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Bo Almqvist 

 
Bo Almqvist 

 

Bo fæddist 1931 á Vermlandi í Svíþjóð og dó 9.11.1913.  Hann stundaði nám 

við Uppsalaháskóla þar sem hann varði doktorsritgerð sína. Á árunum 1954-

60 var Bo sendikennari í sænsku hér á landi og var jafnframt með þeim fyrstu 

sem luku prófi árið 1959 í íslensku fyrir erlenda stúdenta. Bo gat sér gott orð 

í íslensku menningarlífi og gerði m.a. skrána um gerðir ævintýra fyrir sex 

binda þjóðsagnaútgáfu Jóns Árnasonar 1961. Eftir Íslandsdvölina varð Bo 

dósent í Uppsölum, tók seinna við prófessorsstöðu í Dyflinni og gegndi henni 

til starfsloka. 

Bo var alla sína tíð með öflugustu menningarsendiherrum Íslands, þýddi og 

fjallaði um fornsögur á sænsku og skrifaði mikið um menningaráhrif hinna 

gelísku þjóða á íslenska hefð. Bo kom oft til Íslands, sótti ráðstefnur og flutti 

hér  fyrirlestra. Kona hans er Éilís Ní Dhuibhne rithöfundur. Áttu þau synina 

Ragnar og Olaf. Dóttir Bos, Marja þróunarfræðingur, af fyrra hjónabandi 

með Jane Houston iðjuþjálfa frá BNA, býr í Dublin. Kynntust þau Jane í 

Reykjavík og bjuggu hér saman og í Uppsölum. Mbl. 12.11.2013. 

 
angri og skemmtilegri samferð í gegnum lífsins öldusjó er nú lokið eins og 

öðrum ferðalögum. Torvelt er að rifja fjölskrúðuga samferð upp í stuttu máli. 

Upphafið var þegar ég sá hann á köldum haustdegi árið 1955 sitjandi fyrir 

framan mig í rútubíl á Vermlandi. Þá var ég á leið upp í sveit að heimsækja 

föðrusystur mína. Hann var ekki fyrir löngu kominn frá Íslandi, í VÍR-úlpu, eins og 

flestir Íslendingar klæddust. Samt hnippti ég ekki í hann.  

Fór ég úr bílnum og gekk í svartamyrkri spölinn í gegnum skóginn og heim til Lóu 

frá Nesi. Skömmu eftir að ég var sestur hjá henni var bankað og úlpuklæddi 

L 
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maðurinn kemur í heimsókn til hennar. Þetta var Bo Almqvist, Vermlendingurinn, 

sem bjó þar skammt frá, búinn að vera við Háskóla Íslands við íslenskunám. Var 

kominn til föðursystur minnar til að æfa sig í málinu. Fátt fór á milli okkar þá.  

Um haustið hitti ég hann í Aðalstræti og hann orðinn sendikennari í sænsku og hafði 

enn enga nemendur fengið. Það varð úr að ég settist við fótskör hans og lærði 

sænsku með vermlenskum hreim, með áherslu á sveitunga hans Gustav Fröding. 

Þannig hófust kynnin sem urðu mikil og margbreytileg, þroski okkar flæktist saman, 

fjölskyldur mynduðustu og lífið varð því merkilegra og samskiptin spaugsmari  í 

áranna rás uns halla tók undan fæti og ég stend nú hnípinn og kveð þennan besta vin 

minn, þó lönd og höf hafi mest skilið okkur að. En vinátta er ekki mæld í tíma, hún 

kviknar, tekur dýfur og rís; eiginkonur blása í glæður og börnin koma í heiminn 

þroskast og skilja varla af hverju við erum alltaf að hlæja og um hvað við erum að 

tala. 

Ef menn voru ekki Íslandsvinir urðu þeir það af viðkynningu við Bo. Að ferðast með 

honum um Írland og Ísland var ævintýri. Þá fær maður skilið hvernig hann gat orðið 

slíkur þjóðsagna(fræði)maður. Hann kom hvergi þar sem ekki upphófst fögnuður, 

hlátur og sagnaskemmtun. Það er torskiljanlegt hvernig hann gat náð sambandi við 

sagnafólk hvar sem hann var, í Svíþjóð, Írlandi, Skotlandi, Færeyjum og Íslandi. Ég 

ætla ekki einu sinni að segja frá hvar hann komst í samband við ákvæðaskáld. Bókin 

hans um níð var gaumgæfilega lesin af einum forsætisráðherra og mætti vera lesin af 

fleiri framámönnum. 

Bo Almqvist forðaðist sjálfur bæði níð og ákvæði. Hann var góðgjarn og þægilegur í 

öllum háttum. Við áttum skemmtilegar stundir saman víða um land. Hann átti eina 

ósk uppfyllta, sem ekki vannst tími til að ljúka, för á sögusvið Hávarðar Ísfirðings. -- 
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„Búnaðarmál!“ 

inu sinni á mínum mörgu læknanámsárum fórum við nokkrir félagar í 

ferðalag. Við álitum að það skilaði bestum árangri í náminu að vera sniðugur 

og að stytta sér námið með einhverjum öðrum hætti en þeim að lesa, t.d. að 

fylgjast með listum, skemmta sér og halda uppi samræðum við skemmtilegt 

fólk.  

Þá fórum við fjórir í bíl eins okkar, læknissonar frá Eyrarbakka. Var ferðinni heitið 

upp í Melasveit. Við höfðum frétt að tekið væri að brotna úr kirkjugarðinum á 

Melum og væri nóg af mannabeinum í fjörunni. Að komast yfir þau töldum við 

vænlegra til árangurs en að lesa anatómíu Grey's. 

Leiðangurinn hófst á laugardegi í Tjarnargötu 24 þar sem nóg var til af skóflum. 

Þegar við vorum að bera skóflurnar út gekk framhjá verkfræðinemi, bekkjarbróðir 

okkar, nú nýlátinn, síðar frægur verktaki. Hann spurði um ferðir okkar.  

Læknissonurinn og bílumráðamaðurinn, síðar hæstaréttarlögmaður, hafði þá einu 

grundvallarreglu og boðorð, að segja aldrei satt, svaraði að við værum að fara upp í 

sveit þar sem við værum að efna til stórfelldrar kartöfluræktar. Það væri fyrirtæki 

sem ætti að standa undir námskostnaði okkar. Verkfræðineminn varð hrifinn af 

hugmyndinni og fór að spyrja um viðskiptahliðina. Voru honum veitt greið svör. 

Hann var alla tíð síðan mjög hrifinn af þessari framkvæmdasemi. Taldi hann upp frá 

því að efnaleg velgengni mín væri reist á snemmbornu viðskiptaviti mínu. Víst er að 

upplýsingarnar komu honum að gagni í umfangsmikilli verktakastarfsemi, sem reis 

hátt - en seinna lágt. 

Ferðin var hin skemmtilegasta og árangursrík fyrir einn okkar, sem fann sjóbarinn 

legg í fjörunni sem kom að gagni þegar hann dró hann upp úr pússi sínu á Borginni 

og hrærði í sjússglasi, sér til dýrðar, viðstöddum dömum til hryllings. En sá var 

tilgangurinn. Eigandinn tók upp sambúð við Villu Nóvu, síðar rithöfund og kennara. 

Gerðist svo ábyrgur borgari. 

Við komum aftur úr leiðangrinum og skiluðum skóflunum í kjallarann heima. Þegar 

við vorum að ganga inn um garðshliðið gekk læknanemi, síðar yfirlæknir, framhjá.  

Forvitnaðist hann um hvað við hefðum verið að sýsla. Nú varð annar fyrir svörum 

ekki síður tungulipur, sagði að við værum að koma frá því að hreinsa hænsnabúið 

okkar, sem við lifðum á. Hann spurði nánar út í þetta og var ekkert nema augu og 

eyru. Eins og hinn fékk hann greið svör. Hvað við værum með stórt bú ? Jú við 

værum með 100 púddur. Og hvað marga  hana? -  spurði hann þá. Enga ? - spurði 

læknaneminn efnilegi. Hvað, engan hana ? - sagði yfirlæknirinn verðandi - hvað 

getið þið gert við rauðulaus egg?  

Til allrar óhamingju lagði yfirlæknirinn in spe ekki fyrir sig getnaðarvarnir í þriðja 

heiminum. Hinsvegar tók hann sig til og gegnumlýsti hálfa þjóðina og kálaði engum. 

Það gerðu heldur ekki leiðangursmennirnir. Þeir sneru sér að öðrum og ábataminni 

verkefnum en kartöflurækt og eggjahvítuframleiðslu. Flestir héldu áfram 

söguskemmtun. 

E 
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Þessi mynd er ekki úr faglegum! leiðangri. Sett hér inn til að sýna þann dýrðlega skódabíl sem  

margir leiðangra voru farnir á.  Sýnir bekkjarbræður í Stykkishólmi. Ljósmyndari er  

Þorvaldur Lúðvíksson. Magnús Björnsson, sjálfur ég og Jónas Thorarensen.   

 

 
Jónas Thorarensen, síðar tannlæknir,  

Magnús heitinn Björnsson (síðar starfsmannastjóri) 

 og fulltrúi bíleigandans Lúðvíks Norðdal, sjálfur Þorvaldur Lúðvíksson verðandi 

hæstaréttarlögmaður og fleira. Hann er líka dáinn. 
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Viðburðaríkt ár í sögu björgunar- og jöklaferða. 

ú eru 50 ár liðin frá Geysisslysinu á Vatnajökli árið 1950. Hefur nokkuð 

verið fjallað um það í fjölmiðlum, sérstaklega í ágætum greinum Sigurðar 

Ægissonar í Mbl. Vil ég bæta nokkrum orðuð við um þau merkilegu 

hálfaldarmót sem höfðu svo mikil áhrif á Íslandssöguna, sögu björgunar-, 

virkjana- og náttúruverndarmála.  

Greinin rótaði upp í huga mér minningum, sem ég reyndar hafði stundum orð á í 

hópi fyrri samstarfsmanna í orku”geiranum”. Er fjallað var um sögu veitufyrirtækja 

var sem dögun orkusögunnar hefði verið stofndagur “eigin” fyrirtækja, t.d. 1965 er 

Landsvirkjun var stofnuð. Rætur sögunnar má að sjálfsögðu rekja langt aftur til 

frumkvæðis áhugamanna, leikra og lærðra, sem ruddu veginn í ferðamennsku inn á 

hálendið, unnu bug á farartálmum með nýrri tækni, dirfsku og þjálfun. Síst hefur 

brautryðjendurna grunað hvaða áhrif landvinningar þeirra, áhugi og sjálfboðið starf 

myndi hafa. Grunar mig að einhverjir hefðu óskað að lænur sögunnar hefðu farið í 

aðra farvegi. Kannski gera þeir það nú enda margir þeirra enn á meðal okkar við 

hestaheilsu, sumir innan við sjötugt.  

Upphafið má rekja langt aftur. Svo stiklað sé á stóru hóf Jón Eyþórsson 

veðurfræðingur að mæla skriðjökulsjaðra um 1930 með fulltingi sjálfboðins liðs um 

land allt. Þá tóku að myndast hópar fjallaferðamanna m.a. í Nafnlausa félaginu og 

Litla skíðafélaginu. Mikil breyting varð á er Guðmundur frá Miðdal stofnaði 

Fjallamenn um 1939 og efndi til fjallamannanámskeiða. Það sóttu ýmsir ungir menn 

sem settu lengi svip á könnunarsögu landsins.  

Meðal afreka fyrir stríð má telja er Einari Magnússyni menntaskólakennara og 

félögum hans tókst að fleyta bíl sínum yfir Tungnaá árið 1933 og opna bílfærar 

slóðir um hálendið, sem við enn notum.  

 

1950 

Fundið Hófsvað. 

Einna hæst í landkönnunarsögu landsins ber þann atburð er Guðmundi Jónassyni frá 

Múla og Agli Kristbjörnssyni tókst að finna vað yfir meginfarartálmann Tungnaá í 

ágúst 1950. Þeirra gerð varð forsenda hálendisferðaþjónustu með Guðmundi, Páli 

Arasyni, Gísla Eiríkssyni og síðar Úlfari Jakobssyni í broddi fylkingar. Í kjölfar þess 

hófust síðan ýmiskonar rannsóknir á Tungnaár- og Þórisvatnssvæðinu á vegum 

Raforkumálaskrifstofu og síðar Orkustofnunar. Svo kom Landsvirkjun. 

N 
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Við Hófsvað í Tungnaá. 

Hér kemur Guðmundur með járnkarlinn  

eftir að hafa kannað vaðið. Ljósm. EÁ 

Mannbjörgun eftir Geysisslysið. 

 Eftir Geysisslysið 14. sept. hófust björgunarstörf sem svo mjög hefur verið fjallað 

um. Þar komu saman reyndir fjallagarpar frá Akureyri og ungir og þjálfaðir 

fjallamenn að sunnan. Í ljós kom hve illa við vorum í stakk búnir til að mæta hinu 

óvænta. Allt hafði fram að því miðast við björgun úr sjávarháska. Verður ekki nánar 

fjallað um það nema að nefna að vanir fjallamenn komu að skipulagi leitarinnar, þeir 

Sigurjón Rist vatnamælingarmaður og Einar Pálsson verkfræðingur og síðar 

prófessor, en hann og einn leiðangursmannanna, Þórarinn Björnsson, höfðu einmitt 

verið í skólanum hjá Guðmundi frá Miðdal áratug fyrr. 

Björgun verðmæta úr flugvélinni Geysi. 

Fljótlega eftir björgunina eða um mánaðarmótin sept./okt. var kvaddur saman hópur 

undir stjórn hins reynda fjallamanns Árna Stefánssonar bifvélavirkja og 

kvikmyndamanns til að bjarga verðmætum úr Geysi.  Fékk hann sér til hjálpar m.a. 

reynda skíðamenn úr Ármanni og Guðmund Jónasson sem lagði til fjórar 

fjallabifreiðir. Var þetta hin ævintýralegasta ferð þar sem reynsla þeirra Guðmundar 

og Árna kom sér vel. Guðmundur var farinn að þekkja vel svæðið vestan 

Vatnajökuls og hafði komið sér upp eldsneytisbirgðum þar. Ármenningar áttu eftir 

að leggja lengi lið bæði Jöklarannsóknarfélaginu og Flugbjörgunarsveitinni. Tóks 

leiðangurinn vel. 

Bandaríski björgunarleiðangurinn. 

Þeir Árni Stefánsson, Guðmundur Jónasson og Friðþjófur Hraundal voru varla fyrr 

komnir heim úr fyrri leiðangri þegar herstjórn Bandaríkjamanna fékk þá til að leggja 

lið eigin leiðangri í því skyni að bjarga skíðaflugvélinni sem tókst reyndar ekki. 

Leiðangurinn var farinn um mánaðarmótin okt./nóv.  
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Stofnun Jöklarannsóknafélagsins. 

Eftir að Paul Emil Victor hinn franski hafði mælt Grænlandsjökul árið 1949 þótti 

snautlegt að Íslendingar þekktu ekki þykkt og gerð eigin jökla. Bauðst hann til að 

lána menn til rannsókna hér. Var þá rokið í að stofna Jöklarannsóknafélag Íslands 

22. nóv. til samstarfs við Frakkana og efnt til leiðangurs næsta ár. Gjörðin var 

merkilegur viðburður í vísindasögu Íslendinga og fagurt dæmi um það hvernig 

lærðir og leikir tóku höndum saman á jafnréttisgrundvelli að auka þekkingu á 

landinu sem okkur þótti ógnarstórt. Með þessu hefur landið skroppið saman svo um 

munar og það svo mjög að sú hugsun sest að mönnum að engin öræfi verði senn 

eftir. Á móti koma víddir þekkingar og ást á landinu. Jón Eyþórsson, Sigurður 

Þórarinsson og Sigurjón Rist voru lengi í forystu félagsins og nutu aðstoðar 

harðsnúins sjálfboðins liðs. 

Stofnun Flugbjörgunarsveitanna. 

Um sama leyti og Jöklarannsóknafélagið var stofnað var hafist handa um  stofnun 

Flugbjörgunarsveitarinnar, fyrst í Reykjavík 24.11. og síðar á Akureyri. Til liðs við 

sveitirnar komu ýmsir áhugasamir skátar, ferða- og íþróttamenn með þjálfun og 

reynslu í svaðilförum, auk flugáhugafólks. Að nokkru leyti var um sama lið að ræða 

í báðum félögunum og skiptu áhuga sínum bróðurlega á milli þeirra.  

 

1951 

Hjálparstarf Guðmundar á Héraði. 

Veturinn var harður á Austurlandi, fannfergi og nauð á Fljótsdalshéraði og Jökuldal. 

Guðmundur Jónasson hafði þá nýlega fengið hingað til lands að láni kanadískan 

snjóbíl af Bombardiergerð. Var hann fenginn til hjálparstarfs, vista og heyflutninga í 

mars. Varð hann af þessu frægur og kjörinn maður ársins. Þar með hóf ný tækni 

innreið í ferðamennsku og rannsóknarstarf  hálendisins. Er starfinu lauk hélt hann 

heim beina leið frá Egilsstöðum á Bárðarbungu og kom þar við og tók þátt í björgun 

skíðaflugvélarinnar sem þá stóð sem hæst. Guðmundur hafði lagt á ráðin og 

aðstoðað við undirbúning björgunarleiðangursins. Þótti það undur mikið að ferð 

hans frá Egilsstöðum tók aðeins 8-9 klst. Leið hans var honum óþekkt og þetta því 

einhver ævintýralegasta hálendisferðin er sögur fara af. 

Fransk-íslenski jöklaleiðangurinn. 

Í leiðangrinum sem stóð í fjörutíu daga  í mars/apríl tóku þátt auk tveggja Frakka 

þeir Árni Stefánsson, Jón Eyþórsson og Sigurjón Rist.  Niðurstöður rannsóknanna 

komu mönnum á óvart og brýndi þá til frekari könnunar. M.a. kom í ljós að ef 

Vatnajökull bráðnaði myndu heimshöfin hækka um níu millímetra. Mættu menn 

hafa það í huga til að varast stærilæti. Í leiðangrinum var “skriðbíll” notaður fyrsta 

sinni við jöklarannsóknir. 
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Björgun skíðaflugvélarinnar. 

Eftir að bandaríski herinn hafði gefist upp við björgun flugvélarinnar sem fests hafði 

á Bárðarbungu eignuðust Lofleiðir hana. Nú gafst tími til undirbúnings og að kveðja 

saman hina hæfustu ferðamenn. Guðmundur Jónasson hafði tekið þátt í að 

skipuleggja björgunarleiðangur enda hafði hann auk snjóbílsins yfir góðum kosti 

fjallabifreiða að ráða. Leiðangurinn stóð tæpan mánuð frá 8. apríl. 

Aðalleiðsögumaður var Egill Kristbjörnsson. Auk Lofleiðamanna tóku þátt í 

leiðangrinum m.a. þeir Þorleifur Guðmundsson og Árni Kjartansson sem síðar urðu 

þekktir fjallamenn. Björgun vélarinnar tókst að óskum. Eins og áður sagði kom 

Guðmundur leiðangrinum til aðstoðar eftir afrekin á Héraði.  

Jöklarannsóknarskáli í Esjufjöllum. 

Jöklarannsóknarfélagið var skjótt til afreka. Meginafrekið á fyrsta starfsári þess var 

bygging jöklarannsóknaskála í Esjufjöllum sem lauk 22. júlí.  

-- 

Hér hafa verið taldir upp tíu viðburðir á tólf mánaða tímabili 1950-51 sem höfðu 

mikil áhrif á Íslandssöguna, sögu vísindarannsókna, ferða- björgunar- og ekki síst 

virkjanamála.  

Ég er einn hinna mörgu sem naut þess að fara mörgum sinnum með Guðmundi 

Jónassyni og fleiri köppum yfir Tungnaá á Hófsvaði á sjötta áratuginum. Var mikið 

ævintýri að ferðast um öræfin innan við Tungnaá, Sprengisand, Ódáðahraun og 

Vatnajökul frá Tungnaárbotnum. Ógleymanlegt er öllum sem þræddu krókótta 

leiðina yfir Hófsvað eftir að Guðmundur hafði kannað það í vöðlunum sínum eða 

Sigurjón með járnkarlinn til stuðnings í flauminum. Þá var merkilegt að fylgjast með 

afreksmönnum eins og Gunnari Guðmundssyni gera við bilaðan snjóbílsmótor eða 

drifbelti í grimmdarfrosti á miðjum Vatnajökli. Yfir öllu hvíldi léttleiki Sigurðar 

Þórarinssonar, og kímið áhrifavald Jóns Eyþórssonar, var “smurning” í samstarfi 

vélaviðgerðarmanna, smiða, búrkvenna, skálda, fjallgöngumanna, vísindamanna og 

hálfdrættinga þar sem allir voru jafngildir.  

Er ég þakklátur þeim mönnum sem hér hafa verið nefndir til sögu og fjölmörgum 

samstarfsmönnum þeirra sem gáfu mér færi á þátttöku í brennandi áhugamálum 

sínum. 

Full ástæða er til að rifja upp merkileg ár 1950-1951. Væri þörf á að gera samhengi 

atburðanna betri skil en mér er fært. 
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Jóhanna Kristjana og Tómas.  

ér er ætlunin að fjalla um persónur sem tengjast innbyrðist á óvæntan þátt. 

Á næsta ári verða 200 ár liðin frá fæðingu þess merka manns séra Tómasar 

Sæmundssonar á Breiðabólsstað. Þó að nafn hans hafi lengi verið alþekkt og 

hann haft áhrif á þjóðmenninguna, hefur ævi hans og störf aldrei verið rannsökuð 

sem vert væri ef frá er talin ævisaga hans eftir dótturson hans Jón Helgason biskup 

sem út kom árið 1941, en Jón var ættrækinn og hafði skemmtilegan stíl. Hann gerði 

margt til að halda minningu afa síns á loft og gaf út bréfasafn hans á 100 ára 

afmælinu. Mikilvægt framlag var þegar Jakob Benediktsson gaf út Ferðabók 

Tómasar árið 1948.
1
 Ritverk séra Tómasar eru óaðgengileg og dreifð. Hafa nokkur 

bréf og aðrar heimildir komið fram á undanförnum árum. 

 

 
Tómas Sæmundsson  

Lágmynd á minnisvarða að Breiðabólstað. 

 

Æviverk hans er nú einkum þekkt vegna margvíslegra rannsókna um helstu 

samverkamenn Tómasar. Vitaskuld er ástæða þessa sú að þegar Tómas dó var hann 

aðeins þrjátíu og þriggja ára gamall, lífsstarf hans ómótað og hann hafði átt við 

margra ára heilsuleysi að stríða. Þetta hlýtur þó að standa til bóta. Enn er enginn 

skaði skeður, því flestallar staðreyndir eru fyrirliggjandi. En þjóðin, lífsskoðun 

hennar og söguskilningur hefur breyst. Smám saman koma fram fjölmenntaðir 

vísindamenn sem varpa nýju ljósi á söguna, 19. öldina og mannanna breytni.  

Ekki verður fjallað um ævi séra Tómasar, aðeins vikið að einum þætti sem tengist 

hinni merkilegu suðurför hans. 

Það hefur vafist fyrir þeim fáu sem fjallað hafa um Tómas hvernig stóð á því að 

hann lagði í sína merkilegu suðurlandaferð árið 1832. Þetta var mjög svo óvenjulegt 

                                            
1 Jón Helgason: Tómas Sæmundsson, ævi hans og störf, Rvík 1942. 

Tómas Sæmundsson: Ferðabók. Rvík 1947. Jakob Benediktsson bjó undir prentun og ritaði inngang. 

Eggert Ásgeirsson: Tómas Sæmundsson og Sigríður Þórðardóttir. Ævisaga og niðjatal. Rvík 2008, 

H 
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uppátæki bóndasonar frá Eyvindarholti undir Eyjafjöllum sem að auki var 

nýútskrifaður og embættislaus. Þegar nánar er skoðað kemur þó ýmsilegt í ljós. 

Tómas Sæmundsson virðist strax og hann er settur til mennta í Odda hjá séra 

Steingrími Jónssyni hafa sýnt hæfileika til að vingast við janfaldra sína og eldri 

menn, s.s. séra Steingrím, síðar biskupi í Laugarnesi. Þessi hæfileiki styrktist þegar 

hann kom að Bessastöðum og hann hitti fyrir ýmsa framúrskarandi lærifeður, auk 

skólabræðra sem áttu bæði eftir bæði að móta hann og hann þá. Þótt þeir báðir, hann 

og Jónas Hallgrímsson, yrðu mjög skammlífir, áttu þeir eftir að hafa rík áhrif á 

menningu þjóðarinnar. Honum virðist hafa orðið vel til vina, en átti lítið saman við 

Dani að sælda meðan hann var þar við nám. 

Þegar Tómas fór til Hafnar virðist hann hafa verið vel þroskaður, þrautþjálfaður 

bréfritari. Sjálfstraust hans styrktist og hann las mikið og hóf að stunda ýmsar 

rannsóknir og skriftir, sem ekki voru í beinum tengslum við nám hans. Hann tók sig 

m.a. til ásamt tveim félögum sínum og gaf út kvæði Eggerts Ólafssonar, þess manns 

sem svo mikil áhif hafði á unga menn þess tíma. Þá hóf hann að rannsaka 

menningarástand þjóðarinnar og sögu. Gaf hann út bækling á dönsku um efnið. 

Smám saman sneri hann sér að guðfræðinámi sem hann lauk með góðum 

vitnisburði. 

Nú kom að því sem virðist hafa farið framhjá þeim sem um Tómas hafa ritað. Þegar 

nokkuð er komið fram í námið fékk hann Birgi Thorlacius fornmenntafræðing og 

háskólakennara í Höfn til að leiðbeina sér við námið. Leiddi það til þess að hann 

komst í vinfengi við hann og fjölskyldu hans, var reyndar skólabróðir frænda hans. 

Sýnist þetta hafa að ýmsu leyti hafa haft góð áhrif á líf hans og þroska. Hvernig kom 

það til að Tómas lagði upp í suðurlandaför sína? Birgir var sonur hins nafntogaða 

skólameistara Frúarskóla í Kaupmannahöfn Skúla Þórðarsonar Thorlacius frá Teigi í 

Fljótshlíð en í fjölskyldunni var mikið lagt upp úr sambandinu við Ísland.
1
 Birgir og 

kona hans voru barnlaus.  

Víkjum að öðru. Á Grund í Eyjafirði var sýslumaður, Gunnlaugur Briem, sem lengi 

hafði átt heima í Danmörku, stundað myndlistarnám með Albert Thorvaldsen og 

Gunnlaugur síðar laganám. Hann var konunghollur vinur Dana, mat mikils dönsk 

áhrif og vildi koma börnum sínum þangað til náms. Árið 1815 sigldi hann til 

Danmerkur og tók þrjú eða jafnvel fjögur þeirra með. Séra Jóhann, Kristján og 

Jóhanna koma við þessa sögu. Jóhanna var þá tíu ára. Eftir dvöl í Damörku fór hún 

aftur heim með pabba sínum.  

Í ferðinni kynntist Jóhanna frændum sínum og var ólm í að komast aftur til þeirra og 

suðaði í foreldrum sínum um það. Mamma Jóhönnu var Valgerður Árnadóttir Briem.  

Bróðir hennar var þekktur skólamaður í Danmörku, Páll Árnason 

“orðabókarhöfundur”. Gunnlaugur skrifaði honum og bað hann um að taka við 

Jóhönnu. Heimilisástæður hans voru ekki sem bestar og bað hann vin sinn Birgi 

Thorlacius og konu hans um að taka við Kristjönu. Ekki leist þeim hjónum vel á að 

hafa hjá sér  íslenska sveitastúlku, en létu þó til leiðast til reynslu. Páll og Benedikte 

Kall kona hans féllust á að taka hana fyrst til sín um tíma og gera úr henni 

stórborgardömu. 

                                            
1 Gyða Thorlacius. Endurminningar frá dvöl hennar á Íslandi 1801-1815 voru gefnar út í Rvík 1947. 
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Jóhanna mun hafa verið átján ára þegar hún fór til Danmerkur. Hændist hún mjög að 

þeim Birgi og Benedikte og tók þátt í ríku samkvæmislífi þeirra, vakti þar hrifningu 

og fékk viðurnefnið “fagra”.  Frænka hennar, dóttir Páls, var Benedikte Arnesen-

Kall rithöfundur og tókst ævilöng vinátta þeirra. Var umhverfið sem hún hrærðist í 

mjög svo hámenningarlegt.  

Þegar Jóhanna kom til Danmekur var Kristján Gunnlaugur bróðir hennar að ljúka 

námi í snikkarakúnst í Ribe á Jótlandi. Hélt hann næsta ár, 1824  í “sveinsferð” 

suður um lönd, svo sem þá tíðkaðist hjá framsæknum iðnaðarmönnum. Lá leiðin til 

Heiðarbæjar, Hamborgar, Dresden og endaði í París vorið 1828. 

Þau hjónin Birgir og Benedikte Thorlacius höfðu hug á því að fara í tveggja ára 

menningarferð suður um álfuna, en áttu ekki heimangengt fyrr en 1926 er lagt var 

upp í langa ferð og  ákveðið að Jóhanna kæmi með.  

Um veturinn höfðu þau aðsetur í Róm og bar þar margt við. Jóhanna var góður 

bréfritari og skrifaði m.a. ferðasögu um Ítalíu.
1
 Þarna átti Jóhanna viðburðaríkan 

tíma sem hún segir glögglega frá og aðrir merkismenn hafa staðfest í 

minningarbókum frá þessum tíma. Minningar flestra eru mjög tengdar Albert 

Thorvaldsen sem var á hátindi frægðar sinnar á þessum árum og gestrisinn mjög. 

Vakti Jóhanna athygli hvar sem hún kom fyrir fegurð og hrífandi framkomu. Segja 

má að Róm hafi á þessum tíma verið tískudvalarstaður lista og vísindamanna.  

Merkilegt er að Jóhanna hitti Louis Philippe, sem þá var hertogi af Orléans og 

konungur Frakka árið 1830-1848. Þá hitti hún Mezzofanti, frægan kardínála og 

málagarp.  

Eftir Rómardvölina var haldið norður á bóginn og dvalist í París um veturinn 1827 

til 1828. Samkvæmt óglöggum upplýsingum kom Kristján bróðir Jóhönnu til Parísar 

um  páska 1828. Samkvæmt því sem fyrir liggur um dvöl þeirra Jóhönnu og 

Kristjáns gætu þau hafa verið samtímis í París um vorið. Hugsanlegt er einnig að þau 

hafi ekki vitað hvort af öðru. Þó er það ósennilegt. 

Snúum okkur að Kristjáni Briem. Í sambandi við Gaimardleiðangurinn til Íslands 

1836 var máluð mynd sem er í málverkasafni leiðangursins og sagt af ungum 

Íslendingi, sem talinn er vera Kristján Briem.
2
 Ef svo er virðist hann hafa verið 

þekktur þar, líða vel af svipnum að dæma og verið í sambandi við fólk af öðru 

“standi”. Á þessum árum var stjórnmálaórói í Frakklandi og m.a. gerð uppreisn i 

Lyon 1834, tilræði við Louis Philippe 1836 og uppþot 1838 svo nokkuð sé nefnt. 

Síðan spyrst það eitt til Kristjáns að pabbi hans skrifaði í ættarupplýsingabók að 

hann hafi horfið í París 1840. Þá var hann 38 ára gamall.  

Í miningum eins afkomanda séra Jóhanns Briem prests í Danmörku segir samkvæmt 

upplýsingum úr fjölskyldunni í Danmörku að Kristján hafi endað æfi sína er hann 

féll saklaus í tilræði við Louis Philippe Frakkakonung. Spurningunni um endalok 

Kristjáns verður væntanlega seint svarað nema með því að kanna franskar heimildir. 

Hinu má velta fyrir sér hvort sagan um tildrög aldurtila hans hafi aldrei borist til 

Íslands eða hvort því hafi verið haldið leyndu að Kristján hafi blandast í og fallið í 

                                            
1 Ferðasaga Jóhönnu birtist í Sunnanpóstinum 1838 
2 Reyndar sagður á einum stað vera frá Reykjavík, en þar var hann fæddur. 
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uppreisn gegn konungi Frakka sem að auki var venslaður Danakonungi. Hvað sem 

því líður er það einkennilegt og merkileg tilviljun að hugsa sér að Jóhanna fagra hafi 

kynnst verðandi Frakkakonungi í veislu í Róm en bróðir hennar fallið í París þrettán 

árum síðar í tengslum við róstur gegn þessum sama konungi.  

Um þetta leyti eða árið 1836 voru Íslendingar í Höfn uppveðraðir af samskiptum við 

Gaimard leiðangurinn og kusu Guizot ráðherra Frakkakonungs heiðursfélaga 

Bókmenntafélagsins! 

Snúum okkur aftur að Tómasi Sæmundssyni. Þegar Birgir Thorlacius kom aftur til 

Hafnar úr suðurför sinni hefur Tómas væntanlega tekið upp þráðinn í samskiptum 

sínum við fjölskylduna. Er harla ólíklegt annað en að þeir hafi rætt mikið um 

suðurferðina og að þaðan sé hugmyndin um suðurför Tómasar komin ásamt 

þekkingunni um hvernig slíkri ferð mætti haga. Þetta reyndist Tómasi  löng og 

afdrifarík för. Eins og hjá Birgi eru meginviðkomustaðir Tómasar Róm þar sem 

hann eins og Kristjana fjórum árum fyrr hitti Mezzofanti kardínála hjá Thorvaldsen 

og skoðaði hjá honum skírnarfontinn sem nú er í Dómkirkjunni.  

Eftir langa ferð kom hann til Parísar árið 1834 þar sem hann lá lengi í 

fjárhagsvandræðum, kulda og þeim krankleika sem síðar dró hann til dauða. Engar 

upplýsingar eru til um það hvort Tómas hitti þar Kristján Briem, bróður Jóhönnu, 

sem hann hlaut þó að hafa kynnst á heimili Birgis Thorlacius. Ferðalýsingin eins og 

hún kemur fram í ferðabókinni er brotakennd því Tómasi entist ekki aldur til að 

ljúka henni en hann dó eftir skamman prestskap á Breiðabólsstað 1841. 

2006.  
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Viðbót 22.9.2014. 

 

Halldór Kiljan Laxness og Nes 

Myndin af frúnni í Nesi 

lestir sem komnir eru til vits og ára vita að minnið er brigðult. Það kemur 

einatt fram er tveir minnast liðinna viðburða að minningin um þá getur verið 

mismunandi. Þá þekkja menn breytilegar skoðanir systkina á foreldrum , enda 

hafa þau kynnst þeim frá ólíkum sjónarmiðum. Þetta vita reyndir ævisöguritarar og 

reyna að samræma sjónarmið, sætta og leiðrétta missagnir ef kostur er. En slíkt er 

torvelt og verður æ sjaldséðara, þrátt fyrir - kannski vegna þess - að ævisögum 

fjölgar með samkeppni í bókaútgáfu. Ævisöguritun reist á veikum heimildum verður 

höfuðverkur sagnfræðinga framtíðarinnar.  

Öðru máli gegnir um endurminningar snjallra rithöfunda. Ég hef þá sérstaklega í 

huga rit Halldórs Laxness. Fáum blandast hugur um að minningar hans eru ekki 

sagnfræði. Með lestri þeirra gefst okkur að skyggnast inn í huga snillings. Líf hans 

var ekki fjölbreyttara en sumra annarra. Sindur huga, fortíð og tjáning er blanda sem 

skiptir máli. 

Í minningu minni geymi ég þætti sem tengja okkur Halldórs Laxness. Svo merkilega 

vill til að ég á gögn sem staðfesta minni skáldsins. Eftir að ég komst að því skýrði ég 

Laxness frá þessu og bað hann um skýringu. En hann, þótti mér, nennti ekki að elta 

ólar við smáatriði. Hann hafði talað og snúið sér að öðru. Ekki sagði hann það 

beinum orðum en skilja mátti að ég gæti gert það við minni mín sem ég vildi.  

Skáld er ég ekki og því hef ég við staðreyndir að glíma. 

Í  bók Halldórs Laxness, Úngur ég var (1976) segir frá samvistardögum hans og 

Ásgeirs Bjarnþórssonar í Kaupmannahöfn. Þeir höfðu kynnst ungir hjá Ríkharði 

Jónssyni myndhöggvara þar sem Ásgeir lærði teikningu (Ásmundur Sveinsson 

“bíldskurð”) og aftur í Khöfn. Laxness hefur blendnar tilfinningar til Ásgeir hrósar 

honum í öðru orði, fyrir góða hluti, í hinu, fyrir það sem lesarinn getur ráðið í að 

Halldóri þyki lítt til koma. Niðurstaðan er að hann 

eigi hrós skilið fyrir mannamyndir sínar og staðfestu 

að róa einn á báti.  

Laxnes segir:  

Mynd Ásgeirs af frúnni í Nesi á Seltjarnarnesi held 

ég skipi einstæðan sess í íslenskri mannamyndalist. 

Ég hygg að sumar mannamyndir Sigurðar heitins 

Guðmundssonar sem dó úr húngri fylli þennan flokk. 

Þegar ég las þessi orð varð ég ekki lítið hissa. 

Myndina, sem Halldór ræðir, hafði ég fengið nítján 

ára gamall að gjöf frá móður minni, til staðfestingar 

því að ég hafði alist að hluta til upp undir handarjaðri 

ömmu minnar í Nesi og verið hændur að henni.  

Í Nesi við Seltjörn fæddist árið 1860 Kristín 

F 
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Ólafsdóttir, einkadóttir bóndans. Tvítug gekk hún að eiga Guðmund Einarsson. Þau 

bjuggu í Nesi. Guðmundur átti eftir að koma mikið við sögu hreppsins og útgerðar 

þar til hann drukknaði árið 1906 frá Kristínu og níu börnum. Kristín hélt áfram 

búskap í Nesi til dauðadags árið 1945. Faðir minnÁsgeir Guðmundsson (1899-1935) 

var yngstur barna Kristínar. Jafnaldri hans var Ásgeir Bjarnþórsson listmálari.  

 

Mér var ungum sagt að Ásgeir Bjarnþórsson hafi um skeið átt í basli. Vinir hlupu 

undir bagga. Varð úr að Ásgeir (faðir minn) útvegaði honum vist, gistingu og mat í 

Nesi hjá Kristínu ömmu minni þar sem hann gæti gefið sig að listinni. Með einu 

skilyrði þó, að hann málaði mynd af Kristínu. Það gerði hann. Kristínu þótti aldrei 

mikið til myndarinnar koma. Ástæða var sú að í hálsmálinu gægist milliskyrta upp 

undan peysunni. Gat hún aldrei að fullu fyrirgefið listmálaranum það. Var mér sagt 

að þetta hafi verið einkenni þess sósíalrealisma sem Ásgeir Bjarnþórsson aðhylltist 

þá. 

Björn Th. Björnsson segir Ásgeir Bjarnþórsson kunnastan fyrir  mannamyndir sínar 

og bregði ekki viljandi frá nákvæmri, þó nokkuð fegraðri, sviplíkingu. Hann notfæri 

sér ekki stílbrögð til að draga fram skapgerðareinkenni þess sem hann málar. Má 

skilja það sem neikvæða athugasemd. 

Í minningum sínum: Af lífi og sál sem Andrés Kristjánsson skráði (1973) segir 

Ásgeir Bjarnþórsson frá samskiptum sínum við Halldór Laxness, einkum frá 

Kaupmannahafnarárunum þegar Halldór hafði álpast til Helsingborgar og lá þar 

peningalaus í svelti. Nokkrir félagar skutu saman fargjaldi fyrir hann yfir sundið til 

Khafnar. Er þangað kom bað Halldór Ásgeir um að:  

-- gefa mér að éta, því að ég er að sálast úr hungri og að hýsa mig í nótt eða 

greiða fyrir gistingu á gistihúsi. -- 

Það gerði Ásgeir og meira til. Síðar í bókinni segir Ásgeir:  

-- Halldór Laxness þurfti einnig helst að hafa um sig hirð, og í þessum hópum 

voru alls konar stertimenni og mikið af  svokölluðum listamönnum. -- 

Ekki verður neikvæð afstaða tveggja listamanna hvors til annars rakin eða skýrð.  

Myndin af Kristínu í Nesi er gott verk og má fallast á lofsyrði Laxness um hana. 

Hún sýnir rismikla, sjálfstæða framkvæmdakonu. Hún virðist skaphörð en mildi skín 

í gegn. Hún var umhyggjusöm við menn og dýr, stjórnsöm og tilætlunarsöm en samt 

hjúasæl. 

Er ég sá orð Laxness um myndina undraðist ég minni hans. Hann gæti hafa séð 

myndina heima hjá föður mínum fyrir 1927 eða hjá Ásgeiri Bjarnþórssyni meðan 

hann vann að henni. Þá gæti hann hafa séð hana er hann kom á fjölritunarstofu 

móður minnar í Tjarnargötu 24 á árunum 1936-73, en myndin hékk uppi í stofunni 

hjá henni, sem stofan tengdist. Ég tel ólíkleg að myndin hafi verið á listsýningu, en 

Ásgeir hélt enga sýningu hér á landi frá árinu 1923 til 1930. 

Laxnes gat ekki komið fyrir sig hvar hann hefði séð myndina. Minningin um hana 

kemur upp á yfirborðið þegar hann skrifar um listamanninn.  Ekki heldur þegar ég 

spurði hann. Svo leið hún hjá og skipti ekki máli lengur. 
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“Axionin“ 

 Túninu heima (1975) segir Laxness frá bókum föður síns: 

..má ég til með að segja frá þeirri bók sem líklega hefur frá sjónarmiði safnara 

verið merkust sem við áttum, en það voru allir níu árgángarnir innbundnir af 

tímariti Charles Dickens, Household Words. Af því ég skildi ekki bókina spurði 

ég ekki hvaðan hún væri komin, en einhvernegin held ég að faðir minn hafi 

eignast hana ásamt öðrum bókum merktum Thorgrími Gudmundsen, þeim gamla 

dandylike ferðamannatúlk sem kenndi mér að tala ensku þegar ég var 15 ára, en 

hafði fyrrum kent föður mínum sama trix. Hvað varð um þetta merkilega tímarit er 

mér hulið, því þegar móðir mín brá búi í Laxnesi og fór heim til sín aftur  í 

Reykjavík, þá var alt drasl sem safnast hafði fyrir innanstokks og utan í búskap 

hennar keyrt saman í hrúgu og metið ekki skóbótarvirði en selt á uppboði samkvæmt 

því hugarfari sem er ríkt í mínu móðurfólki, að losa sig hið skjótasta við hluti sem 

ekki koma að haldi hér og nú.  Ég var í Amriku þegar þessar mæðgur fluttust í 

höfuðstaðinn með rúmstæðin sín, íslendíngasögurnar, Steingrím Thorsteinsson - og 

Bótólf til minningar um okkur ömmu heitina. Ég hef einlægt séð eftir þeirri þykku 

bók Household Words sem ég hefði átt að fá í arf. Einhver hefur áreiðanlega keypt 

hana til uppkveikju fyrir 10 aura. 

Nú vill svo til að gersemin sem Laxness sér svo mjög eftir liggur hér á 

borðinu hjá mér.  

 

Dickens gaf Household Words út frá 1850 til 1859. Tímaritið kom út vikulega, 24 

bls. hvert tölublað. Eintak mitt, fyrsta bindið, kom út 30. mars til 20. sept. 1859 alls 

620 bls. Er tilkynnt í 25. tölublaðinu að fyrsta bindið verði gefið út fallega bundið.  

Hér er sennilega komin bókin sem Halldór Laxness sér svo mjög eftir að hann 

áfellist systur sína og móður fyrir að hafa fargað. Það styður tilgátuna að þetta sé 

sama tímaritið að á saurblað er skrifað með grófri rithönd: Keypt á axion 1914 (ásamt  

áritun föður míns Ásgeirs Guðmundssonar (1899-1935)) sem eins og faðir hans 

Guðmundur bóndi í Nesi v. Seltjörn var enskumaður góður. Guðmundur lærði, eins 

og Guðjón, ensku hjá Þorgrími Guðmundsen. 

Guðjón Helgason faðir Halldórs dó tæplega fimmtugur árið 1918. Hann var merkur 

maður og vel menntaður þótt óskólagenginn væri.  

Í 
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Ólíklegt að tvö eintök hafi verið til af þessu sama riti hér á landi og bæði lent á 

uppboði. Ætla má því að Guðjón Helgason hafi keypt bókina Household Words á 

uppboði árið 1914 og að þá hafi hún verið árituð með tilvitnuðum orðum. 

Eftir dauða hans hefur bókin sennilega farið aftur á uppboð, eins og Laxness segir og 

kannski verið seld fyrir 10 aura, þótt enn hafi hún ekki verið notuð til uppkveikju. 

Þetta gæti hafa gerst upp úr 1920 meðan faðir minn var enn heima hjá sér í Nesi, því 

bókin virðist hafa orðið þar eftir þegar hann flutti að heiman.  

Þegar heimili ömmu minnar, Kristínar Ólafsdóttur í Nesi, var leyst upp eftir dauða 

hennar 1945, kom bókin í minn hlut. Ég hafði verið þar í sveit og þar sem faðir minn 

var skráður eigandi bókarinnar þótti rétt að bókin færi til mín. Og í minni eigu hefur 

hún verið í þau  57 ár sem síðan eru liðin.   

Eftir að ég las í Túninu heima bað ég Laxness að segja mér eitthvað nánar um 

bókasafn föður síns og Household Words. Færði ég þetta í tal við hann ef hann 

kynni að hafa hug á að eignast bókina. Kom í ljós, eins og í fyrra sinnið, að hann 

hafði ekki minnsta áhuga, nennti ekki að velta málinu fyrir sér en sneri sér að 

innansveitarmálum í dalnum, sem voru aðal skemmti- og umræðuefnin á 

kvöldvökum í Dalsgarði. 

Áður birt: Nesfólkið við Seltjörn. Rvík, 2001. 
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Dabbi í Nesi 
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Brynjólfur Þórðarson listmálari og Dabbi í Nesi. 

rið 1989  ritaði ég grein í Lesbókina um Davíð Sigurðsson (1848-1926) 

furðufugl í augum Reykvíkinga. Var hann nefndur Dabbi í Nesi, alla tíð 

heimilisfastur í Nesi við Seltjörn. Dabbi átti, eins og margir, tvær 

hliðar. Hann var drykkjumaður og harla einkennilegur í augum Reykvíkinga. 

Vildi ég, þótt í litlu væri, rétta hlut lítilmagna, sem orðið hafði illa úti í munni 

Reykvíkinga. Þeir þekktu hann margir fyrir drykkjuskap einan. Samt átti 

hann í bænum góða vini og kom sér vel. Á Framnesinu var hann vel látinn. 

Er ég feginn að hafa látið verða af þessu því ýmsir frændur Davíðs höfðu samband 

við mig og þökkuðu fyrir. Hef ég alltaf borið hlýjan hug til Dabba, þótt vænt um 

hann, þótt hann væri löngu dáinn er ég fæddist. Hann og Guðmundur Jónsson síðar 

bóndi á Bakka á Seltjarnarnesi voru þeir tveir, sem síðast sáu afa minn, Guðmund 

Einarsson útvegsbónda í Nesi, en hann fórst á Faxaflóa við annan mann 

sjóslysavorið mikla árið 1906. 

Í lok greinarinnar sagði ég frá því er amma mín, Kristín Ólafsdóttir, sem bjó í Nesi 

eftir lát bónda síns, auglýsti útför Dabba. Þá kom Ólafur Thors til hennar og spurði 

hvort hann og bróðir hans mættu halda undir horn á kistunni. Það var að sjálfsögðu 

velkomið. Ekki þurfti marga til, því Dabbi var lágvaxinn og léttur. Þetta var saga 

sem Unnur Óladóttir fótaaðgerðakona, sem lengi bjó á Bakka á Seltjarnarnesi, hafði 

sagt mér en hún þekkti Dabba af öllu góðu. Hafði hann m.a. gefið henni ljósmyndina 

sem fylgdi greininni. Unnur var uppeldisdóttir Kristínar í Nesi. 

Síðan líða ár. Dag nokkurn hringdi Thor Ólafsson Thors til mín. Í ljós kom að hann 

hafði verið að leita í gömlu dóti og rekist á teikningu af Dabba í Nesi eftir Brynjólf 

Þórðarson listmálarar sem kenndur var við Ráðagerði á Seltjarnarnesi. Myndin var 

úr búi Ólafs Thors. Thor hafði spurt frænda minn Guðmund Guðmundsson fyrr 

togaraskipstjóra frá Móum á Kjalarnesi um Dabba og sagði hann Thor frá greininni. 

Thor hafði ekki lesið hana og var ekki von, þar sem hann sagðist ekki lesa Morgun-

blaðið. Skildist mér að honum hefði einhvern tímann sinnast við blaðið og tekið 

þessa ákvörðun. Hann var skapfastur maður.  

Þótt nokkuð sé um liðið og Thor Ó. Thors genginn til feðra sinna þykir mér rétt að 

leyfa fleirum að sjá myndina af Dabba í Nesi. Hér sjáum við góðlegan aldraðan 

mann sem litmálaranum er sýnilega hlýtt til.  Listmálarinn þekkti Dabba frá blautu 

barnsbeini alinn upp á næsta bæ. 

Brynjólfur Þórðarson (1896-1938) var sonur Þórðar Jónssonar sjómanns í Bakkakoti 

og konu hans Halldóru Jónsdóttur (1863-1944) frá Mýrarhúsum. Halldóra missti 

mann sinn frá þrem börnum og gekk þá að eiga annan Þórð hreppstjóra, útvegsbónda 

og hafnsögumann í Ráðagerði, sem einnig var Jónsson. Hann var ekkill eftir Þórunni 

systur Halldóru. Af þrettán börnum þeirra komust fimm til fullorðinsára. Þau Þórunn 

og Þórður áttu ekki börn saman. Brynjólfur ólst upp í Ráðagerði til 13 ára aldurs í 

stórum barnahópi og kenndi sig við bæinn. Þá fluttist fjölskyldan til Reykjavíkur. 

Á 
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Myndin af Dabba eftir Brynjólf 

Brynjólfur nam tekningu hjá Þórarni B. Þorlákssyni og síðar við listaakademiið í 

Khöfn. 1920-25 var hann við teiknikennslu í Reykjavík og Hafnarfirði. Þá stundaði 

hann nám og málaralist í Suður-Frakklandi, Róm og París. Eftir að hann kom frá 

námi 1929 stundaði hann málaralist í Reykjavík til dauðadags  og tók þátt í list-

sýningum. Brynjólfur hafði vinnustofu í Uppsölum við Aðalstræti, í elliheimilinu 

Grund, húsi Helga Magnússonar að Hafnarstræti 19 og húsi Jóns Þorlákssonar að 

Austurstræti  14. 

 
Brynjólfur Þórðarson 

Brynjólfur átti við vanheilsu að stríða. Hann veiktist ungur af berklaveiki og var 

lengi á Vífilsstöðum. Þó var það krabbamein sem dró hann til dauða. Brynjólfur var 

hlédrægur og góður listamaður sem barst ekki á í list sinni. Hann dó ókvæntur og 

barnlaus. 

Margir minnast merkilegra yfirlitssýninga með verkum Brynjólfs í Listasafni alþýðu 

1971 og 1982. Auk þeirra verka sem þá komu fyrir augu almennings má nefna 

portrett eftir hann t.d. myndir af stofnendum Oddfellowreglunnar sem gefur að líta í 

Oddfellowhúsinu í Reykjavík. Einnig gerði Brynjólfur nokkrar altaristöflur.  

Morgunblaðið, apríl 1993.
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Páll Briem 

Eggert Ásgeirsson: Erindi flutt á ættarmóti 21. okt. 2001. 

áll fæddist 19. október 1856 á Espihóli í Eyjafirði,  hinn 9. nítján systkina og 

einnar fóstursystur. Fjögur systkinanna dóu ung. 

Foreldar hans voru Eggert Briem sýslumaður og Ingibjörg Sverrisdóttir. Þegar 

flytja átti sýslumannsembættið til Akureyrar kaus hann að verða sýslumaður í 

Skagafirði, þar sem hann gat stundað búskp og séð betur fyrir sínu stóra heimili. 

Þau  bjuggu á ýmsum stöðum í Skagafirði en lengst að Reynistað þar sem þau voru 

þar til Eggert lét af embætti 73ja ára gamall. Eftir það bjuggu þau í Lækjargötu, í 

húsi sem kallað var Briemshús og stóð þar sem seinna var skógerð Gísla 

Ferdinandssonar. 

Fjárhagur þeirra Eggerts og Ingibjargar var alla tíð þröngur enda var barnahópurinn 

stór. Flestir synirnir komust í skóla en dæturnar nutu með þeim heimanáms og 

brutust sumar síðar til mennta. Þegar Eggert, sem lengur lifði, dó 83ja ára var búið 

selt fyrir skuldum.  

Reynistaðarheimilið var frægt fyrir menningu og rausn. Í sambandi við 

sýslunefndarfund 1873 var efnt til skemmtana og færðar upp leiksýningar. Var það 

upphaf að sæluviku Skagfirðinga sem enn stendur. Íbúðarhúsið er nú í 

Glaumbæjarsafni og nefnist Gilsstofa. 

Samband Páls og foreldra hans var náið. Páll rak margvísleg erindi fyrir föður sinn, 

bæði embættis- og fjárhagsleg í Reykjavík og síðar í Kaupmannahöfn er hann var 

þar við nám. 

Nánasti vinur Páls, einkum á yngri árum var Finnur Jónsson síðar pófessor í Höfn. 

Skrifuðust þeir á alla tíð. Þeir voru baráttufélagar í sjálfstæðismálinu framan af. 

P 
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Síðar skiptust skoðanir þeirra og  eftir það áttu þeir ekki  pólitíska samleið. Eftir það 

urðu bréf þeirra yfirborðslegri og kurteisari en áður. 

Fjöldi bréfa eru til frá Páli til ýmissa móttakenda. 

Ég ætla ekki að rekja æviferil Páls Briem. Heimildir um hann er víða að finna. Innan 

tíðar fáum við vísindalega ritgerð Sigurðar Líndal um hann þegar ritsafn Páls Briem 

kemur út. Hér er ekki tækifæri til að kynna mörg bréf.  

Ég heiti því að gefa út bréfasafn Páls áður en við komum aftur saman.  

1874 þegar Páll er 17 ára skrifar hann Ólafi bróður sínum. Hann sat heima á 

Reynistað, stúdent en hafði ekki ráð á að fara til náms í Kaupmannahöfn og beið 

þess árangurslaust að lagaskóli væri stofnaður. 

 

Kæri bróðir: 

Fátt get ég nú sagt þér í fréttum enda verður það ekki efni bréfsins að færa þér 

fréttir heldur gjöri ég þetta að gamni mínu. 

Okkur bræðrum líður vel, allir eru yfir höfuð frískir hér í bænum. Allt gengur 

sinn vanalega gang og við miðsvetrapróf tóku 3. bekkingar sig saman um að 

“gatifisera” í grísku. 

Halldór Guðmundsson hefur tekið upp nýja bók í grasafræði og er hún með stóru 

letri svo að ósvikið er lesið á hjá honum í tímum. 

Ég fer nú bráðum að hætta þessu og bið þig að fyrirgefa þetta bull. 

Til að forðast misskilning var Páll alla tíð reglusamur. Nokkru seinna skrifar hann 

Ólafi.: 

 

Elskulegi bróðir.  

Hér er farið að dofna yfir bindindinu eins og fyrir norðan. Eru allir 

prestaskólamenn komnir fyrir löngu úr öllu bindindi og hér í skólanum er það á 

förum og hafa fjöldi gengið úr því í vetur svo það eru eigi nema þeir allra 

siðsömustu, og sem aldrei drekka hvort sem er, sem eru í bindindi.  

Nú hafa piltar ákveðið að þeir skuli halda þjóðhátíð fyrir sig. Er ákveðið að hafa 

fyrst máltíð og svo vín þar fyrir utan sem hver getur keypt eftir sinni geðþekkni. 

Þar fyrir utan ætlum við að bjóða kennurunum og Sigurði málara af því að hann 

dekorerar þá fyrir okkur húsið sem við höldum veisluna í.  

Ég fer nú bráðum að hætta þessu rugli og bið þig að forláta rispið. 

Páli er hugað um velferð systkina sinna og ræðir mikið um menntun þeirra og 

framfarir. Honum leiðist í Reykjavík, sérstaklega í skólafríum eftir að Halldór bróðir 

hans var farinn úr bænum og til Ameríku, þar sem hann bjó um árabil. 

19 ára skrifar Páll pabba sínum. 

 

Reykjavík 13. jan. 1876 

Elskulegi faðir. 
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Ég var alltaf lasinn af kvefi frá því fyrir jólafrí. Að öðru leyti hefur mér liðið 

mikið vel. Ég kunni illa við mig í jólafríinu að því leyti að ég varð að vera hér 

uppi í skóla alltaf. Var þá ekki neitt til að gera neitt nema spila en það er 

sáraleiðinleg iðja. Ég sakna sárlega þegar Dóri bróðir er burtu að hafa ekkert 

hæli á frídögum nema þar sem maður er í kosti en þeim kostgjöfum er ekki mikið 

um það að maður sitji hjá þeim hálfu og heilu dagana. Eftir því sem ég kemst 

næst eru margir sem fara á fylliríistúra útúr leiðindum en aðrir eru til að tæla 

þá, þar liggur í landi að það þykir óhæfa að taka bók í hönd á frídögum. 

Sama veturinn skrifar hann. 

 

Elskulegi faðir! 

Ég hef verið að hugsa um  að lesa heima undir dimissjón en alltaf sleppt því frá 

mér af því að kennararnir gera þeim svo örðugt fyrir við prófið og ekki séð hvað 

verður billegra. Ég veit reyndar að mörgum þykir gaman að vera í skóla og telja 

hann skemmtilegasta hluta ævi sinnar. En þetta eru flestir selskapsmenn sem 

þykir gaman á böllum og að kókettera við dömur, láta þær vera skotnar í sér og 

vera aftur skotinn. Sumir í skóla eru alltaf  í einhverju ástabralli en sjaldan 

verður þó endirinn góður. En ég er hreint enginn selskapsmaður og þess vegna 

þykir mér ekkert gaman að þessu. 

Páll skrifaðist mikið á við föður sinn og sagði honum innlendar og erlendar fréttir. 

Þá er hann ábyrgðarfullur bróðir vakandi yfir menntun systkina sinna. Hvatti hann til 

þess að fenginn væri heimiliskennari á Reynistað, ekki síst til að spara fé. Það var 

gert. Er það sennileg skýring á hve vel menntaðar systurnar voru þótt þær kæmust 

ekki í menntaskóla eins og bræðurnir flestir. Erindrekstur fyrir föður hans hélt áfram 

þegar til Kaupmannahafnar kom. Eru bréfin full af skýrslum um margháttaðar 

útréttingar fyrir fjölskylduna, um námskostnað og allt annað sem setur svip á líf 

námsmannsins. Að sjálfsögðu var föður hans mikið í mun að fylgjast með 

laganáminu og lífinu í Höfn þar sem hann hafði sjálfur verið við 40 árum fyrr. Í 

Höfn var Páll í nánu sambandi við frænku sína rithöfundinn Benedikte Arnesen-Kall 

og föðurbróður sinn séra Jóhann Briem og dvaldist oft á prestsetrinu. Var hann 

hrifinn af honum og frændfólki sínu. En ekki var hann að sama skapi hrifinn af konu 

Jóhanns sem virðist hafa verið skaphundur eða sjúklingur. Hann kom Elínu 

tvíburasystur sinni til náms og gekk fram í að útvega henni skólavist og vist hjá 

skylduliði sínu.  

Einna nánast samband við systkini sín virðist Páll hafa haft við Kristínu sem gift var 

Jean Claessen og bjó að Grafarósi. Hann skrifar henni úr menntaskólanum. 

 

Reykjavík 24. mars 1877. 

Elskulega besta systir. 

En hvað mér finnst undarlegt að hugsa til þess að þú sért, elsku systir, komin á 

annað heimili og fá eigi að sjá þig nema með höppum og glöppum. Ég má ekki 

hugsa til þess, það er nærri því eins og við værum aðskilin að fullu og öllu.  
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Og að hugsa svo aftur til hins þegar jeg sat á kné þínu og þú varst að kenna mér. 

Að þinni kennslu bý ég meðan ég lifi. En tímarnir breytast og allt annað útlit með 

degi hverjum.  

Í skólanum eignast hann vin sem varð samferðamaður hans ævina á enda. Þeir voru 

síðar saman í Kaupmannahafnarháskóla þótt þeir færu sitthvora leið í námi. Finnur 

Jónsson varð prófessor þar í norrænu. Þeir voru trúnaðarvinir og báráttufélagar á 

námsárunum en fóru hvor sína leið í frelsisbaráttunni. Kveður þá við hálfgerðan 

sorgartón hjá Páli og náin skoðanaskipti breyttust í yfirborðshjal nema hvað snerti 

sameiginlegan áhuga á sögurannsóknum. 

Fyrsta bréfið 1877 á Grafarósi þar sem hann var í heimsókn hjá Kristínu systur sinni 

ásamt foreldrum sínum. Þau voru þar að líta á elsta barnabarnið Eggert Cleassen, 

síðar hæstaréttarlögmann. Hann segir Finni ferðasöguna norður um vorið. Við fáum 

nasasjón af hita baráttunnar um kláðamálið sem Páll átti síðar úrslitaþátt í að tókst að 

lækna. Jón Jónsson landshöfðingjaritari sem nefndur er í bréfinu var lögreglustjóri í 

fjárkláðamálinu. Hann var fatlaður. 

 

Staddur í Grafarósi 16. júlí 1877 

Elskulegi Finnur minn! 

Okkur Dóra bróður gekk ferðin vel norður.  

Annan dag að Stafholtsey og vorum um nóttina hjá Janusi presti og sagði hann 

vittigheder eins og vant var meðan hann var í skóla, en þegar við komum aftur að 

Stafholtsey, var þar kominn Jón ritari, hann hafði komið um kvöldið og með 

honum Andrés á Hvítárvöllum og svo var húsbóndinn Páll Blöndal heimafyrir. 

Nú var sem þá er járni er brugðið ofan í vatn, þeir fóru að rífa Jón í sig og þarna 

hnakkrifust þeir heila kvöldið; en þegar Jón fór að þegja um stund, þá tók Páll 

Blöndal og Andrés að tala um að þeir yrðu að fyrirgefa Jóni þessar róstur, því 

það væri svo með alla krypplinga að þeir væru montnir og uppstökkir. Heyrðist 

svo glumrugangurinn hálfa bæjarleið. 

Síðar komu þeir að Steinnesi þar sem Eiríkur bróðir Páls var prestur og safnaði á 

skömmum tíma miklum auði vegna búnaðarhátta sinna.  

5. daginn að Steinnesi, þar talaði Guðrún mágkona mín mikið um pólitík, hún er 

rauðari en nokkur annar er ég þekki fyrir sunnan. 

Guðrún kemur oftar við sögu. 

Svo koma hjartasorgirnar! Hver stúlkan var er ekki vitað. Hún komst ekki inn í 

sjálfsævisögu Finns. En tvítugur Páll gaf honum oft föðurleg ráð. 

 

Reynistað 23/8-77 

Elskulegi besti vinur. 

Það var alveg rétt af þér, finnst mér, að segja frá öllu hvort sem þú skrifar henni 

til nú strax eða þá eigi fyrr en í vetur. En fyrst þarna fylgir með nálega lífslukka - 

minnsta kosti í bráð - þín, þá máttu fyrir engan mun láta það dragast lengur, en 

öllu er óhætt. Það er reyndar satt að þið þurfið að vera trúlofuð nokkuð lengi og 
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því máttu til að láta þetta fara sem huldast til þess að eigi fari að kvisast um 

þetta. Þó vil ég fyrir hvern mun ráðleggja þér að láta móður þína vera í vitorði 

með þér, því það er eigi svo skemmtilegt að hafa nákomna á móti sér í því efni. 

Ég veit til að mynda að Guðrún mágkona mín í Steinnesi hefur mjög mikið á móti 

Stínu systur og Gunnlaugi bróður og þó að þau hafi eigi mikið saman við hana 

að sælda, þá hefur það þó verið leiðinlegra en ekki. 

Þetta var ekki eina sinnið sem Páll vandar um við Finn í ástamálum. Finnur settist að 

í Danmörku og átti danska konu. 

Þegar Páll kemur til Kaupmannahafnar heldur hann áfram bréfaskiptum við Kristínu 

systur sína. Þau ræða menntunarmál og bollaleggja um velferð systkina sinna. Hann 

tekur að umgangast Claessensfólkið í Kaupmannahöfn. Þá og oftar þykir honum 

sárgrætilegt að Kristín hafi ekki komist til náms. 

 

 

Kaupmannahöfn, 7. nóv. 1878. 

Elskulega góða Stína mín!  

Ég vildi að þú hefðir verið fædd á frjálsari tímum Stína mín, þá hefðir þú orðið 

vísindamaður, en tímarnir hafa nú verið svona og við þá verður að sætta sig. 

Enn heldur Páll áfram að ræða við Krstínu um nenntunar-  og réttindamál kvenna. 

 

Kaupmannahöfn 7. nóv. 1880 

Elskulega systir mín! 

Benedikte Arnesen frændkona okkar hélt um daginn ræðu í lestrarfélagi kvenna 

og er hún komin á prent. Hún er áköf fyrir Kvindeemancipation" en þó líkar mér 

langt frá stefna hennar. Henni þykir hlægilegt að kona verði t.d. þingmaður, en 

þess háttar hlýtur að fylgja með ef konan fær nokkur veruleg réttindi á móts við 

karla. Hún segir að allt er snerti réttindi kvenna eigi aðeins að koma fram í því 

innra, en eigi í hinu ytra. En þetta er mikið fallegt að segja. En eins og jeg held 

með þeirri setningu "trúin er dauð án verkanna" svo verði og  kvenréttindin að 

koma fram í verkum. Það hefur verið sagt um konur að þær sé skrafsamar, en nú 

vona ég og óska að sá tími fari í hönd að segja megi um þær að þær séu ræðnar. 

Sá áhugi sem Páll hafði á kvenréttindum og menntun býr um sig.  

Missir Páls var mikill er Kristín dó ári síðar frá manni og fjórum ungum börnum.  

Heyra má í næsta bréfi að Eggert var ekki mjög hrifinn af stússi sona sinna í 

Kaupmannahöfn. 

 

Kaupmannahöfn jan. 1885 

Elskulegi faðir minn.  

Nú er ég og Siggi komnir úr stjórn Íslendingafélagsins, svo eigi var það svo 

háskalegur tími sem við vorum þar. Það er mikið satt að ég tafði mig, en góði 

pabbi minn, mér er ómögulegt að iðrast eftir það, því að ég veit að ég muni búa 
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að því allt mitt líf, hvað ég þó hef stúderað margt hér og fengið margar " 

aandelige  interesser", sem ég annars eigi hefði fengið, ef ég hefði grafið mig 

eins og moldvarpa ofan í lögin. Jóhannes Ólafsson og Skúli Thoroddsen lásu 

ekkert annað en lögin, og þeir eru nú nokkru framar mér, en hver af oss heldurðu 

þó nú hafi betri grundvöll til að byggja á í lífinu, ég eða þeir. En hitt er satt að 

það er eigi lengi verjandi kröftum sínum til þess að vinna fyrir félag. Og þó hefur 

Siggi orðið eigi lítið ófeimnari - einn mikill ókostur við okkur öll yngri systkini og 

orðið vinsæll og vel metinn. 

Já rétt er það. Ávallt fór orð af Páli að hann væri feiminn í margmenni. Sjálfum þótti 

hann bagi að því að vera lítill ræðumaður.  

En nú koma þýðingarmiklar fréttir. 

Páll skrifar elsta bróður sínum Gunnlaugi Briem sem þá var kaupmaður í Reykjavík 

og alþingismaður. 

 

Kaupmannahöfn 15. jan. 1885. 

Ég hef mikið leyndarmál að segja þér og ætla ég að biðja þig að gjöra það fyrir 

mig sem ég treysti þér best allra manna. Ég hef fengið ást á stúlku, sem ég hef 

lært að þekkja hér í vetur. Hún heitir Kristín og er dóttir Guðmundar 

Guðmundssonar bónda á Auðnum á Vatnsleysuströnd. Jeg hef beðið hennar 

alveg nýlega og hefur hún skotið til föður síns, því að svo hafði hún lofað honum, 

áður en hún fór að heiman í sumar. 

Ég ímynda mér að faðir hennar muni gefa samþykki sitt, en það er þó að minnsta 

kosti vel hugsanlegt að svo verði eigi, en slík hugsun er mér óbærileg. Hann 

þekkir mig heldur eigi og því getur verið að hann dragi að samþykkja að ég megi 

eiga dóttur hans. Gunnlaugur minn! Far þú suður að Auðnum til þess að tala við 

Guðmund og fá samþykki hans. Í gamla daga riðu bræður ávallt með bræðrum til 

kvonbæna. Ger þú nú líkt í þessu tilfelli, þar sem um framtíð mína og farsæld er 

að ræða. Þú hefur sjálfur verið ástfanginn og veist því hversu þér hefur þótt 

miklu skipta að fá gott svar. 

Þegar þú svo kemur að sunnan þá skaltu segja pabba og mömmu frá og ég er 

viss um að þau munu gleðjast mikið fyrir mína hönd og fyrir sitt leyti¸en svo 

máttu eigi segja fleirum (að undanskildri konu þinni) og Eiríki fyrir engan mun. 

Sama dag skrifar hann til pabba síns. 

 

Kaupmannahöfn, 15. janúar 1885 

Elskulegi faðir  minn! 

Nú get ég skrifað þér að ég sé trúlofaður og lukkulegri en ég nokkurn tíma hef 

getað ímyndað mér. Hún hefur heyrt þín getið og hlakkar til að sjá þig. Ætlar 

hún að láta það verða fyrsta húsið sem hún kemur í sem þú ert. Ég vildi einungis 

óska að ég gæti komið líka, en þó eigi verði þá vona ég að geta komið heim í 

haust.  
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Heilsaðu henni mömmu og segðu henni að ávallt muni ég eftir draumnum hennar 

um vorið. Og hver veit nema jeg geti nú komið heim í úniformi. Ekki veit ég 

hvernig það er, en margt hefur mér snúist til gæfu síðan og það tel ég gæfuna 

mesta að ég hefi öðlast jafn elskulega  unnustu en ég skal nú eigi tala það í 

mörgum orðum. 

Sex vikum síðar fær Páll svarið og skrifar Gunnlaugi þakkarbréf. Hann er í 

sjöunda himni og lýsir kostum Kristínar. Hann skýrir hvers vegna hann nefndi 

Eirík bróður sinn í fyrra bréfi: 

Þegar þú lærir hana að þekkja þá munnt þú sanna orð mín og þá muntu 

einhverntíma segja að ég hefi fulla ástæðu til að vera lukkulegur. Ég furða mig 

svo á því að vera að byrja nýja tilveru, nýja sælutilveru.  

Eiríkur myndi nú ef til vill segja að þetta væri rómantískt ástarlíf, en það er það 

alls eigi. Það var alveg rétt af þér að segja pabba og mömmu áður en þú fórst 

suður að Auðnum. Ég veit þau verða glöð þegar þeim verður sjónin sögu ríkari. 

Mér þætti gaman að vera viðstaddur þegar unnusta mín fer að sýna mömmu 

sínar hannyrðir. Kona vors frumgetna bróður var hrokafull við Súsönnu 

mágkonu okkar. Guðrún er góð kona upp á sinn máta. Hún verður einungis að 

passa uppá munninn. Við ætlum að opinbera þann 14. mars en þá er 

afmælisdagur unnustu minnar. Hún hefur hingað til menntað sig til munns og 

handa en nú ætlar hún að ganga á matreiðsluskóla.  

Það væri nógu gaman ef við bræðurnir gætum safnast í Reykjavík. Þá mætti fara 

að tala um Briemaklikku. En ég vil óska að hún komi betur fram en hinar 

núverandi familíuklikkur í Reykjavík Ættum við að heitstrengja að gjöra eitthvað 

meira til gagns en að halda átveislur. 

Ekki er hægt að segja að Páli yrði að ósk sinni með náin tengsl systkinanna. Hann 

kvartar gjarna yfir skorti á ættrækni þeirra og samheldni. Má rekja það að hluta til 

stjórnmálanna sem skiptu mönnum í fjandsamlegar fylkingar eins og kemur fram í 

næsta bréfi. Páli þótti sárt að svo skyldi vera. Voru síðustu aðgerðir hans í 

stjórnmálum að berjast gegn pólitísku hatri og óvægni. 

Þau Kristín gengu í hjónaband 13. mars. Fljótlega kom fram að heilsan var ekki sem 

skyldi. 

 

Kaupmannahöfn 19. apríl 1886 

Elskulegi faðir minn! 

Okkur líður einkar vel og konan kennir sér einskis meins. Við höfum farið í sjó og 

það bætir heilsuna. Ég er nú annars aldrei veikur nú orðið, nema ef ég ét eða 

drekk of mikið. Ég er að sækja um bæjarfógetaembættið, en mjög er tvísýnt að ég 

fái það. Magnús Stephensen vill útiloka mig frá Reykjavík, og það hefur hann 

sagt Hilmari frænda sínum að ég væri hættuleg persona. Það sé ég að ekki hefur 

Eiríkur, fremur en vant er, interesserað sig fyrir hvað verður um systkini sín. En 

hann má elska Magnús í friði fyrir mér. 

Ekki fékk hann bæjarfógetaembættið. 
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1. des. 1886 tók Páll við sýslumannsembættinu í Dalasýslu og sátu þau að Staðarfelli 

þann stutta tíma sem hann hélt embættinu. 12. des. skrifar hann föður sínum frá 

Flatey. Í bréfunum verður honum tíðrætt um veikindi Kristínar en hrósar henni fyrir 

hve föstum tökum hún tók bústjórnina. 

Erfiðleikarnir voru miklir, fyrir vestan, sinnuleysi og veikindi Kristínar. 

 

Staðarfelli 1/3 87 

Kæri Finnur minn! 

Mikið kvelst ég af bókaleysi og blaða. Mikil hörmung er að vita ekkert um það, 

sem skeður í heiminum. Ég hef fengið Illustr. Familie Journal frá Ólafsdal og hef 

ég lesið í honum hvert einasta orð frá upphafi til enda og auglýsingarnar með og 

er nú farinn að lesa hann upp aftur.  

Konan mín hefur verið lasin nokkurn tíma og hefur það eigi verið skemmtilegt. 

Hér er enginn læknir nema hómópatar. Það kom maður af Skarðsströndinni og 

var farið  að tala um lækna. Sagði hann að einn væri þar á Ströndinni, sem fyrst 

hefði byrjað í vetur, einstakur gæðamaður, gáfumaður og menntaður. Nefndi 

hann ýms meistarastykki og bætti svo við: "Ég veit það, að hann á þrjár bækur, 

ein er víst lækningabók og hinar eru held ég útlendar.  

Hann talar við pabba sinn um embættið við yfirréttinn, hugsanleg kaup sín á Þjóðólfi 

og báráttu við veitingavald landshöfðingja. Það gat hann ekki rætt við Finn.  Í maí 

1887 fékk hann lausn og var skipaður málflutningsmaður.  

9. október fæddist Kristinn. 

 

Reykjavík, 9. október 

Elskulegi faðir! 

Þú hefur nýlega eignast sonarson. Konan mín átti dreng í gærkveldi og gekk það 

mikið fljótt og vel. Henni heilsast eftir vonum og barnið er frískt. 

En gæfan stóð ekki lengi við. Hálfum mánuði síðar 24. okt. 1887 dó Kristín.  

 

Reykjavík 2. des. 1887 

Elskulegi Finnur minn. 

Ég veit að þú hefur frétt um sorg mína, mína miklu sorg, þegar konan mín elskulega 

dó. Ég hef misst svo mikið að mér er ómögulegt að segja það, ég get aðeins fundið 

það. Mér hefur fundist lífið alltaf verða betra og betra eftir því sem árin liðu frá því 

að ég var barn, og aldrei gat ég fullþakkað það að ég eignaðist mína indælu góðu 

konu. En nú er eins og mér sé kastað ofan af fjallstindi hugargleðinnar ofan í kulda 

og myrkur. Það er öfund guðanna, sem nú hefur bitnað á mér. Það eru heimsk og 

blind forlög, sem nú hafa hrifið hana frá mér. En það er ekki til neins að barma sér. 

Hún getur ekki framar veitt mér unað með sínum indisleik og blíðu. Hún hvílir í 

sinni köldu, dimmu gröf. 

 Ég er nú annars farinn að geta hindrað mig frá að hugsa um missi minn um 

stund, en stundum kemur að mér svo nístandi sorg, að mér finnst ég ekki geta 
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borið þetta. Og þá óska ég mér að ég væri kominn undir græna torfu, þó að ég 

hins vegar finni að slíkt er vottur um þrekleysi. 

 Drengurinn minn litli, sem heitir Kristinn, er hjá móðurömmu sinni, en sjálfur 

er ég hjá Þorleifi Jónssyni; hann er mér besti vinur og gerir allt fyrir mig sem 

hann getur. 

Enn skrifar hann Finni. 

 

Reykjavík 2. febr. 1888. 

Elskulegi vinur! 

 Ég þakka þér innilega fyrir þín hjartnæmu hluttekningarorð. Ég finn að þú hefur 

fundið til hins sama sem ég. Ó hvað ég hef átt bágt. Þegar ég sá dauðann koma. 

Og sú nístandi sorg, þegar ég var búinn að missa minn dýrgrip, mitt yndi og 

unað. En ég má ekki fara að hugsa um það, því að þá missi ég kjarkinn til að lifa. 

Ég hef nú í seinni tíð getað dálítið unnið og þá líður sú stundin og stöku sinnum 

fæ ég gamla kjarkinn í mig og gremjuna yfir því, sem rangt er gert.  

Og þá eru stjórnmálin ekki langt undan. Hann heldur áfram. 

Ég skrifaði þrjár greinar, sem áttu að koma í Þjóðólfi, en það má varla koma, 

það er svo svæsið gegn Dönum.. Kemur hún út í Þjóðólfi á morgun. Ég sendi þér 

handritið -- 

Ýmislegt drífur á dagana sem ekki verður rakið. Árið 1890 varð hann sýslumaður í 

Rangárvallasýslu og bjó um árs skeið í Odda hjá séra Skúla Skúlasyni og Sigríði 

Helgadóttur, ömmusystur minni. Þau áttu son árið 1894 sem þau skýrðu í höfuðið á 

honum.  

Hann stefnir að því að setja upp eigið heimili ekki síst til að taka Kristin son hans til 

sín og jafnvel foreldra sína. Af því varð þó ekki því Ingibjörg dó í nóvember. Að 

endingu keypti hann Árbæ og byggði sér hús og setti upp bú. 

 

Odda 14. okt. 1890. 

Elskulegi faðir minn! 

Eins og ég sagði þér um daginn fer Inga frá Auðnum og þegar hún er farin er 

mér mjög illa við að láta Kristin vera þar lengur. Þess vegna er ég einráðinn í 

því að taka hann til mín næsta vor eða haust. En ef ég tek hann er 

langskemmtilegast að hann eignist reglulegt heimili. 

Fljótlega tóku miklar annir við sem var rannsókn þeirra mála sem nefnd hafa verið 

Austur-Eyjafjallmálin, sem gengu til æðri dómstóla og öllum lauk vel fyrir Pál 

sýslumann. Sögurannsóknir hafa sannað að ekki var við Pál að sakast. Hér var 

árekstur hinnar gömlu valddreifingar þar sem hrepparnir og sveitarhöfðingjar réðu 

flestu í samskiptum manna og þess miðstjórnarvalds sem þá ruddi sér til rúms og við 

enn þekkjumn. Ekki skulu málavextir hér raktir en vita megum við að réttlætiskennd 

Páls Briem var rík og hann bognaði ekki eins og forverarnir í embætti. 

Austureyjafjallamenn hafa sumir ekki fyrirgefið honum til þessa dags en vel látinn 
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var hann annars staðar í sýslunni sem sjá má á því að margir skírðu börn sín í 

höfuðið á honum í virðingar-  og þakklætisskyni.  

 

St. á Þorvaldseyri 20. jan. 1891. 

Elskulegi vinur! 

Ég má sitja hér að rannsaka þjófnaðarmál. Þjófnaður er hér mjög almennur og 

kemur einn upp um annan. Þar að auki sýna menn bæði mótþróa og 

ósannindaflækjur, svo að þó að ég vilji hlífa öllum, sem ekki hafa gengið freklega 

fram í þessu, þá verður mér það ef til vill ómögulegt. 

Mér líður vel; litli Kristinn minn varð ákaflega veikur í haust af lungnabólgu og 

var talinn af, en nú er hann orðinn fríksur aftur. 

 Mér var mikill söknuður að móður minni í haust. Hún ætlaði að fara til mín, en 

svo kom dauðinn, og lagði gáfur hennar og skörungsskap í gröfina. Ég má þakka 

fyrir hversu ég var þó lengi hennar aðnjótandi. 

Enn skrifar hann Finni. 

 

Árbæ 17. janúar 1893 

Elskulegi Finnur minn! 

Ég er búinn að byggja hér á Árbæ hús sem er 16 álnir á lengd og 14 álnir á 

breidd með skúr á aðra hliðina, 6 álnir á breidd og er húsið því á stafn 20 álnir á 

breidd. Það kostar mig 3000 kr. og er ég því í talsverðum skuldum í bankanum. 

Húsið er mjög hlýtt og þægilegt.  

Ég fór að byggja þetta hús, af því að faðir minn ætlaði austur til mín í vor sem 

leið, en svo treysti hann sér eigi þegar til kom, og þess vegna er hér nú eigi 

margt. Jóhanna systir mín ætlaði með pabba, en þegar þau settusat kyr, gat ég 

eigi tekið Kristin litla son minn, sem hefur verið síðan móðir hans dó, hjá 

móðurömmu sinni á Auðnum.  

Nú er Kristinn kominn til hans. 

 

2. nóv. 1893 Árbæ 

Elskulegi faðir minn! 

Kristinn litli var kátur og frískur þegar ég fór að heiman og kann mjög vel við 

sig. Hann er mjög mikið gefinn fyrir skepnur. Á hverju kvöldi fer hann á 

kvíarnar. Svo skoðar hann kálfinn og kýrnar, og ef hestar eru heima þá er hann 

þar. Hann vill vita um allt og getur fólkið ekki svarað nema sumu af því sem 

hann er að spyrja um. Hann biður að heilsa frændfólki sínu. Hann er einstaklega 

skemmtilegt barn og allra hugljúfi. Hann er nú að læra að lesa og gengur vel. 

Hann á nú að fara að lesa Nýja Testamentið – blað á dag. 

Þetta var síðasta bréfið til föður hans sem dó fjórum mánuðum síðar. Varð nú hlé á 

bréfaskiptum, Árið 1894 var Páll skipaður amtmaður norðan og austanlands og 

fluttist til Akureyrar í nóvember.  
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Áður en hann fer norður skrifar hann:  

 

St. á Kaldaðarnesi 6. nóv. 1894 

Elskulega fröken! 

Áður en þjer lesið þetta brjef, vil jeg biðja yður, að lesa brjefið frá systur yðar, 

frú Sigríði í Odda, því jeg hef beðið hana að skrifa yður, og segja yður frá, hvað 

mjer er ríkast í huga. Jeg vil biðja yður að verða konan mín, lifa með mjer meðan 

við lifum bæði og láta eitt yfir okkur ganga. - Jeg veit að þetta kemur yður á 

óvart, og er það þó langt síðan, að mjer hefur komið þetta í hug, en jeg hef eigi 

látið yður verða þess áskynja, af því að jeg hef eigi viljað vekja hjá yður neina þá 

ímyndun, sem gæti orðið yður áhyggjuefni. - 

Það er langt síðan, að jeg sá hvað þjer hafið blítt og ástúðlegt hugarfar, og jeg 

veit að drengurinn minn litli fær eigi betri konu sjer í móður stað. - Þjer þekkið 

mig lítið, og þess vegna get jeg vel skilið, að þjer eigið ekki gott með, að gefa 

svar srax, en það bið jeg yður þó að gefa mjer, svo fljótt sem verða má, því að 

jeg verð eigi í Reykjavík, nema þangað til norðanpóstur fer, og svo vil jeg biðja 

yður, að hugsa til þess, að, þegar svona stendur á, er vafinn eigi góður 

fylginautur. - 

Daginn eptir að jeg kem til Reykjavíkur, mun jeg koma heim til yðar um kl. 12, 

og vildi jeg þá gjarnan, að jeg mætti tala við yður eina. - Jeg enda svo þessar fáu 

línur með þeirri ósk að þjer vilduð leyfa mjer, að kalla mig yðar elskandi Páll 

Briem 

Þetta er fyrsta bréfið af fjölmörgum sem hann skrifar til Álfheiðar Helgadóttur um 

það leyti og eftir að hann flytur norður. Hófust nú mikil bréfaskipti þeirra á milli. 

Bréfasafnið sem bundið var saman með rauðu silkibandi og skrifað utan á: 

Sendibréf frá sólskinsárunum. Þau taka til þeirra 10 ára sem þau áttu saman Páll og 

Álfheiður. Þessi bréf hef ég skrifað upp og heiti því aftur að ég mun ganga frá þeim 

til útgáfu. 

Ég skal viðurkenna að eftir að hafa rótast í ritum Pál Briem og bréfum þótti mér 

orðið nóg um hversu alvörugefinn og lítt gamansamur hann var. Þetta var sýnist mér 

einkenni á mörgum af samtíðarmönnum hans í pólitík. En þegar þau fara að skrifast 

á, Álfheiður og hann, er eins og hann breytist og léttist á honum brúnin og hann 

verði baráttuglaðari. Álfheiður var alla tíð glettin, eins og Jón bróðir hennar og 

margir frændur, sem sumir voru og eru svo gamansamir að mér fannst ég ekki 

kynnast þeim vel. 

Fáum dögum eftir að þau hittast fyrst fer Páll noður og skrifar henni fjögur bréf á 

leiðinni, ástfanginn upp yfir höfuð. Strax sama dag og hann fer úr bænum skrifar 

hann henni áhyggjufullur hvort hún hafi ekki ofkælst í haustveðrinu er hún fylgdi 

honum úr hlaði. Þegar til Akureyrar kemur skrifar hann: 
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Akureyri 28 nóv. 1894 

Elskulega kærasta mín! 

Jeg kom hingað í fyrradag og hef verið önnum kafinn með að heilsa; og er nú 

búinn að heilsa flestum mestháttar borgurum bæjarins. Svo á jeg nú eptir ýmsa í 

meðalstjettinni, og þá get jeg tekið eptir hentugleikum, en hinum minni háttar 

borgurum þarf maður alls ekki að heilsa nema á götunni. 

Mjer hefur verið tekið makalaust vel; undireins og jeg er búinn að heilsa, óskar 

húsfaðirinn mig velkominn, og gefur því næst húsmóðurinni vísbendingu um það, 

annaðhvort með lágmæltum orðum, bendingum eða augnatilliti, að hún skuli 

koma með vín, og þegar vínið svo er komið í glösin, þá er staðið upp og 

húsfaðirinn óskar mig aptur velkominn; svo er venjulega talað um hvort betra sje 

að vera á Oddeyri eða Akureyri og eru þá allar ástæður með og móti á 

hraðbergi, svo að það efni hefur auðsjáanlega verið bæði hugsað og rætt mjög 

ýtarlega af hinni núlifandi kynslóð. En allt þetta fær þú að reyna sjálf í vor, 

þegar þú kemur. Þá verður þú að heilsa eins og jeg nú; annars verða menn veikir 

af “fornermelsi”. 

Það er gróflega vond veiki sem leggst á menn hjer, og er einkanlega skæð á 

kvenfólki; veikin varir stundum mánuði og breytir öllu útliti mannsins; maðurinn 

reigist allur aptur ábak, sjerstaklega höfuðið; andlitið verður hrukkótt, tungan 

stirðnar, menn eiga bágt með að segja “góðan daginn”; menn stirðna í öxlinni, 

svo að hendin verður eigi borin upp að hattinum; blóðsóknin verður áköf að 

höfðinu. Það verður að fara mikið varlega til þess veikin brjótist ekki út.  

Elskulega Álfheiður mín! En hvað jeg vildi nú, að þú værir komin, þó ekki væri 

nema hálfa stund. Mjer finnst það nærri því undarlegt, hvað lengi dróst, þangað 

til jeg bað þig um jáið, elskulega jáið, sem þú gafst mjer, því að nú þrái jeg þig 

svo mjög, og mér finnst svo skelfing langt þangað til jeg fæ að sjá þig aptur. 

Aðskilnaðurinn er þeim óbærilegur, samgöngur stirðar. Hann skrifar henni nærri 

daglega. Stundum eru þrjár vikur upp í mánuð milli póstferða milli Reykjavíkur og 

Akureyrar enda strandferðir ekki komnar á. Þannig skipta daglegar ástarjátningar 

hundruðum. Ég vona að við afkomendur Páls sláum ekki heldur af í því efni.  

Páll þarf að útvega þeim húsnæði, mæla fyrir gluggatjöldum og öllu smáu og stóru, 

fá potta sem hann átti og aðra búshluti austan úr Rangárvallasýslu. 

Svo fer hann að hugsa til húsbyggingar og um það og teikningu hússins og 

fyrirkomulag allt þarf að hafa samráð um. Og það var erfitt eins og póstsamgöngur 

voru. 

 

2. des. Skrifar hann: 

Jeg hætti um kveldið, því að jeg fór þá til Klemens sýslumanns, þar var 

spilaparti. Jeg held ekki upp á spil og talaði því við kvenfólkið og 

sýslumannsfrúin spilaði fyrir mig á fortepíanó, en hamingjan hjálpi oss, þvílík 

höggorusta.  



35 

Svo er nú að tala um brúðkaupið okkar. Jeg hafði engan tíma til að tala um það 

við hana móður þína, og þess vegna bið jeg þig að vera milligöngumann. Það er 

reyndar nógur tími að tala um það. 

Og hann kaupir hesta handa Álfheiði, lýsir kostum þeirra og vilja þar til í ljós kemur 

að henni er lítt gefið um hesta. Það átti reyndar eftir að breytast og var Léttfeti 

hennar uppáhald og umtalsefni alla æfi. 

 

25. des. skrifar hann. 

Brjefið þitt var svo innilegt og elskulegt og gott. - Þú ert svo elskuleg og 

ástúðleg, hjartkæra unnusta mín, og um þig er nú ekkert að óttast, en þessir 

stórlyndu Briemar. Jeg vildi að guð gæfi mér krapt, til þess að vera þjer jafnan, 

eins og ég óska. Jeg vildi að ég gæti orðið eins og faðir minn var. Það var 

elskulegur maður, Hann gat stjórnað skapi sínu. Elskulega ástin mín. Það skal 

aldrei koma snurður á milli okkar. Við skulum ávallt elskast eins og nú og ávallt 

muna eptir þessum tíðum þegar við vorum í fjarska hvort frá öðru.  

Já söknuðurinn er mikill og bollaleggingarnar margar, um brúðkaup, hús og 

framtíðina. 

Svo giftu þau sig í Reykjavík 21. júní 1895. Voru svaramenn  bróðir brúðarinnar Jón 

Helgason prestaskólakennari og Gunnlaugur E. Briem verslunarstjóri í Hafnafirði. 

Eftir brúðkaupið héldu þau strax norður. 

Í brúkaupinu voru fluttar tvær drápur. 

Jón Helgason kallaði sig Austanvéra og orti svo: 

Þótt stundum júristinn þætti þurr, 

Varð Páll af öllum samt elskaður, 

Í hreysi kotungs og höllunum 

Ég held þó varla’ undir Fjöllunum. 

En Alla þótti í svanna sveit: 

Af öðrum bera á Ísareit. 

Um “Frelsi kvenna” hún kunni allt 

Hún flýtti sér því að fjötra hann 

Hinn frjás kvenréttar-postulann. 

Séra Valdimar Briem skírskotaði í sinni drápu til þess að Álfheiður var af 

prestaættum og Páll af lagamönnum kominn. Hann orti sálm sem mætti vera 

kennisetning kirkjuþingsins sem nú stendur yfir: 

Þó að eitthvert klandur kynni 

komast upp í nútíðinni, 

kannski milli kirkju og ríkis,  

kemur ekki þessu við, 

jafnvel þótt að þessu kæmi, 

það er ekkert fallegt dæmi. 

Sameining en sundrung ekki, 

sé vort helsta stefnumið. 
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 Ekkert bréf er varðveitt frá Álfheiði frá fyrstu árum hjónabandsins. Hún liggur undir 

grun um að hafa fargað miklu af skjölum og bréfum Páls. Sérstaklega tel ég að hún 

hafi, af strangtrúaruppeldislegum ástæðum eytt þeim bréfum þar sem hún játaði ást 

sína.   

Þegar Páll er á ferðalögum innanlands skrifar hann konu sinni í sérhverjum 

viðkomustað þegar von er um að koma bréfum heim. Svo virðist Álfheiður einnig 

hafa gert. Þegar þau eru í útlöndum og eru aðskilin þar skrifuðust þau stöðugt á. 

Það er umhugsunarefni fyrir okkur nútímamenn að þegar Páll fór á amtráðsfundi fór 

hann á sjö dögum á Seyðisfjörð, gisti að Ljósavatni, Skútustöðum, Grímsstöðum,  

Eiríksstöðum á Jökuldal, Aðalbóli og Hallormsstað. Þetta var ánægjulegt fyrst í stað. 

En smám saman fer heilsunni hrakandi. Hann beitir ýmsum aðferðum til að létta sér 

ferðina meðal annars með því að nota sér strandsiglingar. 

Árið 1899 voru Páll og Álfheiður lengi í Danmörku. Hann fór þá til London og 

dvaldist þar einn í rúman mánuð og skrifar henni þá 10 löng bréf - öll á ensku í því 

skyni að æfa sig. Það kom oft fram áður að hann fann mikið til þess að kunna ekki 

ensku, en Álfheiður var honum hjálpleg í samskiptum við útlendinga. Nú tók hann 

sig til en varð heldur fyrir vonbrigðum með dvölina í fyrstu, var einmana og skildi 

fátt: 

 

London, 27. Nov. 1899. 

My dear wife! 

It is now 6 o’clock afternoon. I came the day before yesterday and has also been 

here two days. I am satisfied to be here, but yesterday I was not. I could not 

understand a single word, what my tablefellows said to each other, on my one 

hand there was a gentleman from Spain and on the other a french lady, who not 

said anything. I was very sad and thought I should go from here very soon. 

Smám saman náði hann betri tökum á málinu, tók að sækja bókasöfn, hlusta á 

réttarhöld og lesa. Hann saknaði þess í London að hitta fátt fólk sem talaði góða 

ensku! 

Eftir jólin fer Páll til Berlínar og hélt áfram bréfaskriftum á íslensku – við elektrískt 

ljós - sótti leikhús og fundi stjórnmálaflokka og kvenréttindasamtaka. Nýjungarnar 

eru margar: 

 

Berlín, 9. febrúar 1900. 

Eins og þú veist, vil jeg láta lögleiða á Íslandi skólaskyldu í 8 mánuði. Nú í gær 

sá jeg að var verið að ræða um það að lengja skólaskylduna, sem er frá 6-15 ára 

um 3 ár, svo að unglingarnir sjeu skyldir að ganga í skóla til 18 ára aldurs. Hvað 

ætli menn myndu segja um slíkt á Íslandi? 

Þessi ferð endaði í Noregi. Af bréfum til Finns Jónssonar kemur fram að þetta var 

mikill hamingjutími fyrir þau bæði. Páll hefur reyndar áhyggjur yfir því og ber sig 

upp við Finn hvað slæm kona hans sé til heilsunnar og haldi engu niðri.  
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Ekki kemur fram hver sjúkdómurinn var en tæpum níu mánuðum síðar fæddist 

Friede Ingibjörg móðir mín. 

Eftir heimkomuna hélt lífið áfram sinn vanagang, börnin vaxa og rætt er um 

menntun Kristins sem nú var fjórtán ára. 

Skuggi færist nú yfir hamingjusamt fjölskyldulífið. Páll er orðinn veikur í lungum. Í 

hverju bréfi sínu ræðir hann um líðan sína, blóð í hráka, svita í svefni. Læknarnir 

finna ekkert grunsamlegt og eiga aðeins eitt ráð, sem ávallt var gefið þeim sem 

berklaveikir voru: Að borða og reyna að fitna. 

Þrátt fyrir þetta virðast afköst hans ekki fara minnkandi og áhugi hans er óbugaður. 

Ferðalögin verða æ erfiðari.  

Stundum hét Páll sér og öðrum því að hann myndi hætta pólitískum afskiptum, en 

svo fór að tíkin dró hann aftur til sín. Hann sat langtímum saman í Reykjavík við 

nefndarstörf, þar sem hann beitir hugviti sínu, t.d. á sviði fátækramála sem áhrifaríkt 

átti eftir að reynast. 

Eins og áður kom fram var hann leiður á því hve lítt samheldin systkinin voru. En 

hann kynntist tengdafólki sínu, ekki síst séra Jóni Helgasyni bróður Álfheiðar sem 

hafði góð áhrif á hann, og sumir sögðu að snúið hefði honum til trúrækni. 

Einn af bestu hæfileikum Páls var hver fljótt hann greindi hæfileika hjá mörgum 

ungum mönnum. Bar það sérstaklega ríkan ávöxt með Sigurð Sigurðsson síðar 

búnaðarmálastjóra sem varð vinur fjölskyldunnar meðan hann lifði.  

Hann skrifar frá Reykjavík þegar hann vinnur að málefnum fátækranefndarinnar. 

 

Reykjavík 29. ágúst 1902 

Elskulega kona mín! 

Eg sit hjer uppi í stóru stofunni hennar móður þinnar. Jeg er nýbúinn að borða 

morgunverð, vigtaði mig og var 140 pd.? Guðm. Björnsson sagði mjer, að hann 

hefði ekki fundið neitt grunsamlegt í hráka mínum, svo að jeg þyrfti að eins að 

sjá um að fitna og hafa opinn glugga, svo sem verða mætti bæði dag og nótt, sumar 

og vetur.  

Álfheiður var hálfgerður skrifstofustjóri amtmannsembættisins, annast útréttingar, 

móttöku gesta og fjárvörslu. 

En svo verður breyting á stjórnskipun landsins, amtmannsembættin lögð niður og 

innlendur ráðherra var skipaður. Í júlí 1904 flutti Álfheiður til Reykjavíkur með 

börnin. Páll varð eftir á Akureyri til að ganga frá embættisskjölum og berjast í 

þingkosningunum. Rétt áður en hann hélt suður var hann kjörinn þingmaður nýs 

Akureyrarkjördæmis.  

Bréfin fjalla nú um búshluti, sölu á kindum, hænsnum og öðru sem flutningum 

tilheyrir. Ný áhugamál taka við, eins og stofnun bankaútibús Íslandsbanka á 

Akureyri. En hugurinn er við fjölskylduna. 

 

Hjartkæra eiginkona! 



38 

Kristinn skrifaði mjer að ef hann gengi upp í 2. bekk, þá yrði hann að læra gömlu 

málin eins og áður (grísku o.s.frv.), svo að jeg hugsa eigi til að láta hann ganga í 

2. bekk; í 1. bekk hefur hann ekkert að gjöra svo að jeg er að hugsa um að kaupa 

handa honum kennslu utanskóla. 

Kosningarnar fara fram og gengur vel. 

 

Akureyri 10.  sept. kl. 8 1904 

Elskulega hjartkæra kona! 

Nú er kosningin búin. Jeg kosinn með 135 atkvæðum. Magnús fjekk 82. Þeir hinu 

megin agíteruðu afarmikið. Í gærkveldi kom níðgrein um mig í Gjallarhorn og í 

morgun kom níðrit um Guðmund lækni, sem var borið um bæinn, nafnlaust. Þetta 

hafa verið spennandi dagar, en nú er þetta um garð gengið.  

Þegar Anna Erlendsdóttir heyrði að jeg væri kosinn sagði hún: “Guði 

almáttugum sje lof”. Sumstaðar rjeð kvennfólkið sjer ekki fyrir gleði og fór að 

dansa svo að gömlu karlarnir báðu þær um að ærast ekki og þótti þó sjálfum eins 

vænt um kosninguna.  

Konsúlsfrúin aftur á móti hrópaði aptur á móti til guðs í örvænting. Júlíus 

Sigurðsson og Magnús Blöndal drukku sig aptur á móti blindfulla 

kosningadaginn og er liðið allt mjög niðurlútt nema konsúllinn, hann segir 

hverjum sem er, að hann hafi í raun og veru ekki verið neitt á móti því að jeg yrði 

kosinn.  

 

Já svona hart var nú barist í den tid. Húsnæðisvandi var mikill er embættismennirnir 

fluttu utan af landi til starfa við nýstofnaðar stjórnarstofnanir. Húsin í Tjarnargötu 

voru enn óbyggð. 

 

Reykjavík 9.desember 1904. 

Kæri Finnur! 

Ég skrifa þér ekkert um pólitíkina. Við erum þar eigi á sama máli og held ég því 

að það sé eigi til neins að diskútera þau pólitísku mál, nema til að auka okkur 

ergelsi. 

Ég hef fengið bágborið húsnæði. Eitt af því versta var reykurinn. Verið er að 

byggja nýjan reykháf. Ég hef ekki nægilegt rúm á kontórnum svo að mér finnst 

afarillt að geta komist að vinnu. Börnin og konan mína hafa verið lasin en þetta 

fer vonandi batnandi. Ég bý í Kolasundi 1 og við húsdyrnar er bryggja sem er 

lífshættuleg fyrir börnin. 

 

Já – öldurnar dundu á húsinu í stórviðrum haustsins. Páll veiktist tveim dögum síðar, 

mánudaginn 11. des. Og lést úr lungnabólgu og berklum fjórum dögum síðar. 

Jón Helgason skrifar Finni Jónssyni nokkru síðar: 

 



39 

Kæri vinur minn!  

Ég ætlaði að skrifa þér með Vestu en þegar sá dagur rann upp var mér harmur í 

hjarta svo að ég treysti mér ekki því daginn áður hafði ég horft á augnaljós vinar 

okkar Páls slokkna í dauðanum. Ég held að ég aldrei gleymi því alvarlega 

augnabliki, enda hefi ég aðeins sinu sinni á æfi minn áður séð mann deyja. Sem 

geta má nærri voru jólin okkur harla alvarleg eins og á stóð. 

 

Páll Briem var umdeildur baráttumaður. Eftirmæli hans voru fögur og glæsilegt vitni 

um merkan mann. 

 

Að lokum koma hluttekningarorð Axels Túlíníusar sýslumanns á Eskifirði til 

Álfheiðar: 

Páll var minn kærasti vinur sem ég virti mest af öllum vandalausum og sem ég 

hafði svo margt og mikið að þakka. Engan hef ég þekkt betri mann en hann auk 

þess sem hann var mín og margra annarra einasta von fyrir framtíð þessa lands. 

-- 

Við höfum þessi orð ekki fleiri  og ljúkum spjallinu. Þessi samfundur er til þess að 

sýna okkur fram á að við erum komin af góðu fólki, þeim Páli, Kristínu og Álfheiði.  

Við vitum að börn þeirra og tengdabörn voru mesta sómafólk. Enn er eftir að vita 

hvort næstu kynslóðir eru föður- eða móðurbetrungar. 

Að lokum minni ég á að Briemaklíkan sem Páll minntist á einu sinni hefur ekki enn 

verið stofnuð í hans anda. Taki þeir það til sín sem vilja. 
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Skandínavískan lifi! 

Þessa dagana eru tvö málefni ofarlega á baugi og tengjast beint - og óbeint. 

Tillaga liggur frammi á Alþingi um opinbera stefnu í fjölmiðlun. Hitt er tillaga 

sem liggur í Stórþingi Dana um að styrkja vöxt og viðgang dönskunnar á 

Íslandi. 

Björn Bjarnason menntamálaráðherra er ósammála fyrri tillögunni, telur 

tjáningafrelsi þegar tryggt, að það sé ekki á valdi hins opinbera að setja reglur um 

fjölmiðlun, skammt yfir í höft og ritskoðun. Um þriðja lið tillögunnar, eflingu 

íslenskrar tungu hafi þegar verið samþykkt áætlun. Almennt er ég sammála ráðherra 

í afstöðu hans til þessarar tillögu, tel raunar almennt að opinber stefnumótun á 

mörgum sviðum hafi verið til lítils. Ekki tíunda ég fram rök þeirri skoðun minni til 

stuðnings. Það væri hinsvegar stefnumótun sem gæti markað tímamót ef ríkisvaldið 

setti sér það að móta ekki stefnu! 

Ekki væri þetta rætt frekar ef í sama blaði (Mbl. 21. okt.) væri ekki getið tillögu sem 

uppi er í Danmörku um stórfelldan stuðning við kunnáttu í dönsku. Munu 

íhaldsmenn eða Stórdanir standa því máli nærri. Sú tillaga virðist eiga stuðning 

menntamálaráðherra. Sá böggull fylgir að samhliða því sem dönskukennslan er 

studd er þrengt að öðrum norrænum málum í skólakerfinu. Ekki skal ég um það 

segja hvort hér sé um einskonar nýja “utanstefnu” að ræða, hvort stuðningur Dana 

leiði óbeint til þess að þrengt er að sænsku og norsku. Ég lýsi fullkominni andúð við 

“dönskustefnuna” ef ekki er jafnræði milli hinna þiggja norrænu tungumála. Sem sé 

frábið ég mér hjálp Dana nema svipað komi frá Norðmönnum og Svíum. 

Stefnumótun sú sem nú er á sviði tungumálakennslu er að minni hyggju til óþurftar. 

Með því gæti einhver ályktað sem svo að hér væri ég almennt að blessa 

skandinavísku tungumálin. Gallinn við þau, eins og íslenskuna, er að þau breytast ótt 

og móðurmálskunnáttu hrakar svo mjög að ef ekki er snarlega brugðið við hlýtur 

enskan að vera tekin upp í samskiptum norrænna manna. Ég læt þátt Finna óræddan, 

sem og þjóða við botn Eystrasalts sem norðurlandasamstarfið dekrar við. 

Ég hef nýlega lesið ágæta bók (Ulla Börestam Uhlmann: Skandinaver samtalar, 

(Uppsölum ‘94). Bókin fjallar um rannsókn á samtölum milli Dana, Norðmanna og 

Svía. Höfundurinn hefur rannsakað samtöl ungs fólks og komist að mörgu 

athyglisverðu. Auðvitað tekst fólkinu að ræða saman og grípur til allra ráða, m.a. 

ensku. Samtölin eru ekki öll merkileg, nægja þó til að koma á tilfinningalegu 

sambandi. Allir sem ræða saman leita samnefnara og í rannsókninni kom fram að 

hann er mjög smár. Enda sýna margar rannsóknir að skilningur skandínavískra þjóða 

milli er almennt lítill. Fyrir fimmtán árum komust menn að því að skilningur Svía á 

dönsku var 1/3. Hefur skilningur skandinava milli verið nefndur “hálfskilningur” eða 

“semikommunikation”. 

Sjálfur hef ég ritað greinar (Nordisk kontakt og Mbl.) um boðskipti milli fólks á 

norrænum fundum. Komst ég að því að þau væru býsna lítill og gagn af þeim í 

samræmi við það. Þó mætti ýmislegt gera til að bæta úr. 

Vandræðin með allar norrænu tungurnar (nema finnlandssænsku) er að þær breytast 

mjög, áherslur (“stød” í dönsku) hverfa og breytast (flugfreyju/flugstjóramál) og 

þvoglumæli eykst. Hér mættu Íslendingar standa sig betur. Í stað þess að verða 
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fórnarlömb “skandínavisma” mættu þeir standa vörð um málvörslu á Norðurlöndum 

öllum.  

Hvað er til ráða?: Við höfum flest gert okkur grein fyrir að gamla góða 

skandínavískan (jafnvel prentsmiðjudanskan sem Þórbergur dáði svo mjög) er 

langbesta samskiptamál Norðurlanda. Hvernig er hún framkvæmd? Gæta þarf þess 

að kennarar allir hafi lært jafnmikið í öllum skandínavísku málunum og verði því 

aðeins ráðnir til skólakennslu að framburður þeirra og orðaval sé jöfn og góð blanda 

allra tungumálanna. Í gamla daga þótti kostur ef tungumálakennarar höfðu aldrei 

lært annað en bókmál eða farið út fyrir landssteinana.  

Ef ekki næst eining um þessa tillögu er lagt til að kennd verði finnlandssænska hér á 

landi og við veitum stuðning okkar í baráttu minnihlutamáls sem á í vök að verjast, 

auk þess sem það er fagurt mjög.  

Ef ekki er samstaða um þessar tillögur má dusta rykið af “pentsmiðjudönskunni” og 

færa tillögur Þórbergs til nútímans. 

Niðurstaða mín er sú að við þurfum að berjast fyrir okkar hlut og verjast frekari 

innrás dönskunnar. 

Mbl. 30.10.1995. 
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Sigurður Ólafsson 

 
etta er kveðja andbýlings við Bergstaðastræti til Sigurðar

1
 og hans góðu konu 

Gyðu Ingólfsdóttur,
2
 sem dáin er fyrir tveim árum. Með þessari fjölskyldu hef 

ég fylgst alla mína tíð og í áratugi horft inn um gluggana hjá þeim handan 

götunnar. Við höfum séð þau sitja við borðið sitt, lesandi og rannsakandi. Sigurður 

var bókamaður og margfróður safnari. Heimsóknir til þeirra voru ánægjulegar. 

Minningar Gyðu náðu til þess tíma þegar hverfið var að byrja að byggjast og ekki 

farið að hyggja að byggingu okkar húss. Fjölskyldan er sennilega elstu frumbýlingar 

hér við götuna og hafa sett svip sinn á hana svo lengi sem ég man. 

Indælt er því að minnast Sigurðar. Hann var einstaklega  látlaus maður, góðgjarn og 

vinsamlegur. Hann varð þjóðhetja sem varnarmaður í merkasta fótboltaleik sem ég 

hef orðið vitni að, jafnteflinu við Dani árið 1946.  Ferill hans náði miklu lengra aftur 

því daginn sem Sigríður kona mín fæddist árið 1937 var sagt frá honum í blöðunum 

í  frægðarleik. Og ekki skildi hann strax við Val, því þar var hann lengi óþreytandi 

sjálfboðinn starfsmaður og allir krakkarnir í hverfinu fylgdu honum eftir. 

Tengslin yfir götuna standa því á gömlum merg. 1. des. 1930 fluttu foreldra mínir 

með mig hingað í húsið og voru leigjendur Ingólfs Lárussonar togaraskipstjóra, 

föður Gyðu, sem þá bjuggu hér á móti og vinar hans Jóns Sigurðssonar skipstjóra. 

Sama dag fórst togari hans b.v. Apríl með allri áhöfn, sextán manns og tveim 

                                            
1 Sigurður Ólafsson  (1916-2009). 
2 Gyða Ingólfsdóttir (1914-2006). 

Þ 



44 

farþegum.
1
 Þá var ekki lengur fært að halda húsinu og varð úr að foreldrar mínir 

keyptu húsið og hefur það verið í eigu fjölskyldu minnar síðan.
2
  

Hafi ég efast um þessa sögu þurfti ekki lengur að efast þegar Sigurður kom í 

heimsókn fyrir nokkrum árum. Þá var sennilega verið að taka til í húsinu eftir lát 

Lárusar Ingólfssonar leikara, bróður Gyðu. Sigurður kom til mín með emalleraða 

númeraplötu nr. 69 sem hann hafði fundið þar í dóti. 

Fáum árum síðar dó faðir minn. Við fluttum burt. Tuttugu árum síðar kom ég hingað 

aftur, hafði reyndar aldrei misst af tengslum við fólkið hér í götunni. Hef ég verið 

hér síðan og fylgst með fjölskyldunni handan götunnar. Börnin, Vigdís og Hjörtur, 

uxu hér úr grasi og Hjörtur hefur búið þar alla tíð með sinni fjölskyldu.
3
 

Öllu þessu góða fólki þökkum við andbýlið og góða viðkynningu í áranna rás. Við 

vonum að við megum lengi halda áfram að horfa inn um gluggana hvort hjá öðru. 

Morgunblaðið, 2009. 

                                            
1 Áhöfnin var að mestu leyti ungir og ógiftir sjómenn. Annar farþeganna var sjómaður á leið frá 

Englandi þar sem hann hafði orðið eftir af öðru skipi. Hinn var Pétur Hafstein, ungur lögfræðingur og 

bæjarfulltrúi sem var að koma frá framhaldsnámi á Englandi. Hann var þá  helsta vonarstjarnan  innan 

Sjálfstæðisflokksins. 
2 Ekki var auðvelt ungum hjónum að festa kaup á húsi. Bankaþjónusta lítil og lánaþjónusta engin. 

Skjalagögn sýna að kaupin voru fjármögnuð með lánum frá vinum, kunningjum, frændum og gömlum 

starfsfélögum. Sparifé manna var í marga áratugi best komið með því að lána það vinum. Auðvitað fór 

það illa stundum, en öllu verr í bönkum og lánasjóðum. 
3 Er þetta er skráð rifjast upp heimsókn til þeirra Gyðu og Sigurðar. Þau sýndu mér dýrgripi ættarinnar, 

m.a. myndasafn sitt. Ein ljósmynd var eftirminnilegust, sennilega tekin kringum 1925. Myndin var 

tekin úr suðvestri upp eftir Skólavörðuholtinu óbyggðu, á auðri lóð Bergstaðastrætis sem nú er nr. 64. 

Þar voru eitthvað 10 telpur, nágrannar. En ég hafði ekki hugsun á að skrá nöfn þeirra og heimili. Þar 

með varð þessi merkilega mynd munaðarlaus og lítils virði.  
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„Rifrildi af bréfi áhrærandi Briemsfólk“ 

jöfn Kristjánsdóttir í handritadeild Landsbókasafns sýndi mér eitt sinn 

„óskrásett“ skjal, sem hún tengdi „þínu fólki“. Spurði hvað ég gæti lesið úr 

því. Þetta var rifrildi af fjórum síðum úr bréfi, án sendanda og móttakanda. 

Rithönd skýr. Skemmtilegt er að fá áskorun frá ágætum starfsmönnum 

handritadeildar sem hafa iðulega hjálpað mér við að finna lausn á efni sem vafðist 

fyrir mér. Þykist ég vita að Sjöfn hefði léttilega fundið lausnina ef tími hefði gefist. 

Bréfritarinn leiddi þá í gildru með furðustíl sem virtist á grensunni!  

Bréfhlutar eru fjórir. Ekki sést í hvaða röð skrifaðir voru. Texti þeirra er skáletraður. 

Síða A 

-- „Ek skal nú hverfa frá mér um hríð. Þat þykkir mér gleði(legt) - að heyra, at þú 

lætr nökkurt til þín taka ok ert harðr viðskiptis, þar sem við illa er um at eiga. En þó 

vil ek þér þat ráða, at þú ráðir eigi mjög einn fyrst um sinn, ok hafir nökkurt við ráð 

Eggert frænda  og annarra manna þér reyndara „-- 

Bréfritari notar sérkennilegan fornlegan rithátt; Eggert, á ráðsettan frænda. Ánægður 

með framgöngu móttakanda í erfiðu máli.  

-- „Hart á móti hörðu.“-- 

Brýnir höfundur móttakanda að vera harðan í viðbrögðum sínum; leiti ráða hjá 

Eggert frænda sínum eða öðrum reyndum. 

-- „Engi ósómi þykkir mér at líkjast f(ö)ðr okkrum í því, er til hörku heyrði og til at 

„halda nösunum upp úr skutnum“, eins og hann eitt sinn kvað at orði; en meiri 

hófsemdarmenn vilda ek við yrðim, ok ástúðligri  konum ok börnum en hann var að 

jafnaði þat veit ek reyndar, at heitt hefur hann elskat bæði konu ok börn, þótt mér 

fyndisk hann eigi sína að jafnaði næga blíðu ok ástúð.“-- 

 Ekki er enn að sjá hver skrifar eða við hverra föður er átt. Bræður skrifast hér á. 

Bréfritari virðist eldri og reyndari og ber virðingu fyrir föður þeirra. En á eitthvað 

óuppgert við hann en fer annars góðum orðum um. Bréfritari hefði þó óskað að hann 

sýndi þá ástúð konu sinni og börnum, sem hann þykist þó vita að hann beri til þeirra. 

---„Þat vil ek at þú haldir við alla þína hófsemi fyrst um sinn, ok ek vilda gjarna 

minnka kaffidrykkjur mínar sem ek get helzt talið mér til óhófs, því ekki drekk ek 

neitt að kalla, sízt upp á egin fé mitt, ok nota ekki tóbak, en hér í Reykjavík vil ek eigi 

hætta því at sinni ok vegna þess at þat leggzt mér út til nízku, sem mér þykkir engi 

kostr, en vel þó svá fara, at oss talizt svá til í sumar, ef vit hittumk, at ek hætta 

gjörsamliga öllum kaffidrykkjum eða at minnsta kosti stöðugum. Eigi óttumk ek, at 

ek verða hneigðr til þess, svá at ek verða kaffimaðr með tímanum. Ek gat þó nökkut 

ráðit við mik sjálfan.--“ 

Bréfritari leggur áherslu á hófsemi. Hann er í Reykjavík, sennilega í skóla, umgengst 

hóp, kýs að sýna reisn. Vill halda í við kaffidrykkju, en segist drekka það í hófi ef 

hann þurfi sjálfur að borga! Tóbak notar hann ekki, en vill þó ekki sýnast aðsjáll. 

Hér er raunar algengur veikleiki ungs fólks; oflæti gagnvart félögum. Heitir hann því 

jafnvel að þá þeir bræður hittist næsta sumar muni hann jafnvel leggja kaffidrykkju 

S 
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af - eða kannski draga úr henni! Telur hann sig geta ráðið við kaffihneigð sína svo 

að hann verði ekki „kaffimaður“, sem hann lítur sem varhugaverðan löst.  

Hér gæti eldri leitast við að hafa áhrif á yngri bróður. Ekki víst hvort hann er 

hreinskilinn í hvívetna. Aldagömul dæmi eru um hvíta lygi, ábyrgðafulla 

sýndarmynd gagnvart yngri systkinum, réttlæting, jafnvel blekking í garð foreldra og 

kostnaðarmanna sem kæmust í bréfið. 

--„Nú ætla ek at láta hér við lenda at sinni ok byrja líklega eigi upp á blaðinu 

hinumegin fyrr en annan sunnudag, en nú er fyrsti sunnudagr í föstu / 6. dagr 

marzmánaðar 1859.“ 

Af þessu má leiða getum að því að bréfritari sé nemandi í Reykjavíkurskóla árið 

1859.  

Stúdentatal sögu Reykjavíkurskóla hefst fyrst 1869. Í öðru bindi er kafli: 

„Félagsdeyfð“ í skólanum 1851-1867 og nefndur piltur af Briemsætt: Eggert Ó. 

Brím (1840-1893). Sá er höfundur tveggja ritsmíða sem birtar eru í bókinni: „Úr 

föstuinnganginum 1861“ og „Sunnudagsmorgunn á Langaloftinu 1861.“
 1
  Hér er 

áþekkur ritháttur og í þessu rifriildi.  Eggert fylgdi stafsetningarreglum sínum alla 

tíð, að því er til ættarnafnsins tók, en virðist hafa lagt ritháttinn af. Eggert hefur ekki 

viljað gangast undir framandlegt (dönskulegt?) ættarnafn frænda sinna. Hann og  

skólabræður hans þrír gengust fyrir stofnun „Bræðralags“, félagsskapar um ritstörf 

og mælskuæfingar, er starfaði stutt.
2
  

 

Eggert Ólafur Ólafsson Brím frá Grund í Eyjafirði skrifast hér á við Harald Ó. Briem 

(1841-1919), yngri bróður, sem sennilega bjó heima meðan faðir þeirra Ólafur 

Gunnlaugsson Briem timburmeistari og bóndi á Grund
3
 var á lífi. Þegar bréfið var 

skrifað var Ólafur dáinn sjö vikum fyrr (15.1.1859) og Eggert enn eigi borist fréttin.
4
 

Tæpu ári fyrr hafði kona Ólafs á Grund, Dómhildur Þorsteinsdóttir (1817-1858) frá 

Stokkahlöðum dáið frá mörgum börnum þeirra. Var mikill kærleikur sagður milli 

þeirra þó Eggert sonur þeirra hafi ekki skynjað það á sama veg. 

Síða B 

-- „Þótt eigi takist mági -- Espihóli spyr mik -- -- búbót að kunna þat -- gullsmíði, 

bókband, prent -- Hvárttveggja þykkjir mér – störf -- til sveita.“ -- 

Hér eru orð á stangli. Má með góðum vilja lesa í mál að átt sé við föðurbróður 

bréfritara, Eggert Gunnlaugsson Briem (1811-1894), sýslumann, er bjó á Espihóli, 

skammt frá Grund, fyrrnefndur Eggert frændi.  

Nú tekur Eggert Ó. Brím til við að gefa Haraldi bróðurleg ráð um framtíðarnám og 

lífsstarf. Hann er hugmyndaríkur og leggur sig fram. 

                                            
1 Heimir Þorleifsson: Saga Reykjavíkurskóla.  I.-IV. Rvík 1975-1984, bls. 58-60. 
2 Auk Eggerts, Páll Sigurðsson (stúdentar 1861), Hallgrímur Sveinsson og Matthías Jochumsson 

(stúdentar 1863). Allir urðu prestar og sumir, ef ekki allir, meira. 
3 Þjóðfundarmaður, ásamt tveim bræðrum, Eggert G. Briem sýslumanni, sem hér hefur komið við sögu, 

og séra Jóhanni G. Briem í Hruna. 
4 Haraldur var hvattur til að taka við Grund að föður sínum látnum en kaus að ganga aðra leið. 
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-- „Þeir, sem nema vilja prentlist hér í Reykjavík í prentsmiðju landsins, fá kennslu 

fyrir ekki neitt ok at auki 8 dali um mánuðinn eðr þar um, en – at vera fastir þar 4 

eðra 5 ár. Ef Friðbjörn í Fornhaga færi -- þá sýnisk mér þat mörgu fýsilegra at 

ráðast til hans og nema af honum jarðyrkju, ef hann vildi kenna, ok vinna af þér 

kennslukaupit; hann skilr og danska tungu ok kann nökkut reikningslist ok annat, 

sem þú ef til vill gætir fengit tilsögn í; gætir þú þá, ef til vill síðar siglt, ef þik fýsti 

þess mjök. Hver veit nema Eggert  frændi á Hálsi réðisk þangat ok. Hvat ætlar þú, 

at ek gjöra til? Þú spyrð þess ekki í bréfi þínu, ok ræðr mér ekki um þat. Nú verð ek 

þó eitthvat at ráða af ok hefða ek gjarna viljat hafa at nökkru þitt ráð þar um, en nú 

er eigi því at heilsa.“-- 

Hér er nefndur Friðbjörn Björnsson (1831-1891) jarðyrkjumaður, Fornhaga í 

Hörgárdal er tók menn til náms í jarðrækt. Einnig Eggert Gunnarsson (1840-um 

1885) frændi þeirra frá Hálsi í Fnjóskadal, en þeir voru systkinasynir. Eggert 

Gunnarsson var þá við námsstörf í Fornhaga, skörungur, mikið í hann spunnið eins 

og systkini hans, þótt illa færi fyrir honum eftir stutta ævi. Bréfritara er sennilega 

ókunnugt um að Eggert Gunnarsson sé þar þegar hann ræður Haraldi að ráða sig að 

Fornhaga. Síðar gæti Haraldur siglt ef hann vildi.  

Eggert G. Brím vill  ráða bróður sínum heilt en veit lítt um óskir hans. Viðleitni hans 

var góð þótt Haraldur brygði á önnur ráð. Svo fer um fleiri ráð en dregur ei úr gildi 

þeirra. 

-- „Ek skrifa Eggerti frænda, at ek vili halda áfram skólanámi enn, þar til er ek 

útskrifumk, en þá sé ek eigi mjök fram um at halda lengra fremur en vill ok ek hefi 

þá efni til. Mér þætta fýsilegt at sigla, ef þess væri kostr, ok lesa ýmislegt, helst lög, 

en ek tími því valla tímans vegna þótt ek fengi gnógan styrk til þess.“-- 

Í Briemsætt heita margir Eggert
1
 og ekki alltaf ljóst við hvern er átt.

2
 Líklegt er að 

þegar bréfritari ræðir um Eggert frænda eigi hann við föðurbróður sinn, Eggert 

sýslumann,
3
 þegar hann veltir fyrir sér námi í lögum í Höfn, sem ekki varð af. 

-- „Prestr vil ek alls-ekki verða, eigi skólakennari og valla sýslumaðr, þótt illskást 

sé. Ek gjöri ráð fyrir að ráðask norðr í Eyjafjörð í kaupavinnu í sumar, ef þit verðit 

þar flest systkini mín, ok enda hvárt sem er, vilja víst einhverir við mér taka; þætti 

mér víða þar allgott að vera, t.a.m. í Saurbæ, ok víðar miklu, eðr ek fer það eitthvat 

lengra norðr á bóginn, ef eigi vill betr til. Ek vána at sjá þik þar nyrðra í sumar, ef 

ek get komist þangat, er ek hefi og ván um.“-- 

Ekki vill bréfritari verða prestur, kennari eða sýslumaður. Eigi var komið að 

ákvörðun í því efni, þar eð hann átti tvö ár eftir í Reykjavíkurskóla. Stefndi hann að 

                                            
1  Skv. Briemsætt eftir Eggert P. Briem, Þorsteinn Jónsson og Eggert Ásgeirsson, Rvík 1990,  hétu 35 

Eggert og 14 Eggert Ólafur. 
2 Ástæðan mun: Gunnlaugur Guðbrandsson (1773-1834), síðar Briem, ættfaðir Briemsættar, mat 

skáldið og fjölfræðinginn Eggert Ólafsson (1726-1768) mjög. Var frá sex ára aldri fóstraður í 

Sauðlauksdal og frá tíu ára aldri að Setbergi við Grundarfjörð,  af frændum sínum, Rannveigu 

Ólafsdóttur (1734-1814) frá Svefneyjum, systur Eggerts; og séra Birni Halldórssyni (1724-1794),  

menningar- og búnaðarfrömuði. Frá Skor á Barðaströnd lögðu Eggert og brúðir hans, Ingibjörg 

Guðmundsdóttir (1734-1768), í sína hinstu för. 
3 Eggert Ólafur Gunnlaugsson Briem (1811-1894) síðast sýslumaður á Reynistað í Skagafirði. 
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því að fara heim í átthagana um sumarið til að hitta systkinin sem voru níu á lífi. 

Eggert hafði sjálfur lært undir skóla hjá séra Birni Halldórssyni (1823-1882) , 

sálmaskáldi, og konu hans Sigríði Einarsdóttur (1819-1889) í Laufási við Eyjafjörð.  

Síða C 

-- „um þessi skrif -- -- ættartöl okkar að -- þau greinileg og ifrið löng. Fræddu mig 

eitthvað um -- hver á þau? Er þat föðurætt okkur eða móðurætt? Eru þau ófáanleg, 

ef aðrir eiga?“ -- 

Hér kemur fram áhugi Eggerts, og þeirra bræðra beggja, á ættfræði, grúski, söfnun 

og fræðimennsku þótt ekki sé hann kominn langt í námi sínu í Reykjavíkurskóla. 

-- „Seg mér um skottusögu,
1
 hvar þú fékkst hana eðr hvárt þú héltst rithætti hennar 

nökkut, eðr sneiðsk hann eftir þínu höfði. Það gledr mik mjök at þú leitast við at 

hafa fornan rithátt ok tekst þér þat furðanliga í fyrsta sinn. Ek hefi eigi rúm né tíma 

til at skrifa um þat í þetta sinn hvat þér hættir til at skrifa rangt, hvat þér hættir helzt 

til at skrifa rangt, en ef ek síðar finn nokkut í bréfi þínu, er mér finnst koma af 

vanþekkingu, en eigi af óvana eða óaðgætni, þá skal ek rita þér þat með næsta pósti. 

Allt get ek lesit bréfit þitt at kalla, at minnsta kosti allt þat, er nokkurs var vert; þat 

voru 2 eðr 3 orð , er ek komsk eigi fram úr.“ -- 

Nú hefur komið í ljós að Eggert hefur áhuga á þjóðsögum og ber fyrir brjósti 

hugsjón um  fornlegan rithátt; reynir sitt til að innræta hann bróður sínum og hefur 

orðið ágengt.
2
  

„Ek ætla að minnask þegar á þat, er kemr seinast í bréfi þínu um munnmæli; skrifar 

þú mér nökkurt af þeim, en þat vilda ek heldr at þú skrifaðir þau upp ok safnaðir 

þeim til þess þau deii eigi út, en eigi er mér svo mjök annt um at fá þau hingat. Árni 

frændi á Garðsá
3
 safnar, ef til vill, einhverju fyrir mik. Reyndar eru munnmæli þessi 

ósönn at mestu, en þau votta þó um forna trú eða hjátrú. Ek er næsta hjátrúafullr 

sjálfr, at flestir munu kalla, vil ek eigi neita að draugar sé til, aptrgöngur, 

uppvakningar, seiðr, galdr ok önnur hindrvitni; hver mun sæll við sína trú, ef hann 

lætr hana ráða, ek vána, at ek verði þat líka, hvat sem menn kalla mína trú, en það 

verðr annat tveggja hjátrú eðr vantrú, at öllum líkindum, eðr, ef til vill, sem bland af 

hvárri tveggja.“ -- 

Eggert hefur þekkingu á þjóðsagnasöfnun og skráningu þó ungur sé. Hann virðist 

einnig safna sögnum og munnmælum. Játar að vera hjátrúafullur. Er það ekki 

einsdæmi um þá sem safnað hafa þjóðsögum. Stóð jafnvel sagnasöfnun fyrir þrifum 

er menn fyrirurðu sig fyrir að hafa draugasögur eftir. 

Síða D 
Nú ræðir Eggert Brím við bróður sinn um ættfræði. Má segja að áhugi og þekking á 

efninu sé mikil hjá ekki eldri piltum en þeir bræður eru. Bendir til að þessi áhugi og 

þekking hafi verið þeirra heimanfylgja
4
 og aðgangur að gögnum sem þeir hafa lesið 

og sennilega báðir haft á hraðbergi. En ekki skal það þó víst.  

                                            
1 Sennilega sama skottusagan sem síðar kemur til tals. 
2 Þessi fornlegi ritháttur var tíðkaður af ýmsum ungum framfaraseggjum á þeirri tíð. 
3 Sennilega Árni Hallgrímsson, smiður, Garði í Garðsárdal. 
4 Taka þeir það báðir fram í bréfum sínum bræðrungarnir, Eggert Brím og Ólafur Davíðsson. 
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-- „Ketilsson fékk Dalasýslu -- ok hefir þá líklega – (verit) öllu eldri en Þorsteinn er, 

hann varð dómkirkjuprestr; liggja því um 40 ár á milli þess, er þeir fæddust, ok geta 

því eigi verit bræðr. Ek fór í þessu bæði eptir árbókinni og ætt Magnúsar 

Ketilssonar
1
, er Jón Espælingur

2
 hefir samit, ok – ættartölu móður okkar, er ek fékk 

með í fyrra sumar; skal ek nú senda þér hana (bæði kverin), því ek hefi hér um bil 

það er í þeim er, en þú vilt, ef til vill, bera þat saman við þínar ættbækr. Ætt 

Dómhildar Eyríksdóttur þekkti ek at engu áðr, ok eigi aðrar Eyfirðingaættir, er þú 

hafðir upp. Þú segir á einum stað í bréfi þínu: „Ek sendi þér ætt Eggerts lögmanns 

ok  Prúða ætt“, en þær fylgdu eigi með bréfi þínu. Mér þykkir mjög vænt um 

ættagrufl þitt ok bið þik at halda því fram at safna þeim; því eldri sem þær eru, því 

betri þykkja mér þær. Eins þykkir mér miklu skifta at þú setir á þik, hvaðan þær sé, 

eðr ef unnt er, hver skrifað hafi, ok eptir hverju skrifað sé. Eigi er þess þörf at þú 

skrifir mér um ættir þær er í fornsögum finnask, því þær má þar upp grafa, gott er 

þó, ef þú sér þær, at þú skrifir þær upp til samanburðar, ef þú mátt eigi halda 

handritinu. Ætt Haralds hárfagra til Adam, er víst skrifuð upp úr 

Fornaldarsögunum, sem kallaðar eru. Í ættartölu Guðbrands á Brjámslæk, sem þú 

ritaðir, stendr nökkut, sem reyndar er í mót árbókunum, en þó má vel vera at rétt sé. 

Móðir Þóru brókar, ömmu Jóns biskups Arasonar, er í þessari ætt talin Elín 

Árnadóttir, en í árbókunum Oddný Steinþórsdóttir. Hit annat hef ek eigi komizt til at 

bera saman við nökkurt annat, þat er til hér ætt Þórðar Jónassonar („Jónassens“), 

landsyfirréttardómara, er nökkut kemur saman við þá ætt; ek man eigi hvernig, hefi 

þat eigi uppskrifat og get eigi fengið hana núna, sem stendr.“  -- 

Hér lýkur rifrildinu! Fjallar Eggert Brím um ættfræði með sama hætti og gert var 

fyrr á tímum og gengur út frá ættartölum byggðum á fornsögum og Jóni Espólín.
3
 

Svo hefur og verið gert fram á okkar daga, nú fremur til skemmtunar en 

sannleiksleitar. 

Fyrri ályktun. 

Skjalið er sem sé rifrildi af bréfi Eggerts Ólafs Ólafssonar Brím (1840-93) frá 

Grund. Hann er góðkunnur vegna mikilla skjalasafna sinna er gengu til 

handritadeildar Landsbókasafns eftir dauða hans. Þar á meðal er skjalasafn 

Gunnlaugs Briem, afa hans á Grund og nokkur þeirra fræðigagna sem hann ræðir 

um. 

Eggert vildi ekki, einn þeirra frænda, kalla sig ættarnafni með dönskum rithætti. 

Hann varð mikilvirkur safnari, sagnfræðingur, rithöfundur og þýðandi, svo eitthvað 

sé nefnt. Elín Eggertsdóttir Briem, frænka hans, lofaði hann fyrir aðstoð hans við 

rekstur kvennaskóla hennar  í Húnaþingi. Bréfið skrifaði hann 6. mars 1859 bróður 

sínum Haraldi Briem (1841-1919) sem líka lagði ýmislegt merkilegt fyrir sig; aflaði 

sér undirbúningsmenntunar í Saurbæ í Eyjafirði  hjá sveitunga sínum, séra Einari 

Thorlacius (1790-1870) og konu hans Margréti Jónsdóttur (1792-1883) dóttur séra 

Jóns lærða í Möðrufelli, en hélt ekki áfram skólanámi. Fór til Akureyrar, lærði 

trésmíði, fluttist til Austurlands þar sem hann hóf starf með því að reisa kirkju í 

                                            
1 Magnús Ketilsson (1732-1832), sýslumaður í Dalasýslu, framfaramaður í landbúnaði, rithöfundur. 
2 Jón Espólín. 
3 Jón Espólín (1769-1836) frá Espihóli, lengst sýslumaður í Skagafirði, sagnaritari og rithöfundur. 
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Hamarsfirði að beiðni prófastsins. Kvæntist Haraldur dóttur hans Þrúði 

Þórarinsdóttur (1838-1908) frá Hofi í Álftafirði þar sem Eggert Brím, bróðir hans, 

var aðstoðarprestur um skeið. Haraldur og Þrúður bjuggu síðan á Rannveigarstöðum 

í sömu sveit og víðar. Haraldur var hagmæltur forystumaður. Lagði Eggert bróðir 

hans sig fram um að halda kveðskap hans og öðrum ritverkum saman. Haraldur og 

Þrúður áttu mörg börn sem völdust til forystu á Austurlandi og víðar. Haraldur var af 

ýmsum talinn líkastur föður sínum Ólafi Briem (1808-1859) timburmeistara á Grund 

af börnum hans vegna skapgerðar, búmennsku og hagmælsku.  

Systkinin frá Grund voru mörg og tvístruðust víða eftir að þau misstu foreldra sína 

1858 og 1859. Voru þau tekin í fóstur af frændum og vinum. Er ættbogi frá þeim 

kominn, m.a. í Vesturheimi. Þau voru frá menningarheimili og frændmörg í 

Eyjafirði. Valgerður Árnadóttir Briem (1779-1872) sýslumannsekkja, amma þeirra, 

bjó til dauðadags á Grund . Frændur í báðar ættir bjuggu nærri og víðar um 

Eyjafjörð.  

Eggert Ó. Brím lærði undir skóla hjá séra 

Birni Halldórssyni í Laufási; settist í 

Reykjavíkurskóla 1855 og varð stúdent 

1861. Fékkst við verslun en útskrifaðist svo 

frá Prestaskólanum 1867. Var hann 

sóknarprestur 1871 að Höskuldsstöðum á 

Skagaströnd. Eftir prestþjónustu fluttist hann 

til Reykjavíkur 1890 ásamt konu sinni 

Ragnhildi Þorsteinsdóttur.
1
 Sagt var að sá 

stutti tími hafi verið frjóastur í lífi hans. 

 

Hvernig stendur á áhuga og skoðunum hins 

unga Eggerts Ó. Brím, á þjóðsögum, sem 

kemur fram í bréfinu er hann ræðir 

skottusöguna? Bróðir hans hafði einnig 

áhuga á málinu. Sýnast þeir hafa tileinkað 

sér kenningar í skráningu þeirra sem Eggert Ó. Brím nefnir í títtnefndu  „rifrildi“.  

Árið 1858 var merkilegt í menningarsögunni. Þá kom hingað til lands Konrad 

Maurer (1823-1902), ferðaðist um landið, kynntist mörgum og skrifaði um 

heimsóknina mikið efni sem gefið hefur verið út.
2
 Hann hélt alla tíð sambandi við 

Ísland og nokkrir Íslendingar heimsóttu hann í München.
3
 

                                            
1 Ragnhildur Þorsteinsdóttir (1842-1910),  systir rithöfundarins Torfhildar Þorsteinsdóttur Hólm (1845-

1918) sem var mikið á heimili þeirra þegar þau voru við embættisstörf og fræðimennsku á 

Höskuldsstöðum á Skagaströnd. Þar kynntist hún systkinum Eggerts og fjölskyldu, tengdist þeim í 

Ameríku og síðar aftur á Íslandi. Starf Torfhildar var ekki auðvelt. Meðal þeirra sem brugðust henni 

til varnar var einmitt Eggert Ó. Brím. Þau Ragnhildur og Eggert Ó. Brím voru barnlaus. 
2 M.a.: Konrad Maurer, Íslandsferð. Ferðafélag Íslands, Rvík 1997. Þýð. Baldur Hafstað.  
3 Stytta af honum gnæfir yfir salinn í handritadeild Lbs. þar sem þetta er ritað. 
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Nú segir af heimsókn Maurer að Grund og nágrenni.
1
 Eggert Gunnlaugsson Briem, 

sýslumaður á Espihóli var ekki heima: -- „Bróðir hans, Ólafur Briem, smiður á 

Grund og einn merkasti hagyrðingur landsins, var nýbúinn að missa konu sína; sá 

lífsglaði og spaugsami maður var nú miður sín af söknuði og harmi.“-- 

Maurer kom víðar við í Eyjafirði en sneri svo hesti sínum: -- „var komið við á 

Grund því ég gat ekki stillt mig um að heilsa upp á þann þekkta mann Ólaf Briem, 

og leggja auk þess fyrir hann spurningu sem aðeins hann átti að geta svarað. 

Spurningin snerti Hrana hrings sögu“ -- 

Spurningin var um handrit sögunnar sem tengdafaðir Ólafs
2
 hafði átt og sent hafði 

verið séra Þorgeiri Guðmundssyni
3
 í Danmörku. Ólafur lofaði að fá handritið flutt til 

Hafnar. 

-- „Þetta var mér dýrmætt því Ólafur var sagður orðheldinn. Þessi annars glaðlegi 

og andríki maður með leiftrandi augu í mörkuðu andlitinu var nú dapur í bragði.“-- 

Fóru þeir saman um nágrennið. --„Ekki var annað hægt en að drekka vínglas með 

þessum gamla gleðimanni. Harmurinn hefur nú bugað þennan ágæta mann.“-- 

Hvar sem Maurer kom var markmiðið að kynnast Íslendingum, sögu, menningu og 
sagnaarfi. Ekki síst leitaðist hann við að þjóðsögur væru vel skráðar og búnar til 
útgáfu. Meginafrek hans í augum Íslendinga er útgáfa þjóðsagna Jóns Árnasonar 
fyrir hans tilverknað og hvatningu í Leipzig 1862. Reyndar kom Maurer víðar við 
s.s. með rannsóknum á Grágás. 

Síðari ályktun.  

Líklega var Eggert Ó. Brím, átján ára gamall, heima á Grund sumarið 1858 og hitti, 
eða hafði nánar spurnir af Maurer og hvatningu hans til skráningar þjóðsagna, hins 
nýuppgötvaða þjóðararfs. Áhuginn blossaði upp, ef hann hefur ekki þegar verið 
kviknaður, sagnir skráðar og skólapilturinn komið efni sínu til Jóns Árnasonar. 
Eggert Ó. Brím var bráðþroska, velskrifandi og fróður.  

Frá Eggert Ó. Brím eru þrjár þjóðsögur í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar: Frá Jóni 
og Arnþóri

4
 og Silfurdæld og Djöfladæld.

5
 Þá hefur hann og skráð: Hleiðrargarðs-

Skotta.
6
 Þá eru sjö sögur í þjóðsagnasafni Ólafs Davíðssonar.

1
 Eggert er skráður 

                                            
1 Konrad Maurer: Íslandsferð.  Á ferð um Eyjafjörð, bls. 136 og áfram.  
2 Kona Ólafs var frá Stokkahlöðum, dóttir Þorsteins Gíslasonar hreppstjóra og konu hans Sigríðar 

Árnadóttur frá Vöglum. 
3 Þorgeir Guðmundsson (1794-1871) prestur í Danmörku, m.a. í (Glólundi) vinur Jónasar 

Hallgrímssonar: Nú er vetur úr bæ -- 
4 „Eptir handriti Eggerts skólapilts Ólafssonar Briems.“ (svo). Bls. 343. Íslenzkar þjóðsögur og 

ævintýri. Safnað hefir Jón Árnason. Fyrsta bindi. Leipzig 1862. Í síðari útgáfu, Rvík, 1954, er sagan á 

bls. 329-30 með aftanmálsskýringu: „hdr. Eggerts Ó. Briems.“ (svo). 
5 „Eptir handriti Eggerts skólapilts Ólafssonar Briems.“ Bls. 346. Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 

Safnað hefir Jón Árnason. Fyrsta bindi. Leipzig 1862. Í síðari útgáfu, Rvík, 1954, er sagan á bls. 333 

með aftanmálsskýringu: „hdr. Eggerts Ó. Briems.“ (svo). 
6 Í fyrri útgáfu þjóðsagnanna, Leipzig 1862, er sagan ekki tengd Eggert og sögð: „.eptir handriti 

Sigfúsar hreppstjóra Jónssonar á Laugalandi í Eyjafirði“. En í síðari útgáfu, Rvík, 1954, skýringum 

og athugasemdum bls. 381 er sagan sögð með hendi Eggert Ó. Briems (svo). Virðist sagan vera í 

tveim útgáfum – „rituð eftir annarri á lausum blöðum með hendi Sigfúsar hreppstjóra Jónssonar, 

sem var á Laugalandi í Eyjafirði og ritin er eftir 1846. Önnur sagan er ritin í vetur (1859) eftir sögn 
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heimildarmaður Jóns Árnasonar og Ólafs Davíðssonar, frænda síns, í ritinu Íslenskar 
gátur, skemmtanir, vikivakar og þulur sem kom út í Khöfn, 1887-1898.

2
 Haraldur Ó. 

Briem var skrifaður fyrir einni sögu í þjóðsagnasafni Sigfúsar Sigfússonar: Saga af 
Hallgrími Steinssyni og Sigurði.

3
  

Hér hefur verið leitast við að sýna fram á straum sem fór um menningarlífið fyrir 
áhrif brautryðjendanna Jóns Árnasonar og séra Magnúsar Grímssonar

4
  sem gáfu út 

Íslenzk ævintýri (Rvík, 1852) og síðar Konrad Maurer, sem endurvöktu mikilvægan 
þátt í þjóðarvitund Íslendinga. Má sjá það m.a. af viðbrögðum þeirra bræðranna 
Eggerts og Haraldar.

5
 Líklega þekkti Eggert Ó. Brím Jón Árnason sem var 

biskupsritari meðan Eggert var í skóla. 

Ævi Eggerts Ó. Brím hefur lítt verið könnuð þótt gögn um ævi hans séu víða. Hann 
var mér ókunnugur þar til ég átti þátt í útgáfu Briemsættar árið 1990 og skrifaði 
pistil um hann. Má segja að ég hafi ekki kynnst honum fyrr en nú er ég kannaði ævi 
hans, eftir að hafa verið bent á rifrildið sem hér var fjallað um. Og þó! 

Fyrir löngu sagði mér Halldór Pedersen, starfsmaður Suðurgötukirkjugarðar, að 
skemmdarverk hefði verið unnið í garðinum. Legsteinn Eggerts hafði verið felldur 
og brotinn. Spurði hann hvort ég, frændi hans, væri fáanlegur til að endurreisa 
steininn. Seinna spurði Sjöfn Kristjánsdóttir mig um ekki óskylt atriði. Hvort tveggja 
var langt sótt, þótti mér. Er ég hugsaði málin sá ég að hvorugt var fráleitt. Kannski 
væri ég, ekki síst vegna þessara kvaðninga, náinn ættingi, þótt níu áratugir væru á 
milli okkar. Hann var án afkomenda. Afi minn og hann væru bræðrasynir, eins og í 
gamla daga var komist að orði. Múrari brást vel við beiðni minni og ég við hugmynd 
Sjafnar. Matthías Jochumsson ávarpaði frænda minn Egga í bréfum sínum eins 
móðir mín mig. Mér hlýnar um hjartarætur er ég geng hjá legstað þessa nafna míns 
og eina Brímara  sögunnar.  

Þakka ábendingar Bo Almqvist prófessors. 30.6.2012.  

                                                                                                                 
gamals manns [sem] gjörla kenndi þá menn er uppi voru er Skotta upp vakin og mun hún sönnust 

vera. Það er síðast er ritið eftir ýmissa manna sögn, og mun ósannast vera.“  Má skilja að þetta séu 

eigin orð Eggerts Ó. Brím, sem Bo Almqvist telur (persónul. athugasemd) að hann hafi sent Jóni 

Árnasyni efni sem hann hefur skrifað eftir handriti annars manns, ákveðinn að allt komi rétt til skila.  
1 Ólafur Davíðsson: Íslenskar þjóðsögur, Akureyri 1945: „Mánaskál og mánaleiði“ (I, bls. 12); „Séra 

Stefán á Höskuldsstöðum“ (I, bls. 46); „Spánskanöf“ (I, bls. 222-3), „Kollugerðisdraugurinn“ (II. bls. 

265); „Krosshóll“ (II, bls. 83); „Fannlaugarstaðir“ (II, bls. 301-2) o.fl. Þessar sögur eru fengnar úr 

sóknarlýsingu Höskuldsstaðasóknar eftir Eggert Briem (svo).  Þá er „Krosshóll“  einnig í I. bindi 

þriðju útgáfu, Rvík 1978, bls. 290; „Fannlaugsstaðir“ í I. bindi þriðju útgáfu (bls. 303-4); 

„Kollugerðisdraugurinn“, II. bindi bls. 40; „Mánaskál og Mánaleiði“, III bindi bls. 19; „Séra Stefán 

á Höskuldsstöðum“, III. bindi, bls. 33-34; „Spanskanöf,“  III. bindi bls. 215-216.  
2 Ó.D. minnist á Eggert Ó. Brím (II. bindi, Skemmtanir, bls. 34 og 344-7) og upplýsingar frá honum um 

leikföngin: „dægradvöl“, „þankapinna“ og „gestaþraut“. Þeir voru í bréfasambandi undir ævilok 

Eggerts Ó. Brím við námslok Ólafs í Khöfn, skv. eftirlátnum ritum Eggerts. 
3 Íslenskar þjóðsögur og sagnir. Safnað hefir Sigfús Sigfússon, ný útgáfa, Rvík 1988. IX. bindi, bls. 

300-302. „Eftir sögn Stefáns og Aðalsteins Stefánssona að Hamri í Hálsþinghá e.s. (þ.e. eftir sögn) 

Haralds Briem“. 
4 Magnús Grímsson (1825-1860), prestur og skáld frá Lundi í Lundareykjadal. Stúdent úr 

Reykjavíkurskóla 1848, guðfræðipróf 1850, prestur að Mosfelli í Mosfellsdal; skáld, rithöfundur, 

fornfræðingur og leiðsögumaður. 
5 Fleiri skólapiltar lögðu sitt til: M.a. Matthías Jochumsson og Skúli Nordahl Magnússon (1842-1881) 

sýslumaður. Sjá og tilvitnun: Eptir sögu skólapilta að vestan. 
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Dublin 1994 

ið Sigríður fórum til Dublin 1994 og dvöldumst þar yfir páskana í góðu 

yfirlæti hjá góðum vinum okkar, Bo Almqvist, prófessor í þjóðsagnafræði 

við University College og konu hans Éilís Ni Dhiubne, þjóðsagnafræðingi 

og  rithöfundi sem á vaxandi gengi að fagna og ritar bæði á írsku og ensku. Sögur 

hennar birtast m.a. í smásagnasöfnum. Henni boðið til fyrirlestra við háskóla, austan 

hafs og vestan. 

Við afhentum háskólanum 125 bækur um þjóðfræðilegt efni hinn 5. apríl. Bókunum 

höfðum við safnað lengi en létum nú staðar numið, sendum þær skólanum á næstu 

mánuðum.  

Afhending fór fram í þjóðfræðadeild háskólans með mikilli viðhöfn. Var þá 

óverðskuldað stáss gert að okkur. Virtist gjöfin vekja athygli á Írlandi ef marka má 

umfjöllun í dagblöðum. Verður allt þetta vonandi þjóðfræðadeildinni til hjálpar, 

álitsauka og framdráttar. Til þess var leikurinn gerður.  

Vigdís Finnbogadóttir forseti skoðaði deildina fyrir nokkru er hún var í opinberri 

heimsókn til Írlands. Varð heimsóknin þangað, auk annars, til þess að vekja athygli á 

deildinni og starfinu þar. Þá uppgötvuðu framámenn að starfsemin er í fremstu röð 

og hefur unnið dyggilega að varðveislu þeirra þjóðarverðmæta sem sagnaarfurinn er. 

Forseti Írlands, Mary Robinson, hefur sýnt þjóðfræðadeildinni lifandi áhuga.  

Deildin hefur lengi beitt óhefðbundnum aðferðum við þjóðsagnasöfnun. Má nefna 

að börn í flestum skólum landsins tóku sig til árið 1938 og söfnuðu þjóðsögum. 

Afraksturinn varð hálf milljón blaðsíðna af merkilegum þjóðsagnaarfi og tengdu 

efni; ónýtta menningarlind. 

Við afhendinguna var Art Cosgrove, forseti háskólans, eins og rektorinn er titlaður 

þar í landi. Flutti hann skemmtilega ræðu þar sem hann rakti góð samskipti Íslands 

og Írlands á þjóðsagnasviðinu. Gladdi hann alla með þráðri yfirlýsingu um að 

rannsóknarstofnun á menningartengslum og þjóðsögum við Norður-Atlantshaf væri 

nú komin á áætlun háskólans, yfirlýsing sem viðstaddir fögnuðu mjög. 

Segja má að Írar fylgi að þessu leyti í fótspor Íslendinga. Írar hafa sótt ýmsar 

hugmyndir til Árnastofnunar og telja vísindalegt umhverfi og aðferðir hennar til 

fyrirmyndar.  

Cosgrove sagði uppruna nafns síns vera Óskarsson, er væri náskylt föðurnafni mínu. 

Myndum við geta rakið saman ættir okkar ef við reyndum. 

Bo Almqvist rakti samskipti sín og Íslendinga á þann gamansama hátt sem honum er 

lagið. Fór hann með vísu úr kvæði Jóns forna Þorkelssonar um Ólaf Davíðsson: 

Seint mér vilja um sefa garð 

sjatna hin fornu kynni 

það liðna sem fyrir löngu varð 

líður mér síst úr minni. 

Þótti Bo góður siður, sem Írar ættu að taka upp, að heiðra þjóðsagnamenn með því 

að yrkja um þá drápur. Reyndar sagðist hann sjálfur hafa verið heiðraður í flugvél á 

V 
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leið til New York. Sigríður, kona mín, var þar flugfreyja. Hún og aðrir í áhöfn 

Loftleiðavélarinnar veittu honum vel. Bauð hún honum að sitja frammí hjá 

flugmönnunum svo hann fengi séð Manhattan er lent var á Idlewildeflugvelli. Þetta 

liði ekki úr sínu minni.  

Þá minntist hann starfs íslenskra þjóðsagnamanna.  

Sigfús Sigfússon barðist fátækur við að koma safni sínu út. Útgáfan hófst 1922 og 

lauk; eiginlega ekki, fyrr en 1993 er ellefta bindi safnsins kom út, 59 árum eftir 

dauða hans, á 138 ára afmælinu. Betra er að hafa langlundargeð og gott tímaskyn! 

Gaman var að hitta við athöfnina marga með brennandi áhuga á norrænum fræðum, 

þjóðsagnafræði og Íslandi. Töluðu sumir lýtalausa íslensku. Þarna voru líka íslenskir 

háskólanemar í Dublin, skemmtilegt fólk, efnilegt og til sóma landinu. Háskólinn 

mat mikils og taldi heiður að því að sendiherrahjónin frá London, Helgi Ágústsson 

og Hervör Jónasdóttir,  komu þangað til að vera viðstödd og taka þátt í hátíðinni. 

Hélt Helgi ágæta ræðu og sagði viðstöddum Írum frá skoðunum Íslendinga á írskri 

arfleifð í sögu okkar. Var gaman að hitta þau hjónin. Eins og við notuðu þau 

páskaleyfið til að ferðast um Írland. Veðrið var afleitt, en viðmót þeirra mörgu sem 

við hittum, bætti það vel upp. 

Þá var við athöfnina heiðursforseti háskólans Kenneth Whitaker, fyrr 

seðlabankastjóri, Íslandsvinur, göfugur maður og skemmtilegur, vinur Jóhannesar 

Nordal starfsbróður síns. Þá var þar og David Evans háskólakennari, sem við 

þekktum frá því hann var hér við íslenskunám, höfðum reyndar hist árið 1960 í 

Uppsölum hjá Bjarna Guðnasyni prófessor og konu hans Önnu Guðrúnu 

Tryggvadóttur. 

Við urðum hissa á að hitta Guðrúnu Hallgrímsdóttur, sem er gift Gerry McEoin, 

prófessor í írsku í Galway. Þau kynntust þegar hann var hér við íslenskunám, þá 

ungur munkur! Við héldum að forsjónin væri að spila með okkur er við rákumst á 

þau hjón talandi íslensku saman á götu í Dublin. Gimmu hafði ég ekki hitt síðan við 

lékum okkur  á skautum fyrir 50 árum, bjuggum sitt hvorum megin Tjarnarinnar í 

Reykjavík.  

Þá var þar prófessor Jonna Louis-Jensen frá Hafnarháskóla, fyrr samstarfsmaður 

Jóns Helgasonar prófessors og eftirmaður hans; stödd í Dublin. Höfðum við ekki hitt 

hana fyrr. Jonna lærði sína ágætu íslensku er hún var hér við sveitastörf og í vist hjá 

Páli Ísólfssyni og Sigrúnu Eiríksdóttur; reyndar skátengd mér, frænka danskrar konu 

Jóns Helgasonar biskups, ömmubróður míns. 

Hlýtur ýmsum viðstöddum að hafa þótt nóg um hve margir höfðu gaman af að rifja 

upp forn kynni, talandi íslensku. Yfir athöfninni gnæfði andi íslenskra 

þjóðsagnasafnara. Í bókasafni háskólans eru á heiðursstað myndir af Jóni Árnasyni, 

Sigfúsi Sigfússyni og Ólafi Davíðssyni. 

Bókagjöfin á sér langan aðdraganda. Bo Almqvist er Svíi, Vermlendingur, alinn upp 

skammt frá bæ þar sem bjó á efri árum, föðursystir mín, Lóa Guðmundsdóttir 

Vennerström. Hjá henni hittumst við fyrir 1955 um haust. Hann kom í heimsókn til 

hennar til að æfa sig í íslensku, hafði ári áður verið hér við íslenskunám. Við vorum 

í sömu rútu. Ég horfði á framandi mann í VÍR-úlpu framarlega í vagninum. Fórum 

út hvor á sínum stað, en hittumst svo á bænum Glänne, eftir að hafa þrætt leiðina í 

svartamyrkri. 
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Er ég kom heim næsta haust hitti ég hann fyrir framan Gildaskálann í Aðalstræti; 

nýskipaðan sendikennara í sænsku við Háskóla Íslands; á leið frá Morgunblaðinu, 

þar sem hann auglýsti eftir nemendum. Viku síðar hittumst við, enn á sama stað, enn 

af hreinni tilviljun. Kom þá í ljós að enginn hafði sótt um að gerast nemandi hans í 

þeirri framandi tungu sem sænska var þá. Lá við að hann þyrfti að hrökklast burt af 

landinu við svo búið! 

Ekki vildi ég að Íslendingar færu á mis við hæfileika hans og skráði mig þar og þá til 

náms hjá honum. Hófst þá óskanám mitt í sænsku. Námið fór fram heima hjá okkur 

á víxl, í gildaskálum og á gönguferðum um bæinn, aldrei í háskólanum. Þannig leið 

eitt og hálft ár þar til náminu lauk. 

Lokaprófið var sögulegt. Í miðju munnlegu lokaprófinu sló í rimmu milli tveggja 

prófessora, prófstjóra H.Í. Steingríms J. Þorsteinssonar og prófdómarans, Einars Ól. 

Sveinssonar. Bo, Jón Magnússon, fréttastjóri Útvaps, sem var hinn prófdómarinn og 

ég, próflambið, fylgdumst furðu lostnir með er þeim ágætismönnunum, er ekki áttu 

skap saman, lenti svo illa upp á kant yfir smámunum, svo að við pústrum lá. EÓS 

vildi ekki nota stofuna sem SJÞ ákvað, sagði að stólarnir í fyrstu kennslustofu væru 

betri; fór sínu fram. Allt fór vel, hvað Bo og mig snerti, þrátt fyrir hurðarskelli. Þetta 

voru æsileg augnablik sem ég reyndi að láta hjá mér fara. 

Bo varð vinsæll og fékk marga nemendur. Ég var, þrælasláttumaðurinn, einum skára 

á undan námsmannahópnum sem síðar skráði sig. Síðan höfum við Bo verið nánir 

vinir þó úthöf hafi skilið okkur að og ár stundum liðið milli samfunda. Þeir hafa 

eftirminnilegir verið og bréfasafnið að sama skapi stórt. 

Bo Almqvist bjó á Bárugötu 7, risíbúð, sem leigð var með því skilyrði að dóttirin í 

húsinu, listmálari í Ameríku, fengi að nota íbúðina er þyrfti. Var Bo hissa þegar 

hann eitt sinn kom heim úr ferðalagi og fann Nínu Tryggvadóttur sofandi í rúmi 

hans. 

Hér á landi kynntist Bo fyrri konu sinni Jane Houston, amerískum iðjuþjálfa hjá 

Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra. Áttu þau dótturina Marju.  Fjölskyldan fluttist til 

Uppasala þar sem Bo gerðist háskóladósent, starfaði með læriföður sínum, hinum 

mikla þjóðsagnamanni Dag Strömbäck, sem ég þekkti reyndar fyrir. Hann hafði búið 

á æskuheimili mínu í Tjarnargötu, þegar hann var löngu fyrr við íslenskunám og 

kom ávallt síðar í heimsókn er hann kom til landsins. 

Þá tók Bo Almqvist doktorspróf  í níði og níðkvæðum, enda hafði hann kynnst hér 

kraftaskáldum sem annars staðar voru útdauð! Hitti hann á þekktu heilsuhæli marga 

sem bæði kunnu kraftakvæði og höfðu á þeim trú! Tók hann við störfum af 

Strömbäck sem hann gegndi þar til hann fékk prófessorsembættið í Dublin. 

Jafnframt starfinu á Íslandi lagði hann stund á írsku og kynntist  ríkum þjóðsagnaarfi 

Íra. Hefur hann fundið fjölda hliðstæðna í íslenskum og írskum þjóðsögum, sem 

jafnvel er ekki að finna annars staðar við Norður-Atlantshaf. Merkilegt var að hann 

skyldi hreppa embætti í írskri þjóðsagnafræði í samkeppni við sjálfa Íra. Hann hefur 

sannarlega staðið sig þar vel, markað spor í írskri menningu og bjargað miklu af 

keltneskum þjóðsagnaarfi. Kann hann írskar mállýskur betur en flestir aðrir. 

Sambandinu við Svíþjóð hefur hann haldið. 

Kona Bo Almqvist, Éilís er Íri, þjóðfræðingur, sænskumaður, sem fyrr sagði, 

þekktur rithöfundur. Börnin tala öll sænsku, auk írsku og ensku. Bo hefur nýlega 
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þýtt og gefið út Færeyingasögu á sænsku og fæst við Grænlendingasögu. Bo leggur 

sig einnig eftir færeysku enda er fróðskapur Færeyinga mikilvægur tengiliður 

keltneskrar og íslenskrar menningar. Hann kemur víða við og afkastar miklu. 

Greinar hans eru einstaklega læsilegar, alþýðlegar og skemmtilegar. Stíll sem hjá 

Sigurði Nordal.  

-- 

Við hjón heimsóttum Írland nú í fyrsta sinn saman. Er ég sótti Bo Almqvist heim á 

Írlandi um 1970 var ég dreginn inn í þjóðsagnatíma við háskólann og spurður út úr 

íslenskum þjóðsögum. Þá skynjaði ég bæði skyldleika Íra og Íslendinga og fann 

áhuga þeirra á okkar menningararfi. 

Háskólakennarar frá Írlandi sækja mjög hingað. Bo er gjarna fenginn til starfa og 

fyrirlestra við Háskóla Íslands og Stofnun Árna Magnússonar. Hefur hann brennandi 

áhuga á menningu okkar og vill gjarnan aðstoða við skipulega skráningu, flokkun og 

athuganir á þjóðsögum. Fyrir nokkru var Bo Almqvist sæmdur riddarakrossi 

fálkaorðunnar. Margir írskir fræðimenn á sviði þjóðsagna og írskrar menningar hafa 

komið hingað í kjölfar Bo Almqvist. Hlutverk okkar hjóna hefur stundum verið að 

stytta þeim stundir, sýna landið, gefa þeim að bragða á hangikjöti, hákarli eða 

svartfugli. Þá höfum við reynt enn frekar hve nátengdar og skyldar þessar þjóðir eru. 

Fyrir nokkrum árum heyrðum við að áhugi væri á að stofna þjóðfræðistofnun áþekka 

Árnastofnun til rannsókna á menningarstraumum við N-Atlantshaf. Sem áður sagði 

eru Írar hrifnir af stofnuninni, rekstri hennar og hverju hún hefur fengið áorkað. 

Meðal þess sem þá skorti voru íslenskar bækur. Þeir eru fátækir. Háskólar gæta 

sparsemi og greiða lágt kaup. Þannig er ný starfsemi ekki sjálfsögð og tekur tíma að 

sannfæra fjármálastjóra háskóla um nýjungar. 

Bo leitaði hófanna um aðstoð við öflun bóka hér á land, en án árangurs. Ég taldi í 

hann kjark, sagðist viss um að það mætti takast. Fékk ég hjá honum lista yfir 

nauðsynlegustu þjóðsagnasöfn íslensk. Er hann fór heim hét ég honum að halda 

áfram að sannfæra peningamenn og stofnanir um að láta fé af hendi rakna. Mér 

reyndist það illa ganga. Var ýmsu borið við, t.d. að með þessu væri verið að senda 

gersemar úr landi. Tekið skal fram að bækur þær sem við gáfum eru ekki fágætar, en 

samt torfengnar. Við sóttumst einkum eftir útgáfum sem nútímavísindamenn höfðu 

annast. Mörgum þjóðsögum var breytt, jafnvel sleppt, vegna ættartengsla og 

siðsemisreglna fyrri tíma.  

Sjálfur hef ég fengist við fjáröflun til framfaramála. Auðveldara er að afla fjár fyrir 

aðra en sjálfan sig. Varð mér fljótt ljóst að ég var full nákominn verkefninu til að 

geta talist óháður. Er við hjón skoðuðum listann, komumst flótt á veg þegar við 

sáum að við áttum sjálf nokkrar bókanna. Fjármunir voru ekki þýðingarmestir við 

söfnunina. Það varð úr að við tókum til við söfnunina sem gekk vel. Leitin að bókum 

reyndist tímafrek og erfið. Ég sótti uppboð og kembdi fornbókaverslanir.  

Við eigum líka heimilisvin, ungan að árum, þekktan bókasafnara, bóksala og skáld. 

Valdimar Tómasson var okkur hjálplegur. Afraksturinn sendum við til University 

College í Dublin í vetur. Þar virtust menn ekki kunna sér læti. Sögðust hafa fundið 

sitthvað, sem þeir þekktu ekki fyrr. Þykjast t.d. geta sannað að Búkolla sé keltnesk. 

Lítur að vísu ekki vel út ef þeir hnupla frá okkur menningararfinum og 

þjóðarstoltinu fyrir tilstyrk bókagjafarinnar. 
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Gaman er að sjá bókagjöfina innan um prýðilegt safn kostabóka fyrri tíma, t.d. 

merkilegt og frægt safn rímna frá sir William Craigie. Þá eru þar bækur sem próf. 

Jonna Louis-Jensen safnaði saman og Árnasafn í Khöfn gaf. Þá eru þar bækur sem 

forveri Bo Almqvist, íslandsvinurinn James Hamilton Delargy safnaði og gaf. Þeir 

voru nánir vinir hann og Sigurður Nordal, Einar Ól. Sveinsson og síðar þeir Jónas 

Kristjánsson og Ólafur Halldórsson. 

Er minnst er á þessi nöfn rifjast upp vinsemd og tengsl Háskóla Íslands og 

Árnastofnunar við University College. Til Dublin hafa sótt, stundað nám og kennt, 

Hermann Pálsson, Helgi Guðmundsson, Davíð Erlingsson og Hallfreður Örn 

Eiríksson. Gísli Sigurðsson stundaði nám í írsku hjá prófessor Proinséas Ní 

Chatháin, kennara í fornírsku sem hélt fyrirlestur í H.Í. fyrir stuttu. Þá voru og tengsl 

við Óskar Halldórsson og Jón Hnefill Aðalsteinsson. Gaman var að fá með þessu 

tækifæri til að styrkja samband Íslands og Írlands. Ég ólst upp þá er nafn William 

Craigie var alþekkt og mikil virðing borin fyrir honum. Ekki þekkti ég prófessor 

Delargy. Oft var skrifað um hann í blöð. 

Eins og menningarsamband á því sviði sem hér er um rætt var áhugi háskólanna 

reistur á persónulegum hornsteinum í þrem löndum og skólum: Delargy - Dublin; 

Strömbäck - Uppsalir; Einar Ól. Sveinsson - H.Í. Í bréfasafni Einars Ólafs er fjöldi 

bréfa sem staðfesta þetta.  

Persónuleg tengsl okkar hjóna við þjóðfræðilærdómsmenn á Írlandi hafa að 

sjálfsögðu leitt til þess að við höfum fylgst með starfi þeirra og áhuga. Við, eins og 

aðrir Íslendingar, höfum áhuga á rótum þjóðar okkar. Menning og erfðaeinkenni frá 

Bretlandi eru sívakandi umræðuefni, sem gjarna er hart og óvægilega deilt um. 

-- 

Sagnir af herförum og grimmdarverkum norrænna manna er ríkur þáttur 

þjóðsagnaarfs Íra. Eftir rannsóknir og fornleifafundi hefur komið æ betur í ljós að 

norræn áhrif og erfðaþættir eru ríkur þáttur í írskri menningu. Þegar haft er í huga að 

hámenning á Írlandi er gömul; ensk áhrif yfirgnæfandi síðustu aldirnar; þá spanna 

norræn áhrif ekki  langt tímabil. Eigi að síður festu þau rætur og skildu sitthvað eftir. 

Þar má finna rúnasteina, nöfn er snerta viðskipti og landbúnað; fiskanöfn af 

norrænum uppruna og borgir sem norrænir menn stofnuðu bera gömlu nöfnin. Þetta 

er Írum æ ljósara og þess vegna finna þeir til skyldleikans;  vita margir hvar 

Brjánsbardagi átti sér stað. Við mættum á móti viðurkenna ferðir þeirra til Íslands 

fyrir landafundina; heilagan Brendan og ferðir hans til Ameríku á 6. öld. Okkur 

hjónum þótti áhrifamikið að standa í brimlöðri við Brendamsfjörð og horfa í 

norðvestur. Hina fornu menningu Íra má rekja aftur til 7 þús. f. Kr. Hún náði háu 

stigi 2 þús. f. Kr. Þá var gullsmíðalist þeirra í hámarki. Þess má geta að hámenning 

hófst í Egyptalandi 3 þús. f. Kr. og indóevrópskar þjóðir breiddust yfir Evrópu 2 þús. 

f. Kr. 

Mikilsvert er að tengjast Írum vináttuböndum. Það ætti að vera auðvelt, enda báðar 

þjóðirnar vingjarnlegar; útkjálkaevrópumenn! 
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Eftirmáli. 

Þegar við Sigríður vorum í þjóðfræðadeildinni í Dublin var tíndur fram dýrgripur. 

Þar sagði m.a.: 

 Um síðastliðin mánaðamót var Theodór Arnbjörnsson
1
 á ferð um Norðurland í 

embættiserindum og hélt almennan fund í Miðfirði. Þá kemur til hans bóndi af 

Vatnsnesi, Sigurður Jónsson í Katadal og segist hafa meðferðis gamalt 

rímnakver, sem sig langi til að senda yður og biður Theodór taka það af sér til 

mín svo ég geti komið því áleiðis til yðar. Sýnir hann Theodór bókina og eru í 

henni þrennar rímur prentaðar í Hrappsey. Nú mundi Theodór síðastur manna 

vilja spilla fyrir yður, en hann er vandaður maður og siðastrangur í mesta lagi. 

Hann vildi því ekki að Sigurður, sem er bláfátækur maður, væri blekktur í þessu 

máli og spyr hvort honum sé það ljóst að þarna sé hann með afar-fágæta bók, 

sem auðvelt sé fyrir hann að selja söfnum í Reykjavík fyrir ágætt verð.  

Jú!, það segist Sigurður vita, en hitt hafi hann ákveðið, því þetta sé eini 

þakklætisvotturinn sem hann geti sýnt yður. 

Jæja, þá rek ég þetta erindi með ánægju, fyrst þú skilur hvað þú ert að gera, 

segist Theodór hafa svarað. Tók hann svo við bókinni og sömuleiðis við 

skrifuðum rímum af Hrólfi konungi Gautrekssyni, eftir Lúðvík Blöndal. 

Afskriftina gerði maður að nafni Kristján Ívarsson, en sleppti því miður 

mansöngvunum, svo þá vantar. Þessar tvær bækur sendi ég yður nú í 

ábyrgðarpósti. 

Sigurður Nordal var fyrst 

orðlaus yfir 

Hrappseyjarbókinni, en 

segir svo: Þetta er 

stórkostleg gjöf.  

Þó að eintakið sé þvælt, þá 

er það samt svo gott að 

maður stórfurðar sig þar 

sem þarna er um rímur að 

ræða. Kver séra Snorra 

Björnssonar: Eitt 

æfenntyre er geysilega fágætt. Hér í Reykjavík vita menn ekki af nema einu 

eintaki utan Landsbókasafnsins og það eintak er ekki heilt, vantar bókaskrána, 

sem Sig. Nordal telur svo merkilegt plagg.  

Þessi Sigurður Jónsson er sagður vera sjálfur snilldarhagyrðingur og ákaflega 

fróðleiksfús maður. 

Með þessu var bundið endurrit bréfs til sir William Craigie frá 20.7.1938 frá vini 

hans Sveinbirni Jónssyni bóksala sem segir frá hvernig bókagjöfin komst þangað: 

 

31.5.1994. Endurskráð 3.8.2012. 

                                            
1 Theodór Arnbjarnarson (1888-1939), ráðunautur og gjaldkeri Búnaðarfél. Ísl. Sjá sýningardeild um 

hann og starf hans í Háskólanum á Hólum. 
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Á hvaða leið erum við í Heilbrigðismálum? 

kki þarf að orðlengja, ef marka má opinbera umræðu síðustu vikur, að 

heilbrigðismál landsins eru í  ólestri. Helst kemur það upp á yfirborðið í 

ádeilum á sjúkrahús, þar sem sjálfir yfirlæknar og prófessorar í fylkingum 

takast á við stjórnmálamenn en skírskota jafnframt til skjólstæðinga sinna, 

það er almennings. Virðist helsti vandi þessarar „stéttar“ fólginn í óánægju með 

starfsaðstöðu, fjárskort (þ.e. stofnananna) og þar af leiðandi takmarkaða möguleika á 

að ráða yfir hátækni. En sá þáttur virðist vera lykill að bættu heilsufari þjóðarinnar. 

Vera má að þetta sé of mikil einföldun hjá mér. Málið er alvarlegt því samkvæmt 

þessum málflutningi virðist flótti brostinn í æðsta sjúkrahússtarfslið landsins. 

Vonandi reka þeir ekki sjálfir flóttann.  

Að einhverju leyti, kannski að mestu leyti, er þetta vegna þess að við, gamla fólkið, 

erum fótakefli fyrir sjúkrahúskerfið. Við erum allt of mörg og hvorki getum, viljum 

eða fáum að kveðja þennan heim, vegna þess hve heilbrigðis- og sjúkrahúsþjónustan 

er góð og vinsæl.  

Enn hef ég ekki orðið var við fræðslu um hvað sé eðlilegur dauðdagi, eða hvort við 

eigum yfirleitt að deyja. Eru kannski engin dauðsföll eðlileg? Af völdum slysa sem 

við verðum fyrir, sýkingu eða --? Meira að segja hjartabilun og kvef virðist óeðlilegt 

þó það dragi okkur til dauða á níræðisaldri eða þaðan af eldri.
1
 

Sjúkrayfirvöld þyrftu að vinda sér í að segja okkur frá hvað við getum gert í málinu. 

Ætti það að geta leitt til mikils hagræðis fyrir læknisþjónustuna og sparað alls konar 

prestþjónustu, sem virðist verða æ þýðingarmeiri á sjúkrahúsum, ásamt áfallahjálp 

fyrir hópa og aðstandendur. Við fengjum jafnvel að deyja í friði og án æsings. Allt 

þetta væri hægt ef fundin væri æskileg dánarorsök!! 

Ég hef varast orðið heilbrigði í þessu sambandi. Það orð hefur verið freklega 

misnotað. Heilbrigðismál jafnvel vanrækt, hugtökum jafnvel ruglað.
2
 Það verður til 

þess að fólk og yfirvöldin sjálf vita vart hvað heilbrigði er eða að hverju ber að 

stefna í þeim málaflokki. Síst stjórnvöldin, enda er framtíð þeirra samsett af fjögurra 

ára tímabilum. Þess vegna má segja að stefna okkar er óljós, ef hún er þá nokkur.  

Fyrir það líður stefnumörkun okkar í velferlismálum
3
 ef slíkt er til. 

                                            
1 Meira að segja kemur til vandræða fyrir fjölskyldur ef byrjað er á lífsbjargandi sjálfvirkum 

læknisaðgerðum og fólk vill fá þá sem hófu þær, til að hætta, þó að blessuðum sjúklingunum hljóti svo 

sem að vera sama! Ég kynnti mér einu sinni hvernig ég gæti komið fyrir óeðlilega framlengingu á lífi 

mínu, fann eyðublað hjá landlæknisembættinu um „lífsval“! Þurfti að fá þrjár undirskriftir/votta. Þar 

með hætti ég við. Því ég var viss um að krakkarnir mínir færu nú að efast um mig ef ég færi að kalla þá 

til vegna þessa! 
2 Heilbrigðiseftirlit annast hundaeftirlit! 
3 Nota orðið velferli í merkingu skv. þýðingu Vilmundar Jónssonar (1889-1972) landlæknis á 

stefnusskrá Alþjóðaheilbrigðisstofnunar og tekið var upp í ýmsa stefnutexta  um fullkomið líkamlegt og 

andlegt velferli en ekki einungis firrð sjúkdóma eða vanheilinda. Þó varð aðeins merkingarbreyting 

þegar smellt var nafni á velferðarráðuneyti. 

E 
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Þegar velferlismál eru rifjuð upp er merkilegt að þurfa jafnvel að leita upp undir öld 

til baka. Á fyrra helmingu tuttugustu aldar, því tímabili þegar mestar framfarir urðu í 

heilbrigði þjóðarinnar og lífslíkur nýfæddra og meðalaldur tók stökk fram á við.   

Þegar litið er á velferlismál í löndum sem við af nokkurri sjálfsánægju köllum 

þróunarlönd þá kemur í ljós að þau eru á hraðri framfarabraut í heilbrigðismálum, 

þrátt fyrir fátækt og tæknilegan vanbúnað. Eigum við kannski að vara þau við, segja 

þeim að hægja á sér því þau lendi líklega í sömu gildru og við. Nei, þess erum við 

ekki umkomin. Við trúum enn, jafnvel í vaxandi mæli, að hátækni hafi ákveðin áhrif 

á heilsufar þjóðarinnar. Er ekki svo? 

Í fréttum frá Velferðarráðuneytinu í fyrra kemur nokkuð annað í ljós en 

yfirlæknarnir og prófessorarnir gefa til kynna.
1
  Sem sé: Heilbrigðisþjónusta á 

Íslandi með því besta sem gerist Evrópu og hafa sjúklingar hér mikil réttindi, biðtími 

stuttur miðað við aðrar Norðurlandaþjóðir og árangur meðferðar með því besta sem 

gerist í Evrópu. Er þessi niðurstaða fengin með því að leggja saman og bera saman 

fjörutíu og tvo þætti á fimm sviðum sem snerta réttindi sjúklinga, aðgengi, árangur 

meðferðar og umfang og útbreiðslu þjónustu og lyf. Hafna Íslendingar í þriðja sæti á 

eftir Hollandi og Danmörku og halda sama sæti og árið 2009. 

Vitaskuld má gera betur og hlýtur alltaf að vera reynt. Ef vel tekst til er í því fólginn 

mikill auður, svo annað sé ekki nefnt. En lykillinn er ekki fjármagn og hátækni. 

Jafnvel þó flestir prófessorar veraldarinnar kunni að halda því fram. Það sýnir sig að 

heilbrigði landsmanna er engan veginn í hlutfalli við það fé sem í sjúkrahúskerfið er 

lagt. Þá er fyrst og fremst ástæða til að bera Evrópu saman við Bandaríkin sem eru 

með eitthvert dýrasta sjúkraþjónustukerfi í veröldinni 

Er þá heilbrigðisskipulag okkar á hvolfi? Leið út úr vandanum? Það liggur í augum 

uppi, samkvæmt því sem hér hefur verið látið að því liggja, að við sýnumst byrja á 

öfugum enda.  

Við þurfum að leggja áherslu á aðgerðir sem hafa áhrif á heilsuna frá upphafi lífsins. 

Ekki nóg með það, heldur þarf að búa æskufólk og verðandi foreldra undir það mikla 

og vandasama hlutverk að fjölga mannkyninu. Það þarf að grípa snemma inn í þessa 

merkilegu keðju lífsins.  

Efast má um hvar á að byrja. Gott heilsufar er eins og hringrás þar sem allt byggist á 

fræðslu, þekkingu, uppeldi, þjónustu og skipulagi. 

Við megum ekki ruglast í ríminu og grípa því inn í gang mála við meðgöngu og 

fæðingu, sem eru mikilvægustu tímamót hringrásarinna í lífi sérhvers manns og um 

leið í heilbrigðismálum þjóðanna. Síðan kemur  uppeldi og fræðsla um ábyrgð 

foreldra á næringu, umhyggju og uppeldi sem er vandasamur þáttur þegar stofnað 

hefur verið til fjölskyldna og börnin taka smám saman við með markvissri fræðslu 

og breytast í unglinga sem taka yfir ábyrgð á lífi sínu og stofna sjálf til fjölskyldu. 

Ekkert upphaf og enginn endir. 

Undirbúningur æskulýðsins hvað varðar alla þessa hluti er mjög svo vandasamur 

þáttur velferlismála. Þetta liggur í augum uppi án þess þó að markvisst virðist staðið 

að þessum þáttum á þann hátt að vegið sé upp á móti þegar leiðir skilja, uppeldi, 

                                            
1 http:://www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/nr/33 
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fræðsla, menntun, forvarnir og heilbrigðismál og einstaklingarnir og fjölskyldur fara 

að falla undir ýmiskonar sérfræðistofnanir sem allar reyna að starfa sem sjálfstæðast. 

Við ætlumst til mikils af hinu opinbera, en þó er fjölskyldueiningin þýðingarmest. 

Kröfurnar til fjölskyldunnar eru miklar og tilætlunarsemin mikil. Líka gerir 

almenningur kröfur til hins opinbera, að fræðslukerfið annist alla hluti, gefi 

nemendunum að borða, kenni þeim að synda, fræða um trúmál, allt að því að stunda 

trúboð, svo nokkuð sé nefnt. Ekki skal þetta rætt frekar, en þó virðist stundum sem 

aðilar málsins eigi það til að vísa hver á annan eða vísa frá sér og bera því við að fé 

vanti. 

Foreldrarnir tveir, sem í besta falli eru aðstandendur hvers barns eru teygðir og 

togaðir milli fræðslu og áróðurs, milli þekkingar og hjávísinda, þar sem 

viðskiptahagsmunir bera þekkinguna ofurliði. 

Ódagsett. 

  
Hygieia, gyðja heilbrigði.  

Grísk stytta sem fannst í Ostía á Ítalíu.  
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Gísli Rafn Ísleifsson 

1927-2008 

 
Gísli í 6. bekk Y í M.R. 

 

ið Gísli kynntumst er ég kom í MR og settist í 5. bekk. Hann sat þar fyrir 

hláturmildur, hár og herðibreiður. Hann hafði verið veikur í fótum sem barn 

og gengið við hækjur sem breikkuðu og styrktu herðar og handleggi. Ekki 

tók langan tíma að finna að við værum frændur, af Högnaætt. Þá var skilgreining á 

skyldleika annar en nú og menn fundu til nálægðar og ég sagði: Langamma mín og 

afi þinn voru systkinabörn. Hófst samgangur og margir komu í heimsókn til okkar í 

miðbænum. 

Þá var kalt stríð og stóð lengi. Held ég að við flest höfum verið grandalaus í 

stríðsmálum þar til í mars 1949, rétt áður en við tókum stúdentspróf. Þann 30. var 

gefið skólafrí og við send á Austurvöll til að leggja gott til. Þar gerðust atburðir sem 

mörkuðu spor í huga okkar. Skólinn var þar tvískiptur. Annar hópurinn stóð upp við 

Alþingishúsið og hinn á Austurvelli. Eftir nokkurn tíma, ólæti og vandræðagang, 

stóðum við Gísli saman úti á vellinum. Þá opnuðust dyr á Alþingishúsinu og 

riðvaxinn lögregluþjónn með gasgrímu og kylfu kom hlaupandi. Ekki vissum við 

hvaðan á okkur stóð veðrið. Stóðum kyrrir, með alkunnum sakleysisvip. Aðrir voru 

fljótari að skynja hættu og hlupu frá. Nú sá grímumaðurinn okkur og tók á rás til 

okkar, reikaði, vissi ekki á hvorn skyldi ráðast, valdi Gísla. Var það ekki 

skynsamlegt því hann var stærri, sterkari og armlengri. Gísli bar af sér kylfuhöggið, 

sem vonlegt var. Við það hrökklaðist hinn frá og þá freistaðist Gísli til að gefa 

honum dramm í rassinn. Þetta gerðist á fáum augnablikum og dró dilk á eftir sér. 

Var honum seinna stungið inn og dæmdur. Var reyndar sýknaður síðar. Allt var þetta 

hluti af þessu kalda stríði, sem leiddi til erfiðleika í samskiptum fólks allt fram að 

þessu. Vonandi lýkur því. 

V 
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Við vorum saman í skemmtilegum vinahópi, sem hélst þangað til við fórum hver í 

sína áttina eða dauðinn hjó skörð í hópinn. En alltaf höfðum við samband, ekki síst 

Gísli sem var trygglyndur. Ég kom mikið á heimili hans við Skólavörðustíg og mat 

fjöskyldu hans mikls og kynntist fólkinu hans, sem var verkalýðssinnað mjög. Ekki 

veit ég um Gísla því aldrei komu stjórnmál upp í tali okkar fyrr en er við hittumst 

síðast. Þá bar hann sig upp yfir fólki sem ekki kæmist úr sínu pólitíska fari. 

Svo fórum við að sinna störfum í ýmsum landshlutum. Gísli varð tæknimaður og 

starfaði við stórframkvæmdir hjá Almenna byggingafélaginu, m.a. úti á landi. 

Gerðist byggingafulltrúi í Keflavík. Varð það hans ævistarf. Hann kom sér upp stórri 

og góðri fjölskyldu. 

Við bekkjarsystkinin höfum reynt, eftir getu, að halda hóp, hist og ferðast. Gísli 

hefur ekki látið sitt eftir liggja í félagsskapnum, þótt alvarlegur sjúkdómur hafi sótt á 

síðustu ár. Synir hans hafa hjálpað til og keyrt hann öðru hverju á okkar 

mánaðarfund. Svo hefur hann verið duglegur að hringja. 

Minnisstæð er heimsókn til hans fyrir tveim mánuðum. Hann var að lesa mikinn 

doðrant. Þetta var nýja Jarðhitasagan eftir Guðmund Pálmason, bekkjarbróður okkar, 

sem nú er látinn. Gísli var að ljúka við bókina og þótti hún merkileg og skemmtileg, 

eins og mér. Fór hann yfir hið helsta sem honum þótti gott í bókinni. Ekki var 

honum farið að förlast. Við rifjuðum margt upp úr atvinnusögu okkar. Vonandi 

gleymi ég ekki dillandi hlátri hans sem svo oft áður hafði heyrst á fundum okkar 

vina og bekkjarsystkina. Síðast kom hann á okkar samfund í desember. 

Við hjónin færum fjölskyldunni innilegar samúðaróskir og óskum henni blessunar. 
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Hugleiðingar um Bergstaðastræti og nágrenni þess. 

 
Gatan mín. 

atan og húsin sem við hana standa eru bráðum 60 ára. Yfir götunni er værð. 

Nokkrir frumbyggja hennar búa hér enn. Þeir sjást sjaldnar en áður úti við. 

Þegar vorar koma þeir út, anda að sér frísku loftinu og dást að því hvað 

birtan gerir götuna þeirra fallega. Kannski sópa þeir tröppu og stétt. Börnin sem eru 

nýkomin í götuna, eða orðin dálítið eldri en í fyrra, taka þá tali. Þau eru á þeim aldri 

þegar þau líta á gamalt fólk sem jafningja sína, þiggja mjólk og kex. Tíminn líður og 

það vor kemur þegar þau flýta sér framhjá í fylgd vinanna og sjá ekki gömlu konuna 

með sópinn. Kannski er komin ný gömul kona. Ellin endurnýjast eins og annað. 

Í götunni breytist allt hægt. Hér er sama malbikið og lagt var 1933 og var kallað 

tjara. Jú, var það ekki endurnýjað eftir frostbólguna 1965. Stöku sinnum er dregin 

loftpressa inn götuna og vekur alla með drunum sínum og andvarpi. Það þarf ekki að 

spyrja, segjum við, vatnslögnin biluð hjá þeim. Þetta verður dýrt. Ósköp eru þetta 

margir menn og alltaf í kaffi. Menn skyggnast ofan í gryfjuna. Þarna liggja þær hlið 

við hlið vatnsleiðslan og gasleiðslan. Klóakið er eitthvað dýpra. 

Kannski var það ekki vatnið. Það var þá veggurinn við götuna. Hann var tekinn að 

hallast meira og meira. Nei, barkinn liggur inn í húsið. Þetta er húsið sem búið er að 

selja. Það þýðir lítið að láta það standa tómt lengur og Guðrún komin á Hrafnistu. 

Og gatan hvílir sig í sólskininu. Menn hittast ekki lengur í mjólkurbúðinni, börnin 

vita ekki einu sinni að hér var mjólkurbúð. Nú fara menn færri ferðir eftir matvörum, 

skreppa í Hagkaup. Gott er að nýr kaupmaður er kominn með búðina uppi á horni, 

framúrskarandi fjölskylda. Það er óskandi að þau gefist ekki upp. 

Fólk er ekki mikið á ferli. Fáir ganga í vinnuna. Þeir hittast ekki, allir fara á 

mismunandi tíma. Sumir hafa búið hér í mörg ár, kannski áratugi og kasta ekki 

kveðju á neinn. Hálf eru menn vandræðalegir og horfa beint fram fyrir sig í þungum 

þönkum, meðan þeir mætast. Hversvegna byrjaði ég ekki strax að heilsa. Það tekur 

því ekki núna.  

G 
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Þegar bílarnir festust í snjókomunni um dagin hjálpuðust menn að og heilsast síðan. 

Hringing! Ég vildi láta þig vita af því að það er ljós á bílnum, það getur verið 

óþægilegt. 

Atburðirnir eru ekki margir og suma má sjá fyrir. Þarna hlýtur að þurfa að skipta um 

þak. Varla býr fólkið öllu lengur við einfalt gler eftir að hitaveitan hækkaði. Jón er 

farinn að byggja. Vonandi að gott fólk komi í staðinn. 

Bílarnir standa í einfaldri og beinni röð. Ekki má leggja þeim sunnanmegin. Það er 

þröngt um þá í öðrum enda götunnar. Óþægilegt að geta ekki stoppað við dyrnar. 

Það er ekki gott að troða þeim á ská og trufla umferð bæði á götu og fortói. Allt í 

lagi að labba þennan spöl. Og gatan hvílir sig áfram í miðaldra virðuleik. 

Ungur maður er kominn í íbúðina hans Alfreðs heitins. Hann er einhleypur og hefur 

áhuga á íþróttum. Hann hefur bílinn sinn við dyrnar, vitlausu megin, meðan hann er 

að hlaða íþróttatækjunum á þakið. Hann vinnur hjá því opinbera, notar bílaleigubíla 

og bíla merkta fyrirtækinu. Sennilega vinnur hann mikið utanbæjar því ósköp eru 

bílarnir forugir. 

Ungi maðurinn er ekki ánægður með að labba spöl og leggja réttu megin. Hann 

hlýtur að hafa lært einhvers staðar í útlöndum þar sem ekki eru strangar reglur eins 

og hjá okkur. Það kemur að því að hann verði sektaður. Lögreglan keyrir hér 

stundum um og hlýtur að taka hann, því bíllinn stendur stundum alla helgina uppi á 

gangstétt vitlausu megin og snýr meira að segja öfugt. 

Á liðnum árum hafa skapast í götunni venjur og festa. Þegar snjóar myndast djúpir 

skaflar norðan megin en menn moka og festa sig, bara til að halda reglurnar. 

Ég er að flýta mér, ætlaði bara að skreppa inn til að skipta um föt. Ég legg bílnum 

mínum hinum megin, það er ekkert pláss við hliðið. Það verður ekkert við því sagt. 

Nóg er plássið á götunni ef menn eru vel uppi á gangstéttinni. Kærasta 

lögfræðingsins hér utar er líka farin að skilja bílinn sinn eftir á gangstéttinni yfir 

helgi. En enginn segir neitt. Menn hætta að líta við. Þeir brotlegu verða frjálslegri og 

frjálslegri. 

Smám saman fjölgar rangstæðum farartækjum. Í hríðinni skildu allir bíla sína eftir 

uppi á gangstétt vitlausu megin og gera enn þótt snjórinn sé troðinn og siginn. Einu 

bílarnir réttu megin eru þeir sem ekki hafa veið hreyfðir lengi, því eigendurnir eru 

orðnir gamlir og hætta sér ekki út í hálkunni eða bílarnir sjálfir að ganga úr sér eins 

og aðstandendur þeirra. Þarna standa þeir snjókrýndir og virðulegir í elli sinni og 

skima yfir götuna þar sem gljáfægðu stertikerrurnar storka umhverfi sínu. Þær sýna 

stoltar sitt æðsta stöðutákn: Að standa hjá kringlótta skiltinu sem segir að þar megi 

ekki standa bíll. 

Nýi bíllinn hefur breytt götumyndinni. Menn finna til sín og gamla gatan er stolt. 

Íbúarnir ganga um glaðir og líta hvor á annan og hugsa: Við erum ekki lengur bældir 

gamlir og penir. Við erum orðnir eins og aðrir. VIÐ ÞORUM. 

Lesbók Morgunblaðsins, 21.9.1985. 
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Páll Líndal  

1994 

áll var elsta og eina barnabarn Álfheiðar ömmu okkar í fimm ár. Þá var 

friðurinn rofinn er ég kom í heiminn. Fimm ár er stórt bil á ungum aldri. 

Hann fann mikið til sín sem virðulegur frændi er ég steig mín fyrstu skref hér 

á Bergstaðastrætinu. Myndir sýna stjórnsaman dreng, skipuleggjanda leikja og 

kotroskinn.  

Þegar ég var skírður hér í íbúðinni okkar Sirríar á Bergstaðastræti 69 var þar 

frændafjöldi. Skírði séra Skúli í Odda mig, í sama skírnarkjólnum og Pál og flestöll 

önnur frændsystkin frá árinu 1897 þegar Þórhildur mamma hans var skírð í honum 

fyrst. 

Í veislunni fékk Páll það trúnaðarstarf að bera konfektskálina um. Tókst það vel, sem 

vænta mátti. Er hann gekk úr stofunni gaf hann þá skýrslu í heyranda hljóði að allir 

hefðu tekið sér einn mola “nema tveir sem tóku tvo” sem hann nefndi, viðstöddum 

til skelfingar og síðar gamans. 

Áður en ég flutti af Bergstaðastræti hafði ég verið í fóstri hjá Þórhildi, meðan 

foreldrar mínir voru á ferðalagi. Þá var Bergstaðastræti malbikað og bríetin þjappaði 

götuna. Tókst mér léttilega að klína hárið. Fyrsta minningin frá nr. 76 var þegar Páll 

stóð og fylgdist með þegar verið var að þvo tjöruna úr hárinu á mér með sméri. 

Þegar ég komst til sex ára vits fluttum við í Tjarnargötu 24 í hús ömmu okkar og 

naut þá ásamt Palla bróður mínum þeirra forréttinda að alast upp í miðstöð 

fjölskyldunnar.  

Ekki síst var gott fjölskyldutenglsa vegna að búa í næsta húsi við biskupshúsið rauða 

nr. 26. Þau systkinin, Jón og Álfheiður, voru frændrækin og þangað komum við 

saman og frændfólkið að vestan og norðan þegar það var í bænum eða var við nám. 

Á móti komu mikil og tíð fjölskylduboð út um bæinn - reyndar ekki öll jafn “líbleg”. 

Kostur þess að búa þar var að við bræður kynntumst ömmu Álfheiði og umgengumst 

hana sem jafningja, óhræddir við þá strangtrúuðu og siðavöndu konu. Mér skilst að 

sum frændsystkin hafi umgengist hana af óttablandinni virðingu. Í raun var hún létt í 

skapi, gamansöm og hláturmild. 

Er ég lít yfir ættartréð tel ég mig geta fullyrt að gamansemin, sem Hilda, Páll og 

systkini hans áttu og eiga í svo ríkum mæli, sé einmitt frá ömmu komin og ekki við 

Briemana að sakast í því efni!! 

Þær tvær ekkjur sem réðu ríkjum í Tjarnargötunni, amma og mamma, töldust tæpast 

úr embættismannastétt og þurftu að amla fyrir sér sem best þær gátu. Föðuramma 

mín var líka ekkja eins og þær og sat að stórbúi í Nesi við Seltjörn.  

Þar höfðum við sumarhús meðan pabbi lifði og eftir það var ég öll sumur þar í 

“sveit”. Og þangað komu frændsystkinin í heimsókn.  

Föður- og móðurfólkið mitt var gjörólíkt. Ólst ég því upp milli tveggja póla. Sama 

þurfti mamma að búa við og reyndi stundum á hennar diplómatí. Segja má að 

P 
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föðurfólkið mitt væri ekki mjög hrifið af öllum “töntunum” og 

“súkkulaðinefjunum”. Á sama hátt þótti sumum frændsystkinum ekki mikið til þess 

koma að fá fjósailm og súrheysangan inn í húsin sín. 

Þegar Páll var hjá okkur í Litlabæ var reynt að kenna honum landbúnaðarstörf og 

sveitaíþróttir. Af því voru sagðar sögur. Óli frændi minn kallaði hann alltaf Palla 

Línara og sagði að þegar pabbi var að kenna honum á hjóli hafi hann orgað mjög og 

bað um að fá að “fara niður á gólf”! 

Þegar átti að senda hann með Kidda í Bollagörðum til að sækja kýrnar út í Suðurnes 

var þeim boðið að fara á Grána. “Mér þykir leiðinlegt á hesti” sagði Páll að óreyndu. 

En honum þótti vænt um alla borgarlega leiki, klifraði upp á þak og barði á 

kamarsveggi þegar einhver var inni. 

Í borginni leið honum vel og hann lagði stund á margvíslegar menntir, töfrabrögð og 

leiki.  

Hann leiddi mig inn í heim gátnanna með þeirri erfiðu þraut: “Ég get hoppað hærra 

en húsið? En þú?”, sem ég átti eftir að leggja fyrir aðra þangað til þaggað var niður í 

mér. 

Þegar slá þurfti Tjarnarbrekkuna eitt sumar og við bræður í sveitinni var hann beðinn 

um að snúa nýslegnu heyi í brekkunni. Allt í einu heyrir mamma hlátrasköll af 

götunni. Þar hafði Jóhannes Nordal átt leið og séð Pál rifja upp í móti, sem ekki var 

létt verk. Sveitamaðurinn Jóhannes spurði hvað væri á seyði. Páll varði sína gjörð: 

“Annars endar heyið allt niðri í garðinum”. 

Einu sinni fór hann í byggingarvinnu, en sneri sig í ökla á fyrsta degi þegar hann 

stökk af vörupalli. 

Páll var sem sé ekki sveitamaður eða erfiðismaður. Hann hóf opinber störf sem 

sendisveinn í dómsmálaráðuneytinu. En “mærkelig nokk” varð hann víðförull 

brautryðjandi náttúrverndar og skipulagsmála. 

Ekki var nú alltaf mikið samband milli okkar. Nema í krakkaboðum. Þá átti Páll það 

til að koma með Olla Helga frænda okkar og troða upp með brúðuleikhús og 

töfrabrögð og aflaði sér lotningar.  

Jú - svo kenndi mamma honum á píanó. Þar náði hann svo mikilli leikni að hann gat 

spilað með lokuð augun eins og Bjössi grobbaði síðar af. 

Æskuheimili Páls að Bergstaðastræti 76 var ævintýraheimur. Þar var Sigríður 

Metúsalemsdóttir, amma hans, forn í skapi, fulltrúi fyrri alda.  

Þannig urðu fornar dyggðir, gamansemi og orðheppni aðalsmerki fjölskyldunnar. 

Allt sem þar gerðist varð sögulegt og sagnaefni. Þær eru ófáar “örsögurnar” eins og 

Bergljót nefnir þær, sem við frændur og vinir höfum orðið aðnjótandi í áranna rás. 

Leigjendurnir og “stúlkurnar”, Franz Mixa og Anna Osterman. Allt varð 

skemmtilegt. Að ekki sé talað um “Ostermanleikinn”! 

Minnisstætt er þegar ég var þrettan ára að taka inntökupróf í Menntaskólann, með 

litlum árangri, eftir að hafa setið í undirbúningsdeildinni hjá Einari Magg heilan 

vetur að læra stafrófið afturábak og “skildingatíð” hjá Inga R. Helgasyni. Þá voru 

Páll og félagar að taka stúdentspróf, svo virðulegir að varla var litið við þrettán ára 

hengilmænu þó skyld væri. 
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Hann gekk þá menntabraut sem mörkuð hafði verið honum fyrir 200 árum  og 

gerðist að auki íhaldsmaður og félagsmálaskúmur. Í fjölskylduveislunum settust 

lögfræðingarnir og ræddu dómsmál og það persónugallerí sem þeim tengdst. Og 

bættist nú aldeilis í þann hóp. 

Heimur minn og heimur hans voru ólíkir. Mitt heimili á vinstri kantinum og 

áhugamálin listir, Tímarit Máls og menningar, Helgafell, Birtingur. Við Palli 

svindluðum okkur inn á sýningar og konserta - í Fríkirkjunni. 

Mamma keypti mynd eftir Nínu Tryggva. Þá var Páll hissa og spurði klassískrar 

spurningar: “Hvað á nú þetta að vera?” Við skildum ekki mann sem spurði svo og 

sagði svo. 

En smám saman fórum við að nálgast hvor annan. Hann kominn í vinnu til Gunnars 

frænda og ég meira að segja farinn að vinna í heilbrigðiseftirliti. 

Árið 1956 er vaxandi fjölskyldan komin hingað á Bergstaðastræti og við Páll orðnir 

sambýlingar. Þá var nú fjör í kotinu! Þegar ég hélt veislur endaði það alltaf með því 

að Páll var kominn til að halda uppi fjöri eða ég mættur i veislurnar uppi til að þiggja 

veitingar og hitta þá vinina: Jóhannes, Árna, Halldór, Stefaníu, Hjálmar og alla hina.  

Svo varð húsnæðið of þröngt, byggt og flutt burt. Þá hófst akstur bíleiganda með 

fjölskylduna til eftirlits með byggingunni á Laugarásvegi. Nær, hverja helgi, heilt ár! 

Ég veit ekki hvort menn gera sér grein fyrir þeim stórbokkaheimi sem 

borgarapparatið var á þeim árum. Guttormur, Tómas og kó voru ekki aldeilis lamb 

við að eiga, og Bolli ekki með í klíkunni.  

Þeir sem unnu í borgarperíferíunni á þeim tíma voru ekki vel settir með að koma 

skoðunum sínum á framfæri. Allt í einu er kominn þar Páll Líndal, góðgjarn maður 

sem vildi hvers manns vanda leysa með gleði. Ég held að persónuleiki Páls hafi 

breytt borginni meira en marga grunar. 

Velvilji hans var einstakur gagnvart mér. Ég held að hann hafi verið sú persóna sem 

fylgdist best með mér, var minnugur á ýmis lítilræði sem ég hafði fram að færa. 

Hann hringdi í mig til að fræðast um eitt og annað sem hann vissi að ég þekkti, bað 

mig um að taka að mér sitthvað smálegt. Allt í einu var ég á fertugsaldri kominn í 

einhverja ellinefnd!! Margir hafa sömu reynslu. 

Þar kemur að hann fer að fylgjast með listum og tekinn að víkja aðeins frá hægri til 

vinstri, sækja tónleika og sýningar. Hann gerist forgöngumaður borgara, frjálslyndis 

og umhverfisverndar. 

Ég leyfi mér að setja fram kenningu: Velvilji Páls og stuðningur var ástæða þess að 

Reykjavík komst í samband við myndlistarheiminn. Greiðvikni hans við listamenn 

myndaði gagnkvæm hjálparbönd við borgina án þess að nokkur veitti því athygli 

fyrr en að í ljós kom að borgin hafði átt merkilegasta nútímalistasafn landsins, stolt 

borgarinnar og prýði.  

Listamenn leituðu til hans þegar þeir voru í vanda, hann leysti málið, hjálpaði þeim 

og greiddi fyrir um listaverkakaup. Smám saman komst borgin og listamennirnir í 

samband. 

Því miður voru samskipti við listamenn  um skeið stormasöm - en þá var Páll Líndal 

ekki lengur nærri. 
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Hugarheimur Páls var frjór og skemmtilegur. Ég tel það væri mikilsvert ef einhver 

tæki sig til og safnaði ritverkum hans saman, hugsanlega með útgáfu í huga. Ég 

bendi á: Skýrslur hans um stjórnarráðið fyrir stofnun umhverfisráðuneytis og um 

skipulag stjórnarráðsins. Þetta er lærdómsríkt í stjórnlagafræði. Þá er skýrsla hans 

fyrir fjármálaráðherra um stuðning ríkisins við landbúnaðinn sannkölluð 

skemmtilesning sem enn er í fullu, jafnvel vaxandi gildi. 

Og lífið hélt áfram.  Stóratburðir eiga sér stað. Allt í einu er Páll kominn aftur á 

Bergstaðastrætið og við farnir að verða samferða í vinnuna kvölds og morguns og 

keyptum rúgbrauð hjá Bernhöft. 

Bobbi kominn í heiminn. Þórhildur, Jón og Bjössi vaxin úr grasi og barnabörn skjóta 

rótum. 

Margs er að minnast í ferli og samskiptum við góðan frænda.  

Lengi lifir minning góðs manns. 

 

 
Páll Líndal  í 85 ára afmælisveislu Þórdísar móðursystur sinnar  1. apríl 1889 
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Magnús Sigurðsson læknir. 

 
Magnús í 6. bekk B í M.R. 1949. 

agnús er aldraður, fæddur 28. sept. 1925, svo hans tími meðal okkar 

styttist eins og okkar fleir í vinahópnumm. Hann er eigi að síður við bestu 

heilsu og stundar áhugamál sín og velferðarmál af kappi. 

Magnús tók læknapróf 1962. Lengst síns læknisferils var hann í Árnessýslu þar sem 

hann var héraðslæknir og heilsugæslulæknir. Magnús hefur haft mörg áhugamál og 

eftir að hann hætti læknisstörfum stundað fræðistörf sem tengjast sögu 

læknisfræðinnar og málefnum hestsins. 

ORÐFÁKUR, fjölfræðibók sem Magnús hefur unnið að um árabil, er heimilda- og 

orðasafn um hesta og hestamennsku.  

Er Magnús kom til Íslands, að loknu læknisfræðinámi, vaknaði áhugi hans á 

hestamennsku og hann reyndi að vekja áhuga manna á þörf þess að safna 

heimildum, þjóðfræðiefni,  orðum og efni um hestamennsku, svo þau féllu ekki í 

gleymsku.  

Er leið að starfslokum fór Magnús að sinna þessu áhugmáli sínu af kappi. Fyrst með 

orðtöku efnis um hesta. Síðar tók við rannsókn á erlendum bókmenntum um efnið. 

Eftir starfslok innritaðist hann í HÍ í íslensku, m.a. í orðabókafræði. Útskrifaðist 

hann  frá H.Í. með BA próf 2005.  

Á meðan á öllu þessu stóð vann hann af alefli að samningu ORÐFÁKS. 

Megintilgangur ORÐFÁKS hefur verið að opinbera þjóðinni leyndardóm 

hestamennsku.  

 SAFN ORÐA OG ORÐATILTÆKJA. 

 MÁLSÖGUEFNI MEÐ DÆMUM  FRÁ UPPHAFI ÍSLANDSBYGGÐAR.  

 BÓKMENNTAEFNI, MEÐ ÍSLENSKUM OG ERLENDUM SÝNUM OG 

FRÁSÖGNUM. 

 FJÖLFRÆÐIEFNI UM HESTAMENNSKU. 

M 
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 ÞÝÐING NORRÆNNA, ENSKRA OG ÞÝSKRA FLETTIORÐA, TIL AÐ 

LÉTTA SKILNING OG SAMSKIPTI  ERLENDRA ÞJÓÐA Á ÍSLENSKRI 

HESTAMENNSKU. 

 FRÆÐSLA UM HESTA FRÁ FORNESKJU TIL NÚTÍMA, AÐ ÞVÍ ER 

VARÐAR MÁLFRÆÐI OG SÖGU; BÓKMENNTIR, FJÖLFRÆÐI, 

ÞJÓÐFRÆÐI OG ÞÝÐINGAR, LEYNDARDÓM ORÐA.  

Ritun er lokið af hálfu Magnúsar. Háskólinn á Hólum hefur tekið við bókinni til 

útgáfu.  Bókin, ef gefin yrði út á prenti, er mikið rit, um 4 bindi. Væntanlega verður 

þetta brautryðjandaverk gefið út á netinu. Myndi þá margskonar ítarefni bætast við, 

notagildi og útbreiðsla verksins aukast. 

Hólaskóli hefur einnig tekið á móti merkilegu bóka- og heimildasafni Magnúsar um 

hestinn. Þá má nefna að Magnús hefur gefið Nesstofusafni gögn og efni sem tengjast 

sögu læknisfræðinnnar.  

Hér hefur aðeins lítið verið nefnt af starfi og áhugamálum Magnúsar Sigurðssonar.   
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„Brjótum það upp!“ 

yrir nokkru var boðið upp á sagnfræðifyrirlestur um fróðlegt efni og 

nútímalegt. Þar var fjallað um konur í tengslum við efnahagsundrið, útrásina, 

sem blómgast nú í maí árið 2006. Mér leist vel á og spurði félaga minn hvort 

hann myndi ekki koma líka. Hann vísaði því á bug því fyrirlesarinn væri 

kvenréttindastelpa. Þetta særði jafnréttiskennd mína. Hví?  

Fyrst er til að taka að margar venslakonur mínar hafa alla tíð verið skörungar, 

skemmtilegir brautryðjendur í mennta- og stjórnmálum, atvinnurekstri, listum – og  

réttindum kvenna. Ég játa að vinirnir voru ekki allir upptendraðir gagnvart uppgangi 

og afrekum þeirra. Það þótti mér leitt.  

Auðvitað veit ég að margir eru fordómafullir, m.a. gagnvart konum. Kannski er ég 

það líka án þess að vera dómbær um það sjálfur. Sem betur fer þekki ég ekki þannig 

fólk og varast umgengni við það. Ég hef líka orðið fordóma var í minn garð – líka af 

hálfu kvenna. Það féll mér ekki vel í geð og fellur að sjálfsögðu engum í geð sem 

fyrir verður. 

Hvernig get ég haldið því fram að ég sé ekki haldinn fordómum gagnvart konum og 

réttindamálum þeirra? Mér finnst það bara! - en skal nú greina betur frá því. 

Fyrst ætla ég að taka fram að ánægjulegt er að heyra gott fólk og velviljað takast á 

um skoðanir sínar. Kona á fundinum ræddi um strákagengin á vinnustaðnum. Allir 

þekkja þá sem njóta þess að vera saman á vellinum, í laxi, pottinum og ræktinni. 

Sumir þeirra mynda á löngum tíma traust hvor til annars og nota það til að tryggja 

hagsmuni sína í atvinnulífi, stjórnmálum og hvar sem þeir geta því við komið. Á 

sama hátt gengur kona í saumaklúbb, hlaupahóp, dekurhóp, söngsveit. Og allir hafa 

það konunglega skemmtilegt eða svo er mér sagt þótt auðvitað beri skugga þar á eins 

og annars staðar.   

Í þessu viðfangsefni er ég hálfvegis utanveltu, eins og svo margir aðrir, karlar og 

konur. Þetta er ekki mitt tengslanet. Þegar ég heyri vini mína tala miður vel um 

konur almennt, kannski sérstaklega kvenréttindakonur - þá líður mér hreint ekki vel. 

Og þegar ég heyri konur hæðast að körlum og væna þá um fordóma, ef ekki eitthvað 

verra, til dæmis að vera á móti konum, þá verður mér ómótt. Ef eitthvað er sem mér 

er bölvanlega við þá eru það fordómar, og þeir eru margskonar, og ég sjálfur 

sennilega ekki alveg laus við þá. Þegar fyrirlesarinn góði sagði fornaldarfurðusögur 

af körlum, konum og misrétti þá vorkenndi ég honum. Ég vorkenndi honum vegna 

skorts á víðsýni og innsæi. Ekki nema bara fyrir það að fyrirlesarinn gat séð að í 

salnum var margskonar fólk, konur og karlar. Áhugi á sagnfræði var það sem 

sameinaði og sérstaklega það efni sem fjallað var um. En fyrirlesarinn þekkti ekki 

hópinn, var með tilbúið erindi, sem hafði ótal sinnum verið haldið á viðeigandi 

stöðum. Hélt að hópurinn sem safnaðist saman til að hlusta á sagnfræðivísindi hefði 

gaman af margþvældum dæmisögum um misrétti. Þá varð mér ómótt. 

Hvers vegna? Jú, ræðumaður beindi skeytum sínum að mér, og fleiri körlum í 

salnum án þess að þekkja okkur. Ég þekki þá ekki heldur, en ég reyni að þekkja 

sjálfan mig. Ræðan vakti sárindi með mér vegna þess að hún hafði ekki tilfinningu 

F 
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fyrir efni, sem var jafnrétti í nútímanum, á sviði sem er mikilvægt fyrir efnahag 

landsins, og mikilvægt að konur hasli sér þar völl, sem þær gera, þótt enn séu þær 

minna áberandi en karlar. 

Nú sé ég að ég neyðist til að gera grein fyrir hvaðan ég er kominn. Ekki hver ég er 

því það þekki ég ekki nógu vel, enn sem komið er. En ég mun reyna að grafast fyrir 

um það þann tíma sem ég á ólifaðan.  

Ein staðreynd í persónusögu minni er að ég hef aldrei þekkt afa mína. Þeir voru 

báðir dánir aldarfjórðungi áður en ég fæddist. Þannig voru hvorugt forelda minna 

alin upp með feðrum sínum heldur af styrkum konum sem samanlagt komu fjórtán 

börnum til fullorðinsára. Önnur amma mín, sem ég var mikið hjá, stjórnaði stórbúi í 

meira en hálfa öld. Sjálfur missti ég föður minn sex ára og því var það hlutskipti mitt 

að vera alinn upp af mörgum konum af tveim kynslóðum. Móður minni þóttu þau 

uppeldisskilyrðin hreint ekki góð, en ég er ánægður með þau, sé ekki endilega að 

kunningjar mínir hafi alltaf uppskorið mikið frá feðrum sínum, síst ef þeir voru ríkir 

og valdamiklir.  

En ég þekki það af reynslu að þetta margumtalaða uppeldi af hálfu einstaklinga af 

öðru kyninu, getur takmarkað reynslu og félagsskyn uppvaxandi kynslóðar. Svo ég 

taki dæmi sem snertir umræðuefni mitt hef ég aldrei fallið inn í þennan félagsanda 

karla, sem nú er dýrkaður, en var, að ég held, fátíðari fyrr. Ég fann helst fyrir honum 

á sumarvinnustöðum unglingsáranna til sjós eða lands. Mér hefur stundum fundist í 

lífinu að ég væri hindraður að þessu leyti er ég kom út í atvinnulífið meðal fólks –

einkum karla - sem beittu félagsandanum á þann hátt sem ýmsum konum fellur illa, 

en var hvorki vinátta né innsta félagsþörf, heldur hreint og klárt pot eða 

hagsmungæsla, sem studdi eða stóð vörð um frama. Það er skammgóður vermir og 

þeir urðu jafn einangraðir þegar valdafjaðrir og auður reytist af og ævin hnígur - eins 

og allir hinir.  

Konur ættu að varast sömu braut, því ef þær rækta sitt eðli þykir mér líklegt að 

uppskera þeirra í eðlislægum félagstengslum séu þeim almennt meira, miklu meira 

verðmæti en körlum almennt áskotnast. 

Þegar ég sat í salnum og hlustaði á hótfyndni um fótbolta  í Englandi og að svo og 

svo fáar konur hefðu einhverntímann setið á þingi, eins og það væri eftirsóknarvert. 

Ég heyrði fliss þegar gömlu sögurnar voru sagðar. Einhver í salnum sagði af 

hestamennsku stráka og annar sagði:  

Já, brjótum það upp! 

Minningar komu upp í hugann.  

Móðir mín, hóf er hún varð ekkja með okkur bræður fjögurra og sex ára, að vinna 

fyrir sér heima. Hún fór að kenna og vélrita. Smám saman tókst henni að koma sér 

upp dágóðu fyrirtæki, skemmtilegum viðskiptamannahópi, sem aðeins í tvö skipti á 

þeim fjörutíu og fimm árum, sem hún rak fyrirtækið beitti hana óheiðarleik eða 

drambi. Þeir þurftu á þjónstu að halda og hún á viðskiptum. Heimilið varð miðstöð 

menningarsamskipta og fjörugra heimsókna, karla og kvenna af öllu standi. Eins og 

gefur að skilja voru margir viðskiptavinirnir fyrirtæki kvenna og samtök þeirra. Ég 

læt ótalda þá menningarvita og listamenn sem voru daglegir gestir á heimilinu. Af 
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því að við vorum að tala um kvenréttindi komu á heimilið allir helstu brautryðjendur 

kvenréttinda. Svo margar að þær verða ekki taldar upp.  

En hvers vegna gerðist móðir mín sjálfstæður atvinnurekandi en fór ekki aftur inn á 

skrifstofuna sem hún hafði starfað við áður. Það var fyrst og fremst af umhyggju 

fyrir sonum sínu sem og því að hún var alin upp meðal góðs fólks í hvetjandi 

fjölskylduumhverfi. Hún hafði átti föður sem var brautryðjandi í kvenfrelsismálum 

og átti að sjálfstæðar atorkukonur. Ekki endilega kvenréttindakonur heldur þær sem 

trúðu á getu kvenna til að standa fyrir sínu og vera efnalega sjálfstæðar. 

Þegar minnst er á kvenréttindi er fyrsti lögfræðingurinn, læknirinn eða 

guðfræðingurinn gjaran nefndir. Óbættar hjá garði ligggja fjöldi atorkukaupkvenna 

sem ráku hljóðfæraverslanir, hattabúðir, matvöru- og vefnaðarvörubúðir, 

sælgætisgerðir, saumastofur, matsölustaði, veitingastofur, fata- og nærfatagerðir. (Ég 

minnist rannsóknar Guðjóns Friðrikssonar á störfum kaupkvenna í Rvík á fyrri hluta 19. 

aldar.) 

Á árunum milli stríða var vöxtur í fyrirtækjum kvenna sem stofnuð voru vegna þess 

að konurnar stóðu uppi sem ekkjur eða fráskildar, áttu fyrir börnum og 

vandamönnum að sjá. Þetta var mikill og sérstakur heimur. Þær stofnuðu tengslanet 

sín á milli. Þetta var umhverfið sem ég óx upp í og fylgdist með. 

Ég hef unnið einkum á fjórum stöðum/fyirtækjum. Allir voru með sín sérkenni í 

jafnréttismálum. Í hnotskurn get ég sagt að bæði á þeim vinnustöðum sem karlmenn 

ríktu og þar sem konur voru áhrifamiklar gátu komið upp torleyst starfsmannamál. 

Jafnvel á vinnustöðum þar sem andrúmsloftið var gott. Segja má að engin ein skipan 

mála eða kynjaskipting sé alslæm eða algóð. Miklu erfiðari voru aðstæður orsakaðar 

af pólitík eða tengdar valdabaráttu; ekki því að skila árangri eða gera samfélaginu 

gott. Ég tek undir með konunni sem sat fyrir aftan mig á fyrirlestrinum og sagði: 

“Brjótum það up”. Það á við um hverskonar klíkur beggja kynja. 

Upp í hugann á fundinum umrædda kom gleðilegt atvik. Þá fann ég til stolts af því 

að vera Íslendingur. Þetta var á kvennafrídaginn, þann eina og sanna. Daginn þann 

sat ég alþjóðaráðstefnu. Í hádegishlénu fékk ég fréttir frá Íslandi þegar Sigríður kona 

mín sagði mér af atburðum dagsins og andrúmsloftinu á Íslandi, þegar hún var í 

miðbænum og fagnaði. Þegar fundur byrjaði aftur síðla dags fékk ég tækifæri til að 

skýra ráðstefnunni frá því sem gerst hafði. Og það fór merkileg hrifningaralda um 

salinn. Þátttakendum þótti það óskiljanlegt en jafnfram hrífandi að þetta gæti gerst á 

Íslandi - og allt í friði. Var þá kvenkyn að vinna sigur, á karlkyni? 

Nei - í kynjabaráttunni ætti allt að snúast um að vinna bug á fordómum, brestum og 

meinlegum hagsmunum, stuðla að jafnrétti fyrir alla, skila árangri sem kemur nýrri 

kynslóð að gagni. Allt hefur sínar orsakir og afleiðingar. Margir láta sér þó skiljast 

að við erum flest jafnréttisfólk, líka karlar!  

Þannig getur fyrirlestur vakið minningar og margbrotnar tilfinningar. Hvort var það 

ætlunin? Það veit ég ekki.  

Eitt veit ég: Að við eigum eftir megni að halda sagnfræði og vísindum aðskildum frá 

pólitík því undarlega kvikindi. 

Ódagsett.  
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Afkomendamót 

 
Ræða á ættarmóti afkomenda systkinanna  

Álfheiðar Helgadóttur Briem og Jóns Helgasonar. 

Haldið að Lindarhvoli í Þverárhlíð. 

 

 
   Jón Helgason, Sigríður Helgadóttir, Álfheiður Helgadóttir Briem og móðir þeirra, Þórhildur Tómasdóttir. 

 

akka Jóni Guðbirni ættrækni hans að bjóða okkur hingað á þetta myndarbýli. 

Góð var hugmyndin að sameina afkomendurna frá Tjarnargötu  24 og 26 

ásamt afkomendum fósturdóttur ömmu, Jónu Einarsdóttur.  

Náið samband var milli fjölskyldnanna. Við bræðurnir fluttumst í Tjarnargötuna árið 

1936 með mömmu nokkru eftir að pabbi okkar dó.  

Það var okkar hlutskipti að alast þar upp og búa við kvennaveldi um tuttugu ára 

skeið. Álfheiður amma okkar bjó á efri hæðinni ásamt Þórdísi og Jónu fösturdóttur 

sinni, þar til hún giftist. Mamma bjó á neðri hæðinni og var þar með 

fjölritunarskrifstofu. 

Þarna var aðskilið húshald þar til 1949 þegar amma slasaðist og flutti niður í 

viðbygginguna sem enn stendur og hefur nú verið gerð fallega upp. Þangað komu 

börnin með afkomendur sína og leiddu fyrir ömmu af miklum hátíðleik, sem við 

bræðurnir þekkktum hvorki né skildum. 

Þ 
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Tengslin við frændur okkar í götunni voru lítil, nema við frændfólkið okkar að 

Tjarnargötu 26. Sambandið við það var náið alla tíð. Gengum við bræður, Páll og ég 

út og inn hjá ömmubróður, Jóni og „töntu“ Maríu alla tíð. Fjölskyldurnar áttu skap 

saman. 

Má segja að fjölskyldurnar  hafi skorið sig úr öðrum fjölskyldum í götunni. Ég get 

varla sagt að ég hafi komið inn í neitt af hinum húsunum. Nema þegar veislur voru 

eða húskveðjur. Þá sameinuðust allir og lánuðu húsgögn og borðbúnað. Þá kom ég 

þangað og burðaðist með húsgögn á milli. Vera má að það hafi verið vegna einhvers 

konar stéttamunar; af trúar- eða efnahagsástæðum. Kannski af öðrum ástæðum. 

Ömmubróðir og hans fjölskylda var alla tíð fátæk. Hann var með skrifstofuna í 

húsinu hjá sér og Cilla dóttir hans vann lengi á skrifstofunni hjá honum á hans 

kostnað. 

Því var fjarri Jóni biskupi að fjargviðrast yfir kaupinu. Fjölskyldan tók þrengingar á 

sig og hlífði Jóni við fjármálaáhyggjum. Töldu ýmsir að hann hreinlega hefði ekki 

vitað um hvernig efnahaginum var háttað. Þar kom þó að ráðherra kallaði biskup 

fyrir sig og sagði að kaupið yrði hækkað við hann hvað sem hann segði. Það var 

örugglega ekki Jónas frá Hriflu. 

Það er farið að fyrnast yfir ritstörf og fræðimennsku Jóns biskups. Hann var 

sívinnandi frá morgni til kvölds. Vísiteraði flestallar kirkjur landsins og málaði af 

þeim myndir. 

Eiginlega er það fyrir myndirnar sem hann er mest metinn nú. Fáir á hans tíð vissu 

um myndagerð hans þar sem hún fór einkum fram fyrir fótaferðatíma annarra. 

Ömmubróðir var barngóður mjög og lét það óátalið þótt ég væri að sniglast inni á 

skrifstofunni hjá honum, sæti í stóra leðurstólnum og fylgdist með öllu sem fram fór. 

Þá tók hann mig með sér í gönguferðir en þeir gengu daglega um hafnarsvæðið, 

hann og Jóhannes bæjarfógeti. Einu sinni var ég við Tjarnargötu 18 ásamt tveim 

bekkjarbræðrum úr Miðbæjarskólanum. Strákarnir voru eitthvað að ólátast og 

köstuðu snjóboltum í rúðurnar á húsinu. Þá kemur ömmubróðir gangandi og sér 

hvað strákarnir aðhöfðust. Honum rann í skap, gekk til þeirra og sló til þeirra með 

stafnum. Mér þótti þetta engan veginn gott.  

Nokkrum árum síðar þegar Jón féll frá kom kennslukonan mín, hún Sigga feita, inn í 

bekkinn og segir tíðindin að nú sé Jón biskup dáinn. Þá heyri ég í öðrum hvorum 

slöttólfinum sem orðið höfðu fyrir barðinu á ömmubróður. Hann greip andan á lofti 

þar sem hann sat fyrir aftan mig og sagði: “Þessi góði”. 

Ég hef þekkt alla biskupa sem síðan hafa verið yfir landinu. Ég skal játa að enginn 

stenst í mínum huga samanburð við ömmubróður.  

Ég minnist ávallt orða hans í viðtali við Valtý Stefánsson eftir að hann hætti 

biskupsembætti. Valtýr kallaði hann biskup. Þá svaraði ömmubróðir að bragði: 

„Fyrrverandi biskup, og var það mikill léttir“. 

Úr því að ég minnist á dauða ömmubróður. Jarðarförin var fjölmenn og mikið 

skrifað um hann. Þá sat Marta María í fangi Hildu frænku sinnar í Tjarnargötu 26, sá 

hana fletta Morgunblaðinu með minningargreinum og myndum á mörgum síðum: 

Þegar flett var spurði hún: „Er hann hérna í himnaríki?“ 
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Hann var skemmtilegur ræðumaður og fjörugur maður og bar ákaflega sterka 

pesrsónu. Þær voru óteljandi messurnar sem við bræður sóttum með honum og 

ömmu. Þegar komið var heim frá messunni var ávallt spurt hvaða efni ræðumaður 

hefði  fjallað um. Ekki var það aldeilis auðhlaupið að því að segja hvað séra Bjarni 

Jónson eða séra Friðrik Hallgrímsson voru að ræða. En aldrei fór það milli mála 

þegar biskup talaði. 

Ég minntist á áramótaveislurnar í Tjarnargötu. Það var aldeilis gustur þegar 

biskupsfjölskyldan gekk til stofu. Það var haft eftir mér litlum eftir að sungið var 

“Nú árið er liðið” að ömmubróðir syngi svo fallega, „hann væri alltaf á undan eða 

eftir.” 

Páll Líndal, frændi okkar, ritaði um Þórhildi Tómasdóttur og bar þau saman séra 

Helga Hálfdánarson og sagði að hann hafi verið alvörugefinn en hún glaðvær mjög 

og bætti við, að mig minnir, að Sigríður Helgadóttir í Odda hefði fengið meira af 

glaðværð mömmu sinnar en Álfheiður. Ekki þekkti ég Sigríð mjög vel. En mér þótti 

Álfheiður bæði hláturmild og fjörug samkvæmiskona, sérstaklega þegar við 

bræðurnir vorum búnir að porra hana upp. 

Álfheiður var mun glaðværri en Páll Briem, maður hennar, en hafði mjög góð áhrif á 

hann þannig að hann léttist allur í skapi og varð gamansamur á köflum eftir að þau 

kynntust. Enda væri með ólíkindum ef glaðværð Þórhildar hefði stöðvast við 

Álfheiði en gengið samt til barna hennar sem mörg voru, og eru gáskafull, eins og 

margir afkomendur Jóns og Sigríðar, sem reyndar voru sumir atvinnumenn á því 

sviði. 

 Sagði frá hvernig Tjarnargatan varð til.  

 Hið merkilega ár 1904. 

 Tímabil húsnæðisleysis.  

 Embættismennirnir sem fluttu suður voru í mestu vandræðum.  

 Þeir fengu þá hugmynd að byggja við Tjörnina.   

 Klemens Jónsson og Páll komu frá Akureyri. 

 Eggert Briem úr Skagafirði. 

Páll frá Akureyri og lenti í mjög slæmu húsnæði í Hafnarstræti - húsinu 

Klampenborg, þar sem var vindlaverksmiðja. Sigurður Briem bjó í pósthúsinu sem 

þurfti að rýma. 

Vilhelm Bernhöft tannlæknir nýtti Tjarnarbrekkuna til hrossabeitar. 

Tryggvi Gunnarsson bankastjóri og alþingismaður var helsti verktaki landsins og tók 

að sér að leggja götuna og fengu lóðir auk bræðranna Klemens Jónsson og Björn 

Ólafsson augnlæknir. 

Briemsnafnið festist við húsin og að þetta væri Briemsgata. En svo var ekki. Páll 

Briem dó 1904 löngu áður en húsið að Tjarnargötu 24 var byggt. 

Ég skrifaði um það í Lesbókina fyrir 10 árum að hugmyndirnar væru ekki allskostar. 

Og hélt áfram þar sem Björn Líndal og Sólveig hafa eignast Tjarnargötu 28 og 

Álfheiður Líndal,  Helga Hansdóttir og Kristinn hafa eignast nr. 24 og endurnýjað. 

Það raunverulega ættarveldi Tjarnargötunnar var að stofni til systkinin Álfheiður 

Helgadóttir Briem og Jón Helgason.  
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Tómas læknir, bróðir þeirra, héraðslæknir í Mýrdal, var kvæntur Kristínu 

Ísleifsdóttur. Sigurður Briem átti Guðrúnu Ísleifsdóttur. Björn Ólafsson að 

Tjarnargötu 18 átti Sigrúnu Ísleifsdóttur. 

Náin tengsl voru milli fjölskyldnanna í nr. 24 og 26. 

Ekki hægt að segja það sama um bræðurna Sigurð að Tjarnargötu 20 og Eggert nr. 

28. 

Kannski var þar þjóðfélagsstöðu um að kenna. Jafnvel stjórnmálalegum ástæðum. 

En ég á aðrar skýringar. 

Segja má að Briemssystkinin hafi ekki verið nátengd hvort öðru. 

Hvað snerti Tjarnargötu 24 skipti það mestu að þegar Eggert P. Briem var að byrja í 

menntaskólanum veiktist hann og var almennt talið að um berkla væri að ræða. 

Hræðslan við berkla var svo mikil að tók fyrir samband milli fjölskyldnanna um 

skeið, og það svo mjög að ekki greri lengi alveg um heilt.  

Að nokkru leyti kann að hafa verið um mismunandi skapgerð að ræða. 

Mikilvægast var að Þórhildur Tómasdóttir flutti til Álfheiðar dóttur sinnar. Þórhildur 

var frændrækin og var mjög gestkvæmt hjá henni og þegar hún gaf sig tók Álfheiður 

dóttir hennar við og Jón sem, var mjög ættfróður. 
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Flug og vellir 

ngur fylgdist ég með lendingarstað flugvéla á Briemstúni í Vatnsmýri 

(sjóflugvéla í Vatnagörðum og Skerjafirði). Þar var vagga 

alþjóðaflugþjónustu sem  dagaði uppi sem umdeildur innanlands- og 

þotuliðsvöllur.  

Hef ég orðið vitni að tveim dauðaslysum þar, enda hefur völlurinn blasað við út um 

gluggann hjá mér svo lengi sem ég man. Ég man bæði Balbo og Lindbergh.
1
 

Ég dróst inn í deilur þegar ég annaðist hljóðmælingu fyrir borgarlæknisembættið á 5. 

og 6. áratugnum. Þá var býsna mikið millilandaflug og sundurþykkja um völlinn 

vegna hávaða. Flugmálastjórn dró þá þegar taum „flugsins“ og þótti, með réttu eða 

röngu, lítið vit í efasemdum heilbrigðiseftirlits um hávaða; gerir sjálfsagt enn. Ég 

fann fyrir því hve erfitt var að lenda í orðaskaki við flug(mála)menn, sem voru 

vormenn þjóðarinnar. Það hafði neikvæð áhrif á heimilislíf að fylgjast með og skrá  

flugferðir úr stofunni okkar og vera oft með hljóðmæli á lofti. 

Svo skipti ég um starf og bægði frá mér neikvæðum hugsunum í garð „flugsins“. 

Strax og ég hætti mælingum og skýrslugerð þótti mér sem drægi úr hávaðanum; 

nema það hafi verið vegna þess að flugumferð fluttist héðan úr bænum að hluta. 

Einnig varð tvöfalt rúðugler ráðandi. Kannski verða menn enn sáttari með þreföldum 

rúðum? 

Alla tíð hefur verið erfitt að fá upplýsingar um hvaða reglur gilda um hvenær 

sólarhrings flugvöllurinn er opinn; hver skuli vera flugstefna og hvernig reglum er 

fylgt fram. Ekki fer hjá því að mér verði hugsað í þessa áttina, þegar veðrið er gott, 

fjölskyldan í garðinum að rabba um daginn (flugið) og veginn (flugleiðina); hvort 

virkilega sé leyfilegt að víkja svo fljótt frá beinni stefnu að flogið sé beint yfir 

kaffibollann. Nágranni minn skráði einu sinni flugvélar í „snertiflugi“ og taldi fimm 

ferðir sömu vélar á einni sólskinsklukkustund. Mér skilst að snertilendingar séu að 

meðaltali 120 á dag. Hvað um hljóðkúta á flugvélar?! 

En við erum undir fjalaketti, því sá valdamikli „NÝI LANDSPÍTALI“ er í 

uppsiglingu í nágrenninu. Milli tveggja ríkisstofnana, flugmála og spítala, hefur 

hræðslubandalag komist á. Sem sé; líf sjúkra og slasaðra á þessu landi á allt sitt 

undir því komið að þessar stoðir séu klesstar, hvor upp að annarri. 

                                            
1
 Árið var 1933. Þeir komu báðir fljúgandi úr vestri. Ég var á stéttinni fyrir utan Litlabæ 

þegar hópflug Ítala, tuttugu og fjórar vélar undir stjórn Balbo, komu fljúgandi, ekki samt 

beint yfir Litlabæ. Við vorum hluta af sumrinu í fóstri meðan pabbi og mamma voru í 

útlöndum. Ég í Nesi og Palli í Ráðagerði. Við vorum þar á hlaðinu þegar Charles Lindbergh 

og konan hans, Anne Morrow, kom fljúgandi úr vestri, lágt yfir bæinn þar sem allir stóðu úti 

á hlaðinu. Palla var lyft upp á garðstaur, svo hann sæi betur, því hann var svo lágur í loftinu. 

Þegar vélin flaug yfir hrópaði hann: Konan hans situr á stýrinu! Allir hlógu yfir þessari 

spaugilegu athugasemd sem oft var höfð eftir honum og þótti alltaf  jafn skemmtileg. Líka 

næsta sumar er hann náði í brýnið hans Kristins Brynjólfssonar, mannsins hennar Önnu 

frænku, braut það og kom með það hróðugur til hans og sagði: Nú á Kristinn frændi tvö 

brýni! 

U 
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Nefna má annað svið sem ég kom líka nálægt, fyrir löngu. Sjúkraflutningar hafa 

tekið  framförum eins og hjálparstörf. Ekki veit ég hvort fleiri hafa veitt því athygli 

en ég að sírenunotkun í sjúkraflutningum hefur minnkað stórlega. Sama segja fleiri 

og yngri en ég. Faglegt skipulag sjúkraflutninga, menntun og sérhæfing 

sjúkraflutningaliðs hefur leitt til þess að ekki er talið að lífið liggi nú jafn oft við í 

sjúkraflutningum og fyrr. Skipulag hefur leitt til þess að búið er betur að sjúkum og 

slösuðum og móttaka þeirra tryggari. Því hefur stórlega dregið úr asa, hávaða og 

slysum í flutningi sjúkra. Hljóðvist sjúklinga og nágranna hefur stórlega batnað, að 

þessu leyti. 

Heyrt hef ég kunnáttumenn í slysa- og sjúkrahjálp halda því fram að fyrst og fremst 

þurfi að undirbúa sjúkling,  „stabílísera“ og flytja þá er það hefur tekist. En á þessa 

staðreynd var lítið minnst fyrr en það kom upp á yfirborðið í deilum sem risu á 

Landspítala um launakostnað (auðvitað); ósennilega vegna velferðar sjúklinga, síst 

vegna staðsetningar flugvallarins. 

Í  umræðu um flugvelli hef ég ekki fengið upplýsingar eða heyrt getið rannsókna á 

notkun flugvalla og flugvéla, mest rætt um „vindrósir“ á ýmsum heiðum og um 

afstöðu almennings til málsins, án fræðslu; hvort flugvellir eigi að vera hér eða þar, 

á heiði, nesi, eyju eða sjávarbotni. Rannsóknir flugskólans Keilis lofa góðu. Margar 

almannastofnanir hafa „upplýsinga“-fulltrúa í þjónustu sinni, sem bíða eftir því að 

reitt sé til höggs; ekki endilega gagnvart þjóðinni, heldur þeim sjálfum. 

Flutningur flugvalla hefur býsna oft átt sér stað. Sjálfur hef ég fylgst með flutningi 

alþjóðaflugs frá Bromma til Arlanda í Svíþjóð; frá Fornebu til Gardermoen í Noregi 

og frá Reykjavík til Keflavíkur. Ekki hefur það allt mælst vel fyrir, hinu versta spáð, 

nema kannski hvað Keflavík áhrærir, þar til nú. Allir eru flugvellirnir í 

ámótafjarlægð frá höfðuðborgum landanna og reynast vel.  

Nýlega virti ég fyrir mér umferðina við Gardermoen. Löng leið er þangað frá Osló, 

en örstutt að fljúga þaðan t.d. til Bergen eða Stavanger. Flugstöðin er skipt, almenn 

afgreiðsla, erlent flug annars vegar og innanlandsflug hinsvegar, með ágætri 

þjónustu sem á við (þarf ekki að koma „tax-free fyrir í herbergiskytru eins og fyrir 

Grænlands- og Færeyjafarþega á Vatnsmýrarvelli). Allt með faglegum þjónustu- og 

menningarblæ. Hraðlestin frá vellinum að aðaljárnbrautarstöðinni virðist hafa verið 

fljótfærnisákvörðun, tekin í hita augnabliksins, er verjast þurfti  andúð, þegar átti að 

flytja völlinn. Það sama gæti gerst hér. En samhliða lestinni þróast strætisvagnakerfi, 

til og frá þéttbýlisstöðum og íbúahverfum. Sýnist fólk ánægt, á leið til næstu bæja 

eða í innanlands- og millilandaflug.  

Þar kem ég að því, sem mér sýnist lítið hafa verið rætt: Hvert er þjónustusvæði 

Reykjavíkurvallar? Skagafjörður, Skaftafellssýsla, Húnavatnssýsla o.fl. Hvaðan 

koma flugfarþegar og hvert eru þeir að fara og í hvaða erindum? Sýnast mér margir 

landsbyggðarmenn, á leið til útlanda, þurfi að vera nætursakir í Reykjavík, ef um 

flug til útlanda er að ræða. Sama þegar komið er til landsins, jafnvel þó menn séu á 

eigin bílum. Tímaeyðsla og kostnaður.  

Fyrir skömmu átti ég leið út á flugvöll og heyrði í útvarpi neikvæðar umræður um 

flutning Reykjavíkurflugvallarins.  Varð þá litið yfir bílastæðin sem eru mörg við 



85 

flugstöðina. Skrapp ég út að afgreiðslu FÍ 24.8. Voru þá 308 bílar á stæðum um 

hádegisbil þá helgi. Mér var ljóst að starfsmannabílar hljóti að vera nokkrir. Fór 

þangað aftur 29.8. upp úr miðnætti. Þá voru 189 bílar á stæðinu. 

Fyrir nokkru fréttist að Flugfélag Íslands vildi, að mér skildist, skipuleggja bílastæði 

og hefja gjaldtöku. Þá gaf sig fram einhver flugvallastjórn, sem bannaði það; sagðist 

eiga svæðið! Vona að ég fari rétt með. Sem sé, bílastæðin eru enn og verða sennilega 

óbreytt. Hvað er á seyði? Eru hér vélabrögð tengd óbreyttum flugvelli? Mér þykir 

margt benda til þess að það séu einkum stofnanir, fyrirtæki eða vel efnaðir farþegar 

sem eiga aukabíla á flugvellinum til að grípa til, á sama hátt og Vestmannaeyingar 

eiga aukabíla á Landeyjasandi. Er Reykjavíkurflugvöllur kannski fyrst og fremst 

fyrir þingmenn eða ...  

Fróðlegt að líta til sögunnar og sjá hve tregðulögmálið er ríkt gagnvart breytingum! 

En hvað segir sagan? Auðvitað að breytingar, hvort sem um er að ræða síma, 

rafmagn, viðskipti, hömlur, afnám hafta, reglur eða menning, breytir samfélaginu, 

leiðir kannski til framfara þegar til lengri tíma er litið, þó menn eigi það til að efast 

um framtíðina. Nú er tilraunin Reykjavíkurflugvöllur fullreynd og kominn tími til 

nýrrar! 

Verði flugvöllurinn áfram á sama stað? Þá fer það einhvern veginn! 

Eftirkomendurnir sjá um sig! Ekki ég!  

Fréttablaðið 2014. 
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Hafliði Jónsson 

1923-2007 

 

ú hlýt ég að drepa penna í blek er fornvinur hverfur yfir móðuna miklu. Ég 

sakna góðs drengs sem ég átti lengi bestu kynni af. 

Fyrst og fremst minnist ég velviljaðs manns. Ef ég væri skáld gæti ég lýst 

brosinu, hlédrægum, hýrum svip, ytri einkennum persónuleika hans. 

Upphaf kynna okkar var árið 1941. Ég bjó hér í  Reykjavík þar sem móðir mín var 

með dálítið fyrirtæki sem tók tíma hennar frá heimilisrekstri. Þá fékk hún til 

aðstoðar á heimilið systur Hafliða, hvora á eftir annarri, Sigrúnu og Þorgerði frá 

Vatneyri, báðar innan tvítugs. Þær voru einstakar stúlkur, þokkafullar, greindar og 

vöktu aðdáun þeirra sem í húsið komu. 

Skrýtið með kynni mannanna. Þau þurfa ekki að vera löng eða innileg meðan þau 

standa yfir. Á augabragði geta þau samt  markað spor í minninu eða hnýtt varanleg 

bönd. Til systranna komu bræður þeirra, Björgvin, Jón og Hafliði. 

Jón þekkti ég sem ritstjóra Útvarpstíðinda og skáldsins úr Vör. Við kynntumst best í 

Stokkhólmi 1956 þar sem hann var í heimsókn. Vorum við þar í sambandi, 

spjölluðum lengi. Var þetta indæl samvera sem við rifjuðum oft upp. Hvað við 

ræddum man ég ekki og Jón mundi það ekki heldur. 

Kynnin við Hafliða voru ólík. Hann lærði garðyrkju. Fyrsta starf hans hjá 

Reykjavíkurborg, líklega árið 1943, var að stjórna strákahópi við að skipuleggja 

Gróðrarstöðvargarðinn við Laufásveg. Það var erfitt ungum manni um tvítugt að 

nudda okkur fimm til sex árum yngri til vinnu ásamt Guðmundi sem seinna var 

kallaður Jaki. 

Hafliði þurfti aukavinnu. Mamma fann verk handa honum í Tjarnargötu 24 og fékk 

hann til þess, með veikburða hjálp okkar bræða, að koma lagi á garðinn. 

N 
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Árum síðar var auglýst starf garðyrkjustjóra borgarinnar. Hafliði þekkti ekki 

málsmetandi menn til stuðnings sér. Í hjálparleysi sínu bað hann mömmu um að 

skrifa fyrir sig meðmæli. Það gerði hún og sparði ekki stór orð og sannfæringarkraft.  

Hafliði hlaut embættið, reyndist strax vel, þótt ungur væri. Hann var reglusamur, 

sem var nýlunda í því embætti. Hann var viss um að meðmælin hefðu haft 

úrslitaáhrif á stöðuveitinguna og ætti hann mömmu þökk að gjalda. Ekki var hún 

trúuð á það, en hans trú var jákvæð.  

Seinna fengum við hann til að skipuleggja garðinn okkar hér á Bergstaðastræti. 

Vona ég að við hjón höfum í yrkju okkar ekki orðið hugsjón hans til minnkunnar. 

Um svipað leyti og Hafliði fékk embættið hóf ég líka störf hjá borginni. Áttum við 

Hafliði samskipti lengi.  

Fylgdist ég með framgöngu hans og vinsældum í starfi. Þótti mér mikið til um 

hjálpsemi hans við Ásmund Sveinsson myndhöggvara, sem dáði hann umfram aðra 

og lofsöng oft.  

Þá fylgdist ég með merkum ritstörfum þeirra bræðra, Hafliða frá Eyrum og Jóns úr 

Vör. Fékk fréttir af fjölskyldunni er leið lá um Patreksfjörð.  

Við Hafliði og Guðleif kona hans áttum sameiginlega lífsreynslu síðar, sem ég rek 

ekki hér. Allt varð það til þess að velvild okkar á milli óx. 

Ég þakka Hafliða Jónssyni og fjölskyldu hans fyrir góð kynni. 

< 
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Fyrsti nútíma Íslendingurinn  
Tómas Sæmundsson  

200 ára í ár 

 
 

Það gladdi mig er ritstjóri TMM bað mig minnast Tómasar Sæmundssonar hér á síðum 

þessa góða rits á merku afmælisári hans og besta vinar hans Jónasar Hallgrímssonar. 

Hún vissi að ég vildi halda minningu hans á loft. En hún vissi ekki að ég væri alinn upp 

í húsinu þar sem Þórhildur langamma mín, dóttir Tómasar, bjó lengi og þar til hún dó, 

sex árum áður en ég fæddist! Þar söfnuðust saman afkomendur Tómasar og Sigríðar og 

frændur. Í næsta húsi bjó sonur hennar Jón biskup Helgason, ævisöguritari Tómasar, 

frumkvöðull þeirrar bókmenntagreinar, sem gaf út bréf hans fyrir 100 árum. Þetta var 

umhverfi frændrækni og frásagna af Tómasi. 

argt gekk Tómasi Sæmundssyni í hag á skammri ævi hans. Svo var fyrir 

að þakka upplagi, gáfum, stuðningi, eldmóði, framfaravilja og geníalíteti. 

En andstreymið var mikið, fyrst og fremst heilsuleysi og vanþróun 

landsins. Þrátt fyrir fátækt þjóðarinnar, almennan menntunarskort og stöðnun tókst 

Tómasi að afla sér óvenjulegrar þekkingar og fágætrar reynslu. Hann eignaðist og á 

stuttum ferli góða lagsbræður og stuðningsmenn sem mátu hann mikils og hrifust 

með honum.  

Tómas leitaði móti straumi og ávann sér hylli þeirra sem kynntust honum og 

störfuðu með honum, þrátt fyrir skapsmuni sína, óhvikular skoðanir og beitta 

gagnrýni. Þeir mátu mikils hugsjónir hans og eldmóð. Hann stuðlaði að velferli 

almennings sem hann barðist fyrir, en lá sjálfur í valnum þrjátíu og fjögurra ára 

gamall eftir tæpra sex ára ævistarf. Hann var syrgður af mörgum og dáður. Þó vissu 

M 
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fáir um skerf hans, því rit hans lágu og liggja raunar enn vankönnuð í menntabúrum, 

sem hann nefndi svo, og hann trúði að gætu orðið menningu þjóðarinnar til 

framdráttar er fram liðu stundir. Má vera að svo verði. Altént geymslustaður og 

aðfangastaður sögu- og bókmenntarannsókna. Einhvern veginn skynjaði þjóðin og 

hreifst af þessum óeigingjarna eldhuga. 

Hvað gerði Tómas einstæðan? 

Sveitadrengur var hann undan Eyjafjöllum og gekk til bústarfa á jörð föður síns í 

Eyvindarholti eins og aðrir. Hann kveinkaði sér ungur undan þeim. Samt varð það 

áhugamál hans upp frá því að bæta búskaparhætti og meðferð lands. Hann var 

lestrarhestur, las og las, og var settur til náms. Foreldrar hans voru dugnaðarfólk, 

sem braust úr fátækt til bjargálna, hafði trú á honum og bjó vel að honum. 

Honum var komið í Odda þar sem fyrir heimaskóla stóð menntamaður og uppalandi, 

sem varð hjálparhella hans. Sá var séra Steingrímur Jónsson, áður stjórnandi 

Bessastaðaskóla og síðar biskup. Ærslum Tómasar og annarra nemenda fylgdist 

hann með – en refsaði ekki – fann ekki einu sinni að þeim. Úr þessu virðist hafa 

þróast skólabragur og nemendamenning sem fylgdi Tómasi upp frá því, mótaði líf 

hans og samskipti við vini og samstarfsmenn, ekki síst Jónas Hallgrímsson, jafnaldra 

hans og skólabróður á Bessastöðum. Síðar yfirfærðust tengslin til sveitunganna, en 

þar var hann við alþýðuskap. 

Bessastaðaskóli virðist ekki hafa haft sérleg áhrif á Tómas. Kennarar voru misjafnir. 

En hann lét ekki kúgast. Hann sýndi hæfileika til að tengjast og halda vináttu. 

Líklegt er að góð áhrif hafi haft á þá félagana dvöl ungs norsks gestanemanda, 

Rudolf Keysers, sem væntanlega vakti söguáhuga hans. Urðu þeir Keyser samskipa 

til Hafnar og stunduðu þar menningu saman. Keyser varð þekktur söguprófessor í 

Noregi.  

Nágrennið við bæjarkrílið milli holtanna, Reykjavík, reyndist honum hollt, þrátt fyrir 

allt. Í Reykjavík og Laugarnesi sat lærifaðir hans, biskupinn sem studdi hann svo að 

hann gat dvalið þar í upplestrarleyfum og síðar þegar hann kom þar við. 

Reykvíkingar fyrirgáfu honum ekki allir skoðanir hans á bænum, enda þekktu og 

þekkja fæstir skoðanir hans og framtíðarsýn á möguleika bæjarins og á hverju hún 

byggðist. Hann hafði óbeit á þeirri dönsku búðarþjónamenningu sem var á góðri leið 

með að heltaka Jónas vin hans. Loks losnaði hann úr viðjum eftir linnulausa 

hvatningu Tómasar að koma nú til Hafnar og virkja hæfileika sína. En þá var Tómas 

farinn í suðurlandaferðina miklu. 

Tómas fór til náms í Höfn, þessari höfuðborg og heimsborg Íslendinga sem lagði 

margan dreng að velli. Fyrst var það nám í almennum fræðum og síðar í guðfræði. 

Stúdentar skiptust í náms- og gleðimannaflokk, sem sennilega var upphaf 

flokkaskiptingar nútímans. Tómas tók til óspilltra mála við nám og öflun víðtækrar 

þekkingar sem setti svip á allt lífsstarf hans.  

Meðan á námi stóð fór Tómas til Íslands, heimsótti átthagana og vini sína í 

Reykjavík og nágrenni. Þá var skrifstofumaður hjá Steingrími biskupi Jón 

Sigurðsson, fjórum árum yngri, sem ekki hafði enn komið sér utan til náms.  
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Í heimsókninni kynntist Tómas Reykjavík betur en áður. Skoðanir hans á bænum 

tóku á sig mynd og skerptust síðan í suðurferðinni. Gerði hann skipulagsmál, eins og 

nú er nefnt, upp frá því að áhugamáli sínu og sýndi þar rómaða framsýni. 

Eftir því sem sögur herma átti hann erfitt með að fá aftur far til Hafnar. Hélt hann 

því til Akureyrar til að fá skipsfar. Varð það örlagaferð því þá kynntist hann 

konuefni sínu, sýslumannsdóttur í Garði í Aðaldal, Sigríði Þórðardóttur. Hún sat í 

festum uns hann kom aftur úr suðurlandaförinni.  

Tómas umgekkst ekki marga í Höfn, en nokkur atriði virðast hafa ráðið úrslitum um 

þroska hans: Hann stundaði nám af kappi, las mikið og fylgdist vel með því sem 

gerðist í veröldinni. Hann fór að meta verðleika menningarstarfs 

Lærdómslistafélagsins og umdeilds upplýsingarmanns, Magnúsar Stephensen 

dómstjóra. Leiðbeinandi Tómasar við háskólann var Birgir Thorlacius, mikill 

menntamaður íslenskrar ættar, sem fór nokkru síðar í langferð suður um Evrópu. 

Hann kynntist Baldvini Einarssyni og varð fyrir áhrifum af honum og útgáfustarfi 

hans þann skamma tíma sem Baldvin átti ólifaðan.  

Tómas hóf útgáfu- og ritstörf þegar hann var 25 ára, 1832, árið sem hann lauk 

guðfræðiprófi með ágætum árangri. Segja má að þá hafi hann fyrst sýnt 

umheiminum og sjálfum sér hvað í honum bjó og hvatt til frekari afreka. Hann fékk 

innsýn í skáldverk Eggerts Ólafssonar og deildi áhuga sínum með læknanemunum 

Eggerti Jónssyni og Skúla Thorarensen. Saman réðust þeir í bókmenntalegt stórverk 

sem var frumútgáfa kvæða Eggerts Ólafssonar. Hann skrifaði í Skírni um útkomnar 

bækur, tók þar við af Baldvini sem hafði skrifað um sama efni. Hann ritaði og gaf 

sjálfur út merkilegt bókarkorn á dönsku í Höfn, einkum um skólamál á Íslandi. 

Þar með hófst brautryðjandastarf Tómasar.  

Þá kom að suðurferðinnni þessu merkilega uppátæki, sem aldrei verður skýrt til 

fulls. Að vísu sagði Tómas frá því í bréfum að hann teldi að námi væri ekki fulllokið 

nema með æðri prófgráðum eða námsferð eins og þessari. Kannski voru það áhrif frá 

Birgi Thorlacius, hugsanlega einnig Jóhönnu "fögru" Briem frá Grund, sem var með 

Thorlaciushjónunum í för. Sennilega hefur þetta leitt til þess að hann lagði á líkar 

slóðir, um Þýskaland, Ítalíu og Frakkland. Hann fór samt víðar eða alla leið til 

Tyrklands og Englands. Ferðin tók tvö ár. Virðist honum hafa tekist að ávinna sér 

færni í þýsku, frönsku, ítölsku og ensku. 

Suðurgangan var furðuferð. Merkilegt er hvernig honum tókst að hrinda henni í 

framkvæmd, nýta tímann til að fræðast um menntamál þjóðanna, atvinnuhætti, 

stunda háskólanám, kynnast mikilhæfu fólki og menningarstraumum.  

Ferðasagan, sem Jakob Benediktsson gaf út 1947, er fróðleiksbrunnur og vaxandi 

rannsóknarefni. Hún hafði spurst út og kaflar úr henni birst 100 árum áður. Þá var 

getið um ferðina í bréfum Tómasar sem Jón biskup Helgason gaf út 1907. Um bréfin 

var sagt að ef menn vissu ekki hvað ættjarðarást væri ættu þeir að lesa þau. 

Þegar Tómas kom aftur til Hafnar 1834 var Baldvin dáinn, Jónas kominn þangað og 

hópur hafði myndast um útgáfu nýs tímarits. Sent hafði verið út dauflegt kynnisbréf 

til Íslands. Þegar Tómas mætti á staðinn var eins og stormsveipur færi um 

útgáfustarfið, framkvæmdir hófust og Tómas samdi merka stefnuskrá sem birtist í 
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upphafi fyrsta árgangs Fjölnis 1835. Hún rættist ekki að fullu frekar en aðrar 

stefnuskrár! 

Nú opnaðist leið til heimferðar er eftirsótt prestsembættið að Breiðabólstað í 

Fljótshlíð varð laust, en þar var hann kunnugur. Tómas gekk ótrauður fyrir Friðrik 

VI. Danakóng og tryggði sér Staðinn. Sýnir það að sjálfstraustið var í lagi eftir 

suðurförina, þótt hann hefði veikst alvarlega af tæringu meðan hann var í París. 

Löng spítalavist og vosbúð í París gengu á krafta hans. Lá við að ferðin rynni út í 

sandinn og hann jafnvel settist að í París. Hann hafði vart mátt til að halda ferð sinni 

áfram um England. 

Þannig skildi hann við félagana áður en hann fór til Íslands að hann samdi við þá um 

hvernig að útgáfu tímaritsins skyldi staðið. Þegar til Íslands kom átti hann vetursetu 

fyrir norðan, gekk að eiga Sigríði sína og tók vígslu.  

Nú hófst hann handa um ritun hins rómaða formála Fjölnis og ferðabókarinnar sem 

hann lauk raunar aldrei við. Hann gerðist sem sé dálkahöfundur og álitsgjafi og 

fjallaði um margvísleg efni og merkileg. Ekki síst voru það árlegu bréfin frá Íslandi 

og ritgerðin um bókmenntirnar íslensku sem orðið hafa aðdáunarefni og vakið víða 

athygli.  

Vegna ferða milli Aðaldals og Fljótshlíðar tók hann að ferðast um Sprengisand, sem 

var engin smáreisa, stundum jafnvel með eiginkonu, vinnufólki og búslóð. Hestarnir 

fundu Tómasarhaga í hríðinni og urðu með því til að hjálpa ferðamönnum um 

ókomin ár. Ekki eina sinnið sem hross hafa haft áhrif á söguna. Hefur þetta orðið 

efni skrifa, rannsókna. Svo segir í kvæði Jónasar:  

Tindrar úr Tungnajökli, 

Tómasarhagi þar 

algrænn á eyðisöndum 

er einn til fróunar. 

Veit eg áður hér áði 

einkavinurinn minn, 

aldrei ríður hann oftar 

upp í fjallhagann sinn. 

En útgáfa Fjölnis var verkurinn. Það var ekki gott að koma sér saman við félagana í 

Höfn. Ekki fyrir þá heldur. Eins og allir vita nú eru umræður og samráð forsenda 

framkvæmda, út- og innrása!  

Kannski var hið umdeildasta í skrifum Fjölnis þegar þeir Jónas og Konráð Gíslason, 

sem voru óvægnir í dómum og smámunasamir í réttritunarmálum, gengu milli bols 

og höfuðs á kveðskap Sigurðar Breiðfjörð en tóku sjálfir illa dómum um Fjölni. Þeir 

ortu sig út úr bókmenntasögunni, segir ævisöguritari Jónasar, Páll Valsson. Eru það 

orð að sönnu. Tómasi féll þetta ekki vel í geð. Samvinnan um útgáfu Fjölnis stóð í 

fjögur ár og var Tómas lífið og sálin í starfinu. En því lauk með því að Tómas gaf 

fjórða árganginn út einsamall árið 1839. Samstarfið fjaraði þannig út. Hvernig mátti 

annað verða með samgöngum um úthaf, vor og haust, og ekki rétt framkvæmdasama 

útgáfustjórn í Höfn, þar sem voru fátækir menn með margt fleira að sýsla. Samt 

unnu Fjölnismenn þrekvirki sem blés þjóðinni kjark í brjóst. Fjölnir og Fjölnismenn 

er enn sæmdarheiti í hugskoti þjóðar þeirra. 
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Hörð orð fóru manna milli á þessum árum, en aldrei óvinátta. Ást og virðing 

treystist, jafnvel af hálfu hins einstrengingslega Konráðs Gíslasonar.  

Tómas sneri sér að öðru; ráðagerðum um útgáfu nýs rits á Íslandi og undirbúningi 

ritunar sögu Íslands, sem honum entist ekki aldur til, ásamt öðrum áhugamálum í 

heimahéraði og prestskap. Viðfangsefni hans voru ófá þrátt fyrir embættisannir því 

hann gekkst upp í hverju starfi. Hann sat á Breiðabólstað og gerðist skeleggur 

kennimaður, forystumaður í sókn og héraði.  

Samskiptin við Jón Sigurðsson eru rannsóknarefni. Þó virðast þau hafa verið lítil, 

nema eftir krókaleiðum. Kannski var ritgerð Tómasar um þjóðjarðirnar, í 

Kjöbenhavnsposten (Khöfn 10. maí 1840), á vissan hátt öfundarefni Jóns. Kannski 

líka áskorun. Hann tók sama mál síðar fyrir og gerði að uppistöðu stjórnmálabaráttu 

sinnar.  

Tómas hélt Þingvelli fram sem stað fyrir alþingi á grundvelli kenninga um þjóðríkið 

og þjóðarandann sem uppi voru og sögurannsóknir hin síðari ár hafa fjallað um í 

vaxandi mæli. Hann vildi fjarlægja endurreist alþingi áhrifavaldi danskra yfirvalda 

og kaupmannastéttar. Jón var hins vegar hagsýnn, slunginn pólitíkus. Hann náði sér 

á strik í stjórnmálum er alþingi var endurreist. Hann svaraði Tómasi af hörkulist – að 

Tómasi látnum – og bar sigur úr býtum, eins og þeir gera gjarnan sem lengi lifa. En í 

sama hefti Félagsrita sinna skrifaði Jón minningargrein þar sem hann segir um 

Tómas að hann sé: Íslands í algjörðasta skilningi. 

Sjúkdómar, bústörf, prestskapur og framfarastörf í landsins þágu gengu á krafta 

Tómasar. Hann átti í fjárhagserfiðleikum og þurfti að taka nemendur til kennslu. Í 

ljós kom þegar hann dó og búið var skrifað upp að Sigríður var vel efnum búin. Mest 

voru það eignir frá föður hennar. En þá gastu ekki skoðað innistæðuna í 

netbankanum þínum! 

Tómas hélt áfram ritstörfum um framfaramál. Komu sum þeirra út að honum 

látnum, mikið var óframkvæmt eða glatað. Ásamt ferðabókinni skilaði hann 

furðumiklu æviverki. 

Sjúkdómur hans elnaði og reyndist síðasta æviskeiðið samfelld harmsaga, barátta 

tíma, dauða og hjartans hugðarefna. Undir það síðasta gat hann ekki skrifað nema 

liggjandi og þá stuttan tíma í senn. Aðfaranótt 17. maí 1841 dó hann, þrjátíu og 

fjögurra ára. Ævilok hans og útför er sorgarsaga. Saman fóru Tómas, tvær dætur og 

tengdamóðir hans í gröfina.  

Sigríður giftist síðar Ólafi sekretera Stephensen bónda í Viðey. Væringar höfðu 

verið milli þeirra Tómasar vegna einokunar Ólafs og félaga hans á Viðeyjarprenti. 

Var Tómas heldur en ekki óánægður með útgáfustefnuna, sem var einkum sú að gefa 

út vinsæl en ómerkileg kristileg rit. Taldi hann prentsmiðjuna verri en enga og 

standa í vegi fyrir þróuninni, eins og nú er stundum sagt um ríkisstyrkta fjölmiðla! 

Þar var Sunnanpósturinn einnig prentaður þau þrjú ár sem hann kom út. Tómas var, 

öndvert við aðra Fjölnismenn, ekki óánægður með Póstinn. Hans ósk var að stilla 

Fjölni upp við hlið Póstsins, en tókst það ekki fyrir félögum sínum sem voru lítt 

umburðarlyndir gagnvart andstæðingum. Sjálfur var Tómas líka harðorður í 

samfélagslegum efnum. 
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Jónas orti minningarkvæði um vin sinn sem byrjaði á þeirri hendingu sem í marga 

áratugi var títt notuð í minningargreinum á Íslandi: "Dáinn, horfinn" - harmafregn! 

Síðar í kvæðinu eru þessi vísuorð: 

Lengi mun hans lifa rödd, 

hrein og djörf, um hæðir, lautir, 

húsin öll og víðar brautir 

þá Ísafold er illa stödd. 

Enn tók Íslandssagan stjórnina. Við erum þátttakendur og ráðum eftirmælum forvera 

okkar, eins og afkomendurnir okkar orðspori. Hver er dómur okkar árið 2007 þegar 

200 ár eru liðin frá fæðingu Tómasar Sæmundssonar? 

Tómas dó ungur. Honum tókst á stuttum tíma að koma furðumiklu í verk, en hann 

hafði enn fleira og meira á prjónunum. Sjúkleiki gerði honum lengi erfitt fyrir. Hann 

vissi hvað hann vildi og fór leiðir sem þá voru óþekktar meðal Íslendinga. Hann 

aflaði sér þekkingar og reynslu með ferðum suður um lönd. Menntun hans var 

óvenjuleg og minnir helst á frumkvöðla og menntamenn sem tóku að sækja kunnáttu 

út í heim meira en öld eftir að Tómas féll frá.  

Segja má að Tómas Sæmundsson hafi verið fyrsti nútíma Íslendingurinn. Hann lét 

sér ekkert mannlegt óviðkomandi. Þótt hann væri prestlærður og ýmsir spáðu honum 

biskupstign var áhugasvið hans einkum menntamál, fræðsla, þjóðfélagsmál, jafnvel 

mannréttindi. Hugmyndir hans um alþingi á Þingvelli voru á því byggðar að hann 

vildi dreifa valdinu út í byggðir og setja alþingi niður utan áhrifasviðs danskra 

yfirvalda og kaupmanna. Hann kaus óhefðbundnar leiðir, hafði vantrú á danska 

þinginu og taldi vænlegra landinu að eiga sitt undir konungsvaldinu. 

Bein áhrif hans á þjóðfélagsþróunina urðu aldrei mikil, sem ekki er furða. Þau áhrif 

sem hann hafði á íslenskt samfélag í framtíðinni eru fyrst og fremst ósérdrægar 

hugsjónir, mennta- og framfaraþrá. Slíkt fellur aldrei úr gildi. Kannski verður Jónas 

sannspár um að þá fyrst förum við að opna eyrun fyrir rödd hans þá landið verður 

illa statt.  

Tímarit Máls og menningar, 1. 2007 
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Astrid Stampe  

1852 - 1930 

 

áll Briem getur þess í fyrirlestrinum 1885 um frelsi og menntun kvenna að 

Astrid Stampe hefði lánað sér rit sem hann notaði við samningu fyrirlestrarins. 

Sigurði Líndal lék forvitni á að fá upplýsingar um samband þeirra Páls og 

Astrid Stampe. Við athugun mína í Þjóðskjalasafni og handritasafni Landsbókasafns  

Íslands og Danmerkur kom ekkert fram sem benti til þess að til væru handrit eða 

bréf frá Astrid Stampe.   

Í Konunglega bókasafninu í Khöfn eru þessi rit skráð eftir hana. 

 Kan kvindesagen og sædelighedssagen skilles ad? 1888 

 Formueforholdet mellem Ægtefæller. 1899 

 Um kvindesagen. Foredrag 1907 

 Dansk navneskik. Foredrag. 1914 

 Minder. 1929 

Þessar alfræðabækur geta Astrid Stampe Feddersen. 

Salmonsens Konversations Leksikon, Khöfn 1927. Segir m.a. um A.S.F. að hún sé 

brautryðjandi í réttindamálum kvenna, dóttir lénsbaróns í Stampenborg. Giftist G. 

P 
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Feddersen (1848-1912) síðar amtmanni. Gerðist ung kvenréttindakona, gekk 

snemma i Dansk Kvindesamfund og var þar fyrst í stjórn 1883-87. Getið er forgöngu 

hennar í kosningaréttarmáli kvenna og slagorða hennar frá 1887: Kvindens lige 

stilling með manden i familie, samfund og stat. 

Den store danske encyklopædi, Khöfn 2000 segir að A.S.F. hafi ung flutt fyrirlestra 

um þjóðfélagsmál á heimaslóðum sínum í Præstö þar sem hún stofnaði bókasafn 

ásamt systur sinni Rigmor Stampe Bendix. Meginbaráttumál hennar voru 

kosningaréttur kvenna, laga- og eignaréttarleg staða kvenna, kjör einstæðra kvenna. 

Árið 1916 stóð hún að stofnun Dansk-Islandsk Samfund. 

Minder, 1929, eru skv. ofanrituðu endurminningar Astrid Stampe Feddersen. Ég 

fékk endurminningabók AS lánaða og hef kynnt mér efni þessarar ágætu bókar. Í 

bókinni segir ekkert um tengsl Páls Briem og A. Stampe. Samt vil ég segja ykkur frá 

nokkrum atriðum í bókinni sem fjalla um tengsl hennar við Ísland. 

Oft er minnst á Ísland í bókinni enda virðist hún ung hafa hrifist af 

Íslendingasögunum og hafa lagt sig nokkuð eftir að læra íslensku, hafði t.d. Hávamál 

og fleiri íslensk rit á hraðbergi í ritum sínum. 

Þótt hún vissi það varla sjálf voru þau óbeinu tengsl við Ísland að hún bjó ung í húsi 

í Præstö sem teiknað var af arkitektinum Meldal, hins sama og teiknaði 

Alþingishúsið.  

Ung fékk hún ágæta menntun, eins og þá tíðkaðist að veita stúlkum og ferðaðist til 

Rómar. Hjá henni vaknaði snemma fróðleiks- og fræðsluþrá og hóf hún og systir 

hennar snemma að flytja fyrirlestra um ýmis fróðleiksefni fyrir íbúa héraðsins, karla 

og konur, unga og aldna.  

Henni blöskraði vald föður hennar yfir móðurinni, sem og því að þegar hann dó, 

gekk býlið og barónstitillinn til frænda hennar eigi náskylds enda þótt foreldrar 

hennar ættu fjórar dætur og hefðu átt tvo syni sem þá voru látnir.  

Í fróðleiksleit sinni las hún ýmislegt um Ísland og leitaðist við að fræða aðra um 

landið. Hún sannfærðist snemma um rétt Íslendinga til frelsis þar sem þeir væru með 

sjálfstæða menningu og tungu. Beitti hún þeim rökum þegar hún fékk því til leiðar 

komið að Björgu Þorláksson var boðið að sitja fyrsta kvenréttindaþingið árið 1916 

og það þótt það mætti talsverðum andmælum. Þá var hún hrifin af mannanafnasiðum 

Íslendinga. 

Hún hreifst af riti Stuart Mills: Kúgun kvenna. Þótti henni ungri undravert að maður 

í fjarlægu landi skildi og gæti skrifað um efni sem væri svo hugstætt ungri stúlku í 

Danmörku. Hún kynntist þýðandanum Georg Brandes og varð fyrir vonbrigðum 

með að hann hefði ekki þýtt bókina vegna skoðana Mills á konum heldur til að vinna 

almennt gegn afturhaldi. Árið 1882 giftist Astrid Stampe  G. Feddersen. Bjuggu þau 

fyrstu árin á Friðriksbergi en fluttust svo fyrst til Ringköbing og síðar til Nyköbing-

Falster þar sem hann var amtmaður. Hann viðurkenndi rétt hennar til nafns og 

kallaði hana ætíð, andstætt venjum, Astrid Stampe. 

Ég hafði látið mér detta í hug að það hefði verið fyrir tilstilli kvennaskólastjórans 

Natalie Zahle, sem Páll Briem hefði komist í samband við Astrid Stampe. Páll þekkti 

N.Z. og hafði milligöngu um að koma Elínu systur sinni inn í húsmæðraskóla 

hennar. Í ævisögunni kemur fram að N.Z. var framan af ósammála A.S. og taldi 
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skyldur konunnar vera innan veggja heimilisins. Árið 1907 þegar N.Z. var áttræð 

skrifaði hún A.S. Birti A.S. bréfið í bók sinni. Þá kemur fram að þær voru þá orðnar 

skoðanasystur. 

Prófessor Goos í Khöfn var kennari og leiðtogi Páls Briem í lögfræðilegum efnum. Í 

bókinni kemur í ljós að Astrid Stampe og eiginmaður hennar aðhylltust kenningar 

Goos um eignaréttarlega jafnstöðu hjóna. Gætu þau hafa kynnst fyrir hans atbeina. 

Árið 1916 var Astrid Stampe  forgöngumaður stofnunar Dansk -islandsk samfund 

m.a. ásamt séra Arne Möller, nánum vini Jóns Helgasonar biskups.  

Fjallar hún mikið um Ísland í bók sinni, um fánamálið, um Ísland og móðurmálið, 

því hún hreifst af íslenskri tungu og vildi að Danir kappkostuðu að nota þau orð í 

tungu sinni sem væru af norrænum/íslenskum stofni, fremur en orð af öðrum 

stofnum.  

Þegar Astrid Stampe var áttræð árið 1922 ritaði Jón Helgason biskup grein um hana 

í jólablað Morgunblaðsins: Móðir dansk-íslenska félagsins, þ.e. Dansk-islandsk 

Samfund. Þá grein þakkaði hún fyrir með grein í sama blaði 11. apríl 1923: Þökk til 

Íslands. Í framhaldinu virðist hafa tekist kunningsskapur milli hennar og Valtýs 

Guðmundssonar. Vitnar A.S. í eitt bréf frá honum í æfisögu sinni. 

Niðurstaða: Leit mín að tengslum milli AS og PB hefur ekki leitt neitt sérstakt í ljós 

annað en að þau gætu af ýmsum ástæðum hafa hist í Kaupmannahöfn á námsárum 

hans. Hún hefur þá þegar verið orðin þekkt kvenfrelsiskona þótt ung væri. 
3.3.2002 
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Jóna Einarsdóttir 
1916-2012 

 

 
Jóna og Óli. 

 

pænska veikin 1918 var síðasta drepsóttin er gekk yfir þjóðina; færði fjölda 

fjölskyldna sorg og óhamingju. 

Jóna Einarsdóttir var fædd að Presthúsum á Kjalarnesi, en ólst upp frá tveggja 

ára aldri á æskuheimili mínu í Tjarnargötu 24. Jóna missti móður sína í spönsku 

veikinni og var komið fyrir hjá fólki sem amma mín Álfheiður Helgadóttir Briem 

hafði skotið skjólshúsi yfir frostaveturinn.  

Álfheiður hafði lengi verið ekkja og bjó þar með fimm börnum. Ætlunin var að 

koma Jónu fyrir hjá vandalausum. Jóna hafði unnið hug og hjörtu Álfheiðar og 

barnanna sem vildu ekki sjá af henni. Varð úr að hún tók Jónu að sér, í fyrstu til 

reynslu. Þannig breyttist óhamingja einnar fjölskyldu í hamingju annarrar, kannski 

einnig Jónu. Þar með yngdist fjölskyldan upp og Álfheiður og börn hennar, 

eignuðust ungan sálufélaga, gleðigjafa og síðar hjálparhellu. Um það er ótvíræður 

vottur í bréfasafni systkinanna sem fóru víða og var tíðrætt um Jónu. 

Örlögin réðu því að 1936 fluttist móðir mín, þá líka orðin ekkja, með okkur tvo 

bræður unga í Tjarnargötuna og setti þar á stofn fjölritunarfyrirtæki. Hafi einhver 

tekið þar vel á móti okkur, þá var það Jóna, fjörug og ástrík fóstursystir mömmu. 

Hún gaf sér tíma og var óþreytandi að lesa fyrir okkur bræður og skemmta. Var hún 

þá komin til starfa við bókagerð í Ísafoldarprentsmiðju. Álfheiður amma okkar átti 

við vanheilsu að stríða. Varð úr að hún fór 1938 til lækninga í Berlín þar sem Helgi 

sonur hennar starfaði. Fór Jóna með henni til stuðnings og notaði tækifærið til að 

bæta við þekkingu sína í bókagerð. Seinna, er ég lærði dálítið í bókbandi, seildist 

Jóna í hyrslu sína og gaf mér fagran klæðningarpappír
1
 sem hún hafði lært að gera í 

Berlín.  

                                            
1
 Eitt sýnishorn klæðir þennan Samtíning. 

S 
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Bókagerðin varð örlagavaldur því í Ísafold kynntist Jóna Óla Vestmann Einarssyni 

(1916-1994), þeim merka prentmeistara og yfirkennara, sem hún gekk að eiga 1939. 

Var það mikill atburður er þau drógu sig saman og gengu saman á 

Tjarnarbakkanum. Voru þau gefin saman af Jóni biskupi Helgasyni, þeim merka 

kennimanni og nábúa, bróður Álfheiðar. Þau Óli stofnuðu heimili að Leifsgötu 12, 

þangað sem við Páll bróðir minn vorum mættir spenntir árla næsta dag, 21. maí til að 

missa ekki af því er brúðargjafirnar voru teknar upp.  

Ekki var samferðinni lokið. Þau Jóna fluttust seinna með sínum yndislegu dætrum 

að Bergstaðastræti 69 þar sem ég bjó síðar og við Sigríður stofnuðum heimili á 

næstu hæð. Þar bjuggu þau uns þau eignuðust eigin húsnæði á Melunum.  

Miklir hamingjudagar voru hjá okkur öllum hér í húsinu á Bergstaðastræti að fá að 

fylgjast hvert með öðru, sjá börnin vaxa úr grasi og stofna heimili; gleðjast saman og 

styðja í sorg.  

Hamingja Jónu var umfram allt fólgin í barnaláni fleiri kynslóða. Eins og gengur og 

gerist gliðnaði sambandið þegar fjölskyldurnar stækkuðu og dreifðust. Leiðir skildu 

þó aldrei og við Sigríður fengum að njóta vináttu og ástríkis fjölskyldunnar. 

Fjölskylda Jónu er óvenju þokkafull og samrýnd sem bar Jónu og Óla fagurt vitni.  

Við Sigríður og börnin okkar minnumst Jónu með þakklæti og hlýjum hug. Hún var 

veitandi og gleðigjafi í  samskiptunum. -- 
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„Anna“ 

g er ekki að hæðast að henni þó ég setji hana innan gæsalappa. Ég átti við hana 

náin kynni og sennilega hef ég snert varir hennar oftar og fastar en annarra. 

Hún sýndi engin viðbrögð þó ég færi harkalega að henni. Það er ekki til að 

smána hana, þó ég fengi oftast borgað fyrir, og alltaf fylgdust margir með. Oft 

var brosað að aðförunum. Enginn gerði þó athugasemdir þegar þjösnast var.   

Hún var hetja. Þó hefur hún aldrei fengið orður, titil, hrós, heldur ekki hnjóðsyrði. 

Þó við eigum henni gott upp að inna erum við sennilega flest búin að gleyma henni. 

Það var ég líka þar til um daginn að ég sá um hana fjallað í norsku blaði þar sem 

sagt var að hún hefði orðið til þess að bjarga hundruðum milljóna manna frá dauða. 

-- 

Nú hætti ég ólíkindalátum og sný mér að efninu sem mér þykir merkilegt. Hér er um 

að ræða brúðuna Önnu, eða Resusci Anne sem notuð var til kennslu í lífgun úr 

dauðadái, eins og þá var kallað.  

Sagan hefst með því er Norðmaðurinn Åsmund Lærdal fékk hugmyndina þegar 

hann las um nýja lífgunaraðferð sem nefnd hafði verið lífgun úr dauðadái  en nú 

blástursaðferð eða hjartahnoð, ef ekki er komið eitthvað nýtt heiti. Eins og allir vita 

er forsenda lífsins þeirra sem fyrir öndunartruflunum verða, hvort sem er af 

sjúkdómi eða slysi, að koma lofti sem fyrst í lungun og ýta undir blóðrásina.  

Má merkilegt heita að þessi aðferð hafi uppgötvast á fimmta áratugi 20. aldarinnar 

þegar dr. James Alam fann aðferðina og þróaði hana ásamt kollega sínum Peter 

Safar. Var það fyrst árið 1958 sem leikfangaframleiðandinn Åsmund Lærdal í 

Stavanger heyrði um og hreifst af þessari nýju lífgungartækni „munn við munn 

ásamt hjartahnoði“ og datt í hug að gera brúðuna Önnu og framleiða hana úr mjúku 

plasti sem kennslutæki í blæstri og hjartahnoði. Fékk hann aðstoð Björns Lind síðar 

læknisfræðiprófessors við verkið.  

Fyrsta brúðan var gerð eftir styttu af andliti stúlku sem fannst drukknuð í ánni Signu 

fyrir meira en öld. Brúðan hefur síðan verið margendurbætt.  

 

É 
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Leiktækjafyrirtækinu Lærdal var 1975 breytt í björgunatækjafyrirtæki Laerdal 

medical sem hefur þróað margvísleg björgunar- og kennslutæki fyrir sjúkrahús og 

kennslu, ekki síst sem snertir nýbura. 

-- 

Þegar ég las grein um Lærdal í Aftenposten fyrir viku rifjaðist ýmislegt upp í huga 

mínum frá fyrri tíð, allt frá því að vinur minn og starfsbróðir Jón Oddgeir Jónsson 

(1905-1993) fékkst við kennslu í „hjálp í viðlögum“, eins og „lífgun úr dauðadái“ 

var nefnd áður en ný tækni kom til skjalanna og kölluð var skyndihjálp. 

Jón Oddgeir Jónsson var skátaforingi um fjölda ára bil, upphafsmaður að 

Hjálparsveit skáta. Formaður Félags slökkviliðsmanna í Reykjavík, 

eftirlitsmaður um hollustuhætti á vinnustöðum á vegum borgarlæknis um fimm 

ára skeið. Hann var heiðursfélagi Slysavarnafélags Íslands og 

Krabbameinsfélags Reykjavíkur. Eftir hann liggur fjöldi rita um slysavarnir og 

umferðarfræðslu. Jón Oddgeir var mikið valmenni en dagaði uppi í skyndihjálp 

sem varð úrelt þegar ný tækni tók við. Hann var óvenjulegur ágætismaður og 

þægilegur samstarfsmaður. Við unnum saman við borgarlæknisembættið og 

höfðum margvísleg samskipti, líka þegar hann starfaði áður hjá Slysavarnafélagi 

Íslands (sem nú er óðum að gleymast). Ég leitaði til hans ungur sem 

skátaforingja sem mig langaði ungum til að starfa með. Einnig eftir að ég hafði 

byrjað störf  hjá Rauða krossinum og ný skyndihjálpartækni hafði tekið við. Þá 

þurfti ég að taka af skarið og veðja á nýja tækni. Það gladdi mig þegar mér tókst 

að sannfæra orðunefnd um að hann væri verður fálkaorðu. 

Jón Oddgeir hafði nokkur áhrif á líf mitt. Morgun einn kom hann til mín í 

Heilsuverndarstöðinni, þar sem ég starfaði, og bað mig um að gera sér greiða. Hann 

hafði lengi kennt skyndihjálp við Iðnskólann. Þetta mun hafa verið árið 1963. Bað 

hann mig um að leysa sig af hólmi. Af hvaða ástæðu það var, veit ég ekki. Ég hef 

sjaldan hafnað áskorunum, en var ekki viss í þessu máli og fór á fund húsbónda míns 

þáverandi, dr. Jóns Sigurðssonar borgarlæknis, og spurði hvort ég mætti fá að 

kenna nokkrar stundir á viku. Eins og hans var vandi, tók hann vel í allt sem ég bað 

hann um, enda taldi hann, af velvilja sínum, að það gæti verið til að bæta líf og 

heilsu. 

Ég hafði samband við Jón Oddgeir, sagði honum lyktir málsins og spurði hvenær ég 

ætti að byrja. „Klukkan eitt.“ Ekkert annað! En ekki var aftur snúið; ég mætti upp í 

Iðnskólann í  Reykjavík á tilsettum tíma til kennslunnar. Leiddi það til þess að ég 

kenndi þar nokkra tíma á viku 1963-67. Hvað Jón Oddgeir kenndi veit ég ekki með 

vissu¸ býst þó við að það hafi verið hjálp í viðlögum og umferðarmál, sem var 

kjörsvið Jóns Oddgeirs. Þá var ekki annað fyrir mig að gera en að velja mitt eigið 

svið, hollustuhætti. Þá þekkti ég lítillega til hjartahnoðstækninnar og vildi nota hana 

þar sem augljóst var að hún væri betri en eldri aðferðir. 

Gunnlaugur Þórðarson (1919-1998) lögfræðingur hafði lengi verið starfandi í 

Rauða krossinum, komst þar um skeið til metorða. Hann var merkismaður. 

Veikleiki hans var sá að þau verk sem hann tók að sér innan Rauða krossins 

vann hann einn, ekki laginn við að afla þeim stuðnings. T.d. þegar hann vann að 

móttöku flóttafólks einn að öllu leyti sem um einkamál væri að ræða og gerði þá 

stundum mistök, sem ekki var furða, því hann var hraðvirkur. Mætti hann andúð 
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annars Rauða kross fólks. Gunnlaugur hafði m.a. kynnt sér hina nýju 

hjartahnoðs- og blástursaðferð, útvegaði sér umboð til sölu brúðunnar Önnu hér 

á landi. Hvenær það var er mér ekki kunnugt. 

1961 var nefnt í skýrslu Rauða kross Íslands að fenginn hafi verið sænskur læknir, 

dr. Ruben  einn af brautryðjendum „hinnar nýjustu björgunaraðferðar, 

blástursaðferðarinnar“, til að koma til landsins til að kynna nýju tæknina. Þá voru 

keyptar brúður og sendar til helstu deilda samtakanna úti á landi. Ein slík var í 

skrifstofu samtakanna í gamla Reykjavíkurapótekinu við  Thorvaldsensstræti. 

Þangað lagði ég leið mína nú og fékk brúðuna lánaða, fyrst til að æfa mig á henni til 

að ná tökum á tækninni. Urðu ferðir mínar margar með brúðuna í tösku. Og 

margsinnis þurfti ég að blása hana upp. Ekki síst eftir að það spurðist út að ég hefði 

náð tökum á þessari tækni var ég fenginn til að kenna hana starfsfólki í 

Heilsuverndarstöðinni og á héraðslæknanámskeiðum. Þá kenndi ég heilsufræði við 

Hjúkrunaskóla Íslands 1971-74 og kynnti þá nemendum mínum þessa góðu aðferð. 

Seinna sneri ég mér að öðrum verkefnum og hef varla hugsað í þessa átt þar til ég 

sat í flugvél á afmælinu mínu 6. ágúst 2014 og las grein um Önnu í Aftenposten. 

Settist ég niður þegar ég kom heim og skrifaði þessar gömlu minningar. 
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Eggert Brekkan:  

Grænlandsþáttur 

 
Eggert með bekkjarfélögum á Grænlandi 

essi samantekt er að stofni til bréf, sem ég skrifaði fyrir aldarfjórðungi til 

grænlensks vinar míns en sendi ekki. Sonur minn hafði haldið því til haga, dró 

það upp úr pússi sínu og sendi mér þegar ég heimsótti Grænland 2008. 

Snaraði ég því á íslensku. 

Eftir að hafa starfað á Norðfirði hafði ég með yfirvinnu og vöktum safnað svo 

miklum fríum að svaraði til margra mánaða leyfis á launum. Mér í hug að gera 

eitthvað annað en þetta venjulega, sem læknar gerðu, fara til Noregs eða Svíþjóðar 

og gerast þar staðgengill. 

Þegar ég sá auglýst í Ugeskrift for læger eftir staðgengli yfirlæknis á 

handlæknisdeild í Godthåb fannst mér það áhugavert. Sendi ég pappíra mína til 

Kaupmannahafnar. Mig minnir að ekki hafi liðið nema fjórir dagar þegar ákafur 

embættismaður í Grænlandsmálaráðuneytinu í Höfn hringdi og spurði nánast hvort 

ég gæti komið á morgun. Varð það úr að síðasta dag aprílmánaðar var ég kominn 

til Khafnar og daginn eftir til Nuuk eða Godthåb, sem mönnum var þá tamast að 

nefna bæinn. 

Sjúkrahúsið í Nuuk sem Danir kalla Centralsygehuset for Grönland, var skírt 

Dronning Ingrids Hospital;  vel útbúið sjúkrahús skv. skandinavískum staðli, með 

200 rúmum, skipt í handlæknisdeild, kvensjúkdómadeild m. fæðingardeild, 

röntgendeild, svæfingadeild og geðdeild. Gallinn var sá að eiginlega vantaði flesta 

sérfræðinga. Stöðugt var auglýst eftir þeim, en lítið hafðist upp úr því, nema hvað 

stöku sinnum fengust sumarvinnumenn í nokkrar vikur. Var þar hvorki 

svæfingalæknir né kvensjúkdómalæknir. Fæddust þó 600 börn á ári. 

Þ 
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Læknarnir sem fyrir voru urðu að klóra sig fram úr þessu eftir bestu getu. Ég var 

svo heppinn að með mér á handlæknisdeildinni starfaði flinkur og vel menntaður 

bæklunarlæknir. Skiptum við með okkur verkum. Á lyfjadeild voru tveir 

sérfræðingar. Var annar hliðarmenntaður í barnasjúkdómum, sem var til mikils 

gagns. Má bæta við að Danir sendu árlega til landsins augnlækna og háls-, nef- og 

eyrnalækna, svipað og við gerðum hér uppi á Íslandi. Fóru þeir um landið og 

hjálpuðu fólki eftir því sem þörf var á. Geðdeildin var ein forsvaranlega mönnuð. 

Aðstoðarlæknar voru ungir og óreyndir nýlæknar, komnir beint frá prófborði, að 

einum undanteknum. Hann var annar tveggja grænlenskra lækna á stofnuninni; var 

í raun sérfræðingur í taugaskurðlækningum, hafði verið við nám og störf í Svíþjóð, 

en flæmst þaðan af drykkjuskap. Var nú kominn heim aftur. Þetta var ágætur maður 

þegar hann var í lagi og veitti ekki af því höfuðslys voru algeng. En hann var 

eftirminnilega tragísk fígúra sem ég frétti síðar að hefði fyrirfarið sér. 

Þessi skrif eru frásögn af reynslu minni í bréfi til grænlensk kollega míns. Hann var 

þannig annar tveggja grænlensku læknanna sem þarna störfuðu, ágætis maður af 

kunnri ætt. Fáeinir grænlenskir læknar höfðu numið læknisfræði en ílenst í 

Danmörku, en sneru ekki aftur til starfa þarna norður frá. Ég skrifaði bréf þetta á 

ensku til þess að leggja áherslu á þann boðskap til þessa unga kollega míns og ég 

vildi koma á framfæri. Mér fannst það öndvert tilgangi mínum að skrifa honum á 

dönsku. 

Nú er liðinn fjórðungur aldar síðan þetta var ritað. Hefur eflaust margt breyst til 

batnaðar. Stjórnsýsla hefur meir og meir komist í hendur innlendra. Mér finnst 

svolítið gaman að rifja upp þetta bréf mitt. Ég var enn allungur í anda þótt kominn 

væri á sextugs aldur. 

Ég hóf bréfið með því að afsaka að ég skrifaði ekki á dönsku og bætti við að danska 

væri nú eiginlega ekki neitt tungumál, heldur plattþýsk mállýska og væri því ekki 

port til inngöngu í evrópska menningu. Nú hvað er svo dönsk menning? Frægasti 

rithöfundur þeirra er Norðmaður; helsti myndlistarmaður íslenskur; 

nóbelsverðlaunalæknir þeirra Íslendingur. Væri nær að temja sér ensku og hætta að 

tala þessa bændamállýsku. Það hefði verið örlagaatburður er þessi dansk-norski 

klerkur, Hans Egede, fékk á 16. öld þá afkáralegu hugmynd að kristna 

Grænlendinga, sem síðan varð, og er enn ólán þessarar þjóðar. Austur í Evrópu 

væri verið að taka niður styttur af mannkynsfrelsurum. Væri vitið ykkar meira að 

hrinda Hans Egede af stalli þarna í Nuuk. 

ú hef ég unnið hér nokkra mánuði og ekki þykist ég þekkja gjörla til hér í 

landi, en danskir kollegar mínir vita og kunna allt um þetta land og þessa 

þjóð! Þeir hafa ekki skilið þá grundvallarstaðreynd að þeir eru aðskotadýr, 

gestir, ef maður vill hafa hæverskara orðalag, svo lengi sem langlundargeð 

Grænlendinga endist. Það hef ég margbent þessum góðu mönnum á. En það er eins 

og að segja steinum. 

Tilefni þess að ég skrifa þetta er að ef til vill kunna viðhorf mín og reynsla að vera 

áhugaverð af því að ég er íslenskur og fyrrum þegn dönsku krúnunnar, en nú frír og 

frjáls undan valdi hennar. Að undanförnu hef ég lesið heilmikið um Grænland og 

ykkur Grænlendinga. Lesið hef ég skýslur um heilbrigðismál, um efnahags- og 

 N 



109 

atvinnumál, jarðfræði og líffræði. Sjálfur þekki ég ekki persónulega til annars en 

Nuuk og næsta umhverfis.  

Vík ég nú að því sem ég best þekki, Centralsygehuset í Nuuk. Það er góður staður til 

þess að virða fyrir sér samskipti Dana og Grænlendinga. Mér var strax gerð grein 

fyrir að þetta væri danskt sjúkrahús. Vona ég Dana vegna að það sé afbrigðilegt og 

ólíkt því sem gerist í Danmörku. 

Starfsmenn hér eru flestir aðkomnir. Liðinu er öllu skipt í tvo hópa, hjemmehörende 

og tilrejsende. Kjör þessara hópa eru ólík þannig að jafnvel sömu störf eru í raun á 

ólíkum kjörum, betri fyrir  aðkomna en heimamenn. Munar mest um skattaívilnanir 

aðkominna. Að vísu er þetta beita til að fá fólk til vinnu hér.  

Rangt væri að halda fram að áhöfnin sé léleg. Hér er margt ágætisfólk, vel menntað 

og velviljað. Nokkrar sænskar hjúkrunarkonur bera þó af enda aldar upp í öðru 

starfsumhverfi, vanar sjálfstæðari stöðu og ákvarðanatöku. Þá eru hér líka ágætar 

danskar hjúkrunarkonur; þó er nokkur gæðamunur á. Öll stjórnun er kaotisk borið 

saman við það sem ég er vanur. Allt fer þetta þó sæmilega, má þakka það 

þolinmóðum og tiltölulega hraustum sjúklingum. 

Grænlendingar eru ung þjóð. Hér er fátt gamalmenna enda mannfjölgun mest 

undanfarna áratugi. Er því minna um öldrunarsjúkdóma en maður á að venjast, en 

þeim mun meira af kynsjúkdómum og berklum. Fyrir mig sem þvagfæralækni er 

merkilegt að blöðruhálskirtilsstækun, góðkynja og illkynja, er hér tiltölulega óalgeng 

og sjúklingar af því tagi mest Danir og Færeyingar. 

Hjúkrunarnám í okkar skilningi fer fram í Danmörku en komið hefur verið upp 

kennslu sjúkraliða og eru þessar grænlensku konur duglegar og gætu sem best komið 

í stað danskra hjúkrunarkvenna. Væri það auðvitað æskilegt með framtíðina í huga. 

Það er þó því miður stefnan hér að þeim eru gefin lítil tækifæri. Öll forysta er dönsk.  

Så gör man i Danmark. Ekki veit ég hve oft ég hef heyrt þetta sagt. Þegar 

ágætisdrengur,  grænlenskur læknir, leitaði eftir tækifæri á framhaldsnámi í 

Danmörku var honum útveguð námsstaða í Herning en ekki í Kaupmannahöfn, 

Árósum eða Álaborg. Hætt er við að eftir það nám komi hann lítt fróðari aftur. 

Nú vitum við að margt er ágætt í Danmörku, en dönsk læknisfræði er og hefur verið 

afar íhaldssöm. Okkur sem höfum séð annað finnst oft dönsk afstaða gamaldags og 

sveitaleg, enda má sjá þess spor í lífshorfum danskra krabbasjúklinga, borið saman 

við það sem best gerist annars staðar. Mér finnst að grænlenskir ættu að leita sér 

framhaldsmenntunar víðar þótt fengið hafi grunnmenntun í Danmörku. Reynsla mín 

hér í Nuuk hefur verið með sérstökum hætti, ólík því sem ég hef reynt þar sem ég 

hef starfað.  

Nú máttu ekki hugsa að ég ferðist um heiminn til að koma fram siðbót á erlendum 

sjúkrahúsum. Því fer fjarri. Ég hef verið svo heppinn að kynnast ýmsu því besta sem 

gert er í læknisfræði beggja megin Atlantshafs,  hef séð aðferðir og starfshætti 

ýmissa afreksmanna á þessu sviði. Auðvitað hefur manni, þrátt fyrir eigin 

meðalmennsku, tekist að læra eitt og annað til bóta í umönnun sjúklinga. 

Á hóflegar athugasemdir mínar hlustar enginn. Hér vantar svæfingalækni. Hefur 

staðan þó árangurslaust verið margauglýst. Um svæfingar sjá þrjár ágætar 

svæfingarhjúkrunarkonur og er ekkert við þær að athuga. Af því að ég hafði nokkra 
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reynslu af svæfingum og deyfingum fenginni af hliðarmenntun minni stakk ég upp á 

því að gerðar væru mænu- og taugadeyfingar með staðdeyfingarlyfjum. Við þessu 

var fussað, þótt oft megi með þessum aðgerðum minnka álag á hjarta og lungu og 

þykir sjálfsagt víðast við aðgerðir á útlimum og í neðanverðu kviðarholi. Það lá við 

uppþoti á skurðstofuganginum þegar ég tók upp þessar aðferðir. Það vildi ekki hafa 

neitt fancy stuff hér; þær aðferðir sem notaðar hefðu verið dygðu vel. 

Daglega sit ég milli aðgerða í kaffistofu skurðstofugangs. Samræður sem þar fara 

fram eru oft hneykslanlegar. Í stofunni eru tvö borð og sitja við annað þeirra 

Grænlendingar. Við hitt danskt starfsfólk ásamt nokkrum aðskotadýrum. Þar er talað 

frjálslega og af ósmekkvísi. Aðalumræðuefnið er heimamenn. Þeir séu þjófóttir; 

undirhyggjumenn; lauslátir; smitaðir af sárasótt og lekanda. Umræðan ekki 

smekkvís og tillitslaust krydduð gríni um Grænlendinga; vekur hlátra. Þetta er það 

sem kallað er dansk humor. Síðan ræða menn eiginleika franskra vína. Það er kultur. 

Vík nú að starfsemi sjúkrahússins. Vafalaust er röntgendeildin best rekin; mönnuð 

grænlenskum starfsmönnum eingöngu, - lækninn vantar. Við höfum ágætt starfsfólk 

á skurðstofunni og þó er það grænlenska áberandi best, enda metnaður þess að 

standa sig vel. Auðvelt væri að telja upp mörg störf, sem nú er falið dönskum en sem 

Grænlendingar gætu sjálfir annast ef þjálfun fengist. Eins og áður sagði er það 

meðvituð stefna að fela Grænlendingum ekki forystustörf. 

Nýlega vantaði sjúkrahúsforstjóra. Til þessa starfs var ráðin ung og falleg stúlka; 

danskur kvenlæknir; viðkunnanlegasta kona. Fyrir í landinu voru menn með góða 

reynslu í stjórnun og þar að auki innlendir, sem sjálfsagt hefðu hæft þessu starfi 

betur. Ekki hefði vantað umsækjendur ef eftir hefði verið leitað. Starfið óvenju vel 

launað eftir því sem gerist hér á Grænlandi. 

Nú hef ég gerst langorður um sjúkrahúsið. Annan starfsvettvang þekki ég ekki. Ekki 

tel ég að á öðrum sviðum samfélagsins sé það creme de la creme frá Danmörku sem 

hafnar hér. Flestir eru auðvitað meðalmenn eins og gerist, en allsérstætt lið. Oft er 

um að ræða karla og konur sem lent hafa í persónulegum örðugleikum heimafyrir og 

sér hér undankomuleið. Fráskildir læknar með nýjar konur eða ekki fráskildir með 

ástmeyjar. Hér er sem sagt misjafn sauður í mörgu fé. 

Annað uppáhaldsumræðuefni Dana hér er sveitastyrkurinn, allt það fé sem danskir 

skattborgarar láta renna til Grænlands. Ekki nenni ég að reifa það mál í smáatriðum. 

Haft skal í huga að mest af þessu fé rennur aftur til Danmerkur í launum danskra 

starfsmanna og til innkaupa á dönskum vörum og iðnvarningi. Hér búa um fimmtíu 

þúsund. Uppundir 100 þúsund manns í Danmörku hafa með ýmsum hætti afkomu af 

Grænlandsviðskiptum. Málið er að með skipulögðum atvinnuvegum, fiskveiðum og 

ferðamálafjárfestingum mætti stórbæta reikninginn Grænlendingum í vil. 

Danir hafa ráðið málum hér í 200 ár og sýnist árangurinn af því vera sá að meirihluti 

landsmanna eru styrkþegar danskra félagsmálastofnana. Afdrifaríkustu mistökin 

voru gerð fljótlega eftir 1945. Grænlendingar skyldu þá verða danskir borgarar með 

öllum réttindum; skólum og heilbrigðisþjónustu og þar fram eftir götunum.  

Til þess að af þessu gæti orðið varð að þétta byggðir. Fluttist fólkið af ströndinni þar 

sem það hafði haft afkomu sína af veiðum og haldið fornum lífsháttum og til 

gervibæja sem nú eru heimkynni flestra. Blokkarbyggingar risu, áþekkar Hvidovre 
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eða öðrum úthverfum Kaupmannahafnar. Þeim fylgdu lifnaðarhættir sem 

Grænlendingar höfðu aldrei búið við og hentaði þeim ekki. Ég var nýlega á ferð í 

slíkri blokk hér í Nuuk. Á sjöttu hæð lagði ódauninn af selhræi á móti manni. Það 

hafði verið dregið upp á stigapallinn. Þannig gátu menn áður geymt veiðifang sitt 

við útidyrnar á kofa sínum. Í upphituðu húsi, 20 stiga heitu er það ógerlegt. Nýverið 

var stór fjölskylda lögð hér inn eftir veisluhald með svokallaðan botulinisma, 

alvarlegustu matareitrun sem gefst; veldur auk annars öndunarlömun. Ein 

öndunarvél var til hér á spítalanum og varð í ofboði að senda eftir fleirum frá 

Danmörku. 

Hvað við kemur góðverkum herraþjóðarinnar myndu vafalaust Kanadamenn og 

Bandaríkjamenn greiða vel fyrir varnaraðstöðu á Grænlandi. Ekki kæmi til greina að 

skilja Grænland varnarlaust eftir eins og málum er háttað í heiminum. Með því gætu 

Grænlendingar losað sig undan sveitarstyrkjum frá Danmörku. 

Nú vík ég að tungumálavandanum og því andrúmslofti sem hann skapar. Hvaða 

bjálfi sem kemur að sunnan er betur settur en heimamenn ef hann kann dönsku. 

Oftast heyri ég Dani tala til Grænlendinga eins og við barn eða aumingja, með 

skilningsríkri hræsni.  

Hættið að tala dönsku! Það er vandi þeirra dönsku að skilja ykkur. Þið eruð 

heimamenn, þeir gestir. 

Við Íslendingar voru í svipuðum aðstæðum þegar við fengum heimastjórn 1904. Viti 

menn! Þá hófust framfarir á Íslandi. Endanlegur skilnaður okkar og danska ríkisins 

varð 1918 og seinna sögðum við kónginum upp. Var það formsatriði. Lengi höfðu 

"ábyrgir" aðilar í Danmörku spáð því að allt myndi fara til fjandans á Ísland hefðum 

við ekki danska hönd til að styðja okkur. Hvernig fór? Að mörgu leyti höfum við 

búið okkur betra þjóðfélag en það sem Danir búa við.  

Sögð er sú saga að maður frá Englandi í Lundarreykjadal, bændabýli ekki fjarri 

Reykjavík hefði sagt til sín í Reykjavík. Menn hlógu að bæjarnafninu en bóndi 

svaraði fyrir sig: Það er víðar England en í Kaupmannahöfn. Hafið það í huga. 

Nei, upphaf spekinnar var ekki í Kaupmannahöfn. Það þarf að hafa augun opin fyrir 

því sem er handan danskrar sveitamennsku. Segið farvel Frans við Dani. Þeim sem 

kjósa að vera hér áfram ætti að vera það velkomið, en með ykkar skilyrðum. 

Árið 1944 var stofnað til þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi um sambandsslit við Dani. 

Fáeinum sem var sérstaklega hlýtt til Dana fannst ljótt að skilja svona við þá meðan 

þeir væru hernumdir af þjóðverjum.  

Þjóðkunnur prestur með þetta sjónarmið var einn þeirra sem lét til sín heyra. Einn 

sjálfstæðismaður skýrði málið: Séra Bjarni lærði sína guðfræði í Kaupmannahöfn 

og hefur síðan talið að guð væri danskur. 
11/06/2009 
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Þennan pistil skólabróður, vinar og nafna míns sendi hann mér eftir bekkjarferð 

samstúdentanna , MR-49, til Grænlands.  

Datt honum í hug að Lesbók Moggans vildi taka við honum til birtingar. Því miður 

hafði sá fjölmiðill  þá breyst. Ég fann engan annan sem vildi fá pistilinn til birtingar.  

Sat ég því uppi með hann.  

Tek hann nú með í þennan samtíning minn. Bregst ég nafna mínum því ekki með 

öllu. Eggert dó um haustið. 
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Anna Guðmundsdóttir frá Ráðagerði á Seltjarnarnesi 
Segir frá Svíþjóðar- og Danmerkurferð árið 1919 

Anna Guðmundsdóttir, föðursystir mín, fæddist 17.4.1886 í Nesi við Seltjörn, þriðja 

í hópi níu systkina, tveggja fóstursystra og eins uppeldisbróður. Komust þau öll upp.  

Foreldrar hennar voru Kristín Ólafsdóttir (1860-1945) sem fæddist og bjó alla tíð í 

Nesi og Guðmundur Einarsson (1858-1906) frá Bollagörðum á Seltjarnarnesi. 

Guðmundur starfaði einkum við útgerð eigin skipa á Framnesinu og á vertíð frá 

Leiru. Hann drukknaði 45 ára á skipi sínu á leið þaðan. Guðmundur var 

forystumaður í málefnum sveitarfélags síns, málamaður og hljómgefinn. Kristín var 

mikill dugnaðarforkur og stóð fyrir búi sínu og fjölmennu heimili til æviloka.  

Um fjölskylduna má fræðast í ritunum Bollagarðaætt á Seltjarnarnesi eftir Gylfa 

Ásmundsson (1990), Seltirningabók eftir Heimi Þorleifsson (1991) og Nesfólkið við 

Seltjörn eftir Eggert Ásgeirsson (2001). 

Anna gekk í Kvennaskólann í Reykjavík. Giftist Kristni Brynjólfssyni (1880-1961) 

skipstjóra frá Engey árið 1905. Bjuggu þau fyrst á Frakkastíg 6 í Reykjavík. 1920 

fór hann í land eins og sagt var þegar sjómenn, einkum skipstjórar hættu störfum. 

Bæði var það að skipstjórar efnuðust vel á þessum árum, einnig var þetta fyrir tíma 

vökulaganna. Vegna fyrirkomulags veiða þreyttust þeir skjótt.  

Keyptu þau Ráðagerði á Seltjarnarnesi af Sigurði Þórólfssyni skólastjóra og sátu þar 

að búi sínu meðan bæði entust. Anna varð fyrir slysi er hestur fældist með hana á 

baki og dró hana fasta í ístaðinu. Eftir það var hún hölt og gekk við staf. Kristinn var 

í forystuliði hreppsins. Það var Anna ekki síður, formaður í Framfarafélaginu og 

formaður skólanefndar. Þekkt fyrir listfengi, drátthög og spilaði á orgel og píanó. 

Átti ekki langt að sækja tónlistargáfur sínar. Þau áttu tvær dætur, Kristínu, sem dó 

ung úr berklum eftir langa dvöl á berklahælinu Sölleröd í Danmörku og Guðríði sem 

ekki giftist, en hjúkraði móður sinni síðustu ár hennar og bjó með föður sínum og 

fóstursyni þeirra. 

 
Anna í garðinum sínum í Ráðagerði 

á miðjum aldri. 
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Þau Anna og Kristinn tóku í fóstur þrjá drengi sem misst höfðu feður sína, tveir í 

sjóinn.  

-- 

Tvær dætur Kristínar í Nesi giftust til Svíþjóðar. Það var svo árið 1919 að þær Anna, 

og Kristín mamma hennar, réðust í Svíþjóðarferð ásamt Ásgeiri, sem þá hafði lokið 

stúdentsprófi og hugði á laganám.  

Hvernig Kristín og Ásgeir höguðu ferðum sínum er ekki vitað. Sennilega hafa þau 

mæðgin ferðast saman nokkuð á undan Önnu. 

Dagbók Önnu úr Svíþjóðar- og Danmerkurferðinni segir ekki mjög margt. 

Dagbókarritarinn er fátöluð um eigin hugsanir, móttökur og viðmót. Eigi að síður er 

dagbókin mjög fróðleg. 

Anna segir lesandanum að á pennanum hafi haldið kona sem var ekki upptekin af 

sjálfri sér. Skrifar bókina sér til minnis. Hún segir fátt um fólkið sitt sem hún hitti í 

ferðinni. Öllu betri innsýn í veröld hennar má fá þegar hún var ein á ferð, á skipinu, 

þegar hún hafði nægan tíma til skrifta. Einnig þegar hún var ein á ferð í lestum og á 

gistihúsum Kaupmannahafnar. 

Það sem upp úr stendur er áhugi Önnu á listum og menningu bæði í Stokkhólmi og 

Kaupmannahöfn. Þá má sjá að hún hefur verið mörgum Íslendingum kunnug og 

hefur verið aðlaðandi, þannig að hún hefur tengst samferðamönnum sínum. 

Tungumálaerfiðleikar hafa ekki verið hemill, enda var bókmenntaáhugi mikill í 

fjölskyldu hennar. Um það bar bókasafnið í Ráðagerði fagran vott. Sérstaklega er 

athyglisvert hve mikinn áhuga hún hafði á listum og óbangin að ferðast ein. Þá 

kemur glögglega í ljós hve marga Íslendinga hún hefur þekkt og hitt í ferðinni. 

Anna var aðlaðandi kona, barngóð og gestrisin. Ráðagerði á Seltjarnarnesi má segja 

að hafi verið í þjóðbraut. Til þeirra sóttu gamlir skipsfélagar Kristins, sem báru 

honum sannarlegar góða sögu. Þá voru Engeyingar tíðir gestir þar, ekki síst ættmenn 

þeirra úr eynni, skyldmenni Kristins frá Akranesi, úr Vigur, af nesinu og úr 

Reykjavík, svo nokkuð sé nefnt. Þetta var menningarheimili. Eins og dagbókin ber 

að nokkru leyti vott um, var hér engin stéttaskipting. Anna gekk stolt um 

Kaupmannahöfn í sínum íslenska búningi og gaf sig hvergi.  

Anna  dó 19. maí 1941. 

  júlí. Lögðum af stað frá Reykjavík með eimskipinu “Botnía” kl. 4. 20-30 

farþegar, fáir þekktir mér. Fengum gott veður, nema fórum í gegnum 

þokubakka en birti svo upp er komið var suður undir Garðinn og sólskin og 

dálítil gola. Landslagið á Suðurnesjum er eða virðist ekki fjölbreytt, fjöllin fallegri 

frá norðri að sjá. Svo bregður Reykvíkingum við eftir sinn víða og fjölbreytta 

fjallahring, sérstaklega þó þegar komið er frá landinu og ekkert er að sjá nema haf 

og himin, hafið dálítið úfið og loftið grátt. Samt þótti mér mikið fallegt að sjá til 

lands á sjálfu Reykjanesinu, því einkennilegur blámi lá á fjöllunum, en smátt er þar 

um gróðurbletti. Farið fram hjá Vestmannaeyjum, svo ekki sást einu sinni til lands. 

22. 
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 júlí. Ekkert að sjá nema haf og loftið grátt og dálítið úfinn sjó. Fátt til 

tíðinda um daginn nema tónskáldið Sveinbjörnsson
1
  spilaði lagið við 

Valagilsá með variationum mjög yndislega; annars vildi hann helst ekki 

snerta hljóðfærið, sagði það svo slæmt. Annar sem helst spilar er danskur Möller,
2
 

ungur, sem spilar prýðilega, allt utanbókar. Hann fer af skipinu í Færeyjum, því 

miður, og býst ég ekki við mikilli músik. Komum til eyjanna á morgun kl. 12. 

 
Sveinbjörn Sveinbjörnsson 

 júlí. Veðrið bjartara og betra, komum til Færeyja kl. 2 og dvöldum þar til 

kl. 4. Fórum i land í indælu spegillygnu veðri og fengum indæla mjólk á 

Hótelinu þar. Gengum svo spölkorn upp fyrir bæinn. Námum þar staðar við 

indælan blómagarð og eigandinn gaf mér þann ljómandi blómvönd, sem ég var svo 

hróðug af. Þar í Færeyjum er mjög vingjarnlegt, og svo mikið af útiblómum og 

geysimikið af trjám, svo feikn háum. Þar kom urmull af farþegum um borð. Svo 

margir að þeir áttu bágt með að koma sér fyrir og litu illu auga til Íslendinganna sem 

fyrir voru. Svo bar fátt til tíðinda sem eftir var dagsins. 

 júlí. Fórum fram hjá Shetlandseyjum um morguninn og Orkneyjum. Þær 

eyjar eru svo mikið stærri en ég bjóst við. Annars fátt til tíðinda nema 

fjórhent lag hjá tónskáldinu og pastor Arne Möller.
3
 Svo spilaði 

Sveinbjörnsson einn yndislega. 

Hvessti með kveldinu, svo að flest kvenfólkið var veikt; 3-4 konur voru með við 

teborðið. 

 júlí. Indælt veður og golan svo hlý; sáum Noregsstrendur um morguninn í 

fjarska. Fengum besta matinn þann dag á allri leiðinni og svo eftir hann 

framúrskarandi músik hjá Sveinbjörnsson og alla mögulega þjóðsöngva, 

Færeyja þjóðsöngurinn er svo ágætur og þeir sungu hann með “fuld Hals”. 

júlí. Undir kveldið komum við nær Noregi og er þar fallegt að sjá í land. Á 

skipið að nema staðar í Mandal í 3-4 tíma. Þar er indæl innsigling; þar 

myndast eins og höfn af sjálfu sér og sigldum við nærri mjög fallegum vita á 

                                            
1 Sveinbjörn Sveinbjörnsson (1847 –1927) tónskáld, best þekktur fyrir að hafa samið lagið við 

þjóðsöng Íslands eftir Matthías. Sveinbjörn fæddist á Nesi við Seltjörn á Seltjarnarnesi. 
2 Tage Möller (1898-1997) tónlistamaður og kaupmaður. 
3 Arne Möller var prestur og Íslandsvinur. Einkum náinn vinur Jóns Helgasonar biskups. 

23. 
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smáeyju. En svo framorðið var að næstum dimmt var orðið að ég fór ekki í land, en 

fjöldi farþega kom í land á einum báti, stórum mótorbáti og voru þar saman komnir 

bæði Íslendingar, Danir, Svíar, Færeyingar og einn Ameríkumaður. Einhver 

fullorðin kona um borð sem sagði að þetta væri “Ungdom og galskab”. Annars sáu 

þeir lítið en komu samt til Mandal. Einn farþeganna var svo hugulsamur að koma 

með norska birkihríslu og gefa mér, og þótti mér þar bætast að ég ekki fór í land. 

 júlí. Legið um kyrrt frá kl. 10-3½ . Um morguninn súld og dimmviðri en birti svo 

upp. Kl. um 1 var farið frá, hjá Jótlandsskaga. Fengum sjónauka og sáum ljómandi 

fallegt landslag; aðeins nokkuð lágt. Arne Möller hélt guðsþjónustu og talaði mjög 

laglega. Þar voru samankomnir flestir farþegar og margt af skipshöfninni. Sungnir 

danskir sálmar sem ég ekki þekkti. Þegar komið var upp var verið að fara framhjá 

ljómandi fallegum bæ með skógi vöxnum hæðum, var farið mjög nærri og var það 

Frederikshavn. Þar er alls staðar ljómandi að sjá í land. Skömmu seinna fengum við 

yndislega músik hjá prófessornum; svo spiluðum við vist um stund og drukkum svo 

kaffi og likör.   

Og þá skeði hið hlægilegasta sem ég nýlega hef upplifað og ég aðeins dreypti á, en 

herrarnir drukku glasið í botn; en þá var það edik sem okkur var fengið. Mikið var 

hlegið. Ætluðum alveg að kafna af hlátri. Svo fengum við músik um kveldið og söng 

hjá frú Evenssen. Svo í rúmið og að morgni í Köbenhavn. 

 júlí. Komum undir morguninn til stórborgarinnar Köbenhavn, og mér til 

mikils hugarléttis kom fröken Ragnheiður Jónsdóttir
1
  niður í skip og hafði 

þegar útvegað herbergi á Missionshotellet, ágætt herbergi. Og tókum við svo 

bíl og ókum þangað heim. Fengum sæmilegan middag og fórum svo í búðir. 

Komum í Magasin du Nord og drukkum þar súkkulaði, sem mér fannst lítið til um. 

Voru mér sýndar margar götur. Og sýnir nú reynslan hvernig gengur að læra að rata. 

Var mér gefið kort yfir Köbenhavn og svo reyni ég að rata. 

 júlí. Fór á leið til Þuríðar Jóhannsdóttur
2
 og fann von bráðar Mynstersvej 7 

og var mjög hreykin yfir gáfunum að villast ekki. Fékk þar morgunverð og 

talaði dálítið við Vernharð Jóhannsson
3
 þar; mjög líkur því sem hann var en 

töluvert feitari og mjög vellíðunarlegur. Kom þaðan kl. 1 og (hitti) þá föken 

Bjarnason
4
  á förum út á Skodsborg og dreif hún mig þangað með sér með lestinni 

og höfðum þar svo indælan dag. Þar er mjög fallegt og framúrskarandi þar niður við 

sjóinn. Drukkum þar kaffi á Skodsborg Badehotel. Mjög fínn staður en fröken 

Bjarnason og Ragnheiður Jónsdóttir ætla að vera um tíma á Skodsborg Sanatorium. 

Fórum fram hjá Ermitagen og sáum mikið af alls konar dýrum. Þar er ljómandi 

                                            
1 Fröken Ragnheiður Jónsdóttir  (1889-1997) yfirkennari og skólastjóri Kvennaskólans í Reykjavík. 
2 Þuríður Jóhannsdóttir (1881-1978) kennari í Miðbæjarskólanum, systir Vernharðar sem síðar er 

nefndur. Hún bjó í Suðurgötu 8A, sérkennilegu heimili. Hún kenndi mér í barnaskóla og þekkti ég þau 

systkinin og séra Jóhann líka. 
3 Vernharður Jóhannsson (1880-1960) læknir í Danmörku. Sonur séra Jóhanns Þorkelssonar  

dómkirkjuprests, áður á Mosfelli, sem Halldór Laxness fjallar mikið um bókum sínum. 
4 Fröken Bjarnason mun hafa verið Ingibjörg Bjarnason (1867-1941), alþingimaður og skólastjóri 

Kvennaskólans í Reykjavík. 

28. 

29. 
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fallegt. Fór svo ein heim aftur kl. rúml. 6 og gekk vel. Á morgun býst ég við að fara 

til Helsingborg. 

 júlí. Fann lækni  Benson í Köbmagergade. Lét hann mig fá meðöl eftir 

nákvæma rannsókn. Svo á ég að hitta hann eftir hálfan mánuð eða 3 vikur. 

Þær komu með mér þangað séra Jóhanns dætur .
1
 Fórum á 

stjórnarskrifstofuna til að (láta) skrifa upp á passann. Sendum skeyti til Svíþjóðar og 

fórum í búðir; borðuðum svo morgunverð á Magasin du Nord. 

Lagði á stað til Helsingborg kl. 4. Ferðin gekk vel, nema á Helsingör var maður 

skoðaður og dótið manns, og sérstaklega spurt um hvort maður hefði ekki danska 

silfurpeninga. Svo tóku þau á móti mér á stöðinni Karl og Gunna og litli Arne.  Var 

þar mikill fagnaðarfundur. Indæll og viðfeldinn maður hennar og báðir strákarnir 

indælir.
2
 

Svo fóru þau með mér út um kveldið. Fórum í lyftu langt upp og komum þar sem 

heitir “Paulssjöen”. Þar er indæll staður með fögrum blómum og háum trjám og er 

vatn í miðjunni. Mamma var farin þaðan fyrir 2 dögum svo ég ákvað að leggja á stað 

næsta dag. Fórum við ekki að sofa fyrr en seint því margt þurfti að skrafa. 

 júlí. Var þar heima til kl. 12. Fórum þá út og ókum í sporvagni langa leið. 

Gengum svo lengi inn í skóg og út með sjónum. Þar var ljómandi fallegt. Þar 

drukkum við kaffi. Tíndum fögur blóm og sátum lengi um kyrrt. Gengum 

svo aðra leið heim, fram hjá mörgum villum og ókum svo heim í sporvagni. 

Borðuðum miðdag og skrifaði (ég) svo kort heim. Legg á stað kl. 8 til stóru 

borgarinnar Stokkholm.  

Karl fylgdi mér til næstu stöðvar því ekki var hægt að fá svefnvagn alla leið. Fékk 

hann fyrst í Eslöv  og þar átti að býtta um vagn. Treysti Karl mér ekki til að ganga 

ein í gegnum það. Varð (hann) fyrir það að gista í Eslöv um nóttina. Fór svo rétt 

strax að hátta og voru allir farþegarnir í lestinni sofnaðir þegar ég kom inn.  

 ágúst. Svaf ekki vel og vaknaði kl. ekki fullt 6. Víða er fallega staði að sjá á 

þeirri leið. Einkum þykir mér fagurt þar sem skógur og vatn fer saman. Komum 

til Stokkholm kl. 10 um morguninn. Reyndi þegar að fá herbergi aðeins nokkra 

tíma og kom í 3 hótel, en ómögulegt. 

Ákvað að reyna ekki meira en fór inn á café og fékk mér hressingu og settist svo út í 

Parkinn  rétt við Vasagötu til að lesa og skrifa því lestin fer kl. 5 í kveld til Sollefteå.  

Allt gekk nokkurn veginn bærilega á járnbrautarstöðinni. En fékk ekki 

svefnvagnsmiða, og áttum því að vera á ferðinni alla nóttina en tók samt sætismiða. 

Þar var svo mikið af fólki og alltaf þegar sæti losnaði bættist við í staðinn. Fórum 

fram hjá mörgum fallegum stöðum. Numið var staðar í Uppsölum, gamla 

háskólabænum. Skammt þar norður af er annar bær minni, Sala heitir hann. Mjög 

svo þreytandi ferðalag að sitja uppi alla nóttina, þó að maður dottaði við og við. Ég 

var svo þreytt í fótunum og þrengslin svo mikil að meira fólk var látið í hvern bekk 

en númer hljóðaði upp á. Þess lengra sem dregur upp Norrland þess stórkostlegri 

                                            
1 Guðríður Jóhannsdóttir giftist til Danmerkur og mun hafa búið í Khöfn. 
2 Þarna hitti hún í Helsingborg Guðrúnu Guðmundsdóttur Bergström (1893-1988) systur sína og 

fjölskyldu. Guðrún var gift ritstjóra og ríkisþingmanni, Karl Bergström. 
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náttúrufegurð og mishæðóttara, svo maður kannast betur bæði við loftið og hæðirnar 

þó þær séu ekki eins háar og heima. Kl. 9 um morguninn komum við á stöðina í 

Sollefteå og tóku þau þar á móti mér Lóa
1
 og Geiri.

2
 Lóa hefur lítið breyst, aðeins 

elst dálítið en alveg sama Lóa og áður. 

 ágúst. Var heima allan daginn og hvíldi mig eftir ferðina. Hér í bænum er 

ljómandi fallegt. Lóa býr dálítið fyrir utan bæinn og skógur umhverfis, húsið 

næstum hulið af trjám og blómum. Fórum um kveldið til vinkonu Lóu, ungfrú 

Else Aronson. Indæl stúlka og geðsleg; og fengum við þar kaffi og músík. Indælt 

heimili sem hún á; býr ein með móður sinni og er hárgreiðslukona. Gekk mér 

furðanlega að láta hana skilja mig. 

 
Anna, Brynja, Kristín. Gudmund, Ásgeir, Lóa og Else Mari. 

 ágúst. Vorum heima til kl. 4. Fórum þá niður í bæinn og um borð í gufubát 

sem gengur eftir ánni, Ångermansälven,  mjög grunnsyntur stór bátur sem er 

mjög mikið notaður. Er ólíkt að ferðast með slíkum farartækjum eða 

járnbrautum, þó þær fari fljótt yfir. Lífið er svo ólíkt betra á vatninu eða sjónum og 

svo eins og þar sem blandast skógarilmurinn og sjávar- eða vatnsloftið. 

Fórum þriggja tíma leið norður eftir ánni og er þar víða hrífandi útsýni. Í dölunum 

dálitlir ruddir blettir umluktir skógi. Svo sáust þessar viðkunnanlegu sænsku 

byggingar, þessar rauðu byggingar með hvítum gluggum sem fara svo vel við 

grænan skóginn. Fórum framhjá Hólalýðháskóla sem ber nafn af íslensku Hólum í 

Hjaltadal.
3
 Á heimleiðinni (var) hellirigning, en þó var glaða sólskin og var það 

                                            
1 Lóa Guðmundsdóttir (1889-1984) Vennerström, systir hennar. Gift Ivar Vennerström ritstjóra, 

verkalýðsforingja, þingmanni  og ráðherra. 
2 Ásgeir Guðmundsson (1899-1935) lögfræðingur, faðir minn. 
3 Ég var hissa þegar ég sló upp Holaskola á netinu. Stofnandinn Johan Sandler var síðar 

forsætisráðherra Svía og tók þá sonur hans við skólastjórninni og starfar þessi lýðháskóli enn. Ekki var 

þar nafn skólans útskýrt.  

2. 
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hrífandi sjón með því umhverfi sem þar var og rigndi ofan í spegilslétta ána. 

Minnisstæður dagur. Komum heim kl. næstum 11 um kveldið. 

 ágúst. Þann dag rigndi allan og fórum ekkert nema vorum boðin til hjónanna 

sem Lóa leigir hjá. Bestu viðtökur. Röbbuðum svo heima um kveldið og Lóa 

kveikti upp í eldstónni til að sýna okkur hvernig hitað eru upp og hve indælt 

getur verið inni í rökkrinu á kveldin þegar snarkar í eldstónni og tómum viði er 

brennt. 

 ágúst. Vorum heima mikið af deginum. Við mamma gengum niður að á og 

sátum þar og röbbuðum. Þar er svo indælt; skógi vaxið á báðar hliðar. Aðeins 

finnst mér timbrið sem fleytt er niður eftir ánni óprýða hana. 

Fórum um kveldið í heimsókn til manns sem vinnur með mági okkar við blaðið; 

fremur viðfelldið fólk og tók okkur tveim höndum. Heyrðum söng og hljóðfæraslátt. 

Dóttir hjónanna söng laglega. Komum heim kl. 9 og sátum svo og spjölluðum lengi 

saman. Verst hvað það stelur frá manni miklum svefni að svo margt þarf að minnast 

á á svo stuttum tíma. 

 ágúst. Fórum til nábúakonu Lóu. Hún bauð upp á kaffi; snotur kona og laglegt 

heimili, en þröngsýn, og gleður það mig að sjá að Lóa getur umgengist sér 

gjörólíkt fólk með snilld. Breytir hún þar betur en hún talar. Hún er orðin það 

þroskuð að hún er farin að skilja að mennirnir eru ólíkir. Kvenfólk er eftir hennar 

skoðun engu betur þroskað eða menntað en heima. Fjöldi kvenna sem aldrei lítur í 

bók og mörg heimili þar sem engin bók er til. 

Þökkuðum fyrir okkur og fórum svo upp eftir skógi vaxinni fjallshlíð og stöldruðum 

þar dálítið. Brynja og Guðmund  þurftu að tína ber og víða að nema staðar. Komum 

svo heim og voru þá komnir gestir til Lóu; vinkona hennar Else Aronson og stúlka 

sem hún þekkir, fröken Annie. Var þá margt spjallað og mikið sungið og spilað. Við 

vorum að reyna  að kenna þeim að segja stöku orð á íslensku; var það hálf bögulegt 

en seinast mundu þær ekkert nema: fallegi Geiri.  

Litlu seinna kom kunningi þeirra hjónanna Konráð frá Graninge, geðslegur maður 

sem er kaupfélagsstjóri norður á landamærum Finnlands og Svíþjóðar. Hann vissi 

furðulega margt um Ísland og sagði okkur margt þaðan að norðan sem hann býr; 

bauðst svo til að Guðmundur litli fengi að fara með honum næsta dag. 

 ágúst. Komum til Stokkholm kl. rúmlega 8 um morguninn. Tók mágur okkar 

Ivar  á móti okkar á járnbrautarstöðinni. Varð hissa að sjá hann svo unglegan og 

voru þó liðin 9 ár síðan hann var heima og hefur alltaf haft mikið að gera. Kom 

hann með bíl og fór með okkur heim í Hótel Helmann. Þar hafði hann pantað 

herbergi fyrir okkur. Hvíldum okkur dálítið og fórum svo með honum í ríkisþingið 

og hlustuðum dálitla stund á þingmennina. Þetta nýja þinghús í Stokkholmi er 

prýðisfalleg bygging og vel og smekklega í öllu komið fyrir. Bauð hann okkur svo 

upp á mat þar í þinghúsinu. Þar eta margir þingmenn og starfsmenn við þingið. 

Fengum þar besta mat. 

Ég minnist þess að Ivar sagði okkur frá því að í fyrra þegar konum í Svíþjóð var 

gefinn kosningaréttur þá var hann viðstaddur og sagðist hann hafa heyrt níu konur 

tala og flestar prýðisvel, þar á meðal Selmu Lagerlöf. En svo talaði þar einn 

ríkisþingmaður og sagðist Ivar hafa skammast sín fyrir að heyra til hans eftir að hafa 
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heyrt til kvennanna, svo lítilfjörlegt fannst honum það sem hann sagði. Hér eru 

margar konur afbragðsvel gefnar, sagði hann, og koma framkvæmdir þeirra í ljós 

innan skamms. 

Fórum svo í hús eða turn sem heitir Katarinahissen.  Marga metra í loft upp í lyftu 

og sáum svo yfir mikið af Stokkhólmi. Þaðan fórum við á gufubát yfir á Skansinn.  

Þar má sjá margt fallegt. Þar er nokkurs konar dýragarður og sáum margs konar dýr 

sem við aldrei höfðum séð fyrr. En synd er það að byrgja þau svo inni, þó þau hafi 

nóg til matar. Minnist ég þess hvað mér fannst ísbirninum líða illa og svo 

þreytulegan sem hann var. Margs konar fuglar voru þar, og leið þeim betur. Á 

Skansinum mátti sjá margs konar stofur eða heila bæi hér og hvar úr Svíþjóð sem 

voru fluttir óraveg og settir eins upp. Þar voru bæir frá Norrland og Vermlandi, 

Skáni og Blekinge. Lappakofar og kola stugur.
1
 Allt gamalt en dæmalaust gaman að 

sjá það. 

Fórum svo upp í gríðarháan turn og sáum þar yfir allan Stokkhólm. Þar er held ég 

fallegast útsýni sem ég hef séð ennþá. Sólskin og spegilslétt vatnið og skógurinn og 

hinar prýðilegustu byggingar. Lág fjöll í fjarska og mátti aðeins greina hin stóru vötn 

sem liggja í miðbiki Svíþjóðar. Drukkum svo kaffi í fínu húsi á Skansinum og 

fengum þar ágætis Bellmannsmusik.  

Svo fórum við þaðan á Cirkus þar úti, og þar mátti margt sjá. Fimleika og aflraunir, 

svo ótrúlegar. En mest dáðist ég að hestunum þar, hvað þeir voru æfðir. Kona kom 

inn á ljómandi fallegum svörtum hesti. Hann steig spor eftir musikkinni. Fyrst hægt 

og svo hraðar. Þegar hún hægði á sér (musíkin) hægði hann á sér og dansaði með 

stúlkuna og seinast á harðaspretti, en alltaf eftir musíkinni. 

Þar var spilað í sama tón og hljóðfæraflokkurinn á alls konar hluti, t.d. (var) rokkur 

stiginn; blikk lagt á hverfistein, blikkpeningum var kastað á marmaraplötu eftir 

mörgum tónum og alltaf réttum tónum eftir hljóðfæraflokknum, og margt fleira 

ótrúlegt. Hjólreiðamaður sem hjólaði um á einu hjóli upp og niður stiga. Einu sinni 

kastaði hann sér af palli marga metra háum og niður; og þá þótti mér hann mundi 

sálga sér. Þess minnist ég einnig að þeir hlupu á bak á stórum hesti á harðaspretti og 

stóðu á lendinni á honum lengi, margir í einu (3) og stökk svo allt sem af tók með þá 

standandi. 

Margt var þar fleira að sjá sem ég nenni ekki að kríta niður. Tókum svo bíl heim í 

hótel og kvöddum Ívar sem átti að halda fyrirlestur daginn eftir og ætlaði hann að 

leggja á stað kl. 8 um morguninn. Það kveld var ég svo lúin, eins og ég hefði verið 

við vinnu allan daginn, og svaf ekki vel um nóttina. 

 ágúst. Fórum seint á fætur og kl. 1 fórum við á National Museum. Þar var 

margt merkilegt að sjá; næstum of margt til þess að geta notið hvers og eins. 

Höggmyndanna og málverkanna minnist ég lengi. Þau voru svo lifandi sum 

hver eins og þau væru íklædd holdi og blóði. Við vorum þar í 3 tíma og þurfum helst 

að fara þangað aftur á morgun. 

                                            
1 Húsakynni kolanámumanna 
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 ágúst. Fórum í Clarakirkjuna í Stokkhólmi. Það er mjög fallegt hús 

innanvert, en að utan næstum alveg hulið trjám. Þar heyrði ég þá indælulstu 

orgelmusik sem ég hef heyrt á æfinni; það heyrðist eins og þytur eða 

stormhvinur í hljóðfærinu sem var fyrirtak, en auðvitað með hjálp meistarans sem á 

það lék. Presturinn tónaði prýðilega, og sem mér fannst svo viðkunnanlegt að spilað 

var undir þegar hann tónaði. Ég skildi ekki vel það sem hann sagði, en svo var gift 

og voru venjur þar nokkuð öðruvísi en heima, en fyrir giftinguna fengum við meiri 

og betri musik. 

Fórum á National Museum aftur en stóðum við aðeins 2 tíma; þar var svo margt að 

sjá að engin orð ná nógu vel yfir það, en slíks minnist maður alltaf. Fórum af stað til 

Helsingborg um kveldið kl. 5. 

 ágúst. Í Helsingborg kl. 8½ og komum systur okkar alveg á óvart, sem 

mislíkaði að við skyldum ekki síma. Gengum um Helsingborg um daginn og 

vorum á bíó, Röda Kvarn um kveldið, góð musik og vel sýndar myndir og 

húsið eftir nýjustu tísku. 

 
Í Helsingborg. 

F.v. Karl Bergström, Guðrún, Asta Bergström, Ásgeir, Kristín1 og Anna. 

 ágúst. Vorum mest heima þann dag og lögðum á stað til Köbenhavn kl. 4½ 

og vorum þar kl. 7½ og fengum herbergi á Missions Hotellet, ekki vel gott, 

en nothæft. Fórum um kveldið á söngskemmtun og grínskemmtun en ekki 

var varið í neitt af því nema violinsolo hjá ungverskum manni og söng af miklum 

lærdómi og lipurð hjá þýskri söngkonu. 

                                            
1 Ævinlega var sagt í mín eyru að Kristín hafi klæðst íslenskum búningi í ferðinni. Hér má sjá að hún 

hefur a.m.k. einu sinni verið í dönskum búningi. 
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 ágúst. Vorum seint á fótum og borðuðum og fórum svo í búðir og mamma 

til augnlæknis. Fékk hún gleraugu hjá Dr. Benson eftir nákvæma skoðun. 

Um kveldið vorum við í Cirkus og var fínt hús og margt fólk og fallegir 

hestar; en ekki eins vel æfðir eins og á Cirkus í Stokkhólmi. en ég skemmti mér vel 

við sumt af prógramminu. 

 ágúst. Biðum heima á hóteli eftir Geira bróður.  Hann hafði lofað að fara í 

búðir með mömmu en ég þurfti að skrifa heim. Fórum út kl. næstum 1 og 

ekki var Geiri kominn; mamma verslaði talsvert og fórum í gegnum mörg 

verslunarhús. Komum heim kl. 3 og þá var Geiri kominn sem betur fer og létti henni 

þá gömlu konunni.  

Um kveldið fórum við í Tivoli Consertsal og fengum 50 manna orkestermusik; 

mikið fallega músik á köflum. Gengum þar um og horfðum á fólkið og allt það tildur 

og prjál sem þar mátti sjá. Komum heim kl. 11 og borðuðum og háttuðum, en um 

morguninn ætlaði mamma að leggja á stað heim. 

 ágúst. Vorum snemma á ferli því mamma vildi ógjarnan verða af ferðinni 

heim. Komum niður í skip kl. rúmlega 8 og hittum þar marga landa, þar á 

meðal Sigtr. Eir.
1
 og röbbuðum lengi við hann. En svo kom mér sú frétt á 

óvænt niður við skip að ekkert far fengist heim fyrr en í okt., en samt hálfvegis von 

um far með smábát, tilvonandi Flóabát, en svo óvíst að ekkert er hægt að  byggja á. 

Þykir mér það mjög slæmt, en treysti samt guði og lukkunni.  

Var með þeim dætrum séra Jóhanns um daginn og borðaði með þeim á hóteli og 

voru þær með mér allan tímann þangað til ég fór á járnbrautarstöðina. Kom til 

Helsingborg kl. 7 um kveldið og gekk þar í dálitlu þvargi með passann; en svo kom 

Bergström mágur og að lokum sagði eftirlitsmaðurinn: Jeg tror hun inte er et farlig 

menneske. Með það slapp ég, hvernig sem gengur heim aftur. Þeir verða að líkindum 

fegnir að losa sig við mig. 

 ágúst. Slúðruðum um alla heima og geima og gerðum ekki nokkurt 

handarviðvik; að minnsta kosti ekki ég. Gunna hefur sínum störfum að 

gegna. Fórum um kveldið (þangað) sem heitir Kungl. Terrassen og heyrðum 

þar góða orkestermusik og svo söngvara sem söng mest gamanvísur. Hét hann 

Robert Sterling; en ekki varð ég neitt hrifin af honum. Lék vel en röddin var ekkert 

fyrirtak. 

 ágúst. Sunnudaginn gengum við úti miðjuna úr deginum og voru báðir 

drengirnir með. Helsingborg er einkar fallegur bær, svo fallegur skógur 

næstum inni í borginni sums staðar og svo lystigarðarnir svo yndislegir, 

blómskrúðið alveg frábært. Þann dag tókum við augnabliksmynd af okkur 3, hún var 

furðanleg; var fullgerð á 3 mínútu. Töluðum mikið um kveldið og sofnuðum seint. 

 ágúst. Gengum og ókum eftir sporvagni langa leið og komum á yndislegan 

stað þar sem skógur, akrar og alls konar blómskrúð fer saman. Og svo þar að 

auki þegar maður við og við getur greint spegilsléttan sjóinn á milli trjánna í 

fjarska. Mér finnst skógarilmurinn samfara sjávarloftinu næstum svæfandi. Það er 

                                            
1  Sigtryggur Eiríksson (1889-1956), sjómannssonur frá Melshúsum á Seltjarnarnesi. Læknir í 

Danmörku. Tók nafnið Kaldan. 
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eins og mann langi til að liggja úti og dreyma og svo að þurfa ekki annað en opna 

augun til að sjá allt þetta yndislega. Drukkum kaffi þar inn á milli trjánna, nokkru 

nær borginni. Fórum á bíó um kveldið , en þangað langaði mig ekki, en musikin var 

þar góð og húsið prýðilegt. 

Gleymdi því næstum að kríta það niður að þennan dag fóru 13 ensk stríðsskip, 

bryndrekar, framhjá Helsingborg, komu þau úr Botniska flóanum, þar sem þau 

höfðu sökkt miklu af skipum fyrir Rússum. En hvað þau fóru hart og hvað þau voru 

ljót, flest með einu mastri og líktust því sem maður hugsaði sér skrímsli af skipi til. 

Eins og margir vita eru það Bolsévíkar sem miklu ráða í Rússlandi nú. Hvort 

Englendingar hafa hugsað sér að þeir gætu sökkt bolsévismanum með skipunum læt 

ég ósagt, en sennilegt er að hann eigi dýpri rætur, því er nú miður. Bolsévíkar eru 

mikið fjölmennir í Svíþjóð en ráða næstum engu og eru það hægri sósíalistar, þeir 

gætnari, sem flesta eiga í þinginu. Karl sagði mér að síðast þegar kosningar voru þar, 

bauð sig einn fram úr flokki bolsévíka, en hann komst ekki að en var um líkt leyti 

settur í fangelsi fyrir misþyrmingu á konunni sinni. 

Allt þetta með passana eða vegabréfin er mest út úr Bolsévismanum, því Svíar eru 

svo hræddir við að sleppa þeim inn til sín og Danir því hræddari og þó kváðu þeir 

fara allra sinna ferða. 

 ágúst. Vorum mest heima þennan dag og röbbuðum margt; þagað getur 

maður ekki. Æfði mig talsvert á orgelið hjá henni, fremur gott hljóðfæri, en 

hún sjálf hefir lítinn tíma til þess, því drengirnir eru svo smáir. Auðvitað er 

hún ekki nógu hneigð fyrir það, annars gengi það betur. 

Sofnaði seint um kveldið því talsverður heimferðarhugur er kominn í mig, þó ég sé 

alltaf að skemmta mér og sé aðeins búin að vera mánuð í burtu heimanað. Svo er nú 

óvíst um far heim, veit ekki hvernig það gengur fyr en ég kem til Hafnar. 

 ágúst. Ákveðinn burtfarardagur frá Helsingborg. Þarf ekki að vera lengur 

vegna þess að óvíst er um farið heim. Þau vildu ekki sleppa mér, og mér 

fannst svo yndislegt að vera hjá þeim, en ekki tjáir að tala um það. Kvaddi 

þau niður við ferju kl. rúml. 4 og þar með var búin veran mín í Svíþjóð. 

Kom til Hafnar kl. 7 í rennandi rigningu, og allt fannst mér svo grátt og leiðinlegt. 

Kom heim á hótel og fjekk fremur leiðinlegt herbergi en gott rúm.  

Hringdi frú Klerk upp og fékk fremur góðar fréttir viðvíkjandi farinu heim, betri en 

ég bjóst við. Fór svo inn og borðaði. Kom þar til mín sænsk kona og tók að spyrja 

mig og segir: Er ni rumenisk? Ég áttaði mig ekki fyrst, en svo segi ég henni eins og 

er: Fra Reykjavík segir hún hróðug yfir að vita slíkt. Svo fer hún að spyrja mig um 

búninginn og var ég í upphlutnum og segi ég henni frá því sem ég vissi bæði um 

hátíða og hversdagsbúning. Svo segir hún: Hvað talið þið á Íslandi, talið þið svensku 

eða dönsku. Íslensku, segi ég. Já en þér talið svo bra svensku, ég hélt það af því.  

Svo sagði ég henni að ég hefði verið 2-3 vikur í Svíþjóð, sem satt var, en það sagði 

hún til að bæta fyrir að hafa hlaupið svona á sig með því að spyrja mig hvort við 

töluðum sænsku. Annars var þetta fremur intelligent kona, leit helst út fyrir að vera 

kennslukona, en varla í sögu eða landafræði. Fór svo snemma að sofa, og bjóst við 

að sofa rólega fyrst réðist þannig úr farinu heim. 

19. 

20. 
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 ágúst. Skrifaði til Svíþjóðar og færði inn í dagbókina. Fór síðan í 

Glyptotekið, og þar má nú sjá margt merkilegt. Ég varð alveg orðlaus af 

undrun að sjá slíka list. Fjötruð móðir heitir ein höggmyndin þar. Ég gat ekki 

annað en setið langan tíma og horft og horft. Bundin á höndum lýtur hún yfir barnið 

sitt og gefur því brjóst; er næstum því tvöföld, því hendurnar eru bundnar á bak 

aftur. Og myndin af barninu ekki síður en af konunni, svo eðlileg. Listamaðurinn 

hetir Stefán Sinding.
1
 Eitt af þeim mörgu og ekki þeim lakari dæmum upp á 

móðurástina. Ég vildi gjarnan nefna margt fleira, en ætla aðeins að nefna eitt enn, 

sem ef til vill mörgum finnst minna varið í en mér.  Það er höggmynd og heitir: 

Eftertanke. Þar situr roskinn maður með töflu og ritblý og maður getur lesið út úr 

andlitinu að hugurinn snýst um liðnu æfina. Hann virðist ætla að fara að skrifa niður 

drætti úr lífinu, en virðist ekki ánægður með það sem hugsunin snýst um. Gott dæmi 

upp á lífið í raun og veru. Hve margir mega ekki burðast með slíkan Eftertanke og 

margir eru þeir sem ekki eru ánægðir með útkomuna eftir slíka sjálfsprófun. Það er á 

við meðal kirkjuræður að skoða þessa mynd vel. Þarf að fara þangað aftur áður en ég 

fer. Gat því miður ekki fengið mynd af henni. 

Var orðin þreytt þó undalegt sé þar sem maður þó hefur svo fjölbreytta list fyrir 

auganu.; málverkin eru mörg prýðileg líka. Hvíldi mig svo og borðaði og fór síðan 

niður á Íslands Brygge að vita hvort Botnía væri komin. Hennar er ekki von fyrr en á 

morgun í fyrsta lagi. Svo heimsótti ég Guðrúnu Jóhannsdóttur og þær systur og 

sagði hún mér að áreiðanlegt væri um farið heim, og var sem steini væri létt af hjarta 

mínu. 

 ágúst. Var heima fram eftir deginum; var ein og gekk niður að höfn. Hitti 

þar 3 landa og var á gangi stundarkorn; fórum upp í Rundetaarn, og 

lituðumst um. Ekki fannst mér sérlega margbreytilegt að sjá þar; húsþök, 

endalaus húsþök og - allt flatt í fjarska. Sáum 2 flugvélar sem sveimuðu þar svo 

nærri að maður heyrði skröltið og þytinn í vélunum og vængjunum. 

Fór því næst heim á hótel, las blöðin og fór svo út að leita mér uppi musik, og lenti í 

consertsalnum í Tivoli. Afbragðs orkestermusik. Griegs  Solveigs sang var leikinn; 

slík unun að hlusta. Alltaf veikt, svo lágt stundum að næstum hefði mátt heyra flugu 

anda. Þvílík æfing og þvílík stjórn. Sólisti með violinselló lék eitt stórt stykki og 

orkesterinn spilaði undir. Svo söng dönsk söngkona og undirspilið var orkester, en 

það kunni ég illa við. Röddin var ekki nógu mikil til þess. Svo söng hún 3 lög og 

aðeins leikið undir á flygel og það var ljómandi gott.  Labbaði heim og í rúmið kl. 

20. 

 ágúst. Lagði af stað kl. 11 og ætlaði á leið út að Holte (Solbad). Var ein en 

samt gekk allt stórslysalaust, en svo gekk verr þegar þangað kom að hafa 

upp á þeim sem ég ætlaði að finna. Samt var ég svo heppin að fara heim á 

hælið í Holte og hitta þar lækninn, Pétur Bogason,
2
  mjög elskulegan og prúðan 

mann. Hann sagði mér allt um sjúklingana og svo rannsakaði hann mig og gerði það 

                                            
1 Stephan Sinding (1846-1922) f. í Þrándheimi. Einn helsti myndhöggvari Norðmanna. Stóð, eins og 

fleiri, í skugga Gustav Vigeland. 
2 Pétur Bogason (1882-1961) berklalæknir. Varð forstöðumaður og yfirlæknir berklahælisins  Sölleröd 

Sanatorium og læknir fjölda Íslendinga þar. M.a. Kristínar dóttur Önnu, sem dó þar 25 ára gömul. 

21. 

22. 
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svo nákvæmlega og vel.  Gaf mér seðil upp á lyf og hefi ég bestu vonir viðvíkjandi 

mínum lasleika. Hitti þar í hælinu Þ. Sigurjónsdóttur. Mér þótti gaman að hitta hana, 

og svo fylgdi hún mér til Villa Bülow, þar sem Gunna og Elín voru. Gaman var að 

hitta þær og svona hraustar og hressar. Þar var ég til kl. 7 og át þar miðdag. Fylgdu 

þær mér niður á járnbraut. Var komin heim á hótel kl. 9. 

Ég get ekki látið hjá liða að dást að íslenskunni hjá P. Bogasyni lækni. Hún er til að 

læra af og hafa ekkert verið heima síðan fyrir 10-12 árum. Auðvitað á hann íslenska 

konu
1
 og það ríður baggamuninn.  

Botnía kom þetta kveld en ekki náði ég nógu snemma til bæjarins til að ná í hana. 

 ágúst. Fór niður að höfn til að frétta af Botníu. Gekk illa að finna staðinn 

sem hún lá, en rakst þá á Huginn, seglskip frá Reykjavík. Þar voru um borð 

Sigurður frá Bakka og Ol. Guðmundsson, og hugsaði ég mér að fá fréttir hjá 

þeim. Sat þar dálitla stund og masaði við þá og svo fór ég niður að Botníu. Stúlkan 

kom ekki sem ég var að vonast eftir. 

Um miðjan daginn fór ég á National Museum og Etnografisk Museum og var þar 

margt fróðlegt að sjá. Svo um kveldið fór ég í Tivoli, konsertsalinn auðvitað. Þar 

mátti nú sjá fólk; það var nfl. sunnudagur. Fengum ágæta músik, sérstaklega minnist 

ég Largo eftir Händel, violinsellosoló af mjög frægum manni og um 50 manns 

spilaði undir á köflum og alls konar strengja og blásturhljóðfæri. Svona stundum 

gleymir maður ekki í bráðina. 

Hellirigning um kveldið og hraðaði ég mér heim á hótel. Meðan ég mataðist þar kom 

til mín sænskur maður frá Gautaborg og fór hann að tala við mig og spyrja mig um 

hitt og annað heimanað. Í fylgd með honum voru tvær sænskar konur, sem hann 

sagðist eiga að leiðbeina.  Reglulega geðslegur eldri maður.  Hann sagði okkur 

ýmislegt, bæði frá Frakklandi og Þýskalandi, og bauð mér að fylgjast með þeim á 

söfnin næsta dag. 

 ágúst. Fór næsta dag á Rosenborg Museum og mátti sjá þar margt merkilegt 

og gamalt. Alla gömlu konungana; málverk reglulega fín, og svo allt það dót 

sem þeir hafa haft í kringum sig, sem er í sjálfu sér stórmerkilegt fyrir Dani 

að eiga. 

Fór um kveldið í Tivoli og heyrði þar framúrskarandi program, mest úr Pagliacci 

Leoncavallo. Ókeypis aðgangur venjulega þar nema hvað maður kaupir sig inn um 

aðaldyrnir í Tivoli. Mikils virði fyrir bæinn að eiga slíka hljóðfærastaði og 

söngstaði. Mig furðaði alls ekki þó fjöldinn væri mikið söngvísari, sem ekki er 

ósennilegt. 

 ágúst. Var næstum allan daginn á Statens Museum for Kunst. Þar er í 

öðrum flokknum málverk eldri og yngri; mjög falleg mörg þeirra og fín 

hugsun í þeim; í öðrum flokknum eru höggmyndirnar. Prýðilegar margar 

þeirra, en ekki taka þær þeim fram sem maður sér á Glyptotekinu. Málverkasafnið er 

samt ekki nærri því eins stiligt eins og sams konar safn í Stokkholm. Þar eru 

málverkin að mér finnst dýpri, eins og hugsun málarans sé alvarlegri og svo eru þau 

                                            
1 Kona hans var Lára dóttir Indriða Einarssonar rithöfundar og Mörtu Guðjohnsen. 
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svo lifandi, næstum eins og maður sjái það sem málarinn hugsar sér með holdi og 

blóði, en landslagsmyndirnar hér eru margar ljómandi eftir mínu litla viti.  

Fór svo heim og át og svo út til að versla. Hitti þær systur Jóhannsdætur í þeirri ferð 

og var með þeim um stundarsakir. Svo um kveldið fór ég á þessa merkilegu 

Kunstnerfest i Tivoli. Þar var nú gaman. 4 óperusöngvarar  hver öðrum betri komu 

þar fram á sjónarsviðið. Duett sungu tvær óperusöngkonur ljómandi vel. 2 kungl. 

kammersangere sungu einsöngva úr Pagliacci. Svo enduðu þau með kvartett og það 

er með þeim indælasta söng sem ég hef heyrt. Indælt kvöld, en veðrið slæmt. 

 ágúst. Fátt bar til tíðinda þann dag, nema ég var boðin í kaffiboð ásamt 

tveim íslenskum stúlkum. Svo kom dálítið sögulegt fyrir, nfl. það að ég 

villtist - eða fór í öfugan sporvagn og fór langa leið, gerði ekkert til,  því 

alltaf sér maður eitthvað nýtt. Komst út í útjaðra Kbh. en komst heim í hótel von 

bráðar - skipti einum 5 sinnum um sporvagn. 

 ágúst. Var heima framan af deginum en fór samt niður að höfn og hitti 

formanninn á Suðurlandi. Tók hann mér mjög vel og lofaði mér fari heim - 

en hvenær? Jæja, vonin um að komast heim er þó alltaf góð. Svo fór ég heim 

og heimsóttu þær mig dætur séra Jóhanns og svo var ég með þeim miðjuna úr 

deginum. Fórum um kveldið í Casino og skemmti mér þar vel. Musikin ágæt. Var 

þar leikinn Caprisiona, ævintýraleikur þjóðlegur fyrir Dani, en við Íslendingar 

kunnum ekki að meta hann. 

 ágúst. Bar fátt til tíðinda, nema hvað ég fór dálítið í verslanir og um kveldið 

í Skala leikhús, Takt og tone. Var þar margt um manninn og margt fjölbreytt 

að sjá, efnislítið en afar fallegir og margvíslegir búningar, söngleikur og þar 

að auki góður. 

 ágúst. Fór þann dag á Thorvaldsens Museum og var þar mikið úr deginum. 

Dásamlegt að hugsa sér alla þá list eftir einn man og svo mikið; 2 hæðir í 

jafnstóru húsi, fullar af listaverkum; stóru stytturnar eru nú fallegar, en mest 

þótti mér þó varið í veggmyndirnar (höggmyndir þó), skáldskapinn og hugsunina 

sem úr þeim má lesa. Samt get ég vel skilið að þó hann hafi verið talsvert á undan 

samtíð sinni þá þyki yngri listamönnunum hann (vera) dálítið úreltur nú, þó mér 

finnist hans list ódauðleg. 

 ágúst. Var með frk. Bjarnason og fröken Ragnheiði mestallan daginn. 

Fórum kl. 4 á Paladsleikhúsið og sáum þar góða mynd ameríska. Miss 

Kennedy lék aðalhlutverkið prýðilega. Heim í hótel og snemma í rúmið. 

 sept. Nú er lítið annað að gjöra en slæpast; ekkert skip fer og nú bíður maður 

eftir ferð. Fór niður að höfn til að frétta, en allt við það sama. 

  

sept. Fór snemma dags niður að höfn og allt við það sama. Kl. 11 fór ég svo út 

til Holte og var þar til kl. 5. Indælis veður og var indælt að vera þar úti. Var 

búin að vera dálitla stund heima þegar mér var boðið á Cirkus. Skemmti mér 

þar fremur vel, sérstaklega er svo yndislegt að sjá blessaða hestana, og hve mikið vit 

má vinna úr þeim með lagi. T.d. að ganga eftir hljóðfalli, hneygja sig og taka sporin 

næstum eins og dansspor eða alveg eftir taumhaldinu. Það sem ég gat síst liðið var 
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það þegar blessaðar skepnurnar komu inn færðar í hina og aðra búninga sem þær 

voru afskræmdar með. 

 sept. Viðburðalítill dagur, nema ég kom á Kvindernes Hótel og mataðist þar. 

Langaði til að sjá allt húsið; kom auðvitað upp á loft, en þurfti leyfi hjá fr. 

Alberti til að sjá allt húsið, en það leyfi reyni ég einhverntíma að fá ef tími 

verður til. 

 sept. Gekk niður að skipi um morguninn kl. 10; og þá kom stóra atriðið að á 

morgun á að fara. Þóttu mér fréttirnar góðar en mátti hafa mig alla við til að 

ljúka því af sem ég átti eftir að gjöra. 

Fór heim og mataðist og svo út í kaupskap, til augnlæknis og svo út til Holte. Fann 

Gunnar litla og Elínu og auðvitað fleiri landa. Talaði við lækninn og sagði hann allt 

hið besta um kunningja mína þar og svo fékk ég ráðleggingar viðvíkjandi sjálfri mér. 

Kom heim í hótel kl. 9 um kveldið og var mér ekki til setunnar boðið því pjönkur 

mínar þurftu að komast um borð um kveldið. Allt gekk það samt slysalaust þó ég 

væri ein. Milli 10-11 um kveldið fékk ég bíl með mig og allt mitt drasl og var komin 

í hótel kl. næstum 11 og hafði þá ekki matast frá kl. 11 um daginn og lá við ég fengi 

ekki neitt vegna þess hvað framorðið var. 

 sept. Fór niður í skip kl. tæpl. 7 og voru þeir þá ekki tilbúnir. Fór aftur í land 

og dálítið í búðir og svo drakk ég kaffi inni í Tivoli sem frk. Bjarnason bauð 

upp á indælum stað við dálítið vatn og úti í vatninu var falleg hvít bygging sem 

veiting var í. Svo kvaddi ég þær því kl. 2 átti að sækja mig í bíl út á Refsaleyju, því 

þar átti Suðurland að taka kol til heimferðar. Þaðan var farið kl. rúml. 5 og beina leið 

til Aalborg. Þar átti skipið að taka farm heim. Útsiglingin falleg. 

 sept. Var vakin kl. um 8 og fór upp til að sjá innsiglinguna inn Limafjörðinn. 

Mikið fallegt víða.; stærri og smærri býli og svo sums staðar verksmiður niður 

við sjó. Álaborg er heldur laglegur bær til að sjá en hálf ljót þegar komið er í 

bæinn sjálfan. Ég fór þar í land og keypti blóm; burkna og dálítið fleira, aðeins til að 

muna eftir Álaborg. Fórum þaðan kl. 7 og háttaði ég snemma og svaf vel. Þann dag 

miðaði okkur lítið afram því nokkuð var hvasst. Um kvöldið var breytt stefnu og 

haldið til Noregs. 

 sept. Komum til Mandal snemma um morguninn og sagði skipstjóri að þeir 

hefðu orðið að nema staða til að laga í lestinni og þétta lúgur. Nokkuð hvasst en 

vel farandi í land, en svo leið dagurinn og allir voru kyrrir um borð og legið um 

kyrrt til kl. 3 um nóttina, og höfðum við tafið  1½  sólarhring sem verið var um kyrrt 

frá því farið var frá Köbenhavn. Spilað á spil um kveldið. 

 sept. Lítið gekk áleiðis því hvasst var af vestri og næstum beint á móti yfir 

Norðursjóinn. Fólkið var meira og minna sjóveikt og sumt af skipshöfninni 

sömuleiðis. Mér fannst það ótrúlega langur vegur yfir Norðursjóinn; hefði 

svarið fyrir að það tæki jafn langan tíma að komast þessa leið. 

 sept. Sama þófið en þó lítið eitt áleiðis. Alveg viðburðalaust og fátt til 

skemmtunar. Ég undi mér best uppi ein og sat þá og söng alein og áheyrandi 

enginn, því fólkið var ýmist fram á 2. plássi eða uppi í brú og fannst mér það 

furðanleg dægrastytting með prjónunum að syngja út í vindinn, því alltaf var á móti. 
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 sept. Þann dag var veðrið betra og bjartara og .. 

 

 

sept. .. höfðum við ágætis veður, eini góði dagurinn á heimleiðinni; 

norðanvindur og sólskin og var ég þann dag lengst af uppi í brú, og bakaði 

mig í sólskininu og rabbaði við skipsmennina. 

  

sept. Rigning og súld og ekkert að sjá nema haf og gráan himininn. 

 

 sept. Seinni hluta sunnudags komum við til Vestmannaeyja. Höfðum haft 

allgott sýni til lands og þóttumst nú komin heim. Vorum þurfandi fyrir góðar 

viðtökur þar í eyjum, því farið var að sneyðast um kostinn um borð. Símaði 

heim og fékk að lokum bestu fréttir þó seint gengi að heyra. Þáði svo besta mat og 

drykk hjá vinum okkar búandi þar í Eyjunum, Stefáni og Margréti. Þegar komið var 

um borð var orðið fullt af farþegum frá Eyjum, hið mesta þvarg. 5 konur komnar inn 

í káetuna til mín og allar veikar, svo ekki var vistlegt þar að vera og veðrið 

síversnandi og um nóttina svo slæmt að skipið nam staðar í 3 tíma. 

15. sept. Kl. 1 í Reykjavík. 

11. 
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Jón Helgason: 

Fyrsta vísitazíuferðin 

Barðarstrandarsýsla 1917 

 

 
Jón biskup vísiterar. 

 erindisbréfi handa biskupum, sem út var gefið, vafalítið að tilhlutun Harboes
1
 

eftir dvöl hans hér á landi, og dagsett er 1. júlí 1746, er biskupum gert að skyldu 

að fara yfirreið hverjum um sitt stifti, þannig að biskupinn á Hólum hafi vísiterað 

allar kirkjur í biskupsdæmi sínu á þremur árum, en biskupinn í Skálholti á 5-6 árum 

vegna þess hve það biskupsdæmið sé miklu stærra og erfiðara yfirferðar en 

norðlenzka biskupsdæmið. Er gert ráð fyrir því, að biskuparnir “vísiteri” kirkjur 

sínar á hverju ári meðan heilsa og kraftar leyfi, og sýnir allt það, sem heimtað er af 

biskupum í erindisbréfi þessu hve stórþýðingamikið þetta starf hefur verið í augum 

kirkjustjórnarinnar, sem sendi þetta erindisbréf frá sér, enda ber það þess glöggan 

vott, að það er runnið undan rifjum allsherjarkirkjutilsjónarráðsins danska (sem m.a. 

sendi Harboe út hingað) og mótað af þeirri trúarstefnu, sem þá ríkti í löndum og 

ríkjum Danakonungs, þ.e. heittrúarstefnunni svonefndu. Bókstaflega mun þessu 

ákvæði erindisbréfsins aldrei hafa verið fylgt hér á landi, enda mátti það heita 

ógerningur eftir að biskupsdæmin höfðu verið sameinuð í eitt, en það skeði sem 

kunnugt er rúmum 50 árum síðar (1802).  

Áður en ég tók við embættinu hafði engum forvera minna í hinum sameinuðu 

biskupsdæmum tekist að vísitera allar kirkjur landsins einu sinni, hvað þá oftar. Þar 

hafði þá enginn komizt lengra en Hallgrímur Sveinsson, sem alls tókst að vísitera 

                                            
1 Ludvig Harboe (1709-1783) danskur prestur, Hólabiskup 1741-45, jafnframt Skálholtsbiskup eitt ár 

frá 1744-45. Sjálandsbiskup frá 1757. 

Í 

http://is.wikipedia.org/wiki/1709
http://is.wikipedia.org/wiki/1783
http://is.wikipedia.org/wiki/Prestur
http://is.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3labiskupar
http://is.wikipedia.org/wiki/1741
http://is.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A1lholtsbiskupar
http://is.wikipedia.org/wiki/1744
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Sj%C3%A1landsbiskup&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/wiki/1757
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194 kirkjur. Að niðurstaðan var það glæsilegust hjá mér, að mér tókst að vísitera nær 

því allar kirkjur landsins á 13 árum, verður alls ekki fært mér til reiknings sem 

sérstakt afreksverk, sem ástæða sé til að miklast af, heldur var það fyrst og fremst að 

þakka hinum bættu samgöngum um land allt, sem enginn forvera minna í embættinu 

hafði neitt af að segja, sízt í líkingu við mig. Og hefði þetta þá getað tekizt á enn 

skemmri tíma, ef bifreiðaferðalögin hefðu verið orðin eins algeng og þau eru nú. En 

þau voru þá í fyrstu byrjun, svo að ég varð að gera mér að góðu að nota íslenzku 

hestana eins og forverar mínir höfðu orðið að gera, sem þó hins vegar varð mér 

miklu auðveldara vegna hinna bættu samgangna. Eina héraðið sem ég fór yfir í 

bifreið var Árnesprófastsdæmi, að undanteknum nokkrum sóknum, þar sem enn var 

ekki hægt að koma bifreið við. 

Frá þessum yfirreiðum mínum um landið á ég margar endurminningar og þær allar 

hinar ánægjulegustu þegar ég hugsa til þeirrar takmarkalausu elskusemi, sem ég átti 

þar að mæta, hvar sem ég kom, en þetta er því dásamlegra sem þessar ferðir mínar 

voru farnar á mesta annatíma ársins fyrir búendur til sveita, svo að afsakanlegt hefði 

verið þótt ég hefði reynzt sveitafólkinu allt annað en aufúsugestur. En því fór svo 

fjarri, að ég yrði nokkurn tíma annars var, að viðtökurnar voru miklu líkari því að 

þægðin væri þeirra sem ég var að heimsækja um hábjargræðistímann. Ég hafði að 

vísu háar hugmyndir um íslenzka gestrisni, áður en ég byrjaði þessi 

embættisferðalög mín, en ég hafði aldrei gert mér í hugarlund að ég ætti fyrir hendi 

að mæta henni í jafnglæsilegri mynd og raun varð á.  

En svo miklu máli sem þetta skiftir, þá skiftir þó hitt ennþá meiru hve lærdómsrík 

þessi ferðalög mín urðu mér sem kirkjulegum tilsjónarmanni. Hafi biskupsstörf mín 

orðið að einhverju gagni (sem ég vonast til að þau hafi orðið) þá er það umfram allt 

að þakka þessum ferðalögum mínum um allar byggðir landsins og þeim kynnum, 

sem mér á þeim veittust varðandi lífið innan safnaðanna, afstöðu manna til 

kristindóms og kirkju, hugarþel þeirra til hins kirkjulega starfs, sem þar var unnið og 

áhuga þeirra á því útborði safnaðarlífsins, sem birtist í umhirðingu kirkjuhúsa og 

grafreita o.s.frv. Margt af því sem ég áður hafði aðeins óljósar humyndir um, birtist 

mér nú í nýju ljós og umfram allt fékk ég skýrari hugmyndir en áður um 

erfiðleikana, sem fylgja prestsstarfinu í hinum víðáttumiklu prestaköllum og um 

ýmsa þá vankanta, sem eru starfinu viðloðandi hjá því miður alltof mörgum presta 

vorra, sem oftast standa þó í beinu sambandi við hin tímanlegu kjör, sem 

prestastéttin hefir lengst af átt – og á að sama leyti enn í dag – við að búa, og í 

mörgu tilliti hefir haft lamandi áhrif á starfsþrek prestanna. 

Í rauninni hafði ég engar eða mjög svo ófullkomnar hugmyndir um hvernig 

heppilegast væri að rækja þetta yfirreiðarferðalag, aðrar en þær sem ég gat lesið mér 

til af vísitazíugerðum forvera minna. Þau kynni af vísitazíu-aðferð forvera minna, 

sem ég fékk við lestur vísitazíu-bókanna, féllu mér lítt í geð. Þessar heimsóknir 

þeirra á kirkjustöðunum komu mér fyrir sjónir sem næsta óuppbyggilegar. Að vísu 

mun oftast hafa farið fram stutt guðsþjónustugerð á undan vísitazíunni, ef svo margt 

fólk var viðstatt, að messufært þætti. Og var það þá oftast hlutaðeigandi 

sóknarprestur, sem var látinn fara í stólinn, til þess að biskupi gæfist kostur á að 

heyra hann prédika, en á eftir flutti biskup sjálfur stutta áminnandi ræðu til viðstadds 

safnaðarfólks. Þá skyldi og fara fram yfirheyrsla ungdómsins í kristnum fræðum, 
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annaðhvort (og oftast) af presti eða af biskupi sjálfum. En að þessu loknu hófst 

vísitazían sjálf. Venjulega byrjaði hún með yfirheyrslu (inquisitio) varðandi 

kristilega háttsemi hlutaðeigandi safnaðar og hegðun prestsins - bæði sem 

embættismanns og einkamanns, svo að biskup gæti gjört sér sem ljósasta hugmynd 

um, hvað á kynni að bresta á aðra hvora hlið og gæti hagað áminningum sínum og 

aðgjörðum eftir því. Í því skyni höfðu biskupar búið sig út með heilt kerfi spurninga, 

sem leggja skyldi fyrir prestinn, varðandi hag safnaðarins, og fyrir söfnuðinn 

varðandi hegðun prestsins, og með sérstaka rannsóknaryfirheyrslubók (inquisitions 

prótókoll), þar sem svör hlutaðeigandi voru innfærð „til afnota og upplýsingar síðar 

meir hvenær sem á þyrfti að halda”. Maður skyldi nú ætla, að heppilegast hefði 

verið, að hlutaðeigendur - bæði prestar og söfnuðir - vissu ekki fyrir hvaða 

spurningum þeir ættu von á frá biskupi, en tveir af forverum mínum að minnsta 

kosti, bæði Pétur
1
 biskup og Hallgrímur Sveinsson

2
 höfðu auðsjáanlega litið öðru 

vísi á þetta, því að þeir létu báðir birtast á prenti þær spurningar, sem þeir ætluðu sér 

að bera fram við þetta tækifæri, til þess að hlutaðeigendur gætu verið sem best 

viðbúnir með andsvör sín.  

Pétur biskup birti spurningar sínar í Norðanfara 1868, en Hallgrímur biskup í 

Kirkjublaðinu (I. árg.). Spurningar hins fyrrnefnda hefi ég aldrei séð, en hins 

síðarnefnda eru 32 að tölu. Loks var við þessar vísitazíur grenslast eftir hvort 

hlutaðeigandi kirkja “héldi eignum sínum” (ef þær voru nokkrar), “ornamenta et 

instrumenta” kirkjunnar skoðuð og færð til bókar og loks athugað vandlega sjálft 

kirkjuhúsið, svo og grafreiturinn. Þetta fyrirkomulag á biskupsvísitazíum byggðist 

vitanlega á fyrirmælum í erindisbréfi fyrir biskupa. En sem að líkum lætur geta slík 

fyrirmæli ekki átt við alla tíma, enda er svo um margt sem þar er tekið fram, að það 

á alls ekki við þá tíma, sem vér lifum á, með öllum þeim breytingum, sem átt hafa 

sér stað varðandi kristnihaldið í landinu og útborð kirkjulífsins. Alveg sérstaklega 

voru mér ógeðfelldar inkvisitsionar-spurningarnar frá tíð forvera minna, enda gat ég 

ekki betur séð en að þær í sumu tilliti færu algerlega í bága við 6. grein sjálfs 

erindisbréfsins, sem segir að biskup skuli einslega í samtali við hlutaðeigandi prest 

grennslast “eftir því í hverju presti sé helzt áfátt o.s.frv.” Mér var því ánægjuefni að 

sjá, að Þórhallur
3
 biskup notaði engar slíkar spurningar við vísitazíur sínar og lét 

rannsóknarbókina liggja heima á hillu sinni. Og hið sama gerði ég. Mér fannst það 

næstum móðgandi fyrir prest, sem mér var fyrirfram kunnugt um, að var í öllu tilliti 

fyrirmyndarmaður, að biskup bæri fram fyrir  söfnuð hans spurningu eins og þessa: 

“Er nokkur sérlegur löstur eða brestur í fari hans svo sem drykkjuskapur, ásælni, 

ófriðsemi eða annað þess háttar” - enda þótt ég vissi að svarið yrði neitandi. 

Óneitanlega gerði erindisbréfið ráð fyrir að biskup léti sóknarprestana prédika við 

þetta tækifæri til þess að biskup gæti gengið úr skugga um, að þeir prédikuðu guðs 

orð hreint og ómengað. En þar sem nú svo stóð á sem hér, að allur þorri presta, sem 

ég heimsótti voru gamlir lærisveinar mínir, sem ég því var persónulega kunnugur frá 

fornu fari, fannst mér lítil ástæða til þess að binda mig við bókstaf erindisbréfsins 

                                            
1 Pétur Pétursson (1808-91) var biskup 1866- 1889. 
2 Hallgrímur Sveinsson (1841-1909) var biskup 1889-1908. 
3 Þórhallur Bjarnarson (1855-1916) var biskup 1908-1906. 
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um þessi efni og það því síður, sem gera mátti ráð fyrir, að söfnuðurinn fyndi hjá sér 

minni löngun til að sækja vísitazíuna, til þess að hlusta þar á sóknarprestinn sinn, 

sem hann átti kost á að heyra predika hvern helgan dag.  

Hinsvegar gat það verið sérstök hvöt fyrir sóknarfólkið að sækja vísitazíuna, ef það 

ætti von á að fá að heyra biskupinn sjálfan, yfirmann kirkjunnar, sem fæst af 

safnaðarfólkinu hafði nokkurn tíma áður séð eða heyrt prédika við þetta sjaldgæfa 

tækifæri. Þess vegna gerði ég mér það að fastri reglu svo að segja frá upphafi að 

prédika sjálfur við vísitazíurnar og hélt fast við þá reglu alla tíð á öllum þessum 

embættisferðum mínum, hvenær sem söfnuðurinn var mættur. Geri ég mér í 

hugarlund að þessari reglu minni geti ég þakkað það hve vísitazíur minar voru 

yfirleitt vel sóttar og það eins á rúmhelgum dögum og helgum. Hefir mér reiknast 

svo til, að ég hafi í biskupstíð minni prédikað sjálfur í 245 af kirkjum landsins. Að 

vísitazíuguðsþjónusturnar féllu niður á einstöku stöðum, af því að af safnaðarfólki 

voru ekki mættir aðrir en sóknarnefnd, var í sjálfu sér ekki annað en það, sem við 

mátti búast á annamesta bjargræðistíma ársins. Aðeins fyrsta sumarið sem ég 

vísiteraði fól ég sóknarprestum að prédika annaðhvort á heimakirkju eða á útkirkju 

og gerði ég það meðfram af því, að mig langaði sjálfan til að sjá hlutaðeigandi presta 

í prédikunarstól.  

Á sama hátt gerði ég mér að reglu oftast að yfirheyra sjálfur þau börn, er til 

spurninga komu og hafði ég einatt mikla ánægju af að eiga tal við ungdóminn, sem 

til spurninganna kom. Á einstöku stað (einkum fyrstu árin, sem ég vísiteraði) lét ég 

sóknarpresta sjálfa yfirheyra ungdóminn og minnist ég þess með ánægju hve vel það 

starf fór sumum þeirra úr hendi. En því miður kom það oftar fyrir en mér gott þótti, 

að ungdómurinn kom ekki til þeirra spurninga, annaðhvort af sinnuleysi af 

foreldranna hálfu eða annarra aðstandenda eða af því að börnin sjálf kveinkuðu sér 

við að koma fram fyrir biskup til þess að láta hann spyrja sig. 

Annars snerist viðtal mitt við söfnuðina við þessar vísitazíur mínar sumpart um 

andlegan hag safnaðanna, kirkjurækni, altarisgöngu, húslestrahald á heimilum, 

húsvitjanir sóknarpresta og annað þess háttar, en sumpart um sjálf kirkjuhúsin, 

ásigkomulag þeirra og búnað allan að þeim munum, sem hverri kirkju eiga að fylgja. 

Þótt vitanlega yrðu söfnuðir einatt að heyra ýmiskonar aðfinslur af vörum mínu, 

kom það aldrei fyrir að í odda skærist með mér og sóknarfólki eða sóknarnefndum, 

sem helzt urðu fyrir svörum. En flestar þær aðfinslur mínar snerust um hirðingu 

kirkjuhúsanna og grafreitina kringum kirkjurnar. Víða voru þær aðfinslur teknar til 

greina af hlutaðeigandi sóknarnefndum, en því miður hefi ég grun um, að þeim hafi 

ekki altaf verið sint sem skyldi. Aftur á móti má ég með ánægju minnast þess, hve 

kvenfólkið innan safnaðanna snerist einatt fúslega við áskorunum frá mér um að 

taka höndum saman til þess að útvega hluti eins og ný messuklæði og altarisbúnað 

handa kirkjum sínum þar sem þetta var orðið ónýtt eða lítt nothæft. Það kom oft 

fyrir, að einhver af konum safnaðarins kom til mín að lokinni vísitazíu, til þess að 

spyrjast fyrir um verð á slíku og, er ég hafði upplýst hana um það, mæltist til þess, 

að ég tæki að mér að útvega það, en hún skyldi sjá um, að greiðslan kæmi frá konum 

safnaðarins þegar hlutirnir væru fengnir. 

- - 
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Fyrstu yfirreið mína fór ég sumarið eftir að ég tók vígslu (1917) og byrjaði á 

Barðastrandarprófastsdæmi, sem ég hafði komizt að raun um, að ekki hafði fengið 

heimsókn neins biskups í 127 ár. En meðfram réði ég það með mér að nokkru leyti 

með því að ég var þeim héruðum með öllu ókunnugur en hafði á uppvaxtarárum 

mínum heyrt föður minn, sem var uppalinn á Barðaströndinni, fara svo lofsamlegum 

orðum um þær sveitir sökum sérstakrar náttúrufegurðar einkum í suðurhluta 

sýslunnar meðfram Breiðafirði. 

Ég fór sjóveg til Patreksfjarðar með litlum vélbát úr Rvík, er Skjöldur nefndist. Var 

fleytan ekki stærri en svo, að stigu tveir í einu út að borðstokkunum, þá hallaðist hún 

út á þá hliðina. En það vildi svo heppilega til, að við fengum indælt veður alla leið til 

Patreksfjarðar, svo að smæð farkostsins kom alls ekki að sök. Á Patreksfirði beið 

okkar (mín og Hálfdanar
1
 sonar míns, sem þá, nýorðinn stúdent, og nokkur hin 

næstu sumur, gjörðist fylgdarmaður minn á þessum embættisferðum mínum), ungur 

maður frá Haga á Barðaströnd með sex hesta, sem Hákon alþingismaður 

Kristófersson
2
 hafði útvegað mér. Eftir nokkra viðstöðu þar í kauptúninu var svo lagt 

af stað landveg eins og leið lá norður til Bíldudals, og gisting tekin hjá gömlum 

skólabróður, séra Jóni Árnasyni,
3
 sem þar var sóknarprestur, en hafði flutt þangað 

frá Otradal eftir að Selárdalsprestakalli hafði lögum samkvæmt verið skipt upp milli 

Eyraprestakalls og Otradals og Selárdalur gerður að útkirkjusókn 

Otradalsprestakalls. Í Bíldudalskirkju, sem var tiltölulega nýtt kirkjuhús, vandað 

steinhús og velumgengið, skyldi fara fram fyrsta vísitazía mín. Var þar mættur fjöldi 

safnaðarfólks og fór athöfnin öll fram ánægjulega. Þótt nafni minn, sóknarpresturinn 

þar, yrði ekki talinn til afburðamanna í prestlegri stöðu, var honum af öllum borið 

hið besta orð fyrir óþrotlega samviskusemi í embætti og fyrirmyndardagfar. En því 

miður var illa séð fyrir íbúð prestsins þar í kauptúninu. Hann varð að láta sér lynda 

fremur lélega leiguíbúð, sem nú á tímum hefði ekki þótt embættismanni bjóðandi. 

Að heimili prestsins altað einu reyndist hið vistlegasta þegar inn var komið, má 

umfram alt þakka húsfreyjunni, frú Jóhönnu Pálsdóttur,
4
 einni af tápmestu 

prestskonunum, sem ég kyntist á öllum yfirreiðum mínum um landið, og eiginmanni 

sínum hin samhentasta í sérhverju tilliti.  

Að lokinni vísitazíu var síðdegis lagt af stað út með Arnarfirði út að Selárdal, þar 

sem forðum gerði garðinn frægan hinn stórlærði galdramanna-ofsóknari Páll 

prófastur Björnsson (+1706) og ýmsir fyrirklerkar sátu eftir hans dag. Nú var þar 

bóndasetur og réð húsum Benedikt bóndi Kristjánsson (bróðursonur Lárusar prests 

Benediktssonar), sem veitti okkur hina beztu gistingu. Fór þar fram vísitazía hinn 

næsta dag að viðstöddu fjölmenni, enda var veður hið ákjósanlegasta. Talsverðrar 

óánægju varð ég var hjá sóknarmönnum yfir “meðferð” löggjafanna á 

Selárdalsprestakalli, sem þeir, að sóknarmönnum fornspurðum, hefðu skipt út úr tölu 

sjálfstæðra prestakalla (með lögum frá 1901).  

                                            
1 Hálfdan Helgason (1897-1954) síðast prófastur í Kjalarnessprófastdæmi. 
2 Hákon Kristófersson (1877 - 1967). Alþingismaður, oddviti og hreppstjóri í Haga, V-Barð.  
3 Jón Árnason (1864-1944), lengst prestur á Bíldudal. 
4 Jóhanna Pálsdóttir (1866-1949) frá Otradal. 
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Þegar störfum mínum var lokið þar á staðnum, var aftur stigið á hestbak og skyldi nú 

haldið suður yfir fjöllin til Tálknafjarðar, þar sem fyrrum var útkirkja frá Selárdal, að 

Stóra-Laugardal, er nú hafði verið gjörð að útkirkju prestsins í Eyraprestakalli. Hafði 

ég heyrt mikið látið af útsjóninni af Örnólfsskarði, bæði norður yfir Arnarfjörð og 

suður yfir Tálknafjörð, en hér vildi svo óheppilega til að þegar upp á skarðið kom, 

lentum við í blindþoku, svo að varla sá hestlengd til nokkurrar hliðar, en vegur 

fremur ógreiður og óglöggur þar í fjöllunum. Tafði þetta ferð okkar til muna, svo að 

kirkjuhaldarinn í Stóra-Laugardal mátti heita rétt að því kominn að leggja á stað 

ásamt Eyrapresti, séra Magnúsi Þorsteinssyni
1
 á Vatneyri, til þess að leita að okkur í 

þokunni, því að hugsanlegt var, að við, öllum landsháttum ókunnugir, hefðum vilzt 

úr leið í þokunni. Hitt vissu þeir ekki að presturinn á Bíldudal, þaulkunnugur þessum 

fjallvegi var í för með okkur, svo hættan var lítil á að við viltumst.  

Næsta dag fór svo fram vísitazía í Stóra-Laugardalskirkju, sem var nýleg 

timburkirkja, en með býsna ólíku sniði en aðrar ísl. sveitakirkjur, enda að mig 

minnir höggvin til í Noregi og byggð upp hér af Norðmönnum (líklega 

hvalveiðimönnum). Um nónbil þennan dag hafði ég lokið störfum þar í 

Tálknafirðinum og var nú haldið eins og leið liggur til Patreksfjarðar (sem mun vera 

um þriggja stunda leið) og sezt upp hjá séra Magnúsi Þorsteinssyni, einum af mínum 

kærustu lærisveinum frá prestaskólaárunum og einstakasta prúðmenni. Um kveldið 

flutti ég velsótt erindi í sóknarkirkjunni (Hvers vegna ég trúi á Jesúm Krist?) en sjálf 

vísitazían fór ekki fram fyr en næsta dag. Hófst hún kl. 9 árdegis að viðstöddum 

fjölda fólks. Lét ég sóknarprestinn prédika og fór honum það mjög myndarlega úr 

hendi, en sjálfur yfirheyrði ég allmörg börn, sem komin voru til spurninga. 

Um nónbil var lagt á stað sjóleiðis yfir fjörðinn, og var förinni heitið til 

Sauðlauksdals. En hestasveinninn hélt með hestana inn fyrir fjarðarbotn, sem er ærið 

löng leið og ógreiðfær á köflum. Yfir fjörðinn er aftur á móti örstutt leið (c. 25 

mínútur) og þaðan í mesta lagi eins kilometers leið heim á hið fornfræga 

Sauðlauksdalsprestsetur. Slóst séra Magnús Eyraprestur í för með okkur þangað, en 

prestskonan fór landleiðina með fylgdarmanni mínum til þess að létta sér upp á 

hestunum okkar, sem ekki höfðu annað að bera en mannlaus reiðtygin. Í 

Sauðlauksdal átti ég mæts vinar að vitja þar sem sóknarpresturinn var, séra 

Þorvaldur Jakobsson.
2
 Við höfðum verið eitt ár saman í skóla (hann var þá í 6. en ég 

í 1. bekk) og þá, þrátt fyrir aldursmuninn, tekizt vinátta með okkur (ég orðið 

einskonar skjólstæðingur hans) og sú vinátta eflst meðan hann var við nám í 

prestaskóla, en eftir að hann gerðist prestur fyrst á Stað í Grunnavík, þvínæst á 

Brjánslæk og loks í Sauðlauksdal, hafði fundum okkar aðeins sjaldan boriðs saman. 

Átti ég hinum ástúðlegustu viðtökum að fagna af hálfu séra Þorvaldar og konu hans, 

frú Magdalenu Jónasdóttur,
3
 og var nú setið og rabbað til miðnættis. Næsta morgun 

var staðurinn skoðaður og mér sýndar ýmsar menjar frá tíð séra Björns 

Halldórssonar prófasts, hins stórmerka manns, er þar gerði garðinn frægan allt að því 

                                            
1 Magnús Þorsteinsson (1876- 1960). Prestur í Selárdalsprestakalli og síðar á Patreksfirði. Síðast 

bankaritari í Rvík. 
2 Þorvaldur Jakobsson (1860-1954). Prestur í Sauðlausdal og og síðar kennari í Flensborgarskóla. 
3 Magdalena Jónasdóttir (1859-1942). 
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fullan mannsaldur (+1794). Uppúr hádeginu fór svo fram vísitazía. Hafði ég aldrei 

séð minn gamla æskuvin í hempu og því síður heyrt hann prédika. Fól ég honum því 

að fara í stólinn við vísitazíuna og fór honum það mjög myndarlega úr hendi, en 

alveg sérstaklega dáðist ég að barnaspurningum hans, enda leyndi það sér ekki 

hvílíkum kennarahæfileikum hann var búinn. 

Um nónbil kvaddi ég þennan einkennilega, samt opna stað. Þar vottaði fyrir 

ljósgulum hárfínum skeljasandi alt heim að kirkjudyrum. Var nú ferðinni heitið 

vestur í Breiðavík, þar sem er eins konar aukakirkja frá Sauðlauksdal (upphaflega 

aðeins bænhús, en síðan 1824 með sóknarkirkjuréttindum) en þangað hafði aldrei 

biskup komið fyrri enda sízt venja biskupa að vísitera bænhús er voru skoðuð, hvað 

þau og voru, einkaeign hlutaðeigandi stórbónda er þau hafði reist. Slóst séra 

Þorvaldur í för með okkur og var mér mikil ánægja af því að njóta skemmtilegrar 

samfylgdar hans þennan og tvo næstu daga. Leiðin vestur í Breiðavík er á köflum 

mjög ógreiðfær og munum við því hafa verið eina 5 klukkutíma á leiðinni þangað að 

meðtalinni einnar stundar viðdvöl í Vatnsdal, þar sem bjó einn af fremstu bændum 

Sauðlauksdals-sóknar, Ólafur Einarsson Thóroddsen.
1
 Þegar ég var að fara á stað 

þaðan, sá ég gamla fríðleikskonu vera þar á vakki hjá hestunum. Gaf ég mig á tal við 

hana og spurði hana hver hún væri; reyndist hún vera móðir Ólafs bónda en systir 

Hafliða Eyjólfssonar í Svefneyjum. Þegar ég svo kvaddi hana varð henni að orði: Nú 

hefi ég lifað það, sem ég aldrei hefi lifað áður, að sjá einn biskup.  - Og hann meira 

að segja á lítt biskupslegum rosabullum upp á mitt læri, bætti ég við, en gamla 

konan hló dátt við. 

Í Breiðavík fengum við hinar beztu viðtökur hjá ekkju, sem þar bjó, Sigríði 

Traustadóttur og sonum hennar Guðmundi búfræðingi og Haraldi. Var þar 

auðsjáanlega búið við góð efni, í prýðilegu steinhúsi, og bar alt vott um mikinn 

myndarskap. Sjálf vísitazían var að þessu sinni ekki fólgin í öðru en að skoða hina 

litlu og í öllu tilliti óásjálegu turnlausu timburkirkju. Því að svo illa hafði tekizt til, 

að vísitazían hafði ekki verið boðuð í sókninni, svo að þar voru engir aðrir mættir en 

séra Þorvaldur og ég, og annar sonur húsfreyjunnar Guðmundur búfræðingur. Varð 

því, að þeirri skoðun framkvæmdri ekki löng bið þar á staðnum, enda kom það sér 

vel með því að allöng leið og erfið var fyrir hendi úr Breiðuvíkinni yfir á Rauðasand, 

því þar, að Saurbæ, skyldi vísiterað næsta dag. Gekk ferðin allgreiðlega, þótt 

vegurinn væri vondur, en talsverður beigur var í mér á leiðinn, því að séra Þorvaldur 

hafði sagt mér, að á einum stað á svokölluðum Kerlingahálsi væri vegurinn á einum 

stað svo tæpur, að ekki væri hættulaust um hann að fara; á vinstri hönd háir klettar, 

en á hægri hönd þverhnípt standbjörg (um 1400 fet) beint ofan í sjó. En nú vildi svo 

til að jafnsnemma og komið var á þennan hættulega stað opnaðist okkur útsýn yfir 

Rauðasandinn - endilanga sveitina með Skorina í baksýn og Breiðafjörðinn 

spegilsléttan meðfram sandinum. Svo dásamlega falleg var mér þessi sýn, að ég 

steingleymdi því, að ég var staddur á Kerlingahálsinum með standbjörgunum 

þverhníptu ekki nema hestlengd frá vegarnefnunni!  

Séra Þorvaldur hafði búið mig undir það, að þegar komið væri ofan í bygðina yrði 

oft að fara af baki því að þar væru gaddavírsgirðingar um alla sveitina með hliðum 

                                            
1 Ólafur Einarsson Thoroddsen (1844-1929) 
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sem opna þyrfti. En þegar kom að fyrsta hliðinu, þá reyndist það opið og hið sama 

var um öll hin hliðin, sem leið okkar lá um. Séra Þorvaldur gaf þá skýringu á þessu 

fyrirbæri að sjálfseignarbóndinn í Bæ, mundi hafa sent ungling vestur eftir sandinum 

og beðið bændur að hafa opin hin mörgu hlið, til þess að ekki tefðist ferð biskupsins, 

er hann sækti sveitina heim í fyrsta skifti á 127 árum. Tel ég þá tilgátu prestsins 

meira en trúlega er ég hugsa til þess ágæta viðurgjörnings sem beið mín á heimili 

hins orðlagða rausnarbónda á Bæ, Ólafs Thorlacíusar,
1
 og það enda þótt presturinn 

hefði trúað mér fyrir því, að sem nýguðfræðingur ætti ég engan jafn-gallharðan 

andstæðing  þar um sveitir og Ólaf Thorlacíus. 

Næsta dag fór svo fram vísitazía í kirkjunni og prédikaði ég þar sjálfur og spurði 

börn á eftir sem fjölmennt höfðu til yfirheyrzlu í viðurvist fjölmenns safnaðar og átti 

ég þar einhvern minnisstæðasta daginn á öllum mínum vísitazíuferðum, því að auk 

þeirrar miklu elskusemi, sem ég átti þar að mæta af hverjum manni, þá bar öll 

umhirðing kirkjuhúss og grafreits þess fagran vott hve hlýjan hug staðarhaldari og -

eigandi bæri til kirkju sinnar. Um 4 leytið kvaddi ég svo þennan sögufræga stað - 

Bæ á Rauðasandi - og var nú ferðinni heitið austur yfir fjöllin til Haga á 

Barðaströnd. Ólafur bóndi og Gísli sonur hans fylgdu mér langt upp á heiðina. Að 

skilnaði þakkaði Ólafur mér innilega fyrir komuna, en kvaðst verða að játa fyrir mér, 

að hann hefði kviðið talsvert fyrir komu minni vegna nýguðfræðilegra skoðana 

minna, sem sízt  hefðu fallið sér í geð, en við það að hlýða á mig í kirkjunni hefði 

hann sannfærzt um, að  hér hefði öll hræðsla verið ástæðulaus, því að ég hefði ekki í 

prédikun minni né við spurningarnar sagt eitt einasta orð, sem hann hefði ekki getað 

samþykkt og undirskrifað. Þarf ég sízt að taka það fram hve vænt mér þótti um þessa 

yfirlýsingu Ólafs bónda. 

Um kveldið sama dag (20. júlí) fékk ég loks að sjá Barðaströndina blasa við mér og 

sá ég fljótt hve lítt hefði verið orðum aukin lýsing föður míns sáluga á fegurð 

þessarar sveitar þar sem hann hafði lifað uppvaxtarár sín. Tókum við náttstað á 

kirkjustaðnum Haga og fengum þar hinar ágætustu og elskulegustu viðtökur af hálfu 

húsfreyjunnar, Bjargar Einarsdóttur (Thoroddsen systur áðurnefnds Ólafs bónda í 

Vatnsdal),  því að bóndinn, Hákon
2
 alþingismaður var fjarverandi suður á alþingi. 

Daginn eftir var von á sóknarpresti Brjánslækjar að Haga (sem er útkirkja frá 

Brjánslæk), en fyrir einhverra hluta sakir dróst koma prestsins svo að vísitazía gat 

ekki byrjað fyrr en á þriðja tímanum. Var þá komið allmargt fólk úr sókninni. 

Sóknarpresturinn sr. Bjarni Símonarson
3
 (jafnframt prófastur) var gamall skólabróðir  

minn og vinur og hafði m.a. verið um áraskeið samútgefandi minn að mánaðarritinu 

“Verði ljós”. Voru það því sízt ókunnugir sem þar hittust, sóknarpresturinn og ég. 

Lét ég sóknarprestinn fara í stólinn við vísitazíuna og var frammistaða hans þar öll 

hin myndarlegasta; aðeins þótti mér prédikun hans fulllöng meðfram vegna þess að 

ég hafði auglýst fyrirlestur í kirkjunni að vísitazíunni lokinni, sem ég þá og flutti þar 

(Um guðs skilyrðislausu náð) að viðstöddum öllum vísitazíugestum. Var því nokkuð 

áliðið dags, er haldið var af stað frá Haga; en þar sem vegalengd er ekki mikil milli 

                                            
1 Ólafur Thorlacius (1851-1920), bóndi í Saurbæ á Rauðasandi. 
2 Hákon Kristófersson (1877-1967) í Haga. Mikið dáður enda höfðingi. 
3 Bjarni Símonarson (1867-1932) prófastur. 
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Haga og Brjánslækjar, kom það ekki að sök, svo að við náðum vel háttum á hinu 

forna heimkynni föðurafa míns, séra Hálfdanar Einarssonar. En áður en ég lagði af 

stað frá Haga gekk ég til húsfreyjunnar og mæltist til þess að ég mætti borga henni 

næturgreiða. Er mér ógleymanlegur svipur húsfreyjunnar, er ég nefndi borgun fyrir 

átroðning minn og þá ekki síður orðin sem hún mælti til mín út af því. En orðin voru 

á þessa leið: Svo líður varla dagur árið um kring að ekki komi gestir að Haga og veit 

ég ekki til að nokkurn tíma hafi verið tekið á móti borgun fyrir viðurgjörning veittan 

gestum. Færi sízt vel á því að byrjað væri á slíku þegar biskup Íslands sækir okkur 

heim! Það tjóaði ekki, þótt ég segði hinni skörulegu húsfreyju, að ég ferðaðist ekki á 

eigin kostnað, heldur á kostnað hins opinbera. Hún stóð fast á sínu og ég varð að 

stinga veski mínu í vasann. Er þetta eitt af mörgum dæmum þeirrar höfðinglundar, 

sem ég átti að fagna svo víða á ferðum mínum um landið og hefur ekki átt minnstan 

þátt í að gera mér þessi ferðalög ógleymanleg.  

Sem að líkum lætur var mér ánægjulegt í mesta máta að koma til Brjánslækjar, þess 

staðar sem flestar endurminningar föður míns voru tengdar við, enda tók ég það 

þegar fram við prestinn, minn gamla vin, séra Bjarna Símonarson að hér nægði mér 

ekki minna en tvær nætur, sem hann þá líka  taldi mér hjartanlega velkomnar, þó 

fleiri hefðu verið. Sunnudagur var að morgni og hafði ég tilkynnt sóknarpresti, að 

mig langaði til að flytja fulla messu þetta eina skifti á æfinni sem ég líklega dveldist 

á þessum stað. Margt fólk var komið til kirkju, veður hið ákjósanlegasta í öllu tilliti 

og hátíðlegur geðblær ríkjandi innankirkju. Fannst mér sjálfum ég sjaldan hafa lifað 

hátíðlegri stund en ég átti þar fyrir altari, skrýddur sömu messuklæðum sem afi 

minn
1
 hafði notað í prestskap sínum á þessum stað rúmum 70 árum áður (svörtum 

hökli með hvítum krossi úr silkiborðum). Textinn, sem ég notaði var 1. Jóh. 4, 16-

21. Að lokinni messugjörð voru börn yfirheyrð, sem til spurninga höfðu komið. Lét 

ég séra Bjarna yfirheyra þau og var mér unun að heyra hve prýðilega honum fór það 

verk úr hendi. - Seinna um daginn lét ég flytja mig snöggvast út í litlu eyna, Engey, 

sem liggur þar í firðinum skamt undan landi og ég oft hefi heyrt föður minn tala um, 

er hann minntist uppvaxtarára sinna þar vestra. Alls yfir átti ég þennan dag á 

Brjánslæk einhvern skemmtilegasta daginn í þessum embættisferðalögum mínum 

um landið. 

Svo var ráð fyrir gert, að ég fengi mér flutning frá Brjánslæk til Flateyjar. En sá 

maður, sem prestur hafði helzt haft augastað á til þessa, hafði verið í ferð daginn 

áður, svo prestur hafði ekki náð tali hans um daginn. En þegar ég vaknaði næsta 

morgun var þar kominn Snæbjörn bóndi Kristjánsson í Hergilsey.
2
 Hafði hann riðið 

alla nóttina norðan frá Patreksfirði og sagðist hann hafa verið að flýta sér suður yfir, 

til þess einmitt að bjóða biskupinum far með sér til Flateyjar, því hann átti vísan bát 

á næsta bæ. Var þessu vitanlega vel tekið af mér, því þó ég hefði aldrei Snæbjörn 

séð fyrri, þá var mér það kunnugt af orðspori, að Snæbjörn var talinn með mestu 

                                            
1 Hálfdan Einarsson (1801-65) prestur á Kvennabrekku, Brjánslæk og síðast prófastur á Eyri við 

Skutulsfjörð. Fyrri kona hans og móðir séra Helga Hálfdanarsonar var Álfheiður Jónsdóttir (1794-

1833) frá Núpufelli í Eyjafirði. 
2 Snæbjörn Kristjánsson (1854 - 1938), landskunnur sjósóknari og héraðshöfðingi og gaf hann út 

ævisögu sína, Sögu Snæbjarnar í Hergilsey, góð heimild um mannlíf og búskaparhætti í 

Breiðafjarðareyjum. Hergilsey fór í eyði 1946. 

http://is.wikipedia.org/wiki/1854
http://is.wikipedia.org/wiki/1938
http://is.wikipedia.org/wiki/1946
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sjógörpum á Breiðafirði. Upp úr hádegi var svo lagt af stað. En þegar við 

nálguðumst Hergilsey tjáði Snæbjörn mér, að ekki gæti annað komið til mála en að 

við lentum þar snöggvast, fengjum okkur hressingu á heimili hans, enda hefði þar 

aldrei fyrri biskup komið, en tíminn hinsvegar nægur til Flateyjar allt að einu. Hafði 

ég gaman af að ganga um eyjuna, en hafði annars lítið af Snæbirni að segja, því að 

hann hafði lagst fyrir strax og hann var heim kominn og steinsofnað, sem ekki var 

furða þar sem hann hafði verið á ferð alla nóttina á undan. Viðdvölin í Hergilsey 

varð því nokkuð lengri en ég hafði búizt við; því að þegar bóndi vaknaði var kominn 

matur á borð og því ekki um það að tala að fara á stað fyrr en að máltíð lokinni. Um 

kl. 8 síðdegis tókum við svo lendingu í Flatey á Breiðafirði.  

Í Flatey sat þá séra Sigurður Jensson
1
, prófastur Barðstrendinga og um alllangt skeið 

alþingismaður þeirra. Í æsku hafði ég nokkra vetur notið góðrar tilsagnar hans í 

barnaskóla Reykjavíkur, er hann dvaldist þar sem kandidat, en örsjaldan átt tal við 

hann síðan. Hann tók nú á móti mér í lendingarstað og fór með mig til bústaðar síns, 

sunnan til á eynni, þar sem ég dvaldist tvær næstu nætur, því að Snæbjörn í 

Hergilsey, sem hafði boðizt til að útvega mér mótorbát og flutning til Staðar á 

Reykjanesi, var ekki viðlátinn fyr en að tveim nóttum liðnum, enda ekki hægt að ná 

til Staðar með viðkomu á Skálmarnesmúla, sem er löng sjóleið, þótt komizt hefði á 

stað úr Flatey þegar eftir vísitazíuna næsta dag. Fékk ég hinar alúðlegustu viðtökur á 

prestsetrinu. Séra Sigurður var að vísu fremur fálátur maður og fyrst í stað erfitt að 

halda uppi viðræðum við minn gamla  kennara, sem ég nú heimsótti sem yfirmaður 

hans. En því upprifnari var kona hans, frú Guðrún Sigurðardóttir (kaupm. Johnsen), 

fædd og uppalin þar á eyjunni, enda fræddi hún mig um margt varðandi lífið í 

Flatey, bæði hið efnalega og andlega, sem ég að öðrum kosti hefði aldrei öðlast nein 

kynni af. Við vísitazíuna daginn eftir þar sem ég prédikaði sjálfur var talsvert 

fjölmenni viðstatt og sumt af því komið utan úr eyjum, sem þangað eiga sókn. Við 

sjálft kirkjuhúsið sem er timburkirkja í bændaeigu hafði ég ýmislegt að athuga. Og 

þar sem sóknarpresturinn sjálfur var einn af eigendum kirkjunnar, má vera, að 

honum hafi þótt sér og öðrum eigendum nóg boðið með aðfinningum mínum, enda 

reyndi hann að bera í bætifláka fyrir brestina og þegar endurbyggingu kirkjunnar bar 

á góma, þá tók hann því fálega og bar fyrir sig fátækt kirkjunnar (sem þó átti 4000 

kr. í sjóði). Aftur tók hann því vel þegar ég minntist á að eigendur afhentu kirkjuna 

söfnuðinum til umsjónar og fjárhalds, enda komst það í framkvæmd nokkrum árum 

síðar og var þá þegar hafist handa með byggingu nýrrar steinsteyptrar kirkju. 

Næsta dag (25. júlí) var svo lagt á stað áleiðis til Staðar á Reykjanesi, en á leiðinni 

þangað skyldi komið við í Skálmarnesmúla til kirkjuskoðunar. Nú stóð svo á hér, að 

síðarnefnd Skálmarneskirkja var útkirkja frá Flatey og því bar prestinum að vera þar 

viðstaddur. En þegar ég ympraði á því við hann baðst hann mjög eindregið undan 

því ferðalagi og lét ég það eftir honum, enda um langa sjóferð að ræða og presturinn 

kominn á sjötugsaldur. Stýrði Snæbjörn í Hergilsey ferðinni  yfir spegilsléttan 

Breiðafjörð og varð úr þessu eitthvert hið skemmtilegasta ferðalag á sjó sem ég hefi 

farið á opnum mótorbát, því að farastjóri kunni frá mörgu að segja og sagði svo vel 

frá, að ég ætla að ég hafi fáa menn heyrt, sem gerðu það betur. -- Þegar við náðum 

                                            
1 Sigurður Jensson (1853-1924) sonur Jens Sigurðssonar rektors Menntaskólans í Rvík. 
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lendingu var háfjara og eftir löngum þangivöxnum rangala að fara til lands, sem 

reyndist býsna ógreiðfær fyrir mig í þungum ferðafötum. En Snæbjörn hljóp eins og 

köttur á undan okkur og er að landi kom hélt hann áfram heim til bæjar. Þegar loks 

ég kom og þeir aðrir, sem á bátnum voru með mér, komum heim á bæinn og ég lét 

falla orð um það við Snæbjörn hvílíkur asi hefði á honum verið, fékk ég þetta svar: Á 

Skálmarnesmúla er biskupskoma eins sjaldgæf og jarðskjálfti, og með því ég þóttist 

vita, að enginn þar á bæ hefði átt von á yður, þá flýtti ég mér það ég gat á undan, til 

þess að láta þá, er húsum réðu, vita hverju þeir ættu von á. Það reyndist þá líka satt 

vera, að þar á staðnum hafði enginn hugmynd um að þar ætti fram að fara 

kirkjuskoðun. Sóknarprestur hafði algerlega látið undir höfuð leggjast að boða 

þangað komu mína væntanlega. Og því voru þar hvorki fyrir sóknarnefndarmenn né 

safnaðarfulltrúi og af söfnuðinum var enginn mættur. Hér gat því ekki verið um aðra 

vístiazíu að ræða en skoðun kirkjuhússins og skal ég ekki neita því að mér þótti þetta 

ærið snubbótt.  

Um kirkjuhús þetta er það skemmst að segja, að ekki hafði ég á þessari ferð minni 

séð neitt hús í lakara ásigkomulagi. Á hvora hlið kirkjunnar voru tvær stoðir settar 

henni - til stuðnings. Hafði kirkjan um veturinn færst út af grunni, enda viðir allir 

næsta veikir, svo bersýnilegt mátti heita, að kirkju þessa yrði að rífa og byggja aðra 

nýja í hennar stað. Þegar ég spurðist fyrir um eigendur, (því að kirkjan var 

bændakirkja), var mér tjáð, að annar aðaleigandi staðar og kirkju væri  

sóknarpresturinn í Flatey! Get ég ekki að því gert að mér fannst ég nú fara að skilja 

tregðu sóknarprests á því að slást í för með mér á þessa útkirkju hans: að hann hafi 

ekki langað til að fá nýjar aðfinnslur af vörum mínum varðandi viðhald kirkjuhúsa, 

sem hann var sjálfur meðeigandi að. Þegar ég síðar tjáði presti skriflega og síðar hér 

syðra munnlega, hve illa mér þætti komið hag þessarar kirkjueignar hans þá fékk ég 

ekki önnur svör en þau, að það væri ónærgætið af mér að heimta kirkjuna 

endurbygða og það í annarri eins dýrtíð og yfir stæði. Nokkuru síðar lét séra 

Sigurður af prestskap, fluttist til Rvíkur og andaðist þar nokkrum árum síðar. Hjá 

erfingjum hans var sömu tregðunni að mæta. Hefir málið komist það lengst, að fyrir 

nokkrum árum var kirkjuskriflið rifið - en ekkert kirkjuhús verið byggt þar á 

staðnum síðan, hverju sem þar er um að kenna. Ég hefi ekki getað stillt mig um að 

eyða jafnmörgum orðum að þessu máli, af því að það er himinhrópandi sýnishorn 

þess hverju söfnuðir geta átt von á þar sem sóknarkirkjur þeirra eru bændaeign! 
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Ýmis bréf áhrærandi Briemsættina. 

Bréfasafn Eggerts Gunnlaugssonar Briem – Lbs. 3892-6,  4to 

Bréfasafnið var gjöf Magnúsar Gíslasonar á Frostastöðum
1
 um hendur Aðalgeirs 

Kristjánssonar skjalavarðar. Bréfasafnið fannst á Frostastöðum. Þau Eggert Briem  

og Ingibjörg Eiríksdóttir bjuggu lengst af að Reynistað þegar Eggert var sýslumaður 

Skagfirðinga. Hann lét af embætti 1884 og fluttu þau þá til Reykjavíkur. Ólafur 

Briem var skrifari föður síns á Reynistað meðan hann gegndi embætti en setti 1885 

saman bú með Halldóru Pétursdóttur frá Álfgeirsvöllum að Frostastöðum. Þar 

bjuggu þau til 1887 þegar þau fluttu að Álfgeirsvöllum þar sem þau bjuggu til 1920. 

Sennilegt er að Ólafur hafi tekið við skjalasafni föður sín og e.t.v. fleiri hlutum úr 

búi hans en safnið orðið eftir þegar þau Halldóra fluttu þaðan. Hér eru fáein brot. 

 
Eggert og Ingibjörg 

 

Ingibjörg Eiríksdóttir til Eggerts Briem.  Þau giftu sig 18. ágúst 1845. 

Háeðla herra sýslumanni E. Briem, væntanlega í Reykjavík.
2
 

Kollabæ þann 22an júlí 1845. 

Elskulegi herra sýslumaður Briem! 

Ég dirfist hér með að þakka yður yðar góða, elskulega bréf af 19da júní 

seinastliðinn. Að vísu vakna margfaldar óðar þeinktar tilfinningar hjá mér við lestur 

þess, en þó helst eigin meðvitund um vanmætti mitt og ófullkomleika í sérhverju því 

                                            
1 Frostastaðir í Blönduhlíð í Skagafirði, fornt stórbýli og um skeið sýslumannssetur. Jón Steingrímsson 

eldklerkur, fæddur á Þverá, næsta bæ, bjó á Frostastöðum 1754-1756. Jón Espólín sýslumaður og 

fræðimaður eignaðist jörðina árið 1822 og bjó þar til dauðadags 1836. Sonarsonur hans, Jón Espólín 

Hákonarson, fór til Danmerkur og Svíþjóðar, stundaði þar nám, meðal annars í jarðyrkju. Þegar hann 

kom heim hóf hann þar búskap 1852, tók þá til sín nemendur í jarðyrkju. Má segja að það væri fyrsti 

vísir að bændaskóla, en Jóns naut ekki lengi við  og dó 1853. 
2 Þau munu hafa kynnst í Fljótshlíðinni en Eggert var settur sýslumaður Rangárvallasýslu eftir fráfall 

Eiríks Sverrissonar, föður Ingibjargar, 1843. Ári síðar varð hann sýslumaður Ísafjarðarsýslu og giftu 

þau sig ári síðar. Bjuggu þau fyrst í Hjarðardal í Önundarfirði en reistu svo bú á Melgraseyri í 

Nauteyrarhreppi þar sem þau bjuggu til 1849. Þar fæddust elstu börnin Eiríkur (prófessor) og 

Gunnlaugur (verslunarstjóri). 

http://is.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%B6nduhl%C3%AD%C3%B0
http://is.wikipedia.org/wiki/Skagafj%C3%B6r%C3%B0ur
http://is.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3n_Steingr%C3%ADmsson
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Ever%C3%A1_%28Bl%C3%B6nduhl%C3%AD%C3%B0%29&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/wiki/1754
http://is.wikipedia.org/wiki/1754
http://is.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3n_Esp%C3%B3l%C3%ADn
http://is.wikipedia.org/wiki/1822
http://is.wikipedia.org/wiki/1836
http://is.wikipedia.org/wiki/1852
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A6ndask%C3%B3li&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/wiki/1853
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er nokkru varðar, en þar þér eruð svo vongóðir um að vinfengi mitt og lengri 

samvistir með yður yrði yður ekki til óhamingju þá finn ég skyldu mína að gjöra mitt 

til að þess von ekki bregðist yður undir eins og ég játa með ánægju að mér væri 

minkun að ef ég neitaði þvílíku tilboði er ég finn í brjósti yðar og reiði mig því á 

yðar góðsemi er þér funduð meðan þér dvölduð hér og vona þér virðið til vokunnar 

þótt margt komi fyrir í fari unglinganna sem ekki kæmu hér við yðar eftirvænting og 

ímyndun.  

Mín ósk er því engin önnur en að vera á yðar kærleika og eins og þér eruð í 

manninum.  

Felandi hið annað þeim eina er ávöxtun gefur. Skrifa ég mig svo með ánægju yðar 

elskandi  

Ingibjörgu Sverr. 

 

Kristín Ingvarsdóttir
1
 til Ingibjargar Eiríksdóttur Briem. 

Madama I. Briem að Melgraseyri. 

Kollabæ dag 21ta, september 1847. 

Elskulega hjartkæra dóttir. 

Næst því að óska að þessar línur hitti þig glaða og ánægða þakka ég þér innilega 

fyrir tilskrifið í vetur, en mikið vonaði ég eftir bréfi frá þér seinna í vor.  

Héðan verða litlar fréttir sem ég get skrifað þér nema mér og mínum líður bærilega 

(Lof sé Guði) og tíðin hefur verið hér það æskilegasta síðan ég skrifaði þér seinast 

og heyskapur hér og annarsstaðar bæði góður og mikill (hér er komið nokkuð á 

sjöunda hundrað með sama fólki, svo þú getur nærri hvað það muni vera hjá þeim 

hinum stóru). 

Varla get ég minnst á ástand Kristínar systur þinnar,
2
 þú munt vera búin að heyra lát 

síra Jóhanns sál.,
3
 en síra Benedikt er aptur búinn að fá brauðið svo að hún veit 

ekkert hvað hún á af sér að gera, nema láta allt sitt fara út í veður og vind en hætta 

sjálf að búa, því hún heldur að hún hafi hvergi yndi nema hún færi hingað, en þó ég 

fegin vildi lofa henni það þá finnst mér ég líka hafa örðugar kringumstæður til að 

taka hana. Þegar hún hætti að búa ætlaði madama Valgerður að fara vestur, en ég hef 

nú nýlega heyrt að Sigríður dóttir hennar, sem hún ætlaði til, væri nýlega dáin, en 

veit ekki með vissu. Hérna nýlega um daginn dó Guðbjörg á Reyðarvatni og liggur 

nú á börunum svo að ekki eru góðar ástæður fyrir honum Einari núna. 

Í vor drukknaði dekkbátur úr Eyjunum og á því tveir vinnumenn frá Hólum, var 

Bárður annar þeirra en Guðmundur annar og hefur nú séra Magnús í Hæðum fyrir 3 

vinnumenn í fyrra, 1 sautján vetra gamlan dreng, hann hélt þrjá kaupamenn í sumar. 

- Ég held þér fari nú að leiðast þessi mæðulisti. 

                                            
1 Kristín Ingvarsdóttir (1827-90) frá Skarði í Landsveit, síðari kona Eiríks Sverrissonar. 
2 Þær voru hálfsystur, samfeðra. Kristín (1813-81) átti séra Jóhann Björnsson prest á Keldum (1810-40) 

sem hafði verið aðstoðarmaður Eiríks sýslumanns Sverrissonar.  
3 Séra Jóhann er þekktur fyrir vinfengi við séra Tómas Sæmundsson á Breiðabólstað og sat yfir honum 

í banalegunni. Lagði séra Tómas svo fyrir að hann tæki við prófastsembættinu, en því var eigi sinnt. 
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Fellshjónunum líður mikið vel og Oddný
1
 systir kom hér í vor og var við greftrun 

síra Jóhanns sál. Og daginn þar eftir í veislu séra Guðmundar á Stóruvöllum. Síra G. 

Torfason er búinn að fá Miðdalinn og er Halla
2
 systir þar mikið vel ánægð. 

Mikillega óska ég þess nú að maðurinn þinn fengi Mýrasýslu því ég er viss um að 

hann hefur um hana sótt. Þá færðust þið þó nokkuð nær.
3
 

Ég heyri sagt að Sigríður
4
 systir þín uni sér ekki fyrir vestan, án þess þó að þið hafið 

hvorugar minnst á það í bréfunum til mín, en ég segi eins og ég hef sagt fyrr að ef 

hún festi þar ekki yndi þá vildi ég ekki neyða hana meðan ég er við kofana, en ég 

verð að biðja ykkur hjónin, ef hún getur ómögulega þar unað sér sér að koma henni 

suður með einhverri góðri ferð, því ekki vil ég hún fari með neinum ódóum, og vil 

líka borga nokkuð fyrir það, en það er mér ekki hægt meðan ég er í þvílíkum fjarska) 

ef þið væruð komin í Mýra eða Borgarfjarðarsýslu þá mundi henni ekki leiðast 

jafnmikið). Þetta fel ég á ykkar hendur til hins besta. --  

Nú á nokkra daga fresti fara allir piltar suður og Sigurður,
5
 og með honum Magnús á 

Felli því hann fékk skóla í sumar. 

Gaman þætti mér að heyra hverjum fólkið segir hann ungi sonur þinn líkist, ef hann 

lifir. 

Ég ætla að biðja þig að skila hjartkærri kveðju minni til manns þíns og að endingu 

kveð ég þig með syni þínum hinum kærasta móðurkossi og óska þér og öllum þínum 

allra heila og hamingju um tíma og eilífð.  

Þín hjartkæra móðir 

K. Ingvarsdóttir 

 

Bréf Eggert Briem til Gríms Jónssonar amtmanns. 

1. mars 1849. Melgraseyri 

Í bréfinu segist hann hafa skilað embættinu af sér um áramót en vegna veðurs ekki 

komist “norður”. Hann biður um leyfi hvort hann megi eftir að hann er kominn fara 

aftur vestur til að sækja konu og börn þ.e. þá Eirík og Gunnlaug. Hann er í vanda út 

af þessu flakki. Hann segist eiga kost á húsi Th. Thorarensens í Skjaldarvík en hafi 

ekki afráðið að taka það því Borgen á Akureyri bauð honum billegra hús. 

10. mars skrifar hann amtmanni aftur eftir að hafa fengið bréf frá honum. Segist 

hann hafa ætlað að selja skepnur og búsgögn því hann hafi ekki hugsað sér að 

                                            
1 Oddný Eiríksdóttir (1812-64). 
2 Halla  Ingvarsdóttir (1795 - 1885) átti séra Guðmund Torfason (1798-1879)  sem fékk Torfastaði, þótt 

hann hefði áður lent í lögreglumálum í Reykjavík vegna drykkjuskapar. Hann lenti í svartholi þar og 

dæmdur fyrir mótþróa. Páll Eggert Ólason segir hann hafa verið svakafenginn við öl, en knáan og 

glíminn, aldrei ölvaðan við prestverk, vel látinn, síkátur og fjörugur. Hann var skáldmæltur og orti 

margt, m.a. brag um viðureignina við lögregluna í Rvík 1839. 
3 Eggert fékk sýslumannsembættið í Eyjafirði 1848. 
4 Sigríður (1830-1916) átti séra  Jón Þórðarson á Auðkúlu. 
5 Sigurður Sverrisson (1831-1899) síðast sýslumaður í Strandasýslu. Hann var sonur Kristínar, albróður 

Ingibjargar. 
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óbreyttu að stunda búskap lengur enda vanti sig fólk til þess. Svo virðist sem 

amtmaður hafi hvatt hann til þess og boðið honum jörð til ábúðar. Tekur hann vel í 

það svo framarlega sem Ólafi bróður hans á Grund takist að útvega vinnufólk. 

Bendir bréfið til þess að amtmaður hafi boðið honum að búa hjá sér á Möðruvöllum 

þar sem Eggert varar hann við ágangi þar sem hann þurfi vinnustúlkur og sé kominn 

með þrjú börn. Það eru Eggert, Gunnlaugur og Valgerður sem í Lögfræðingatali og 

Briemsættartölu eru sögð fædd á Espihóli, sem skv. dagsetningum og orðum Eggerts 

er rangt. 

14. apríl skrifar hann amtmanni enn og segist bundinn vestra vegna óveðra og 

ófærðar og með vanfæra konu og þrjú börn. Ekkert hafi hann frétt hvort Ólafi hafi 

tekist að útvega hjú. Segist hann senda mann norður eftir hestum og býst við að 

verða kominn af stað 21. maí. 

18. apríl skrifar Ólafur Briem amtmanni um aðgerðir sínar við að útvega Eggert hjú. 

Þar er einnig staðfest að til mála hefur komið að Eggert settist að í Friðriksgáfu hjá 

amtmanni. 

28. apríl ritar hann amtmanni enn og segir sér ekki hafa tekist að útvega fólk. 

 

Ingibjörg Eiríksdóttir til Eggerts Briem.   

Ódagsett, Espihóli, mánudaginn. 

Elskulegasti minn. 

Mér og okkur líður vel, allir eru frískir og gott er veðrið enn og ekki er -- 

 

Gunnlaugur E. Briem til Eggerts Briem föður síns. 

Espihóli 3. apríl 1851 

Það er að segja af okkur að nú líður öllu vel en á dögunum veiktust tvö börnin Páll 

og Jóhanna í veikinni og var Grímur í Beik. (?) sóttur og var hann hér í viku,og kom 

þeim til, en nú leika þau sér í rúmunum hlæjandi, en Palli var mjög hætt kominn 

einu sinni því kirtlaveikin sló sér saman við. Ég er að gjöra það að gamni mínu að 

búa til kassa og selja og mér gengur vel út. Ég límdi á og gerði við sex bækur fyrir 

ömmu
1
 og henni þótti það vel gert svo ætla ég að gefa henni kassa.  

Forláttu þetta ljóta klór því ég er að flýta mér, Einar er að fara á stað.... 

Börnin biðja að heilsa þér og mamma. Okkur þótti vænt um að þú skrifaðir okkur 

því við vorum farin að vonast eftir þér fyrir páskana.... 

Þinn elskulegi sonur G. Briem. 

                                            
1 Amma hans Valgerður Árnadóttir, ættmóðir Briemsættar, sem bjó á Grund. 
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Sigurður Sverrisson
1
 til Ingibjargar Sverrisdóttur Briem. 

Kaupmannahöfn 27. apríl 1859. 

Hjartkæra systir! 

-- Nú sendi ég þér loksins flest af því sem þú baðst mig um í fyrra en hræddur er ég 

um að það verði ekki allt eins og skyldi, jeg var í svoddan vandræðum með stærðina 

á því sem þurfti að hafa víst mál, verði það óbrúkandi stærðarinnar vegna get ég 

fengið því skipt, en það yrði nú reyndar frágangssök vegna fjarlægðarinnar; jeg 

sendi þér ekki sykurtangirnar af því jeg gat hvergi fengið þær nýjar, menn eru 

öldungis hættir að brúka þær og því smíða silfursmiðirnir þær ekki, þegar svo ber 

undir tekur fólk sykurmolana með fingrunum … 

 

Úr bréfasafni Lbs. 3915 4to og 3916 4to. 

Páll Briem til Steingríms Thorsteinsson.  

Höfn 2. júlí 1882. 

Háttvirti kæri kennari! 

Ég ætla nú eigi að fara að minnast á fornan vinskap eða fara að hafa langan formála, 

heldur segja þér beinlínis að ég leita til þín fyrir mig og Halldór bróður minn og bið 

þig um að gefa Halldóri meðmælingu til þess að fá 2. kennaraembætti á 

Möðruvöllum.  

Jeg skal segja þér hvernig á stendur.  

Í móti Halldóri sækir Þórður Thoroddsen læknisfræðingur, hann hefur fengið 

íbuðarmiklar meðmælingar frá Jóni Þorkelssyni og Halldóri Guðmundssyni og 

allgóða frá Jóni Hjaltalín. Halldór og Þórður standa því nokkurn veginn jafnir hjer 

og þó veitir Þórði heldur betur, en nú er undir því komið að Halldór fái góða 

meðmælingu heimanað, svo að hann verði ofan á; en það er Halldóri fjarska mikið 

áhugamál og velferðar.  

Halldór hefur undir niðri langað heim þessi síðustu ár og nú mjög mikið upp á 

síðkastið, en svo er annað sem knýr hann til þess að fara heim; hann getur eigi þolað 

loftið og liggur alloft í brjóstveiki, sem leggst þungt á suma vesturfara, jeg held það 

sje samskonar veiki og sú sem Páll Þorláksson fór úr í vor.  

Þú veist hvað Halldór er samviskusamur og hann segist gjarnan taka að sér þær 

kennslugreinir sem þurfi: mathematík, söng, leikfimi. Söng hefur hann stúderað 

mikið í Ameríku, hann er reyndar nokkuð hræddur við leikfimina, af því að hann 

nennti eigi að læra hana í skóla, en hann segist þá muni fá sér kennslu í henni og lesa 

bækur þar að lútandi, svo að hann trúir eigi öðru en að hann geti leyst hana 

viðunanlega af hendi, þó að hann heldur hefði kosið eitthvað annað. 

Halldór er að vísu stundum ærið mæddur yfir tilverunni í Ameríku bæði vegna 

veikinda og svo hafa margar háar hugmyndir orðið öðru vísi í reyndinni og margar 

vonir brugðist en kennsla hefur ávallt átt vel við hann (jeg veit hvað vel hann kenndi 

mér undir skóla) og ég held að þetta kennaraembætti á Möðruvöllum sé einmitt við 

                                            
1 Sjá fyrr. 
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hans hæfi, og þó að húmbúgið við skólann gangi nokkuð vítt þá er Halldór nú búinn 

að ná svo mikilli lífsreynslu að hann kippir sér eigi upp við það heldur reynir að 

vanda sig og bæta úr brestunum þegar færi gefst. 

Þó ég talaði eigi sem bróðir Halldórs þá álít jeg að hann fullkomlega verðskuldi að 

fá þetta embætti og að hann einnig verðskuldi betri æfi en að deyja á ungum aldri í 

Ameríku. Þessvegna leita ég til þín og bið þig að gefa Halldóri svo góða meðmæling 

sem þér þykir fært og senda hana svo fljótt sem auðið er því að ef vel væri þyrfti hún 

að koma í þessum mánuði hingað til Hafnar. Og í því trausti fer ég að slá í botninn.  

Jeg þakka þér með báðum höndum fyrir kvæðabók þina.  

Síðan kveð ég þig með einlægri vinsemd og virðingu. Páll Briem 

 

Páll Briem til Finns Jónssonar. Lbs. 3916 4to.  

Akureyri 28. okt. 1900. (Bréfið er 66 handskrifaðar blaðsíður) 

Ég fékk í gærkveldi bréf þitt frá 12. þ.m. og ritgerð þína um ísl. Lögin og þakka ég 

þér hvort tveggja kærlega. Jeg hef nú lesið ritgjörð þína í dag og sest þegar niður til 

þess að skrifa athugasemdir við hana í tómstundum mínum, en þú verður að virða á 

hægri veg þó að ég, ef til vill rökstyðji illa og setji skoðun mína fram með nokkuð 

mikilli, ef svo má segja, fullvissu og harðneskju því að jeg veit að þú tekur það 

fremur sem vott um sannfæringu mína heldur en óvirðingu fyrir skoðunum þínum.  

Ég verð þá fyrst og fremst að segja að mér þykir þér hafa tekist mjög vel á mörgum 

stöðum. Það er nærri skáldlegur blær, því næst fagur á ýmsu er þú segir um lögin -- 

2. nóv. 

Ég hef nú lesið yfir þetta langa bréf og finn að sérstaklega síðari hlutinn er nokkuð 

þreytu- og flýtislegur; jeg hefði þurft að umrita hann í hægðum mínum til þess að 

gera hann ljósari, en ég hef ekki tíma til þess. Jeg vona að þú skiljir hann og svo 

lesir í málið. 

Kona mín biður hjartanlega að heilsa. Heilsaðu konu þinni og syni kærlega og svo 

kveð jeg þig með bestu kveðjum. 

Þinn einlægur vinur Páll Briem. 

6. nóv. 1900 

Nú er Mjölnir loksins kominn. Hann á að fara til Sauðárkróks og þaðan beint til 

útlanda. Jeg get aðeins sent þetta sem ábyrgðarbréf en ræð þó af að senda það með 

Mjölni fyrst ferðin verður svona fljót. Handrit þitt er í öðru ábyrgðarbréfi. 

Vertu sæll. Þinn sami. 
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Útvarpssamtal Ásdísar Skúladóttur og Friede P. 

Briem 

Spurning um bernskuminningar frá Akureyri frá þeim tíma er faðir hennar var 

amtmaður þar. 

ei, því miður, því ég var svo ung þegar ég fluttist hingað til Reykjavíkur, eða 

þriggja ára. Ýmislegt hefur verið rifjað up við mig. Það sem er 

minnisstæðast er bruninn á Akureyri 1901. Þá brunnu sjö hús og fólk  missti 

heimili sín. Sérstaklega er minnisstætt að séra Geir Sæmundsson missir sitt hús og 

flytur með fjölskyldu sína inn til okkar, konu sína, dóttur, stúlku og kúna. Pabbi 

hafði haft kú til að hafa mjólk til heimilisins. Hún hafði drepist um haustið. Heyið 

hafði verið sótthreinsað og þarna gátu allir hafst við þar til séra Geir var búinn að 

byggja.  

 Voru þetta venjuleg óhöpp? 

Það kom upp eldur í veitingahúsinu. Vindstaðan var þannig að eldurinn fór yfir 

götuna, allt mjög átakanlegt. Jafnvel barst eldurinn eftir timburgirðingum sem pabbi 

hafði látið brjóta niður til að stöðva eldinn. 

 En svo flytur þú með móður þinni til Reykjavíkur. 

Við urðum að fara með skipi. Pabbi vildi að við færum á undan honum meðan gott 

var í sjóinn. Hann hafði útvegað hús til leigu við Hafnarstræti sem kallað var 

Klampenborg og er þar sem Hafnarstræti 19 er nú. Þá var engin höfn og sjórinn skall 

á húsinu þegar veður var vont. 

 Móðir þín var dóttir séra Helga Hálfdánarsonar sem gaf út sálmabókina. 

Já. Þar kemur mamma einmitt talsvert við sögu. Sálmabókin var að koma út 1886 og 

Helgi var formaður sálmabókarnefndarinnar. Hinir í nefndinni voru dreifðir um allt 

land og erfitt að ná til þeirra. Mamma var með fallega rithönd og pabbi hennar fékk 

hana til að skrifa sálmana upp. Það var reglan að hún þyrfti að skrifa fjóra sálma upp 

á dag. Þá var það sem vinkona hennar, Ragnheiður Melsted, sem síðar giftist 

Hannesi Hafstein, kom á gluggann, þetta voru lágir gluggar, og spurði: “Eru þeir 

langir í dag?” Mamma hneigði höfuðið hrygg á svip. Út af því dettur mér í hug að 

löngu síðar hitti hún frú Dóru Þórhallsdóttur. Þá segir mamma við hana: “Mikið 

lifandis ósköp þótti mér nú vænt um hann afa þinn.” “Nú! Hvernig gat það verið? 

Hann sem dó svo snemma,” svaraði hún. “Jú það var vegna þess hve sálmarnir hans 

voru stuttir.” Mamma gladdist yfir hverjum stuttum sálmi. 

 En þú og móðir þín bjugguð einkum í Tjarnargötu? 

Jú. Pabbi kom að norðan um haustið í október, því hann þurfti að ganga frá embætti 

sínu fyrir norðan. Svo dó hann 17. desember 1904. Mamma kunni svo illa við sig 

þarna í þessu húsi í risinu að við fluttum í Þingholtsstæri 28 og meðan við bjuggum 

þar var byggt í Tjarnargötunni. Þangað fluttum við um haustið 1907. Þá vorum við 

öll krakkarnir með mislinga en þá var mislingafaraldur í bænum. Samt var alveg 

yndislegt að flytja. 

 Hvernig var lífið á heimilinu í Tjarnargötu? 

N 
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Já það var strax mjög skemmtilegt. Amma bjó þá með sonardóttur sína Sigríði 

Tómasdóttur á efri hæðinni. Við vorum fimm systkinin. Hálfbróðir minn, Kristinn, 

var farinn að heiman til náms í Edinborg. Þarna skapaðist mjög skemmtilegt 

andrúmsloft. Amma sat alltaf á sínum stað, kembdi ull, spann og prjónaði skotthúfur 

úr fínu bandi. Það er mikið búið að segja sögur af ömmum. En amma okkar sagði 

okkur ekki sögur. Við máttum alltaf vera hjá henni að lesa og leika. Hún var mjög 

góð við okkur, gaf okkur kaffi, brennandi heitt og svo dísætt að við gátum ekki 

drukkið það svo við lentum í vandræðum, því engu mátti leifa. Þá var eina ráðið að 

hella því í blómapotta. Reyndar var það grunsamlegt því það rauk upp úr 

blómapottunum. En blómin virtust fegin að fá þennan sopa. 

 
Tjarnargata 24 eins og hún var eftir að settur 

hafði verið garðútgangur um 1913 og áður en  

viðbygging var reist 1945. 

Hvernig var jólaundirbúningurinn á heimilinu? 

Ævinlega var byrjað á því að baka laufabrauð. Mamma bjó til deigið og síðan var 

skorið út á brettum. Svo var brauðið lagt til hliðar og aldrei snert fyrr en á jólunum. 

Svo var siður að baka brúnar sírópskökur. 

 Þetta hefur breyst nú! 

Já börnin fara á Austuvöll og sjá þegar kveikt er á norska trénu. Svo koma nokkrir 

jólasveinar, mjög ólíklegir að vera af fjöllum og syngja “Gekk ég yfir sjó og land” 

Geturðu hugsað þér neitt eins andlaust? 

Friede P. Briem skráði eftir útvarpsupptöku. 
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Útvarpssamtal Péturs Péturssonar og Friede P. Briem 

 

Sennilega 1983-4. 

Frú Friede Briem ætlar að kynna okkur sitthvað um Reykjavík fyrri tíðar og 

aldamótakynslóðina. Með því er átt við fólk sem man tímana tvenna. Hún hefur 

unnið mikið innan Zonta að heyrnarhjálp og málefnum þeirra sem minna mega sín  

 Hvenær manstu fyrst eftir þér í Reykjavík? 

að er eiginlega þegar við bjuggum í Þingholtsstræti 28 meðan verið var að 

byggja húsið í Tjarnargötunni nr. 24. Pabbi dó í desember 1904. Þá var hann 

búinn að festa kaup á Tjarnarbrekkunni með bræðrum sínum Eggerti og 

Sigurði. Ekkert var þá byrjað að byggja fyrr en skömmu eftir að hann kom suður. En 

mamma gafst ekki upp. Við vorum fimm systkini og hálfbróðir, því pabbi var 

tvígiftur. Við fluttum í Tjarnargötuna árið 1907.  

Árið sem við byggðum var örlagaríkt. Verkið vann ákaflega góður smiður, 

Vilhjálmur Ingvarsson, sem sá um allt fyrir mömmu. En hún þurfti þetta sumar að 

fara tvisvar til Danmerkur sér til lækninga. Þannig var að hún var með laust nýra, 

svo veik að hún þurfti að fara í hjólastól. Jón bróðir hennar fór með henni alla leið til 

Kaupmannahafnar þar sem hún fór til þekkts prófessors Rovsing í nýrnasjúkdómum 

og var hjá honum á klínikkinni. Svo fór hún heim þegar hún taldist nokkurn veginn 

ferðafær. Þá lendir skipið sem hún var á í mjög hörðu strandi við Færeyjar. Mig 

minnir að skipið hafi verið Laura. Hún er sett út í bát í náttklæðum, því ekki gafst 

tím til að klæða sig. Í landi er henni mjög vel tekið af amtmanninum. Læknirinn á 

staðnum vildi láta hana snúa við. Það gat hún ekki hugsað sér því við krakkarnir 

biðum hennar heima.   

Þ 
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Amma Þórhildur flutti inn til okkar til að vera einskonar yfirmanneskja, þó þar væri 

líka mikil ágætisstúlka á heimilinu frá Ólafsvík, þar sem vinkona mömmu, Þóra 

Þórarinsdóttir, systir séra Árna, útvegaði stúlkur á heimilið þaðan. Þær stóðu stutt 

við því þær giftust fljótt. Þannig kemur hún heim en verður eftir skamman tíma að 

fara aftur. Þá var fært að flytja inn, þó það væri ekki fullgert. Voru bara 

gólfbjálkarnir á neðri hæðinni. Mikið þótti okkur krökkunum skemmtilegt að leika 

okkur í húsinu. En þá leggjumst við öll í mislinga, þannig að við gátum ekki ólmast 

eins og við hefðum viljað.  

Pabbi hafði fengið tvær lóðir undir Tjarnarbrekkunni og gat ráðstafað hinni til Jóns 

Helgasonar mágs síns. Þannig var mikið af skyldmennum í götunni, Sigurður Briem 

á nr. 20, Klemens Jónsson, nr. 22, Jón Helgason, nr. 26 og Eggert föðurbróðir minn í 

nr. 28 og þar er fjölskyldan enn. 

Þetta var mjög skemmtileg æska sem við áttum. Svo kom amma upp á loftið, með 

fóstudóttur sína. sem hafði misst föður sinn og átti að vera þarna skamman tíma. 

Þetta var Sigríður systir Helga Tómassonar. Þau voru börn Tómasar Helgasonar 

bróður mömmu sem var læknir í Mýrdalnum. En hún ólst alveg upp hjá okkur í 

húsinu. Þórhildur amma mín var dóttir Tómasar Sæmundssonar. 

Þetta var fjörugt heimili þar sem margar kynslóðir voru saman. Segja má að í húsinu 

hafi búið sex kynslóðir. 

Þarna þekktist ekki kynslóðabil. Amma var ekki eins og ömmur, alltaf, segjandi 

börnum sögur. Hún var sjálf að lesa. En við vorum frjáls að vera hjá henni eins 

mikið og við vildum. Hún kembdi, spann og litaði fínt garn og prjónaði skotthúfur.  

  Það er synd að þær skuli ekki vera til. Heldurðu að Anna Klemensdóttir kunni 

að eiga nokkra? 

Nei, hún var heldur aldrei á peysufötum, ekki nema í skautbúningi til hátíðabrigða, 

glæsileg kona. 

 En mamma þín? 

Hún saumaði sér kirtil 18 ára áður en hún fór til dvalar hjá presthjónum í Korup hjá 

Odense í Danmörku. Þau höfðu mikinn áhuga fyrir búningnum og létu taka af henni 

mynd í kirtlinum sem enn er til. Mamma klæddist kirtlinum við hátíðleg tækifæri 

eins og þegar Jón Magnússon og Minna giftu sig. Við brúðkaup klæddist hún ávallt 

kirtlinum.  

Svo var það einu sinni að Zontaklúbburinn vildi efna til skemmtunar. Þá datt mér í 

hug að gaman væri að efna til búningasýningar. Ég átti þennan búning. Sigríður 

mágkona mín, dóttir Skúla Árnasonar læknis í Skálholti, átti búning frá séra Skúla 

Gíslasyni þjóðsagnaritara. Búningurinn var vel geymdur og varðveittur í trékassa. 

Sigríður Briem dóttir Eggerts Briem, sem giftist Magnúsi Scheving Torsteinsson, 

átti mjög fallega samfellu sem verið hafði í eigu Guðrúnar mömmu hennar. Til að fá 

hversdagsbúninga snerum við okkur til Kristjáns Eldjárns þjóðminjavarðar. Þetta var 

fyrsta búningasýning sem ég veit um. Þessir búningar voru svo oft sýndir aftur og lá 

við að þeir væru slitnir upp til agna, því þær sem sýndu voru ýmist grannar eða 

feitlagnar og þurfti þá að breyta mittinu. En það sem við gerðum var til fjáröflunar. 

Nú er þessu hætt. 

 Var kirtillinn svartur? 
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Já þetta var svartur kirtill með munstri teiknuðu af Benedikt Gröndal, en ekki af 

Sigurði, eins og var á hinum búningunum. 

 Það var gaman að heyra að handarverk Benedikts Gröndals lifi í þessari mynd. 

Þannig stóð á að mamma kenndi Helgu dóttur hans, sem seinna giftist Þórði 

Edílonssyni lækni í Hafnarfirði. Teikningin voru launin hennar mömmu. Það var líka 

mikil fátækt á heimilum þá. En hún mat alltaf mikils þessa gjöf Benedikts. 

Hér er mynd frá Konungskomunni 1907 þegar konungur heimsótti landið öðru sinni. 

Myndin er tekin við Norðurpól, rétt innan við Hlemm sem nú er kallaður. Finnst þér 

þetta ekki aðkreppt og öðru vísi þegar kominn er á húsið kvistur. Hér er konungur og 

hann heilsar galant, að þeirra tíma sið. Hér eru ungar íslenskar meyjar. Segðu okkur 

frá þessu. 

Ég tók ekki þátt í þessu.  

 Viltu segja okkur frá undirbúningi þessa atburðar. 

Hann var nú dálítið einkennilegur fyrir mig persónulega. Ég átti hvítan kjól og 

einnig var mamma búin að ná sér í rautt band. En frænka mín, Sigríður Tómasdóttir, 

sem var hjá okkur í húsinu, grét svo mikið yfir að fá ekki að strá blómum fyrir 

kónginn, svo mamma sagði við mig hvort ég myndi ekki lána henni kjólinn. Og það 

kostaði mig engin tár. En Siggu, sem var ári eldri en ég, þótti þetta mikil upphefð. 

Þarna voru ýmsar frænkur mínar. Kara dóttir Sigurðar Briem og Sigríður Briem. Og 

svo voru náttúrlega Hafsteinssysturnar, sem voru til mikillar prýði, hvar sem þær 

voru, þær voru svo fallegar. 

Það hefur verið mikil eftirvænting meðal bæjarbúar vegna alls tilstandsins í 

kringum konungskomuna. 

Já það gerði það, en snerti mig ekki mikið, kostaði engin tár að láta kjólinn af hendi. 

Þetta kalla ég gott hjá ungri stúlku sem vildi vera í hópi stallsystra sinna. 

Þarna var líka Sesselja, systir Ólafar Nordal, dóttir Jóns Jenssonar. Hún hafði búið á 

móti okkur í Þingholtsstræti 27, áður en við fluttum í Tjarnargötuna. Hún kom til að 

sækja mig, en fór þá með Siggu í staðinn, úr því að ég fór ekki. En ég tók þetta mér 

ekki nærri. 

Þetta sýnir bæði skapstillingu og geðprýði! Hvað er nú minnisstætt úr skólanum? 

Ég get nú ekki sagt annað en klæðnaður barnanna hafi verið allt annað en nú. 

Maður átti ekki einu sinni skóhlífar, var blautur í fæturna og eiginlega alltaf heldur 

kalt. Ég átti ágæt skólasystkini. Við höfðum ágæta kennara. Sérstaklega var 

Jörundur Brynjólfsson mér minnisstæður. Hann var alveg einstakur, kenndi okkur 

reikning. Sigurður Jónsson kenndi sögu á þann hátt að ég fékk áhuga fyrir ártölum. 

En ég var svo heppinn að vera fædd árið 1900, svo ég get nokkurn veginn munað 

hvað ég er gömul sjálf. 

Jörundur Brynjólfsson var síðar alþingisforseti og Sigurður var faðir Steinþórs 

jarðfræðings. Barnaskólinn var þá tiltölulega nýreistur, byggður fyrir áratug eða svo. 

Þetta var veglegt og ágætt hús. Annars finnst mér ég alltaf hafa verið heldur of 

ung í skóla. Það þýðir nú lítið að tala um það 83ja ára!  

Hvað um framhaldsnám?  
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Ég fór í Kvennaskólann. Hann hefur nú víst batnað síðan skólinn sá. Þar var kennd 

mikil handavinna. Eignlega sat allt nám á hakanum fyrir henni. Eilífur léreftasaumur 

og allir þeir náttkjólar sem mamma var dæmd til að vera í, með öllum þeim lekum 

og bróderuðu bekkjum. Af þessu hafði ég aldrei gagn síðar meir. Sjálf neitaði ég að 

nota neitt af þessu sjálf. Sami saumaskapurinn ár eftir ár. Þangað til í fjórða bekk, þá 

fékk ég undanþágu. Svo var kenndur klæðasaumur og þá saumaði ég bara buxur á 

Helga bróður minn. Á þessu var svo mikið vansnið að hann virtist undarlegur í vexti 

og neitaði algjörlega að fara í þetta. Og svo var mikið bróderí. Svo var líka kennt að 

baldera. Við þetta sátum við inni í skólastofunni, þeirri sömu og bóknámið fór fram í 

við skólaborðin á sömu stólunum. Ég lærði að baldera hjá Sigríði Thordersen. En 

það varð ekki nema einn borði. Það var mikil fyrirhöfn og var gefið á 

Thorvaldsenbasarinn og selt þar. Bóknámið vék fyrir þessu öllu. Sigga frænka mín 

Tómasdóttir þurfti að vakna kl. sex á morgnana til að viðlit væri fyrir hana að ljúka 

við þetta allt fyrir sýningu í skólanum.  

 Aðrir viðburðir? 

Einn sunnudaginn, rétt áður en ég var fermd, 2. maí, vekur Sigga mig með því að 

segja að Hótel Reykjavík sé að brenna. Mér datt ekki í hug að trúa henni og sneri 

mér aftur upp í horn í rúminu, en við sváfum í sama rúmi. Svo finn ég að amma er 

komin á stjá. Ég kom inn í herbergið til hennar og sá allan eldbjarmann. Hann var 

ótrúlegur. 

 Hótel Reykjavík stóð þá við Austurvöll. 

Þar hafði ég oft verið í veislum. Við kenndum dansleikina við börn Einars 

Benediktssonar. Böllin byrjuðu í þá daga á því að allir marséruðu. Og við 

marséruðum um allt húsið. Margrét Zoëga bauð okkur. Húsið brann sunnudaginn 

áður en ég fermdist. 

 Margrét var tengdamóðir Einars. Voru böllin kennd við börnin?  

Svölu eða Erlu. Þetta var svo eftirminnilegt, gjörsamlega ógleymanlegt. Hún var 

stórbortin kona hún Margrét Zoëga.  

 Lék frú Pedersen fyrir dansinum? 

Ekki man ég hvernig leikið var fyrir dansinum. Það var harmóníka þegar gengið var 

um og maður heyrði til hljómsveitarinnarn  niðri þegar gengið var um öll loft, upp 

og niður stiga. 

 Manstu eftir einhverjum kavalérum frá þessum árum? 

Já, á skólaböllunum, en þau voru ekki haldin þar, því húsið var brunnið áður.  

En Þórhildur systir mín var á böllunum (í Hótel Reykjavík). Hún var í hvítum kirtli. 

Þegar hún kom heim, þar sem hún hafði ólmast í dansinum, masúrka, og lansiérs, þá 

ofbauð mömmu hvernig hún leit út, höfuðbúnaðurinn út á skakk og allt hvað eina, 

hún með kopelíong og ballkort framan á sér með vísum eftir Skáld-Rósu. Það þótti 

nú ekki skemmtilegt og ruddalegt að tala um:  

Augun mín og augun þín .. 

þú veist hvað ég meina. 

Menn pöntuðu dansa með fyrirvara. En þetta var liðin tíð þegar ég fór að fara á böll 

sem aðallega voru í Bárunni, aðal danshúsinu.  
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Nú er mynd í kvennaskólabókinni frá fyrsta dansleik skólans. 

Það var síðar. Það var margt sem mátti segja um skólann. Þar var mikill agi. En ég 

bar ákaflega mikla virðingu fyrir henni fröken Ingibjörgu Bjarnason. Hún var kurteis 

og stjórnsöm. Hún vildi ekki láta okkur hlaupa og vildi að við hreyfðum okkur eins 

og hefðarkonur þótt við værum kornungar. Ég hefði haft miklu meira gagn af 

skólavistinni ef ég hefði ekki þurft að eyða þessum feiknartíma í saumaskap. En 

strangleikinn var mikill. Maður þurfti að fara til fröken Ingibjargar til að fá leyfi til 

að fara á dansleiki, t.d. í Skautafélaginu, því henni fannst hún bera ábyrgð á okkur. 

Ein skólaskemmtun var í skólanum, á jólunum. Það var ekki í neinum sal, heldur í 

fjórðabekkjarstofunni þar sem stólum og borðum hafði verið rutt til hliðar. Ein 

stúlkan spilaði á orgel, og svo dönsuðum við hvor við aðra. Þetta var alveg 

hundleiðinlegt. Til skemmtunar voru þjóðdansar. Ég fór einu sinni og var svo 

fullsödd. Við hlökkuðum til þessara þjóðdansa sem fröken Ragnheiður var búin að 

æfa með einhverjum námsmeyjum. Þá verður þeim svo sundurorða Ingibjörgu og 

Ragnheiði. Ragnheiður kveður og skellir á eftir sér hurðinni. Og ekki meira um það.  

Þegar ég kem í skólann eftir jólaskemmtun, sem svo var kölluð, árið eftir kemur frk. 

Ingibjörg til mín og segir að ég hafi ekki verið á skólaskemmtuninni. Þá sagði ég að 

það væri siður í fjölskyldunni að Jón móðurbróðir minn byði okkur alltaf á annan í 

jólum. Það var ekki nefnt meir. Ég var aldrei sár við Ingibjörgu Bjarnason. Hún 

kenndi okkur. Ég var góð í dönsku, sem hún kenndi og ég naut hennar sannarlega. 

 Ég hef lesið það að móðir dr. Helga Péturs hafi leikið fyrir dansi. 

Já hún gerði það, og líka Lilla Bernhöft?  Þá voru dansæfingar. Við fórum í 

dansskóla Guðrúnar Indriðadóttur og Stefaníu Guðmundsdóttur. Og ekki var það 

sparað við okkur. Við fórum á námskeið Þórhildur systir mín og ég og skiptum 

námskeiðinu til helminga. Það var dásamlegt að hafa fengið að njóta þessa alls. 

Maður hafði svo gaman af að hringsnúast þetta.  Þær kenndu á námskeiðinu báðar 

og höfðu augu á hverjum fingri og gættu þess að maður hreyfði sig fallega eftir 

hljóðfallinu, alls ekki að ólmast í skottís og þessum dönsum sem þá voru. 

Æfingarnar voru í Bárunni. En á dansleikina fór maður ekki nema að vera boðinn af 

herra. Enda fékk maður að njóta dansanna. 

 Hér á veggnum er mynd úr Gaimardleiðangrinum 1835-6 teiknuð af 

dráttlistarmanninum sem fylgdi leiðangrinum, líklega máluð 1836 þegar þeir 

voru á Breiðabólstað og létu í ljós undrun sína þegar þeir voru á austurleið og 

heyrðu talaða frönsku í bæjargöngunum og dveljast svo þar hjá prófastinum. 

Þessi mynd er frábrugðin öðrum myndum, því hún er í litum. Hvernig komst þessi 

mynd til þín? 

Ég fékk hingað góðan gest, Sigurð Nordal. Hann eignaðist tvær myndir, er hann var 

sendiherra í Kaupmannahöfn. Keypti þær af sérvitringi, sem hann kallaði svo, sem 

safnaði svona myndum. Önnur var úr Aðalstræti og hin af Breiðabólstað. Sigurði 

fannst myndin af Breiðabólstað skemmtileg og kom og færði mér myndina af 

langafa  mínum. Mér fannst rúnirnar í andliti Tómasar vera þær að hann gæti ekki 

verið ungur maður. En hann var með tæringu og Sigurður sagði það ekki óeðlilegt. 

Það man ég sérstaklega að amma mín Þórhildur, sem var smábarn á Breiðabólstað, 

þegar leiðangurinn var þar, átti deshús frá Gaimard. Hún dó fjörgömul, 87 ára 1923. 

Deshúsið fannst aldrei eftir hennar dag. 

Fleira ekki á þessari upptöku Friede Briem úr útvarpinu. 
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