfritarar/svör. 

M.a. Oscar Just og Max Adenauer. 

41.   

Helgi P. Briem 

• Early ships. Um vesturferðir 
hinar fyrstu.  Ameríka og 
landnám. Heimildir. Ódags. 
handrit. 

42.  

Helgi P. Briem: 

• Fundur Ameríku og landnám:  
Ódags. vélritað handrit 

• Traces of Christianity;  

• Vefnaður;  

• The human head. 
  

43.  

Helgi P. Briem:  

• Fundur Ameríku. Ódags. 
vélritað ódags. handrit 

• Ships;  

• Serpent & Dragon; o.fl.   

44.  

Helgi P. Briem:  

• Sjálfstæði Ísl. 1809, vélritað 
ódags. handrit. 

• Bréf til Dagbl. Vísis. 20.4.1931 

• Innflutningur-útflutningur-
verslunarjöfnuður. Ódags. 
1930? fyrirl. 

• Islands banker og sparekasser, 
ódags. handrit. (Gæti verið 
lokaprófsritgerð) 

• Um Ísland og Íslendinga. 
Fyrirlestur á íslensku. Ódags. 
vélrit. Sennil. fluttur 1940. 

• Um Ísland. Fyrirlestur á ensku. 
Ódags. handrit. 1933? 

• Fjárhagsástand Íslandsbanka. 
Nefndarálit (H.P.B., Sveinbjörn 
Jónsson og Stefán Jóh. 
Stefánsson) til fjármálaráðherra. 
26.2.30 

• Bráðabirgðaskýrsla um mat á 
Íslandsbanka. Sömu höfundar. 
Sama dags. 

• Bréf til yfirkjörstjórnar í Rvík. 
Ódags. 

• Bréf til fjármálaráðherra, 1930 

• Handskrifaðar athugasemdir 
við vörn í lögtaksmáli  

• Frumvarp ril laga um 
sjávarútvegsbanka Íslands og 
um Íslandsbanka.  

Yfirlit um skuldir og eignir nokkurra 
fyrirtækja. Ósags. handrit. 

Leiðbeiningar um fiskverkun 1933 

Skýrsla Samvinnuskólans 1928-9 

Stóra bomban, úrklippt grein Jónasar frá 
Hriflu í Tímanum 26.8.1930 

Mynd frá Spáni, m.a. með Héðni Valdimarss. 

45  

Helgi P. Briem: 

• Myndir, handrit, próförk: 
Iceland and the Icelanders. 

46.  

Helgi P. Briem:  

• Handrit að: Suðurlönd. Ítalía, 
Portúgal, Malta o.fl. 

• Bókamerki   

47.  

Helgi P. Briem:  

• Geology, bls. 1-459. Vélritað 
handrit á ensku.  

• Minnisatriði til frekari 
athugunar. Virðist H.P.B. vera 
að vinna að athugnu sinni 1949. 
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48.  

Helgi P. Briem 

• Geology of Iceland, framhald 
bls. 460-794 Vélritað handrit á 
ensku.  

49.  

Helgi P. Briem: 

• Den största fridlysningen på 
jorden. Ódagsett handrit á 
sænsku 

• Die Isländische 
Fischereigrenze. Vélritað 
handrit að grein. 7.9.´59 

• Hafréttarmál. Vélrituð 
greinargerð á ensku. 7.9.´59 

• Der Fischereikonflikt zwischen 
Island und England. Svar við 
grein. Die Weltwoche 
14.11.´58. 

• The Biggest Fish Conservation 
Scheme on Earth. Handrit á 
ensku. ódags. 

• Statistik yfir fiskveiðar 1906-
1952. Rannsókn H.P.B.. 
Handrit. Ódags. 1959? 

• Úrklippur, erlendar, um 
landhelgismál. 

Íslenskir bréfritarar/svör:  

• Árni Friðrikss.  

• Birgir Möller 

• Utanríkisráðuneytið 

• Niels P. Sigurðss. 

• Guðmundur   

• Í Guðmundsson 

Útvaprsefni: Schinkler ræðir landhelgisdeiluna. 
Norddeutscher rundfunk. 1.9.´58 

"Friðun miða". Stálskjöldur Ofnasmiðjunnar. 

50.  

Helgi P. Briem: 

• Heimildir varðandi Sjálfstæði 
Íslands 1809.  Möppur I-II 

• Bréf Þjóðskjalasafns 

51.  

Helgi P. Briem: 

• Three Murals in Mesoamerica. 
Vantar myndir. Vélritað 
handrit. Ódags. 

• Die Isländische Landschaft, 
ódags. vélrit. Sennil. ræða flutt á 
sýningu málarans Oskar Just i 
Hamborg '61. 

• Veislugestir '54-'55. Minnisbók 
frá Stokkhólmi 

• Veislugestir '57-'60, Minnisbók 
frá Þýskalandi. 

• Briemar í Þýskalandi. Úrklippur 
Bréfritarar Gerda Maria 
Schüler, E. Ehrentraut, 
Gretelotte Schütz. 

Íslenskir bréfirtarar: 

• Eggert Ásgeirsson - einkum v. 
innréttingar íbúðar Sólheimum 
23, R. 

• Sigurður Helgason 

• Utanríkisráðuneytið, 
lausnarbréf 

Erlendir bréfritarar. M.a. Oskar Just, Maurice 
Barbanel, Theodor Heuss 

Bréfaskipti v. öflunar heimilda um fund 
Ameríku 

Barnabréf  

52.  

Helgi P. Briem: 

• The Changing Iceland. Vélritað 
handrit til prentunar. Formáli f. 
enskri útg. ljósmyndabókar 
Hans Malmberg um Ísland 

• Die Entdeckung Americas 
durch die Isländer. Fyrirlestur í 
Giessen 6.7.60 

• Viking Remains in America. 
Fyrirlestur í Íslendingafél. New 
York, apríl '43 

• Minnisbækur, /seðlar og 
úrklippur varðandi Pál Briem 
og fjölskyldu 
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Íslenskir bréfritarar/svör 

• •Ólafur Thors. Bréfaskipti 
1956. 

• •Sigurður Þórarinsson og bréf 
tengd honum '57 

• •Thor Thors. Bréfaskipti þeirra 
H.P.B. og hans 1943. 

• •Þorvaldur Þórarinsson og bréf 
tengd honum '42-'43 

Briemar í Þýskalandi 

Guðspekimál  

Vinnukonumál ca.´69   

53.  

Helgi P. Briem:  

• Vilhjálmur Stefánsson.: 
ógleymanl. maður. Vélr. handr. 
Gögn um hann, m.a. bréfaskipti 
v. hann og Evelyn Stefánsson 
(Nef). 

• Utanríkisþjónustan í myndun. 
Ódags.. handr. 

• Er Hverfjall eldfjall?  Vélr. 
handr. Gr.  Náttúrufræðingur 
´61?, enskt ágrip. 

Ólafur Jóh. Sigurðsson. gögn er hann varða.  

Utanríkisráðun. bréfaskipti H.P.B.. Bréfrit. og 
svör: 

• Bjarni Benediktss. 

• Emil Jónss. 

• Eysteinn Jónss. 

• Guðm. Í. Guðmundss. 

• Haraldur Guðm.s. 

• Hermann Jónass. 

• Kristinn Guðms. 

• Sigurður Hafstað 

• Stefán Jóh. Stefánss., 

Skeyti, athugas., reikningsski 

Skjaldarmerki Gunnl. sýslum Briem, skýringar, 
teikningar. 

Guðspekimál 

Frímúraramál   

54.  

Helgi P. Briem 

• Handrit ævisögu Sigurðar 
Sigurðss. búnaðarmálastj., 
ódags. handr., minnispunktar 

Ísl. bréfritarar/svör:  

• Finnur Sigmundss.,  

• Guðm. Hlíðdal 

• Hólmfríður Péturss.,  

• Ingibjörg Stefánsd.,  

• Jónfríður Þorleifsd. 

• Pétur Eggerz,  

• Sveinbjörn Finss.,  

• Sæm. Helgas.,  

• Utanríkisráðun.,  

• Þór Magnúss.,  

Landhelgismálið; ýmislegt; drög; 
minnispunktar;  

Landhelgismálið: bréf, greinar til blaða, 
úrklippur. 

Myndir  

Landhelgismálið / utanríkisráðun. bréfask.: 

• Agnar Kl. Jónss.,  

• Bjarni Guðmundss.,  

• Guðm. I. Guðmundss.  

• Hannes Jónss.,  

• Henrik Sv. Björnss.,  

• H.P.B. 

• Utanríkisráðun. Þýskal,  

Erlendir bréfritarar/svör.  

55.  

Helgi P. Briem: 

• Frímúraramál: Fyrirlestrar 
H.P.B.; danskt efni um málið.  

• Guðspekimál 

56.  

Landhelgismálið, ýmis gögn 

Erlendir bréfritarar/svör 

Myndir 
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Frímúraramál; guðspekimál.   

57.  

Helgi P. Briem: 

• Minnisblöð og ræðupunktar 

Fjölskyldubr., einkum v. fjölsk. Doris Briem 

Bréfaskipti: Doris og Álfheiðar Sylvía Briem. 

Erlendir bréfritarar/svör m.a. frá Sigurd 
Dundas 

Utanríkisráðuneytið, embættisbréf: 

Greinargerðir H.P.B. og skýrslur sendiráðs. 

Grein Ásgeirs Ásgeirssonar 

Minnisblöð og trúnaðarbréf 

Bréfritarar/svör: 

• Agnar Kl. Jónss. 

• Áslaug Skúlad. 

• Birgir Thorlacius  

• Bjarni Benediktsson 

• Bjarni Guðm.s. 

• Hannes Kjartanss  

Ísl. bréfritarar/svör::  

• Álfheiður Briem 

• Árni Friðrikss  

• Áslaug Skúlad. 

• Barbara Árnason 

• Benedikt Gröndal 

• Eggert Ásgeirss. 

• Eggert P. Briem 

• Friðrik Á. Brekkan 

• Friede P. Briem 

• Georgia Björnss. 

• Gyðríður Pálsd. 

• Halldór K. Laxness 

• Helgi Hjörvar 

• Jón Júlíuss. 

• Jón Löve 

• Jónas Jónss.  

• Jónfríður Þorleifsd. 

• Krist Gudnason 

• Kristján Eldjárn 

• Magnús Á. Árnas. 

• Pétur Sigurgeirss., 

• Sigríður Briem 

• Stefán Einarss. 

• Steing. Guðmundsd. 

• Sveinn Björnsson 

• Theodór Líndal. 

• Þórdís Briem 

58.  

Íslenskir bréfritarar/svör:  

• Álfheiður Briem 

• Baldvin 

• Bened. Sveinss. 

• Eggert P. Briem 

• Friðrik Á. & Estrid Brekkan 

• Friede P. Briem 

• Gulli 

• Gunnar Árnas. 

• Helga Krabbe 

• Helga Siguðard. 

• Helgi Pálss. 

• Helgi Tómass. & Kristín 

• Ingibjörg Björnsd. 

• Jón Helgas. 

• Jón Krabbe 

• Jóna Einarsd. Vestmann 

• Jónas Jónss. 

• Jónas Jósteinss. 

• Kristinn Guðmundss. 

• Kristinn P. Briem  

• María Helgason 

• Páll Ásgeirss. 

• Páll Þorleifss. 

• Rannveig Þorsteinsd. 

• Sigríður Dagbjartsd. 

• Sigríður Tómasd. 

• Sigurður P. Sívertsen 

• Sigurður Sigurðss. 

• Sigurður Thorlacius 

• Sigurgeir Friðrikss. 

• Stefán Einarss. 

• Sveinn Björnss., 

• Theodór Líndal 

• Tove Kjarval 

• Valdimar Þórðarson 

• Valgard Claessen 

• Þórdís Briem 

• Þórhhildur Briem Líndal 
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59. 

Bréf til Doris Briem einkum frá fjölskyldu 
hennar á Englandi. 

60. 

Bréf frá Helga P. Briem til Doris Briem 1928 

61.  

Bréf frá Helga P. Briem til Doris Briem 1929. 

62.  

Helgi P. Briem 

• Viðskipti. við Ráðstjórnarríkin. 
Skýrsla, Khöfn. 1936. Vélrit, 18 
síður  

• Diskontoens Indflydelse på 
Vexelkursen, ´24. Skrifað fyrir 
Axel Nielsen, 25.2.‟24 (A.N. var 
prófessor H.P.B.; hafði fengið 
verkefni frá Jóni Þorlákss. 
fjármálaráðh. Fékk HPB til 
hjálpar. 

• Bréf H.P.B. til Mbl. og Tímans 
um þorsktungu. 

• Utanríksþjónustan og 
fiskfulltrúinn. Bréf/drög. 
Portúgal. 

Ýmis bókfærslugögn 

Gögn varðandi fiskfulltrúastarf H.P.B.: 

Fskversl. í S-Evr. Skýrsla Helga Guðmundss.: 
Um starf hans sem fiskfulltrúa 1929-31. 

Skipunarbréf 

Erindisbr. v..fiskfulltr.starfs. 

Reikningar og útl. Kostnaður. 

Bréf, myndir o.fl. v. heims. Ólafs Thors til 
Þýskalands  '55 

Doris Briem, bréfaskipti hennar og H.P.B. - 
myndir.   

63.  

Íslenskir bréfritarar/svör:´39-42.:  

• Augusta Thomsen 

• Áskell Löve 

• Erlendur Paturss. 

• Fél. stúdenta í Khöfn 

• Geir R. Tómass. 

• Guðni Þorsteinss. 

• Gunnar Gunnarss. 

• Halldór Laxness 

• Hálfdán Bjarnas. 

• Helga Gad 

• Helga Keil 

• Högni Björnss. 

• Ingim. Steinss. 

• Íslendingar í Leipzig 

• Jón Árnas. 

• Jón Helgas.  Biskup 

• Jón Helgason próf. 

• Jón Leifs 

• Jóna Einarsd. Vestmann 

• Jónas Jónss. 

• Karl Kroner, 

• Kristín Thoroddsen Kress 

• Kristján Albertss. 

• Kristján Einarss. 

• Kylle Paturson 

• L.H.Möller 

• Leifur Möller 

• Lóa Wennerström 

• Marie Helgas. 

• Magnús Víglundsson 

Matthías Þórðars. 

• Ó. Proppé 

• Ólafur Eiríkss. 

• Páll og Inger Helgason 

• Páll A. Pálss. 

• Páll Einarss. 

• Páll Líndal 

• Pálmi Hanness. 

• Regína Bjarnad. 

• Salome Nagel 

• Sigurðsson, frú 

• Sigurður Jónasson 

• Sigurður Skagfield 

• Sigurður Þórarinss. 

• Sigurður Þórarinsson 

• Stefán Þorvarðars. 

• Stefán Jóh. Stefánsson 

• Steinunn Briem 
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• Tove Kjarval  

• Tómas Zoëga 

• Tryggvi Briem 

• Tryggvi Sveinbjörnss. 

• Úlfur Gunnarss. 

• Viggó Zadig 

• Viggó Zadig 

• Þorvarður Jón Júlíuss. 

• Þórarinn Jónss. (lagstúfur) 

• Þórður Albertss. 

• Ögmundur Jónsson  

64.  

Helgi P. Briem: 

• Klukkan tvö þann 10. jan. 1809 
(Jörundur), ódags. Vélrit. 

• Um Jónas Jónsson, ódags. 
Vélrit. 

• Seðlaútgáfa. Handritsdrög að 
bréfi til fjármálaráðherra 
(1931?) 

• Bréf skattstofunnar, vélritað 
handrit að blaðagrein, 16.3.1929 

• The Income Tax in Germany 
during the Inflation. Vélrit 
ásamt bréfum til Kings College, 
‟27-28 

• “Cooper: The right to fly”. Um 
loftferðasamning USA og Ísl. 
Vélrit 27.1.1945 

• “Bernhard Shaw 
nóbelsverðlaunaður”. Vélritað, 
ódags. Handrit. Vantar niðurl. 

• Styrkumsóknir o.fl. 

• Skattframtal. 

• Ýmsir minnispunktar, drög, 
skýslur o.fl.  

Erl. bréfaskipti  

Doris Briem skrifar H.P.B. 1928-29 

Ísl. bréfritarar/svör: 

• Álfheiður Sylvía Briem 

• Eggert P. Briem 

• Eysteinn Jónsson 

• Friede P. Briem 

• Halldór Ó Jónss. 

• “Hannes á horninu” 

• Helgi Guðmundsson 

• Jakob Jónss. 

• Jóhannes Áskelss. 

• Jón Baldvinsson 

• Jón Krabbe 

• Jónfríður  Þorleifsd. 

• Óskar Guðlaugss. 

• Páll Þorleifss. 

• Stefán Þorvarðarson 

• Þorkell Jóhanness. 

• Þórdís Briem 

65.  

Helgi Briem og Doris Briem: Bréfaskipti 

Erlendir bréfritarar/svör 

Doris Briem:  

• Minnisbók '19;  

• atvinnuleysisbók '28-29;  

• flokksskírteini '24 

Íslenskir bréfritarar:  

• Barbara Árnason 

• Birna Hjaltested 

• Eggert P. Briem 

• G. Helgason. 

• Guðbjörg Bjarnad. 

• Guðrún Stefánsd. 

• Jóna Einarsd. Vestmann 

• Jónfríður Þorleifsd. 

• Theodór B. Líndal 

• Þór Whitehead 

• Þórhildur Briem Líndal 

66.  

Bréf Doris Briem til H.P.B., einkum 1928 

67.  

Erlendir bréfritarar, einkum vinir og fjölskylda 
Doris Briem  

Bréfaskipti Doris Briem og H.P.B.. '27, '37-38 

Íslenskir bréfritarar:  

• Álfheiður Sylvía Briem 

• Jón Guðmundss. 
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• Kristinn Guðmundss. 

• Sigurður Steinþórs  

68.  

Helgi P. Briem: 

• Um ríkisfjármál.  Ódags. 
handrit á ensku 

• Háskólar í Þýskal., handrit, 
ódags. 

• Wembleysýningin. Ódags. drög 

• Hagfræði. 1.-2.  kafli. 
Ódags./vélrit 

• Lággengi og fitun krónunnar. 
18.7. Ár vantar. Blaðgrein send 
Mbl? 

• Lággengi - blaðagrein. Tíminn?, 
des. 1923 

Myndir 

Ýmis gögn, vegabréf, drög að umsókn um 
starf hjá ILO, minnisseðlar. 

Erlendir bréfritarar. 

H.P.B. til Doris Briem '26-27, '29,'33-34. 

Doris Briem til H.P.B.  

Íslenskir bréfritarar:  

• Eggert P. Briem 

• Einar Baldvin Guðmundsson 

• Gunnlaugur Björnss. 

• Helgi Hálfdánarson 

• Helgi Pálss.  

• Kalli/Svenni 

• Karl Sig. Jónasson 

• Sigurður Birkis 

69.  

Helgi P. Briem: 

Ýmislegt: 

• •Styrkveitingar 

• •Þátttökuskírteini 

• •Innritunarvottorð 

Íslenskir bréfritarar:  

• Aðalbjörg Stefánsdóttir 

• Álfheiður Briem 

• Benedikt Sveinss. 

• Eggert P. Briem 

• Einar Olgeirsson 

• Friðrik Á. Brekkan 

• Friede P. Briem 

• Guðrún Stefánsd. 

• Gunnar Gunnarss. 

• Helga Krabbe 

• Jónas Jónss. 

• Helgi Tómasson 

• Kristinn Guðmundss. 

• Kristinn P. Briem 

• Óskar Þórðarson 

• Páll Þorleifss. 

• R. Halldórss. 

• Rannveig Þorsteinsd. 

• Sigr. Tómasd. 

• Sigurður Sigurðss. 

• Skúli Skúlas. 

• Theodór B. Líndal 

• Tove Kjarval 

• Þórdís Briem 

• Þórhildur Briem Líndal 

70. 

Íslenskir bréfritarar:  

• Álfheiður Helgad. Briem 

• Álfheiður Sylvía Briem 

• Ásgeir Pétursson 

• Benedikt Sveinss. 

• Doris Briem 

• Eggert P. Briem 

• Friede P. Briem 

• Guðrún Stefánsd. 

• Jón Sverriss. 

• Jónas Jónss. 

• Jónas Jónss. 

• Jónas Jósteinss. 

• Kristinn Guðmundss. 

• Kristján Blöndal, 

• Matthías Þórðars. 

• Óskar Guðlaugss. 

• Runólfur Sigurðss. 

• Sigríður Tómasd. 

• Sigurgeir Friðrikss. 

• Steinunn Pétursd. Briem 

• Svenni og Kalli 

• Theodór B. Líndal 
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• Þórhildur Briem Líndal  

Erlendir bréfr., einkum til og frá Doris Briem 

Ýmisl.: Umsóknir, myndir 

71.  

Helgi P. Briem: 

• Discuss and Criticise a) The 
Subsistence Theory of Wages 
b) The Wages fund Theory  

• Punktar, sennil. úr þyskum 
fyrirlestrum 

• Punktar um samábyrgð, v. 
skrifa Mbl. 

• Íslendingaheimili í Höfn, drög 
að tillögu  

• Wages Fund Theory, enska  

• Den förste Dag i Oxford. 
Handr., þýð? 

• Sósíalismi í Þýskalandi o.fl., 
drög. 

• Ferðasaga frá Bretlandi, drög.  

• Stúdentaheimili í Khöfn, ódags. 
drög að framsögu?  

• I hvad Mon kan en Reduktion 
af Statens Udgifter afhjælpe 
Produktionskrisen, vélr. 

• Ýmislegt: Stundatafla 

• Úrklippur 

• Höf. óþekktur: 
Saltfiskþvottur/verkun 

• Ráðstefnulisti norræns 
blaðamannaf. H.P.B. fulltrúi 
Tímans. 

Fundarboð Fél. stúdenta í Khöfn. H.P.B. 
ræðir: Stælufundir. 

Saltfiskþvottur - handrit. Höf. óþekktur. 

 72  

Helgi P. Briem: 

• Á Ísland að ganga í 
þjóðabandalagið? Ræða? 

• Nationalism. Skólaritg. m. 
gagnrýni kennara  

• Skattamál, hluti ræðu, 10.1.'29 

• Uppskriftir 

Íslensk sagnablöð II 

Lovsamling for Island, 7. 

Erlendir bréfritarar 

Bréf Doris Briem til H.P.B. 1933"  Ýmis drög. 

73.  

Helgi P. Briem: 

• Þjóðræknisþing, Winnipeg 1945 

• Íslendingamót, ræða, New 
York, 1945 

• Saltfiskur. Mat, flokkun. ´31. 
Höf. óþekktur. 

• Náttúrufræðingurinn Olaf 
Rudbeck. Handrit, 11.6.'26. 
Svíþjóð 

• Málarinn Anders Zorn  

• Minnisbók, '25-'26, persónul 
fjármál 

Álfheiður Sylvía Briem, skjöl, bréf til for. 

H.P.B. og Doris Briem: Bréfaskipti  

Erlendir bréfr.-einkum v. Doris Briem 

Erlendi bréfritarar 

Íslenskir bréfritarar:  

• Aðalheiður 

• Agnar Kl. Jónsson 

• Álfheiður Briem 

• Árni Friðriksson 

• Árni Skúlason 

• Áslaug Skúlad. 

• Bened. Sveinss. 

• Bergljót Líndal 

• Eggert P. Briem 

• Eggert Steinþórss. 

• Fasteignaeig. fél. Rvíkur 

• Friðgeir Ólason 

• Friðrik Á. Brekkan 

• Gerður Jónasd. 

• Gígja Börnss. 

• Guðm. Hlíðdal 

• Gunnar Árnas. 

• Hans G. Anders. 

• Helgi Tómasson 

• Herm. Jónass. 
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• Jón Krabbe, 

• Jóna Einarsd. 

• Jónas Jónss. 

• Jónas Jósteinss. 

• Jónfríður Þorleifsdóttir 

• Krist Gudnason 

• Kristinn Guðmundss. 

• Lauga 

• O. Ólafss. 

• Páll Þorleifss. 

• Páll Þormar 

• Ragnhildur Ólafsson 

• Sigríður Skúlad. Briem 

• Soffonias Thorkelss. 

• Theodór B. Líndal 

• Vigdís Steingrímsdóttir  

74.  

Helgi P. Briem:  

Minnisbók um bréfaskipti: Íslendingar á 
meginlandinu 1941-2 

Erl. bréfritarar, einkum til Doris Briem 

Ísl. bréfritarar/svör: 

• Álfheiður Briem 

• Björn Bjarnas. 

• Eggert P. Briem 

• Einar Bendiktss. 

• Friede Pálsd. Briem 

• Hans Erlendur Kroner 

• Jón Jónss. 

• Magnús Víglundss. 

• Sigurjón Péturss. 

• Victor Urbancic 

• Þórdís Briem 

75.  

Bréfaskipti H.P.B. og Doris Briem. 

76.  

Bréf Doris Briem til Helga P. Briem 1926-27 

 

 

77.  

Helgi P. Briem:  

• •Minnispunktar / drög 

• •Tafla á ensku um 
þjóðfélagsmál og 
samvinnustarf. Væntanl. 
skólaritg. m. leiðr. kennarar. 
Ódags. 

• Politica Theory - ódags. drög 

• Ferð um Mið-Svíþjóð, 
Eimreiðin '25. Einnig handrit 

• Bréf til ritstjóra blaðs um 
greiðslur til sjómanna  

• Lýsing á Albert Einstein. 
Virðist H.P.B. hafa sótt fyrirl. 
AE. í Berlín. 

• Bókalisti 

• Punktar, kvæðisuppskrift 

Doris Briem: Minnisbók 1927  

Erlendir bréfritarar, einkum til Doris Briem. 

Áskorun 1863 um kirkju í Hafnarf. til Helga 
Hálfdánarsonar Garðaprests. 

Fjölskyldubr., m.a. frá H.P.B. til Doris Briem, 
Rvík '33 og Khöfn '37 

Íslenskir bréfritarar: 

• Álfheiður Briem 

• Bibi Eskildsen 

• Eggert P. Briem 

• Friede P. Briem 

• G. Helgas. 

• Helga Krabbe 

• Helgi Pálss. 

• Jón Krabbe 

• Jónas Jónss.;  

• Kristinn Guðmundss.,  

• Páll Þorleifss. 

• Richard Beck 

• Sigurður Helgas. 

• Sigurður Sigurðss. 

• Sigurður Thorlacius 

• Skúli Skúlas. 

• Sveinn Björnss. 

• Svenni og Kalli 

• Tove Kjarval 

• Valdimar Þórðars. 

• Þórdís Briem 

• Þórhildur Briem Líndal 



378 

Óþekktir bréfritarar (3)  

Fjölskyldubréf, m.a. frá H.P.B. til Doris Briem 
frá Rvík '33 og Khöfn  

78.  

Helgi P. Briem: 

• Samningur um húsnæði í 
Stokkh.  

• Gögn varðandi Péturs Eggerz 

Smásaga, höf. óþekktur. 

Erlendir bréfritarar og svör, m.a. Maj Lijs 
Homberg og Sven BF Jansson 

Ísl. bréfrit. /svör:  

• Agnar Kl. Jónss. 

• Agnar Tryggvas. 

• Annie Helgas. 

• Auður Jónasd. 

• Álfheiður Briem 

• Ásgeir Ásgeirss. 

• Áslaug Skúlad. 

• Barabara Árnas. 

• Birgir Möller 

• Birgir Thorlacius 

• Dóra Þórhallsdóttir 

• Eysteinn Jónss. 

• Ferðaskrifst. Ísl. 

• Friðrik Ólafss. 

• Grétar Fells 

• Guðmundur Einarss. 

• Gunnar Árnas.,  

• Gunnar Bjarnas. 

• Gylfi Þ. Gíslas. 

• Hannes Kjartanss. 

• Hákon Bjarnas. 

• Hermann Jónass. 

• Jón Helgas. 

• Jón Jónss. 

• Jóna Einarsd. 

• Kristinn Guðmundsson 

• Magnús V. Magnúss. 

• Magnús Z. Sigurðss. 

• Niels P. Sigurðss. 

• Ólafur Jóhann Sigurðss. 

• Ólafur M. Ólafss. 

• Sigurður Nordal, 

• Skógrækt ríkisins 

• Utanríkisráðun. 

• Þorleifur Thorlacius 

79.  

Helgi P. Briem: 

• Nýársávarp í ríkisútvaprinu, ´57 

Ræða í Lübeck, ódags. 

Ræða í Sviss, 26.3.´57  

Ritdómur um Iceland eftir Þorstein 
Þorsteinsson, Eimeriðin ´27 

Opnun málverkasýningar í München, 14.4.'56 

Ritdómur á þýsku um íslenska kaflann í 
Länderlexikon, 1956 

Úrklippur Afmælisgrein um H.P.B.., Vísir 
1962, ritdómur um bók H.P.B., Samtíðin 1951 

Erlendir bréfritarar (aðall. til Doris Briem) 

Íslenskir bréfritarar/svör:  

• Haraldur Bessas.,  

• Henrik Sv. Björnss. 

• Magnús V. Magnúss.,  

• Páll Árdal,  

• Richard Beck,  

• Sigurður Þórarinss.,  

• Sveinn Þórðars.,  

• Úlfur Ragnass.,  

• Vilhjálmur Þ. Gíslas.,  

• Vilhjálmur Þór,  

• Þorkell Jóhanness.,   

80. 

Helgi P. Briem 

• Um eyðingu Vestribyggðar á 
grænlandi, ódags. vélrit. Ætlað 
Lesbók Mbl. ´79 

• Vilhjálmur Stefánss., minning, 
1962 

• Röng aðferð við mótmæli v. 
Norðm., Dagblaðið, ágúst´79, 

• Hvernig ég sannfærðist (um 
spiritisma), ódag. vélrit   
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Íslenskir bréfritarar:   

• Artie Helgason 

• Auður Jónasd. 

• Áskell Löve 

• Áslaug Skúladóttir 

• Eggert P. Briem 

• Guðmundur Jörgenss. 

• Guðmundur Kristinss. 

• Guðrún Bjarnad. (Arnþrúður 
frá Felli) 

• Gunnar Guðbjartss. 

• Haraldur Kröjer 

• Ívar Guðmundss. 

• Jón L. Þórðars. 

• Jóna Einasd. 

• Jónfríður Þorleifsd.,  

• Lúðvig Guðmundsson  

• Nikulás Jónss. 

• Oddgeir Jóhanns. 

• Ólafur Egilss. 

• Pétur Sigurðss. 

• Sigurður Helgas. 

• Sigurður Þórðars. 

• Sigurveig Guðmundsd.,  

• Þór Whithead 

• Þórhildur Briem Líndal  

• Örlygur Hálfdánars. 

81. 

Annie Whithead Bielecka: Grein um Doris 
Briem í Ruskin Fellowship Magazine, Nóv. 
1995 (ásamt bréfaskiptum) 
Fjölskyldurbréf einkum nánasta  fjölskylda og 
vinir  Doris Briem 
Íslenskir bréfritarar: 

• Aðalbjörg Ásgeirsdóttir 

• Álfheiður Briem 

• Álfheiður Sylvía Briem 

• Guðmundur Jörgenson 

Helgi P. Briem til Doris, m.a. 1938 og 1951 

Þórdís Briem  

82.  

Umslög með frímerkjum   

83.  

Orðuskjöl, skipana og lausnarbréf í embætti 

 


