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Ágrip 
Ritgerð þessi byggir á persónulegum heimildum sem Jón H. Árnason skildi eftir sig. 

Æviferill Jóns, eins og hann birtist okkur í þessum heimildum er rakinn frá barnæsku til 

efri ára. Jón H. Árnason var fæddur árið 1878. Bernskuárum sínum, fram að sex ára 

aldri, eyddi hann með fjölskyldu sinni. En þá lést faðir hans og hann og systkini hans 

urðu ómagar og voru send á hreppinn. Jón var sendur út um alla sveit til þeirra sem gátu 

tekið hann og var hann oft uppnefndur sveitaómagi eða hreppslimur sem honum líkaði 

ekki við. Það var farið illa með Jón á að minnsta kosti tveimur stöðum þar sem hann var 

settur niður. Jón fékk litla sem enga menntun enda hafði alþýða fólks á Íslandi ekki 

mikla möguleika til menntunar á þessum árum. Menntun Íslendinga miðaðist við að þeir 

gætu lesið og skrifað. Þrátt fyrir laka félagslega stöðu var Jóni í mun að afla sér 

menntunar. Hann hélt til Ísafjarðar til þess að læra iðn. Þar kynntist hann fyrri konu 

sinni og átti með henni tvö börn sem dóu ung. Á Ísafirði gekk hann í trúarsöfnuðinn 

Kristnir Bræður, og ákvað í kjölfarið að fara að predika í Ameríku. Hann hélt utan árið 

1914 og var í Kanada í tvö og hálft ár. Þegar hann kom aftur til Íslands þá skildi hann 

við konu sína, enda var hann búin að eignast barn með annari konu í Kanada. Hann hélt 

norður í land þar sem hann reyndi að koma á stofnun fyrir munaðarlaus börn. Einnig  

vann hann við smíðar og kynntist síðari konu sinni og eignaðist með henni nokkur börn, 

og svo eitt barn utan þess sambands en lífið var erfitt á köflum þrátt fyrir að Jón hafi 

unnið sig uppúr þeirri stöðu sem hann var í sem barn. 
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Inngangur 
 

Forsaga þessarar ritgerðar er sú að í föðurfjölskyldu minni hafa alltaf verið sagðar sögur 

af langafa mínum Jóni. Afi sagði mér sögur bæði af föður sínum og móður sem ég 

heillaðist af og langaði að vita meira um enda vöktu þessar frásagnir forvitni mína frá 

upphafi, alveg frá því ég var barn. Langafi minn ritaði niður hluta af ævisögu sinni sem 

hefur aldrei verið gefin út, en hún hefur gengið á milli barna hans og barnabarna og loks 

fékk ég hana í hendurnar árið 2012 og byrjaði að lesa hana og gat ekki látið hana frá 

mér. Þessi maður var svo stórmerkilegur í mínum huga þrátt fyrir að hann hafi kannski 

ekki verið merkilegur á einhvern annan mælikvarða í sögunni. Þegar fór að hallast á 

seinni hlutann af náminu mínu í sagnfræði við Háskóla Íslands, langaði mig að skrifa 

B.A ritgerðina mína um þennan langafa minn. Þess vegna hef ég ákveðið að nota 

einsöguaðferðina við skrif þessarar ritgerðar. 

Fyrr á tímum lagði alþýðufólk í hinum vestræna heimi og víðar ekki í vana sinn 

að rita hugsanir sínar og langanir eða tjá sig um atburði líðandi stundar. Hversdaglífið 

sat í fyrirrúmi, og þá hafði það áhrif langt fram á síðari hluta nítjándu aldar að ritföng 

voru af skornum skammti. Þar að auki var ekki hægt að ganga að því vísu að allur 

almenningur gæti tjáð sig í rituðu máli.  Einsaga er aðferð í sagnfræði þar sem einblínt 

er á hið einstaka, t.d. eina persónu eða einn atburð í lífi hennar.
1
 Hugmyndin á bak við 

einsöguna er að leiða einstaklinginn fram og nýta sér vitnisburð hans sjálfs í hvaða 

formi sem  hann hefur varðveist. Einsaga (e. microhistory) byggist í reynd á því að 

athugunarefnið er smækkað, á smásjárgreiningu og á ítarlegri rannsókn á 

heimildarefninu, og helgast af því markmiði að komast nær hinu lifanda lífi, reynslu, 

hugmyndum og viðhorfum fólks sem eru oftast nafnlausir sögulegir gerendur í sögunni. 

 Þó að yfirgnæfandi meirihluti alþýðufólks hafi ekki átt þess kost eða ekki séð 

ástæðu til þess að tjá sig um líf sitt í rituðu máli, þá skildi nokkur fjöldi lágstéttarfólks 

eftir sig ritaðar heimildir.
2
 Þar á meðal Jón langafi minn. Sjálfsævisagan er skrifleg 

tilraun einstaklingsins til að taka saman og gera skipulega grein fyrir eigin ævi, segja 

sögu sína með eigin orðum.
3
 Einsagan er talin hafa sprottið upp u.þ.b 1975 og telst hún 

vera andsvar við þeirri félagsögu sem mótast hafði á Vesturlöndum, einkum vegna 

                                                           
1
 Sigurður Gylfi Magnússon, Fortíðardraumar,bls. 34 

2
 Sigurður Gylfi Magnússon, Fortíðardraumar, bls. 35 

3
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áhrifa frá annálaskólanum franska á eftirstríðsárunum.
4
 En hún á upptök sín að rekja til 

Ítalíu. Einsagan miðar að því að draga fram huglæga merkingu sögulegra breytinga, eins 

og þær birtust í vitund og reynslu óbreytts fólks. Þróun einsöguhugmyndafræðinnar 

hefur breytt notkun persónulegra heimilda, mennningarbyltingin (e. cultural turn) og 

þróun hennar kallaði á óbeinan vitnisburð fólks af ólíkum stigum og að beinlínis væri 

leitað eftir því að þáttakendur í sögunni væru leiddir fram á sjónarsviðið.
5
 En með 

þessari byltingu þ.e.a.s menningarbyltingunni hafa hlutar af sögu alþýðufólks útum 

allan heim verið leiddar fram og rannsakaðar. 

Í þessari ritgerð mun ég tengja líf Jóns við samtíma hans eftir því sem við á þótt 

saga hans sjálfs, eins og hann kaus sjálfur að segja hana verði í forgrunni. Hvernig var 

hægt að vinna sig út úr því að vera sveitaómagi á Íslandi á þessum árum? Hvernig fer 

ómagi að því að læra öðlast menntun og trausta stöðu í samfélaginu? Einnig eru til 

skoðunar reynsla Jóns af því að flytja til Vesturheims og koma heim eftir þau ævintýri 

sem hann lenti í þar. Síðasti hluti ritgerðarinnar fjallar um það sem hann tók sér fyrir 

hendur eftir að hann kom heim. 
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1. Bernska 
Árni faðir hans Jóns var sonur Sölva Ólafssonar (18011865) sem  bjó á Strönd í 

Skagafjarðarsýslu og átti þessi Sölvi og María Jónsdóttir kona hans (1809-1874) mörg 

börn, og var efnahagur þeirra mjög þröngur, þó þau hafi aldrei þurft á sveitastyrk að 

halda. Börn þeirra Maríu og Sölva voru fimmtán talsins og var Árni langalangafi minn 

eitt af þessum börnum.
6
 Árni ólst upp hjá foreldrum sínum þangað til hann var á níunda 

árinu, en á þessum árum á Íslandi var algengt að börn foreldra sem áttu mörg börn 

sendu þau í burtu til vinnu, vegna þess að ekki var til nógur matur á heimilinu. Hann fór 

til bónda eins norður í Eyjafirði, en sá hét Grímur og bjó í Reykhúsum. Hjá Grími ólst 

Árni upp, þar til Grímur flutti frá Reykhúsum og til Fljóta og byrjaði búskap á Minni-

Reykjum.
7
 En Árni réð sig sem vinnumann að Lambaneseyjum í Austur-Fljótum. 

Árni Sölvason og Halldóra Skúladóttir giftu sig árið 1876
8
 og byrjuðu búskap 

sinn á Minna-Grindli í Austur-Fljótum á móti þeim Skúla og Guðrúnu foreldrum 

Halldóru. Um vorið 1878, þann 15. júní, fæddist þeim hjónunum drengur sem var 

langafi minn Jón. Um þessar mundir gerðist sorglegur atburður á Minna-Grindli sem 

varð til þess að Halldóra móðir Jóns gat ekki sinnt honum eftir að Jón fæddist en talið er 

að hún hafi fengið taugaáfall.
9
 Skúli og Guðrún höfðu dreng að fóstri sem Hjörtur hét 

og var hann mjög náinn Halldóru og foreldrum hennar enda hafði hann verið hjá þeim 

lengi og var hann Halldóru sem bróðir enda höfðu þau alist upp saman. Fékk hann 

lungabólgu og gekk hún svo hratt yfir að hann lést á aðeins þremur dögum. Söknuður 

gömlu hjónanna var átakanlegur, þau elskuðu drenginn nærri því meira heldur en sín 

eigin börn. Eftir rúma viku var hann jarðsunginn og var þá litli drengurinn þeirra Árna 

og Halldóru skírður og var hann látinn heita Jón. En var á endanum skírður Halldór Jón 

og var alltaf kallaður Nonni og var það nafnið sem hann bar allt til tvítugsaldurs en 

nafnið Jón var alltaf hans aðalnafn.
10

 

 

Búseta 
Foreldrar Jóns bjuggu á Minna-Grindli í tvö ár eftir fæðingu hans, en eftir það fluttu þau 

að Enni á Höfðaströnd í Skagafirði með afa hans og ömmu. Í Enni bjuggu foreldrar Jóns 

                                                           
6
 ÞÍ, Manntal 1880, Hofsókn í Skagafjarðarsýslu. bls. 251. 

7
 Hsk. Lífstíð. Handritasafn Jóns Halldórs Árnasonar, örk 1, bls. 2. 

8
 www.íslendingabók.is. 
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í eitt ár, er þau fluttu síðan að Brúarlandi í Deildardal og er það skammt frá Enni. Eftir 

eins árs dvöl á Brúarlandi fluttu foreldrar Jóns að Stafni, fremsta bænum í Deildardal, 

þar voru þau í húsmennsku í eitt ár hjá Hjálmari Þórðarsyni frá Kambi, næsta bæ fyrir 

utan Stafn. Þaðan fluttu þau að Háleggstöðum, sá bær stendur á móti Kambi og er að 

vestan verðu í dalnum, en þann bæ ætluðu þau að gera að framtíðarheimili sínu.
11

 

Bóndinn á Kambi átti jörðina og var þeim mætur maður samkvæmt því sem að Jón segir 

í ævisögunni sinni. 

Sá maður hét Þorgils Þórðarsson og kona Þorgils var Steinunn Árnadóttir og var 

hún mesta rausnar- og myndarkona samkvæmt Jóni. Þorgils var fæddur og uppalinn á 

Kambi og bjó þar til dauðadags. Þorgils og Steinunn eignuðust fjögur börn og er eitt af 

þeim börnum langamma mín Hólmfríður en það verður minnst á hana seinna í 

ritgerðinni. Steinunn „var forstöndug og búkona hin mesta enda dugnaðarforkur“ 

samkvæmt lýsingu Jóns á henni. Þorgils var talinn einn mesti verkmaður í nágrenninu 

þrátt fyrir að  finnast sopinn góður, heima og að heiman samkvæmt því sem að Jón segir 

í ævisögu sinni. 

Þorgils byggði foreldrum Jóns Háleggstaði hálfa til ábúðar, og sagði móðir hans 

Jóns honum frá því að hann hafi mælt svo fyrir að þessi jörð væri þeirra svo lengi sem 

að þyrftu, og tók hann víst lítið sem ekkert fyrir hálflenduna fyrsta árið og mun það hafa 

verið föður Jóns mikil eftirgjald að geta ekki  greitt fyrir hálflenduna, en faðir Jóns var 

stoltur maður eins og Jón segir í endurminningum sínum, og fannst honum því þetta 

erfitt. Faðir Jóns var smiður bæði á tré og járn og Þorgils hafði oft þörf fyrir þess konar 

vinnu, og fékk hann því þetta borgað með því að Árni faðir Jóns hjálpaði honum á móti. 

 Þegar foreldrar Jóns komu að Háleggsstöðum höfðu þau eignast tvö börn til 

viðbótar við Jón, einn dreng sem hét Magnús en var alltaf kallaður Mangi og stúlku sem 

hét Pálína Steinunn og var hún skírð í höfuðið á Steinunni á Kambi. Jón var á fimmta 

ári, Mangi á því þriðja og Lína eins og hún Pálína var alltaf kölluð á því fyrsta þegar 

þau settust að á Háleggstöðum. Og fannst Jóni þau því léleg leiksystkini enda bara lítil 

börn. En hann lék sér oftast við Þórunnar á Kambi því að hún var á svipuðum aldri og 

hann þótt hún væri heldur yngri. Þegar Þórunn kom í heimsókn með föður sínum, þá 

fannst Jóni vera hátíð gengin í garð. Og kom það stundum fyrir að hún fékk að gista hjá 

Jóni, og var þá glatt á hjalla hjá þeim leiksystkinum segir Jón, þar sem þau sátu saman 
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og þuldu kvæðin sín eða þulur, ef annað lærði þulu sem hitt kunni ekki, þá kenndu þau 

hvert öðru.
12

 

 

Veikindi 
Þennan vetur var faðir Jóns oft veikburða þó hann hefði fótaferð, en það var að vaxa 

æxli á vinstra herðablaðinu á honum, og með þessu voru oft óþolandi þrautir, sem lögðu 

til höfuðsins, og ollu honum yfirliði og allskonar erfiðleikum enda virðist þetta hafa 

ollið honum talsverðum kvölum. Þetta var árið 1884 og þótt Jón væri aðeins sex ára 

hafði hann vit á því þegar faðir hans fékk kviðurnar í höfuðið og yfir hann leið að hér 

væri eitthvað alvarlegt á ferðinni og sagði móðir Jóns sagt honum síðar að sá litli hafi 

alloft komið til hennar kjökrandi og spurt hana hvort faðir hans myndi deyja úr þessu, 

en Jón var mjög hræddur um föður sinn. Það var ákveðið að faðir Jóns færi til 

Siglufjarðar að láta Helga Guðmundsson lækni skera af sér æxlið en enginn læknir var í 

sveitinni á þessum tíma, og reyna að fá bót á sínum veikindum enda kvaldi þetta hann 

mjög og var ákveðið að hann skyldi fara sjóleiðis til Siglufjarðar.
13

 

Hálfri annarri viku eftir að faðir hans hafði lagt af stað til Siglufjarðar, þá komu 

að Háleggsstöðum tveir menn og var annar þeirra Þorgils Þórðarson á Kambi, en hinn 

var oddvitinn á Höfðaströnd, Jón Jónatansson á Nýlendi.,
14

 Þeir fóru að skoða 

matarforða og heybirgðir hjá móður Jóns, en þeir vörðust allra frétta. Móður Jóns fór að 

gruna hvað væri á ferðinni en vildi ekki fá að vita neitt, en hún var hrædd um að 

eitthvað hefði komið fyrir því enginn var búin að frétta neitt frá föður Jóns. Jón spurði 

Þorgils hvenær faðir hans myndi koma aftur heim og svaraði Þorglis því að þeir hefðu 

drukknað um daginn í rokinu. En allvont veður hafði verið daginn eftir að faðir hans 

Jóns hafði lagt af stað. Við þetta rauk Jón heim að bænum og hljóp inn og sagði 

háskælandi að pabbi væri dauður. Og í sömu andrá kom Þorgils inn í bæinn og sagði 

þessa sorgarfrétt að þeir hefðu drukknað. Segir Jón í endurminningum sínum að hann 

geti ekki lýst næstu augnablikum, en þeir sem dómgreind hafi geti rennt í  grun um það 

hvað fór fram þegar hjartað fléttist í sundur á einu augnabliki.
15
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Nú stóð móðir Jóns ein uppi með þrjú börn á unga aldri, efnin voru engin og 

heimilið bjargarlítið, þannig var ástandið á heimilinu þegar faðir hans féll frá og „við 

það var það fráfall margra. Þegar afltaugin slitnar sem heldur jafnvæginu, er skammt 

eftir falli og örbirgð“, „þegar ekkert er til að setja styttur við, svo ekki verði 

kollveltuhrun“ þannig lýsir Jón ástandinu. Eftir langan tíma fór móðir Jóns að athuga í 

skáp sem faðir hans hafði verið að smíða, áður en hann fór í sína síðustu ferð, lang- 

ferðina til ókunna landsins, þar fann hún vasabók föður hans, þar hafði hann skrifað allt 

sem hann átti hjá öðrum, eins það sem  hann skuldaði og hafði hann skilið bókina eftir. 

Ekki var hægt að leyfa móðurinni að búa ennþá á bænum. Um vorið var allt selt, 

dautt og lifandi, sem móðir hans hafði undir hendi, aðeins börnin voru ekki seld, á 

uppboði, en þau voru að nokkru leyti seld, seld hrakningi og húsgangi. Ekkjan var sem 

sagt svipt öllum skepnum og dauðum munum, skuldheimtumennirnir gátu, samkvæmt 

lýsingu Jóns, ekki umliðið neitt af skuldinni, og lofað henni að borga smám saman. Jón 

segir jafnframt að blóðpeningar hafi orðið drjúgir í höndum blóðhundanna. Beiskjan 

leynir sér ekki. 

Samkvæmt lögum á þessum tíma bar hreppnum skylda til að sjá fyrir ómögum, 

ef enginn af nánustu ættingjum þeirra var fær um það. Fjölskyldur hlutu yfirleitt enga 

aðstoð frá hreppnum nema líklega ef erfiðleikar þeirra væru tímabundnir, t.d. vegna 

veikinda. Að öðrum kosti var fjölskyldan leyst upp og einstakir fjölskyldumeðlimir 

settir niður hjá skattbændum í hreppnum. Gísli Ágúst Gunnlaugsson kemst að þeirri 

niðurstöðu í rannsókn á markmiðum fátæktarlöggjafarinnar að með því að leysa upp 

fjölskyldur hafi  sveitastjórnirnar náð fram ýmsum markmiðum. Komið var í veg fyrir 

frekari barneignir innan fátæku fjölskyldunnar, jörðin losnaði til ábúðar fyrir aðra 

fjölskyldu, óvinnufærir fjölskyldumeðlimir fengu aðstoð og skert starfhæfni fólks var 

nýtt, þeim var gert skylt að vinna sem vinnufólk og þar af leiðandi fengu þeir bændur 

sem tóku þau að sér ódýrt vinnuafl. Þetta fyrirkomulag stuðlaði einnig að félagslegri 

reglu.
16

 

Þetta ódýra vinnuafl var óspart notað til verka enda þyrfti margar hendur til þess 

að fjölskyldan í raun og veru gat lifað af, lífsbaráttan á Íslandi í lok nítjándu aldar var 

erfið. Bændasamfélagið byggðist á því að lifa til næsta dags eða næsta vetrar. Fólki var 

haldið niðri með því að gera það að vinnufólki því að ákveðnar reglur giltu um þau. 
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Allir einstaklingar eldri en 16 ára, sem ekki stóðu fyrir eigin heimili, réðu sig í vist til 

eins árs í senn.
17

 

 

Fóstur 
 

Þetta sorgarslys fréttist á skömmum tíma um alla sýsluna, Halldóra Þorsteinsdóttir  

sendi móður Jóns bréf þess efnis, að bjóða henni að taka Jón til fósturs, og fóru öll 

börnin í fóstur, en Jón fór til hennar og systkini hans fóru á aðra bæi. Aðalástæða þess 

að skilgetin börn voru alin upp sem ómagar eða fósturbörn voru aðallega tvær, 

ótímabær dauði foreldris og erfiðleikar við framfærslu margra barna.
18

 Jón var í tvö ár 

hjá Halldóru og lýsir hann þessum tveimur árum sem hann bjó þar ekki á neinn annan 

hátt nema að hann var tekinn þaðan eftir þennan tíma nær dauða en lífi af hor. Þannig 

var fóstrið hjá afasystur hans, en tvo stráka ól hún upp, en munaðarleysingjann kvaldi 

hún svo að á sá. Hún neitaði honum um mat og lamdi hann segir Jón í æviminningum 

sínum og hann kveðst viss um að ef ekki hefði verið fyrir einn vinnumann á Hamri sem 

hélt ákveðnum hlífðarskildi yfir honum þá hefði ekki lifað árið af hjá „kerlingunni“. 

Eins var þar vinnukona er hét María sem gaf honum oft af matnum sínum þegar hann 

grenjaði úr hungri.
19

  

Eftir þessi hörmungarár fór Jón aftur að Háleggsstöðum, en móðir hans var búin 

að ráða sig til manns sem bjó á hálfu Brúarlandi með bróður sínum, þessi bóndi sem 

móðir hans réð sig til hét Jón Sveinsson. Á þeim árum sem Jón bjó að Háleggsstöðum 

hjá ömmu sinni og afa lýsir hann sem sólskinsárum, því þá fór hann fyrst að draga til 

stafs þótt enginn hafi verið til þess að segja honum til. Um vorið fór Jón að Brúarlandi 

til móður sinnar og Jóns Sveinssonar og var heilt ár hjá þeim. Jón lýsir því að Jón 

Sveinson hafi verið honum alvondur og að hann hafi barið hann svo þungu höggi á milli 

herðablaðanna að það blæddi úr munni og nefi og í tugi ára fann hann fyrir þessu og lá 

oft fyrir vegna verkja sem voru afleiðingar af þessu höggi og þurfti hann á efri árum að 

fara í aðgerð vegna. Jón segist oft hafa óskað þess að hann myndi aftur hitta þennan 

„mannhund“ eftir að hann var fullorðinn og vita hvort honum myndi finnast það gott að 
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fá gott högg á milli herðablaðanna, engan mannskap þyrfti til þess að veita þeirri 

skítaklessu, sem hafi ekki verið neitt annað en mannvonskan.
20

  

Víst er að oft var farið illa með börn á Íslandi fyrr á öldum. Þá, eins og nú, voru 

til foreldrar sem stóðu ekki undir því að veita börnum sínum umönnun og uppeldi, auk 

þess sem  veikindi, dauðsföll og fátækt gátu komið í veg fyrir eðlilegt heimilislíf.
21

  

Annað í fóstur 
Vorið eftir fór Jón til Fljóta til bónda sem hét Jónas Stefánsson en hann bjó á Minni- 

Brekku.
22

 Jónas var giftur, kona hans hét Anna Jónsdóttir, og var allt þetta Minni-

Brekku fólk að sögn hagmælt, þó sérstaklega Guðmundur bróðir Jónasar, og segir Jón 

að hann geti talist skáld. Jón segir að allt þetta blessaða fólk hafi verið honum mjög 

gott, þó sérstaklega Guðmundur. En hann tók Jón í raun og veru undir sinn verndarvæng 

meðan Jón bjó hjá þeim. Um veturinn komst Jón að því að Jónas tók með honum af 

hreppnum útsvarið sitt, þetta fannst Jóni óþolandi kvöl, mest fór það fyrir brjóstið á 

honum að jafnaldrar hans létu þetta klingja á honum þegar þeir reiddust við Jón. 

Kölluðu hann hreppsómaga og sveitalim.
23

 Allir eru mér góðir og þó eru hundarnir 

bestir
24

, þetta lýsir vel áliti manna sem þurftu að leita á náðir sveitarinnar með framfæri 

sitt. Þetta viðhorf er til staðar á Íslandi á öllum öldum sögunnar, ekki síst á nítjándu öld, 

þó svo að ástandið hefði skánað í lok aldarinnar.
25

 Þó  þurftamennska og niðurseta væri 

ekki einangrað fyrirbæri á Íslandi á 19. öld benda rannsóknir til þess að viðhorf  

almennings til „ sveitaómaga“ hafi miskunnarlaust og meðferð sveitastjórna og bænda á 

þeim ill.
26

 

Stefán Sigurðsson
27

 var nýgiftur Magneu græðara á Minni-Reykjum, og var 

hann farinn að búa á Austara-Hóli í Flókadal, en hann hafði áður verið vinnumaður hjá 

Jónasi. Síðla um veturinn sem að Jón var í Minni-Brekku kom Stefán þangað, og þá 

notaði Jón tækifærið að koma löngun sinni í framkvæmd, þegar Stefán fór sat Jón fyrir 

honum fyrir utan Stóru-brekku. Það er leiðinlegt að láta strákana kalla mig hreppsómaga 

eða sveitalim, meira gat Jón ekki sagt, en hann vildi komast til Stefáns sem vinnumaður. 
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Það var kominn svo stór kökkur í hálsinn á honum, því Jóni fannst hann vera nokkurs 

konar einstæðingur meðan hann átti heima á Minni-Brekku, en þegar hann losnaði 

þaðan, þá hlytu allir að sjá að hann Jón litli var orðinn allt annar maður, þá þyrfti enginn 

að kalla hann sveitalim, þegar hann fór að vinna fyrir sér sjálfur, en nú var um að gera 

að geta unnið, unnið eins og gamall eldishestur, það þurfti dálítið mikið meira en að 

hugsa sig svona og svona mikinn mann.
28

 

Jóni líkaði vel í nýju vistinni, hjónin voru honum góð, þó svo Stefán hafi verið 

honum betri, en konan var víst góð kona þó Jón lýsi henni sem ískaldri, sem tæpast gat 

sett sig inn í hugsanir unglings sem var dálítið á undan öðrum jafnöldrum sínum. Jóni 

var ekki hlíft við vinnu þó svo að hann væri lítill, og var hann svo þreyttur á kvöldin að 

hann sofnaði eftir kvöldverðinn. Og oft náði Jón honum ekki vegna þess að hann var 

sofnaður og át hann þá kvöldmatinn á morgnanna áður en hann fór að reka saman, og 

var það klukkan fimm á morgnana og tók smalamennskan um þrjá til fjóra klukkutíma. 

Og svo stóð Jón við slátt allan daginn til klukkan sex að kvöldi og þurfti hann síðan að 

labba af stað og koma ekki heim fyrr en um 9-10 á kvöldin aftur með búsmalann. Jón 

kveðs aldrei hafa þorað að  kvartað  við Stefán eða neitt af heimilisfólkinu, því hann var 

að vinna fyrir sér svo hreppurinn þyrfti ekki að sligast undan útgjöldum fyrir hann, en 

oft grét hann af þreytu og bað guð að gefa sér þrek svo hann gæfist ekki upp á miðri 

leið.
29

 

Vinna barna í sveitum var árstíðarbundin, vorið var tími sauðburðar og fráfærna, 

sumarið hjásetu og heyvinnu, haustið fjárgangs og ullarvinnu, veturinn tími innivinnu 

og fjármennsku. Flest börn á Íslandi í sveitum hófu ævi sína á því að sinna minniháttar 

verkefnum inni á heimilunum, síðan fluttust þau yfir í að sitja yfir ánum á nóttunni allt 

niður í sex ára gömul. Helstu verkefni barnanna á veturna var að sinna búpeningum.
30

 

Þá verður að ítreka að talið var að vinna barna hefði mikið uppeldislegt gildi og það var 

því ekki endilega mannvonskan sem réð því að börnum var beitt stíft til vinnu. Í hugum 

samtímamanna kom það til af efnahagslegri og uppeldislegri nauðsyn.
31

 Að hafa börn 

sem vinnuafl er afleiðing þeirrar fátæktar sem almenningur bjó við á þessum árum, allir 
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þurftu að vinna sama hvað þeir voru í raun og veru gamlir. Vinnuframlag barnanna var 

nauðsyn í erfiðu brauðstriti, án þess hefði fjölskyldan ekki getað séð sér farborða.
32

 

Nágrannafólk Jóns var fremur þægilegt fyrsta sumarið sem hann átti heima á 

Austara-Hóli, en síðari hluta vetrarins fór einstaka aumingi, eins og Jón kallar þá í 

endurminningum sínum, að sletta til hans sem kom til vegna þess að hann var á 

sveitastyrk eins og það var kallað. Almenn andúð ríkti á sveitaframfærslunni voru 

sveitaómagar réttindalitlir, og höfðu enginn kosningarétt til Alþingis sem hafði þegið 

sveitastyrk nema hann hafði endurgreitt hann eða fengið hann uppgefinn.
33

  Þegar Jón 

var á þrettánda ári byrjaði hann að yrkja og fannst honum þetta vera frekar barnalegur 

skáldskapur til að byrja með. Þá um veturinn byrjaði Jón að læra því hann átti að 

fermast næsta vorið, með hinum sem voru á svipuðum aldri og hann. Viku fyrir 

fermingu raðaði presturinn niður krökkunum í hvaða röð þau ættu að fermast, og átti 

Jón að sitja fremstur af drengjunum sem voru að fermast. Þegar Jón var fermdur hafði 

fólk orð á því hversu vel hann hefði farið með kverið og hafi kunnað það svo vel.
34

 

Bernskan hættir að vera bernska eftir fermingu, þá gátu börnin farið að sinna arðbærum 

störfum fyrir heimilið.
35

 Enda var það nauðsynlegt svo að fjölskyldan kæmist af að börn 

um fermingu færu að vinna erfiðari verk til jafns við fullorðna. 
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2. Menntun 
 

Á síðari hluta nítjándu aldar og í byrjun þeirrar  tuttugustu urðu meiri breytingar á 

alþýðufræðslu á Íslandi heldur en nokkru sinni áður. Áður hafði fræðslan verið miðuð 

við kenningar kirkjunnar. Framkvæmdin var í höndum foreldra en undir leiðsögn presta. 

Lög sem voru sett árið 1880 fólu í sér þær breytingar nú átti að bæta skrift og reikningi 

við lestur og kristindóm sem áður hafði einungis verið kenndur.
36

 Jón byrjaði fyrst að 

skrifa þegar hann var á áttunda árinu eftir þeim bréfum sem afi hans fékk og innihéldu 

„laglega“ skrift. Þ.e.a.s voru ekki illa skrifuð og með skiljanlegri skrift. Blekið sem 

hann hafði var ekki fínt og flott, hann skóf hrím af pottbotnunum hennar ömmu sinnar 

og blandaði það við vatn enda voru ekki til peningar til þess að eyða í blýanta eða 

penna. Amma hans lét hann læra kverið en hann byrjaði á þessu árið 1886, en það voru 

kver úr biblíunni sem allir áttu að læra til þess að geta sýnt fram á lestrarkunnáttu sína. 

Og um veturinn lærði hann fræðin og fyrstu tvo kaflana í kverinu, og næsta vetur sagði 

amma hans við hann að hann myndi ekki fá nein ný föt um jólin ef  hann lærði ekki 

kverið og skilaði henni því á Þorláksmessu fyrir jól, og þar að auki varð hann að 

sjálfsögðu að lesa hin kverin upp sem hann hafði lært veturinn áður, og síðan fara með 

það sem hann hafði lært í biblíusögum. Og fannst Jóni þetta vera frekar mikið sem 

gamla konan lagði á hann, barn sem var aðeins á tíunda ári
37

. 

Fræðsla á Íslandi 
Alþýðufræðsla á þessum tíma fór fram með þeim hætti að foreldrar, með leiðbeiningum 

sóknarprests kenndu börnum sínum að lesa og létu þau læra kvæðið, svo hægt væri að 

ferma þau og koma þeim í kristinna manna tölu.
38

 En með guðshjálp gat Jón gert þetta 

eftir þessa pressu og var hann búinn að læra allt Helgakverið svokallaða viku fyrir jól, 

enda hafði hann einsett sér það, og honum tókst oftast það sem hann einsetti sér segir 

hann í ævisögu sinni. Amma hans gladdist svo yfir þessum sigri hans, en hann las oft í 

því svo að hún vissi ekki til. Þóranna á Kambi, leiksystir Jóns, var búin að segja honum 

rétt eftir nýárið að presturinn kæmi í vetur í húsvitjun, en ekki vissu þau hvenær hann 

gæti komið eins og skollinn úr sauðaleggnum og birst allt í einu, en þau reyndu að vera 

viðbúin komu hans. Svo kom að því að hann sást á Háleggsstöðum, með honum var 
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ungur maður Guðvarður
39

 að nafni, barnakennari í Hofshrepp, hann var ekki 

fastakennari heldur dvaldi hann um tíma á einum bæ, og fór svo til annars eftir því sem 

bændur höfðu efni og aðstæður til þess að taka kennara.
40

 Farkennsla var það sem börn í 

sveitum fengu. Og fór hún þannig fram að nokkrir bæir tóku sig saman um að ráða 

fróðan mann til þess að kenna börnunum.
41

 Var þetta algengt á Íslandi vegna þess 

hversu strjálbyggt það var. Farkennslan var sú litla menntun sem Jón fékk. Presturinn lét 

Jón lesa og geðjaðist vel að lestri hans, enda var Jón vel læs , svo spurði presturinn 

ömmu Jóns hvort Jón væri farinn að líta í kverið, og hún svaraði um hæl „já hann var 

búinn með það viku fyrir jól í vetur og byrjaði á því um veturnætur“,
42

 en amma hans 

var ákveðin og sterk kona, segir Jón í endurminningum sínum. Jón segir frá því hvernig 

prestur og fylgdarmaður hans horfðu hver á annan og undrun skein úr andlitum þeirra, 

svo var kallað á Jón og prestur þvældi með hann fram og til baka um allt kverið. Þegar 

Jón var búinn að öllu klappaði presturinn á koll hans og spurði hvort Jón væri farinn að 

skrifa, og að sjálfsögðu var Jón byrjaður á því.  

Jón fór fram þegar amma hans dró fram blöðin sem hann hafði skrifað á með 

pottahrímsblekinu og fjaðurstafnum sem hann notaði til þess að skrifa með, og þá sagði 

presturinn: „Hvað er þetta sem drengurinn hefur skrifað þetta úr“
43

 og amman sagði 

honum sannleikann, úr pottahrími og með fjaðurstaf. Þá lét presturinn kalla á Jón inn, en 

Jón þorði ekki inn, því hann skammaðist sín svo mikið fyrir þessa fyrstu skrift sína, en 

brátt urðu þær að engu áhyggjurnar hans Jóns þegar bæði prestur og fygdarmaður hans 

hrósuðu skriftinni og Guðvarður sagði: „Þú verður listaskrifari góði minn“
44

 og klappaði 

á báðar kinnarnar á Jóni, eins og hann væri að þerra saklausu tárin af augum 

munaðarlausa drengsins en þannig lýsir Jón þessu augnabliki í endurminningum sínum. 

Þegar þeir fóru þá Jón þeim út á hlað, og var honum farið að þykja vænt um 

fylgdarmann prestsins. Þegar Guðvarður og Jón stóðu í hlaðinu og töluðu saman þá 

flugu tveir hrafnar yfir höfðum þeirra og görguðu. „Skilur þú hvað þessir karlar eru að 

segja“ sagði Guðvarður, en Jón neitaði því og lét undrun sína í ljósi yfir þessari 

spurningu Guðvarðs. „Getur þú skilið þá“ spurði Jón. „ Já  það held ég“  svaraði hann 
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og hélt svo áfram. „Þessi sem  flýgur á undan er að segja hinum fréttir“.
45

 „Hvað er það“ 

svaraði Jón. „Ég skal segja þér góði minn, hann horfir niður til okkar og er að segja 

hinum að litli drengurinn þarna á hlaðinu eigi von á að fá bréf og böggul innan skamms 

frá ungum manni.“
46

 Það fór nærri því eins fyrir Jóni þegar  hann heyrði þennan vísdóm 

og þekkingu unga mannsins og mönnum sem sáu strokkinn hans Halldórs, að hann Jón 

nærri dó af undrun. Oft talaði Jón um þetta við ömmu sína, og gamla konan játaði öllu, 

en hver skynsamur maður sem vit hafði til gat séð það á andliti hennar að hún vissi 

mjög svo vel hvað Guðvarður átti við, rifjar Jón upp í endurminningum sínum. 

Viku eftir þennan atburð fór afi Jóns ofan í Grafarós að fá sér eitthvað til 

heimilisins. Þegar hann kom heim þá tók hann upp smádót uppúr poka sínum og þar var 

líka böggull og bréf sem var bundið á hlið böggulsins með þeirri fegurstu utanáskrift 

sem Jón hafði á ævinni séð. Og á bréfinu stóð: „Yngismaður Halldór Jón Árnasson 

Háleggsstöðum í Deildardal“.
47

 Gleði sinni lýsir Jón þannig að hann grét úr gleði, og að 

hann hafi setið allt kvöldið með böggulinn og hafi ekki tímt að opna innsigli þessa 

dýrmæta helgidóms, en börn sem ólust upp við þessar aðstæður eins og Jón gerði fengu 

ekki mikið af gjöfum, enda var fátæktin mikil á þessum tíma. En loks hafði forvitni hans 

sigur og þegar  hann opnaði pakkann þá birtust honum tvær þykkar bækur, önnur með 

forskrift en hin skriftarlaus, ein pennastöng, eitt ritblý, tólf pennar og blekbytta. „ Jæja 

karlinn nú getur þú skrifað“
48

 sagði afi Jóns við hann, Jón stökk uppá háls þeim báðum 

og kyssti þau til skiptis, hann lýsir því að hann hafi hreinlega þurft að gera það, hann 

náði ekki í þennan kæra unga mann. Jón segir að ef hann hefði afhent honum gjöfina 

sjálfur þá hefði hann étið hann upp til agna af gleði og vinalátum, enda átti hann það 

skilið að Jón hefði kysst hann eins og hann gerði við afa og ömmu. Þegar Jón var búinn 

að grandskoða ritföngin, opnaði hann bréfið og las innihald þess. Í bréfinu var þess 

getið að hann Jón væri góður drengur og að hann ætti skilið gjöf. Og að eftir mánuð þá 

kæmi hann til Háleggsstaða og þá yrði Jón að vera búinn að skrifa í báðar bækurnar. Í 

þá sem engin forskrift væri átti hann að skrifa smásögur og kvæði. Svo kom hann á 

tilsettum tíma og hrósaði Jóni fyrir hvað hann hefði vandað sig, og gaf honum aðra bók. 

Og þar með lauk þeirri tilsögn sem Jón fékk í skrift, en Jón segir að Guðvarður hafi 
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byggt hann upp til langs tíma með sínum góðu og lipru orðum sem Jón geymdi í hjarta 

sínu.
49
  

Ferming  
Veturinn eftir að Stefán Sigurðsson hafði tekið við Jóni las hann upp kverið sitt. Hann 

vildi ekki láta Stefán hlýða sér yfir það en þá tók Stefán til sinna ráða. Þegar Séra 

Tómas Björnsson
50

 fór að spyrja þá sem áttu að fermast um vorið, kallaði hann Jón 

fram. Presturinn þvældi Jóni um allt kverið eins og biblíusögurnar, en Jón heldur því 

fram að faðir hans á himnum hafi hjálpað honum með þetta eins og hann gerði alltaf 

segir Jón. Og lýsti presturinn því yfir í kirkjunni að litli strákurinn frá Austara-Hóli væri 

sá allrabesti af börnunum, sem hefði lesið hjá honum þennan sunnudag, enda væri hann 

eina barnið sem væri hægt að ferma hvenær sem er. Og ef  það hefði verið gert þennan 

sunnudag þá væri Jón algjörlega undirbúinn undir það og átti Jón ömmu sinni það að 

þakka. Fannst Stefáni  húsbónda Jóns ekki slæmt að heyra þetta frá prestinum.
51

 

Að fá viðurkenningu frá prestinum þótti mjög gott, Prestar á þessum árum voru í 

raun og veru æðstu ráðmenn í sveitinni. En þeir sem  áttu börn sem áttu að fermast þá 

um vorið fylltust, samkvæmt Jóni, heilagri vandlætingu á honum vegna þess, og ekki 

leið á löngu þar til Jón fór að heyra orðin sveitalimur og hreppsblóðsuga frá börnum 

þessara foreldra. Og fylltist Jón miklu hatri gagnvart þeim sem kölluðu hann þessum 

nöfnum. 

Þegar Jón var fermdur var í raun og veru formlegri menntun hans lokið. Vann 

hann við ýmis verk á sjó á sumrin á hinum ýmsu bátum og tók Stefán alltaf stóran hluta 

af launum hans vegna þess að hann vann hjá honum á veturna og í raun og veru á 

sumrin líka vegna þess hluta sem hann tók. Jón var þrátt fyrir allt enn í ánauð vegna 

þess að þrátt fyrir að Stefán væri ekki að taka af hreppnum með honum var hann heldur 

ekki að gera honum kleift að safna sér fjármunum. Þeir litlu aurar sem Jón vann sér inn 

þegar hann var á sjónum fóru mest allir til Stefáns. 
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Að læra iðn 
 Jón ákvað læra iðn til að komast í burtu frá þessu og reyna að skapa sér eitthvert 

lífsviðurværi. Ekki fannst honum hann geta verið bara vinnumaður allt sitt líf. Það 

blundaði alltaf í honum þrá eftir einhverju betra en það var þessi þrá sem keyrði hann 

áfram í lífinu. Hann var innst inni alltaf litli munaðarlausi strákurinn sem fólk hélt áfram 

að kalla ómaga. En hann var þrjóskur og vildi sýna þeim sem höfðu kallað hann ómaga 

að hann gæti gert eitthvað annað í lífinu heldur en að vera á hreppnum.  

Þegar  Jón var fermdur þá flutti hann til séra Tómasar Björnssonar sem hafði 

fermt hann nokkru áður, þar fór hann að vinna. Hann sat yfir ánum hjá presti, eftir þetta 

fór hann til manns sem Stefán hét og kenndi þessi Stefán pilti að nafni Jón 

Gunnlaugsson frá Garði í Ólafsfirði, og lærði Jón jafnhliða þessum Jóni frá Garði 

sönglistina en honum fannst gaman að syngja. En það endaði með því að Jón var ráðinn 

í vinnu hjá þessum manni við slátt, og þar leið honum vel. Um haustið reri Jón út í 

Ólafsfjarðarhorni hjá formanni sem hét Björn Gunnlaugsson. Jón  fór heim um veturinn 

en kom aftur um sumarið. Þegar Jón var bara á fjórtánda eða fimmtánda árinu fór hann 

að vinna á hákarlaskipi og fór þar tvo túra. Næsta vor fór hann aftur á hákarlaskipið og 

voru þá allir skipsmenn að fá sér í glas og sögðu þeir við hann Jón að hann yrði alltaf 

skítseiði ef  hann sypi ekki af flöskunni. 

Eftir því sem Jón segir sjálfur, var skemmst frá því að segja, hann varð þræll 

flöskunnar í nokkur ár en hann hætti alveg að drekka eftir að móðir hans sá hann 

drukkinn, og fannst útgangurinn á honum ekki góður, þegar hann var í þessu ástandi og 

hafði orð á því „er það svona sem komið er fyrir þér drengurinn minn“.
52

 Á þessu 

hákarlaskipi var Jón í fjögur vor og segist hann ekki hafa verið síðri sjómaður heldur en 

hinir þótt ungur og lítill í vexti væri. 

 Hann skrifaði Bjarna Einarsyni skipasmið á Akureyri bréf þar sem  hann óskaði 

eftir því að fara til hans sem lærlingur en var of seinn. En hann gafst ekki upp því hann 

langaði mikið að gera eitthvað með líf sitt, og lagði hann af stað í þá leit, og var hann 

harðákveðinn í því að fara til Ísafjarðar til þess að læra iðn, og kom hann þangað árið 

1907, en þá var han tæplega þrítugur. Þegar hann kom til Ísafjarðar var honum boðið að 

læra skóiðn, en var varaður við því vegna þess að það fór víst ekki gott orð af 

skósmiðnum. Og fór Jón að vinna á spítalanum á Ísafirði til þess að geta kynnst bænum 
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og fólkinu betur áður en hann færi að læra einhverja iðn. Byrjaði Jón á því að vera 

vaktmaður og vaka yfir sjúklingunum á nóttunni en honum þótti það oft erfitt, 

sérstaklega að horfa upp á ungt fólk deyja. Um vorið fór Jón á skip en sneri aftur á 

spítalann um haustið til vinnu. Eftir þetta ár sem hann var búinn að vinna á spítalanum  

fór hann að hugsa um að fara að læra smíðar. Og fór hann að smíða glugga með manni 

sem hét Jón Þórólfsson.
53

 Uppá fæði, húsnæði og þjónustu og var hann hjá honum sem 

lærlingur. En þannig gátu sveitaómagar unnið sig upp í að læra iðn.
54

  

Áföllin 
Byrjaði hann á þessum árum að fara í góðtemplarastúku sem að hét „Nanna“ og var 

starfrækt á Ísafirði en góðtemplarastúkur voru bindisfélög sem voru strafrækt út um allt 

land. Þar kynntist Jón konu sem hann átti síðar eftir að giftast og hét hún Kristín 

Guðjónsdóttir (1878-1940)
55

 og var hún fyrri kona hans. Hélt Jón áfram að vinna sem 

lærlingur í smíðum á veturna hjá Kristjáni Hólm en oft var þröngt í búi hjá þeim ungu 

hjónum. Jón var talinn vera góður smiður enda var hann fljótur að læra og tileinka sér 

hluti sem að honum voru kenndir. En á sumrin var hann á bátnum Calle sem að var 

hvalveiðibátur sem að gerði út frá Ísafirði. Árið 1909 þá fæddist þeim Jóni og Kristínu 

barn andvana. Árið 1910 fæddi Kristín svo dreng sem var skírður Þorlákur Anton en 

þessi sonur þeirra lifði aðeins í stuttan tíma. Jón segir í endurminningum sínum að 

honum hafi þótt það undarlegt því  hann dó úr svo undarlegri veiki. En hann lifði bara í 

nokkrar vikur.  Jón segir að barnið hafi verið haldið sjúkdómi sem var illkynja húðveiki 

sem barst frá móður til barns með móðurmjólkinni. Árið 1912 fæddi Kristín aftur 

sveinbarn í maí en hann lést um haustið úr sömu veiki og fyrra barnið, en talið var að 

þetta hafi gerst vegna þess að Kristín hafði fengið einhvern snert af holdsveiki þegar 

hún var barn.
56

 Jón orti þetta ljóð til fyrstu drengjanna sinna þegar þeir fæddust 

Um drengina mína 

Nú er kominn tími til, 

tala við mína drengi. 

Og finna unga baugabil 

blíðu mig snertir. 
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Trúboðar 
Árið 1910 komu til Ísafjarðar systkin frá Englandi sem voru kristnir trúboðar og þau 

hétu þau James Lov Nisbet og Debora Nisbet.
57

 Héldu  fyrstu samkomuna sína í 

Templarahúsinu, og dáðust allir að söngrödd Deboru. Fór Jón á hverjum sunnudegi á 

samkomur hjá þeim systkinum og geðjaðist honum mjög að kenningum bróðurins og 

upp frá því  leit Jón á sig sem lærisveinn Krists og varð Jón sá fyrsti sem að gekk í 

trúarsöfnuð þann sem kallast Kristnir bræður. Kristnir bræður var nýr utan-

þjóðkirkjusöfnuður sem stofnaður var á Ísafirði, sem að hlaut staðfestingu á 

forstöðumanni James L. Nisbet þann 29. október árið 1911. Í söfnuðinum voru til að 

byrja með um 30 manns, og það sem skilur þennan trúflokk frá þjóðkirkjunni er það að 

þar eru stundaðar niðurdýfingarskírnir sem kristnir bræður viðhafa eins og til dæmis 

aðventistar og baptista söfnuðir gera.
58

 Var Kristín kona Jóns ekki  sátt við að Jón væri 

mikið með þessu fólki, en samkvæmt Jóni var hún í raun og veru var bara óttasleginn 

við það sem hún þekkti ekki sjálf. 

Í endurminningum Jóns kemur fram að eftir að þau Kristín misstu seinna barnið 

hafi honum fundist Guð vera að reyna hann eins og hann hafði gert við Job í Biblíunni.  

En samt segist hann hafa verið þakklátur fyrir þann tíma sem hann fékk með börnunum 

báðum meðan þau lifðu. Eftir að Jón gekk í söfnuðinn þá fann hann hjá sér þörf til þess 

að láta gott af sér leiða, en þau Kristín og Jón voru dugleg að miðla því litla sem þau 

áttu til þeirra sem að áttu ekkert, en ekki var mikið um að hafa hjá þeim sjálfum. Á 

Ísafirði tók Jón þátt ýmsum félagstörfum og var um tíma mjög spenntur fyrir pólitík, en 

hann var algjörlega á móti Heimastjórnarflokknum og var hann rammur 

Sjálfstjórnarmaður en þeir sem fylgdu þeirri stefnu í stjórnmálunum vildu að ráðherra 

sem færi með mál Íslands væri Íslenskur búsettur í Kaupmannahöfn. Árið 1911 var 

söfnuðurinn á Ísafirði orðin svo fjölmennur að sótt var um beiðni til konungs um að 

stofna sérstakan söfnuð fráskilinn þjóðkirkjunni, og var það samþykkt. Eftir það var Jón 

aldrei í þjóðkirkjunni. Jón segir að eftir sonarmissinn hafi hann fengið löngun til þess að 

fara til Ameríku og var það hugmyndin að bæði Jón og Kristín myndu fara til þess að 

bera út boðskapinn.
59

 En svo varð raunin ekki Jón fór bara einn til Ameríku. 
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3. Kanada 
 

Jón  vildi predika í Kanada, breiða út boðskapinn sem honum fannst hann þurfa 

að gera. Það var hans köllun í lífinu eftir að hafa gengið í gegnum það að missa 2 börn 

með stuttu millibili. Samfelldar ferðir Íslendinga til Vesturheims hófust árið 1870 og 

stóðu til 1914. Vitað erum allt að 14 þúsund manns sem að fóru til Vesturheims á 

tímabilinu.
60

 Hefðbundin sagnaritun um fyrstu ár íslenskra vesturfara í N-Ameríku segir 

að fljótlega eftir að hafa stigið fæti í Vesturheimi hafi leit þeirra að íslenskri nýlendu 

hafist. Aðalmarkmið þeirra hafi verið að vernda menningareinkenni sín en það hafi 

þeim þótt mikilvægt.
61

 Eftir misheppnaðar tilraunir til landnáms í Muskoka- og 

Kinmount héraði í Ontario, var stofnuð íslensk nýlenda í Manitoba-fylki og henni gefið 

nafnið Nýja Ísland. Út frá Nýja Íslandi uxu margar Íslendingabyggðir í Manitoba og 

Norður Dakóta. Þegar Vesturheimsferðir byrjuðu var helsta orsök þeirra þrengslin 

innanlands og vangetan til þess að skapa sér lífvænleg atvinnukjör fyrir sjálfan sig á 

Íslandi. Þegar vesturferðir voru á annað borð hafnar urðu þær brátt inngróið fyrirbæri 

inn í þjóðarvitund Íslendinga. Hver vesturfari hefur haft sínar persónulegu  ástæður til 

að flytja úr landi.. Jarðnæði var ekki nóg. Þeir sem nutu þess ekki urðu að leita annað. 

Sveitafólkið þurfti að flytja í þéttbýli. Vesturferðirnar voru háðar því samgöngukerfi 

sem á hverjum tíma stóð til boða. Það byggðist í fyrstu á hestum og seglum, en tók 

stakkaskiptum með tilkomu gufuafls á landi og sjó. Gufuskipin gerðu ferðina yfir hafið 

þægilegri og ódýrari en verið hafði.
62

  

Trúarlíf í Kanada 
Í umrótinu á sléttunum miklu í Kanada, þar sem að ýmiskonar trúarhópar og söfnuðir 

börðust um sálir nýbyggjanna sem voru komir vestur um haf, voru hlutirnir gerðir 

öðruvísi í Vesturheimi. Fólkið þurfti sjálft að velja sér prest, söfnuð, eða stofna nýja 

söfnuði eða kirkjufélög. Trúboðar og farandsprestar úr ýmsum greinum kristninnar voru 

fjölmenn stétt í vesturheimi á þeim tíma þegar að Jón var þar á árunum 1914-16.
63

 

Vesturfarar um aldamótin virðast hafa litið á sig sem fólk af tvennu þjóðerni. Þeir voru 

Íslenskir í hjarta og huga einna helst vegna tungumálsins, sem þeir reyndu eins og þeir 

gátu að halda í, en lífsskilyrði þeirra voru Amerísk. Þeim þótti nauðsynlegt að varðveita 
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hið sanna og góða í íslenskri menningu en tileinka sér einning hið betra úr þeirri 

Kanadísku. Þegar það leið á tuttugustu öldina urðu kanadísk einkenni sterkari, mesti 

styrinn stóð um tungumálið. Innflytjendurnir töluðu íslensku en börn og barnabörn voru 

alin upp í enskumælandi heimi og varð það því fljótt, sem tungumálið tapaðist að miklu 

leiti.
64

 

Ferðin vestur um haf 
Þegar Jón fór að undirbúa sig til fararinnar seldi hann smíðatól sín og kom þeim í verð. 

Enda átti aurinn sem fékkst fyrir þau að notast til þess að greiða farið til Englands. En 

þá byrjaði fargjaldið sem Ásmundur bróðir Kristínar hafði sent honum í góðmennsku 

sinni til þess að hjálpa Jóni að komast til Vesturheims, enda var það oft þannig að 

ættingjar sendu fólki heima á Íslandi hluta af fargjaldinu til þess að koma þeim til 

Vesturheims. Var brottfarardagur ákveðinn þann 10. júni árið 1914. Siglt var til Leith í  

Skotlandi og var farið með lest þvert yfir landið til Glasgow. Og voru þá 

ferðafélagarnir, þ.e.a.s. þeir sem voru að fara vestur um haf, skoðaðir af lækni við 

komuna þangað. Markmiðið var að sjá hvort þau gætu farið vestur, því ekki mátti senda 

fólk vestur um haf ef það var veikt eða haldið einhverjum sjúkdómum. Jón og Guðjón 

ferðafélagi hans en þeir höfðu kynnst um borð á leið til Skotlands, fóru eftir þetta út til 

þess að skoða borgina. Fóru þeir um allt og villtust sem að leiddi til þess að þeir sáu 

skuggahliðar Glasgowborgar. Guðjón kunni aðeins í ensku en Jón alls ekki neitt, og því 

taldi Jón gott að hafa Guðjón með í  þessari ferð, á þetta reyndi þegar Jón og 

ferðafélagar hans komu í skipið sem átti  að flytja þau til Vesturheims þar byrjaði einn 

strákurinn sem var að hjálpa þeim með töskurnar í skipið að heimta áfengi af Jóni og lét 

hann ekki í friði. Það endaði með því að Jón sparkaði í drenginn svo hann myndi láta 

hann í friði. Þá sveif þar að maður sem var yfirmaður í skipinu og ætlaði að henda Jóni 

frá borði en vegna þess að Guðjón talaði ensku og gat túlkað á milli þá var stráknum 

frekar hent frá borði og missti hann með því vinnuna. En þessi drengur var starfsmaður 

á skipinu.
65

 

Ferðin til Ameríku gekk vel það var spilað og sungið, og lesnar sögur. Siglt var 

til var  Quebec og þegar þangað kom, fóru allir frá borði. Og þá var haldið til Winnipeg 

en þangað kom Jón þann 3. júli 1914. Íbúar Winnipeg borgar voru þegar Jón kom 
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þangað um 290 þúsund talsins og það er mikill fjöldi fyrir Íslending á þessum tíma. 

Ásmundur bróðir Kristínar konu Jóns tók á móti honum. Og var Ásmundur honum alltaf 

góður segir Jón en hann bjó hjá Ásmundi fyrst eftir komuna til Kanada. Á þriðja degi 

eftir komu hans til Winnipeg fór Jón að smíða hjá Íslendingi einum og vann hann hjá 

honum í þrjá mánuði. Og voru nokkrir íslendingar sem unnu við smíðar hjá þessum 

manni. Jón gekk ágætlega að vinna þegar  hann lærði á verkfærin sem að notuð voru í 

Kanada því ekki voru þau eins og þau sem hafði notað á Íslandi. En hann var 

furðufljótur að ná því verklagi sem var í Kanada.
66

 

Almennt um lífið í Kanada 
Á árinu 1914 var talið að allt að 30 þúsund Íslendingar væru í Vesturheimi. Jón  var 

hissa á því að þrátt fyrir að Íslenskar byggðir væru strjálbyggðar og Íslendingarnir sjálfir 

væru dreifðir í Kanada hversu vel þeim tókst að halda í móðurmálið þrátt fyrir að allt 

annað væri á ensku s.s. félagslíf, skólar og önnur þjónusta sem þeir nýttu sér.
67

 Í sumum 

skólum í Quebec var börnum og unglingum sem að töluðu Íslensku í skólunum refsað 

fyrir það því að kennarinn skildi ekki tungumálið. Trúarlíf  Íslendinga úti í byggðum 

Kanada var ekki mikið segir Jón í endurminningum sínum. Og fóru Íslendingarnir ekki 

mikið í kirkju vegna þess að þær voru dreifðar og ekki uppá marga fiska. Þá fannst 

konum skemmtanir þessara Íslendinga voru öðurvísi en heima á Íslandi því að þær færu 

fram eftir enskum sið, og ekki væri sú samkoma haldin án þess að það væri dans á eftir. 

Flestir þeir íslendingar sem bjuggu í Kanada á þessum tíma voru bændur og á íslenskan 

mælikvarða þá voru þeir vel stæðir enda áttu þeir að meðaltali 20 naut hver, og margir 

af þeim áttu lönd enda búnir að vera í landinu í alllangan tíma. Frá sjónarhóli Jóns voru 

þeir sem vildu selja allt sitt og flytja til Kanada og hefja nýtt líf vitlausir  því að erfitt 

var að búa við þau skilyrði sem voru sett þeim sem að vildu kaupa sér land og byggja 

sér hús á því landi. Það þurfti að greiða 10 dali fyrir 160 ekrur og sá sem það gerði varð 

að búa í landinu í sex mánuði á ári í þrjú ár og rækta á landinu 50 ekrur og húsið á 

landinu varð að vera þrjúhundruð dollara virði.   

Vinnan var stopul, ráðningartíminn sveiflaðist frá einni viku uppí heilt ár. 

Vinnutíminn var oftast 14-15 tímar, vinnufólkið fékk enga þjónustu og varð að útvega 
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sér alla hluti sjálft. Þeir sem gerðu sig ekki ánægða með kjörin misstu bæði vinnuna og 

allt það kaup sem búið væri að vinna fyrir.
68

 

Predikanir 
Þegar Jón var sestur að í Winnipeg, gekk hann í  Goodtemplara stúkuna Skuld sem 

hafði verið stofnuð af Íslendingum. Og í febrúar árið 1915 byrjaði hann að predika. 

Hann fór til staðar sem að hét Argyle í Winnipeg og gekk í kristilegt félag sem að hét 

Bjarni sem að var félagskapur fólks sem að aðhylltist kristna trú. Þegar hann var í 

Winnipeg, og gengdi hann ýmsum störfum fyrir það félag. Trúfélagið Bjarni hafði 

sunnudagsskóla og var Jón einn af kennurunum, og kenndi hann einna helst strákum á 

aldrinum tíu til ellefu ára um guð og guðsorð. Jón gekk í kirkjuna Skjaldborg sem var 

kristileg kirkja  og ákvað það um leið og hann heyrði Séra  Runólf  Marteinsson biðja 

þegar að hann labbaði inní kirkjunna. Séra Runólfur var skólastjóri við Jóns 

Bjarnasonarskóla sem var stofnsettur árið 1913, sem að var skóli rekinn fyrir íslensk 

börn í Kanada, en þessi söfnuður taldist til lúthersku kirkjunnar, og gekk Jón í þennan 

söfnuð þrátt fyrir að tilheyra ekki þjóðkirkjunni heima á Íslandi. Þegar Jón var aftur 

kominn til Íslands átti hann eftir að skíra eitt af börnunum sínum í höfuðið á þessum 

manni. 

Varð Jón oft veikur meðan að hann dvaldi í Ameríku. Hann þjáðist meðal annars 

af magasári og var ráðlagt að fara í aðgerð en þar sem að aðgerðina átti að gera í 

Winnipeg og hann bjó utan hennar þá átti aðgerðin að kosta hann um 350 til 400 dollara 

sem að hann átti ekki til. Hann fór ekki í aðgerðina vegna fjárskorts en breytti þess í 

stað um matarræði og gat ekki neytt sykurs í tvö og hálft ár.
69

 

  

Barnið 
Jón eignaðist dóttur með Kristínu Jakobsdóttur í Kanada og innan fjölskyldu hans er 

ekki vitað neitt um hana eftir hann kom heim og minnist hann ekki mikið á hana í 

ævisögu sinni. Hann og Kristín Jakobsdóttir barnsmóðir hans bjuggu aldrei saman en 

Jón hafði dvalið í stuttan tíma hjá foreldrum hennar og tókst þá vinskapur með honum 

og Krístínu sem endaði á því að hún ól barn. Virðist sem Jón hafi ekki viljað neitt með 

barnið hafa því hann minnist ekki á það nema stuttlega í endurminningum sínum og er 
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það skrítið vegna þess hversu mikið hann virtist elska börnin sem hann missti á Íslandi. 

Og er ekki einu sinni vitað hvað hún heitir þessi dóttir hans.
70

 

 

Ísland og fyrri heimstyrjöldin 
Í ævisögu Jóns kemur fram að nokkrir menn hafi reynt að fá hann  til þess að 

taka þátt í fyrri heimstyrjöldinni sem geisaði á þessum tíma. Allmargir Íslendingar sem 

bjuggu í Kanada höfðu tekið þátt í henni. En Jón segir að það hafi ekki komið til greina, 

enda hafi aðaltilgangurinn með Kanadaförinni verið að sinna trúarstarfi sem hann og 

gerði. Hann fann nokkra menn sem að voru til í að hjálpa honum að koma sér af stað í 

þessum málum, þ.e.a.s áður en hann gekk í kirkjuna Skjaldborg. Hann byrjaði á því að 

ferðast um Íslendingabyggðirnar en til þess þurfti hann fjármuni sem  hann átti ekki til, 

en hann bað prentara að prenta fyrir sig sögu sem  hann ætlaði síðan að selja til þess að 

fjármagna þetta ferðalag.
71

 Hann byrjaði á að fara til Argyle byggðar í Kanada, en þaðan 

ætlaði hann að fara til Baldur sem að var rétt fyrir utan Argyle byggð. Á fyrstu 

samkomuna sem hann hélt komu um 30-40 manns.
72

 Jón fékk einhverjar greiðslur fyrir 

að halda þessar samkomur.
73

 

 

Sendibréf 
Hvert sem að Jón kom í Kanada var vel tekið á móti honum, þó sérstaklega 

þegar að hann fór til Foam Lake í Kanada. Dvaldi Jón þar hjá systrunum Önnu og Helgu 

Nafasson en það var eftirnafn þeirra systra og bróður þeirra og höfðu þau búið í Kanada 

í allnokkur ár. Eftir að hafa dvalið hjá þeim í nokkrar vikur fór Jón til Þorsteins 

Markússonar og Rósu Jónsdóttur og fannst honum þegar hann dvaldi hjá Rósu og 

Þorsteini hann vera í fyrsta sinn í foreldrahöndum eins og hann lýsir því, þ.e.a.s hann 

fann í fyrsta sinn innilegan hlýleika verma sig bæði frá Þorsteini og Rósu, og var þetta 

eitthvað sem að hann hafði í raun og veru ekki fundið fyrir áður. Eftir að hafa dvalið hjá 

Þorsteini og Rósu og átt vingott við Kristínu var dóttir Jakobs Líndals þá áttu þau 

Kristín og Jón dóttur saman, eins og áður sagði. Síðar dvaldi Jón hjá Jóhanni B. 

Dalmann og konu hans. Sumarið 1916 vann Jón hjá ýmsum bændum og ferðaðist 
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töluvert og mun hann hafa staðið á ræðupalli á samkomum allt að 115 sinnum á þessu 

tæpa tveimur og hálfu ári sem að hann bjó og starfaði í Kanada. Í október árið 1916 fór 

Jón heim. Og gekk ferðin vel en Jón átti víst ekki von á því að komast lifandi heim 

vegna sultar á skipinu.
74

 Hann kom heim í nóvember árið 1916 og hafði þá dvalið í 

Kanada í tvö og hálft ár.  

 

Að snúa aftur heim 
Margir þeirra sem höfðu farið vestur um haf snéru aftur til gamla landsins og fluttu þeir 

oft með sér ameríska eða kanadíska þekkingu og menningu. Það verður að ætla að eftir 

að vesturheimferðir urðu reglulegar að ættingjar þeirra sem að bjuggu í Kanada eða 

Ameríku hefðu sent þeim sem að bjuggu á Íslandi peningar fyrir fargjaldinu, vegna þess 

að á Íslandi var fargjaldið ekki á flestra færi. Karlmenn hafa jafnan reynst líklegri til 

þess að flytjast aftur heim til íslands. Þeir fóru til Ameríku með það í huga að vinna þar 

fyrir háu kaupi í takmarkaðan tíma og koma aftur heim reynslunni ríkari og kannski 

aðeins ríkari sjálfir. Jón kom aftur til Ísafjarðar um mánaðarmótin nóvember, desember 

1916 segir hann að sér hafi verið fagnað sem bróður sem var kominn heim.
75

. Eftir 

stuttan tíma fór hann að vinna og sambandið við Kristínu konu sína sem var allt öðruvísi 

eftir að hann koma til baka, hún var mikið kuldalegri og var hún aldrei heima enda var 

það kannski engin furða þar sem hann var búin að vera í burtu þetta lengi og hafði 

eignast barn á meðan. Það vekur hins vegar athygli að honum virðist hafa fundist það 

léttvægt. Hann virðist hafa verið hissa viðbrögðum Kristínar þegar hann kom heim.  

Um vorið 1917 var orðið svo kalt á milli Jóns og Kristínar að hann átti sér aðeins 

þann kost að fara burt frá Ísafirði. Hann ákvað að fara til Akureyrar og Húsavíkur og 

ætlaði hann að tala fyrir stofnun munaðarleysingjastofnunar sem að hann taldi 

nauðsynlegt að stofna hér á landi, en hann hafði séð svona stofnanir í Kanada og talið að 

þær gætu reyndst íslenskum börnum vel. Gerði hann Jón þetta málefni að sinni ástríðu á 

tímabili eftir að hann kom heim frá Kanada, málefni munaðarleysingja á Íslandi.  Og 

fannst honum án efa að uppeldisstofnun fyrir munaðarleysinga væri nauðsynleg á 

Íslandi. Enda hafði Jón upplifað þetta sjálfur sem barn þannig ekki var nein furða á því 

að hann léti þessi málefni til sín taka. Vildi hann að það yrði reist stofnun sem að tæki 

þessi börn að sér og myndi í raun og veru ala þau upp, og gera þau að nýtum 
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samfélagsþegnum. Í hugreiningum Jóns um þetta málefni kemur fram að orðið 

sveitaómagi  hafi fest djúpti í huga hans jafnvel eftir að hann varð fullorðinn. Og hefur 

hann alltaf haft þessa löngun til þess að vilja gera eitthvað fyrir þessi börn sem  urðu í 

raun og veru ómagar og munaðarlaus eftir fráfall annars foreldrisins. Kemur einning 

fram í þessum hugreiningum hans, að hann hafi í raun og veru lagt upp með þann 

ásetning þegar að hann fór til Kanada að kynna sér munaðarleysingja stofnanir þar í 

landi, til þess að geta fært hugmyndir sínar yfir á Íslenskan veruleika.
76

 Var hann í raun 

og veru tilbúinn til þess að gefa allt sem hann átti til þess að þetta yrði að veruleika 

þegar hann kom heim frá Kanada. Var hann einnig  búinn að skrifa upp reglugerð sem 

að barnaheimilið átti að starfa eftir að kanadískri fyrirmynd. Hann fór og hélt þessa 

fyrirlestra og kom síðan til Siglufjarðar í júlí 1917.
77

 En síðan átti hann eftir að 

endurnýja kynni sín  við Hólmfríði sem var systir gömlu leiksystur hans Þórunnar frá 

Kambi. Þegar hann snéri aftur á sínar æskuslóðir í Skagafirði. 
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4. Eftir Kanada 
 

Eins og kom fram í fyrsta kafla voru Hólmfríður og Jón leiksystkyni ásamt systur 

Hólmfríðar henni Þórunni þegar að þau voru ung, þegar Jón bjó á Háleggstöðum og hún 

að Stafni. Hjálmar Þorgilsson bróðir hennar Hólmfríðar hafði árið 1908 keypt tíunda 

hluta af jörðinni Kambi og fjórðung af jörðinni Háleggstöðum þar sem að Jón hafði í 

raun og veru alist að hluta til upp.
78

 Árið 1909 seldi Hómfríður Hjálmari bróður sínum 

sinn hlut af jörðinni Háleggstöðum
79

 Þann 11. maí árið 1916 seldi Frans Jónatanson á 

Skálá í Sléttuhlíð, Hjálmari Þorgilsyni þriðjungshluta af jörðinni Kambi. Til er í safni 

fjölskyldunnar afrit af kreppuláni nr. 2416 þar sem að kemur fram að jörðin 

Háleggstaðir/Stafn og 9/10 hlutar úr Kambi séu í eign Hjálmars Þorgilssonar á Kambi 

og þessu fylgir nákvæm lýsing á því hvar jörðin er. Og henni lýst í smáatriðum og má af 

þessu álykta að einhver stuggur hafi verið gerður að Hjálmari og eign hans á þessum 

jörðum. Árið 1913 þá fluttist Hólmfríður og Hjálmar bróðir hennar að Kambi með föður 

sínum en þau systkynin höfðu misst móður sína mjög ung.
80

 

  

Fyrstu árin á Íslandi 
 Í sjálfsævisögulegu skáldsögunni sem Jón skildi eftir sig sem kemur fram að hann hafi 

hitt Hólmfríði aftur þegar  hann var í heimsókn hjá föður hennar eftir að hann kom til 

baka frá Kanada en þá höfðu þau ekki sést í mörg ár.
81

 Var Jón vinnumaður hjá Þorgils 

föður Hólmfríðar þennan vetur sem hann kom heim frá Kanada eða árið 1916. Um vorið 

fluttu þau Hólmfríður á litinn part af Kambi í Deildardal og það vor fæddist þeim fyrsta 

barnið, Hjörtur Leó. Þetta var frostaveturinn mikla á Íslandi, en frostið á Íslandi fór 

niður fyrir -30 þann veturinn. Vegna þess hversu lítið búið gaf af sér þurfti Jón að vinna 

við smíðar mikinn hluta ársins. Þannig gekk þetta um nokkurra ára skeið. Þau áttu ekki 

alltaf mat fyrir börnin. Faðir Hólmfríðar reyndi að hjálpa þeim eftir því sem hann gat. 

Hann var þeim stoð og stytta  og veitti margvíslega aðstoð á meðan hann lifði. 
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Ósætti  
Þegar Hólmfríður og Jón kynntust voru ekki allir á það eitt sáttir að þau færu að vera 

saman. Fjölskylda hennar taldi hann ekki vera ekki gott mannsefni fyrir hana. Þar kom 

ef til vill til að Jón hafði verið giftur áður og átt barn í Kanada. (Síðar átti Jón svo eftir 

að eignast eina dóttur enn, Maríu sem að er fædd árið 1923, þ.e.a.s. með annari konu 

þrátt fyrir að vera í sambúð með Hólmfríði). Því er kannski ekki furða að fjöslskylda 

Hólmfríðar hafi ekki verð samþykkt þessum ráðahug þeirra þegar þau voru að draga sig 

saman. Jón var greinilega frekar laus í rásinni þegar það kom að kvenfólki. 

Sérstaklega voru það bræður Hólmfríðar sem ekki voru sáttir með þennan ráðahag 

þeirra. Þeir reyndu eins og þeir gátu til þess að  eyðileggja samband þeirra með því að 

breiða út sögur um Jón útum alla sveit, segir Jón frá því að svo hafi verið. Þegar þeir 

komust að því að þau voru farin að vera saman þá urðu þeir brjálaðir. Þeir hótuðu að 

lemja hann oftar en einu sinni og oftar en tvisvar til þess að hann myndi láta Hólmfríði í 

friði. Og ekki batnaði það með árunum sem liðu og þau voru saman. En Jón orti ljóð 

sem að hann kallaði rógbera til þess að lýsa því sem að gekk á:
82

 

Þeir álita mig eitthvert dýr, 

Eða svín hjá hundum. 

Samviskan er sumra rýr, 

Svona rétt stundum 

Þetta tekur minnst á mig, 

Mér er alveg sama. 

Þeir auglýsa sjálfan sig, 

Sína breytni tama. 

 

Sögusagnir 
Jón segist alltaf hafa langað að gera eitthvað í þessu eins og að kæra þá til lögreglunnar 

fyrir þjófnað, en bræður Hólmfríðar áttu víst að hafa verið þjófar þá einna helst 

sauðþjófar, og eftir að faðir þeirra lést þá urðu þeir bara verri og verri í framkomu þeirra 

gagnvart Jóni eftir því sem Jón segir sjálfur frá. Þessar sögusagnir og skítur sem að þeir 

báru út um Jón áttu að vera hluti af ævisögunni hans en sá kafli sem er sá síðasti er 

týndur og gengur sú saga allaveganna í fjölskyldunni að einhverjir í sveitinni, þá 
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kannski einna helst bræður hennar Hólmfríðar hafi ekki verið ánægðir með það sem var 

skrifað um þá og fleira fólk í sveitinni, því að samkvæmt öllu þá virðist Jón hafa verið 

mjög bersögull maður.  En sá kafli er týndur og tröllum gefinn þannig þessi síðasti kafli 

er skrifaður eftir heimildum og skáldsögu sem er byggð á hluta af ævi hans Jóns.  

Eftir að Jón  kom heim frá Kanada eignaðist hann marga góða kunningja og 

bættust allaf fleiri í þann hóp. En það voru nokkrir sem ekki tóku honum eins og hann 

var og þóttust þekkja hann og hans fyrra lífs þegar hann bjó á Ísafirði og í Kanada og 

margar voru sögurnar sem  gengu um hann að hann væri kvennaflagari og flækingur frá 

Vesturlandi og gæti allt eins verið morðingi frá Ameríku. Í fyrstu segist Jón  hafa látið 

þessar sögur framhjá sér fara en fór síðar meir til þeirra sem að í mestu höfðu sig 

frammi í þessum sögusögnum, og lét þau vita að ef að þessar sögur hættu ekki þá myndi 

hann fá löggjafann í málið vegna rógburðar. Margir hættu en aðrir mögnuðust í 

svívirðingunum gegn honum. Þegar að bræður hennar Hólmfríðar að ekki gekk að snúa 

allri sveitinni gegn honum með rógburði þá byrjuðu þeir á því misþyrma féi, hans eða 

honum. Reyndi Jón eitt sinn að kæra bræður Hólmfríðar en enginn vildi vera með 

honum í að kæra þá bræður og vildi hann þá sérstaklega kæra þá fyrir féþjófnað segir 

Jón. En árin liðu og börnin bættust við og ekki gerðist mikið á þessum árum, nema það 

að lífið hélt sinn vanagang á Kambi hjá Hólmfríði og Jóni og börnunum þeirra. 

 

Vinna 
Árið 1934  var Jón við smíðavinnu á Siglufirði. Og  fór hann þá að gera sér í hugarlund 

hvort eða hvernig það væri ef  hann myndi deyja núna væri hann tilbúin til þess að mæta 

skapara sínum Guði. Þar sem að Jón var búin að vera trúlaus í 18 ár á undan eða eins og 

það er kallað efasemdarmaður þá kom þessi hugsun honum á óvart og hann gat í raun 

og veru ekki svarað henni.
83

  En svo virðist sem að Jón hafi misst trúna eða allaveganna 

orðið efasemdarmaður eftir að hafa dvalið í Kanada og ekki er vitað afhverju það var, 

eða hvaða ástæða var fyrir því. Næsta sunnudag fór hann á samkomu á norska 

sjómannaheimilið og þar talaði forstjóri sjómannastofnunar hinnar íslensku, Jóhannes 

Sigurðsson. Orðin sem hann sagði höfðu ekki hitt hann Jón svona djúpt  í hjartastað 

áður þó svo  hann hafði heyrt þau margoft áður.  Og þann 24 júni árið 1934 þá frelsaðist 

Jón, þá 56 ára gamall, einn inní herbergi sem hann leigði á Siglufirði meðan hann var 
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við vinnu þar. Jón hélt að hann hafði endurfæðst þegar að hann gekk í söfnuðinn 

Kristnir Bræður á Ísafirði hérna um árið en svo var ekki, eftir á að hyggja það er 

allaveganna þannig sem hann lýsir sinni upplifun þegar hann frelsaðist. En ekkert hafði 

í raun og veru gengið á í lífinu hans áður en að þetta gerðist það gekk sinn vanagang 

bara. Hann starfaði í þessum söfnuði í mörg ár og var mjög framanlega á starfsviði 

hans.
84

 Hann hélt að þetta væri þessi endurfæðing sem að er talað um í sambandi við 

Jésú Krist en svo var ekki, því að oft höldum við að hlutirnir eiga að vera 

einhvernveginn en þegar á daginn kemur, þá eru þeir bara alls ekki þannig. Hann hélt að 

þar sem Guð hefði hjálpað honum þegar börnin hans tvö létust þá hefði hann endurfæðst 

en svo var það allaveganna ekki, en þannig lýsir Jón því í endurminningum sínum.  

 

Verslun 
Eftir Jón liggur vinnubók þar sem  hann skrifaði niður vinnutíma sína sem hann vann 

fyrir aðra við smíðar og því um líkt. Einnig í þeirri bók er skrifaðar niður úttektir hans í 

verslun S.Á Blöndal á Siglufirði. Þar kemur fram hvað hann var að borða og fatnaður 

sem hann setti í reikning í verslunnini. Jón fékk verslunarleyfi til þess að selja varning 

þann 1. mars árið 1922 og var það gefið út af KR. Linnet sem var sýslumaður í 

Skagafjarðarsýslu.
85

 Og seldi Jón ýmsar nauðsynjavörur fyrir fólkið í sveitinni s.s 

lampaolíu, varahluti í vélar og því um líkt. Jón fékk einning leyfi til þess að flytja inn 

vörur frá Þýskalandi og var það leyfi gefið út 8. nóvember árið 1936. Í mörg sumur var 

Jón við smíðar á Siglufirði og víðar. Sagan sem að er sögð í fjöslskyldu Jóns er sú að 

hann hafi einning skorið út ljónin sem sátu fyrir framan bæinn sem var í Málmey. 

Málmey er um fjögurra km. löng eyja á norðanverðum Skagafirði. Eyjan er frekar 

láglend. Málmey var lengst af í byggð en árið 1950 brann bærinn á Þorlálsmessu og var 

ekki byggt þar aftur.
86

 Og  hann hafi lært að skera svona út í Kanada þegar hann dvaldi 

þar og er þetta ein af hetjusögunum sem eru sagðar af honum Jóni. En Jón var við vinnu 

í Málmey við að smíða þar íbúðarhús fyrir Frans bónda sem bjó í eynni. 
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Skáldið Jón 
Jón var mikið skáld og skrifaði og flutti margar vísur og skáldsögur sem  hafa varðveist 

bæði innan fjölskyldunnar og líka á Héraðsskjalasafninu á Sauðárkróki. En margar af 

þessum sögum lýsa lífi hans og samtíma enda blandar hann oft ævi sinni inn í sínar 

skáldsögur. En tekur það alltaf fram í byrjun skáldsögunnar að hún sé byggð að hluta til 

á ævi hans. Einnig hafa varðveist margir af þeim fyrirlestrum og hugreningum sem hann 

flutti þegar að hann var í Kanada. Og var honum mikið í mun að skrifa allt niður 

sérstaklega ævi sína og ævintýr í Kanada, svo að börnin hans og ættingjar gætu lesið 

þetta, og kannski lært af sögu hans og fengið að kynnast manninum Jóni.  Ljóðin hans 

eru falleg og lýsa oft því sem  var í gangi hjá honum á hverjum tíma því um leið og 

hann lærði að skrifa þá fór hann að yrkja, og semja sögur og framan af fannst honum 

þær ekki góðar sögurnar sínar hvað þá ljóðin og var hann ekki á því fyrst að leyfa fólki 

að lesa þetta. En þrátt fyrir að hafa ekki fengið nema litla sem enga menntun eins og 

tíðkaðist í hans tíð þá var hann ágætis skáld og yrkjandi.  

Börnin 
Jón og Hólmfríður tóku að sér einn fósturson Harald Hjálmarson sem  var frændi hennar 

Hólmfríðar, en móðir hans hafði látist aðeins 29 ára gömul. Hólmfríður gekk honum í 

móðurstað. Taldi Haraldur sér mikið lán að eignast slíkt athvarf í barnæsku og bar hann 

ætíð hlýjan hug til hennar og talaði oft um hana með þakklæti og virðingu.
87

 Meðal 

annars þá menntaði Haraldur sig og gekk í Hólaskóla 1930-32. Haraldur var mikið skáld 

sem orti mikið og var talinn gott skáld á skagfirskan mælikvarða. Hann varpaði víst 

fram stökum á bráðsnjallan hátt er sagt. Honum er líst sem bráðsnjöllum hagyrðingi, en 

hann byrjaði ekki að yrkja fyrr en á fullorðins árunum. Hann og Hólmfríður skrifuðust 

reglulega á eftir að hann fór en engin bréf hafa varðveist því miður. En einhver skjöl 

hafa varðveist um samskipti þeirra á milli. Síðasta bréfið þeirra á milli er dagsett 8. 

febrúar 1970 en þá var Hólmfríður kominn inn á sjúkrahúsið á Sauðarkróki. 

Hólmfríður og Jón eignuðust 5 börn saman en áður hafði Jón átt og misst tvö 

börn með fyrri konu sinni á Ísafirði eins og áður sagði og svo eina dóttur í Kanada. 

Hólmfríður átti fyrir  tvo drengi sem hétu Steinþór og Baldur. En Hólmfríður hafði ekki 

verið gift þegar hún átti þessa drengi. Hjörtur Leó fæddist frostaveturinn 1918 á Kambi, 

Hjörtur var lengi vel hreppstjóri á Eyrarbakka og áhugamaður um garðrækt og 
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handverk.
88

 Fyrri kona hans var Lilja Fransdóttir, og áttu þau 2 dætur, Hómfríði 

Rannveigu og Sigríði Hrafnhildi. Hjörtur Leo og seinni kona hans Sesselja Ásta áttu 3 

börn. 

Runólfur var næst elsta barn Jóns og Hólmfríðar fæddur árið 1919 og var eins og 

Hjörtur Leó, skírður eftir prestum sem  Jón  kynntist í Kanada.  Runólfur var alla sína 

tíð bóndi á Brúarlandi í Deildardal í Skagafirði og eignaðist hann níu börn, þannig að 

oft var þröngt í búi hjá honum. Næstur var Páll fæddur árið 1921, og starfaði hann 

lengst af sem hótelstjóri á Siglufirði og átti hann 9 börn.
89

 Ingólfur var svo fæddur árið 

1923, hann var bóndi alla sína tíð þrátt fyrir að vinna við ýmis önnur störf í sambandi 

við vinnuvélar og vörubifreiðar en hann settist að á Nýlendi í Deildardal í 

Skagafjarðarsýslu sem að er rétt hjá bænum Kambi þar sem að börnin ólust upp og bjó 

þar til dauðadags. Var hann ókvæntur og barnlaus.  Einnig átti Jón eina dóttur sem er 

kölluð María og fæddist hún árið 1923, og átti hann hana með Ingibjörgu 

Þorgrímsdóttur.  María eignaðist fimm börn.
90

 En Jón H. Árnason lést árið 1939 þann 

13. janúar á Sauðárkróki. En þá var hann 61 árs að aldri og hafði lifað mekilegu lífi 

þessi rúmu 60 ár sem hann lifði. Hólmfríður lést einnig á Sauðárkróki árið 1971 eftir 

nokkra sjúkrahúslegu. Er Jóni lýst svona á Íslendingabók: var í Ameríku 1914-1916. 

Ráðsmaður og trésmiður á Kambi. Jón var „Lagvirkur, glaðsinna og fremur vel gefinn, 

allvel hagorður og bókhneigður, en dálítið mikillátur og laus í rásinni.
91

 Eftir að hafa 

farið yfir ævisögu hans þá tel ég þetta vera rétta lýsingu á manninum Jóni. 
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Niðurstöður 
Hér hefur verið fjallað um ævi Jóns H. Árnasonar eins og henni er lýst í þeim 

persónulegu heimildum sem hann skildi eftir sig. Þegar Jón fæddist voru foreldrar hans 

giftir og saman, en þegar Jón missti föður sinn ungur að árum, voru börnin tekin af 

móðurinni, eins og oft var raunin á þessum tíma. Ekki var gert ráð fyrir að hún gæti 

haldið búi og börnum, börnin voru þrjú og efnin lítil sem engin þótt Árni faðir Jóns 

hefði unnið alla tíð. Allt var selt sem hægt var og börnin send í burtu. Samkvæmt lögum 

bar hreppnum skylda til að sjá fyrir ómögum ef enginn af nánustu ættingjum þeirra var 

fær um það. En fjölskyldur hlutu yfirleitt ekki aðstoð frá hreppnum nema eitthvað 

sérstakt hafði komið uppá og var aðstoðin þá yfirleitt aðeins tímabundin. Og oft voru 

börnin send á milli bæja eins og eitthvað sem að skipti ekki máli. Hreppurinn í raun og 

veru réði því hvert börnin voru send og ekki var gert ráð fyrir að þau fengju miklu um 

það ráðið. Eftir lát föður síns var Jón sendur til föðurömmu sinnar þar sem hann kvaðst 

hafa verið beittur miklu harðræði. Þaðan var hann sendur til móðurömmu sinnar og –

afa. En hann Jón dó ekki ráðalaus þegar hann komst að því að Jónas maðurinn sem að 

hann var sendur til eftir að hafa verið hjá ömmu sinni og afa í 2 vetur, væri að taka af 

hreppnum með honum, hann Jón réð sig bara í vinnu hjá Stefáni sem að hafði verið 

vinnumaður hjá Jónasi í staðinn til þess að losna undan hreppnum. 

Í þá daga fylgdi því skömm að hafa orðið sveitaómagi eða hreppslimur. Eina 

leiðin fyrir fólk til þess að losna undan þessari ánauð sem að hreppurinn var, er að ráða 

sig sjálft í vinnu svo að ekki þurfi að taka af hreppnum með þeim. Vinnan í sveitum var 

erfið og segir Jón frá því að hann hafi oft misst svefn til þess að geta sinnt öllum þeim 

verkum sem honum voru sett fyrir enda var mikið lagt á ungt fólk sem voru ómagar. 

Saga Jóns sýnir þó að þó að börn á Íslandi hafi lent í því að verða ómagar þá 

voru það ekki endalokin á öllu. Hann vann sig útúr því, eftir því sem hann segir sjálfur, 

með mikilli vinnu og hörku. Menntun á Íslandi var af skornum skammti á þessum árum. 

Oft voru kennarar fengnir til þess að kenna saman mörgum börnum á sama tíma af 

nokkrum bæjum. Þetta var í raun og veru sú eina menntun sem börn á Íslandi fengu á 

þessum árum. Eina fræðslan sem að börn fengu var í lestri og skrift.  

Jóni gafst ekki tækifæri til þess að fara í Lærða skólann og þannig til æðri 

mennta. Auðveldara var að komast sem lærlingur í iðnnám þótt ekki hafi verið mikið af 

iðnmenntuðu fólki á Íslandi á þessum tíma. Jóni tókst komast að til að læra til 
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smíðaiðnar á Ísafirði. Á Ísafirði kynntist Jón fyrri konu sinni og eignaðist með henni tvö 

börn sem bæði dóu í bernsku. 

Frá Ísafirði lá leiðin til Kanada. Ástæðan fyrir því að Jón fór til Kanada var sú að 

hann ætlaði að halda samkomur og predika eftir að hafa fundið Jesú með trúfélaginu 

Kristnir bræður á Ísafirði. Jón upplifiði mikið meðan að hann var í Kanada, ferðaðist 

mikið til að halda samkomur fyrir Íslendingana sem að bjuggu þar. Jón eignaðist barn í 

Kanada sem fjölskylda hans á Íslandi hafði engar spurnir af og hefur hann samkvæmt 

öllu ekki skipt sér af því sjálfur neitt. 

Ekki fer á milli mála að fyrir Jóni var það mikil upplifun að fara til Kanada. Eftir 

að hafa dvalið í Vesturheimi og kynnst starfsemi munaðarleysingjastofnanna fyrir börn 

gerði Jón stofnun munaðarleysingjaheimilis á Íslandi að hugarefni sínu, enda hafði hann 

sjálfur hafði hann verið munaðarlaus ef það mætti kalla það svo. 

Með alla þessu reynslu að baki fór Jón heim eftir tveggja og hálfs árs veru í 

Vesturheimi. Fór hann heim til Ísafjarðar en ljóst var að hjónaband hans og fyrri konu 

hans var í molum. Jón flutti frá Ísafirði með það að markmiði að tala fyrir og safna fé 

fyrir stofnun munaðarleysingjastofnunar fyrir börn á Íslandi og hélt hann norður í land á 

sínar æskuslóðir. 

Jón kynntist Hólmfríði síðari konu sinni þegar hann vann hjá föður hennar, og 

ekki voru allir í fjölskyldunni sáttir við það að þau fóru að draga sig saman. Og voru 

það bræður hennar sem að voru mest á móti þessum ráðahag þeirra. Vann Jón við ýmist 

störf á þessum árum en þó aðallega við smíðar, en einnig voru hann og Hólmfríður með 

bú og börn. Oft var erfitt hjá þeim sambýlisfólkinu og þurfti Jón oft að vera frá búinu til 

þess að vinna annars staðar til þess að afla tekna. 

Jón og Hólmfríður settust að á Kambi í Deildardal og áttu saman 5 börn, auk 

þess sem Jón átti eitt barn í viðbót utan þess sambands. Jón var mikið skáld og lætur 

eftir sig mikið safn af skáldsögum og ljóðum.  
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