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Mikilvægi sendibréfa sem heimilda 

Kristín Bragadóttir 

 

 

Annað stærsta safn íslenskra rita í útlöndum er í Íþöku í Bandaríkjunum, kallað Fiske 

Icelandic Collection. Aðeins Konungsbókhlaða í Danmörku hýsir meira af íslensku efni 

utan Íslands, en þess ber að gæta að það safn naut skylduskila á íslensku prentefni  vegna 

þess að Ísland var dönsk hjálenda. Fiskesafn er  hins vegar afrakstur vinnu einstaklings og 

er því ekki hægt að jafna saman erfiði og kostnaði við að ná söfnunum saman. Annað stórt 

safn íslenskra rita í Vesturheimi er  Íslenska safnið við Manitoba háskóla í Winnipeg. Það  

er ekki jafnstórt Fiskesafni en þar hafa verið íslensk menningáhrif lengi. 

Rannsókn mín beinist að bókasafnaranum Willard Fiske og hvernig honum tókst að 

ná saman safni sínu sem átti sér stað að mestu leyti á meðan hann bjó í Flórens á árunum 

1883-1904.1 Ljóst er að til þess þurfti Fiske þéttriðið tengslanet Íslendinga. Hann kom sér 

upp þessu neti í Íslandsferð sinni sumarið og haustið 1879 meðal annars þegar hann sigldi 

umhverfis landið með strandferðaskipinu Díönu og kynntist skólapiltum sem voru á leið í 

Lærða skólann í Reykjavík. Sumir þeirra reyndust honum seinna afar hjálpsamir við að 

nálgast ritin og sumir voru beinlínis í vinnu fyrir Fiske við aðföng í safn hans. Uppistaðan í 

rannsókn minni eru bréf Íslendinga og útlendinga um íslenskan ritakost. 

Bréfaskipti milli manna eru mikilvæg þegar hugað er að heimildum frá fyrri tímum  

en því miður er þessi venja að mestu að líða undir lok. Ný tækni hefur ráðið þar mestu og 

tæknivæðing seinni ára hefur gjörbreytt umhverfinu frá því að gamaldags bréfaskipti 

tíðkuðust. Tilkoma símans eyðilagði heilmikið og síðan tölvupósturinn. Samtíðin er að 

morgue leyti mun snauðari af heimildum en eldri tímar. Bréfasafn Williards Fiskes er ágætt 

dæmi um þetta en þar er að finna miklar upplýsingar um íslenskan ritakost. Fyrir mig eru 

bréfasöfnin náma vegna bóksögu og margir bréfritaranna skrifa eingöngu um bækur en í 

bréfunum er einnig sagt frá  mörgu öðru úr íslensku þjóðlífi. 

Í rannsókninni er bréfritaranum Fiske fylgt í 57 ár, allt frá því hann var unglingur í 

Hamilton College í New York fylki og skrifaði vini sínum Charles um áhuga á norrænum 

ritum og er honum fylgt eftir allt þar til hann dó 1904. Ég skoða rithönd þessa manns frá 

því að hann var 17 ára og skrifaði dálítið unggæðingslega þar till hann, fullorðinn maður, 

náði fágaðri skrift. En að síðustu var hann orðinn svo gigtveikur að hann hann gat ekki 

                                                
1 Greinin tengist doktorsritgerð minni, sem er í vinnslu, og sem er um hvernig Fiske náði saman íslenskum 
ritakosti sínum á árunum 1850 til 1904. Safn hans kallast Fiske Icelandic Collection. 
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haldið sjálfur á penna og hafði mann sér til aðstoðar við bréfaskriftir.   Er nærri ómöguleg 

að lesa hans eigin bréf undir lokin. Hann hafði skrifara sem hann las fyrir til dæmis ítalska 

aðstoðarmenn sína Ettori Sordi og Michele Monzecchi. Samkvæmt heimildum kunni 

hvorugur þeirra ensku, dönsku né sænsku. Engu að síður eru nokkur bréfanna á þeim 

málum og hefur Fiske bókstaflega stafað í þá orðin en sjálfur var hann vel heima í þessum 

tungumálum. 

Vegna aðfanga Fiskes á íslensku prentefni skrifuðu Íslendingar honum frá 

fjölmörgum stöðum á Íslandi, í Danmörku, Bretlandi, Kanada og Þýskalandi en bréfin til 

hans enduðu loks til varðveislu í Íþöku. 

Svarbréfin eru á jafnmörgum stöðum og ég elti þau í söfnum um víðan völl. Ég ætla 

að gera grein fyrir aðgengi að bréfum þessum og öðrum gögnum viðvíkjandi íslenskum  

ritakosti safnarans mikla eins og reikningum og minnissneplum. Ég er sannarlega alltaf að 

finna eitthvað nýtt í skjölum. 

Veigamikil heimild um horfna tíma 

Sendibréf eru vandmeðfarin skjöl og geta átt langa lífdaga og lent í höndum margvíslegra 

einstaklinga. Í sendibréfum, hinu opna tjáningarformi er oft allt og ekkert á dagskrá. Það er 

hægur leikur að vinda sér úr einu í annað formálalaust, ræða stór mál og lítil, 

alþjóðastjórnmál og veðurfar svo að segja í sömu setningunni. 2  Einkasendibréf gefa 

mönnum möguleika á að tjá sig persónulega, segja hug sinn og velta vöngum yfir mönnum 

og málefnum. 

Bréf eru ætluð einhverjum til aflestrar, öndvert við dagbók sem er gerð fyrir 

eigandann sjálfan. Því kalla sendibréf á vandaða miðlun. Bréfritari getur ekki verið viss um 

að bréf hans muni ekki verða lesið af fleirum en ætluðum viðtakanda og oft eru sendibréf 

beinlínis ætluð fleirum en einum, jafnvel hópi manna eða sveitinni allri. Þetta gerir það að 

verkum að bréfaskriftir kalla á mun meðvitaðri athöfn en til dæmis dagbókarskrif þar sem 

ritari bréfsins gerir stöðugt upp við sig þýðingu þeirra upplýsinga sem hann lætur í ljós eins 

og Sigurður Gylfi Magnússon sagnfræðingur hefur bent á í einsögurannsóknum sínum.3 Í 

sendibréfum er oft vitnisburður eða frásögn sem hvergi annars staðar er að finna, iðulega 

finnast ekki merki um að aðrir hafi flett gögnunum eftir að gengið var frá þeim, sem gerir 

                                                
2 Eiríkur Guðmundsson: Gefðu mér veröldina aftur: Um sjálfsævisöguleg skrif Íslendinga á átjándu og nítjándu 
öld með hliðsjón af hugmyndum Michels Foucault. (Studia Islandica 55). (Reykjavík 1998), bls. 99. 
3 Sigurður Gylfi Magnússon: Menntun, ást og sorg: Einsögurannsókn á íslensku sveitasamfélagi 19. og 20. aldar. 
(Reykjavík 1997), bls. 52. 
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það að verkum að ákaflega spennandi er að lesa sendibréf og vinna úr þeim. Maður kemst í 

kynni við gengið merkisfólk. Sumt hefur maður þekkt af afspurn en aldrei heyrt um annað. 

Bréf hafa þann kost að hægt er að skrifa þau í áföngum. Í safnritinu Sendibréf frá 

íslenzkum konum 1784-1900 eru bréf ólík innbyrgðis. Rannveig Ólafsdóttir Briem skrifaði 

séra Eggerti Ó. Briem bróður sínum langt og innihaldsríkt bréf. Í miðju bréfi er eins og hún 

fái bakþanka og finnist nóg komið, ákveður að hætta og hún skrifar:  

 

„Jæja, góða nótt í guði, og dreymdu um mig – helzt. 

Nú er kveld þess 16., og fyrsta hugsun mín er, hvort ég nú loksins muni geta klárað 

þetta bréf. Reyndar get ég sagt, „good-by“ hvenær sem verkast vill, því eg hef ekkert 

sérstakt að segja.“4 

 

Svo heldur hún áfram með bréfið eins og ekkert sé og er langt frá því að hafa lokið því sem 

hún ætlaði að segja. Þetta er dæmi um hvers eðlis bréf geta verið. 

Ákveðin ánægja fylgir því að grúska og gramsa í frumgögnum og hafa stundum á 

tilfinningunni að maður sé fyrstur til þess að skoða þau. Þá er ekki verið að fara í spor 

annarra sem hafa unnið úr gögnumum og þegar birt á prenti það sem þar er að hafa. 

Tengslanet 

Fiske fékk bréf frá að minnsta kosti 145 Íslendingum og sumir þeirra skrifuðu meira en 100 

bréf og þar að auki frá fjölda útlendinga um íslensk málefni svo hér er um að ræða 

gríðarmikla íslenska menningarsögu. Þessar heimildir geta verið uppspretta margvíslegra 

forvitnilegra rannsókna. Hér er bara að láta sér detta eitthvað spennandi í hug.  

Bréf Fiske til tenglanna eru mjög föst í formi og ekki fjallað um fleira en nauðsyn 

krafði. Fiske skrifaði sárasjaldan um líf sitt utan bókaheimsins í bréfum til Íslendinganna. 

Ekki tjáði hann sig heldur svo nokkru næmi um heilsu sína eða sorgir fyrst eftir andlát konu 

sinnar og síðan vegna málaferlanna, vegna arfs eftir hana. Málaferlin tóku verulega á hann 

og gerði það að verkum að hann ákvað að segja upp stöðu sinni við Cornell háskólann og 

flytja alfarinn til Ítalíu. 

Og hvað skrifuðu svo Íslendingar háir sem lágir til Willards Fiskes um annað en 

bækur? Hvaða skoðanir ríktu? Hvað vakti fólki gleði eða sorg, samúð eða andúð? Hér 

kennir margra grasa og eru umfjöllunarefnin mörg. Skrifað var um búskaparhætti, gæftir til 

                                                
4 Rannveig Ólafsdóttir Briem til Eggerts Ó. Briem 13. mars 1887. Sendibréf frá íslenzkum konum 1784-1900. 
Finnur Sigmundsson bjó til prentunar. (Reykjavík 1952), bls.139-140. 
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sjós og lands, náttúruhamfarir, veðurfar, samgöngumál og jafnvel fjárkláða. Stjórnmálin og 

sambandsslit við Danmörku voru ofarlega á baugi. Stofnun háskóla á Íslandi var hitamál og 

svona mætti lengi telja.Vestur-Íslendingarnir sögðu frá hversdagslífi sínu og afkomu. Einnig 

deilum trúarfélaga og vitaskuld blaða- og bókaútgáfu vestra. Þar að auki liggur mikið 

bréfasafn með skjölum Fiskes sem snerta ekki Ísland og ég hef látið það liggja milli hluta.   

Flest bréfin í bréfasafninu eru um íslenskan ritakost og bókaútgáfu, bæði frá 

Íslendingum heima og í Kaupmannahöfn. Geysimikil bóksaga er í þeim fólgin. Ekki verður 

fjallað um það hér en mun verða gert á öðrum vettvangi.5 Í þessari grein er sjónum beint að 

bréfum sem tjá hugi bréfritaranna um ýmislegt úr daglegu lífi. 

Hægt er að skoða marga bréfritaranna sem fulltrúa ákveðinna málaflokka eða hópa 

manna. Þorvaldur Thoroddsen birtist strax sem vísindamaðurinn, hann segði frá 

kennslustarfi sínu við Möðruvallaskóla þar sem honum fannst hann “vera nokkuð utan við 

heiminn.”6 Hann skýrði frá rannsóknum sínum á hálendi landsins og aðstöðuleysi við að 

stunda þær.7 Einnig skilningsleysi yfirvalda á rannsóknunum.8 Honum fannst alþýða manna 

þurfa á uppfræðingu að halda í náttúruvísindum. 9  Sum bréfa hans til Fiskes eru afar 

fræðandi um náttúru Íslands og nánast eins og uppkast í kennslubækur. Þorvaldur sendi 

jafnan Fiske rit sín að gjöf. Hann sagði frá fyrirlestraferðum sínum í útlöndum og hvernig 

erindum hans var tekið.10 

Töluvert er um bréf frá alþýðumönnum. Margir vildu fá einhverja fyrirgreiðslu, 

komast í nám eða í vinnu og nokkrir í vinnu til hans við íslenska bókasafnið. Mjög margir 

sögðu honum frá efnaleysi sínu og báðu um fjárhagsaðstoð. Margir skrifuðu einungis til að 

halda sambandinu við hann og sögðu þá gjarnan frá lífshlaupi sínu og oft vonbrigðum. Jón 

Egilsen var einn af piltunum um borð í Díönu haustið 1879 og hafa fjögur bréf hans 

varðveist.  Hann skrifaði Fiske strax í nóvember sama haust og Fiske sigldi héðan og var 

fullur þakklætis og sagði: „Þótt jeg hljóti að blygðast mín fyrir að láta yður sjá frá mér línur 

þessar, þá er mjer þó svo minnisstæð ástsemi sú og mannúð sem þjer hæztvirti elskulegi 

herra, sýnduð mjer, umkomulausum dreng, á gufuskipinu „Díana“  í sumar, að jeg þess 

vegna dyrfist að senda yður þetta blað, í fullu trausti þess, að þér virðið vel, þó það hafi 

ekki annað að færa yður en einfalt barnamál.“11  Það er þó sannarlega hvorki barnalegt að 

formi né innihaldi hjá 13 ára dreng. Rithönd hans er skýr og læsileg og bréfið vel mótað að 

                                                
5 Áherslan á bóksöguleg bréf er í stærri rannsókn minni. Það er bréf um íslenskan ritakost.  
6 Cornell. Willard Fiske Papers. Þorvaldur Thoroddsen til Fiskes 26. júní 1882.   
7 Cornell. Willard Fiske Papers. Þorvaldur Thoroddsen til Fiskes 2. janúar 1883. 
8 Cornell. Willard Fiske Papers. Þorvaldur Thoroddsen til Fiskes 9. júní 1887. 
9 Cornell. Willard Fiske Papers. Þorvaldur Thoroddsen til Fiskes 6. febrúar 1880. 
10 Cornell. Willard Fiske Papers. Þorvaldur Thoroddsen til Fiskes 16. júní 1885. 
11 Cornell. Willard Fiske Papers. Jón Egilsen til Fiskes 9. nóvember 1879. 
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efni, að mestu leyti um þrá hans til að mennta sig og læra ensku til þess að geta skrifað 

Fiske einhvern tíma á móðurmáli hans. Annað bréf Jóns er dagsett 22. apríl 1880 og sagði 

hann þá frá því að hann hafi verið að læra landafræði, mannkynssögu, reikning, biblíusögur 

og Lærdómsbókina að Kornsá í Vatnsdal. Að vetri langar hann til að læra ensku og latínu. 

Hann þakkaði Fiske fyrir bækur, blöð og myndir en Fiske sendi ýmsum ungum oog 

öldnum Íslendingum efni til fróðleiks. Í ágúst 1880 skrifaði Jón að hann byrji um haustið 

að læra undir skóla og hlakki hann mikið til. Hann hét því að vera iðinn og kappsamur við 

námið. Síðan varð 18 ára hlé á bréfaskriftum en 21. janúar 1898 skrifaði Jón afsökun á því 

að hann hafi ekki komið sér að því að skrifa öll þessi ár. Hann skýrði frá lífshlaupi sínu. 

Haustið 1881 komst hann í Lærða skólann en varð að hætta námi vegna fjárskorts og bætti 

við „en það var það eina, sem mig langaði til, að læra“. Hann vann síðan við verslunarstörf 

og kennslu, varð bóndi á Hvammi í Vatnsdal og hvarf síðan aftur til verslunarstarfa og nú á 

Blönduósi með 900 krónur í árslaun sem varla dugði  til framfærslu lítillar fjölskyldu. Hann 

lauk bréfinu með þunga og eftirsjá: „Þetta er nú aðalsagan um lífsferil minn í þessi 18 ár. 

Að ég ekki fjekk að læra, verður alltaf mín raunasaga.“12 

Nokkur fleiri dæmi eru um einlæg bréf frá Íslendingum sem vart voru komnir af 

barnsaldri. Fáar konur skrifuðu og þá oftast til að þakka Fiske fyrir sendingar til dæmis 

sælgætisöskjur eða leikföng til barna þeirra. Þóra Pétursdóttir biskups sendi honum grein 

sína um útsaum. 13  Sigríður Magnússon í Cambridge langaði ósköpin öll að stofna 

kvennaskóla á Íslandi og þakkaði í bréfi frá 20. apríl 1892 fyrir fjárstuðning Fiskes til 

skólans. Björg Þorláksson sendi honum nokkrar línur ásamt mynd af sér og Sigfúsi Blöndal, 

manni sínum með stúdentshúfurnar.14 

Hægt er að tína út menn sem skrifa meira en aðrir um þjóðlífið og hvað er að gerast 

í nánasta umhverfi þeirra eins og Björn M. Ólsen sem varð rektor Lærðaskólans. Hann 

sagði  mikið frá skólapiltum og lífinu í Reykjavík frá 1879 – 1904.  Þar eru talsverðar 

heimildir um skólann  og eins ritverk Björns.15   

Að skoða bréf löngu látins fólks kallar á persónuleg tengsl. Maður verður mjög 

náinn bréfritaranum og verður auðveldlega bandamaður hans. Sumir, eins og Bogi Th. 

Melsteð, urðu nokkuð persónulegir í skrifum sínum til Fiskes. Hann segir frá finnskri 

kærustu sinni sem sé „óvenjulega göfug og góð, látlaus og hógvær og syngur yndislega vel“. 

En hún hefur líka yndi af bókum. Þau lesa íslensku saman og hún spreytir sig á þýða íslensk 

kvæði á finnsku til dæmis Ástu eftir Jónas Hallgrímsson.  Hann segir frá því hverra manna 

                                                
12 Cornell. Willard Fiske Papers. Jón Egilsen til Fiskes 21. janúar 1898. 
13 Cornell. Willard Fiske Papers. Þóra Thoroddsen til Fiskes 20. nóvember 1903. 
14 Cornell. Willard Fiske Papers. Björg Þ. Blöndal til Fiskes 12. nóvember 1903. 
15 Bréf þessi eru varðveitt í bókasafni Cornell háskóla. 
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hún er enda var hún komin út af prestum og prelátum.16 - En hann skrifar ekki hvað hún 

heitir. Bogi skrifaði Fiske alls 21 bréf og 16 bréfspjöld, upplýsandi og lífleg og mörg þeirra 

um bókmenntastrauma meðal Íslendinganna heima og í Kaupmannahöfn. Hið fyrsta sendi 

hann á hæla Fiskes eftir Íslandsdvölina eða í nóvember 1879 og hið síðasta í febrúar 1904 

svo kunningsskapur þeirra hélst á meðan báðir lifðu.  

Einar Benediktsson skáld, þá nemandi í Lærða skólanum, sagði í bréfi frá 22. 

mars.1880: „Við fáum á morgun páskafríið og helst það í viku til hálfsmánaðar. Við 

hyggjum gott til þess að skemmta okkur ef gott verður veðrið. Þar á eptir kemur 8 apríl 

(fæðingardagur konungs) og er hann ætið helgur haldinn, þá er í skólanum bæði dansleikur 

og drykkja sem við köllum „ball“ og „rall“ og er þá opt glatt á hjalla, til þess er okkur 

veittur 100 kr. styrkur úr landssjóði.“  

Einar bað Fiske um lán til þess að ljúka námi sínu í Kaupmannahöfn.17 Faðir hans 

Benedikt Sveinsson, sýslumaður hafði einnig farið þess á leit að Fiske styddi fjárhagslega 

við son sinn.18 

Önnur hlið lífsins í Lærða skólanum birtist í bréfum fullorðinna og reynslumeiri 

manna sem einnig skrifuðu til Fiskes. Björn M. Ólsen, kennari við skólann og síðar rektor 

skrifaði að skólapiltar væru uppivöðslusamir og óviðráðanlegir. Fór svo að lokum að hann 

hrökklaðist frá skólanum og kennir skólapiltum um að sér hafi ekki verið vært innan 

skólans.19 Alls hefur 81 bréf varðveist frá Birni og 11 bréfspjöld. Björn vildi endurgjalda 

Fiske mikilar og merkilegar gjafir til lestrarfélags Lærðaskólans, Íþöku sem kallað var eftir 

heimabæ Fiskes og sendir Fiske rit sín og annarra að gjöf en um viðskipti milli þeirra er 

ekki að ræða.  Menntamennirnir Björn og Fiske skrifa meira á jafnréttisgrunni en sjá má í 

öðrum bréfum, en eiga ekki í viðskiptum. 

Séra Matthías Eggertsson ásamt fleiri Grímseyjingum skrifuðu ítarleg bréf um 

daglegt líf í eyjunni og harða lífsbaráttu. Bréf Matthíasar eru fróðleg lýsing á amstri 

hversdagsins og bregður hann upp líflegri þjóðlífsmynd. Hann skrifaði fallega um lífið í 

Grímsey en einnig um hafísinn sem var alveg að gera útaf við eyjaskeggja. Margir í eyjunni 

skrifuðu um skák og fræðslumál, en Fiske var mikill skólamaður og hvatti Íslendinga til 

dáða. 

Athygli vekur hve vel Íslendingarnir eru máli farnir og ritfærir. Sumir voru óhemju 

afkastamiklir eins og Matthías Jochumsson, Steingrímur sonur hans segir að hann hafi sest 

                                                
16 Cornell. Willard Fiske Papers. Bogi Th. Melsteð til Fiskes 7. ágúst 1901. 
17 Cornell. Willard Fiske Papers. Einar Benediktsson til Fiskes 18. júlí 1891. 
18 Cornell. Willard Fiske Papers. Benedikt Sveinsson til Fiskes  29. ágúst 1890. 
19 Cornell. Willard Fiske Papers. Björn M. Ólsen til Fiskes 22. júlí 1881. 
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niður eftir dagsins önn og skrifað sendibréf, stundum um ekki neitt en eins og til að létta á 

huganum.  

Bréf Íslendinganna eru mjög mismunandi. Á 19. öldinni voru bréf mikilvægur 

tjáningarmiðill. Steingrímur Matthíasson gaf út bréf föður síns Matthíasar Jochumssonar að 

honum látnum en í bréfasafni Fiskes hafa 16 bréf Matthíasar varðveist og 2 bréfspjöld. 

Steingrímur sagði í formála:  

Ég held ég megi segja, að fátt var föður mínum tamara og um leið ljúfara, en að 

skrifa bréf kunningjum sínum. Honum var það kærkomin dægradvöl, ef hann var ekki 

öðrum störfum bundinn. Eða, ef illa lá á honum, þá var honum það hreint og beint andleg 

upplyfting og bezta hressing að skrifa einhverjum til, kvart yfir og undan öllu heimsins 

háttalagi og öllum djöfulskap, en slá svo öllu í glens og gaman, mæla öllu einhverja bót og 

láta andann leika frjálst um heima og geima, þar til bréfsörkin var búin. Þá lét hann oftast 

sitja við þá einu örk og tók ekki nýja, heldur skrifaði öðrum kunningja. En stundum skrifaði 

hann minna en ella af því að hann vantaði pappír, og enn oftar kom fyrir að hann vantaði 

frímerki eða aura fyrir frímerki.20 

Fiske hitti Matthías í Reykjavík sumarið 1879 og tókust með þeim góð kynni. 

Heima hjá Matthíasi áttu þeir aðild að stofnun Fornfræðafélagsins.21 Bréf Matthíasar bera 

keim af ofangreindu, að þau séu skrifuð í fljótheitum og um það sem upp í hugann kom á 

stað og stund. Skriftin var einföld en þó listfeng, mjúklipur og læsileg. Hann sagðist fyrst 

hafa fengið góð tök á rithönd sinni hjá dönskum kennara, er kenndi honum skrift og 

fljótaskrift og bókhald í Kaupmannahöfn veturinn 1856-1857. Það var þegar hann var að 

afla sér menntunar í verzlunarfræði og tungumálum.22  

Matthías var einlægur og opinn. Hann sagði hispurslaust frá lífi sínu, skáldskap og 

þjóðlífinu í bréfum sínum til Fiskes. Hann var upptekinn af starfi sínu hverju sinni. Hann 

skrifaði um blað sitt Þjóðólf og ýmislegt sem rak á fjörur hans sem blaðamanns. Sama er að 

segja um prestsstörf í Odda og síðar á Akureyri. Sóknarbörnin voru ekki ætíð eins og 

sálnahirðirinn óskaði. Í sumum bréfunun lýsti hann áhyggjum sínum vegna þess að hann 

skili of litlu á bókmenntasviðinu. Matthías fylgdist vel með því sem Fiske skrifaði um Ísland 

í erlend blöð, til dæmis nauðsyn þess að Íslendingar fengju fréttaþráð, og hrósaði honum 

fyrir greinarnar. Hann lét ýmsar lausavísur flakka með í bréfunum. Sú sem Fiske fékk neð 

jólabréfinu 1879 hljóðar svo:  

 

                                                
20 Steingrímur Matthíasson:  „Forspjall”. Bréf Matthíasar Jochumssonar. (Akureyri 1935), bls. VII. 
21 Matthías Jochumsson: Sögukaflar af sjálfum mér. (Reykjavík 1959), bls. 276. 
22 Steingrímur Matthíasson: Bréf Matthíasar Jochumssonar. (Akureyri 1935), bls. VII. 
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Gleðileg jól! Gleðilegt nýár! 

Aungva gigt en glaða sál. 

Gefi sá sem skenkir kál 

þessa lífs í þína skál. 

Þarna´ eru skáldsins áhrínsmál.23 

 

Heimsmaðurinn Matthías skrifaði ýmist á ensku eða íslensku. Hann sagði einnig frá ferðum 

sínum til útlanda og í mörgum bréfum sveif hann í skáldlegum vangaveltum og þá héldu  

honum engin bönd. 

Fjöldi bréfa er í bréfasafninu frá útlendingum sem voru velviljaðir Íslendingum og 

skrifuðu Fiske um íslensk menningar- og útgáfumál auk annars sem snerti Ísland. Hér 

verður þó aðeins tveggja getið, þeirra Carls Christians Rafns, ritara danska 

fornfræðafélagsins og Rolfs  Arpis, amanuens í Svíþjóð, en þeir áttu sammerkta aðdáun á 

íslenskri menningu. Þeir skrifuðu um rannsóknir sínar í bóklegum skilningi og er margt 

athyglisvert í bréfum þeirra sem hafa annað sjónarhorn en bréf Íslendinganna og hafa þau 

verið býsna upplýsandi fyrir Fiske. Rafn sendi Fiske stíla fyrir séríslenska bókstafi til þess að 

nöfn og staðarheiti yrðu rétt í þeim greinum sem Fiske birti í erlendum blöðum og 

tímaritum. 

Ljóst er að það eru gríðarlega miklir ónýttir möguleikar í tengslum við bréfasafn 

Fiskes  og mikil menningarsaga í því fólgin. Sjá má hvernig bréfin endurspegla samfélagið á 

Íslandi á síðari hluta 19. aldar og daglegt líf íslenskra námsmanna í Kaupmannahöfn.  

Vandi fylgir vegsemd hverri 

Margs konar vandræði geta komið upp við lestur gamalla bréfa. Oft er pappírinn orðinn 

stökkur og molnar í höndum manns. Um 1850 var farið að blanda trjákvoðu í pappír til 

þess að gera hann ódýrari og þar með varð hann miklu endingarverri. Bréfin brotna og 

kvarnast enda pappírinn súr.  

Annað sem torveldar lestur er að afar þunnt bréfsefni var oft notað til bréfaskipta 

milli landa. Blek fer stundum í gegnum þunnan pappírinn svo illlæsilegt verður. Bréfsefnið 

er svo þunnt að það sem er á bakhliðinni kemur í gegn.  

Á löngum tíma hafa bréf velkst og orðið fyrir skaða í misgóðum húsakynnum. 

Bréfin eru stundum verulega léleg. Vatnsskaðar  eða aðrir blettir torvelda lestur þeirra. 

                                                
23 Cornell. Willard Fiske Papers. Matthías Jockumsson til Fiskes 29. nóvember 1879. 
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Nýtni var 19. aldar mönnum eðlileg. Bréfsefnið var oft notað út í æsar, fyllt út í 

hverja eyðu sem skapaðist til dæmis vegna greinaskila eða að kveðjan kom helst til fljótt 

enda bréfsefni dýrt og ekki rétt að bruðla með það. Efnið kemst naumlega til skila, svo hart 

er gengið fram í því að nýta plássið. 

Margt er jákvætt við úrvinnsluna. Sérstaklega gaman er þegar fallegar og læsilegar 

rithendur eru á bréfunum og efnistök greinileg.  

Ytri gerð getur líka verið til hjálpar. Finna má úr fleiru en textanum sjálfum atriði 

sem geta skipt máli og margt er hægt að lesa og túlka umfram það sem skrifað er. Má nefna 

að bréfahausar á bréfpappír geta virkað eins og vörður á leiðinni til dæmis ef dagsetningar 

vantar við að ákvarða skriftartíma bréfa. Fiske var ekki nákvæmur með ártöl. Bréfsefni með 

húsunum Villa Forini og Villa Landor, þar sem hann hélt til, koma þá að gagni við að 

ákvarða tíma. Unnt er að ákvarða hvenær hann bjó á hvorum stað.  Einnig eru bréfsefni 

merkt ýmsum gististöðum þar sem hann dvaldi til lengri eða skemri tíma. Hægt að 

sannreyna ferðir hans. 

Ytri gerð segir stundum jafn mikið og orð. Fiske var ekki örlátur á upplýsingar um 

sjálfan sig, eins og áður sagði. Kona hans dó í september 1881 og í mars 1882 voru menn á 

Ísland að furða sig á að bréf hans og bréfspjöld voru með svartri rönd. Hann hljóti að hafa 

orðið fyrir einhverri sorg. Björn M. Ólsen skrifaði: “Jeg get ekki neitað því, að bæði jeg og 

aðrir vinir yðar hjer á Íslandi erum hugsjúkir vegna yðar, af því að Gröndal hefir fengið 

brjef frá yður með svartri rönd, sem sýnir að þjer hafið sorg. Hver sem þessi sorg er, þá 

verið þess fullvissir að yðar íslenzku vinir taka eigi síður þátt í henna en vinir yðar í 

Ameríku”.24  Bréf með svörtum kanti þýddi að sorg var á ferð. Fiske hafði ekki sagt frá 

konumissinum. 

Fiske skrifaði Íslendingunum ekki persónuleg bréf. Hann minntist varla á heilsu 

sína sem var honum þó verulegur fjötur um fót og var hann oft rúmliggjandi vegna hennar. 

Hann skrifaði vinum í Bandaríkjunum opnari bréf um daglegt amstur. Augljóslega leit hann 

á Íslendingana standa sér fjær og eru bréfin oft hrein viðskiptabréf tengd bókasöfnuninni. 

Lang flest bréfin frá Íslendingi eru frá Jóni Þorkelssyni, síðar þjóðskjalaverði alls 125 bréf. 

Jón var jafn ópersónulegur. Hann skrifaði eingöngu um bækur nýjar og gamlar, fágæti, 

ásigkomulag eintakanna, bar saman titilsíður, hver átti eintök þau sem föl voru, verð, 

uppboð og ýmislegt sem átti erindi við bókasafnarann. 

Stundum eru vandræði með að finna mótbréfin frá Fiske sem eru til dæmis ótrúlega 

fá í handritadeild Landsbókasafns. Þetta er bagalegt en þarf þó ekki að þýða að öll von sé 

                                                
24 Cornell. Willard Fiske Papers. Björn M. Ólsen til Fiskes 24. mars 1882. 
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úti í rannsókninni. Finnur Sigmundsson sem gaf út bréf íslenskra kvenna sagði í formála 

þeirrar bókar: „Þó að meginhluti þeirra sendibréfa, sem fara á milli ættingja, vina og 

kunningja, verði fyrr eða siðar eldinum að bráð eða fúni eða glatist í höndum næstu 

kynslóðar, hafa jafnan verið uppi nokkrir hirðusamir menn, sem bjargað hafa sínum hluta 

og séð svo um að hann kæmist á öruggan geymslustað.”25 Þessi ummæli sýna að rétt er að 

gera ráð fyrir að aðeins brot af því sem sent var milli manna varðveitist fyrir seinni tíma 

grúsk. 

Að vinna með bréf minnir á leynilögreglustarf. Stundum finnast bréf í allt öðru 

bréfasafni en þar sem eðlilegt er að leita fyrst. Maður verður að vera á vaktinni um alla aðra 

sem lifðu og hrærðust í umhverfinu. Stundum eru bréf Fiskes ætluð tveimur eða fleirum. Í 

hvaða bréfasöfnum er þá vænlegast að leita? Ímyndunaraflið verður að virkja og gæta þess 

að leita fanga sem víðast. Í sumum handritadeildum eru bréf mjög gróflega skráð og mikil 

vinna við að finna þau. 

Niðurlag 

Bréfasöfn varðandi Willard Fiske hafa varðveist víða á opinberum söfnum sem innihalda 

bréf frá honum til fjölmargra aðila. Ekki er hægt að útiloka að einhver séu enn til í 

einkaeign. Mörg þessara bréfa fjalla um söfnun hans á íslenska bókasafninu hans. Glögglega 

má sjá hvaða aðferðum hann beitti til að ná öllu því efni saman sem hann taldi eiga heima í 

bókasafni sínu. Má nefna nokkur söfn sem finna má bréf hans, svo sem handritadeildir 

Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns, Konungsbókhlöðu í Kaupmannahöfn og í 

Stokkhólmi, háskólabókasafnið í Uppsölum, þann hluta ítalska þjóðbókasafnsins sem 

varðveitt er í Flórens auk vitaskuld háskólabókasafnsins í Cornell þar sem bréf ýmissa aðila 

til Fiskes eru geymd. Í Library of Congress í Bandaríkjunum eru geysimikil bréfasöfn 

manna sem hann átti samskipti við. En ekki er hægt að elta hvern bréfsnefil. Það þarf að  

ákveða hvar á að láta staðar numið og hætta að leita. Mér hefur verið nokkur vandi á 

höndum vegna þess að bréf frá honum eru mun færri varðveitt en bréf til hans sem eru 

vandlega geymd í bókasafni Cornell háskólans. 

Fýsilegt er að komast til Þýskalands þar sem bréf Fiskes til Theodórs Möbiusar og 

Konrads Maurers hljóta að vera varðveitt. Í Oxford eru bréf til Guðbrands Vigfússonar frá 

Fiske, en Guðbrandur var bókamaður og lét sig varða hvaðeina um íslenskan ritakost. Í 

Winnipeg eru væntanlega bréf Fiskes til nokkurra aðila, þar sem hann sótti fast að komast 

                                                
25 Sendibréf frá íslenskum konum 1784-1900. Finnur Sigmundsson bjó til prentunar. (Reykjavík 1932), bls. V. 
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yfir efni sem tengdist Vestur-Íslendingum. Það er því seinni tíma verkefni að skoða bréfin í 

þessum söfnum. 

 


