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Ágrip 

Bjargvættur Íslands – Um athafnir Magnúsar Stephensen dómstjóra 1807 – 1809 

í baráttu við hungurvofuna á landinu

Þessi ritgerð fjallar um Magnús Stephensen (1762-1833) dómstjóra landsyfirréttarins á þeim 

tíma sem hann var strandaglópur í Björgvin í Noregi árin 1807-1809. Stopular skipakomur 

vegna ófriðarins í Evrópu á þessum árum höfðu í för með sér verulegan skort á innfluttum 

nauðsynjavörum af öllu tagi á Íslandi. Var því brýnt að greiðari skipakomur yrðu tryggðar 

svo landsmenn liðu ekki nauð. Rannsakað er hver þáttur Magnúsar var í að leysa þau 

vandamál sem til komu vegna siglingateppunnar. Mest aðkallandi var að koma íslensku 

versluninni í gang aftur. Í því fólst helst að endurheimta skip íslensku verslunarinnar sem 

voru flest hertekin og gerð upptæk af Bretum í byrjun stríðsins 1807. Jafnframt var mikilvægt 

að hvetja aðra kaupmenn til verslunar við landið. Magnús tók rösklega á málum og hóf að 

sannfæra dönsku stjórnina um nauðsyn þess að senda kaupskip til landsins. Auk þess stóð 

hann stöðugt vaktina við að hvetja norska kaupmenn til að senda kaupfar til Fróns. 

Þungamiðja rannsóknarinnar eru sjö 200 ára gömul bréf sem Magnús skrifaði Bjarna 

Thorsteinssyni, sem þá starfaði sem kópíisti í Rentukammerinu í Kaupmannahöfn, á árunum 

1808-1809 og gefa nú fyllri mynd af athöfnum Magnúsar í Björgvin til viðreisnar versluninni 

við Ísland. Bréfin eru alls um 30 uppskrifaðar síður og fylgja þau með í viðauka, ásamt 

skýringum. Fyrri hluti ritgerðarinnar fjallar um Magnús Stephensen, ætt hans og lífshlaup. 

Greint er frá ástandinu á Íslandi og í Evrópu á stríðstímanum. Að endingu eru bréfin greind 

og sett í sögulegt samhengi. 

Aðal rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er hvort Magnús hafi verið bjargvættur 

Íslands á þessum óvissutímum. Það var hann sem hafði samband við Sir Joseph Banks í 

London strax haustið 1807 og hratt af stað röð atburða sem leiddi til lausnar íslensku 

kaupskipanna. Þar að auki var það honum að þakka að send voru tvö til þrjú önnur skip til 

Íslands 1808-1809, og er sérstaklega fjallað um þær aðgerðir Magnúsar í ritgerðinni. 

Niðurstaðan er sú að Magnús Stephensen hafi átt verulegan þátt í að afstýra alvarlegu 

neyðarástandi á Íslandi á þessum árum. 
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1 Inngangur og aðferð  

Siglingar hafa skipt sköpum fyrir afkomu manna á Íslandi frá ómunatíð enda er landið 

umkringt úthafi. Þær voru lífæð landsins og því geysilega mikilvægar um allan aðflutning 

nauðsynja. Í upphafi nítjándu aldar brast þessi lífæð með afdrifaríkum afleiðingum þegar 

Ísland dróst inn í styrjaldir Napóleons. „Dymmir og þánkafullir giörast því mínir laungu 

tímar“,
1
 voru orð Magnúsar Stephensenar, eins áhrifamesta Íslendings þess tíma þar sem hann 

var innlyksa í Björgvin veturinn 1808-1809.  

Magnús var á leið til Danmerkur í lok sumars 1807 til að gefa út sagnfræðirit sitt 

Eftirmæli 18. aldar, er skip hans var tekið af Englendingum og lenti hann í hrakningum landa 

á milli í kjölfarið. Voru Englendingar þar að framfylgja hafnbanni sem sett var vegna 

stríðsástands í Evrópu um þessar mundir. Fimmtán árum fyrr höfðu Frakkar sagt Austurríki 

stríð á hendur, og markaði það upphafið af Napóleonsstríðunum sem stóðu linnulítið fram að 

orrustunni við Waterloo árið 1815. Napóleonsstríðin höfðu mikil áhrif á efnahag og fjölmarga 

aðra þætti samfélaga flestra ríkja Vestur-Evrópu, og var Ísland þar ekki undanskilið. Stopular 

skipakomur vegna ófriðarins höfðu þannig í för með sér verulegan skort á innfluttum varningi 

af öllu tagi á Íslandi, bæði neysluvörum og öðrum nauðsynlegum aðföngum. Var því brýnt að 

greiðari skipakomur yrðu tryggðar svo landsmenn yrðu ekki hungurvofunni að bráð. 

Bretar settu á siglingabann gagnvart óvinaríkjum sínum og lögðu hald á dönsk skip og 

þeirra þegna. Til að draga úr takmörkunum hafnbannsins gáfu Bretar út sérstök leyfisbréf til 

kaupskipa til siglinga til hafna sem voru ekki undir hafnbanni. Þó að það væri gert var oft 

erfiðara fyrir þessi skip að kaupa sjótryggingu sökum ófriðarins. Voru brögð að því að 

kaupmenn brutu skilyrði siglingaleyfisins og áttu þá á hættu aðskip þeirra væru gerð upptæk. 

Magnús reyndi eftir megni að fá yfirvöld til að senda kaupskip til landsins, en dönsk 

yfirvöld höfðu fá úrræði nema að hvetja Íslendinga til að nytja landsins gæði betur en áður 

hafði verið gert, og hvetja til sparnaðar og hófsemdar. Magnús Stephensen tók þó frumkvæðið 

að því að gefa út bækling um búbætur og benti á leiðir til að nýta náttúruna betur til almenns 

viðurværis.
2
  

Markmið þessarar rannsóknar er að leggja mat á þátt Magnúsar Stephensonar við lausn 

siglingateppunnar og vöruskorts á Íslandi. Var Magnús bjargvættur Íslands árin 1807–1809? 

                                                 
1
 Lbs, Lbs. 342a fol. Bréf Magnúsar Stephensen til Bjarna Thorsteinssonar 5. nóvember 1808. [hér eftir, M. St. 5. 

nóv. 1808]. 
2
Valgerður G. Johnsen, „Náttúrunnar eydslusamt örlæti,“ bls. 24. 
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Leiddu aðgerðir hans til raunverulegra breytinga og skiptu þær sköpum fyrir velferð 

þjóðarinnar? Þessum spurningum verður svarað að stórum hluta með því að skoða þá atburði 

sem hann ræðir um í bréfum sínum til Bjarna Thorsteinssonar.  

Bréfin eru sjö, alls um 30 síður, sem Magnús skrifaði Bjarna Þorsteinssyni, starfsmanni 

Rentukammers og síðar amtmanns. Þessi 200 ára gömlu bréf spanna tímabilið 1808 til 1809 

og hafa verið skrifuð upp í tilefni af þessari rannsókn, greind og sett í sögulegt samhengi. Þau 

er því þungamiðja þessarar rannsóknar. Bréfin eru mikilvæg heimild um þá erfiðleika sem 

menn stóðu frammi fyrir á stríðstímum fyrir um 200 árum. Bréfin fylgja með í viðauka aftast í 

ritgerðinni, uppskrifuð ásamt skýringum. Frumritin eru að finna í handritadeild 

Landsbókasafns Íslands - Háskólabókasafn. 

 Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í upphafi er fjallað um Magnús Stephensen, ætt hans, 

menntun og störf. Sjónum er beint að atburðum og ástandi á Íslandi og í Evrópu. Gerð eru skil 

á aðdragandanum að þeim miklu bréfaskriftum milli Magnúsar og Bjarna sem er aðalatriði 

rannsóknarinnar. Að lokum er greining á bréfum Magnúsar, þau rædd og sett í sögulegt 

samhengi. Bréfin snerta á mörgum málaflokkum, vandamál verslunarinnar vega þar þyngst en 

einnig var Magnúsi umhugað um sauðfjármál Íslendinga sem og bókamál 

Landsuppfræðingafélagsins. Verulega er stuðst við nýlegt rit sem gefið var út af Önnu 

Agnarsdóttur prófessors í sagnfræði og Séra Þóri Stephensen árið 2010 Ferðadagbækur 

Magnúsar Stephensen 1807-1809 en bréfin sjö gefa mun fyllri mynd af því sem var að gerast 

hjá Magnúsi veturinn 1808 til 1809. 
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2 Magnús Stephensen 

2.1 Lífshlaup  

Í þessum kafla er fjallað lífshlaup Magnúsar, ætt hans og æsku, menntun, störf, áhugamál og 

einstaklinginn sjálfan.  

Magnús (Ólafsson) Stephensen dómstjóri fæddist í desember 1762 að Leirá í Borgarfirði 

og lést í Viðey 1833, rétt rúmlega sjötugur að aldri. Faðir hans var Ólafur Stephensen 

stiftamtmaður (1731–1812), og móðir hans var Sigríður Magnúsdóttir (d. 1807). Sigríður var 

af vel stöndugu fólki en faðir hennar var Magnús Gíslason amtmaður og var hún einkadóttir 

hans.
3
 Ólafur, faðir Magnúsar var sonur séra Stefáns Ólafssonar (1695-1748), á 

Höskuldsstöðum á Skagaströnd og Ragnheiðar Magnúsdóttur (1699-1738). Ólafur var 

menntaður í lögum frá háskólanum í Kaupmannahöfn og varð aðstoðarmaður Magnúsar 

amtmanns Gíslasonar árið 1764 þar til hann lést tveimur árum síðar.
 
Ólafur hlaut embætti 

amtmanns 1766 til ársins 1790 eða þar til hann fékk embætti stiftamtmanns sem hann gegndi 

til dauðadags.
4
  

Ekki var óalgengt að mægjast innbyrðis hjá stórum 

og valdamiklum ættum í þá daga, en Stephensen-ættin 

var talin ein sú virðingar- og valdamesta í landinu.
5
 

Magnús kvæntist frænku sinni, Guðrúnu Vigfúsdóttur 

Scheving (1762-1832). Guðrún var dóttir Önnu 

Stefánsdóttur Scheving, systur Ólafs Stephensen og 

Vigfúsar Hanssonar Scheving, sýslumanns á 

Möðruvöllum.
6
 Magnús var elstur systkina sinna. 

Bræður hans voru virtir embættismenn og systurnar vel 

giftar. Elsta systirin Þórunn (1764-1786), giftist frænda 

sínum, Hannesi biskupi Finnssyni. Næstur var Stefán 

(1767-1820), amtmaður í Vesturamti. Þarnæst kom Björn (1769-1835), en hann gegndi stöðu 

dómsmálaritara í Landsyfirrétti, og að lokum var Ragnheiður (1774-1826), sem giftist Jónasi 

sýslumanni Scheving, bróður Guðrúnar konu Magnúsar.
7
 Magnús og Guðrún eignuðust þrjú 

börn, þau Sigríði (1789-1805), en hún lifði einungis til 16 ára aldurs, Ólaf (1791-1879), sem 

                                                 
3
Anna Agnarsdóttir, „Inngangur,“ Ferðadagbækur Magnúsar Stephensen 1807-1808, bls. xv.  

4
Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár, IV, bls. 81. 

5
Anna Agnarsdóttir, „Inngangur,“ Ferðadagbækur Magnúsar Stephensen 1807-1808, bls. xvii. 

6
Gunnlaugur Haraldsson, Lögfræðingatal 1736 – 1992. III, bls. 41.  

7
Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 12. 

Mynd 1 Magnús Stephensen  

(Þjms. Mms. 4978). 
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var dómsmálaritari og jústistráð, og Þórunni (1793-1876). Þórunn gekk að eiga Hannes 

Stephensen, (1799-1856), prófast og þingmann
8
 en þau voru frændsystkin, Hannes var sonur 

Stefáns Stephensen, bróður Magnúsar.
9
 

Afi og amma Magnúsar, amtmannshjónin Magnús og Sigríður, gáfu honum jörðina 

Brokey á Breiðafirði í nafnafesti. Þar með var lagður grundvöllur fyrir því að hann hefði næga 

fjármuni til mennta. Á Leirá ólst Magnús upp hjá foreldrum sínum og systkinum. Magnús 

þótti efnilegur nemandi og var snemma settur til mennta. Heimiliskennarar kenndu honum 

fyrst í stað, en 1778 var hann sendur í Skálholtsskóla. Ári síðar lauk hann stúdentsprófi á 17. 

aldursári. Við tók frekara nám í Skálholti hjá mági hans Hannesi Finnssyni sem þá var 

aðstoðarbiskup þar. Lagði Magnús stund á bókmenntir, guðfræði, latínu, frönsku, þýsku og 

fleira.
10

  

Haustið 1781 hélt Magnús til náms í Kaupmannahöfn. Fyrst í stað hugðist hann læra 

guðfræði, en að ráði föður hans varð lögfræðin fyrir valinu. Hann var áhugasamur um 

náttúruvísindi og sótti fjölmarga fyrirlestra á því sviði.
11

 Magnús hafði áhuga á mörgu og gat 

hann veitt sér meðal annars að læra að spila á orgel.
12

 Hann lauk lögfræðinámi sínu á árinu 

1788, sama ár og hann giftist heitmey sinni.
13

 

Magnús stundaði almenn sveitastörf og sjómennsku á uppvaxtarárum sínum, en flutti 

ásamt fjölskyldu sinni frá Leirá að Bessastöðum, síðar að Elliðavatni og að lokum til 

Álftaness. Eftir námsár sín í Kaupmannahöfn hélt hann áfram að stunda búskap og útgerð að 

Innri Hólmi og í Viðey meðfram embættisstörfum sínum.
14

  

Með konungsúrskurði var honum falið að rannsaka Skaftáreldana í september 1783 ásamt 

C.D.V. von Levetzow kammerherra og síðar stiftamtmanni á Íslandi (1785-1789)
15

 Eftir 

Magnús liggur ítarleg skýrsla um Skaftárelda, Kort beskrivelse over den nye Vulcans 

Ildsprudning i Veste-Skaptefjelds-Syssel paa Island i Aaret 1783, og er hún ein aðalheimildin 

um þá ásamt eldriti Jóns Steingrímssonar eldprests.
16

 Árið 1785 var honum falið, einnig með 

                                                 
8
Gunnlaugur Haraldsson. Lögfræðingatal 1736 – 1992. III, bls. 41. 

9
Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 13. 

10
Ólafur Pálmason, „Magnús Stephensen“, bls. 13 – 17.  

11
Guðmundur Arnlaugsson, „Settur stiftamtmaður,“ bls. 7.  

12
Anna Agnarsdóttir, „Inngangur,“ Ferðadagbækur Magnúsar Stephensen 1807-1808. bls. xix. 

13
Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensen, bls. 13. 

14
Sama heimild, bls. 12 -15 og bls. 69-70. 

15
Anna Agnarsdóttir, „Inngangur,“ Ferðadagbækur Magnúsar Stephensen 1807-1808. bls. xix.  

16
 Þorkell Jóhannesson, Saga Íslendinga, 1770 – 1830. 7.b., bls. 281. 
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konungsúrskurði, að selja stólseignir Skálholtsstaðar og að undirbúa flutning biskupsstólsins 

til Reykjavíkur.
17

  

Þegar Magnús var aðeins 25 ára að aldri hlaut hann opinbera stöðu í Rentukammerinu. Á 

vormánuðum árið 1788 hlaut Magnús varalögmannsembætti í vestur- og norðuramtinu, og að 

lokum stöðu lögmanns haustið árið eftir. Er fimm ár voru liðin tók Magnús við embætti 

landfógeta og sýslumanns í Gullbringu- og Kjósarsýslu og hélt því í tvö ár.
18

 Embætti 

landfógeta var yfirgripsmikið. Helstu verkefnin voru yfirstjórn fjármála og atvinnumála 

landsins ásamt umsjón með málum verslunar konungs og eignum hans, og var hann helsti 

tengiliðurinn milli konungs og alþýðu.
19

 

Í lok árs 1799 átti Magnús sæti í nefnd um réttarfar og skólamál. Átti hún að gera tillögur 

til úrbóta um málefni dóms, réttar og skóla. Árið 1800 voru margar veigamiklar tillögur 

framlagðar í tengslum við fækkun dómstiga. Þær helstu voru að afnema Alþingi, og að leggja 

niður Yfirréttinn og lögþingin við Öxará. Í stað þessara tveggja dómstiga tæki við 

Landsyfirréttur, sem kæmi saman í Reykjavík. Hann var að lokum stofnaður þar árið 1800 og 

kom saman fyrst árið 1801. Jafnframt hófst vinna við að taka saman og birta gildandi íslensk 

lög á íslensku og útbúa eina lögbók með þeim. Þeir dómarar sem áttu sæti í hinum nýstofnaða 

dómstól voru Magnús Stephensen sem fékk stöðu dómstjóra og tveir meðdómendur 

(assessorar), Benedikt Gröndal, varalögmaður, og Ísleifur Einarsson, sýslumaður. Bræður 

Magnúsar störfuðu einnig við réttinn, Björn hlaut stöðu dómsmálaritara og Stefán amtmaður 

stöðu varadómara.
20

 Dómum Landsyfirréttar mátti áfrýja til Hæstaréttar í Danmörku, sem var 

því þriðja og æðsta dómstig í íslenskum málum. Þetta var mikil breyting og framfaraspor í 

réttarfarsmálum á Íslandi.
21

 Magnús Stephensen hafði geysilegan áhuga á lögfræði og taldi 

Jón Sigurðsson að hann væri sá lærðasti á því sviði síðan Páll Vídalín var og hét.
22

 Því er ekki 

að undra að Magnús hélt embætti háyfirdómara í Landsyfirréttinum frá 1800 til æviloka. 

Ásamt stöðu háyfirdómara gegndi Magnús einnig stöðu stiftamtmanns ásamt embætti 

amtmanns í Suðuramtinu til mið sumars 1810, í fjarveru Trampe greifa stiftamtmanns, eftir 

brottför Jörgens Jörgensens í ágúst 1809.
23

   

                                                 
17

 Guðmundur Hálfdánarson, „Sala Skálholtsjarða. Fyrsta uppboð ríkiseigna á Íslandi, 1785-1798,“ bls. 71–97. 
18

 Gunnlaugur Haraldsson, Lögfræðingatal 1736 – 1992. III, bls. 38. 
19

 Anna Agnarsdóttir, „Aldahvörf og umbrotatímar.“ Saga Íslands IX, bls. 7. 
20

 Sama heimild, bls. 24 – 25. 
21

 Einar Laxness, Íslandssaga A-Ö, II,, bls. 118 – 120.  
22

 Anna Agnarsdóttir, „Aldahvörf og umbrotatímar." Saga Íslands IX, bls. 31. 
23

 Um stiftamtmannstíð Magnúsar, sjá Guðmund Arnlaugsson, „Settur stiftamtmaður Magnús Stephensen 1809-

1810.“ 
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Magnús var ástríðufullur bókasafnari og áhugamaður um bækur. Uppúr 1790 hóf hann 

bókaútgáfu og var einn af stofnendum og síðar formaður Hins íslenska bókasafns- og 

lestrarfélags Suðurlands. Hann kom einnig að stofnun Hins íslenska landsuppfræðingafélags 

árið 1794 og tók að sér forsæti þess 1796. Um 1800 var svo komið að Magnús réð yfir helstu 

prentsmiðju landsins, starfræktri á Leirárgörðum allt til 1812, þá á Beitistöðum og að lokum í 

Viðey frá 1819. Magnús gerðist stórtækur útgefandi og var hann nær einvaldur í bókaútgáfu á 

Íslandi á þessum tíma. Ingi Sigurðsson prófessor í sagnfræði nefnir í bók sinni, 

Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, að „[e]nginn Íslendingur hafði staðið fyrir 

sambærilegu átaki á sviði bókaútgáfu allt frá dögum Guðbrands biskups, forföður hans.“
24

 

Eitt merkasta rit Magnúsar er talið vera Eptirmæli Átjándu Aldar eptir Krists híngadburd, 

frá Ey=konunni Íslandi sem kom út árið 1806. Magnús fékkst ekki einungis við útgáfu bóka. 

Hann gaf einnig út tvö tímarit, annarsvegar Minnisverð tíðindi frá 1796 til 1808 og hinsvegar 

Klausturpóstinn frá árinu 1819 til 1827.
25

 Þó að bókaútgáfa á íslensku hafi verið nokkur í 

Kaupmannahöfn um þetta leyti, var hún heldur lítilvæg því „á heildina litið réð Magnús mestu 

um það, hvaða rit birtust á íslenzku allt frá 1795 til dauðadags.“
26

 Af þessu má meðal annars 

ráða Magnús hafi verið mjög mótandi karakter og að stjórnsemi hafi einnig verið ríkjandi 

þáttur í persónugerð hans og viðhorfi hans til margar hluta.  

Í sjálfsævisögu Magnúsar sem hann skrifaði árið 1829 sparaði hann ekki sjálfshólið og 

hafði „mjög háar hugmyndir um sitt eigið ágæti.“
27

 Hann nefndi þar að hann hafi verið álitinn 

fýrugur, glaðsinna, siðprúður og gáfaður unglingur sem öllum þótti vænt um og viðurkennir 

að hann hafi helst verið öfundsverður af gáfum sínum og ætterni.
28

 Ingi Sigurðsson tekur fram 

í áðurnefndu riti sínu um skapgerðareinkenni Magnúsar að þar hafi  

 

naumast [farið] á milli mála, að það hefur haft mikil áhrif á skapgerð 

hans, að hann var af höfðingjaættum kominn og frá öndverðu ætlaður 

mikill hlutur, og hefur ekki dregið úr, að strax í bernsku kom í ljós, að 

hann var afburðagáfum gæddur. Þá hefur það vafalaust haft áhrif á 

                                                 
24

Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 14 – 15.  
25

Anna Agnarsdóttir, „Inngangur,“ Ferðadagbækur Magnúsar Stephensen 1807-1808. bls. xxi. 
26

Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 16. 
27

Anna Agnarsdóttir, „Inngangur“, Ferðadagbækur Magnúsar Stephensen 1807-1808. bls. xxiii. 
28
Magnús Stephensen, „Autobiographia Drs. Magnúsar Stephensen,“ Merkir Íslendingar. II, Þorkell 

Jóhannesson, bls. 85.  
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eðliseinkenni hans, að framan af ævi gekk honum flest í haginn, nema 

hvað hann átti á stundum við alvarleg veikindi að stríða.
29

 

 

Ingi bendir jafnframt á að Magnús hafi verið umdeildur maður og að fram hafi komið í 

nokkrum heimildum sú sýn að hann hafi verið mjög fylginn sér og ákaflega metorðagjarn en 

einnig duglegur og hæfileikaríkur.
30

 Í sjálfsævisögu Bjarna Thorsteinssonar amtmanns kemur 

fram að hann taldi sig vel kunnugan helstu áhrifa- og embættismönnum síns tíma þá 

sérstaklega Magnúsi. Bjarni viðrar þá hugmynd að það hefði legið vel fyrir honum að skýra 

frá innri átökum á milli manna um helstu atburði og breytingar varðandi stjórnsýsluna, í 

ævisögu sinni en hann treysti sér ekki til þess þar sem of stutt sé liðið frá þeim atburðum. 

Hann notar viðbrögð manna vegna verka Magnúsar Stephensen sem dæmi um meðrök og 

segir: 

Að ég nú ekki nefni, hversu mjög misjöfnum dómum þeir fáu menn á 

Íslandi sættu, sem áttu þátt í þessum breytingum, einkum 

konferenzráð Magnús Stephensen, sem fékk það á unnið, að stóllinn á 

Hólum og skólinn var lagður niður, af hans eigin löndum, svo sem 

Stefáni amtmanni Thorarensen og prófessorunum Grími Thorkelin og 

Ó. Olavsen auk annarra, sem ekki tóku beinlínis þátt í meðferð mála 

þessara.
31

  

 

Það sést glögglega að persóna Magnúsar var fyrirferðarmikil á þessum árum fyrst Bjarni 

veigrar sér við að fjalla um atburði tengda honum í ævisögu sinni. Jafnvel mætti álíta að 

Bjarni hafi ekki viljað stofna vinfengi þeirra í hættu. Hann segir einnig að Magnús hafi verið 

hæfileikaríkur og kappsamur og komið mörgu til leiðar í kansellíinu, en vegna stjórnsemi 

sinnar lent upp á kant við stiftamtmann greifa Trampe í tengslum við Jörgensens málið sem 

síðan hafi leitt til óvildar allra stiftamtmanna sem fylgdu á eftir.
32

 Finnur Jónsson, prófessor í 

Kaupmannahöfn og fræðimaður, hafði mikið álit á Magnúsi og sagði hann hafa verið, „„hinn 

mesti atgjörvismaður og frábærlega duglegur. Allt sitt líf varði hann öllum sínum kröptum 

                                                 
29

Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 17. 
30

Sama heimild, bls. 18 - 19. 
31
Bjarni Thorsteinsson, „Bjarni Thorsteinsson, skráð af honum sjálfum.“ Merkir Íslendingar, ævisögur og 

minningargreinar. II, bls. 261-263.  
32

 Bjarni Thorsteinsson, „Bjarni Thorsteinsson, skráð af honum sjálfum.“ Merkir Íslendingar, ævisögur og 

minningargreinar. II, bls. 263-264. 
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landinu til gagns; hann ljet prenta hverja bókina á fætur annarri og samdi sjálfur og þýddi, allt 

til að mennta og fræða, vekja krapta til starfa og efla alla dáð í landinu.““
33

 

Ingi Sigurðsson telur að Magnús hafi haft hvað mest áhrif sem embættismaður og 

dómari, þar sem ákveðnar álitsgerðir sem hann gerði að beiðni stjórnvalda höfðu beina verkun 

á lagasetningu og stefnu stjórnvalda í landinu. Auk þess öðlaðist hann mikil áhrif í krafti 

yfirráða sinna yfir einu prentsmiðju landsins. Þrátt fyrir að rit hans væru umdeild hafði hann 

áhrif á trúarskoðanir manna með vali á útgáfu trúarlegra bóka. Eins má segja að útgáfa hans á 

fræðsluefni hafi haft mikil áhrif þar sem staða alþýðufræðslu í landinu var heldur bágborin.
34

  

  

                                                 
33

Anna Agnarsdóttir, „Inngangur,“ Ferðadagbækur Magnúsar Stephensen 1807-1808, bls. xxiii. 
34

Ingi Sigurðsson, Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 16. 
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3 Aðstæður í Evrópu og Íslandi árin 1807-1809 

3.1 Evrópa  

Vorið 1792 sögðu Frakkar Austurríki stríð á hendur. Það markaði upphafið af miklum 

ófriðartímum í Evrópu sem stóðu linnulítið fram að orrustunni við Waterloo í júní 1815. Þá 

var endir bundinn á keisaraveldi Napóleons með ósigri Frakka fyrir herjum Breta og Prússa. 

Napóleon-stríðin höfðu mikil áhrif á efnahag og fjölmarga aðra þætti samfélaga flestra 

Vestur-Evrópuríkja. Norðurlönd voru þar ekki undanskilin þó þau tækju ekki þátt í 

stríðsrekstrinum með sama hætti og lönd sunnar í álfunni. 

Þrátt fyrir ófrið á meginlandi Evrópu var uppgangstími í Danmörku í upphafi 19. aldar, 

enda voru Danir hlutlausir í ófriðinum í byrjun og högnuðust vel á verslun og flutningum 

milli stríðandi fylkinga. Í nóvember árið 1806 gaf Napóleon, keisari Frakka, út tilskipun um 

að loka skildi meginlandinu fyrir siglingum Breta. Því svöruðu Bretar í sömu mynt í janúar 

árið 1807 og var Dönum þar með bannað að sigla til franskra hafna. Skömmu síðar settu 

Bretar Dönum úrslitakosti sem fólu í sér að þeir fengju, beint eða óbeint, yfirráð yfir danska 

flotanum. Danir neituðu að fallast á kosti Breta, sem svöruðu fyrir sig með stórskotaárás á 

Kaupmannahöfn í septemberbyrjun 1807. Bretar hertóku danska flotann og fluttu hann til 

Bretlands. Danir gengu þá í lið með Frökkum og brast í kjölfarið á stríð milli Danmerkur og 

Bretlands.
35

 

Bretar höfðu yfirráð á norðurhluta Atlantshafs, og var hafnbanni gegn Napóleon og 

bandamönnum hans framfylgt af hörku.
36

 Áhrif hafnbannsins í Danmörku komu meðal annars 

fram í milliríkjaverslun þeirra sem var takmörkuð auk þess sem mikil verðmæti urðu Bretum 

að bráð.
37

 Þar sem Magnús var staddur í Noregi er rétt að taka það fram að Norðmenn áttu 

einnig við vöru og matvælaskort að stríða. Á tímabilinu ríkti hungursneyð í Noregi, sem þá 

var enn undir stjórn dönsku krúnunnar, þrátt fyrir að yfirvöld í Danmörku gerðu allt sem þau 

gátu til að halda kornflutningum til landsins gangandi.
38

 Norðmenn brugðust við með því að 

auka kornrækt heima fyrir til að þurfa að treysta á innflutning í minni mæli.
39

 Verðbólga var 

mikil í Danmörku líkt og víðar á þessum árum. Reynt var að stemma stigu við verðbólgunni 

                                                 
35

Scocossa og Jensen, Politikens etbinds Danmarks historie, bls. 204-207. 
36

Anna Agnarsdóttir, „Aldahvörf og umbrotatímar." Saga Íslands IX, bls. 47-48. 
37

Scocossa og Jensen, Politikens etbinds Danmarks historie, bls. 210. 
38

Walter Boss, Danmarks udenrigspolitik 1720-1982, bls. 79. 
39

Scocossa og Jensen, Politikens etbinds Danmarks historie, bls. 210. 
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með því að innleiða nýja mynt, ríkisbankadal, en ró færðist þó ekki yfir danska peningakerfið 

að nýju fyrr en að stríði loknu.
40

 

 

3.2 Ísland 

Í upphafi 19. aldar voru aðstæður á Íslandi heldur bágbornar eftir áfallatíma á seinni hluta 18. 

aldarinnar. Landsmenn voru 47.182 samkvæmt manntalinu 1801 og hafði þeim þá fækkað um 

hálft þriðja þúsund öldina á undan.
41

 Meginþorri Íslendinga starfaði við landbúnað, langflestir 

sem leiguliðar, og þar á eftir var sjósókn helsta lífsviðurværið.
42

 Fyrstu ár nýrrar aldar voru 

Íslendingum einnig harðdræg, enda veðurfar óhagstætt. Þó voru framfarir á ýmsum sviðum. 

Frjálsræði í verslun var aukið og meiri áhersla lögð af hálfu Dana á uppfræðslu og bættan hag 

þegna sinna á Íslandi um þetta leyti.
43

 Fríhöndlunin tók við af gömlu einokunni og var að fullu 

tekin í framkvæmd vorið 1788, þar fengu Íslendingar verslunarfrelsi með nýlendusniði. Það 

táknaði að einungis danskir þegnar ásamt Íslendingum væri frjálst að versla. Aðeins var þó 

leyfilegt að notast við skip í eigu danskra þegna. Magnús var einn þeirra sem höfðu 

frumkvæði að auknu jafnræði í verslun með undirritun Almennu bænaskrárinnar til konungs 

árið 1795. Þar var farið fram á fullt verslunarfrelsi og stuðning við verslun í landinu. Öllum 

tilmælum um breytingar á fríverslunni var hafnað 1797 með konungsúrskurði.
44

 

Íslendingar urðu fyrir áhrifum ófriðarins í Evrópu á fyrstu áratugum 19. aldar, og hafði 

hann mikil áhrif á skipakomur, verðlag á innfluttum vörum sem og framboð á slíkum 

varningi. Dönsk yfirvöld höfðu takmarkaða burði til þess að létta Íslendingum lífsbaráttuna 

þar sem þau áttu í stríði við Breta frá haustinu 1807 og breski flotinn réði lögum og lofum í 

Norður-Atlantshafi.
45

 Auk þess var oft hart í ári heima fyrir á þessu tímabili, sem gerði illt 

verra fyrir fátæka þjóð í harðbýlu landi sem þurfti að reiða sig á tiltölulega fábreytta 

framleiðslu heima fyrir, bæði til eigin lífsviðurværis og til þess að greiða fyrir innflutning. 

Raunar þurfti ekki áhrif styrjalda til að valda Íslendingum umtalsverðum búsifjum, eins og 

sést ef litið er til mannfjöldaþróunar á fyrstu tuttugu árum aldarinnar. Þannig fækkaði 

landsmönnum um nærri tvö þúsund á árunum 1802-1806 þrátt fyrir að skipakomur væru þá 

                                                 
40

Sama heimild, bls. 208. 
41

Hagskinna, bls. 56. 
42
Anna Agnarsdóttir, „Aldahvörf og umbrotatímar." Saga Íslands IX, bls. 8. 

43
Valgerður G. Johnsen, „Náttúrunnar eydslusamt örlæti,“ bls. 3. 

44
 Sigfús Haukur Andrésson, „Tilskipun um aukið verslunarfrelsi fyrir Ísland árið 1816 og tildrög henner.“ bls. 

95-99.  
45
Anna Agnarsdóttir, „Aldahvörf og umbrotatímar." Saga Íslands IX, bls. 53. 
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óhindraðar, enda varð aflaleysi og rýr heyfengur til þess að dánartíðni hækkaði vegna 

hungurs.
46

 

 

Tafla 1 Mannfjöldaþróun á Íslandi 1801-1820 

 

Heimild: Hagskinna bls. 56. 

Fyrst eftir að hafnbann Breta gegn Frökkum og bandamönnum þeirra gekk í gildi lögðust 

siglingar kaupskipa til Íslands nánast af. Bæði kom þar til að stór hluti þeirra skipa sem siglt 

höfðu til Íslands voru hertekin af breska flotanum haustið 1807, og eins drógu fréttir af 

hertökunni kjarkinn úr öðrum sem hugðu á verslunarsiglingar til landsins.
47

 Eins og sjá má á 

töflunni í kafla þrjú um skipaferðir sigldu á milli 40 og 70 kaupskip til Íslands árlega en árið 

1808 kom aðeins eitt kaupfar til Íslands en það var Justitia eins og áður hefur komið fram, 

skip Petræusar, Seyen kom ekki til Íslands fyrr en 1809,
48

 og breska víkingaskipið Salamine 

undir stjórn Thomas Gilpins. Síðarnefnda skipið var augljóslega enginn aufúsugestur, enda 

sagði Gilpin erindi sitt vera „að taka eignir Danakonungs og brjóta virki“ og hafði hann og 

skipið víkingaleyfi frá breskum yfirvöldum.
49

 Gilpin sölsaði undir sig Jarðarbókarsjóðinn, alls 

34.995 ríkisdali og 35 skildinga, en í hann runnu tekjur konungs af Íslandi og úr honum voru 

greidd ýmis gjöld vegna landsins, svo sem laun embættismanna. Gilpin og menn hans höfðu 

sína hentisemi í Íslandsdvölinni. Þeir komu þó að mestu kurteislega fram við heimamenn og 

fengu þeir skipverjar sem sýndu Íslendingum yfirgang og fóru með ránum skammir fyrir hjá 

                                                 
46
Valgerður G. Johnsen. „Náttúrunnar eydslusamt örlæti,“ bls.13. 

47
Anna Agnarsdóttir, „Aldahvörf og umbrotatímar." Saga Íslands IX, bls. 48-49. 

48
Ferðadagbækur Magnúsar Stephensen 1807-1808, bls. 138. (nmgr.164) 

49
Anna Agnarsdóttir, „Aldahvörf og umbrotatímar." Saga Íslands IX, bls. 56. 
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Gilpin.
50

 Ránið á Jarðabókarsjóðnum var kært til Breta, enda var hluti hans sparifé einkaaðila, 

og fór svo að sjóðnum var að mestu leyti skilað árið 1812.
51

 

Raunar var það fyrst með komu Justitia sem landsmenn fréttu af kyrrsetningu og hernámi 

annarra skipa í Íslandssiglingum. Næstu ár voru skipakomur strjálar. Árið 1809 komu þó 16 

skip til landsins þar af 12 skip Íslandskaupmanna og var það hlutfallslega veruleg aukning frá 

árinu 1808 þegar aðeins eitt kaupskip kom. Árlegar skipakomur náðu ekki á fimmta tuginn á 

ný fyrr en árið 1815,
52

 en talið var að 40 skip á ári væri lágmark fyrir þær skipakomur sem 

þyrfti til að verslun við Ísland gengi eðlilega fyrir sig, samkvæmt því sem kemur fram hjá 

Valgerði Johnsen sagnfræðingi í ritgerð hennar „Náttúrunnar eydslusamt örlæti.“
53

 Í 

Verslunarsögu Íslands 1774-1807, bendir höfundur hennar Sigfús Haukur Andrésson á að 

sveiflurnar hafi stafað að verulegum hluta af mismikilli þátttöku lausakaupmanna í íslensku 

versluninni eftir því hvaða önnur betri tækifæri buðust þeim á stríðstímum. Auk þess hafi 

siglingar á vegum fastakaupmanna verið sveiflukenndar og til að mynda fækkað á árinu 1807 

samfara fækkun kaupmanna.
54

 

Tafla 2 Skipakomur 1801-1820 

 

Heimild: Hagskinna bls. 566. 

Stopular skipakomur sem þessar höfðu í för með sér verulegan skort á innfluttum 

varningi af öllu tagi. Bæði skorti Íslendinga neysluvörur til þess að bæta við fábreytta 

innlenda framleiðslu og einnig, sem ef til vill var verra, var oft mikill hörgull á ýmsum 

aðföngum á borð við timbur, járn, tjöru, veiðarfæri, salt og fræ. Slík aðföng voru vitaskuld 

                                                 
50

Anna Agnarsdóttir, „Inngangur,“ Ferðadagbækur Magnúsar Stephensen 1807-1808, bls. xli. 
51
Anna Agnarsdóttir, „Aldahvörf og umbrotatímar." Saga Íslands IX, bls. 55-58. 

52
Hagskinna, bls. 566. og Sigfús Haukur Andrésson, „Tilskipun um aukið verslunarfrelsi fyrir Ísland“ bls. 106. 

53
Valgerður G. Johnsen, „Náttúrunnar eydslusamt örlæti,“ bls. 29-30. 

54
Sigfús Haukur Andrésson, Verslunarsaga Íslands 1774-1807, II, bls. 814.  
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nauðsynleg til að bera björg í bú heima fyrir sem og útflutningsvarnings til að greiða mætti 

fyrir innfluttu vörurnar. Má í því sambandi nefna að fiskiskipastóll landsmanna hélst nánast 

óbreyttur í um það bil 2.000 skipum frá upphafi 19. aldar fram á miðjan annan áratug 

aldarinnar, og raunar tók fiskiskipum ekki að fjölga að nýju fyrr en eftir árið 1821.
55

 

Stríðshrjáð dönsk yfirvöld höfðu fá úrræði önnur en að hvetja landsmenn til aukinna land- og 

sjávarnytja auk þess að hvetja til hófsemdar og sparnaðar.
56

 Hefur matarlitlum og fátækum 

eyjarskeggjum væntanlega þótt lítil þörf á síðarnefndu ábendingunni. Meira gagn var líklega 

af bæklingum Magnúsar Stephensen sem var kostaður af dönskum yfirvöldum og dreift til 

íslensks almennings. Bæklingurinn fjallaði um búbætur sem fátæk heimili gætu sótt í landsins 

gæði,
57

 eins og Anna Agnarsdóttir vekur athygli á og lýsir þannig:  

Bæklingurinn hófst á þeim ógnvekjandi orðum: „Kæru Landar! Herjans 

Dísir hrella vor Norðurlönd” og að hans mati var hið „kröptugasta meðal 

til að afstýra almennings neyð í Landinu, meðan skipaferðum er tálmað 

... hin atorkusamasta atvinnuleitan að Landsins eigin aðalbjargræðis 

vegum”. 

Magnús vildi með þessu hvetja landsmenn sína til að nýta landsins gæði betur og nefndi 

hann meðal annars fjallagrös, söl, skelfisk, lax og hrossakjöt. Hann til að mynda benti fólki 

einnig á aðferðir til þurrkunar á kjöti og framleiðslu salts að hætti Færeyinga.
58

  Þegar 

framboð af innfluttum vörum var jafn rýrt og raunin var á árunum 1808-1813 fór ekki hjá því 

að verð þeirra gagnvart innlendum varningi hækkaði verulega. Valgerður Johnsen tekur fram í 

ritgerð sinni dæmi af verði á rúg, sem í Reykjavík kostaði 11 ríkisdali hver tunna árið 1803, 

en hafði níu árum seinna hækkað í 24 ríkisdali á hverja tunnu, ef rúgurinn var þá yfir höfuð 

fáanlegur. Raunar telur Valgerður að verðlag hafi verið talsvert hærra í Reykjavík en í hinum 

dreifðu byggðum á tímabilinu, en niðurstöður rannsókna eru nokkuð misvísandi hvað það 

varðar.
59

 Til að mynda benda rannsóknir Sveins Agnarssonar til þess að verðlag á erlendum 

vörum hafi á tímabilinu 1807-1813 hækkað um 176% í Reykjavík en um 283% á 

Snæfellsnesi, þar sem samkeppni í verslun var minni.
60

 Á sama tímabili hækkuðu innlendar 

vörur um 75% í Reykjavík. Þeir voru verst settir sem þáðu laun í seðlum, til að mynda 
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embættismenn, því kaupmenn vildu margir aðeins þiggja vörur eða silfurpeninga sem greiðslu 

fyrir innflutta varning sinn.
61

  

Íslendingar dóu þó ekki með öllu ráðalausir á þessum harðindatímum. Til að mynda jókst 

garðyrkja til mikilla muna á tímabilinu, og raunar telur Þorkell Jóhannesson prófessor í grein 

sinni „Á mótum gamals tíma og nýs“ að garðyrkjan hafi á þessu skeiði komið til skjalanna 

sem ein undirstaða til fæðuöflunar heimila í landinu.
62

 Matjurtagarðar í landinu voru 270 árið 

1801, en árið 1813 hafði fjöldi garðanna sexfaldast og voru þeir þá 1.659 talsins.
63

 Til 

samanburðar má nefna að á sama tímabili fækkaði bæði nautgripum og sauðfé í landinu um 

nálega 10%.
64

 Í matjurtagörðunum ræktuðu landsmenn kartöflur og rófur ásamt ýmsu kálmeti. 

Ræktun þessi var væntanlega sérstaklega dýrmæt viðbót við fæðuöflunina þar sem 

matjurtirnar sáu fjölskyldunum fyrir ýmsum bætiefnum sem annars voru af skornum skammti 

í helstu fæðutegundum þess tíma, mjólkurvörum og fiskmeti. Þá safnaði fólk fjallagrösum og 

talsvert var um neyslu á sölum. Voru báðar jurtirnar soðnar í graut með mjólk, og hin 

síðarnefnda einnig borðuð með fiski og smjöri. Auk heldur rak stundum á fjörur búbót úr 

náttúrunni á borð við hval eða síli og bjargaði slíkur happafengur væntanlega mörgum 

manninum frá hungurdauða þegar hart var í ári.
65

 Þrátt fyrir þetta féll fjöldi fólks úr hor á 

þessum tíma, en ætla má þó að horfellirinn hefði orðið mun meiri ef ekki hefði komið til hinar 

nýju neysluvenjur sem raktar eru að ofan. Valgerður bendir á að mikilvægi þessara breyttu 

neysluvenja megi rökstyðja með því að íbúafjöldi á Íslandi var mun fljótari að jafna sig eftir 

hallærið á öðrum áratug 19. aldar en hægt er að skýra með bættum skipasamgöngum eftir 

friðarsamninga árið 1814.
66

 Eins og síðar verður vikið að var Magnús Stephensen mikill 

hvatamaður að bæði garðrækt og öðrum fjölbreyttum landnytjum. 
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4 Aðdragandi 

Í lok sumars 1807 lögðu kaupskipin af stað frá Íslandi eins og venja var og „vissu ser einkis 

ófridar von, og væntu sama fridar sem Danmörk hafdi notid ad kalla frá 1720.“
67

 Nokkur náðu 

til Kaupmannahafnar og önnur náðu inn til Noregs en hin voru tekin af breskum herskipum.
68

 

Magnús var á leið til Danmerkur haustið 1807 á einu þessara kaupskipa sem Bretar hertóku.
69

 

Helgi P. Briem höfundur bókarinnar Sjálfstæði Íslands 1809 telur að það hafi verið „happ 

Íslands, að Magnús Stephensen skyldi vera á útleið um þessar mundir. Hann var bezt 

menntaði Íslendingurinn, sem þá var uppi, áhugasamur um velferð þjóðar sinnar og 

úrræðagóður um hvað sem að höndum bar.“
70

 Eins og þegar hefur komið fram þá var hann 

ötull rithöfundur og bókaútgefandi og kemur því ekki á óvart að varðveist hafa dagbækur sem 

hann hélt samviskusamlega á tímabilinu 1807-1808. Þær gefa áhugaverða innsýn í 

hugarástand hans og ótta vegna neyðar föðurlandsins á þessum erfiða tíma. Eins eru þær 

góðar heimildir um afskipti hans af Íslandsmálum.  

Í dagbók sinni lýsir Magnús því þegar skip hans og eitt stærsta skip íslensku 

verslunarinnar, briggskipið De tvende Söstre, var hertekið við Líðandisnes af herskipinu The 

Peacock í september 1807.
71

 Magnús var á leið sinni til Kaupmannahafnar að leggja lokahönd 

á fyrrnefnt rit sitt af Eptirmæli Átjándu Aldar eptir Krists híngadburd, frá Ey=konunni Íslandi 

í danskri útgáfu þegar Bretar hindruðu för hans og færðu skipið til Skotlands.
72

 Á ferð með 

honum voru meðal annarra kaupmennirnir Bjarni Sívertsen og Westy Petræus ásamt 

fjölskyldu sinni. Áhafnir kaupskipanna voru teknar fastar, færðar til yfirheyrslna og hnepptar í 

varðhald.
73

 Sama átti þó ekki við um jafn mikilsvirtan mann eins og Magnús Stephensen og 

var honum leyft af Aðmírálnum í Leith, James Vashon, að halda áfram ferð sinni til 

Kaupmannahafnar á The Peacock enda hafði þá ekki enn verið formlega lýst yfir stríði. Í 

dagbókarskrifum sínum lýsir Magnús því „hversu vel var komið fram við hann og naut hann 

þess að borða fimm rétta máltíðir ásamt afbragðsvínum og æfði kunnáttu sína í latínu, frönsku 

og þýsku.“
74
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Þann 10. október 1807 kom Magnús til Kaupmannahafnar. Þar undirbjó hann strax 

bréfaskrif til eina mannsins sem hann þekkti til í Englandi, Sir Joseph Banks náttúrufræðings 

og góðvinar föður síns. Magnús hafði kynnst Sir Joseph þegar hann var 10 ára snáði er Banks 

var á Íslandi í heimsókn hjá Ólafi stiftamtmanni föður Magnúsar. Viðfangsefni Banks var að 

leiða sveit vísindamanna árið 1772 við rannsóknir á landinu. Áður hafði hann farið í svipaða 

leiðangra til Nýfundnalands, Labradors, Ástralíu og Nýja Sjálands ásamt James Cook á 

skipinu Endeavour. Þessum mikilsvirta og þjóðþekkta Englendingi skrifaði Magnús og bað 

um aðstoð við að leysa íslensku kaupskipin úr haldi. Árið 1807 var Banks forseti breska 

vísindafélagsins (The Royal Society), átti sæti í leyndarráði konungs og var vel tengdur hópi 

helstu ráðamanna þar á meðal Georg III konungi.
75

 Magnús benti Banks á að verslun á Íslandi 

væri ekki í höndum dönsku krúnunnar og skipin því ekki eign konungs. Þetta var mikilvægt 

því ekki var hægt að gefa konungseignir fríar þar sem þær voru álitnar ríkiseign og þar af 

leiðandi rétttækar í hernaði. Það mátti ekki tæpara standa, því þann 9. september hafði 

Danakonungur gefið út tilskipun að handtaka alla Breta, gera upptækar eigur þeirra og banna 

öll bréfaskipti við Bretland.
76

   

Magnús leitaðist við að hjálpa Íslendingum meðan á dvöl hans í Kaupmannahöfn stóð og 

sendi í maí 1808 tillögur með nákvæmlega útlistuðum úrbótum. Skýrslan var nefnd „Hvað 

getur og þarf Ísland að gera til að draga úr hungursneyð, meðan á stríðinu stendur?“ Hann 

tiltók 17 atriði sem hann taldi nauðsynleg fyrir viðreisn landsins og var í framhaldinu stofnuð 

nefnd til að kanna framkvæmdarmöguleika þeirra. Tillögur Magnúsar fjölluðu meðal annars 

um að afnema bönn á atvinnurekstur, til að mynda netlagningarbann á ákveðnum svæðum. 

Magnús lagði einnig til að yfirvöld beittu sér fyrir að kynna fyrir fólki hrossakjötsát, nýtingu 

silungs og lax í vötnum og ám, svo og nýtingu kræklings, fjallagrasa og sölva. Hann taldi 

einnig að kenna ætti fólki að ríða síldarnet og hvetja til hákarla- og síldveiða, sannarlega 

hvatamaður landnytja eins og áður hefur verið greint frá.  

Helgi P. Briem telur að þessar tillögur Magnúsar hafi verið „einkennilegt samansafn“ og 

þar komi vel fram „hve barnalegur hann var, oft og einatt, og hve mjög hann skorti 

heildaryfirlit um það, hvað gera þurfti.“ Helgi hendir gaman að sumum tillögum Magnúsar og 

telur hann eyða of miklu púðri í úrbætur um að auka virðingu fyrir valdi hreppstjóra með 

nýjum einkennisbúningum.
77

 Líklega hefur Magnús álitið að hungrið myndi leiða til aukinnar 

lögleysu meðal fólks sem þannig var ástatt fyrir og viljað sporna gegn því með þessu móti.  
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Magnús var þó ekki einn um að reyna að koma löndum sínum til hjálpar en Trampe 

greifi, stiftamtmaður á Íslandi, var einnig staddur í Kaupmannahöfn um sama leyti. Skipið 

sem hann ferðaðist með hafði verið tekið af Bretum við Sjáland en hann komst undan. 

Trampe vildi leggja bann við útflutningi matvæla frá Íslandi ásamt því að senda skip fyrir 

reikning konungs í alla landsfjórðungana með vörur á fastákveðnu verði. Rentukammer 

mótmælti hins vegar því síðarnefnda og færði rök fyrir því að ef það yrði gert þá gæti það leitt 

til fækkunar lausakaupmanna þar sem það væri óvíst hvaða vörur þeir fengju til að versla 

með.
78

   

Um sumarið 1808 ákvað danska stjórnin að senda nauðsynjavörur frá Þrándheimi til 

Íslands, þar á meðal 150 – 200 tonn af rúgi. Ef ekki væri til nægur rúgur yrði að flytja hann 

inn frá Archangel. Skipið Justitia kom loks að Íslandsströndum með varninginn í október 

1808. Auk þess ákvað konungur að veita allt að 5.000 – 6.000 ríkisdölum til handa 

nauðstöddum á landinu. Tveir kaupmenn fengu lán hjá Kollektusjóði til siglinga með 

nauðsynjavöru til landsins en hvorugt skipanna komst til landsins. Í desember fóru því 

starfsmenn Rentukammers að hafa áhyggjur af ástandi og líðan Íslendinga. Settur var meiri 

kraftur í skipulagningu skipakoma til allra fjórðunga landsins á kostnað konungs, þrátt fyrir 

mikla óvissu um möguleika á skipaferðum. Þó að viljinn hafi verið til staðar sem sést best á 

hinum ýmsu tilskipunum, loforðum um verðlaun og tryggingaábyrgðum varð þó ekkert úr 

vörusendingum til landsins fyrst um sinn.
79

   

Nokkrir kaupmenn á Eskifirði og Húsavík, svo sem Kjartan Ísfjörð og Örum og Wulf, 

voru þó viljugir að senda skip til Íslands, en þeir kröfðust bæði hárra lána og vátryggingar sem 

næði til allrar hugsanlegrar áhættu. Nefndinni sem sá um málið í Danmörku þótti áhættan 

halla of mikið á lánveitendur og hafnaði því þessari tillögu þeirra.
80

 Greinilegt var að breski 

flotinn og stríðsástandið var of mikil ógn sem hvorki kaupmenn né ábyrgðarmenn höfðu tök á 

að eiga á við. 

Í mars 1808 frétti Magnús að fyrir tilstilli Joseph Banks hefðu fimm af hinum íslensku 

herteknu skipum verið látin laus og stuttu seinna níu skip til viðbótar. Adser Knudsen 

kaupmaður var sá fyrsti af þeim sem sigldi frá Skotlandi og kom hann til Kaupmannahafnar 

um sumarið. Hann sótti um og var veitt lán úr Kollektusjóði, frá dönsku stjórninni til að ferma 

skip til Íslands með bresku siglingaleyfi. Þann 3. september hélt hann síðan til Íslands frá 
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Kaupmannahöfn á skipinu Orion ásamt Magnúsi.
81

 En ferðin gekk ekki að óskum og fljótlega 

lenti skipið í höndum enskrar flotadeildar sem skoðaði skipskjölin og farminn rækilega. Þeir 

fundu þá vörur sem ekki var leyfilegt að flytja eins og ýmsan búnað til fallstykkjabátagerðar 

og aðrar vörur sem var bannað að flytja til Íslands. Skipið var því kyrrsett í tvær vikur á 

meðan skipsskjölin voru send til Stokkhólms. Er þau komu tilbaka og Orion fékk fararleyfi 

fékk það á sig svo mikinn mótvind að kornið í skrokk skipsins rann allt yfir á stjórnborða og 

ekki náðist að rétta skipið aftur við. Magnús sagði frá þessu í bréfi sínu þann 5. nóvember til 

Bjarna og bætti við að skipið hefði byrjað að gliðna og leki komið að, það hafi þá verið 

ákveðið að sigla því til Egersunds á Jaðri. Adser Knudsen hefði því í framhaldinu viljað selja 

varninginn sem fyrst og fresta ferð til Íslands. Knudsen seldi síðar varninginn í Kristjánssandi. 

Magnús sá fram á að hann þyrfti að útvega sér far með öðru skipi til Íslands og ákvað að 

freista þess að fá far með Justitiu, kaupskipinu sem stjórnin hafði sent frá Niðarósi. Hann tók 

sér þá ferð á hendur, nokkrar dagleiðir í vitlausu veðri til Björgvinjar, og komst þangað að 

lokum 1. október 1807.
82
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5 Bréfin  

5.1 Um bréfin 

Í útlegð sinni í Björgvin sendi Magnús alls sjö bréf til Bjarna Thorsteinssonar kopíista í 

Rentukammerinu frá byrjun nóvember 1807 fram í mars 1809. Þar fjallaði Magnús um hin 

ýmsu málefni, en rauði þráðurinn var þó umfjöllun um skipaferðir til Íslands og áhyggjur hans 

af landsmönnum og vöruskorti. Bréfin eru ekki einungis ómetanlegar heimildir um atburði og 

ástandið heldur einnig um veðurfar, matarveislur, sögur af fólki og verð á hinum ýmsu vörum 

svo sem rúgi, brennivíni og fleiru. Í flestum bréfum sínum bað hann Bjarna um aðstoð 

varðandi kaupskipaferðir til Íslands sem og fréttir af öllum Íslands kaupmönnunum en hann 

vildi vita allt um hvað þeir voru að gera og hvert þeir væru að fara.  

Eins og fram hefur komið hafði Magnús ástríðufullan áhuga á bókum og prentverki, og 

„quabbar“ hann einatt í Bjarna um að útvega sér nýjustu bækurnar í Kaupmannahöfn. Það fer 

ekki fer ekki fram hjá neinum sem les bréfin að Magnús var forseti Hins konunglega 

Landsuppfræðingarfélags.  

Sauðfjárræktun var málefni sem honum var afar hugleikið og eitt af stóru 

þjóðþrifarmálum landsins. Í þessari ferð sinni lagði hann ótrúlegt kapp á að útvega spánskt 

sauðfé til kynbótatilrauna á Íslandi. Hann fjallaði töluvert um hvaða tegund sauðfjár væri 

æskilegast að flytja til landsins og gaf ýtarlegar leiðbeiningar um aðbúnað kindanna um borð í 

skipinu en það átti að tryggja þær fyrir öllum sýkingum.   

Bréf Magnúsar eru erfið aflestrar, og skýringar á því virðast liggja helst í 

pappírsskortinum sem var töluverður á tímabilinu en Magnús skrifar oft á tíðum afar smátt og 

notaði spássíurnar. En pappírskorturinn var þó ekki kominn fram af fullum þunga þegar hann 

skrifar þetta í nóvember og býður Bjarna höfðinglega upp á að nýta pappírinn vel. „Nóg er af 

pappír í Biörgvin á 3 og 4
rd

- hrísið, þó siáið þér, að ég spara hann, annars óvanur því það er til 

sparnaðar- póstpen[inganna] og ég bið yður giöra eins, ég man þér gétið skrifað smátt, en ég 

skal lesa við microscop.“
83
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Mynd 2 Bréf Magnúsar til Bjarna 16. - 18. mars 1809 

 
Texti bréfanna er að öllu jöfnu látinn halda sér en sum orð eru skrifuð með 

nútímastafsetningu. Sem dæmi má nefna að: eg er skrifað ég og ad er skrifað að. Auk þess 

fylgja skýringar ýmissa torskilinna eða dönskuskotinna orða. Magnús notaði mikið styttingar í 

skrifum sínum til að mynda mánaðarheiti og landaheiti. Í bréfunum hafa þau flest verið 

skrifuð út til að auðvelda lesturinn. Til dæmis notar Magnús orðið Mart í staðinn fyrir Mars 

og slær mikið um sig á latínu, ensku og dönsku. Við uppskrifuðu bréfin hefur verið valin sú 

leið að setja skýringar neðanmáls. Áður en farið verður farið í umfjöllun bréfanna er rétt að 

kynna viðtakanda bréfa Magnúsar eða Bjarna þorsteinsson (Thorsteinsson)
84

 lögmann.  

 

5.2 Bjarni Thorsteinsson, amtmaður  

Magnús Stephensen átti í miklum bréfaskriftum við vin sinn Bjarna Þorsteinsson 

(Thorsteinsson) lögfræðing sem þá var við störf sem kopíisti við Rentukammerið í 

Kaupmannahöfn á því tímabili sem Magnús var í Noregi árin 1807-

1809. Bjarni Thorsteinsson (1781-1876),
85

 var sonur Þorsteins 

Steingrímssonar bónda úr Skagafjarðarsýslu og Guðríðar 

Bjarnadóttur úr Skaftafellssýslu.
86

 Kona hans var Þórunn 

Hannesdóttir, dóttir Hannesar biskups Finnssonar. Bjarni var af 

fátæku fólki kominn líkt og hann lýsti sjálfur af „umkomulausri ætt, 
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(Þjms. Mms. 3635). 
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án fjár- og frændafla, hefi náð að komast í álitlega stöðu einungis með ástundun og góðri 

hegðun.“
87

  

Bjarni lauk lögfræðiprófi árið 1807 og fékk stöðu við Rentukammerið frá júlí 1808 til 

1811. Árið 1816 varð hann sekreter að nafnbót og að auki auditör í sjóforingjaskólanum árið 

1819. Hann varð skipaður 2. dómari í Landsyfirrétti í september 1820 en tók þó aldrei við 

embættinu. Bjarni bjó og starfaði í Kaupmannahöfn allt til ársins 1821 er hann tók við 

embætti amtmanns í Vesturamti. Hann hlaut að lokum stöðu stiftamtmanns og amtmanns í 

Suðuramti 1823. Hann var auk þess sæmdur heiðursmerki Dannebrogsmanna árið 1841 og 

jafnframt sæmdur nafnbótinni konferenzráð árið 1843. Hann átti sæti í 

embættismannanefndinni í Reykjavík 1839 til 1841 og varð kjörinn forseti Alþingis 1845. 

Bjarni var einnig meðal stofnenda Hins íslenska bókmenntafélags og stofnandi og stjórnandi 

Búnaðarfélags Vesturamts meðan hann bjó að Arnarstapa. Eftir Bjarna liggur mikið bréfasafn 

á handritadeild Landbókasafns Íslands - Háskólabókasafns.
88

 Ævisögu sína hóf Bjarni að rita 

um 1815 og náði hún til ársins 1845. Í henni kemur fram að gegnum störf sín hafði hann 

mikla þekkingu á málefnum Íslands í Renntukammerinu og Kannsellíinu. Hann var einnig vel 

kunnugur helstu áhrifa- og embættismönnum síns tíma.
89

 Í ljósi tengsla Bjarna við áhrifamenn 

og vináttu þeirra Magnúsar er því ekki að undra að Magnús hafi leitað á náðir Bjarna og 

ráðfært sig við hann um leiðir til að afstýra neyð á Íslandi þegar siglingar til landsins 

brugðust, eins og bréfin sem fjallað er um hér á eftir draga skýrt fram. 

 

5.3 Umfjöllunarefni bréfanna 

Er Magnús kom til Björgvinjar í október 1807 eftir langt ferðalag í vonskuveðri setti hann sig 

í samband við stiftamtmanninn Johan Randulf Bull og trúði honum fyrir vandræðum sínum 

og landa sinna á Íslandi. Þeir ákváðu þá í sameiningu að reyna að fá sterkefnaðan kaupmann 

að nafni Hans Krohn til að takast á hendur útgerð til Íslands.
90

 Þann 5. nóvember 1808 sagði 

Magnús frá því að Krohn hefði samþykkt að gera út skip sitt og undirbúið það til brottferðar. 

„Skipið var nú hlaðið í bragði með 300 [tunnum] rúgs, 200 [tunnum] jarðepla, mikið járn, 
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tiöru, mikið af hampi og færum og rétt ferðbúið, þegar Agent Krohn lagðist veikur á 

þriðjud[ag] ... og lá dauður á fimtudag næsta.“
91
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Mynd 4 Bréf Magnúsar til Bjarna 13. mars 1809 

 

 

Magnús varð að sjálfsögðu fyrir töluverðum vonbrigðum með þessa þróun mála, en hann 

hugðist einnig sigla með skipinu til Íslands. Ekki batnaði hugarástand hans er kom í ljós að 

erfingjar Krohns vildu ekki senda skipið af stað nema gegn tryggingu fyrir sjóskaða.
92

 Þótt ég 

„nauði alla daga án afláts við syni sáluga agents Krones.“
93

 skrifar hann í dagbók sína. Vegna 

þess hve veður voru válynd á þessum tíma og einnig vegna stríðsástandsins var erfitt að 

útvega tryggingu.
94

 Í dagbók sína skrifaði Magnús, „Ég tók að reyna það, en – kunnugir sögðu 

ég skyldi ei fara því fram, því skipið væri vart sjófært hró, illa útbúið og mannað og afréðu 

mér með því að fara.“
95

 Því fór svo að ekkert varð úr þessari skipaferð. 

Hann lýsti þungum hug í bréfi sínu til Bjarna, „Dymmir og þánkafullir giörast því mínir 

laungu tíma sem tók ég að erfiða uppá nýia útgiörð án allra Assurence“,
96

 er hann brá á það 

ráð að afla hluthafa til næstu útgerðar til að dreifa áhættunni og komast hjá vátryggingu. Eftir 

aðeins þrjá daga tókst honum að afla 10 hluthafa, en þá kom skipun frá Regierings 

Commision
97

 stjórnarnefndinni í Noregi um að öll skip í Björgvin skyldu gerð upptæk.
98

 

Helgi P. Briem minnist á í bók sinni Sjálfstæði Íslands að það ætti að setja öll skip í 

kornflutninga frá Danmörku.
99

 

Magnús greindi Bjarna einnig frá því að hann hafi frétt í byrjun nóvember að Þrándheims 

skipið hafi komið til Noregs í september án Trampe stiftamtmanns og Trampe hafi ekki 

komið til Noregs fyrr en 8. október. Hann ákvað að bíða með áætlanir um útgerð þangað til 

hann heyrði frá Trampe og Knudsen um hvað þeir hygðust fyrir varðandi útgerð til Íslands og 

Íslandsfar sem hafði lagt af stað frá Englandi þann 2. október til Kristjánssands.
100

 Magnús 
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nóteraði í dagbók sína þann 30. október að Trampe væri „líklega nú í Christiania.“ Daginn 

eftir trúði hann dagbókinni sinni fyrir því hversu tvístígandi hann væri varðandi dvöl sína í 

Björgvin og hverju hann fengi áorkað þar, eða hvort hann ætti að fara aftur til Danmerkur og 

reyna að komast þaðan til Íslands.
101

 Í bréfi til Bjarna þann 5. nóvember 1808 skrifaði hann 

„héðan vildi ég heldur óska, þar hér er af öllu lángmest, með vægasta verði, og skemst héðan 

til Isl[ands] mun ég verða hér í Biörgvin“.
102

 Hann sendi þó bréf til Knudsens og lagði til að 

hann seldi allar vörur úr skipinu sínu í Kristjánssandi og fermdi skipið í Jótlandi með vörum 

til sölu í Noregi. Myndi hann síðan ferma skipið þar með vörum til sölu á Íslandi í febrúar eða 

mars 1809.
103

  

Segja má að Magnús hafi verið með allar klær úti við að leysa vöruskortinn á Íslandi. 

Hann ítrekaði við Bjarna að hann vildi fá svar sem fyrst frá Rentukammerinu um skipsferð frá 

Björgvin með nauðsynjar til Íslands og sagðist ætla að skrifa Jensen einnig varðandi það.
104

 

En justitsráð Jensen var mikill vinur Magnúsar.
105

 Það gerði hann svo eins og kemur fram í 

dagbókarskrifum hans þann 3. nóvember 1808 en hann skrifaði einnig Busch,
106

sem leigði 

skipið Justitia og fór frá Þrándheimi til Hafnarfjarðar í október þetta ár, og bað hann um að 

koma með bréf til sín frá Íslandi. Justitia náði þó ekki til Noregs þennan vetur. Löng bréf 

sendir hann einnig til Just Ludvigsen stórkaupmanns og kammerherra Bülow sem var náinn 

vinur krónprinsins.
107

 Jafnframt reyndi hann að ýta á Ludvigsen sjálfan að senda skip til 

Íslands og fá skipstjórann sinn Hildebrand til að koma við í Björgvin og taka sig með heim til 

Íslands. Að lokum skrifaði hann Trampe og óskaði eftir upplýsingum um hvað hann ætli að 

gera varðandi vöruflutninga til Íslands.
108

  

Þann 12. nóvember sama ár sagði hann frá því að Reyðarfjörður,
109

 skip 

Íslandskaupmannanna Busch og Paus, hefði komið til Björgvinjar tveimur dögum fyrr frá 

Skotlandi. Hann fékk þar fréttir af Petræusi og Sívertsen að skipið De Tvende Söstre eða Lata 

Brúnka eins og það var stundum uppnefnt af Magnúsi,
110

 hefði siglt til Íslands í lok september 
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með ýmsar nauðsynjavörur.
111

 Það komst þó ekki á leiðarenda en eins og áður hefur verið 

greint frá kom aðeins kaupskipið Justitia til Íslands árið 1808. Skip Petræusar Seyen kom ekki 

til Íslands fyrr en 1809.
112

  

Magnús sagðist hafa skrifað enn eitt bónbréfið til Busch og Jensen um skipsferð til 

Íslands og tiltók að hann vildi að það fari í mars 1809 til Íslands. Hann bað Bjarna að beita sér 

og fá Jensen til að fara með skip „I Drottins nafni hángið óaflátanl[lega] í Jensen að giöra 

undandráttarlausa gangskör að skipaferð. Með biörg f[yrir] fólkið, og peninga nóga í fl[eiri] ár 

f[yrir] Emb[ættismenn] en án hvorra, eða launanna, við allir erum þar steindauðir. Ég kénni 

þegar hroll-snerts við og við, að hugsa heim til ástands allra þar, æðri sem lægri, nú án 

launa“.
113

 

Magnús gafst ekki upp og bað Bjarna að gefa sér upplýsingar um hin ýmsu skip, hvar 

þau væru og hvort þau kæmust til Íslands, „[l]átið mig nú aptur og aptur vita hvað ágengt 

verður og afráðið“, skrifaði hann og óskaði eftir upplýsingum um skip Henkels og Bjarna 

Sivertsens til Íslands, hvort Trampe ætlaði að fara með skip eða einhver í hans stað. Einnig 

vildi hann fá upplýsingar um hvort einhver skip hefðu farið frá Danmörku til Fróns og þá með 

hvaða farm og frá hvaða höfnum og hvort skip Kjartans Ísfjörð hefði farið frá Englandi til 

Íslands þetta ár eða skip Thielsens og Henkels.  

Magnús kvaðst orðinn vondaufur um að honum tækist að fá skip til að flytja vörur til 

Íslands. Hann vildi fylgjast vel með og fá allar helstu fréttir um áætlanir um málefni landsins 

og einnig um ástandið á landinu. „...ei gét ég meira héðan reynt, því aptur skifa ég nú báðum 

Colleg[ier] og sendi á hérum, og Exped[ition] til Isl[ands]“
114

 

Í ritgerð prófessors Þorkels Jóhannessonar „Magnús Stephensen og verzlunarmál 

Íslendinga” kemur fram að Magnús hafði reynt að fá stjórnina í Kaupmannahöfn til að tryggja 

áframhaldandi matarflutninga til Íslands. Hann lagði því fram nokkrar tillögur um málið. 

Snerust þær ýmist um að Bretum væri falið að sjá um þá á stríðstímanum eða að danska 

stjórnin mundi semja við þá um útgáfu leiðabréfs fyrir um 11 kaupskip til Íslands. Að lokum 

lagði hann til að stjórnin léti senda 4 stór kaupskip frá Noregi í alla fjórðunga landsins. Þessari 

tillögu var vel tekið en stjórnin var þó ekki tilbúin að gera þau út á konungsreikning. Því fór 

svo að ákveðið var að senda aðeins eitt skip fyrir konungsreikning til landsins og var það 
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kaupskipið Justitia.
115

 Það var þó ekki fyrr en í febrúar 1808 sem tilskipun þessi var gefin 

út.
116

  

Mjög erfiðar póstsamgöngur voru á stríðsárunum. Magnús kvartaði yfir þeim í bréfi til 

Bjarna 19. nóvember 1808 og sagði að enginn póstur hefði komið til Noregs frá 

Kaupmannahöfn í um tíu vikur. Berlingske Stats-Tidende og Dagen hafi hann síðast litið 

augum síðast þann 10. október. Hann ítrekaði beiðni sína við Bjarna að tala við Jensen um að 

útvega tafarlaust skip til Íslands í mars frá Björgvin og Þrándheimi. Magnús sagðist hafa sagt 

kaupmönnunum Jensen, Ludvigsen og Busch frá verðlaginu í Björgvin og sagði tunnuna af 

rúgi frá Archangel hafa lækkað og væri nú á 9 ríkisdali og kartöflur á 2 dali tunnan.
117

 

Þrjú skip Petræusar og Sívertsens voru hertekin í Bretlandi De Tvende Söstre, Johanne 

Charlotte og Seyen. Farmur þessara skipa var seldur, en hafði skemmst mikið vegna tafarinnar 

í Bretlandi og verulegur kostnaður fallið á hann, að ekki fékkst farmur nema um það bil í 

fjórðung skiprúms.
118

 Skipstjóri Rödefjörd staðfesti við Magnús að farmurinn hafi verið „,3 til 

400 Tunnur af allslags Kornvöru. 1 fat tób[ak] 1d
to 

Caffes, 1. d
to

 sykurs, 30 pund. indig[o] og 

lítið eitt af brv[brennivíni].“
119

 Kvaðst skipstjórinn hafa búið með Bjarna Sívertsen í Skotlandi 

og farið frá sömu bryggju og hann á leið til Íslands og því átt að hafa góða vitneskju um 

farminn. Skip Bjarna Sívertsen De tvende Söstre hreppti mikið óveður og varð að snúa til 

baka til Leith í nóvember 1808. Aftur á móti sigldu skipin Johanne Charlotte og Seyen til 

Danmerkur með bresk leyfisbréf. Seyen kom ekki til Íslands fyrr en sumarið 1809, en skipið 

Johanne Charlotte var notað af útgerð þess Andreasen & Smith, til kornflutninga til 

Kaupmannahafnar sem voru mjög arðsamir um þær mundir. Ekki lék lukkan lengi við þá, því 

skipið var hertekið af Bretum og sannaðist þá að leyfið hafði verið misnotað og missti því 

Bjarni skip sitt og Íslendingar farminn.
120

 Magnús var ekki par ánægður með þetta og vandaði 

útgerðinni ekki kveðjurnar, „[h]örmul[egt] er, að vesl[ings] Sivertsen skuli tapa Galease. sinni 

f[yrir] þess ágiarna níðings Smiths ásælni,“.
121

 skrifaði hann Bjarna vini sínum. 

Magnús sagðist nú gera sér grein fyrir að Rentukammer yrði að gera eitthvað í málunum. 

Ljóst væri að matarbirgðir frá árinu áður væru þrotnar í landinu. Hann vissi einnig að skip 
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Henkels og Sívertsens væru þau einu sem hefðu leyfisbréf til að sigla til Íslands og myndu 

líklega fara frá Kaupmannahöfn að leysa þessa neyð Íslendinga. Hins vegar stóð Magnús í 

þeirri trú að leyfi Knudsens væri ónýtt og hann hefði selt allan varning í Kristjánssandi, sem 

yrði kannski til þess að einhverjir deyi úr hungri á Íslandi.
122

  

Bresk siglingaleyfisbréf sem Magnús kallaði licencer voru ætluð til að draga úr göllum 

hafnbannsins og veita undanþágur frá tilskipunum frá nóvember 1807, þar sem allar 

skipakomur voru bannaðar til óvinahafnar. Leyfisbréfin gerðu því skipum kleift að flytja 

varning til hafna sem voru ekki undir hafnbanni og giltu yfirleitt aðeins fyrir eina ferð.
123

 

Leyfisbréf íslensku kaupskipanna fengu ákveðnar ívilnanir. Skipin voru látin laus á þeirri 

forsendu að þau hefðu verið hertekin áður en formlegri styrjöld við Dani var lýst yfir. Einnig 

að þau væru í borgaralegri eign og hefðu verið í rekin í tengslum við fasta verslun á Íslandi. 

Þau höfðu leyfi til að sigla milli Danmerkur og Íslands að því skilyrtu að þau kæmu við í 

breskri höfn, sem yfirleitt var í Leith á báðum leiðum. Tilgangurinn var að framlengja eða 

endurnýja leyfin, skoða farminn og til greiðslu ákveðinna gjalda. Að öllu jöfnu voru leyfin 

svipuð og veitt voru til annarra hlutlausra þjóða á þessum tíma og jafnvel vissra óvinaþjóða. 

Voru þau jafnvel notuð til að smygla breskum vörum framhjá viðskiptabanni Napóleons til 

meginlandsins og afla ýmissa nauðsynjavara þaðan.
124

 Mesta hættan var sú að leyfisbréfin 

kæmust í hendur Friðriks krónprins því öllum skipum frá Bretlandi eða hinu breska 

heimsveldi var bannað að koma í höfn danska ríkisins, og að sjálfsögðu einnig á Íslandi,. 

Friðrik brenndi ýmist bréfin eða lét rannsaka skipskjölin og upprunaland farmsins og áhöfnin 

var látin sverja af sér allan vafa. Uppskipun breskra vara var einnig bönnuð í danska ríkinu og 

dönskum skipum ekki leyft að sigla til breskra hafna.
125

  

Magnús var mjög ósáttur við framferði Knudsens og skýrði Bjarna frá því að leyfi 

útgefið af enskum aðmírál þann 4. september 1808 gerði ferð Knudsens mjög grunsamlega 

árið eftir, sem myndi koma fram í yfirheyrslum Rentukammers. Einnig þótti það verulega 

grunsamlegt að þeir hefðu verið handteknir í 15 daga í Helsingborg, því vafalaust hefði 

Aðmírállinn látið vita af því í London.
126

 Mjög sennilega á Magnús við að farmurinn í Orion 

hafi verið ólöglegur eins og hefur komið fram áður í bréfínu frá 5. nóvember. Hann hélt áfram 

og benti á að öllum umsóknum um leyfi hefði verið hafnað, þeirri seinustu í september þrátt 
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fyrir að hafa engan farm, frá Englandi til annarra staða en Íslands. Enda þótt allir hefðu góða 

von um að taka farm í Danmörku og halda til Íslands með hann eins og Henkel og Sívertsen 

fengu. Þó að Knudsen tækist að hagnast á sölu farmsins hér (í Björgvin) og flutningi annars 

farms næsta vor til Íslands. Þá myndi hann tapa á endurkomu farminum í ár, sem hefði selst 

vel í Kaupmannahöfn, sérstaklega það sem nokkuð öruggt væri að hann yrði tekinn og 

sakfelldur með skipi og öllu, á heimleiðinni aftur til Íslands að ári liðnu ef ekki fyrr.
127

  

Knudsen fékk 15.000 ríkisdala lán frá Kollektusjóði í ágúst 1808 og átti það að vera upp í 

helming farmskostnaðar. Helgi P. Briem telur að 30.000 hefðu verið ótrúlegur kostnaður og 

væru 3.000 dalir nær sanni. Svo virðist sem ekkert eftirlit hafi verið með þessum skilyrðum. 

Einnig fékk hann leyfi til að greiða féð fyrir farminn í Jarðabókarsjóð og síðan að fá það 

endurgreitt frá danska ríkinu er til Kaupmannahafnar kæmi, en eins og hefur komið fram þá 

seldi hann farm sinn í Kristjánssandi vegna leka sem kom að skipinu. Helgi telur að það hafi 

verið lygi þar sem skipið hafi verið notað sumarið eftir, en ástæðan hafi einungis verið 

fjárhagsleg. Magnús hafi því vísvitandi hylmt yfir með Knudsen við Bjarna Thorsteinsson.
128

 

Eins og fram kemur í bréfinu þann 19. nóvember var Magnús þar hins vegar alls ekki að fegra 

aðgerðir Knudsens og misnotkun hans á leyfisbréfinu, heldur þvert á móti, í versta falli hefur 

hann ekki vitað um innihald farmsins eða ekki getað haft áhrif á Knudsen og ákvörðun hans 

um að selja farminn í Kristjánssand. Magnús var í raun yfir sig hneykslaður á framferði 

kaupmannsins og taldi hann hafa misnotað það lán sem hann fékk frá konungi og einnig það 

enska leyfisbréf sem Banks stóð fyrir að útvega kaupmönnum til Íslandssiglinga, og með 

framferði sínu setti nauðstaddan hóp fólks á Íslandi í enn meiri neyð og háska. Að endingu 

bað Magnús Bjarna um að halda þessum þessum hugleiðingum aðeins fyrir sig og bætti við 

„svo mikið er víst að ég hef ekki áhuga á að ferðast með Knudsen til Jótlands eða Íslands 

vegna þessa.“
129

 

Í lok janúar var Magnús nokkuð bjartsýnn á að Knudsen tækist að koma með kaupskip til 

Björgvinjar fyrir mars mánuð. Stiftamtmaður Bull hafði látið bréf ganga milli málsmetandi 

manna í Björgvin um Íslandsför og batt helst vonir um að minnsta kosti eitt skip færi á eigin 

reikning til landsins. Magnús sagðist vera að ýta á ríkan skipstjóra að nafni Prest til fararinnar 

og hafði útvegað honum tvær intresser. Hann sagði Prest vera „gamalkunnan íslandsfara“ og 

„orðlagðann ráðvendismann“. Hann bætti einnig við að verð á rúgi væri komið uppí 13 

ríkisdali á tunnuna því Norska stjórnarnefndin hefði látið kaupa það upp en Prest væri þess 
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vegna eitthvað tvístígandi. Því miður þá kæmist Knudsen ekki en frést hefði að hann væri 

„innifrosinn“ í Kristjánssandi og kæmi því ekki til Noregs en myndi halda beint í mars til 

Íslands ef íslaust yrði.   

Óvissa um tryggingar fyrir sjóskaða og hertöku var enn til staðar og hafði Magnús 

kvartað í ótal bréfum bæði til justítsráð Jensens og Rentukammers. Hann bað Bjarna að ýta á 

eftir aðgerðum fyrir sig og hvatti hann til að skoða síðasta bréfið sem hann sendi 

Rentukammer.
130

 Stjórnarnefndin sem var skipuð til að sjá um hagsmuni Íslands og að allt 

gengi vel fyrir sig, reyndist ekki nógu vel því flest mál urðu seinagangi að bráð og döguðu 

jafnvel uppi.
131

 Það voru ekki aðeins vandamál með tryggingar og hertöku heldur var 

verðlagið á uppleið í Noregi og þó að vörurnar kæmust á leiðarenda þá yrði erfitt að finna 

markað fyrir þær þar, Magnús drap á þessu í bréfum sínu þann 25. febrúar 1809 og tiltók að 

tunnan af rúgi væri komin upp í 15 ríkisdali. Ekki væri það þó vegna skorts heldur vegna 

„speculationa“ kaupmanna.
132

 Reyndar var það ekki kaupmönnunum um að kenna heldur var 

það stjórnin sem stóð fyrir þessu með seðlaútgáfu sinni, sem síðan orsakaði verðhækkunina. 

Þar sem útgjöld jukust verulega vegna ófriðarins gaf stjórnin út meira af seðlum en tekjurnar 

minnkuðu að sama skapi. Útgjaldaaukningin skrifaðist að mestu á ýmsan herkostnað.
133

 

Magnús hélt uppteknum hætti að reyna að fá kaupmenn í Noregi til að sigla með vörur til 

Íslands og sagðist einnig hafa fengið loforð frá einu virtasta verslunarhúsi í Björgvin um að 

senda kornskip til Reykjavíkur sem fljótlega væri von á frá vesturströnd Jótlands. 

Kaupmennirnir voru hollenskir feðgar sem ráku stóra útgerð þaðan og hann ítrekaði að þeir 

væru, „[l]ígefrem, en að allra vitni, miög ríkir og ærlegir menn, þeir hafa flestar Hollands 

Commisjiónir. Ég held þessu samt lágt um sinni; en skrifa vissar þann dag ég qveð 

algiörl[ega] og geng um bord.“
134

 Reyndar tókst ekki að fá Hollendingana í þetta sinn til 

Íslands en Magnúsi tókst þó að stofna félag með nokkrum kaupmönnum í Björgvin um að 

senda til Íslands skipið Providentia, til Íslands í apríl 1809.
135
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Í mars dró heldur betur til tíðinda er Magnús frétti af amerískum skipherra í höfninni í 

Björgvin sem hann hafði mikið fyrir að fá til að flytja vörur til Íslands sumarið eftir frá 

Norður Ameríku eins og sést í frásögn hans hér að neðan.
136

 

Mynd 5 Bréf til Bjarna 13. mars. 1809 

 

 

Kaupskipið Neptune & Providence kom síðan til landsins í ágústmánuði 1809. 

Ameríkanar voru vissulega útlendingar en hlutlausir aðilar í stríðinu. Magnúsi greiddi því 

götu þess með því að fá samþykki frá Trampe fyrir viðskiptunum í febrúar 1809.
137

 

Magnús hafði þó enn verulegar áhyggjur af færaleysi á Íslandi og skrifaði: „Á meðan ég 

tilman, bið ég, f[yrir] drottins sakir áminnið og áminna látið alla sem til Íslands fara að flytja 

ögn af færum, því hér gátum við svo sárlítið fengið af þeim, þar enginn hampur var til og 

afskaplega dýr“
 
.
138

  

Í febrúar 1809 trúði hann Bjarna fyrir því að hann vonaðist til að komast heim til Íslands 

með Lund skipherra á skipinu Providentia. Hann henti gaman að nafni skipstjórans og kallaði 

hann Lunda eða íslenskan papagoy og vonaði að hann rataði heim í sína Lundeyju. 

Stiftamtmaður Bull hafði aðstoðað Magnús að fá þetta skip til Íslands, með því að senda 

bónbréf á stöndugustu menn Noregs. Providentia kom að lokum til Íslands í apríl 1809 ásamt 

Magnúsi.
139

 Ekki hafði gengið eins vel hjá Bjarni Sivertsyni og Petræus kaupmanni því um 

haustið 1808 höfðu þeir fengið breskt leyfisbréf til kaupskipaferðar en lentu í hrakningum á 

leið sinni til Íslands og urðu að snúa við. Þeir sáu því fram á að komast til Ísland fyrr en um 

vorið 1809.
140
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Í bréfi sínu til Bjarna í nóvember 1808 minntist Magnús á „Færeya-þjófinn“ Hompesch 

barón og sagði hann hafa heimsótt Frydensberg og Ísleif Einarsson og haft samþykki „Kóngs 

og Kapera“ að hirða Jarðabókarsjóðinn. Kaperar voru víkingaskip sem fengu umboð frá stjórn 

lands síns til þess að koma fram sem herskip, og er þau mættu hlutlausu skipi höfðu þau rétt 

til þess að rannsaka það og skjöl þess öll. Ef skipsskjölin sýndu eitthvað grunsamlegt til að 

mynda rangt heimilisfang eða skipin voru að flytja bannvöru mátti víkingaskipið senda það til 

hafnar þar sem fór fram athugun á réttmæti handtökunnar. Í framhaldinu var síðan lagt hald á 

skipið og eigur þess gerðar upptækar en ef handtakan var óréttmæt var víkingaskipið 

skaðabótaskylt. Aftur ámóti voru þessi víkingaskip brotleg ef þau frömdu þennan gjörning á 

landi.
141

 Þann 19. nóvember 1808 minntist Magnús enn á rán Hompesch greifa og hafði 

verulegar áhyggjur af þeim embættismönnum sem höfðu ekki fengið greidd laun sín vegna 

ránsins. Í janúar bréfinu 1809 var hann mjög óttasleginn og trúði því að faðir sinn „sé dáinn, 

af sorg og elli og skelk við ræningja besög, og siálfsagt udplyndret.“
142

 

Í febrúar leitaði hugur hans aftur heim og taldi hann öruggt, að allt skólahald hefði fallið 

niður vegna peningaskorts. Verra taldi hann að ekkert fjármagn fengist til reksturs 

tukthússins, en það var honum alla tíð mjög hugleikið, en hann sagði svo frá; „hungrið á síðan 

giörir únga manna rasandi til ódáða, ráns og þiófn[aðar] allstaðar hvar einhvör matarvon er og 

óttaleysið fyrir staffi í fángahúsum er ei lengur géta annast og forsorgað sakamenn, býður 

þeim (öllu helldur einn aptrar) til bráðar.“
143

 Magnús hafði mikil afskipti af fangelsismálum 

og var vel upplýstur um að allt harðræði í landinu jók á vandamálin í rekstri tukthússins. Árið 

1808 lagði hann fram tillögur til úrbóta í fangelsismálum sem voru samþykktar. Tillögur 

þessar fjölluðu meðal annars um fækkun brota og voru beinlínis viðbrögð við neyðinni sem þá 

ríkti á landinu.
144

 

Þrátt fyrir að verslunarmál séu meginmálefni bréfanna sjö ræðir Magnús einnig mikið um 

sauðfé og bækur. Eins og hefur áður komið fram hafði hann einstaklega mikinn áhuga á 

sauðfjárræktun og kynbótum og þótti honum merínófé frá Spáni sérlega vænlegt. Verðmeiri 

og betri ull var takmarkið með kynbótum hans á sauðfé og þótti honum slæmt að mikill 

útflutningur var á óunninni ull.
145

 Magnús kom frá Kaupmannahöfn árið 1808 eins og áður 

hefur komið fram. Þá tók hann með sér sér tvö pör af spænsku sauðfé sem konungur gaf 

íslensku þjóðinni í þeim tilgangi að efla íslenska fjárkynið. Því miður varð Magnús að selja 
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kindurnar í Kristjaníu því að hann komst ekki beint heim. Um vorið 1809 keypti hann fyrir 

konungsreikning hrút og tvær ær af sama kyni og flutti með sér til Íslands. Sauðféð kom til 

Innra Hólms í mjög góðu ástandi, en eins og fram kemur í bréfum Magnúsar til Bjarna, þá 

lagði hann sig allan fram um að kindurnar hefðu sem allra bestan aðbúnað um borð í skipinu á 

leiðinni til Íslands.
146

 Magnús gaf mjög ýtarlega lýsingu á því hvernig því skyldi hagað.
 
„Men 

– og ï dette tilfælde maa et stykke Segldug eller Presennig ganske dække som et Telt. 

Aabningan i mellem baadene paa Sïderne, saaledes, at ï Læn alletïder kan den löftes op for og 

være oplöftet for frisk Luft,“.
147

 Í ritinu Eftirmælum átjándu aldar, hvatti „hann til átaks í 

kynbótum og vill ekki láta dýrkeypta reynslu landsmanna af innfluttu sauðfé, sem bar með sér 

sjúkdóma, verða til þess, að slík viðleitni væri gefin upp á bátinn. Væri sýnd næg aðgæzla, 

mætti halda áfram að gera tilraunir af þessu tagi,“
148

 bendir Ingi Sigurðsson á, í ritinu 

Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens.  

Magnús hafði brennandi áhuga á náttúruvísindum og sótti háskólafyrirlestra 

Landsuppfræðingafélagsins um þau á námsárum sínum í Danmörku.
149

 Því kemur það ekki 

mjög á óvart að hann lagði að Bjarna í bréfum sínum að panta nýja útgáfu af 

náttúrufræðiritinu Flora Danica frá danska grasafræðingnum og prófessornum Jens Wilken 

Hornemann,
150

 sem hann ágirntist fyrir Landsuppfræðingafélagið. Jafnframt hafði hann áhuga 

á að fá Oeconomiske Annaler, fjárhagsdagbækur, sem prófessor Olufsen var útgefandi af.
151

  

Hann bað Bjarna að útvega sér nokkur rit hjá bóksölunum; Buch, Gyldendal, Schous og 

Toysten svo sem, Collegial- tidende, Minerva og félagsritum dýralækna Veterinaire. Einnig 

hafði hann áhuga að fá orðabækur á nokkrum tungumálum ásamt málfræðibókum, 

alfræðibókum og ritum um náttúrufræði, eins og skýrt kemur fram í bréfum hans.
152

 Í febrúar 

nefndi hann bækur sem hann vildi fá frá Gyldendal, Thoring & Colding, Diels og frá Ebers 

ensk -þýska lexicon.
153

 Magnús fór ekki tómhentur heim til Íslands í mars því í síðasta bréfi 

sínu til Bjarna, þann 16 og 18. mars tiltók hann nokkrar fransk -enskar og ensk -franskar 

orðabækur sem honum áskotnaðist og var afar sæll með.
154
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6 Niðurstöður  

Á síðari öldum hefur sjaldan verið jafn tvísýnt um vöruflutninga til og frá Íslandi og á þeim 

tíma sem hér er til umfjöllunar, á árunum 1807 til 1809. Hefði skipaferðum ekki fjölgað að 

nýju frá og með árinu 1808 hefði neyð orðið mikil meðal almennings á Íslandi, þar sem landið 

var að verulegu leyti háð sjóflutningum til lífsviðurværis. Í þessari ritgerð hefur verið fjallað 

um bréfaskriftir Magnúsar Stephensen á þessum tvísýnu tímum, og þess freistað að varpa ljósi 

á hvaða áhrif þær höfðu á siglingar kaupskipa til Íslands á þessu tímabili. Jafnframt er metið á 

hvaða fleiri sviðum Magnús reyndi að hjálpa löndum sínum. 

Í útlegð sinni í Björgvin sendi Magnús alls sjö bréf til Bjarna Thorsteinssonar kopíista í 

Rentukammerinu frá byrjun nóvember 1808 fram í mars 1809. Þar fjallaði Magnús um hin 

ýmsu málefni, en aðallega um skipaferðir til Íslands og áhyggjur hans af landsmönnum og 

vöruskorti. Eins og komið hefur fram eru bréfin eru ekki einungis ómetanlegar heimildir um 

lífið í Björgvin á stríðsárunum 1807 til 1809 heldur einnig er þar að finna einstakar 

upplýsingar um veðurfar, vöruverð, veislur, og ýmsar frásagnir af fólki. Í flestum bréfum 

sínum bað hann Bjarna um aðstoð varðandi kaupskipaferðir til Íslands sem og að færa sér 

fréttir af öllum Íslands kaupmönnunum, en Magnús vildi vita allt um hvað þeir voru að 

aðhafast og hvert leið þeirra lá. Mikill tími fór í að skilja og rannsaka hvert og eitt bréf sem 

Magnús sendi til Bjarna. Magnús skrifaði þétt og á stundum smátt. Heilmikið er um orð 

runnin úr öðrum tungumálum í bréfum hans og því nauðsynlegt að hafa skýringar við þau. En 

eins og komið hefur fram var Magnús ekki feiminn við að viðra þekkingu sína á hinum ýmsu 

málefnum, á hinum ýmsu tungumálum og notaði óspart fræðiorð í bréfum sínum, eins og þau 

áttu við.  

Eins og greint hefur verið frá var Magnús kominn af valdamikilli ætt og öflugri 

fjölskyldu sem studdi hann til mennta og ábyrgðar. Magnús var mikill framfarasinni og 

föðurlandsvinur, metnaðargjarn og vinnusamur. Ekki nóg með að hann hafði áhuga á 

fjölmörgu heldur hafði hann fleiri en eitt og jafnvel fleiri en tvö störf með höndum og 

stundaði jafnan búskap meðfram þeim störfum. Magnús skrifaði margar fræðandi greinar um 

landsins gagn og nauðsynjar og var um langt skeið eini bókaútgefandi landsins. Jafnframt 

kom hann í framkvæmd ýmsum erfiðum málum í krafti embættis síns og má þar meðal annars 

nefna Almennu bænaskránna, fækkun dómstiga og tukthúsmálin. Ekki skorti hann sjálfstraust 

til að taka á erfiðum málum þrátt fyrir gagnrýni ýmissa samferðamanna sinna en hann var 

vissulega ekki allra eins og dæmin sýna. Segja má að skapgerðareiginleikar hans þrátt fyrir 

allt hafi komið sér vel á þessum erfiðu tímum sem um ræðir. 
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Skorturinn á Íslandi var tvímælalaust alvarlegasta vandamál stríðsáranna. 

Napóleonsstríðin höfðu einnig veruleg áhrif á efnahag annarra ríkja og má segja að 

kreppuástand hafi ríkt í mörgum ríkjum norðarlega í Evrópu. Sú staðreynd að á Íslandi höfðu 

lengi ríkt harðindi, og ofan á þau braust svo stríðið út, gerði slæmt ástand verra og má segja 

að ekki hafi mátt skeika miklu um að afleiðingarnar yrðu óbærilegar fyrir landsmenn. 

Siglingateppan varð til þess að mikill hörgull var á ýmsum aðföngum á borð við timbur, járn, 

tjöru, veiðarfæri og hamp en slík aðföng voru vitaskuld nauðsynleg til lífsviðurværis manna 

og einnig innanlandsframleiðslu til vöruskipta. Ekki var þó nóg að vörurnar bærust því að 

verðbólgan var orðin það mikil að færri og færri höfðu ráð á þeim. Magnús hvatti þó Bjarna 

Thorsteinsson til að sjá til þess að kaupskipin tækju með sér nóg af veiðarfærum til landsins. 

Valgerður Johnsen sagnfræðingur telur að hungurdauði hefði orðið mun meiri ef ekki 

hefði komið til nýjar neysluvenjur. Gífurleg aukning var í gerð matjurtagarða og voru þeir 

aðeins um 270 árið 1801, en tólf árum síðar orðnir 1.659 talsins, sem er sexföldun. Á sama 

tímabili fækkaði búfénaði í landinu um 10%. Eitt af verkum Magnúsar var einmitt að hvetja 

til þessa hjá almenningi með útgáfu bæklinga sinna um landnytjar. Jafnframt lagði hann fram 

tillögur í 17 liðum til dönsku stjórnarinnar á meðan hann var í Kaupmannahöfn árið 1808. Þar 

lagði hann meðal annars til að afnema netlagningarbann á ákveðnum svæðum. Í framhaldinu 

var stofnuð nefnd til að kanna framkvæmda möguleika þessara tillagna. 

Óhætt er að taka undir með Helga P. Briem sem sagði að það hefði verið happ Íslands, að 

Magnús skyldi vera á útleið um þessar mundir. Íslendingar hefðu ekki getað fengið betri 

fulltrúa til að tala máli sínu en hinn harðduglega og hámenntaða Magnús Stephensen. Magnús 

var einnig í betri stöðu en flestir aðrir Íslendingar til þess að hafa áhrif á siglingar. Í krafti 

embættis síns, þekkti hann marga meðal kaupmanna og ráðamanna, Just Ludvigsen 

stórkaupmann, kammerherra Bülow, stiftamtmann Bull í Björgvin og fleiri mektarmenn sem 

hann var í vinfengi við. Ekki má heldur gleyma sambandi hans við Bjarna Thorsteinsson en 

hann var einnig mjög vel kynntur í Kaupmannahöfn. Samt sem áður má segja að þó 

tengslanetið hafi verið gott þá voru aðstæður mjög erfiðar. Danska stjórnin virðist ekki hafa 

haft getu til margra hluta þó að viljann hafi ekki vantað. Helstu erfiðleikarnir almennt voru að 

fá kaupskipin tryggð fyrir hertöku og missi farms en þar við bættist að ferðir til Íslands voru 

ávallt áhættusamar vegna veðurfars.  

Magnús þrýsti ekki einungis á dönsku stjórnina til lausnar á siglingamálinu heldur leitaði 

hann einnig annað í trássi við bann Danakonungs, þegar hann sendi bréf til Sir Joseph Banks 

og bað um hans aðstoð. Þar hratt hann af stað atburðarás sem án vafa leiddi til lausnar hinna 

herteknu íslensku skipa. Magnús var einnig lánsamur að geta leitað til Bjarna sem var viljugur 
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að vekja athygli á þeim í dönsku stjórnarskrifstofunum, og reyndi eftir fremsta megni að 

fylgjast með fréttum af ferðum kaupskipanna. 

Af efni bréfanna í samhengi við aðrar heimildir frá þessum tíma má ráða að aðgerðir 

Magnúsar árin 1807 til 1809 hafi komið í veg fyrir enn meiri neyð þjóðarinnar árið 1809 og 

bjargað Íslendingum frá hungurvofunni, þegar um 12 skip Íslandsskaupmanna komu til 

landsins, og auk þess þau tvö kaupskip sem Magnús stóð fyrir að kæmu, þau Providentia í 

apríl og Neptune & Providence frá Rhode Island sem kom í lok ágúst 1809. Eða alls um 14 

kaupskip af 16 skipum sem komu til Íslands það ár. Það má einnig draga þá ályktun að hann 

hafi átt stóran hlut í að Justitia hafi verið send til Íslands árið 1808 með stanslausum þrýstingi 

sínum, eins og iðulega má sjá í bréfum hans til Bjarna, á dönsku stjórnina og Rentukammer. 

Frekari rannsóknir, til að mynda á viðhorfi kaupmanna til siglingaleyfanna, myndu án efa 

varpa enn frekara ljósi á þennan þátt í störfum Magnúsar Stephensen og þau áhrif sem 

viðleitni hans hafði.  

Magnús Stephensen setti mikinn svip á Ísland á fyrstu áratugum 19. aldar. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar varpa ljósi á þátt hans í að bæta ástandið á Íslandi á stríðstímum, þegar 

neyðin var hvað mest. Ekki fer á milli mála að Magnús var bjargvættur Íslands. Hann kom því 

til leiðar að hvorki meira né minna en að minnsta kosti 14 kaupskip sigldu til Íslands árið 

1809 samanborið við aðeins eitt árið áður. 
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7 Viðaukar  

7.1 Magnús Stephensen til Bjarna Thorsteinssonar 5. nóvember 1808. 

 

  (Bergen) Biörgvin þ[ann] 5. Nov: 1808 

Veleðla! 

Ástkiæri Herr Thorstensen! 

Þó mig gruni, að þér þegar frétt hafið af óförum okkar Adzer Knudsens,
155

 er samt góð vísa 

aldrei of opt qvedin, og því vil ég, vænst, eptir innilegt þacklæti mitt fyrir vinsamlegt allt og 

gott mér til handa í Höfn, raula Yður þessa Ferðarollu mína, enn þótt haptlausa af hlióðstöfum 

og samstæðum. Nær sigldum linann byr þ[ann] 3. Sept., frá Höfn, af hvörjum dró milli 

Helsingiaeyrar og Helsingborga, nærri hvörri síðarnefndri ég sá að af ásettu var haldið, til að 

losa sig við 6 já 10 Passag: til Eng[lands] er girntust að komast í adm[iral] skipið enska, og fá 

þar vegaseðil, en Knúdsen tiáði yfrið hollt þar strax að fá sína ensku License áteiknaða. Nær 

nádum ósk vorri og urðum, vegna ockar nálæga hallds, skiótt umkringdir af 1. fallst.báti og 5 

alvopnuðum byrðíngum, í hvörja varst sá fyrir manninum, með hlaðnar byssur, er mér sýndust 

allmargar miða svo á mig, að duga mátti, ef öllum var hleypt þeir lögðust allt umkring oss, 3 

offisérar þustu umborð, tóku strax yfirstiórn skipsins og rendu því sem notaleggst midt á milli 

2
ia 

[tveggja] eng[elskra Línuskipa, hvar við vörpuðum atkérum. Skipsbréf öll voru þegar flutt 

til admir[álsins], sem að morgni, kallaði Skipsherra vorn og oss alla kallmanns-ferðamenn til 

sín til yfirheyrslu, hafði hann þegar illann grun um vora ráðvendni, hét ferdamönnum til 

Engl[ands] engu góðu, en lét oss þó fara í náðum yfir á skip vort, og á áliðnum degi gaf 

skipinu fararleyfi og færði því bréf sín, með áteikn[aða] eng[skt] Licence.
156

 Sama qvöldið í 

myrkri sendi hann 4. offiséra um borð til að 
157

rannsaka vorn farm, og með þeim lið mikið, 

með lyktum og logbröndum mikið var rifið upp af því, sem varð, fram á nótt, og nú fundu þeir 

allt grunsamt, allt ætlað til Norvegs og til fallist. báta útbún[a] þar, svo sem hamp, færi, járn, 

tiöru og pappír, og auk þessa margt ecki danskar vörur, sem Lic[ense] einungis leyfði að ferja 

til Isl[ands]    því voru Skipsbréfin nú öll af oss tekin á ný, að morgni sendir 4. offis[era] með 

lið að skoða betur, svo leið sá dagur, að hvörs qvöldi oss var skipað að taka ofan bram-segl-

og-stengur; 2. dögum seinna qvadst Adm[irállinn] ætla að senda allt til Stockholms og þar til 

                                                 
155 Adser Christian Knudsen kaupmaður hafði fyrst starfað sem faktor á vegum Faneyjarverlunarinnar. Hann 

vildi koma upp söltunarstöð á Álftanesi sem Ólafur Stepensen vildi ei leyfa. Ásamt fleiri kaupmönnum kom 

hann upp söltunarstöð á Akranesi. Kona hans var Jóhanna Margrét Hölter, dóttir Diðriks Hölter. Árið 1805 

keypti hann verlunarhúsin kennd við Randers. Í lok ágúst 1808 var hann búinn að fá leyfi (pas) fyrir tveimur 

skipum til Reykjavíkur, Orion og Fem brödre, sem hvorugt sigldi það ár til Íslands frekar en önnur. Hann átti 

ekki afturkvæmt til Íslands. (sjá nmgr. 1 bls. 103 í Ferðadagbók Magnúsar) 
156

 Licence: leyfisbréf til siglinga 
157

 Síða 2. 
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þess enska Minist[er] á meðan skyldum við staldra við. Heimsókn enskra höfðum við 

dagl[ega] ástundum opt á dag, með ýmislegar spurningar. Við máttum hvörgi koma í land, og 

svenskir ei til vor. Þó stálust svenskir fiskimenn á hlið við oss með síld, og 1 svenskur Post: 

Capt[Capitain], hvörn óteljandi 18000 tunnur Diöfla, fengu við og við prioritæt
158

 uppá. Eptir 

15 daga skémtilega hvíld, fengum við loks bréf vor aptur og fararleyfi um nónbil þ[ann] 18da 

Sept[ember] illa birgir þá af vatni, og létum án dvalar í haf gegnum Cattegat, hvar við 

mættum 3. enskum Línuskipum sem allranáðugast sigldu á borð við oss, 1 sendi oss slúffu um 

borð og offisera, sókti Skipherrann og skipsbréfin, en sleppti hvörju tveggjia og oss strax. 

Eptir 2 daga höfðum við Líðandanes f[yrir] aptan skut; á 5 daga þareptir börðustum við í 

Norðursjónum við öskrandi storm á N. og mikinn ólgusió, og reyndum fliótt sannmæli 4a 

skáldsins: ofhlaðið skip má söckva senn, svo kéfur auður marga menn, því við láum undir 

verstu þyngsla áföllum alltaf, vort ofhlaðna skip hafði sig ei par upp, lá á hliðinni, og þar 

farminn baunum, grjónum og rúgi var lausum íhellt, (til að spara rúm), en nokkuð afbálkað, 

rann megnið af þessu yfir í stiórborða, og skipið gat aldrei rétt sig við, tók að 
159

gliðna sundur, 

sem fást á deckinn, við hvört borðstockar utan með losnuðu, leki kom frekur, pumpað var 

aðra-hvörja 2
an

 klst. og þá lengi í senn, og síðast í 2 daga, pumpuðust sjóvotar baunir upp, 

hérum ½ tunna í senn og meira, og skipið þýngdíst svo, að við urðum enn djúpsyndari: nú var 

haldið til lands, og með nauð náðist höfn í Egersund í myrkri þa[nn] 25. Sept[ember] enginn 

Lóts kom fyrr enn við vorum komnir inn á milli þraungra skerja. Að morgni qvadst Knudsen 

selja hér farm sinn, kiöldraga skip sitt, ecki hugsa til Isl[ands] í ár, nú i Dec[ember] til 

Jótl[ands] og þaðan í vor til Isl[ands], ég sá að þá var hans snemma í þ.á.[þetta ár] 

Sept[ember] áteikn[aða] Lic[ense] ónýt, og brá strax við að ferðast til Þránd[heims] og reyna 

hvört ei næði Trampara þar. Ferðaðist nótt og dag í vondsku veðri lengst af, uns ég með 

töluverðum kostn[aði] komst hingað þ[ann] 1. Oct[ober] Hér lagði Hra. Bull
160

 ásamt mér að 

ríkum kaupm[anni] Agent Hans Krohn
161

 að giöra skip út til Isl[ands] með nauðsynja vörur; 

ég mátti géfa honum Lista yfir þær og hiá teikna prísa, sem vissir væru þar í hærra lagi, að 

hvörju búnu hann, eptir ½ dags um þrek. og reikn: sagði ég skyldi ei lengra ferðast, skipið 

skyldi vera til og seglbúið um 8. Daga. Ég gladdist miög, reit S
ra

 A. Helgesen að koma með 

Þorl[eifi],
162
 ef vildi strax en    hann var til lucku sigldur burt og bréfið náði honum ei fyrr en 

                                                 
158

 prioritæt: forgangur 
159

 Síða 3.  
160

 Johan Randulf Bull (1749-1829), forseti (præsident) yfirréttar í Björgvin en árið 1802 skipaður stiftamtamður 

í Björgvin. (sjá nmgr. 56 bls. 114 í Ferðardagbækur Magnúsar) 
161

 Hans Krohn (1742-1808), Stórkaupmaður í Björgvinog umboðsmaður (agent). Krohn-ættin var þekkt 

kaupmannaætt í Björgvin. (sjá nmgr. 58 bls. 114 í Ferðadagbækur Magnúsar) 
162

 Þorleifur Guðmundsson á Stóru-Fellsöxl, (Ferðadagbækur Magnúsar sjá nmgr. 28. Bls. 22.) 
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líkl[ega] í Xssand [Christiansand].
163

 Skipið var nú hlaðið í bragði með 300 [tunnum] rúgs, 

200 [tunnum] jarðepla, mikið járn, tiöru, mikið af hampi og færum og rétt ferðbúið, þegar 

Agent Krohn lagðist veikur á þriðjud[dag] af ascenderandi Podagra,
164

 og lá daudur á 

fimtudag. næsta. Nú forsigladi, Skiptari allt. Formynd. og yfirformynd: ómyndugra þar 

erfingia hans protesteruðu Exped[ition]
165

 framhald, þókti seint á tíma og hættul[egt] vegna 

stríðs, Skiptarétt[urinn] friádi þá með Deos.
166

og skipið var út losað. millitíð var ½ Mánuðr 

tapaður. 2 Erfínganna aumkuðu óhapp mitt og buðust til að framhalda Exped[itioninnar] gæti 

ég hér skaffað Assurence
167

 fyrir NB Sióskaða. Ég tók að reyna það, en allir afþökkuðu vegna 

vandkvæða ferðar og tíma til þess íslagða óveðrasama Isl[ands]. af hvörju illar sögur einar 

voru algengar, og vegna þess að skipið væri gamalt. (:því Kóngur assur[ence] ei til Isl[ands] 

nema f[yrir] Opbringelse,
168

 en fram og aptur nú milli Danm[erkur] og Norv[egs] einnig 

f[yrir] sióskaða, auk mikilla verðlauna og þetta ei, skildi nú Isl[and] við góða adstoð, og mig 

við von í ár að komast þángað. Dymmir og þánkafullir giörast því mínir laungu tímar. Enn tók 

ég að erfiða uppá nýia útgiörð strax án allrar Assurence, með 10 Actier,
169
 uppá duglega 

skipsútgörð héðan og besta farm. Subscript[ion] féck ég eptir 3 daga fulla, en    þá kom frá 

Regier[ings] Commis[ion] Ordre að setia öll Biörgvins skip í Requisition
170

 til Danmerkur, 

uppá fyrrnefnd og meiri gæðaskib. Þau og Reqvisit: báru nú viðkom[u] í vængjum til 

afsökunum þar eckert skip væri fáanl[egt] öll krafin til Danm[erkur] sem hér væru, en mörg 

uppnæm giörð í Engl[andi] og 20. enn á leid[inni] heim frá Archang[el].
171

 Mörg og teppt í 

öðrum lönd[um] Ég géck heim og nöldradi miög svo melancholiskt:
172

 in magnis voluisse hat 

eft.
173
   nú frétti ég first f[yrir] 3 dögum að Þrándh[eims] skipið hefði beðið Tr[ampe] vel að 

lifa, og siglt fyrst í Sept[ember] en Tr[ampe] komið til Nov[Norvegs] first circa 8. Oct[ober] 

Laus fregn bar, að með honum færi einn Matador, máski Eptirm8. [Eptirmæli]
174
 efni til 

Isl[ands] (nafnið vissi ég ei)    en    nú tel ég frá að Tr[ampe] fari þangað framar.  

Uns ég nú heyri framar um hans, og um Knudsens fyrirætlun, og þess Islandsfara, sem 

kom nýl[ega] til Christ:[ians]sand, og fór frá London 2. Oct[ober] (:hvörjum ég hefi ýtarl[ega] 

                                                 
163

 xssand: Kristjánssandur í Noregi, Magnús notar nokkrar frumlegar útgáfur af þessu orði í bréfunum.  
164

 podagra: þvagsýrugigt. 
165

 expeition: leiðangur. 
166

 Síða 4. 
167

 assurance: tryggingar. 
168

 opbringelse: hertekning skipa. 
169

 actier: hlutabréf. 
170

 requisition: krafa, t.d. þegar eitthvað er gert upptækt eða tekið eignarnámi. 
171

 Archangel í Rússlandi.  
172

melancholi: svartsýni. 
173

 Magnús átti til að rifja upp latínukunnáttu sína í bréfum sínum.  
174

 Líklega á hann við eintak af Eftirmælum 18. aldar sem Magnús fór með til Danmerkur til útgáfu. 
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þarum skrifað) og uns ég heyri hvað R[entu] kammer. afræður með nyia Exped[ition] til 

Isl[ands] héðan eða frá Þrándh[eimi] (: héðan vildi ég heldur óska, þar hér er af öllu lángmest, 

með vægasta verði, og kemst síðan til Isl[ands] mun ég verða hér í Biörgvin, og vildi álíta sem 

miög huggandi nýtt vinastycki
175

 af yður, at meðtaka hér fréttafróðann pistil um allt hvað á 

þessum (m
r
 fiærvistar-dögum) hefir viðborið í yðar ríki, allt um stríð, frið, orustur, vopanhlé 

við Svenska, um hvört hér og um frið við þá mikið talast, spönsku málefnin
176

 allt hvað snertir 

vort föðurl[and] (literaria,
177

 inclusive
178

 Thorkel[in] Bedvinter.) og    komi Þrándh[eims] 

skipið tilbaka, um allt hvað það publ[icere]
179

 og priv[at] interesser, meðfærir illt og gott, og 

hvað R[entu] Kammer þar eptir giörir við það, eða síðan ég fór, því þar allir í Isl[andi] vænta 

mín í haust, vænti ég engra bréfa, eða frétta þaðan, um hvörjar þó maður í m[ínu] 

Forfatn[ing]
180

 ei getur verið koldblodig
181

 Um Tr[ampe] Eptirm[ann] og ...[ólæsilegt] 

Emb[ættismann] Bestyr[else]
182

 framvegis á meðan, vildi ég og vita, samt útfallið í 

Canc[elli]
183

 um Ansögn
184

, f[yrir] Lands-uppfr[æðinga] Fél[agið] og þess privil[egere] 

Confirm[ation] og giarn[an] fá þær hingað sendar, ásamt bréfum til Réttar[ins] eða mín. ---- 

Sömuleiðis um Sýsluma[nns] Jónas. Schév[ing] Afslag
185

 í Afg[ørelse]
186

 og sé það enn ei 

afgiört, óska að gætuð nuddað Jensen
187

 til þess, svo næði mér, en --- umfram allt tvennt, sem 

ég fastl[ega] vona, að þér með góðfýsi frekar viljið aðstyðja við viðkomendur og strax fá 

afgiört, nl[nefnilega] í Finants-Colleg[ium]
188

 Ansögn[ing] m[ína] um Skatta-eptirgiöf fyrir 

oss alla í Lands-yfirrétti, og að svarið næði mér hér sem fyrst, og í Rentuk[ammer] 

Resol[ution] um sendingu nýs skips héðan með nauðsyniar fólkinu til biargar, hvarum ég nú 

                                                 
175

 vinastycki: vinargreiði. 
176

 Síða 5.  
177

 literaria: bókmenntir.  
178

 inclusiv: innifalið.  
179

 publicere: gefa út. 
180

 forfatning: ástand, ásigkomulag. 
181

 koldblodig: kaldrifjaður. 
182

 bestyrelse: stjórnun. 
183

 kannsellí: Stjórnarskrifstofa Dana sem meðal annars sá um málefni Íslands. 
184

 ansögning: umsókn. 
185

 afslag:afsláttur 
186

 afgørelse: ákvörðun. 
187

 Hans Jensen justitsráð starfaði í Islanske og Finmarkske Handels Realisations Comission í Kaupmannahöfn. 

Um hann er ekkert frekar vitað, en hann hefur auglóslega fengist við íslensk málefni enda mikill vinur Magnúsar. 

(Ferðadagbækur Magnúsar sjá nmgr. 25. Bls. 51) 
188

 Collegium: Fjármála eða fjárhags félagar, háskóli eða stjórnarnefnd. 
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skrifa því og Jensen, og óska það verði héðan. Komi Thielsen
189

 heim frá Engl[andi] eða, sem 

ég ágiska, sé hann það, sem nú liggur í Christianssand, [Kristjánssandi] og fer líkl[ega] heim 

og svo með eng[elska] Licence til Isl[ands] í vor, biður hann um passa í Rentuk[ammer], og 

þá vænti ég með honum til Isl[ands] eptir frétta ríkum pistli, og bið yður giöra svo vel um 

Nýársleitið heilsar og, að amalga
190

 við þann botaníska
191

 Profess[or] Hornemann að siá 

m[eðal] ans[annars] um nýárið afgiörða, viðvíkjandi Flora Danica handa, Lands-

uppfræð[inga] Fél[aginu], sem hann hefir lofað mér, og að hún þá kiomist með Thielsen, samt 

Continuat: af oeconom[iske] Annaler [fjárhags árbækur] frá Prof[essor] Olufsen,
 192

 sem hann 

leverer [gefur] gratis og Contin[uat]
193

 frá Gyldend[al] af period.
194

 Skriva og þessháttar til 

míns intender[e] Læse Sem fuldmægt[ig]
195

 Wahl þar, lofaði að taka við hiá Bókhöndl[ara] og 

senda, en veit líkl[ega] ei af ferðunum. (:NB. Thielsen er æ vanur að koma til Khfnar, frá þér). 

Þá vænti ég og frá nefndum Prof[essor] Hornem[mann] að fá, nockur lofuð Exempl[ar] með 

illuminer Koparst[ungum] af m[ínum] ritgiörd: um Söl etc. og komið 
196

nockur ný, jurid. 

oeconom[iske] eða önnur markverð bók út, sem þér dæmið instructiv, eða mig interesser.
197

 

Illt eða gott, veit ég að Wahl (:hia Gyldendal) eptir Yðar beiðíngu með þeirri ein vissu ferð 

sendir mér hann.
198

(:finis coronat opus, því þér verður fínis hvörki fundinn né Lesinn:) Að 

endingu bið ég yður þó, að láta ei þetta koma, nema sönnum vinum fyrir siónir og forláta það 

allt, skrifa mér ófranqverað
199

 hingað, nú þessu næst skrifa ég líkl[ega] Lieuten[ant] Jonsen, 

lagsm[anni] yðar vonandi að hvörr yckar commúmniceri (eða f[yrir] öðrum), þar ég spara 

póstp[eninginn]. Lifið báðir fésælir og unnið framvegis yckar vini M:Stephensen. 

Leiðist nú ei að ég qvabba um svo mikið, sem ég veit orsakar yður ómak og mæðu, en – 

ég treysti yður svo vel til þessa, og ef ei yðar góðvild. Má ég biðja yður fortelja m[eð] forna 

Verstu forlög. meira og segia: að ég biðji þacklátl[ega] að heilsa, en skrifi hann ei fyrr enn 

heimkominn, verði það fyrr enn í eilífðinni, Kammerraad Woldum Justitsr. Thorlacius og 

                                                 
189

 Hans Thielsen var skipstjóri á Rennthier og átti 1/5 hlut í skipinu og farmi. Skipið var hertekið 19. ágúst við 

Kaupmannahöfn en síðar flutt til Yarmouth og kom þangað 28. október 1807. (Ferðadagbækur Magnúsar 

Stephensen. Inngangi, bls. xxix, xxxvi). 
190

 amalga: nefna eða minnast á. 
191

 botanikar: grasafræðingur. 
192

oeconomiske annaler: fjárhags árbækur, gefnar út af Christian Olufsen (1763-1827). 
193

 continuat: framhaldið 
194

 period: tímabil. 
195

 fuldmægtig: fulltrúi. 
196

 Síða 6. 
197

 intressere: að vekja áhuga. 
198

 Spássía. 
199

 ófranqverað eða ófranquerað : ófrímerkt. 
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Petr[eus] Siverts, bið ég kiærl[lega] að heilsa og einkum m[ínum] Alda-vin, Nyerup, og 

Canc[ellí]raad Schwartsen, og kaupm[ann] Just Ludvigsen, með m[eð] mínu fríða Æfintýri, 

og framyfir allt Hr. Lieuten[ant] Jonsen, ásamt öðrum góðum Löndum (:sé ........[ólæsilegt] 

utpote horum exclusum numero:), og kaupm[ann] Isfiord heilsa ég kiærl[ega], viss um að 

hann f[yrir] laungu veit ferðas[sögu] Colvigs
200

 og Erichsens,
201

 hvörja ég veit eckert um, 

síðan þeir circa 23. Sept[ember] lögdu frá Gothenb[burg]
202

 til Engl[ands].  

 Miög eru tímar nú lángir í þessum annars stóra, ríka og fallega stað, hvar alls nægtir 

og auður mikill búa hiá nirflum, sem siálfir eta og drecka vel, en mega engu voga og írekast 

missa til annars. Sá ný-dauði Krohn telst hafa eptirlátið hérum 4. tunnur gulls, og var, að sögn, 

sá einasti ærusami og mennskel[ig] fölende Kaupm[aður] hér, margir skulu hér ríkari og þar 

nálægt. Þýska bryggian er falleg, með hreinar 56 stóru samsíða pakk-og höndlunar-hús. Allt 

er hér kaupmenn og allt búðir nærfellt allstaðar, nema fáir Emb[ættis] menn á stángli á milli. 

Höfnin, festingin falleg. Legan þakin gría komandi og farandi skipa, og –þó stríð sé, er hér allt 

í activité með Ud-og Indskipunn hér; Trónhiem, Christiansand, og Austur-kaupst[aðirnir] allir 

sækia nú hingað allt, hér er fullt þaðan af reisandi kaupmönnum, og þó sést lítið skorda, þó 

hvörr fari með hlaðin skip á brott. 

Hér er ei dýrt; #. Kiöts 8s., smiörs 2 as 16s. #. 1. [tunnur]
 
rúgs g til 10

rd 
, kartofl[ur] 2

rd 

[tunnan], fiskur í góðum s: lágum prís. Gamal-ostur 8s. [tunnan].
 
Tólg 16s. [tunnan].

 
. góð 

stígvél 6
rd 

, ungesk: 7a 8r
d
 – púðursykur 28=36s. Caffe 5 ....[ólæsilegt] 1. Faðm, birki brennis 

3
rd

. 18 faðma lángt færi, á dygurð sem var 60 faðma færi, 1bs. lystigheder: baller, Concerler, 

Comoedier. Klubbere 
203

 Ei við þeirri endalausu tíð á slig, með engelskum lestrum, þegar ég 

er algáður, sem sialdan né, sá – fredt að heimboðum, hvor ómælt er veitt og druckið. Um borð 

las ég Campes Robinson, eng[elska] Wolfs
204

 og Olsens,
205

 eng[elska] Læseb[og] og 

                                                 
200

Sennilega Frederik Kolvig, umboðsmaður Kjartans Ísfjörð, kaupmanns á Eskifirði, sem var sendur til London 

til að reyana að leysa skip Kjartans, Charlotte Amalia og Regina, úr haldi. Kolvig lenti í miklum hrakningum og 

hafði ekki árangur sem erfiði. (sjá nmgr. 5 bls. 104 í Ferðadagbækur Magnúsar). 
201

 Erichsen er óþekktur. Kjartan Isfiord var að gera út skip sitt Regina en skristjóri var Carsten Christensen Juul. 

(sjá nmgr. 7 bls. 104 í A.A, Ferðadagbækur Magnúsar Stephensen 1807-1808). 
202

 Gothenburg: Gautaborg. Á þessum tíma var Gautaborg mikilvæg vörudreifingarmiðstöð fyrir breskar 

útflutningsvörur sem settar voru um borð í hlutlaus skip sem sigldu inn Eystrarsaltið. 
203

 Vinstri spássía 
204

 Odin Wolff (1760-1830), rithöfundur og kennari í Kaupmannahöfn. Hann gaf út kennslu- og orðabækur á 

ensku, þýsku, frönsku og latínu. Engelsk Læsebog kom út í Kaupmannahöfn 1788. (sjá nmgr. 105 í 

(Ferðadagbækur Magnúsar,bls. 125). 
205

 L. B. Olsen, Nyeste Engelske Læsebog for Danske, indeholdende en Samling af interessante, engelske, 

prosaiske og poetiske Stykker og en accenturet Ordbog: tillige med en kort engelsk Grammatik, gefin út í 

Kaupmannahöfn árið 1800. (sjá nmgr. 21 Ferðadagbækur Magnúsar, bls. 107). 
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eng[elska] Und Dautsche Gesprache, hér: Lingreens, Gedikes,
206

 samt Brúns prosaiske
207

 og 

hans paetiske Læseböger, og hugsa nú senn að giöra hvörn eng[elska] Matros
208

 ég hitti 

orðlausann með eng[elska], barbarismen, og það kalla ég að vera vel að sér. verte  

                                                 
206

 Friedrich Gedike: Engelsk Læsebog for begyndere, tillige med Ordbog og Sproglære, sem kom út í 

Kaupmannahöfn 1797. (Ferðadagbækur Magnúsar, bls. 122.)  
207

 prosaiske: bókstaflegur. 
208

 matros: háseti á sjó. 
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7.2 Magnús Stephensen til Bjarna Thorsteinssonar 12. nóvember 1808. 

 

Biörgvin 12. Novembr. 1808 

 

Astkiæri Hr. Thorstensen! 

Nóg er af pappír í Biörgvin á 3 og 4
rd

- hrísið, þó siáið þér, að ég spara hann, annars óvanur því 

það er til sparnaðar- póstpen[inganna] og ég bið yður giöra eins, ég man þér gétið skrifað 

smátt, en ég skal lesa við microscop.    Þann 9. h[uius]
209

 ritaði ég yður lángt og ætlaði nú ei að 

rita yður heldur Hr. Lieuten[ant] Jonsen eptir ráð f[yrir] giördú, en- ég sló því af, af ótta að 

hann væri ei við, kappinn máski skotinn, dreginn út í leiðangur, og nú að glýma á Svíþióð, 

Köldu (fyrst vetur er kom [inn]) í stuttu máli: flekinn úr borginni en sé hann við, sýnið þér 

honum, með kiærri qveðju m[eð] og ósk að skipta vilduð hentugl[ega] qvabbi m[eð] á beggia 

góðvild og vinfengi mér tilhanda, líka báðir viliuglegast skrifa mér, en ófranqu[erað] því það 

dæmi ég réttvíst og tilheyril[egt] og þacka mikil[lega] til, þvi nú er vetur orðinn fiarskal[ega] 

Lángur, að mér finnst.- Buschs og Pauss
210

 dugga, Reydarfiördur kom hér í fyrrad[ag] frá 

Scotl[andi], segir Petr[eus] og Siverts[en] (og Gunnl[augur] Haldorss[on])
211

 sigldu á Lötu 

Brúnku til Fróns þ[ann] 29. Sept[ember] alls með 400 tunnur rúgs, og lítið eitt af Caffe, sykri, 

tób[ak] og indig[o]
212

 en ei öðru, og Færeya-þiófinn, þýska Hompesch: hafa heims[ótt] 

Frydensb[erg] og Isl[eif] Einarss[on] og létt á þeim öllum kössum, og tekið þeirra skriflegt 

attest, að Kóngur og kaper
213

 áttu þetta og ecki meira, deponeradi það nú í Lundúnum til 

fyridæmingar á andskotans valds: hans siálfs Hollendsk fiskidugga var á leið frá Isl[andi] 

Vestfiördum, hvar hún í sumar einmana sat og góss beið, var nýl[ega] hert ek i n n  leidd til Leith 

á Scotl[and] og qvað margra nauð þar manna á milli þá þegar vestra og bráðl[ega] horfa til 

mannfellirs.  

                                                 
209

huius: þessa mánaðar. 
210

Henrik Christian Paus, kaupmaður á Ísafirði, í félagi með Busch.( Ferðadagbækur Magnúsar, bls. 139) 
211

 Gunnlaugur Halldórsson (ca. 1772-1814), verslunarstjóri. Hann var stúdent og var boðið að gegna 

sýslumannsstörfum í Gullbringu-og Kjósarsýslu 1801 en afþakkaði boðið. Hann varð verslunarstjóri í 

Hafnarfirði 1803-1810. Gunnlaugur var farþegi á De Tvende Söstre ásamt Magnúsi og fékk aðstoð frá Sir Joseph 

Banks. (Ferðadagbækur Magnúsar, bls. 140.) 
212

 indigo: blátt litarefni. 
213

 kaper: vopnað skip í einkaeign sem hertekur flutningaskip óvinar á stríðstímum með samþykki yfirvalda í 

heimalandi sínu. 
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Aptur er greifi Trampe orðinn eckjumadur!
214

 Ég hef nú ritað Busch og Jrd[Justitsráð] 

Jensen um ferdalag þessa skips til Fróns, og óskaði með því að komast héðan fyrst í Mart: - I 

Drottins nafni hángið óaflátanl[lega] í Jensen að giöra undandráttarlausa gangskör að 

skipaferð. Með biörg f[yrir] fólkið, og peninga nóga í fl[eiri] ár f[yrir] Emb[ættismenn] en án 

hvorra, eða launanna, við allir erum þar steindauðir. Ég kénni þegar hroll-snerts við og við, að 

hugsa heim til ástands allra þar, æðri sem lægri, nú án launa og mig slær erindis komið ég á 

loks heim, að sama kosti, enda beit í ár eins mikið á mig ferðin þangað, sem ímindan ástands 

minna þar, og báginda. Látið mig nú aptur og aptur vita hvað ágengt verður og afráðið, sem 

sagt, ófranquerað, og hvað víst er um ferðir Henkels
215

 skips og Sivertsens, til Fróns, sem ég 

veit muni komin með Lic[ense] til að hlaða í Danm[örku] nær fara þau og hvaðan? Er ei vegur 

þau hlaði strax og liggi hér vetrarl[angt] eða nálægt, til þess að vera snemma til? Eins um 

extra útgjörð skipa héðan og hvort eða [hve] nær og hvaðan, einnig með hvör
m

 Tr[ampe] fer, 

eða hvör í hans stað? Hvört nockur skip frá Danm[örku] hafa í haust farið til Fr. hvaðan og 

með hvörja farmi og hvörja Höfn? Hvort Isfiords skip frá Eng[landi] hafi haldið þaðan, til 

Isl[ands] í ár, eða Thielsen, sem Henks[Henkels], Skips[stjóri] Hólm líkl[ega] veit eða þeir 

hafa ....,[ólæsilegt]
216

 skrifað Isfiord og – umfram allt - sérhvað illt og gott, sem Þrándh[eims] 

skipið í Retour færa kann í frásögn frá Isl[andi] – ecki að nefna að convoluteruð
217

 bréf til 

m[ín], ef eru, sendist mér, og að mér skrifi hvað vinir yckar skrifa yckur, sem dóm um útivist 

m[ína] etc: etc. allt fréttnæmt þar og hiá yckur, umbreytingar, dauða, og ráðstafanir um 

Isl[ands] málefni. Ástand í Isl[andi] etc. því – ég vænti einkis bréfs þaðan, þar menn vænta 

m[ín]. – Mikið hefi ég nú lagt uppá Jens[en] sannri elsku Isl[andi] til góðs að votta dugnað 

sinn við vyrði hann það allt í þessari tíð að vettugi, og ei gét ég meira héðan reynt, því aptur 

skifa ég nú báðum Colleg[ier]
218

 og sendi á hérum, og Exped[ere] til Isl[ands] 

Hvað ég reit ydur um að biðja Prof[essor] Botan[iker] Hornem[mann] fá afgr[eidda] ... 

Ans[ögning] m[ína] um Flor[a] Dan[ica] til Landsuppfræð[inga] Félags[ins] og senda hennar 

og bóka frá Gyldendals, og Continuat af Lestra[r] fel[ags] Giafabókum, yfir hvörjar, að því 

leiti þær eru í verkun, er continuerast, ég vildi mega biðia Prof[essor] Nyer: að géfa hr. 

Gyldends[dals] fullm. Lista, útdreginn af þeim prentaða Catal[og] yfir Lestrarfél[ags] 

bækurnar, fer nú best að senda allt með Sivertsens Licentiat skpr[skipstjóri] :. Greÿsen, (:þó 

                                                 
214

 Greifynja Trampe, Anna Dorothea Colbjørnsen, var fædd 1792 og var önnur eiginkona Trampes. 

(Ferðadagbækur Magnúsar, bls. 139.) 
215

 Henrik Henckel (1759-1817), Kaupmaður. Hann varð eigandi Þingeyrarverslunar 1787 til dauðadags. 
216

 Ólæsilegt vegna innsiglis aftan á bréfinu. 
217

 konvolut: umslag. 
218

 collegier: stjórnarskrifstofur á við bæði Rentukammer og Kansellí.  
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hann aldrei komist um sióinn, orð lagdur og meinstaður þverari .....[ólæsilegt] og láta 

Hornem[an] í tíma vita fyrirfram hans burtför ónaumt tekna, því eptir það les. falla kann, 

tekur langann tíma að illuminera allt verkið, og óilluminerað vil ég ei, sem hann veit. 

Augsýn[ilega] m[eð] hiá honum þarf að daterast nú í Biörgv[in]  

Um stuttar-eða lángvinnrar styrjaldar líkindi má yður og vel takast á ramma frönsku að 

rita. Fallega fóru Bretlendíngar nú með Franska Fulltrúann, sem ásamt öðrum úr Garðaríki 

voru sendir fr. (til friðarsamninga),
219

 keisaranótinni, krýndu þenna nærstnefnda heim til 

Lundúna með heiðursfylgd strax, en hnepptu franzósinn í varðhald á ensku herskipi og liðu 

honum ei að líta í land. Viss er ég þó um að augna skálkarnir á Bretl[andi] hafa með 

guðhræðslu andvörpun um nógum, feyckst ásamt nú í kirkjur á allra heil[agra] m=u, [messu] 

og grenjað þar; Sælir eru með hjarta hreinu, því etc. og – friðsamir svo allt að einn, allir etc. 

ætíð siálfum sér líkastir í útr. skynhelgi og skálkapörum Hvar stúderaði Th-. R...n [Thorkelín] 

seinast, sá nýi bibliu-Exeqet.
220

 og andatktugi siðbóta kennari og ...[ólæsilegt]  

Forláti yckar Velbyrdugst;
221

 Hr. Lieuten[ent] og Hr. Kopiist báðir nú siálfir ný-

disponeraði. og installeraðir í nýía metorða niðurskipun og .......[ólæsilegt] þess vegna verður 

oss. ..velkomm [ólæsilegt] med hvað onskar til lucku. Yckar ævarandi vinur  

    M. Stephensen. 

Spássía. 

I. P.S. Hér hafið þið á Ævarstýta öðrum. 

Sladursígyldi .....[ólæsilegt] gott við Þorgeirs Páls[sonar] hátíðl[egar] onskar ærkar 

prédikun; hann fá ég veit géfid. Guðm[undi] Petri, quid? Og quo abiturus ? 

1. Til friðarsamninga. 

 

 

  

                                                 
219

 Innskot af spássíu. 
220

 Í sambandi við biblíuskýringar. 
221

velbyrdugst: (í titli, ávarpi) æruverðugheit, yðar velburðugheit. 
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7.3 Magnús Stephensen til Bjarna Thorsteinssonar 19. nóvember 1808. 

 

Biörgvin þann 19
da 

Novembr. 1808 

Elskulegi Herr Thorstensen! 

Enn bara frá Hólmi eða Biörgvin! heyrist mér þér segið, við meðtöku þessa 3
ia
 Pistils míns til 

Th (:imoth:) orstens: já, og einmitt af orsök, ad ég óttast hann megi verða hinn ...[ólæsilegt] 

og að hinir 2 elldri séu drucknaðir, því svo er óvíst og seint að byggia á Póstferðir nú, milli 

Norv[egs] og Danm[erkur] að nokurt veitir af Triplicater; í 10 vikur kom enginn Khf
e 

[Kaupmannahafnar]
 
póstur til Noregs, og þá 10 í einu í Octobr. og nú miðar honum um seint, 

því í dag sáum við fyrst Dagen og Berl[inske] Stats-Tidend[e] Seinast til 10. Oct[ober]- (en þó 

pósturinn frá Christiania hingað eina 6 daga á leið:). Skyldi nú enskurinn eða svenskurinn 

giöra vel það að bæta gráu ofan á svart, og kapra upp m[ín]. 2. fyrri bréf, eru þau sem 

óskrifuð, og því verð ég hér, sem allra styðst að repetera þeirra innihald, nenni þó ei að skrifa 

öðrum Coll[egium] enn Cancell[í] hvörju ég f[yrir] viku ritaði áður, nú R[entu] Kammerri þá 

og f[yrir] ½ mán: s: 5.
ta
 og 11

ta 
Nov[ember] ásamt ydur. 

Ecki vil ég samt nefna hér framar ferðasögu m[ína] eða hvörnin ég er hingaðkominn, því 

þó bréf m[ín] ei komist, gét ég til að S
ra

 A. Helgesen, hafi útdeilt henni til yðar, og það bréf sé 

þó komið. Hitt liggur mér meir á hjarta, 1° að mælast til og góðra framqvæmda yðar við Jústr 

[Jústitisráð] Jensen, um ......[ólæsilegt] Anvisn[ing]
222

 híngað, uppá það af Launum m[ínum] 

f[yrir] eitt ár (: ecki nefnt þetta ár:), sem ég hér mætti við þurfa og umbiðja, því ég mun þurfa, 

ef héðan kémst nockurt., þeirra víst með f[yrir] fullt ár, hvarum ég hafi Jens[en] priv[at] ritað, 

en, - bið um Ansv. in duplo - - 3: 2 föstd[u]d[aga] í röð, frá R[entu] kammer. og það nú strax 

án dvalar. 2° að Siálfir vilduð í Finents Coll[ege] ámálga og útverka, og biðja Jens[en] privat, 

recomendera sínum góða aldavin þar, deputereðum, Etatsr[áði] Birch (: eða hvað hann heitir,) 

Ans[ögning] m[ína] f[yrir] oss alla í Landsyfirr[éttinum] um fríun frá Rangsk, og allslags 

Launa-afkostn., svo þetta litla mætti oss sem fyrst, til góða koma og verða nú commúnicer. í 

tíma. Eins í Rk[Rentukammer] um Snu. Schev[ing] rest. og afslag i Sýslu afg.  

3° að hánga óaflátanl[ega] í Jensen
223

 í Föðurl
s
[lands]

 
vors og menneskel[ig] hedens 

nafni, um strax að resolvera, um útgiörð skipa til Isl[ands] héðan og frá Þrándh[eimi] svo 

gætu héðan lagt þángað fyrst í Mart: - hvað nauðsynl[egt], er að forðast hertöku og – þar 

póstur er svo seinn og óviss, er nú því engann tíma að missa. Ég hefi tiáð honum, og 

                                                 
222

 anvisning: leiðbeining, úthlutun eða ávísun á úttekt. 
223

 Jensen var justitsráð að nafnbót og fulltrúi í Rentukammerinu sem sá um Íslandsmál. Hann átti sæti í 3. sinn í 

nefnd sem konungur setti til þess að skoða tillögur Magnúsar. (Helgi P. Briem: Sjálfstæði Íslands. bls. 38.)  
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Ludvigsen og Busch (:hvörjum ég og hefi skrifað:) prísa á flestu hér, sem nú eru lækkaðir á 

Rúgi, brv [brennivíni] og hampi, svo, að nú er 1. [tunna] Archang. rúgs á 9
rd 
βogs: 36 [tunnur] 

hamps 8
rd 

, en sktt
224

. á 70
D
, sktt. af góðum Hör á 60

rd
, flensb. ... [ólæsilegt] á 34

D
 tunnan. hitt 

eins og ég skrifaði kartöflúr á 2
D 

Tun
nan 

100
dr

 tunnan
 dr

 riis,
225

 skipp. 13 ..[ólæsilegt] Tun
nan

. 

Caffe, sem í Khf[Kaupmannahöfn] nærfellt, púðurskykur enn vægra. Grión og Ertur, indigó 

ófáanl[egt] Gott smiör nóg á 2oss. Kiöt á 8 s.- Járn, timbur, tiara, svigar, Lýsistunnur tómar 16 

bendtar (nauðsyn[egar] til Fr) og margt annað með vægu verði. Um fisk tala ég ei, bæði nýann 

og harðann (til skipsprovis[ion]). Sallt 8
rd

 Tunnan 
00

 – Giörið svo vel, í mínu nafni að segia 

þessum 3 þessa prísa- umbreyt[ta] og quelja þá til að svara mér fliótt, og einkum vel. Því 

mestu pericul[um] er in mora. 

226
4: Ég vænti þá og fá eptir Þrándh[eims] skipinu frá Isl[andi], sé það ei strandað eða 

tekið af Vinunum. En-ég vænti einungis sorgartíð[inda] þaðan, ecki að sönnu enn þá 

mannfellirs það 1
ta
 [fyrsta] ár. og nú hásumars, er hans þó nú í vetur víst og framvegis, en 

embættism
a
 [embættismanna] neyðin tekur þar nú yfir allt síðan þrællinn Hombedsh

227
 

(Oberst við þá hannover. Legion, þó emerit[us]) sem svo vel rúði Færöyar í sumar, er 

nýkominn frá Riekjav[Reykjavík] til Lond[on] með alla Kóngs og aðra Kassa, 35,000 
rd 

í allt í 

peníngum, auk þess, hann líkl[ega] rænt hefir skip sitt fullt af góssi þar og í kring; nú hafa því 

emb[ættis]m[enn] engann oss til að kaupa neitt með; Skólinn tel ég nú víst verdi ei haldinn, en 

verst, ef eckert fæst til Tukthússins, og hungrið á síðan giörir únga manna rasandi til ódáða, 

ráns og þiófn[aðar] allstaðar hvar einhvör matarvon er og óttaleysið fyrir staffi í fángahúsum 

er ei lengur géta annast og forsorgað sakamenn, býður þeim (öllu helldur einn aptrar) til 

bráðar. 

Petr[æus] og Siverts[en] einir á (lötu Brúnku) með ecki ¼ Last, eru það einasta skip af 

þeim í Engl[andi] frígefnu, sem í ár koma þángað, og hinir fyrst að ári, þá ballastrede
228

, eptir 

því, sem skips[tjórinn] á Húkkert[unni] Rodefiörd, hér nú liggiandi, er fór frá sömu höfn sem 

Petreus þ[ann] 28. octobr. [október] og logeradi saman við Sivertsen, segir mér, því allt géck 

upp í Omkostn[ing]
229

 bæði f[yrir] honum og öðrum og að fráreikn[uðu] þeim og útgiord á ný, 

etc. sjálfra, skipanna, gátu farmar af 3 skip[um] Petræusar og Siverts[ens] einungis skaffað ¼ 

                                                 
224

 skippund: mælieining. 
225

 riis: mælieining pappírsmagns, 500 arkir. (Ferðadagbækur Magnúsar, bls. 119.) 
226

 Síða 2. 
227

 Skrifar Magnús, hann á líklega við Hompesch. 
228

 ballastrede: með kjölfestu. 
229

 omkostning: kostnaður eða málskostnaður. 
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eða minna til farms á 1, en þeir fóru með, 3:400 Tunnur af allslags Kornvöru. 1 fat tób[ak] 

1d
to 

Caffes, 1. d
to

 sykurs, 30 pund. indig[o] [blátt litarefni] og lítið eitt af brv[brennivíni]. Þetta 

var nú það heila, þó vissi skips[tjóri] þessi hiá þeim búandi, allt hvað þeir höfðu. Ecki skal 

maturinn, er Þrándh[eims] skipið flutti, lengia margra líf, ég heyri að hann hafi því nær enginn 

verið, en – í hans stað 200 Tunnur steinkola, hvörra Suðurland hellst gat án verið í þessari tíð, 

en. Norðl[endingar] vinna ei til kola, að sækia þau í Rvk[Reykjavík] Mad[am] Petr[eus] er 

með börn sín eptir í Scotl[andi]. 

Nu veit ég, að R.K. [Rentukammer] verður að útgiöra nockur skip héðan til Isl[ands] – 

Því nú má það þó trúa, matarbirgdir ímindaðar frá því í fyrra þar á enda, og líka, að ecki 

Henkels eda Sivertsens skip ein sem Lic[ense] hafa til Isl[ands] og fara líkl[ega] frá Khfn 

[Kaupmannahöfn] bæti mikið úr allra nauð, því Knúdsen tel ég frá, þar hans Lic[ense] nú er 

ónýt, og – eptir allt selt í Christiansand nú (:hvör ólucku Resol[ution] máski leiðist margann í 

gröfina í vetur á Isl[andi] er annars hefdi af hans góða farmi fengið frelsi:), leiðist hann líklega 

siálfur með skip og allt til Engl[lands] þegar fyrsta Kapara
230

 finnur, og þarmeð allt mitt góss 

með honum, og þar er farinn þá fyrirdæming viss. Lic[ense] áteikn.[aða] af eng[elskum] 

Admir[al] þann 4. Sept. giörir hans ferð öllum grunsama að ári, og yfirheyrslur og yðar leida 

sannl[ega] strax í ljós. Mót Knúds[ens] var þegar við Helsingb[org] mesta grunsemi hvörs 

vegna oss var haldið þar í 15. daga arresti, og hana hefir Admir[alinn] vissul[ega] strax skrifað 

til Lond[on] með dagl[egri] millisigl[ingu] paquet
231

 og póstsk[ipum] – því seinast í 

Sept[ember] var öllum þverneitað (: þó eckert hefdu að ferma með) um ferð til annars pláts, 

enn Isl[ands] frá– Engl[andi] - en þótt allir hefðu þángað til bestu von um leyfi að hlaða í 

Danm[örku] og halda svo til Isl[ands], sem litlu áður veittist Henk.
s 

[Henkels] og Siv.
s 

[Sivertsens]
 
skipum. Hvað Knuds[en] hyggst vinn á sölu farms hér, og flutn[ing] annars í vor 

til Isl[ands], ef þó þetta, mót líkind[um] tækist, hefir hann tapað á vant. Retour
232

- 

Ladn[ing]
233

 í ár, sem vel hefði selst í Khfn, [Kaupmannahöfn] einkun þar hann má telja víst, í 

heimleið að ári, ef ei fyrr:, að verða tekinn og condemn[ed]
234

 með skipi og öllu. 

Konúngl[egt] stór-lán útnarrað í Khfn [Kaupmannahöfn] til að hiálpa bæta úr Isl.
s
[ands]

 
nauð, 

með því nú strax að færa því góðann farm, og Eng[elska] Licence af Banks góðv[inar] og 

Engl
s 
[Englands] Menneskelighed, honum veitt til sama augnam[iðs] Þénar honum nú einasta 

                                                 
230

 kapari: skip með víkingaleyfi.  
231

 paquet: skipstegund. 
232

 retour: endurkoma eða heimkoma 
233

 ladning: farmur eða hleðsla. 
234

condemned: sakfelldur, dæmdur. 
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til að sigla óhullt með varníng, keyptann f[yrir] Kongl.[Kongelig/Konunglega] Penínga til 

Christians[and] – hvar allt er nóg, fyrir. vinna þar á farmsins útsölu 
F
, til kóngs fidels, og taka 

ofan í kaupið stór præmier
235

 af Kóngi fyrir; matvoruflutn[inga] þángað, og það undir 

Licence, og fyrir farminn til gagnstæðrar
236

 bestemmelse að misbrúka Lán og Licence, en 

setia húngurmorða sveit manna á Isl[andi] í enn meiri neyð og háska. Giörið svo vel að hallda 

þessum mörgum yðar þaunkum og áliti huldum nema fyrir Jensen, hvörjum ég óska þér nöie 

communnicer. þá. (: Lieutenant Jonsen tel ég eitt með yður:) Svo mikið er víst, að afhuga er 

ég að reisa með Knuds[en] til Jótl[ands] eða til Isl[ands] þessa vegna og ætti ég ei svo sár 

þraungt með pen[inga] her, skyldi ég assurera mitt, Föður m[íns] og br[óðurs] Stepháns góss 

með honum, samt Læse Selsk[abs] bækurn[ar] – allt gott 2000
da 

vyrði. Þó-aðeins for 

Opbring[ing] en það krefur mér ófæra Summu.  

Ég reikna þennann víst uppá, að RK. [Rentukammer] sendi, héðan helst (:hvar allt er 

vægast til léttast í verdi, og héðan sk..st ...[ólæsilegt] Thv :) bæði með Gr[eifa] Tr[ampe], mig, 

og penínga til Kassanna, (því að sönnu kann nockuð verda sendt með Siv[ertsens] Galease, 

enn þótt hún sé versti siglari, sem til er og með sanni vil ég ei fara. Býðst nú og héðan líkleg 

ferð f[yrir] mig, láti Busch skip sitt her, sem er stórt og gott, fara fyrir fimm viku. héðan, og 

NB. hlaðið (:enn þótt þess, sem þær seinustu Licentse af 29. Sept. og allar síðan) Lic[ense] 

með mörgum signetum, og tvöföldum reisingarbrefum frá Statsecret: Hawkesbury og Board 

of Commerce, sum-staðar prent og sumt með breytil[egum] höndum skrifað, hlióði uppá þess 

ferð með ballast til Isl[ands]) Vilji Busch ei annað en láta það halda til Jyll[ands] og ei koma 

hér aptur, fer ég ei með, þvi Lic[ense] er þá ónýt, en ég til Eng[lands] ferðar peníngalaus. Vilji 

hann ei siálfur kaupa hér farm (: til hvörs nóg er að fá, þar korn nú sendist héðan austur eptir 

til sölu, og margir Archangel,
237

 far[ar] koma dagl[ega], þar af 2, 3 mastraðir fyrir 4. Dögum 

með 3000 Tunnu
r 

hvör) vona ég að RK. [Rentukammer] svo með léttasta móti géti komið 

góðum farmi yfirum þegar hann sendir skipið hvört sem er, og hefir siálfur Retour tilbaka. Þér 

siáið af öllu þessu, að bæði þess hungraða Isl.
s
[ands], þess nauðstöddu emb.m.

a
. 

[embættismanna] þar og míns siálfs og minna vegna, er mér annt um flióta vissri Exped[ition] 

héðan, eptir hvörn ég dreg m[ína] egin Resol[ution]
238

 um för og veru, og hvörsu 

skuldb[undinn] yður ég vil álíta mig fyrir óaflátanl[egt] glamur við Jens[en] hérum, eins við 

kröptuga Recomm[end] þess sama við Ludvigs[en] hvörjum ég hefi tilskrifað, og eggiað í að 

                                                 
235

præmie: iðgjald eða verðlaun. 
236

 Síða 3 
237

Arkhangelsk eða Archangel: hafnarborg í Rússlandi.  
238

 resolution: tilskipun. 
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friða sinn Hildebrand
239

, og láta hann um Jólin siá til að skiótast yfir til Norv[egs] og svo 

innansk; hingað til vetarl[egu] til fyrst í Mart. hvaðan þá er óhult og stutt yfrum. Busch hefi ég 

og eggiað á útg[erð] skips síns, er hér liggur, héðan, og frá öllum er mér því hugur á svari, og 

fregnum, um öll í haust farin, eða væntal[eg] skip til Isl[ands] í vor, og hvaðan frá samt 

hvörthelst á Isl[andi] sérhvört, ásamt öllu það interesserandi og mig, Gr[eifi] Tr[ampe] ferð 

eða annars, sem nú máski leyfi hann af hvörn hann, þá er og hvaðan fer og nær.  

Þér siáið og, að þetta allt þarf bráðl[ega] að bestemm[a]
240

 því páskar eru árvissir og ógna 

seinir. Þessa bréfs koma vottar þar vist, og Aviser af 10. Oct[ober] komust fyrst hingað 18. 

Nov[ember] nú – en lengi er verið að búa útskip með farmi á stuttum og illviðriðum 

skammdegis tímum. Fyrir hamingiu- skuld, siáið til, að mikið af færum og járni verði flutt, 

sem mest árið:.....[ólæsilegt] það, sem Þrándh[eims] skipið hafði, er ei 1. árs forði f[yrir] 

Suðurl[and] hvað þá allt Landið? Æ´ látið m[ig] fá ýtarl[ega] fregnir allar eptir því, þá kemur, 

um allt, því ég vænti vegna bréfa um það, þar mín er þar enn dagl[ega] vænt. 

Það í fyrra í khfn[Kaupmannahöfn] þegar stin-kede fræ með Knúds[en] Séndt, þarf og að 

reno-verast með ......[ólæsilegt] og Kartafl[na] til utsæðis, þar Þrándh[eims] skipið engar flutti. 

241
Bæði nú og í mínum fyrri bréfum hafi ég nauðað og níðst á yðar manngæsku með svo 

margt, að ég man ei siálfur allt framar, bið yður því að conferera við þau sem framkoma. 

Hvað ég man áður nefnt er: að heilsa þeim botan[iker] Prof[essor] Hornemann ástsaml[ega] 

frá mér, segia honum m[ína] fata, og undir eins bón, nú strax að siá með f. mér lofuðu bestu 

Recommendat[ion] afgiörda Ans[ögning]
242

 m[ína] sem hiá honum er, en sem nú þarf að 

daterast í Bergen í Nov. 1808., um 1. Exempl[e] af Flora danica illuminerad til mins Lands-

uppfræ[ðinga] Félags, þar lángann tíma tekur að illuminera verkið, svo, með yðar góðri 

vísbend[ingu] til hans í tíma og laungu fyrirfram, komist géti víst með þeim treggenga 

Greysen í vor. Með honum bið ég yður og tilsiá, að Gyldendals Boghandl[er], eptir Loforði, 

sendi mér Continuat, af ýmsu er ég held fram, Schous, Toystm., Colleg, Tid[ende] og 

Minerva vildi ég fá frá hennar nýiu endursköpun til 1. á ári, þau nýiu holstensku Criminal-lög 

(:s: Udkastet), sem ég fin averter: og hygg br[éf] m[itt] við Lagav[erkið] hentug, sömul[eiðis] 

þann dansk-þýska Örre og Bad. Lexic[on] sem ég vona í vor verði búinn, og nýiustu útg[áfu] 

af Reisl. Þýsku Grammat[ik] handa pilltum m:, Örsted om Tyverier, og hvað annað interesser 

nýtt, sem þér dæmið gott, eða haldið mér girnil[egt].- Gyldend[al] skaffar það. og – Almanök 
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 Sigfús Haukur Andrésson: Verslunarsaga Íslands, Frederik Hildebrandt kaupmaður. Bls. 845. 
240

 bestemma :ákveða, ráða. 
241

 Síða 4. 
242

ansøgning: umsókn. 
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pro 1810, þaraf þó kún f[yrir] í 8
o 

, s: Skriv-Calend[er] eller daglig Lommeb[og] frá Schults 

(pro 1810) í materiu, og 2 til að líma á papspiald in 4
to 

og hengia upp, s:6 mán. hvörju megin. 

Loksins 2 Ex:, af Clausens hiá ein bestiltu en gleymdu Predikun[um]. Ég vænti eptir að hann í 

vetur géfi út nýjar og fá eitt Ex[emplar] af hvörjum f[yrir] sig, s: nýjum, og eldri. Svo bið ég 

hann og f[yrir] alla muni, að innkalla Contin. Af Læse Selsk[abs] bókum, og með priv[at] 

sedli anmoða Viðkom[andi] um hana, sem hafa lofað henni. Þar á með. Oeconom[iske], 

Annal[er] og bókh[öndlari] Buch lofaði því til vorsins 1. Ex[emplar] af Funkes Naturh[istori] 

veð Kielsen í 3.b. Listinn eða Catal[og] fyrir annars, hvaraf má vona Contin[uat] líka kann 

annað og meira að géfast.  

Oécon. Arni Jónss[on] gaf mér í Comm[ission] að sækia um bevill[ing]
243

 f[yrir] hann og 

meðerf[ingja] að innkalla Paul Haldorsen í Avis. sub pæna præd, - en – sú Ans[ögning] kunni 

ei að veitast. Jensen sagði mér, að erfíngiarnir kynnu per Ans[ögning] að fá Arfinn sinn 

afhendtann (Nb. hann er er eftir Kls. Haldar Vidalin) eptir Rentuk[ammer] leyfi, væri hann ei 

yfir 300
rd

 s: Páls arfahl[ut] en – þarum s: upphæð. Þirfti Amtm[aður] Erklær. Giörið svo vel 

að uppsetja Ans[ögning] undir Arna nafni, að þar stríðstíð og bágar sem engar skipaferðir láti 

Erf[ingjarnir] nú mest trykkede sakna arfsins og giöri þeim ómögul[egt] Í tíma að legitim. 

arfsins upphæð, svo vildi hann náðugl[ega] Eptirláta Amtm[anni] St. Þór. myndugl[eika] að 

láta erfingium afhenda arfinn þegar þeir fyrir honum lögl[ega] sömmdu, að hann ei yfirstígi 

300
rd 

, hvar við f[yrir] þá vinnist nú dýrmæt tíð. Jensen vona ég eptirláti það.  

Ég man, að ég færði Hr. Lieuten[ant] Jonsen lítinn stránga af ullardúk eða klæði í fyrra 

frá systur m[inni] R[agnheiði] sem hún mun hafa beðið hann að láta lita, og máské enn fleira, 

líka að hann tiáði sig, sem siálfsagt var, peningalausann þartil. Þetta leið mér úr minni í 

annríki m[ínu] í sumar að umannast framar. Nú vildi ég biðja Hr. Lieuten[ent] tala í m[ínu] 

nafni við Skrædder
244

 hr. Harboe, hvar ég logeraði og sem lét lita ýmisl[egt] f[yrir] mig, og 

biðja hann giöra svo vel að besorga
245

 þetta vel litað, eins og hún tilmælist. Vona ég svo góðs 

til Hr. Kaupmanns Isfiords að hann leggi ágiöfina út og útvegi annað, sem hún kynni hafa 

umbeðið, svo allt þetta komist með Greysen, hvarum ég og síðar vil rita honum. Af vinar vors 

Tho. bedrives
246

 og G. Pétursson væri gaman að heyra. 

                                                 
243

bevilling: leyfisbréf. 
244

 skrædder: klæðskeri. 
245

 besørge: annast eða sjá um. 
246

 bedrive: gjörðir eða að gera. 
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247
Þegar ég svo enn hefi erklærað, að ég skrifa yður, sem vissum nærven. og til að spara 

blek og papp[ír] f[yrir] báða yckur Hr. Lieuten[ant] Jonsen, uns ég heyri hann nálæg: og 

hvörki útcommander, eða skotinn í præter. plusqv. prf. eða í fut...[ólæsilegt] vetrarlángt, og 

treysti báðum til allstaðar að verka til, og framfylgjia kröptugl[ega] sama, bið ég báða 

misreynda, ei f[yrir] nú aðþrengjandi ástandi mínu, margfalltt Quabb þetta, heldur gleðja 

m[ína] laungu daga, með fréttafróða línu, opt – en – sem ég áður hefi nefnt, ætið ófranquerað, 

hingað., Beggia stöðugu vinfengi kýs ég mér framvegis, og óska sem fyrst að siá báða við 

lífvænleg eða góð brauð á vorri fósturjörðu. Ætíð yckar skuldb[undinn] einl[ægur] vinur.  

          M. Stephensen 

  

                                                 
247

 Spássía 
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7.4 Magnús Stephensen til Bjarna Thorsteinssonar 21. og 28. janúar 1809 

 

Bergen (Biörgvin) þ[ann] 21. Jan: 1809 

   og. 28. Jan:1809 

 

Elskulegi Hr. Copiist Thorstensen! 

Yðar ágæta bréf af 24. Dec[ember] f[yrra] á[rs] meðtók ég að qvöldi þess 13
da 

hujus [þessa 

mánaðar], en hafði daginn eptir svo mikið og margt að sýsla og skrifa (:með-því fyrra meina 

ég veislu-annir vorar sífelldar hér, sem giöra að nær sjaldan erum algáðir:), að ég einungis 

féck skotið qveðju sendingu til Yðar inn á seðil til Hr. Jensens, og enn er mín rétta 

skriftastund ecki kominn, því ég vildi vita frekari vissu up um skipaferðavon héðan áður. 

Bréfið og margsháttar umstang yðar mín vegna, þacka ég skuldbundinn.  

Hr. Helgesen hefir líkl[ega] skrifað yður, að Knudsen sendast þó loks hingað norður 

eptir, og máski hingað, sem ég helst æski; með honum býst ég þá við í Mart: aptur að höggva 

norður á bóginn, og reyna hvört ei tekst betur um fyrr með algiörl[ega] að söckva. Alsáttur er 

ég á það, og ei skal vafa mín hagga um yckar svefnværðir, varla Kéla siálfs, þó hann sé 

dignissimus omnium.  

Hjartnæma intímation frá mér til Kaupm[anna] hér, um kauphöndl nockra á Íslandi, 

meðan stríðið stendur, lætur Sta.[Stiftamtmaður] Búll nú (per Magistrat) circulera medal 

megandi manna, og sum vyrðist að giöra nockra Sensation, svo ég tel þegar von um 1. máski 

fleiri skip héðan á prívat reikn[ing] Að minnsta kosti hefi ég nú sett ríkann Skipherra, 

gamlann frá Ísl[andi] gamal alkunn[ann], sem hér býr, í Fart meðal Manna, að útvega hér 

interess[e] og siálfann að leggia sig og Galease sína til (30 Commercel.), og hefir hann þegar 

góða von, og ég útvegað 2 interess[e] með honum. Hann heitir Prest, hér orðlagður 

ráðvendnismaður, á mín[um], og besta, alldri, er ungur fór opt til Isl[ands], höndlaði 1. vetur á 

Hafnarf[irði] f[yrir] 16. árum, og vill nú hellst þangað. En hér er rúgur nú hlaupinn í 12
rd 

tunnan. þar Regier[ings] Commiss[ion] lætur kaupa hér ótæpt upp. Nýar fregnir, hvört lognar 

eða ei, um 10 til 11.000 ríðandi Rússa, komna að Þrándh[eims]. St
s
 [Stifts] Landamerkjum í 

Orlofsferð til Svíþióð
r
, æra nú alla hér; og nýbirjuð stór-féldar hlaup allt um kring hlaupa í 

gönur með sitt af vitinu.  

Annars tala margir Kaupm[enn] nú líklegar enn fyrr, um að leggia saman, 10 til 20 á 1 

skip til, en-hvað verður, veit ég ei. Presturinn nýnefndi vill fara í miðjum Mart. en ég kýs 

Góuþrælinn þ[ann] 20. Mart. í ár, helst siálf[ur] mætti ég ferðum ráða. 
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248
P.S. Hér þarf ég að giöra nótu til innihalds þessarar bls. að nú er rúgur kominn á 13

D
, 

og lítið að fá, Expeditionin því ei viss enn með Presti, en - ég erfiða af fremsta megni upp á 

hana, og vona að fá hana eina í stand héðan, en ei meira, já líkl[ega] með honum að fara 

siálfur midt í Mart: ef af ferð hans verður, þar Knudsen, inni frosinn í Christiansand kemur ei 

framar hingað, en fer þaðan beint í Mart: ef ís ei baggar, sem bréf hans í dag hermir. d. 28. 

Jan[úar] 1809. 

249
I Anledn[ing]

250
 af öllum útgiörðum héðan bagar nú, sú af mér í ótal bréfum til Hr. 

Jensens og 2 til 3 til Rentuk[ammer] sárt yfir klagada óvissa hér, um Assurenser NB. bæði 

fyrir Opbr[ingede] og Søeskade, (í hvörja allir hlaupa) f[yrir] skip og góts, fram og aptur, og 

síðan til Khfnar. [Kaupmannahafnar] Resol[ution] um Assúr[ance] fallinn í Aug[ust] f[yrra] 

á[árs] þeckist hér ei, ei heldur sú seinni um Assur[ance] skipa með Ísl[ands] vöru frá 

Norv[egi] til Kh
fr
, [Kaupmannahafnar] enn síðan um Assur[ance] f[yrir] sióskaða, sem 

kaupm[enn] hér segia ei fáist í Khfr[Kaupmannahafnar] Assur[ance] Compl. eða í Hamb[org] 

hvar og Coursen er drepandi, og ecki að sömu benaade. f[yrir] Innfærslu varn[ing] til Isl[ands] 

séu heitnar, sem til Norvegs hvörjar þó (: veittar NB. öllu skipum, sem ei hafa License 

eng[elska] og sem voga svo miklu meira enn þessi, er gánga óhult:) vildu mikið áfýsa, og, 

hvorum ég hefi skráð Jens[en] og Rentuk[ammer] opt, að mega höndla í Landi; því, segia 

þeir, komi Kapari inn, tekur hann skipið með öllum vörum, en ei það sem í landi er, auk þess 

að höndlun um borð í vondu verði, varn[ingurinn] geymsla, Sorter; innpöckun hledsla, og 

útlossun koma þar í Collision. Giörið svo vel, að skoða m[itt] bréf til (R.K.) [Rentukammer] 

héðan um þetta, og ámálga þessa vigtugu sök með Jens[en] pericul[or] er in mora, því – eptir 

Mart. fer enginn hér á flot út f[yrir] skerin, fyrir ótta Sakir við yðar elskul[egu] Gyðinga.  

Sé enn eckért um allt þetta, afgiört eða um peninga til kassanna (mun hvað ég og hefi 

2svar skrifað) sanna ég, að mín meining um Isl[and] og lágt standandi stjörnu á himninum, er 

ei hin rángasta, og óskaði þá í þessari tíð, að hún væri mér algiörl[lega] undirgengin. 

Sé Ans[øgning] fyrir Lands-uppfr[æðinga] f[élagið] hiá Schwartsen, eftir hans Post. en ei 

afgiörð, óskaði ég, að þér annaðhvört bættuð við Ans[øgning] stúf frá mér um Confimat[ion] 

allra félaginu af Kóngi Chr[istian] 7. géfinna benaade eða fregnuð Schwartzens loforð um 

svohljóðandi Expedit[ition], því mig minnir (:þar ei hefi þér í Biörgvin m[eð] Concept) að ég 

spécificeraði einungis, að Kóngur vildi nú, sem Faðir; hr taka heita því Kongel[ige] og 

                                                 
248

 Spássía 
249

 Síða 2.  
250

 anledning: tilefni eða ástæða. 
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Beskyttelse
251

, confirmera de övrige
252

 þ[ann] 27. Júnii 1800 gefnar benaade. og síðan 4. 

Oct[ober] f[yrra] á[rs] porto frihed, en það hafði fleiri eldri benaade, um Forleg bóka 

Béstyrelser
253

 etc: eptir Resor. af 1795 og 1796 og 14. Jun. 1799, sem ég hér ei hefi, en 

specificerast í mínum Tíðindum eptir áratölu að Keli ei giöri þarum nýian graut síðar og 

Chicaneri.
254

 

Thielsen vona ég sé í Khfn [Kaupmannahöfn] f[yrir] laungu, nema hann af ótta f[yrir] Ís í 

Sund.[inu] hafi siglt gégnum Beltið til Flensborg
r
. Hann fór frá London tídl[ig]

255
 í Decembr. 

með Licence að hlaða í Danm[örku] f[yrir] Ísland. Hörmul[egt] er, að vesl[ings] Sivertsen 

skuli tapa Galease
256

 
257

sinni f[yrir] þess ágiarna níðings Smiths ásælni, og Ísland þess farmi 

undir Licence. Ég hefi mikil[lega] lagt til með Petr[eus] og honum við Jens[en] af þeir fengu 

lán, ef koma frá Scotl[andi] með Lötu Brúnku, sem ég vart vona en annars með Petr[eus] fyrir 

Húkk[ertuna] Seyen, einasta að Smith fyllt hana þar með nauðsynja vörum, en taki ei lánið í 

vetur. Þessi dugga og Thielsens skip, eru því viss frá Khfn [Kaupmannahöfn] í vor að von 

m[inni] til Rvkv. [Reykjavíkur] Henkels tel ég og víst, en furðanl[egt] er, að svo ríkur maður 

sem hann, sem á mörg 1000R á rentu, vilji pína nú út lán hiá Kóngi, vel vitandi, að Kassar eru 

þrotnir, og margir nauðstaddir kaupmenn nær til hiálp
r
. [hjálpar] G.s.l. [Guði sé lof] ég varð ei 

kaupm[aður] máski m[eð] Samn[ing] hefði þá orðið jafn-stálsleginn! Thielsen kémur æ að 

vorum til Khf
r
, [Kaupmannahafnar] og með honum komast þá bréf etc. og með Seyen, 

Petræusar með öðru hvörju þessara, vænti ég bóka og Flora Dan[ica] ef fæst. En hvör helst 

skip, sem koma til Suður-og vesturlands, þurfa að hafa ógrynni af færum, hvará allt fólksins 

líf stendur, líka járn framar miklu enn mat, því bæði var það svo lítið sem Þrándh[eims] skipið 

færði af hvörutv[eggja] enda tel ég víst að það strand: sé, máski í þángaðsigl. og þá er nauðin 

um þetta 2föld. Hér er nú hampur floginn í 12
D 

Vogin, og ecki lengur til ....[ólæsilegt] að fá.  

258
Hér í Norv[egi] er nú mesti þýngsla vetur. Austur á Norv[egi] all innifrosið, og hafþök 

af ís, svo langt, sem augað nær. Á Kongsvinger
259

 27 til 29
°
 frost, hér kún 13°, en siór mikill, 

og ei sión af ís að finna á sió. Ég óttast vetrarfar þúngt á Isl[andi]. 

                                                 
251

 beskyttelse: vernd, verndun. 
252

 övrige: afgangs. 
253

 bestyrelse: stjórnun. 
254

 chikane: áreitni, stríðni. 
255

 tidlig: snemma. 
256

 galease: tvímastrað seglskip, bógamikið og fyrir mikinn farm. 
257

 Síða 3. 
258 Innskot af spássíu. 
259

 Kongsvinger: þorp í austur Noregi. 
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260
relata refers. 28. Jan, 1809. Hér hafa privat br[éf] frá Christiansand í dag um öll 

Selskap útdreift, að Klúbverthúss dóttir í Christians[sand] Skipsmaaler Olrors; dóttir, 

btal[aler] klúbgestum alkunnug muni geta varnað Gr[eifa] Tr[ampe] frá að skióta sjálfann sig, 

(að dæmi föðursins) til að ellta sína sál. Konu í annan heim, fyrir tímann, um hvað hans 

lamentation
261

 í aviserne giördi menn óttaslegna. Korsti Maðurinn fáist trúlofaður henni þegar 

og að hann muni vita með Knudsen briuf þaðann, likl[ega] með Hendes naade, frú Kammer... 

....[ólæsilegt] Grev. 

Hvað viðvíkur litun á Töje Systur m[innar] þá er Isfiord að sönnu hér, en    ég vona, að ef 

þér heilsið Ludvigsen frá mér og (hvis de vil have den Godhed at hilse Hr. Kiöbmand 

Ludvigsen fra mig, med Anmodning
262

 om paa m[ine] Vegne at udlægge Betaling til Favreren 

for at favre det af min Söster meðsendte St
kr 

[stykkker] Töi, for at samme kan komme op med 

Hukkorten Seyen, har jeg den Tillid ham til at giöre mig den Villighed, enten mod betaling til 

hans Compange
263

 Jacobæus, eller til ham selv i Kiöbenh[avn] hvorom, og om flerer Ting, jeg 

skynder med det förste tilskriver ham. Þetta á dönsku bullað, svo sýnt gætuð honum póstinn, 

annars, hvört sem hann giörir það, eða ei, útréttir Skrædder Harboe (þar sem ég logeraði í 

Gottersg.) manna best Litunar Commeris[sion] því hann giordi þetta og f[yrir] mig, og hann er 

þá fullvís til að leggia þetta út uppá mitt ærl[ega] Nafn og bekiendtskab,
264

 því hann hefir og 

mikið og opt við þarfara að sýsla.  

Bæði vegna bú-þreyngsla að....[ólæsilegt] Guðm
r
. [Guðmundar] frænda Oecon,

265
 allrar 

vonarleysu fyrrum að Knúdsen færi framar til Isl[ands] eða annað enn til Danm[erkur]., 

hrakn
s 
[ings] allstaðar á mínu Spanska. 

266
Sé, ótta f[yrir] þess besmittelse

267
 í samgaungu hér við kláða fé, hvaraf allstaðar er 

nægð, og auk halds undra kostnaðar, 50
rda 

er Knúdsen qvað heimtað í Christiansand fyrir þess 

fóður þar, í 3 Mánuði, líka ótta f[yrir] að sýkjast mundi á sjóferðum með honm.[honum] 

hingað í vertarhörku, og héðan til Ísl[ands] bað ég Hr. Thygesen að láta strax selja það þar á 

Auct[ion] f[yrir] Kóngs reikn[ing] og betala verðið í Kóngsins Kassa, sem og er skéð. Þetta í 

von um (fyrst) þessu móti var með farið, og brúkað hér til fiár betrunar, en verðið Kóngi 
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 Vinstri spássía á síðu tvö.  
261

 lamentation: harmakvein, kveinstafir. 
262

 anmodning: tilmæli, beiðni. 
263

 compangí: fyrirtæki. 
264

 bekendtskab: kunningskapur, kynni, kunningi. 
265

 oceon: cand oceon: kandídat í viðskiptafræði, viðskiptafræðingur.  
266

 Síða 4 
267

 besmitte: óhreinka, saurga. 
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bet[ala], mér allt svo ei annað enn kostnað af því hlotinn:) strax að fá betra og beinleiðis á 

betri tíð í vor strax til Isl[ands] frá Khfn, [Kaupmannahöfn] með eng[elsku] Licentiater, helst 

Seyen eða Thielsen, þó helst Seyen. Í dag hefi ég skrifað Prof[essor] Viborg
268

 priv[at] bréf 

hérum og Direct: f[yrir] Stutterievæs.
269

 og Veter. Holm publique, og beðið um þetta, samt að 

umgangast við Ok. að þessar 4 kindur, 2 hrútar og 2 NB. Lambær með hrútlömbum undir, 

flytjist yfirum á Kóngl. [Konunglegan] reikn[ing] hvað R.K. [Rentukammer] þ[ann] 30 julí 

f.a. [fyrra árs] hafði eptirlátið um 2 pör af ensku fé frá Þrándheims eyu, en bréfið náði ei 

skipinu. Það kann því nú ei vera sjálfu hér sundurþyckt. En – stór þöck er mér á, ef svo vel 

giöra vilduð við Prof[essor] Viborg eð fá þetta strax afgiört, þar propanerast þarf við 

R.K.[Rentukammer] héðan um flutn[ing] og við Skipherr[ann] um viðtöku og meðferð, og að 

ég þó hingað ei geti ....[ólæsilegt] vissu um svarið strax fengið. Í br[éfi] til Viborgs, hefi ég 

krafið hann um þau 6. Exempl[ar]
270

 hann hafði heitið mér á skip af Veterinaire
271

 

félagsritun[um] NB. J
ta 

B. sem nú er víst búið, og beðið, hann levera, eða géfa Yður 

Anvisn[ing]
272

 uppá þann hiá Seidel. – Þau átti ég að hafa frítt, sem Forf[atter]
273

 af Laungu 

St
ki 

[stykki] þarí – en NB. ég hefi meðtekið það útk[omið] af 1. Ex[emple] þángað til ég fór, 

sem var frá birjun Bindisins til Slutn[ing],
274

 á m[ínu] Afs[ag] – þó án titils, formála eða 

annars, er framan Afhandlínga svosem A. Seidelin veit. Þetta vona ég hann efni, og ef svo, bið 

ég þér behaldið siálfir. 1. Ex[emple] pro labore. Um leið er þá anledn[ing] til að nefna Féð og 

láta sem hasti. Regl[ement] um meðf[erð] Þess, og Lambanna fóður í viðbót við litla miólk, af 

heyi, á hann sem Prof[essor] að géta géfið, annars og hvört sem er sendi ég mína mein[ingu] 

skrifaða hérum, að ½ mán. fresti, og þá líka Fuldm[agt]
275

 ýtarl[ega] um bóka Comm[isson]
276

 

og annað að bókum lútandi. 

277
Fyrir alla muni, naudið strax svar út Schwartzen f[yrir] félagið eptir framan skr[ifað] 

lagað; ef viljið betur kynnast við Kammerh[erra] Bűlow, er það Anledn[ing] f[yrir] yður í 

m[ínu] nafni að recommend[era] honum það mál, og styrkja hann í góðum þaunkum til yðar, 

                                                 
268

Erik Nissen Viborg (1759-1822) dýralæknir. Sérsvið hans var húsdýr. Hann var lengst af forstöðumaður 

Dýralæknaskólans. ( Ferðadagbækur Magnúsar, sjá nmgr. 20. Bls. 51) 
269

stutteri: kynbótastöð. 
270

exemplar: fyrirmynd eða eintak. 
271

veterinaire: Félagsrit dýralækna. 
272

anvisning: leiðbeining, ráðlegging eða ávísun á úttekt. 
273

forfatter: höfundur. 
274

slutning: enda eða loka. 
275

fuldmagt: veita e-m umboð. 
276

commission: umboð. 
277

 Spássía vinstri, bls. 3.  
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sem þau mun vidkannast, að ég ecki hefi aflagað. Ætlar Guðm[undur] P[étursson] ei til 

Isl[ands] í vor? Nú kemur þó Wulf
278

 til Khfn [Kaupmannahafnar] frá Engl[andi] og fer austur 

og Norður. Er hann ei leiguþión Kéla til sérhvörs, og nú til Spánar.
279

Meðal nýjunga er: að 

fregnin um Rússana vekst nú aptur, þar úr Torneo var giört Troehiem, og að 40.000 yðar 

elskul[egu] Varðhalds Engfa, eru nú umkringdir á Spáni af 9000 Franskra Skialdborg, þess 

vegna nú líkl[ega] kominn í friopassel [ólæsilegt]eða prisons. Franskt skip nýkomið hingað 

færði vissu þarum. d.[ags] 28. Jan 1809.  

280
Faðir m[inn] tel ég víst sé dáinn, af sorg og elli og skelk við ræningja besög,

281
 og 

siálfsagt udplyndret.
282

 Í Viðey er þá í þessari tíð of bágstadt Safn manna. – Sé Hr. 

Lieuten[ent] Johnsen enn Snæf[ellsnes] s[ýsla] í hug, hygg ég þeir í Rentuk[ammer] megi til 

að géfa honum Tillæg
283

 með henni og að Afskrið neitist honum ei nú, heldur enn Hansen 

strax í fyrra, sem og var, .....[ólæsilegt]. Hr. Jonsen bið ég ástsaml[ega] að heilsa, sé hann í 

Khfn, [Kaupmannahöfn] og skal heitt biðja f[yrir] kalli hans, ef í Sn[æfellsnes] kémur. Ég 

vænti og línu frá honum (: máski frá Gottenborg) og skrifa honum allt, áður héðan hrekst í 

fullt og ...[ólæsilegt], frá Biögvins sted og nægtum og góðri skemmtun. Forlátið ruglið Yðar 

skuldb[undni] einl[ægi] vinu[r] 

M. Stephensen. 
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7.5 Magnús Stephensen til Bjarna Thorsteinssonar 25. febrúar 1809 

 

Bergen þann 25. Febr. 1809. 

Elskulegi Hr. Copiisti Thorstensen! 

Svona lángt er nú mitt norska líf orðið í þessum ágæta, mátul[ega] stóra, mektuga og 

mannúðl[ega] Stað, hvörs hellsta ágalla ég tel, að minn komast vart hiá að eta og drecka gratis 

of mikið í óendanlegum veitslum og gleði; en - hvað ég kann að hlaða ofmikið hér, á ég nú 

von að lossa um skammt; seglbúinn þegar í voru upprunalegu Islands Sullt, stendur nú til að 

ég að 14. daga fresti í seinara. Lagi berist þángað af siálfri Providentia, (: svo heitir skipið 40 

Comm[erce] Lestir að stærð og spánýtt) undir Skonnert Takkelage,
284

 eða þá til yðar Vina á 

ný, til að smacka á þeirra Roast beef and Porter fyrir það ógrynni af peníngum, ég kem til að 

hlaða með héðan. Þann svokallaða íslenska Papagöy, Lunda,
285

 læt ég Coursen og 

krókaleiðum ráða (: Lund er skipherrans: nafn:), og vona að hann rati heim að sinni Lundeyu. 

Skipið er nú þegar hlaðið, en – ég hefi sendt Stoffet til Gr[eifa] Tr[ampe] til Christiansands, 

látið hann vita af ferðinni, boðið honum samför, og lofað að halda í skipið til 10. Mart:, en ei 

lengur.  

Mikla mæðu og umstáng hafi ég haft fyrir að fá þessa Expedition í Gáng, því hér eru nú á 

mánaðartíma, síðan Isinn austurfrá og við Danm[örku] teppti allar milliferðir og póstgaungur, 

allir hlutir rifnir til afla-verðs, Tunna rúgs, á 15
rd

, ei vegna neyðar, því hér er mikið Safn til, 

heldur vegna kaupmanna miskunna-ríku Speculationa; að sönnu kaupir enginn til þessa verðs 

töluverdt, en þeir vilja nýta sér neyðina austur á Norv[egi] sem þar er mikil þegar, og bæði 

senda farma þángað og reyna dagl[ega] að Regier[ings] Commiss[ioner] falar hér ákaft korn 

og allt 
286

 og lét gráðugt uppkaupa, meðan prísinn var vægur, en nú er Landveg verið að flytja 

héðan af Magaziner, 10,000 Tunnur. til Christjanja. Síðan seinasta Dec[ember] er hér eckert 

frá Danm[örku] frétt eða póstur seinn, og við ærðir af óvissu og ómerku bæarslúðri. Að sönnu 

skrifar Gr[eifi] Tr[ampe] mér f[yrir] 3 vikum, að 3 póstar séu komnir til Egersund
287

, 

(gángandi til 9. Jan:), frá Danm[örku] en – þeir voru sendir fyrst austureptir, og væntast fyrst 

hingað 1. Mart: en þeir eru nú fiörgamlir. Ryktið
288

 ærir oss, að þið séuð komnir yfirum til 

grannanna, að við austan að egum skiótt að mæta, en því mótstríðandi, að Garðaríki hafi 
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vopnahlé samið á ný við Svíþ[jóð], að 42 kaupför séu tekin af yckur í Sundinu en 5 herskip og 

40 kaups[kip] –inni fredin í Beltinu, sem von sé um að fá; að H..[ólæsilegt] Amer: hafi 

auglýst sig independ[ent] (: þar, ef svo er, vall upp nýr velmáttar hver fyrir vini yðar, sem 

mun sanna, að fiandinn sier um sína.:) – Og nú kom hlákan, Sundið er nú víst audt, gegnum 

fiallháar fannir eystra, seckur hvör hundur, hvað þá hestar og þýngsta vara? Á svarta kaf niður 

til og, allt vort loflega áform líkl[ega] með; Vinir yða koma skiótt og grípa hvört far frá yckur 

til vor, og mig máski, þá útlegg, við skérin hér, úrillann eptir Gaars aftenens Vale; ég kém þá 

til að krydsa í Norðs[jó] fyrst til Sláttar, sem Víkingur, og líka að læra þessa miér ókunnu 

ment, og máski þetta á endanum mæli bót, nockra Mag. Biarna Rectors mis-reikn. í 

testimonio m.- omnium artium capat, hafi hann og meint artem; sem forfeður vorir erfiðu 

víkingskap, til hvörs nú útheimtist ars. Ars. fallendi creditores (h; bankerupt:) er og í vorum 

tímum orðin magna ars, og svo ex eo capite, kann ég máski að giöra mannsins attesti vyrðíngu 

áður lýkur.  

Ég vil ei ítreka hér margvíslegt áður skrifað, sem allt liggur enn líkl[ega] í Christjania, 

heldur referera mig til þess. Ég hefi dregið til þessa, að skrifa um reglur f[yrir] meðferð 

spönsku saudkindanna, er ég vænti að fá mér eptir látnar af Dír. for Stutterie-væs. og Veterin: 

skolen, hvörri ég hefi hérum ritað 2 bréf, og sendt bevís f[yrir] með qvitter. frá Chrsands 

Staað.   

289
Þær í fyrra fregnin 4, séu seldar við auct[ion] f[yrir] Kóngs reikning og efast því ei um 

að fá nýiar, því Theielsen er kominn frá Englandi til Mandal, með Lic[ense] að hlaða í 

Danm[örku] fyrir Isl[and]- honum hefi ég ritað og beðið hann taka kindurnar til flutn[ings] en 

fæ fyrst svar þ[ann] 1. Mart: hafi mitt bréf náð honum, og læt yður þá óðara vita, hvað hann 

segir, ef svar fæ, en – þar þetta er óvísst og hvört hann lofar því, vil ég, ef ferðin verður 

bráðl[ega] frá Höfn ei missa af Petr[æusar] duggu, sem er allt eins góð fyrir óvissu f[yrir] 

kindurnar með Thielsen, og bið yður því giöra mér og föðurl[andinu] voru þá þionustu, að 

verka hið besta til að þær fáist (:s: við Prof[essor] Viborg,:) og (við R: Kammerr::) komist 

sem best og vissast yfir um því þori ég ei að draga að skrifa þarum þar ferðir bióðast nú fáar 

til Fróns, og falla á méðal-árum frá Höfn um 20 Mart: og þareptir, póstar tepptir hér, þurfa, þá 

komast, mánuð til Hafnar. 

Ég hefi beðið Dir. um 1. Par af ægte, op spanske Faar nl[nefnilega] 1. Feed Vædder 1. 

Aar gammel, altsaa föd 1808, og 1. Gimmer 2 Aar gammel, með ut af de ældste 

Vadderlammur til sin Modir: 2 .....[ólæsilegt] á með vænu hrútlambi undir ligesaadant Par af 
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den forædlede frisiske Race, med Moderne, ï samme Alder, með 1 skibet Vædderlam, Dir. har 

jeg bedet med Rentuk[ammer] at afhandle at disse föres over för Kongel[ige] Regn[ing] 

Udsögt smaat, 3: fïnt og vellmg. – truds grönste [ólæsilegt] Kön [ólæsilegt] 40 Ltt.
290

 til 

Vægt, men de alle have til Reisen, og smaa Kartafler, skaaren ï Skiver og given dem ï Foshvet 

[ólæsilegt] er overmaade got, nu nærefuld Byg og saa daglig og lïdt Salt paa tröst, samt nok at 

drikke. 4. at 5 Gange daglig maa foeres, lidt ad Gangen, dog saa meget at de stedse ere 

propfulde. Det fineste Hör, tynde harstaffel [ólæsilegt] . Skiver, og ganske lidt Byg, er med 

Modermelken nok for Lammerne. Hos Faarene men daglig vises og den fineste Hör.-lørníng, 

modid. hvörs under dem. De maa ikke staae ï Rög. 

291
Moderfaarene burde endelig afsondres og begge staae sammen med Lammer únder 

Dækket, eller ï en Aflukke, agter paa Dækket, 2 Alin stor ï 4 kau. [ólæsilegt] som er plads nok 

for dem at æde, ligge og vende sig i, men forebygger at de med Slingring forslaaes. Er det paa 

Dækket, maae disse være nogenlunde tæt, með en lös Lem over over, som passelig kan löftes 

op til en vis Hælding efter Veiret, for at give ... [ólæsilegt] luft nok, men dog Skiúl for Regn 

og Söe-driv afdeelingen sammslagne af bord, stumper. Er det under Dækket sammenstaaes 

afdelingen af spaltede smalle bord-stumper med saa megen aabning melemm hver, at 

Lammerne blot ei kunne fæste hovedet imellen, og Luft sees paa, saavïdt muel[igt] anbragt. I 

begge tilfælde en Krybbe anbragt, ½ Alen fra Gulver– dog – da jeg befrygter at denne Plads 

vil blive vauskel. erholdelig ï fuldladte Skibe, kan disse Faar faae ret god Plads ï Skibs baaden 

(:og Væderne der ï al Fald:) med Follen over hverlerst, dog allere saaledes: at Bunden 

belægges jævnt ved tynde Stumper, at de kan vende sig derï og ligge magelig, at Höet gives 

den der ï passelige með en Teske anbragte havrer, saa hóie at de ei rellerpisse[ólæsilegt] gaar 

derï. Af moderfaarerne med deres Lammer sættes for sig ï den bredeste ende af baaden, men 

Vædderne bliver i den andre og ved tafte lammen fættes for sig ï den andre, og ved tafte ï 

midten en afdeling af spaltede bordstumper opslaaes, at de ei kunne komme sammenn.  

Men – og ï dette tilfælde maa et stykke Segldug eller Presennig ganske dække som et 

Telt. Aabningan i mellem baadene paa Sïderne, saaledes, at ï Læn alletïder kan den löftes op 

for og være oplöftet for frisk Luft, men paa Lúff. Side bindes ned, for at udholde altfor streng 

kulde fra Faarene og ïsær de unge Lam, siden de her maa staare stille, og tillige beskytte for 

bræk-Söer og Söedrev, som paa dette Sted af Skibet, er saa almindeligt, og vilde stedse giöre 
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Faar og Lam vaade og maaske syge. At de stede ligge törre og reere er en hoved sog. Ved 

ankomsten leveres de strax til Vidöe. 

Þessar lífernis reglur, Herra minn! Bið ég yður giöra svo vel djúpt að innræta hiá þeim, er 

ferjar, og eptir ástandi velja hið besta og vidauka eða umbreyta, en fyrir alla muni tilsiá, að 

kindurnar fáist með fóðri etc. og ferð með í tíma.  

Við Canc[ellí] og R.K.[Rentukammer] bið ég út....dið[ólæsilegt] á tíma það innbundna, 

svo komist með fyrsta s: því máski einasta Hafnarskipi. Ég gleð mig því framar við að hafa 

fengið þetta á gáng, sem Tr[ampe] og fleira vita mér ótta sinn, að Knúdsens litla á ný fengna 

korn líklega verdi tekið til biargar í Christjansand, hvor, og þó tvöfaldt eystra, skorturinn tiáist 

óttal[egur]. Sama segist um Buschs, þarverandi Liten Brigg, sem, hefir og lítið f[yrir] marga, 

og er ætlað Hornfiðingum. Lambertsen, Hialta. komst allir sem í Norv[egi] og Jötl[andi] 

Liggja e:[ólæsilegt] gr, Fieldst[ed] og Tofte hugsa ei til þess og Rosencrantz og nu er hér 

eckert orðið að fá, eins fer með Buschs hér liggjandi stóru duggu Reidarf[jord] með 

Lic[ence]]. Hún getur hér eckert gagnl[egt] nema f[yrir] geysi- verð fengið, hvört svo Busch 

eða RK. [Rentukammerið] vill útg[era] hana. Best því af öllu að láta hana, og sama gætu allir 

hér liggjandi giort gánga til Archang[el] sem ótal Biörgv[injar] skip nú og í fyrra heppil[ega] 

giördu, og hlaða þar með Rúg, bánkab[ygg] tiöru, færi og hamp, hvörs skortur á Isl[andi] 

verður verstur af öllu, já Tóbak, (: Indigó hafa vinirnir fært til Archang[el] ásamt Caffe, sykri, 

rommi í mikilli nægð., þeir sitia ei af sér opt :) ég hefi opt ritað Jens[en] hérum, er nú ei, 

heldur bíð honum að heilsa og momenta talin til hans náttúrl[egu] ákáfu framqvæmdar, Bevill. 

f[yrir] Landsuppfr[æðinga] Fél[agið] vildi ég hlióðandi, sem ég áður skrif[aði] general: úppá 

Confirmat: allra af Chr[istian] 7. Því veittra, privileg. og Kóngl[ige] Beskytt: portofrie., 

bókaforlag etc. 

Bóka-Commiss[ions] áhrærandi, vil ég innil[ega] mega recommendera Yður, útvegun 

framhallds birjaðra verka og bókagiafa til míns áformaða Lestrarfélags, já nýrra, ef 

miögul[ega] hvartil ég tel Statstíðindi og lærde Efterretg. frá síðasta nýári:, ......[ólæsilegt] 

Baagöe, og þá á Ber. Cont[inuat] þ.i ég grant, bið trýnið við þann fyrsta og heilsa frá mér, og 

vona þeir, ecki einasta Læse Selsk. Vegna eptirláti þetta, heldúr og mín sem gamals og nýs 

Lecensents; Busch, bokhl[höndlari], lofaði mér í fyrra (:NB Flora, Dan[ica] gleymist ei :) 

Funkes Naturh[istori] ved Kielsen í 3. Deele að ári sagði hann þá, ef Selsk stæði, og þarum 

væri gott að telja honum trú, og géta ei um hvörnin ferð m[ína] afreiddi, því datera ég og 

Fullm. til, yðar í Sept[ember] í fyrra. Múndi ei hiá Prof[essor] Vib[org] Fáanl[egt] géfið til 

þessa Landsuppfr[æðinga] Fel[ags] Læsehefte. 1. Exempl[lar] af Veterinaire Selsk[abs] ritum 

og hiá Mediois, sá nýi Medicinski Jóurn[al] (Titilinn er: Biblioth. for Læger) veit ég ei rétt) 
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sem útgefst í stað Rafns Biblioth. for Medica Phys. og oecon. Prof[essor] Bang verkaði víst 

vel til þess. 
292

 Til mín siálfs vildi ég fá mér lofuð nockúr Exempl[larer] Af Prof.[essor] 

Hornem[ann] af mínu Riti úm Söl og Ætiþáng (með ill. Cobb) og hiá Prof[essor] Vib[org] 

Anvisn[ing] til A. Seidelin, eða þetta víð Seidel. Sjálfann útrétti af mínú Riti í Veter[ inaire] 

Selssk. Skr. um Fé, Kýr og Hesta, þar þetta er ei sér í lagi pantð lofadi Vibe mér 6. Ex[emple] 

af Ritunum siálfúm gratis, sem Forfatter. Af því fyrsta meðtók ég hiá Seidel. Það án titils 

form, etc. út, komna, til þess ég fór 3. Sept[ember] Netop til slutn[ing] Á m[ína] afs[lag] hvað 

vantar til complet: með (: og allt á Skip:) vildi ég fá og hin 9. Ex[emple], af hvörjum og af 

Afs[lag] um Söl etc. Þér behaldið 1. pro labore.  

Ég húgsa ei til að ónáda ydur með ödrúm bóka – Comm[ission] enn þeim, er ég ætla til 

að ei betalist, en den Gyldendalske Boghandl.. Skrifa ég nú úm hitt allt, handa mér eða Læse-

Selsk[ab] og bið han ad skaffa, þó- ef þér hafið þar nockrar bækur, nefnt, af þeim ég ádur úm 

skrifadi, og sem ég ei man hvörjar vóru, bið ég, séu þær þar ei þegar keyptar til mín að giöra 

það ónýtt, og biðja Húsið ad eins rétta sig eptir þeim ecki svo litla bókalista ég nú sendi.  

Hér hefi ég nú mikil[lega] lagt mig í vetúr eptir Vinanna máli og þessvegna mikið 

freqventerad 1. Kaupms[anns] hús, hvar 2. Innfæddir enskir, og 4-d
to 

Qvennm[enn]. 3: 2. 

Madöm[ur] og 2 nýl[ega] frá Engl[andi] þángað komnar Jómfrúr, af því poleraða tagi, erú og 

þar babbad ensku forherdt. Þar og víðar hafa mér bættst miklar og góðar enskar bækur og 

ágiæt verk, flest gefins Jústitsráð Lassen hefir tvisvar skenkt mér margar, sem kosta víst yfir 

60d. Johnsons Eng[ska] Lexic[on] og margt fleira því umbreyti ég og listan yfir sumar ensku 

bækurnar og tilnefni aðrar. 

Géti ég verið svo heppinn að meðtaka línu frá yður sem ég tel sé nú á ferðinni, áður ennn 

ég fer, vill það mikil[lega] gleðja mig; eptir 15. Mart: finnst ég naumast hér, baggi ei miklir 

mótvindar (:hér hefir aldrei á sióarpalli setið, alldrei tekið algiörlega af haga, sem við köllúm, 

og frost verið harðast 13-14°. Austur á Norv 24-26° :). Komi bréf eptir þá tíð, legg ég drögúr 

f[yrir] þeirra óhúltri meðferð, og ei er útsieð að ei géfist önnur ferð frá Biörgv[in] til Isl[ands] 

eða framav[egis] Því fengið hefir ég fast loforð af því merkasta, vissasta og mest respecter: 

Handels-húsi hér, strax að senda skip til Rv[Reykjavíkur] komist þess kornskip, er dag hvörn 

væntist.
293

 Luckul[ega] hingað frá Vest- strönd Jyll[ands] hvar það í Jan[úar] snemma var 

seglbúið, og framvegis að birja þar stöðuga höndlun það eru hollenskir feðgar 2 en drífa ógna 

höndl[un] á Holl: 

                                                 
292

 Síða 2.  
293

 Síða 3. 



70 

Lígefrem, en að allra vitni, miög ríkir og ærlegir menn. Þeir hafa flestar Hollands 

Commisjiónir. Ég held þessu samt lágt um sinni; en skrifa vissar þann dag ég qveð 

algiörl[ega] og geng um bord. 

Nú alltsvo ei meira, nema forlátsbón á qvabbinu, og bón að rádstafið hiálögðum miðum; 

einninn berið ástkiæra heilsun Hr. Lieuten[ant] Jonsen, sé hann, sem ég þó óttast sé, nú heima, 

og að ei gleymid með miög svo frétta fródu midum ad minnast við fyrstu sióferð, frá Khfn 

[Kaupmannahöfn] til Isl[ands]. 

       Ydar     

      Ekl [Elskulegi] Einlægs Vinar 

       M Stephensens 
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7.6 Magnús Stephensen til Bjarna Thorsteinssonar 13. mars 1809 

 

Björgvin þann 13. Mars 1809  

 

Fyrst þann 11.ta þ.m. [þessa] [mánaðar] hafði eg þá ánægju að meðtaka yðar góða bréf af 

sjöunda Des[ember]. f.á. [fyrra árs]
294

 sem eg skyldugast þacka, og hefi giört svo við yðar 

fyrra alls hefi eg því fengið 2 og vegna lángvinnra ísalaga þori ei að vona að fleiri séu mér 

send þar eg er talinn (í Khfn) [Kaupmannahöfn] farinn af stað f[fyrir] laungu. þ[ann] 15. þessa 

fer ég um borð, og sigli þá strax, bagi ei mótvindar, og verði svo, skrifa eg seinna; ef ei með 

næsta pósti þ[ann] 16. fer bréf frá mér til yðar, er það merki, að eg sé farinn Guðs í frið, eða til 

Vina yðar, opposita júxta se possita magis elucesount; Guðs friður og engelskra ófriður, með 

eldi, svælu og brennisteini, eru það ecki synonyma til vorrar gömlu og orthodox kirkju 

orðatiltækis um himnaríki og helvíti? Þó eg veit við hvörn eg á, og bið því forláts á ósvinnu 

þessari gegn vini yðar; eg er nú og að því leiti í betra vinfengi við þá, enn áður, að eg hefi litið 

í fleiri bækur þeirra í vetur, enn fyrri, og fer með margar útvaldar héðan, flestar giöf þess 

ypparlega manns Jústítsráð Lassens hér, sem er polyhistor, marg- og diúpfródari í flestu, en eg 

bjóst við í Björgvin að finna. Þorst[einn] Helgesens og mín hafa mörg bréf á milli farið, en 

hann fer með Knudsen frá Christjansand og Trampe um þessar sömu mundir. Trampe fann þó 

ráðlegast þó eg tilkynnti honum ferðina héðan, að skríða undir Licencen, en eg, unlicenced, 

héðan, býst við að verða meðtekinn í þeirra útbreiddan vina- faðm.  

Við mín mök við vini yðar hér í næsta húsi, (um hvað eg hefi áður getið) kom eg við 

daglegt enskt bull mitt við americanskan Capitain
295

 hér uppá, þar hann er nú seglbúin á 

morgun heim, að hann færði oss skip sitt hlaðið með góðar vörur til Íslands í sumar frá Norð-

america; hann tók því vel, en- þar eg, vissi þetta ei leyfilegt, nema Tr[ampe], eptir þeim 

útvíkkaða myndugleika, játur 
296

hefir honum lént, gæfi það eptir, sendi eg Stoffette til hans 

með fyrirspurn og góðar tillögur hér - um, hann samþyckti það og eptirlét og beiddi mig taka 

loforð hans skriflegt að koma, og bauðst til að kaupa farminn gæti hann ei með góðu selst 

öðruvísi.  
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 Fyrir ári: síðastliðið ár eða fyrra árs. 
295

 Sigfús Haukur Andrésson: „Tilskipun um aukið verslunarfrelsi“ bls. 112. Samuel Staples skipstjóri á skipinu 

Neptune & Providence frá Rhode Island sem kom til Íslands með vörur í lok ágúst 1809. 
296

 játur: jákvætt. 
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[Hans gipting, hingað rituð í mörgum frétta bréfum frá Xtíanssand; [Christianssand] 

nefnist nú ei meir, og er því líklega að skilia, sem interimistisk greifaleg.]
297

 Nú hefi ég staðið 

í nockra daga á stikabraki, með að telja Capit[ain]
298

 á þetta, og fá hans skriflega Loforð, sem 

hann ei vildi gefa, nema ég quái
299

 Embættism.
n
 gæfi honum undir hendi og signeti Greifans 

svar á ensku, egið loforð um gott liðsinni og vegleiðslu, og information um farminn; að semja 

instrument um þetta og præcautionir móti grunsemd um enska hlutdeild instrument og 

Beviis
300

 fyrir því, og að Gulusótt, bóla, mislingar og aðrar næmar sóttir ei séu á gángi, þar 

hann skýlir frá, eða innan borðs hefir tekið uppá mitt enska höfuð, þó hefi ég málað upp langt 

skial um þetta, fengið honum annan Gienpart,
301

 en tekið loforð hans fast uppá hin ritaðann, 

og þetta af honum marg- innsiglað munnl[ega] með ef God damn! me, if I do not come to you 

from North-america this summer with my vessel, loaden with Tobacco, rum, gin, indigo, 

coffee, sugar, rice, ray,
302

 [rúgur] pealed barley, peases, wheat, hamp, flax, fishinglines etc; 

except if I should be taken, and or cast away.
303

 Eg giöri því ráð f[yrir] að Systir m[ín] geti 

látið stúfinn lita siálf. Annars, í alvöru, hefi ég þarum fyrri skrifað yður og Ludvigsen, og 

beðið hann leggia út f[yrir] litunina. Máské með þessu móti verði, á meðan stríðið stendur 

kauphöndl[un] milli vor og Nordameri meiri stiptuð, og er þá þessi undirrótin. Nú helld ég 

Lieuten[ent] Jonsen óhætt að sækia um Snæf[ellsnes] S[ýslu] Sé hann ei þegar skotinn í Sv. 

hvörtfregnin hefir lengi tiáð yckur hafa haft í ráði að koma, hefðuð þið ei verið jafn stórir í 

kant við þá þióð, og hún við yckur, og þess vegna þurft alls yckar með til að vaka upp, og 

mölva klaka frá landtökum máske þess vegna og vart fengið tóm til að hirða bráðina, sem sat 

freðinn. (Pat vito si sat bene) er sannur málsháttur), því nú getur hann lifað þar á einlægum 

hrísgrjónagraut með oss, með púðursykri og rommi útá, þegar Americaneren kiemur. 

Um Ansögn[ing] f[yrir] Lands. uppfr[æðinga] félagið, hefi ég áður ritað yður, og talaði 

við Schwartzen um hana, sagði hann mér: að Bókþr.
304

 privil yrði strax expederað
305
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 Þessi setning er rituð á spássíu bréfsins. 
298

 capitan: skipstjóri. 
299

 Illæsilegt, en líklega quað eða quáði. 
300

 beviis: færa sönnur á. 
301

 genpart: afrit eða samrit. 
302 ray: rugur. 
303

 Lausleg þýðing höfundar: Guð dæmi mig dauðann ef ég kem ekki til þín frá N-Ameríku nú í sumar með skip 

mitt hlaðið af tóbaki, rommi, gini, bláu litarefni, kaffi, sykur, hrísgrjónum, rúgi, byggi, baunum, hveiti, hampi, 

líni, veiðarfærum ofl. nema ég yrði tekinn eða/og hent í burtu.  
304

 Líklega bókþrykk. 
305

 ekspedere: afgreiða. 
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Confirmat[ion]
306

 um (og það hefi ég hér fengið),
307

 svo þess bevistur
308

 ei yrði til tafar, nu 

Confirm[ation] hins, v: áður gefinna privileg[ere]
309

 Kongel[ig] Navn og Beskyttelse, beint 

eftir Bevill: 27. junii 1800 portofriheden
310

 sama, og in genere, de Selskabet forhen ved 

Chr[istian] 7. giver Benaadninger (:uppá hvað allt skipað var að sækja Confirm:) yrði exped: 

undir eins og Bestall
311

 og annara privileg: confirmat: - ég vona og bið að [svo] hefi ei freistad 

þela, [ólæsilegt] til heimugl. að spilla því, eða að geta áunnið það hvað ég bið yður við 

Schwartz: já Bülow að fyrirbyggja og útrétta að vegna fárra ferða til Ísl[ands] fáist þetta nú 

afgiort og komist með skipunum, eptir óskum. 

Um bækurnar hefi ég áður ritað Gyldendal, og enn rita ég, en mínum fyrsta yður senda 

bóka-lista umbreytti ég til þeirra sem stóðu á honum nýl[ega] sendum, þar sumar hefi fengið 

hér. Ég reit honum og, að reyna hvort, Thoring & Colding
312

 (mig minnir það væri þar heldur 

enn næsta bókhl[handler] á Börsen) vildu nú creditera mér Ebers engl[eska] Þýska Lexic[on] í 

5 þyckum Volum[um] Gr. 8. innb[undnum] sem ég sá þar alltaf standa í hillu á hægri hönd, þá 

igegn. Börsen er gengið, falaði opt og bauð10
rd

 fyrir hann vildi láta á 12
rd

 og fyrir þessa 12
rd

 

uppá Krít afhenda Gyldend[al] eða yður þá og þetta Lexic[on] mót betal. hiá Gyldend[al] 

síðar (ef ei í tímanum, þá í eilífðinni) því auk þess er ég giori ráðstöfun fyrir að héðan frá 

Nor[egi] etc. gialdist Gyldend[al] af tillögum nockurra viðbættra Lands. uppfr[æðinga] 

fél[ags] Lima, býst ég við að anv[ise]
313

 honum af launum mínum komanda ár, en – nú giorist 

Diels þraungt í búi meður oss hér. Vilji hann s: Thor et Cold
314

 að voga þetta sem ég hygg 

hann með yðar góðum tillögum giöri er því máli lokið um sinn. Þar ég á þá lát. Niálu, vildi ég 

Gyldend[al] útveg[a] mér hennar titil og formála. 

Með Petræusar Duggu hefi ég beðið yður giora svo vel að verka allt gott til, að ég fengi 4 

Spanskar kindur, um hverjar ég hefi ritað stutt Dir. til (í hvörri Viborg er totum) vel meðfarnar 

mier sendar, ég ítreka því framar þá bón, sem Thielsen ritar mier, að hann ei komi til Khf
r
 

[Kaupmannahafnar] vegna íss og tæps tíma, og haldi til Flensb[orgar] gegnum Beltið og sama 

veg til Ísl[ands] Hann hygg ég nú sé lagður af stað frá Christansand, og með honum Sta. 
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 confirmation: staðfesting. 
307

 Innskot af spássíu. 
308

 bevís: vottorð. 
309

 privilegere: forréttindi eða sérréttindi. 
310

 porto: burðargjald 
311

 bestalling: lögfræði, málflutningsleyfi. 
312

 Thoring & Colding: Bókaútgefendur. 
313

 anvise: úthluta. 
314

 Latína. 
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Thygesen líkl[ega], hjer hefi ég annars keypt 1 útvalið Par spansks fiár á ný og hefi með mier, 

en bið að enginn fái það fyrr að vita, en þær umbeðnu 4 kindur eru sigldar á leið til mín.  

Þar ég nú erfiða uppá spanskt sauðfiar bragð og spanska ull, en fólk hér, allt mestu 

fauskar með ullarvinnu, segir miér hún ómögul[eg] verði kembd eða spunnin þar hún hlaupi 

við kembingu saman í hnökra, að hvörju ég veit fabricanter hlæa, sem gefa f[yrir] hana 10 og 

11 f. per. pund, væri miér þó þökk á, að fá undirrettingu frá Oberfabrikkerum á Guldhuset, 

hvar ég var kunnugur (:s: við Sölvgaden, rétt við Kongens Have að vest.[ólæsilegt]) hvör 

sérleg meðferð hennar væri við kembingu, þvott, spuna. Ég veit að sönnu þvottinn eptir Rafn 

og Viborg, en, sá þvottur er ei nema den forelöbige, iuden den sælges, en Fabrikerin þvær 

betur seinna, að ég meina. Með kembingu hygg ég og einasta sé, að sú ull kembist í miórri, 

minni og þéttar tenntum kömbum, smurðum í feiti, en – um það væri þó hans fyrirsögn ei síst 

og um kambana, ég tek að sönnu eina. Þétta og snúa með héðan sem kallaðir eru 

bómullarkambar, en – vildi hann yfirláta eina, stóla ég uppá að Ludvigsen bet[aler] þá meðal 

annars, sem ég hefi honum umbeðið.
315

  

Ómakið að finna Ober fabrikken tel ég þér minna reiknið, þegar þaðan komið enn áður, 

því, auk mögulegra Tracteringa og qvöldveislu boðs, sem ég í fyrsta sinni datt þar ofan í, er 

þar svo lærð dóttir hans, og svo lesinn um Island og fleiri Lönd að egið þér hana þurfið þér 

vegna Statistik að kaupa enn studera hun syngur og spilar á fortepiano dável, er ei ljóst rétt 

behagelig og NB. rík, en - prosi dolor! Trúlofuð Offisera við Norsk Armee, som ef ei þegar 

skotinn, kann fliott verda það. (Ég held þessi Nota sé all-lesandi.)
316

  

Á meðan ég tilman, bið ég, f[yrir] drottins sakir áminnið og áminna látið alla sem til 

Íslands fara að flytja ögn af færum, því hér gátum við svo sárlítið fengið af þeim, þar enginn 

hampur var til og afskaplega dýr, að það er, sem eckert. Fólksins líf stendur þar á.  

Mikið er ég nú sólginn í allar fréttir frá Kaupinh[öfn] etc: allstaðar að, því hér vitum við 

eckert síðan Nýárið, þar engir póstar f[yrir] þetta ár eru enn komnir hingað, og hvað við vitum 

eru lygafregnir frá Vinunum með þeim ísl[ensku] frígefnu skipum. Ég óttast að Colvig og 

Erichsen, sem Ísfiord sendi til Engl[ands] séu Guði á vald, því þeir urðu í miðjum 

Sept[ember] eptir í Gottenborg af hinum, er til Engl[ands] fóru hvar Colvig, ætíð heilsulaus 

lagðist veikur, og síðan er ei á Engl[andi] til þeirra spurt, máské hafa þeir síðar lagt af stað og 

fortýnst. Eckert var þar því við Ísfiords keypta eða gamla skip giört, því, þó aðrir kaupm[enn] 

væru þar nógir skarar hvörr að sinni köku elld, en ei að annara. Hiá Petr[æus] og Sivertsen 
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 Innskot af spássíu byrjar. 
316

 Innskot af spássíu endar. 
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hvolfdi í fyrra milli Fær[eyja] og Isl[ands], en hvörnin þeir réttu við og med laesereret Skip 

fengu naumlegast skriðið inn til Leith aptur við Edinborgh, skil eg ei.  

Mikið er mér nú annt um að fá m[ína] Ansögn[ing]., um hvörja eg hefi Jráð Jensen optar 

skrifað, (en hann giörist nú líkl. gamall og gleyminn), bænheyrsla, að Forskud það eg í fyrra 

féck með Afbetal. í Gage viku nockur ár, mættu bíða óafkostað að öllu nema rentunum til 

friðarins svo L[and] fógetinn nú í tíma fengi þarum Communic[ation]  

Þó eg viti að þraungt sé í búi hjá yckur, sem mörgum á vorin, og mér þarámeðal; þó ég 

og þecki, hvílíkt umstang margfaldt qvabb mitt olli yður og undir eins hefði vilja nockurn til 

að viðurkenna það með einhvörri hentusemi, eru, proh dolor! nú ei góð ráð þar til, máski 

hægri um skammt, sem eg óska. Í millitíð útbíð ég mér yðar staðfasta vinfengi og góðvild og 

að eg framvegis mætti í því qvabba um eitt og annað mér áríðandi, sem ei orsakar útgiald. 

Ætíð skal mér gleði að heyra yðar velgengni, sem einhvörs vorra Landa efnilegasta Manns, 

sem óskandi væri, að sem fyrst mætti vera í brauði, við hvört lifandi sé undir eins með 

ánægiu, og með hagqvæmu tækifæri að ebla gagn og giæfu vorrar vesælu ættjarðar, fá henni 

framar viðreisnarvon, sem ég efa, en viðleitnin er hvörjum boðin, og ut defint vire tamen est 

laudande vol. Mér vyrðist samt hennar málefni, síðan Conf[erentsráð] Erichsons dauða komin 

í það horf, sem æ leiðir fiær og fiær því æskilega takmarki. Nærst því að óska yður af hiarta 

góðrar heilsu, ánægiu og vaxandi heiðurs og heilla, kveð ég þér finaliter (:ef mótbyr ei tefur:) 

yður, háttvyrdi Vin! með innil[egu] þacklæti fyrir allt gott og ástúðlegt. Alla tíma vil ég vera 

yðar einlægur og trúr vinur. 

M. Stephensen. 
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7.7 Magnús Stephensen til Bjarna Thorsteinssonar 16. og 18. mars 1809 

 

Björgvin þann 16 og 18. Mart: 1809  

 

Því miður! féck ég hentugleika héðan að rita yður ennþá, þar ég með allt seglbúið og töj mitt, 

inni borð, ligg hér enn fyrir þrálátum N og NV. jelja-garra og N. hríðum: Stormar í siónum 

siálfs jafnvel í nótt, að hafa kúgað stórt Svenskt skip hér inn á Biörg vinar leið, munu vita ei 

rétt ennþá, hvörs slags skip það er, en 5 fallt, bátar héðan eru f[yrir] laungu farnir að grenslast 

betur eptir, því og segia það velkomið. Svo nærri eru fiandar oss hér nú þegar. Allra bréfa og 

frétta af yckur sakna ég, storum því Avisarar telja mest um annriki yckar með að slá menn til 

Riddara, og sníða þeim dýrðlegan búnað. Það gleður mig að siá, að peningaskorturinn er ei 

svo megn, sem þér látið, og að Landsyfirréttar Medc.[ólæsilegt] því hafa nockrar huggunnar 

að vænta uppá Ans[ögning] f[yrir] þá og Emb[ættismenn] eru til launa hvatinn, og Jonasar 

Schev[ings] Afslags og Restants Eptirg[jöf] Ans[ögning] f[yrir] Borgarf[jörð] og Afg[ifter] ég 

mikil[lega] óskaði svar kiæmist með fyrstu Khf
e 

[Kaupmannahafnar] skipum
 
áður enn vinir 

hans heimsækia hann með Execut: Margra bréfa og mikilla frétta vænti ég með þeim til 

Islands, og þó þau komi fyrr enn ég, ef aptur kann að að sic. falla í vinanna klær, sakar ei, séu 

þau Amtm. br. m. í convol. adresseruð. 

Hér er nú mótlætisl[egur] lángvinnur mótbyr, rétt um hnífilinn,
317

 með miklum hraða, 

jelja sorta og garra og þess á milli úrfelli, svo við vorum heppnir ei að vera komnir út, enda 

eru nú jafndægrin nálæg, en svo lengi megum við líkl[ega] af honum teppast hér, að beint 

föllum síðan í f.....s [fjandans]
318

 klær. Giörið svo vel með fyrsta sk[ipi] að rita br[óður] 

m[ínum] um m[ína] seinn héðanför vegna mótb[yrs]. 

Meðal margra eng[elskra] bóka, sem mér hafa hér bættst, er: Le Dictionnaire royal 

francois-anglois et anglois - francois par Mr. A. Boyer, nouvelle edition, corrigée et 

augmentée par I.C. Prieur. Tome prem: a Londres MDCC LXXXIII. en seinna Tóms 

319
Titillinn er: The royal Dictionary french and english, and english and french by Mr. A. 

Boyer. a new edition, carefully corrected etc: by I. C. Prieur. Tome Second London MDCCL 

XXXIII. En-proh.
1
 dolar í þenna seinna, NB. engelsk franska Tom: partur A Arkid, af sialfu 

Lexic.[on] Custos á undan þessu. A. Arki er: THE, nu B. Arkid byriar með: Adjourning or 

adjournment, hvaraf, við Conference við þessa eða aðra seinni edition, ef, sem líklegt er, til er, 
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 hnífill: er efsti hluti framstefnis á skipi.  
318

 Magnús skrifar þetta svona í staðinn fyrir fjandans. 
319

 Síða 2. 
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first hvað vantar nefnil[ega] Upphaf siálfs Verksins, svo viist A. Ark. heldur frá bókst[afnum] 

A til ordsins Adjourning exclusive. NB. Þetta mitt Exemplar er í Stór 4
to

. (en Udtod gefast af 

því í stór 8
to

, sem ei gagna f[yrir] mitt Exempl[ar]) 

Til nú að géta með þessu 1. Arki completerað svo valid verk, vildi ég nú mikil[lega] biðja 

yður giöra mér þá góðvild, að fá þenna seinni Tomum NB. Í stór 4
o
, af sömu eða nýrri edition, 

til láns á Kóngsins eða Univers: Bibliothekinu, og þar af, annað hvört siálfur eða per góðann 

Calligraphist útvega mér þetta A Ark útskr: fad nett, [það] í sama formati innderil. af 

Columner, allri innréttingu og á fullstórann pappír, svo þetta geti látið innbinda í verkið, sem 

er (:nl[nefnilega] mitt Exempl[ar]) að eins innfest,), og þanninn fengið það öldungis Complet. 

Innlagður 5 eða lappi bið ég megi klára fyrirhöfn og umstang þarmeð, en allt annað yðar 

ómak m[ín] vegna verður að safna mér skuld til betri tíma.  

Af avisurum sé ég, að Hagerup hefir gefið út franska Læseb[og] eða Øvelse-bog circa 22 

Ark og einn (Author af fransk sör-term. [ólæsilegt] ordbog við Sóracad:[ólæsilegt] sem ég nú 

ei mun glöggt hvör er) engelskr, feikil[ega] dýrt, 12 arka vasa-Lexic[on] dansk engelsk samt 

ég af þess litlu stærð hygg fánýtt, en- taki ég feil á því og Hagerups Øvelse-bog sé að nockru 

gagni, bið ég þessir piec[es] bætist á bókalistann 

320
Ég efast ei um, að á Biblioth, sé það til, annars hiá bóks[ala] eða privat med ensk-

frönskum, e.g. Begtrup, Prof Olufsen, Rohbek, Hornem[ann] og öðrum er þar eða hafa vist 

Bonnier etc. 

321
hiá Gyldendal, hvör ég vona ecki einasta skaffi mér sína eginn forl[ags] Pieca, heldur 

þá umbeðnu alla, uppá vissum betal, ef líf endist, ï al Fald aliqvo modo. Með síðasta póst 

skrifaði ég yður ítarl[ega] hérum og qvaddi, og beiddi f[yrir] Lands. Uppfr[æðinga] Fél[agið] 

Privil[ege] Confirmat[ion] - (: því nýtt eckert var umsókt:) nú qvað ég aptur, ég vona f[yrir] 

fullt og fast, óska yður allra mögulegra heilla og gæfu, og mér yðar vináttu framvegis. Ætíð 

með ást og heiðrum Yðar skb [skuldbundni] einl[ægi] Vinur. 

M Stephensen 

P.S. að spanska féð kiæmist með Petr[eusar] duggu, óskaði ég og, þar Thielsen qveðst ei 

muni koma í Khfn [Kaupmannahöfn].  

Skipið innkomna 3 mílur hérfrá tiáist að vera ensk Kanonbrigg uppá 24 Canoner, sem 

með brotin Mastur er innkomin, og tiáðist jafnvel að standa á flúrum þar; hafa narrað 2 lóðsa 

                                                 
320

 Spássía. 
321

 Síða 3.  
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um borð, vera tekin til að létta á sér og vildi fá þá til að losa sig út. Kammerjunker Bielke
322

 er 

í nótt og í morgun árla lagður á stað mér 6 fyrst og síðan 3 Canón báta að heilsa þeim, en 

vindur er miög á móti þeim þángað. Skipið gaf sig út f[yrir] franskt. Svona nærri eru Skollar 

hér nú þegar, og svo viss er ég uppá þeirra Convoyering, þá ég loksins slepp út. Ég skal bera 

þeim qveðju yðar. 

 

  

                                                 
322

 Johan Christian August Bielke. Hann var fyrsti lautinant (prem. Liut.) í sjóhernum í Björgvin og 

kemmerjunker að nafnbót. (sjá nmgr. 52 bls. 113 í Ferðadagbækur Magnúsar.) 
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