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Ágrip 

Í þessari rannsókn er fjallað um Brynjúlf Jónsson (1838–1914) frá Minna-Núpi sem einn 

hinna „berfættu sagnfræðinga“ nítjándu aldar, hinna ómenntuðu alþýðumanna sem unnu 

yfirgripsmikið bókmenntalegt starf, með söfnun og afritun bóklegs efnis og ritun eigin 

hugverka. Starfsemi þeirra fyllti að töluverðu leyti upp í þann hörgul sem var á veraldlegu 

lesefni. Á síðari hluta aldarinnar óx prentmenningu hratt fiskur um hrygg, þar sem 

mættust afurðir hinna skrifandi manna sem oftast náðu lítið út fyrir heimabyggð þeirra og 

aðrar bókmenntir sem dreifðust langtum víðar. Með aðferðum einsögunnar, þar sem 

nýttar eru persónulegar heimildir Brynjúlfs, svo sem handrit, vinnuskjöl og bréf er litið 

til hvata þess að Brynjúlfur tókst meðal annars á við að rita Söguna af Þuríði formanni 

og Kambsránsmönnum (1893–1897) og Sögu Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu (1912). 

Þá eru aðferðir sem hann beitti við rannsóknarvinnuna kannaðar og þær bornar saman við 

leiðir sem aðrir „berfættir sagnfræðingar“ fóru við samskonar störf. Væntingar lesenda 

og viðtökur gagnrýnenda eru einnig skoðaðar. Loks er fjallað um tengsl Brynjúlfs og 

annarra „berfættra sagnfræðinga“, sem fundu sér „rými“ til að fást við bóklega iðju á þeim 

tímum þegar samfélagið gerði síst ráð fyrir því að fátækir, ómenntaðir alþýðumenn hefðu 

hana nánast að aðalstarfi. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Formáli 

Fyrr eða síðar falla brot og bútar saman í heila mynd sem átti ef til vill upphaf sitt í huga 

barnsins, þegar nánast ómeðvitaðri hugmynd laust niður líkt og hljóðlausri eldingu úti við 

sjóndeildarhring. Einhvern tíma kringum tíu ára aldurinn þegar ég sökkti mér í íslenskar 

þjóðsögur sem afi minn, Ágúst í Ásum átti, sá ég nafni sveitunga míns, Brynjúlfs 

Jónssonar frá Minna-Núpi, bregða fyrir undir sögum skráðum af honum. Áratugum síðar, 

í námi mínu um skjalasöfn og skjalavörslu innan sagnfræðinnar haustið 2014, fékk ég 

tækifæri til að kynna mér líf og störf Brynjúlfs frá Minna-Núpi. Ég komst meðal annars 

að því að skjöl og handrit frá honum var að finna undir allmörgum geymslunúmerum í 

handritasafni Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns. Ég kom mér fyrir á safninu 

og tók til við að fletta og skoða skjöl hans, svo sem bréf, handrit, ritgerðir, uppdrætti, 

minnispunkta og fleira. Til að gera langa sögu stutta, undraðist ég þá fjölbreytni í 

viðfangsefnum Brynjúlfs sem við mér blasti. Mér duldist ekki að í fari þessa fátæka 

nítjándu aldar alþýðumanns sem naut næstum engrar formlegrar menntunar, lágu bæði 

einstæðir hæfileikar og fádæma dugnaður.  Ég varð svo snortin af lífshlaupi og störfum 

hans að ég hét því að taka upp þráðinn og skoða þetta allt betur síðar, um leið og tími og 

tækifæri gæfist til. 

Síðastliðinn vetur, 2017–2018, naut ég leiðsagnar Sigurðar Gylfa Magnússonar 

prófessors, sem hefur í verkum sínum fjallað um hina ómenntuðu skrifara og 

skáldhöfunda íslenskrar alþýðu á nítjándu öld. Undir leiðsögn Sigurðar þar sem aðferðir 

einsögunnar voru rauður þráður, áttaði ég mig á að hér voru nokkrar ár farnar að renna að 

sama ósi. Hér mættust tilefnið, tækifærið og aðferðin til að fjalla um Brynjúlf frá Minna-

Núpi sem einn hinna ómenntuðu, „berfættu sagnfræðinga“ nítjándu aldar, í lokaverkefni 

mínu. 
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 Ég færi leiðbeinanda mínum, Sigurði Gylfa Magnússyni, innilegar þakkir fyrir að 

taka vali mínu á lokaverkefni með opnum huga, og fyrir alla þolinmæðina, hvatninguna, 

stuðninginn og kennsluna sem hann hefur látið mér í té. 

Ég þakka starfsfólki Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns fyrir  

margvíslega aðstoð. Sérstakar þakkir fær starfsfólk Handritasafns fyrir frábæra þjónustu 

og alúð við að verða mér að liði. Sömuleiðis færi ég starfsfólki Íslandssafns bestu þakkir. 

Einnig þakka ég starfsfólki Héraðsskjalasafns Borgarfjarðar og öðru safnafólki vítt og 

breitt um landið, svo og ýmsum einstaklingum fyrir hjálpina við heimildaleit. Guðmundur 

Sophusson, fyrrverandi sýslumaður í Hafnarfirði, fær bestu þakkir fyrir stuðninginn. Allir 

aðrir sem hafa létt undir með mér á leið minni að þessu marki, kærar þakkir.  

„Landsliðinu“ í íslensku máli; dóttur minni, Ingunni Ástu Sigmundsdóttur og 

frænda mínum, Jóni Þorvaldssyni, þakka ég yfirlestur ritgerðarinnar og góð ráð.  

Ég þakka dóttur minni, Ingunni Ástu, af öllu hjarta fyrir hvatninguna og 

stuðninginn sem hún hefur veitt mér í námsbrölti mínu, fyrir að stappa í mig stálinu og 

koma vitinu fyrir mig með reifun gagnlegra sjónarmiða í ótal „samtalsmeðferðum“. Ég 

þakka einnig syni mínum, Jónasi Inga Valdimarssyni, hjartanlega fyrir margvíslega 

tæknilega aðstoð og fyrir að umbera mig í blíðu og stríðu meðan námið hefur staðið yfir. 

Ég tileinka þessa ritgerð börnunum mínum, Ingunni Ástu og Jónasi Inga. 

Einnig tileinka ég hana lífi og starfi ömmu minnar og afa, 

Höllu Lovísu Loftsdóttur (1886–1975) skáldkonu og 

Ámunda Guðmundssonar (1886–1918) bónda, 

Sandlæk í Gnúpverjahreppi. 
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Inngangur 

Samhliða vexti prentiðnaðarins stóð handritamenning í miklum blóma á Íslandi á nítjándu 

öld og fram á þá tuttugustu. Hið mikla magn handrita, bréfa og dagbóka sem varðveitt er 

í handritasafni Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns og víðar á söfnum, sýnir 

glögglega að ýmsir ómenntaðir alþýðumenn unnu yfirgripsmikið, bókmenntalegt starf. 

Þeir voru höfundar bóka og jafnvel bókaflokka, þeir söfnuðu ritum, tóku saman efni úr 

ýmsum áttum, skrifuðu upp, skeyttu saman eða frumsömdu efni. Bókmenntalegar afurðir 

þessara einstaklinga gegndu veigamiklu hlutverki í nærsamfélagi þeirra og víðar. Starf 

þeirra fyllti að töluverðu leyti upp í þann hörgul sem var á veraldlegu lesefni. Því þó að 

prentun væri í örum vexti á seinni hluta nítjándu aldar var dreifing prentaðs efnis enn 

stopul víðast hvar út um land.1 Síðari tíma sagnfræðingar hafa vísað til þessa hóps sem 

„berfættu sagnfræðinganna“.2 

Einsagan (e. microhistory) sem greiningaraðferð í sagnfræði átti sér upphaf í 

viðfangsefnum nokkurra ítalskra sagnfræðinga á áttunda áratug síðustu aldar. Hún var 

nokkurskonar viðbragð við þeirri staðreynd að félags- og menningarsögunni hafði 

mistekist að greina fínni drætti mannlífsins eins og þeir birtust í hversdagslegri upplifun 

fólks af lægri stigum. Þegar aðferðinni er beitt, er gjarnan huglæg reynsla ákveðins 

einstaklings eða lítils hóps tengdum honum gerð að viðfangsefni og sjónum beint að 

persónulegri reynslu fólks, ýmist í gegnum réttarskjöl eða persónulegar heimildir. 

Tilgangurinn er yfirleitt sá að ná fram heildstæðri mynd af viðfangsefninu og samfélaginu 

                                                           
Tilvitnun á kápu og titilsíðu: „Margspakur og óljúgfróður ertu“, er úr bréfi Guðmundar Finnbogasonar til 

Brynjúlfs Jónssonar 30. mars 1907, í Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Brynjúlfur Jónsson. Sendibréf. 
1 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 110–111, 115–

116, 171. 
2 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 2. 
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sem við sögu kemur.3 Aðferðin opnar tækifæri til að kanna nýjar leiðir í iðkun sagnfræði 

og takast á við ný umfjöllunarefni.4 

Hér á Íslandi má segja að einsögurannsóknum hafi verið ýtt úr vör árið 1997, þegar 

út kom bók Sigurðar Gylfa Magnússonar sagnfræðings, Menntun, ást og sorg. 

Einsögurannsókn á íslensku sveitasamfélagi 19. og 20. aldar. Umfjöllun sína byggði hann 

á persónulegum heimildum tveggja bræðra af Ströndum, Halldórs og Níelsar Jónssona, 

sem létu eftir sig mikið af persónulegum heimildum, dagbækur, handrit og bréf.5 Í 

kjölfarið fylgdu rannsóknir hóps fólks sem tileinkaði sér þessa aðferðafræði eins og sést 

í bókinni Einsagan – ólíkar leiðir sem kom út árið 1998.6 

Brynjúlf Jónsson frá Minna-Núpi má telja einn hinna „berfættu sagnfræðinga“, 

sem látið hafa eftir sig töluvert magn af handritum, bréfum og öðrum persónulegum 

heimildum. Í skrám handritasafns Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns, kemur 

nafn Brynjúlfs fyrir undir tugum safnnúmera, en auk þess er skjöl frá honum einnig að 

finna á öðrum söfnum. Brynjúlfur var iðið skáld og handrituð ljóð eftir hann eru varðveitt 

í ýmsum söfnum annarra einstaklinga í handritasafni Lbs. – Hbs. En stærsti hluti 

persónulegra heimilda frá Brynjúlfi er þó efni ritað með hans hendi. Meðal þess eru 

handrituð ljóðakver eftir ýmsa höfunda, útdrættir og drög að blaðagreinum, ritgerðir hans 

um fornleifar sem komu út á prenti, þjóðfræðilegt efni, svo sem þjóðsögur og ævintýri, 

og þýðingar hans á erlendum bókmenntum. Síðast en ekki síst eru varðveitt einkabréf 

Brynjúlfs, handrit og ýmis vinnuskjöl að sögum sem komu út eftir hann, sem hann safnaði 

efni til, samdi og skrifaði.  

                                                           
3 István M. Szijártó, „Italian Microhistory“, bls. 16–17; Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, 

bls. 17–21, 26–27. 
4 Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, bls. 287. 
5 Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg. Einsögurannsókn á íslensku sveitasamfélagi 19. og 20. 

aldar. Sagnfræðirannsknir – Studia Historica 13 (Reykjavík: Sagnfræðistofnun og Háskólaútgáfan 1997). 
6 Einsagan – ólíkar leiðir. Átta ritgerðir og eitt myndlistarverk.  Ritstj. Erla Hulda Halldórsdóttir og 

Sigurður Gylfi Magnússon (Reykjavík: Háskólaútgáfan 1998). 
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Brynjúlfur Jónsson fæddist á Minna-Núpi í Gnúpverjahreppi hinn 26. september 

árið 1838. Foreldrar hans voru Jón Brynjúlfsson (1803–1873) bóndi og Margrét Jónsdóttir 

(1804–1897) húsfreyja á Minna-Núpi. Börn þeirra sem upp komust voru sjö talsins og 

var Brynjúlfur þeirra elstur. Í sjálfsævisögu hans sem birtist í Skírni að honum látnum 

árið 1914, segist hann snemma hafa verið bókhneigður og fróðleiksfús. Hann mun og 

snemma hafa farið að yrkja. Var honum útveguð kennsla í tvær vikur hjá prestinum í 

Hrepphólum, Jóni Högnasyni, þegar hann var á sautjánda ári. Segist Brynjúlfur aðallega 

hafa lært hjá honum reikning og byrjunaratriði í dönsku. Þessi stutta dvöl í Hrepphólum 

var hans eina skólanám, en efldi hann þó til að afla sér fróðleiks á eigin spýtur.7 

Sama vetur hélt hann til sjóróðra í Grindavík, þar sem hann reri þrettán vertíðir auk 

nokkurra vorvertíða í Reykjavík. Sagði hann síðar að það hefðu verið sér mikilvæg 

þroskaár. Í Reykjavík kynntist hann mennta- og fróðleiksmönnum sem hann myndaði 

mikilvæg tengsl við. Þetta voru Gísli Ólafsson (1828–1865) og bróðir hans, séra Arnljótur 

(1823–1904), Jón Hjaltalín (1807–1882) landlæknir, Jón Pétursson (1812–1896) 

yfirdómari, Jón Árnason (1819–1888), bókavörður og þjóðsagnasafnari  og Sigurður 

Guðmundsson (1833–1874) málari. Þeir fræddu hann og gáfu honum bækur og stuðluðu 

þannig að aukinni sjálfsmenntun hans í mörgum greinum, svo sem í grasafræði, málfræði, 

ættfræði, þjóðfræði og fornleifafræði. Auk þess náði hann að tileinka sér nokkra kunnáttu 

í dönsku, ensku og þýsku.8 

Vorið 1866 varð Brynjúlfur fyrir slysi þegar hann féll af hestbaki. Afleiðingarnar 

urðu þær að hann missti heilsuna og var illa haldinn af máttleysi og höfuðkvillum í nokkur 

ár. Áætlanir hans um búskap og hjónaband voru þar með úr sögunni. Þó að líðan hans 

                                                           
7 Brynjúlfur Jónsson, „Æfisaga mín“, bls. 404–405; Valdimar Briem, „Æfisaga Brynjúlfs Jónssonar“, bls. 

4. 
8 Brynjúlfur Jónsson, „Æfisaga mín“, bls. 405–406; Valdimar Briem, „Æfisaga Brynjúlfs Jónssonar“, bls. 

6. 
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skánaði endurheimti hann aldrei fulla heilsu. Hann gat til dæmis ekki setið álútur sökum 

höfuðkvillans, heldur varð hann að halda skriffæri og bók á lofti fyrir framan sig þegar 

hann skrifaði. Brynjúlfur kvæntist aldrei, en eignaðist soninn Dag árið 1879. Móðir Dags 

hét Guðrún Gísladóttir og var ættuð undan Eyjafjöllum, en þau Brynjúlfur kynntust þegar 

hann starfaði við kennslu í Fljótshlíð.9 

Fljótlega þegar heilsa Brynjúlfs tók að batna var hann fenginn til barnakennslu. Í 

framhaldinu fékkst hann við kennslu á ýmsum stöðum á Suðurlandi á veturna, en 

heimsótti vini sína á sumrin.10 Brynjúlfur mun alltaf hafa haft lögheimili á Minna-Núpi, 

en síðustu áratugina hélt hann til á Eyrarbakka á veturna þar sem hann sinnti kennslu og 

fékkst við ritstörf. Hann var sæmdur dannebrogsorðu á sjötugsafmæli sínu árið 1908. 

Hann lést á Eyrarbakka hinn 16. maí, árið 1914 og hvílir í Eyrarbakkakirkjugarði.11 

Fara verður hratt yfir sögu þegar fjallað er um helstu ritstörf Brynjúlfs, slíkt er umfangið. 

Fyrst má nefna greinar hans í Árbók Hins íslenzka fornleifafélags á árunum 1884 til 1911, 

en hann ferðaðist á vegum félagsins í mörg sumur til að skoða og skrá fornleifar og safna 

forngripum.12 Í öðru lagi safnaði hann og færði í letur fjölda dulrænna sagna, þjóðsagna, 

munnmælasagna og fleira þjóðháttalegs efnis, sem komu út á prenti bæði meðan hann 

lifði en einnig síðar.13 Í þriðja lagi var Brynjúlfur skáld, orti kvæði, tækifærisljóð og 

                                                           
9 Brynjúlfur Jónsson, „Æfisaga mín“, bls. 406–408, 411–412. 
10 Brynjúlfur Jónsson, „Æfisaga mín“, bls. 408–409.  
11 Brynjúlfur Jónsson, „Æfisaga mín“, bls. 410–411; Valdimar Briem, „Æfisaga Brynjúlfs Jónssonar“, bls. 

8. 
12 Fyrsta ritgerð Brynjúlfs Jónssonar í Árbók Hins íslenska fornleifafélags var ritgerð hans „Um Þjórsárdal“, 

sjá Brynjúlfur Jónsson, „Um Þjórsárdal“, Árbók Hins íslenzka fornleifafélags IV:4 (1884–1885), bls. 38–

60; Matthías Þórðarson, „Um fornfræðistörf Brynjúlfs Jónssonar“, bls. 12–15. 
13 Sjá skrá yfir útgefnar bækur eftir Brynjúlf Jónsson: Haraldur Ingólfsson, „Ritaskrá“, bls. 115–116. Meðal 

elstu þjóðsagnarita sem Brynjúlfur safnaði efni til, eru: Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. Safnað hefir Jón 

Árnason. Jón Árnason bjó til útgáfu (Leipzig: J.C. Hinrichs 1862–1864); Huld. Safn til alþýðlegra fræða 

íslenzkra. Hannes Þorsteinsson o.fl. bjuggu til útgáfu  (Reykjavík: Sigurður Kristjánsson 1890–1898). 
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sálma.14 Hann samdi einnig og gaf út söguljóð og heimspekiljóð.15 Í fjórða lagi má nefna 

heimspekirit hans, Saga hugsunar minnar. Um sjálfan mig og tilveruna, sem kom út árið 

1912.16 Bókin var endurútgefin árið 1997 með formála og skrá yfir ritverk Brynjúlfs eftir 

Harald Ingólfsson.17 Í fimmta lagi ritaði Brynjúlfur greinar í ýmis tímarit og blöð um 

þjóðmál.18 Í sjötta lagi skrifaðist hann á við fjölda fólks víðs vegar að af landinu, fólk úr 

öllum stéttum, bæði karla og konur og átti nokkra erlenda pennavini.19 Loks í sjöunda 

lagi eru sögur eða sagnaþættir af fólki sem Brynjúlfur safnaði efni til, skráði og samdi. 

Þar ber hæst tvær sögur sem komu út á prenti, en þær verða aðal umfjöllunarefni þessarar 

ritgerðar. Þetta eru Sagan af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum. Skrásett af Brynjólfi 

Jónssyni, sem kom út í fylgiriti Þjóðólfs árin 1893 til 189720 og Saga Natans Ketilssonar 

og Skáld-Rósu. Rituð eftir beztu heimildum og skilríkjum af Brynjúlfi Jónssyni frá Minna-

Núpi, en hún kom út árið 1912.21 

                                                           
14 Brynjúlfur gaf meðal annars út safn kvæða sinna árið 1889, sjá Brynjúlfur Jónsson, Kvæði eftir Brynjúlf 

Jónsson frá Minna-Núpi (Reykjavík: Sigurður Kristjánsson 1889). Sjá umfjöllun um ljóðagerð Brynjúlfs: 

Valdimar Briem, „Æfisaga Brynjúlfs Jónssonar“, bls. 4.  
15 Brynjúlfur Jónsson, Guðrún Osvífsdóttir. Söguljóð eftir Brynjúlf Jónsson frá Minna-Núpi (Reykjavík: 

Sigurður Kristjánsson 1892); Brynjúlfur Jónsson, Skuggsjá og ráðgáta eða Hugmynd um Guð og verk hans, 

dregin af svörum hins einstaka til hins gjörvalla. Heimspekilegt kvæði eptir Brynjúlf Jónsson (Reykjavík: 

Nokkrir menn í Reykjavík 1875). 
16 Brynjúlfur Jónsson, Saga hugsunar minnar. Um sjálfan mig og tilveruna. Eftir Brynjúlf Jónsson frá 

Minna-Núpi (Reykjavík: Sigurður Kristjánsson 1912). 
17 Brynjúlfur Jónsson, Saga hugsunar minnar. Um sjálfan mig og tilveruna. Íslensk heimspeki – 

Philosophica Islandica 4. Haraldur Ingólfsson sá um útgáfuna, ritaði inngang og ritaskrá (Reykjavík: Hið 

íslenska bókmenntafélag 1997). 
18 Sjá skrá yfir blaða- og tímaritagreinar Brynjúlfs: Haraldur Ingólfsson, „Ritaskrá“, bls. 116–120. Greinar 

Brynjúlfs eru aðgengilegar á tímaritavef Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns, timarit.is. 
19 Lbs. Lbs. 1760 4to., a, b og c. Brynjúlfur Jónsson. Sendibréf. 
20 Brynjúlfur Jónsson, Sagan af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum. Skrásett af Brynjólfi Jónssyni (frá 

Minna-Núpi). Fylgirit Þjóðólfs 1893–1897 (Reykjavík: Þjóðólfur 1893–1897). Með „Kambsráninu“ er átt 

við innbrotið og ránið sem framið var að Kambi í Flóa 9. febrúar 1827. Sjá umfjöllun Brynjúlfs Jónssonar 

í Sögunni af Þuríði formanni, bls. 135. Guðni Jónsson annaðist þrjár endurútgáfur sögunnar. Í þessari 

ritgerð er vitnað til tveggja greina Guðna í 3. útgáfu undir nafninu „Formáli“ og „Þuríður formaður 1777–

1863)“, sjá undir Guðni Jónsson í heimildaskrá. Hinar útgáfurnar eru: Brynjúlfur Jónsson, Sagan af Þuríði 

formanni og Kambsránsmönnum með fylgiskjölum. 2. útg. Brynjúlfur Jónsson frá Minna-Núpi: Ritsafn I. 

Guðni Jónsson gaf út og ritaði formála. Valdimar Briem ritaði ævisögu Brynjúlfs. (Reykjavík: 

Eyrbekkingafélagið 1941); Brynjúlfur Jónsson, Sagan af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum með 

viðaukum og fylgiskjölum. 4. útg. Guðni Jónsson gaf út og ritaði formála og athugasemdir. Ljósprentun eftir 

3. útg. 1954 (Reykjavík: Helgafell 1975). Upprunalega útgáfan var endurútgefin árið 2010: Brynjúlfur 

Jónsson, Sagan af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum. Skrásett af Brynjólfi Jónssyni (frá Minna-Núpi). 

2. útg. (Selfoss: Sæmundur 2010). 
21 Brynjúlfur Jónsson, Saga Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu. Rituð eftir beztu heimildum og skilríkjum 

af Brynjúlfi Jónssyni frá Minna-Núpi (Reykjavík: Sigurður Kristjánsson 1912). Sagan hverfist að töluverðu 
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Brynjúlfur tókst á við það flókna verkefni að safna saman margvíslegu efni um 

þessa liðnu atburði og sögupersónur þeirra. Með því að rýna í persónulegar heimildir hans 

verður reynt að varpa ljósi á hver var hvatinn að því að hann tókst á við sagnagerð af 

þessu tagi. Hvernig bar hann sig að við vinnuna? Hverjar voru væntingar lesenda og 

viðtökurnar við útkomu bókanna? Ef til vill má segja að ein af grundvallar spurningum 

þessarar ritgerðar sé, hvernig hinir „berfættu sagnfræðingar“ réðu ráðum sínum?  

Í stuttu máli sagt var Brynjúlfur skáld, skrifari og höfundur á mótum tvennra tíma 

þegar prentun óx hratt fiskur um hrygg. Hann var alþýðumaður sem hafði áhuga á 

fortíðinni og mótaðan smekk fyrir góðum sögum. Spurn eftir lesefni var mikil og 

bókmenntasmekkur þjóðarinnar að taka á sig mynd. Tengslanet Brynjúlfs var stórt, hann 

átti bréfasamskipti við marga, bæði háa og lága, sem skiptust á skoðunum við hann, veittu 

honum margskonar upplýsingar og aðstoðuðu hann við að afla sér vitneskju. Eftir útkomu 

bókanna rituðu margir um þær í blöð og tímarit og létu í ljós álit sitt á þeim. Einnig deildu 

aðrir „berfættir sagnfræðingar“ með Brynjúlfi hugmyndum sínum um hlutverk sitt, 

viðfangsefni og aðferðir sem forvitnilegt er að skoða. Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um 

fyrrnefndar sögur Brynjúlfs í skrifum sínum. Þeirra á meðal eru Guðni Jónsson (1901–

1974) prófessor, Magnús Hauksson bókmenntafræðingur og Eggert þór Bernharðsson 

(1958–2015) sagnfræðingur. Eru umsagnir þeirra hluti af því sem gefinn verður gaumur 

að, en þeir hafa allir fjallað að einhverju leyti um aðferðir Brynjúlfs sem höfundar, meðal 

annars með hliðsjón af heimildavinnu hans. 

Sagnfræðingarnir Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson hafa gert 

„berfættu sagnfræðingunum“ skil á fræðilegan hátt í verkum sínum. Umfjöllun þeirra um 

                                                           
leyti um morðið á Natani Ketilssyni (1792–1828), bónda á Illugastöðum í Húnavatnssýslu og brennunni 

þar, 14. mars 1828, aðdraganda atburðanna og eftirmál. Sagan var endurútgefin árið 2017: Brynjúlfur 

Jónsson, Saga Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu. Rituð eftir beztu heimildum og skilríkjum af Brynjúlfi 

Jónssyni frá Minna Núpi. 2. útg. Eyrún Ingadóttir ritaði athugasemdir (Selfoss: Sæmundur 2017). 
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tengsl og samskipti hinna skrifandi alþýðumanna hverra við aðra, við sitt nánasta 

umhverfi og formlegar stofnanir þjóðfélagsins, verður höfð til samanburðar við að skoða 

tengsl, aðferðir og starfsskilyrði Brynjúlfs.  
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1. Heimildir 

1.1. Handrit, vinnuskjöl og bréf 

Handrit, bréf og vinnuskjöl Brynjúlfs Jónssonar eru að mestu leyti varðveitt í 

handritasafni Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns (Lbs. – Hbs.), en þar eru þau 

dreifð undir mörgum mismunandi handritanúmerum. Ýmist eru þau varðveitt sér undir 

nafni höfundarins, eða þau er að finna meðal handrita, bréfa eða annarra skjala í söfnum 

annarra einstaklinga. Þetta eru heimildir sem hafa borist handritasafni Lbs. – Hbs.  á 

mismunandi tíma, sum meðan Brynjúlfur lifði en önnur töluvert eftir lát hans. Eitt er víst, 

magnið er umtalsvert. 

Fjölbreytni þeirra skjala sem eftir Brynjúlf liggja – svo og það að þau eru skráð 

undir mörgum og mismunandi geymslunúmerum vítt og breitt í skrám handritasafns Lbs. 

– Hbs.  – olli því að erfitt var að velja viðfangsefni þessarar rannsóknar. Í fyrsta lagi þurfti 

að gæta að því hvaða hugðarefni Brynjúlfs meðal heimildanna væru álitlegust til að gefa 

einhverja mynd af honum sem „berfættum sagnfræðingi“. Í öðru lagi þurftu heimildirnar 

að vera nógu heildstæðar og efnismiklar til að standast kröfur vísindalegrar rannsóknar, 

en þó ekki umfangsmeiri en svo að unnt yrði að gera efninu skil í stuttri ritgerð. Loks varð 

það úr að beina sjónun að hinum stóru sagnaþáttum sem hann vann að sem nefnast Sagan 

af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum22 og Saga Natans Ketilssonar og Skáld-

Rósu.23 

Athugun á þeim heimildum í handritasafni Lbs. – Hbs. sem fjalla um sögurnar 

tvær gaf strax fyrirheit um að í þeim væri margt forvitnilegt að finna. Handrit Brynjúlfs 

                                                           
22 Brynjúlfur Jónsson, Sagan af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum. Skrásett af Brynjólfi Jónssyni (frá 

Minna-Núpi). Fylgirit „Þjóðólfs“ 1893–1897 (Reykjavík: Þjóðólfur 1893–1897).  
23 Brynjúlfur Jónsson, Saga Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu. Rituð eftir beztu heimildum og skilríkjum 

af Brynjúlfi Jónssyni frá Minna-Núpi (Reykjavík: Sigurður Kristjánsson 1912). 
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að „Sögu af Þuríði formanni og Kambránsmönnum“, skráð Lbs. 2607 8vo., er heilt og 

fylgja því bréf, minnisblöð, viðaukar og leiðréttingar við söguna.24 Í vinnu sinni að Sögu 

Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu studdist Brynjúlfur við eldra handrit Tómasar 

Guðmundssonar á Þverá eins og minnst var á í inngangi. Það er varðveitt meðal annarra 

vinnuskjala Brynjúlfs að sögunni undir safnnúmerinu Lbs. 1933 8vo.25 Þar er einnig hið 

endurbætta og viðaukna handrit Brynjúlfs sjálfs, ásamt margskonar heimildum sem hann 

hefur viðað að sér. Handritið ber heitið „Natans saga Ketilssonar. Eftir Tómas 

Guðmundsson á Þverá. [E]ndursamin og aukin.“ Það er stutt, því að seinni hlutann vantar, 

frásögnin hættir fyrirvaralaust morðnóttina á Illugastöðum hinn 14. mars 1828.26 

Viðbótarheimildir eru aðallega munnlegar frásagnir sem hann hefur safnað. Einnig bréf, 

svo sem frá Hans Pétri Hanssyni, sonarsyni Natans, og frá prestum og próföstum úr 

ýmsum héruðum sem útveguðu honum afskriftir úr kirkjubókum. Einnig eru þarna 

ljóðabréf og annar kveðskapur, eignaður Skáld-Rósu eða dætrum hennar, Pálínu og 

Sigríði. 

Sendibréf Brynjúlfs geyma margvíslegan fróðleik um hvernig Brynjúlfur vann að 

sögunum. Fyrir utan bréf sem liggja með öðrum heimildum innan áðurtaldra safnnúmera, 

eru í sendibréfasafni Brynjúlfs, Lbs. 1760, 4to., bréf um eitt hundrað einstaklinga.27 

Bréfin eru alls á fimmta hundraði talsins. Bréf rituð af Brynjúlfi eru hins vegar fátíðari í 

söfnum annarra einstaklinga í handritasafni Lbs. – Hbs. Við eftirgrennslan kom þó í ljós 

                                                           
24 Lbs. Lbs. 2607 8vo. Brynjúlfur Jónsson. Saga af Þuríði formanni og Kambránsmönnum, handrit ásamt 

minnisblöðum, bréfum, viðaukum og leiðréttingum. 
25 Sjá Lbs. Lbs. 1933 8vo. Brynjúlfur Jónsson. Natanssaga. Natans saga Ketilssonar. Eftir Tómas 

Guðmundsson á Þverá. [E]ndursamin og aukin, handrit Brynjúlfs Jónssonar ásamt vinnuskjölum, 

minnispunktum og bréfum. Handrit Tómasar Guðmundssonar, Sagan af Natan Ketilssyni, fylgir. Framvegis 

þegar vísað verður til heimilda sem liggja innan þessa safnnúmers, verður sú heimild nafngreind á beinan 

hátt og upptalningu á öðru innihaldi sleppt. 
26 Lbs. Lbs. 1933 8vo. Brynjúlfur Jónsson. Natans saga Ketilssonar. Eftir Tómas Guðmundsson á Þverá. 

[E]ndursamin og aukin, handrit. 
27 Lbs. Lbs. 1760 4to., a, b og c. Brynjúlfur Jónsson. Sendibréf. 
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að á Héraðsskjalasafni Borgarfarðar eru varðveitt frá honum liðlega eitt hundrað bréf. 

Urðu þau hluti af rannsókninni. 

Þeir sem skrifa Brynjúlfi eru fjölbreyttur hópur, fólk á öllum aldri. Honum skrifa 

bændur, húsfreyjur eða annað heimilsfólk á bæjum, sagnamenn og skrifarar, menntaðir 

bókaverðir og skjalaverðir, kennarar, prestar og prófastar, heimspekingar og 

háskólamenntaðir sérfræðingar úr raungreinum. Einnig valdsmenn og kennimenn eins og 

landfógetinn og biskupinn. Konur sem skrifa eru fjórtán, þar af tvær útlendar. Sést að 

Brynjúlfur var vinamargur. Þrátt fyrir að hafa nánast enga formlega menntun hlotið, átti 

hann lagsbræður meðal menntamanna í efsta lagi þjóðfélagsins sem ræddu við hann eins 

og jafningja. Brynjúlfur hélt skrár yfir bréf sín, einkum seinni árin. Með því að bera þær 

saman við bréfasafnið er ljóst að bréf ýmissa einstaklinga vantar því miður í safnið.28 

Í eigin bréfaskriftum ræðir Brynjúlfur fremur sjaldan vinnu sína að sögunum 

tveimur. Þess vegna er nauðsynlegt að nema rödd hans og athafnir hans gegnum það sem 

speglast í bréfum annarra til hans.29 Með því að nýta jöfnum höndum það sem fram kemur 

í handritum eða vinnuskjölum Brynjúlfs og bera það saman við umræðu ýmissa bréfritara 

um sögurnar, svo og ýmislegt sem varðar útgáfuna sjálfa, er reynt að varpa ljósi á 

hvaðeina sem veitt getur svör við þeim spurningum sem hér eru til umfjöllunar. Þessar 

heimildir eru bornar saman við ritdóma um sögurnar þegar fjallað er um viðtökur lesenda. 

Sagnamenn og skáld eins og Jón Jónsson Borgfirðingur og Magnús Hj. Magnússon 

skrifuðu báðir Brynjúlfi bréf.30 Með því að greina umræðu og skoðanir þessara manna á 

ýmsu sem lýtur að starfi þeirra er reynt að setja sig inn í hugarheim „berfættra 

                                                           
28 Sjá bréfaskrár Brynjúlfs frá árunum 1898–1914 í Lbs. Lbs. 1937 8vo. Brynjúlfur Jónsson. Ýmislegt, 

bréfauppköst, bréfaskrár, smáritgerðir og fleira. 
29 Ævinlega þegar vitnað verður orðrétt í bréf eða aðrar samtímaheimildir í ritgerðinni, þá er upphafleg 

stafsetning látin halda sér. 
30 Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Jón Jónsson Borgfirðingur til Brynjúlfs Jónssonar 15. október 1905, 19. ágúst 

1911 og 12. september 1911; Lbs. Lbs. 1760 4to. b. Bréf: Magnús Hj. Magnússon til Brynjúlfs Jónssonar 

31. mars 1914. 



15 
 

sagnfræðinga“ á þeim tíma þegar mættust afurðir þeirra annars vegar og prentmenningin 

og krafa markaðarins hins vegar. Þetta efni, auk ýmissa fleiri persónulegra mola sem finna 

má hér og hvar í heimildum frá Brynjúlfi, gerir kleift að átta sig á sjónarmiðum og tilgangi 

hans sem höfundar sem tókst á við sannsögulegt efni. 
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2. Hvati og tilurð 

2.1. Sagan af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum 

Nesi, 31. desember 1883. 

Háttvirti góði vin. 

... Hugsunarhátturinn og lifnaðarháttur fólksins er að mínu áliti mergur og kjarni 

sögunnar, sem hinir einstöku viðburðir spretta af. Mjer virðist sagnamenn sjaldan 

taka nóg tillit til þessa, þeir gera söguna að kongakronikum, frásögum um bardaga 

og því um líkt. Það er eins og þeir sjái og heyri ekki neitt nema það sem mikið 

glóir á eða skröltir í. Einginn sagnamaður mun láta hjálíða að geta um, að Kristján 

9. hafi komið til Íslands 1874, hitt hef jeg minni von um, að þeir minnist þess, 

hvenær kvennaskóli var stofnaður í Reykjavík eða á Laugalandi ...  og þó má vera 

að kvennamentunin sje eigi ómerkilegra söguatriði en konungs koman. Sagan er 

alla tíð að fæðast eða myndast.31 

Þannig kemst Einar Ásmundsson (1828–1893) í Nesi í Höfðahverfi  að orði í bréfi til 

Brynjúlfs Jónssonar hinn 31. desember, árið 1883. Einar fékkst meðal annars við 

útgáfustarfsemi og gaf út tímaritið Fróða á Akureyri.32 Hér biður Einar um öðruvísi og 

nýja söguskoðun, að þeir sem fjalla um söguna leiti fanga í „merg“ og „kjarna“ hennar 

meðal fólksins. Í framhaldinu biður hann Brynjúlf um að fjalla um Árnesingasögu nýlegs 

tíma í skrifum sínum: 

Við þekkjum nokkuð sögu Árnesinga kringum aldamótin 1000, en Árnesingar 

eiga sjer eingu síður sögu nú, þó minna glampi og glói á hana fyrir augunum, og 

                                                           
31 Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Einar Ásmundsson til Brynjúlfs Jónssonar 31. desember 1883.  
32 Einar Ásmundsson og Björn Jónsson, ritstjóragrein Fróða (án titils), bls. 1. 
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minni brestir og brak heyrist í henni. Það er nú þessi Árnesingasaga nýlegs tíma, 

sem jeg gjarna vildi þjer hefðuð tækifæri til að segja Fróða við og við,33 

Þessi umfjöllun og beiðni Einars er athyglisverð, því þungamiðja Sögunnar af Þuríði 

formanni og Kambsránsmönnum eru atburðir í Árnessýslu á fyrri hluta nítjándu aldar. 

Þegar Einar skrifaði bréfið átti Brynjúlfur þegar í fórum sínum drög að sögu Þuríðar 

formanns og Kambsránsins sem hann skráði eftir henni sjálfri þegar hann var ungur.34 

Þarna hafði Brynjúlfur fengist við skrif í dágóðan tíma, hafði meðal annars safnað og ritað 

þjóðsagnir sem komu út í bók Jóns Árnasonar, Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri, á árunum 

1862 til 1864.35 Orð Einars í Nesi lýsa glöggu auga útgefandans fyrir sögulegu efni meðal 

alþýðunnar sem unnt var að safna og skrifa um. Reyndar varð það raunin að um aldamótin 

1900 höfðu forvígismenn blaða á borð við Þjóðólf og Fjallkonuna áttað sig á aðdráttarafli 

þjóðlegs fróðleiks og birtu greinar um hann reglulega eða gáfu út fylgirit með slíku efni.36  

Árið 1907 birtist í Emreiðinni grein eftir Brynjúlf sem bar nafnið „Fyr og nú í 

Gnúpverjahreppi“.37 Hún er áþekk að innihaldi og greinar eftir ýmsa samtíðarmenn 

Brynjúlfs sem rituðu um samfélagslegar og menningarlegar breytingar sem orðið höfðu 

frá æskuárum þeirra til samtímans.38 Í grein sinni ber Brynjúlfur saman mannlíf sveitar 

sinnar eins og það var á æskuárum hans um 1850, við samtímann 1907. Meðal annars 

segir hann frá bóklegri iðkun í Gnúpverjahreppi um 1850: 

Fróðleiksfýsn var þá allmikil og alment var lesið til skemtunar á vetrarkvöldum. 

Voru helzt lesnar Íslendingasögur, Norvegskonungasögur eða Fornaldarsögur. 

                                                           
33 Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Einar Ásmundsson til Brynjúlfs Jónssonar 31. desember 1883. 
34 Brynjúlfur Jónsson, Sagan af Þuríði formanni, bls. 282; sjá drög að ævisögu Þuríðar Einarsdóttur 

formanns í Lbs. Lbs. 1940 8vo. Brynjúlfur Jónsson. Samtíningur frá yngri árum.  
35 Íslenzkar Þjóðsögur og ævintýri. Safnað hefir Jón Árnason. Jón Árnason bjó til útgáfu. (Leipzig: 

J.C.Hinrichs 1862–1864). 
36 Magnús Hauksson, „Þjóðlegur fróðleikur á 19. og 20. öld“, bls. 327. 
37 Brynjúlfur Jónsson, „Fyr og nú í Gnúpverjahreppi“, Eimreiðin XIII:3 (1907), bls. 177–184. 
38 Sem dæmi um slík skrif má nefna grein Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum, „Bernskuheimilið mitt“, í 

Eimreiðinni XII:2 (1906), bls. 96–111. 
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Voru ýmsar til á fáeinum bæjum í hreppnum og þaðan fengu aðrir þær að láni. 

Þær voru mjög eftirsóttar, enda alment vel meðhöndlaðar. ... Margt eldra fólk, 

einkum kvenfólk, kunni þá ýmsar munnmælasögur og sagði þær fyrir beiðni hinna 

ungu. Var mikil alúð lögð á að segja rétt frá þeim. Enda voru þær ekki rengdar.39 

Brynjúlfur lýsir hér töluverðum bókmenntaáhuga um 1850, enda var kvöldvaka 

baðstofunnar í sveitum og sú bóklega iðja sem henni fylgdi samofin daglegum verkefnum 

og lífsháttum alþýðunnar fram yfir aldamótin 1900.40 Síðan ber Brynjúlfur þetta saman 

við samtímann 1907, og er ljóst að öldin er þá orðin önnur: 

Lestrarfýsn er talsverð; en nú er óhægra að fullnægja henni, er fólk er svo fátt og 

annríki því meira. Þó er eigi lítil eftirsókn eftir bókum úr lestrarfélagi, sem hér er, 

einkum sögubókum og kvæðabókum. ... Bóklestur væri þó meiri en hann er, ef 

blöðin tæki ekki upp mestan hluta lestrartímans. En í þeim er líka margt að finna, 

sem læra má af – hvað sem öðru líður. Ný kvæði læra margir unglingar og syngja 

þau, ef lagið þykir fallegt. Þó týnast þau hjá mörgum, er önnur koma. Því minnið 

virðist alment vera sljórra en fyrrum. Mun það af því, að ofmikið er á það lagt. 

Munnmælasögur segir varla nokkur hér lengur. – Yfirleitt er bókleg mentun hér 

meiri en var. Og í því efni vilja menn að börn sín verði sér fremri. ... Heimafyrir 

var og er sögulestur aðalskemtunin.41  

Af þessu má ráða hvernig bókmenning í sveitinni hefur tekið á sig aðra mynd. Eftirsókn 

í prentaðar bókmenntir hefur vaxið, svo að lestrarfélag er starfandi í hreppnum. En í 

fyrrgreindum orðum Brynjúlfs um minni fólks og munnmælasögurnar sem eru á 

undanhaldi gætir nokkurs tómleika. Má telja víst að honum hafði um einhvern tiltekinn 

                                                           
39 Brynjúlfur Jónsson, „Fyr og nú í Gnúpverjahreppi“, bls. 181. 
40 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 106. 
41 Brynjúlfur Jónsson, „Fyr og nú í Gnúpverjahreppi“, bls. 181–182. 
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tíma verið ljóst að hætta glötunar steðjaði að sögum í munnlegri geymd. Frásögn 

Brynjúlfs er í samhljómi við að prentuð bóka- og blaðaútgáfa, sem óx almennt fremur 

hægt á Íslandi á nítjándu öld, tók að aukast verulega um 1880, óx um 300% frá 1881 til 

1910.42 

 Í „Fyr og nú í Gnúpverjahreppi“, lýsir Brynjúlfur einnig mun á félagsandanum í 

sveitinni að gömlu og nýju. 

Framkoma manna hér var að ýmsu leyti „stórkarlalegri“ fyrrum en nú er. ... Þó 

voru það einkum vissir menn, sem talsvert létu til sín taka. Mátti kalla að 

hreppurinn fengi sinn vissa blæ af þeim. Þeir voru kjarkmiklir og kappsfullir ... og 

vildu ógjarna vægja fyrir neinum. Þó héldu þeir friði að kalla sín á milli. En lítið 

var um eindrægnisanda, nema þá er hreppurinn í heild sinni stóð andspænis öðrum 

hreppum: þá voru allir sem einn maður. ... Yfirleitt var lífið í hreppnum nokkuð 

fornaldarlegt og lýsti talsverðu „víkingablóði“, bæði í þess orðs betri og lakari 

merkingu.43 

Sá tíðarandi fortíðar sem Brynjúlfur lýsir hér, má gera ráð fyrir að hafi að vissu leyti 

kristallast í þeim Gottsvinsfeðgum, en Sigurður Gottsvinsson (1798–1834), forsprakki 

Kambsránsmanna, var Gnúpverji. Bjó fjölskylda hans meðal annars á bænum Steinsholti 

í um tuttugu ár.44 

Margrét Jónsdóttir, móðir Brynjúlfs, sagði honum sögu af Þuríði Einarsdóttur 

formanni og Kambsránsmönnum þegar hann var ungur heima á Minna-Núpi. Þuríður og 

Margrét þekktust vel, þar sem Þuríður hafði verið vinnukona hjá foreldrum Margrétar, 

Jóni Einarssyni og Sesselju Ámundadóttur, sem bjuggu á Baugsstöðum í 

                                                           
42 Loftur Guttormsson, „Framleiðsla og dreifing ritaðs máls“, bls. 45. 
43 Brynjúlfur Jónsson, „Fyr og nú í Gnúpverjahreppi“, bls. 183–184. 
44 Brynjúlfur Jónsson, Sagan af Þuríði formanni, bls. 108. 
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Stokkseyrarhreppi.45 Þuríður var áræðin, vitur og glögg. Hafði stundað sjósókn frá unga 

aldri og var formaður á skipum í áratugi, bar hatt og klæddist brók.46 Brynjúlfur segir svo 

frá: 

Á efri árum fór Þuríður á hverju sumri upp í Gnúpverjahrepp til að hitta og dvelja 

hjá ýmsum kunningjum þar, svo sem hjá Margréti á Minna-Núpi. Í slíkri dvöl 

sagði Þuríður Brynjúlfi sjálf ævisögu sína Brynjúlfur, sonur Margrjetar, hafði oft 

heyrt móður sína segja frá ýmsu um Þuríði og Kambsránið; hætti hann því eigi 

við Þuríði fyr, en hún sagði honum ævisögu sína. Bar þeim Margrjeti mjög saman; 

en þó kunni Þuríður frá fleiru að segja, sem von var. Er flest það, sem frá Þuríði 

er sagt í þessari sögu, ritað eftir frásögn þeirra, auk ýmislegs fleira. ... Mjög sagði 

hún vel frá, og í allri viðræðu var hún skemmtileg, svo síðast sem fyrst að kalla 

mátti.47 

Í sögunni tekur Brynjúlfur fram að Þuríður hafi ekkert ferðast síðustu þrjú æviár sín, en 

hún lést 13. nóvember árið 1863.48 Má því gera ráð fyrir að Þuríður hafi sagt honum sögu 

sína ekki síðar en sumarið 1860 þegar Brynjúlfur var á tuttugasta og öðru ári, en þó 

hugsanlega fyrr. 

Brynjúlfur var sjálfur góður sögumaður. Einar Jónsson (1874–1954), 

myndhöggvari frá Galtafelli, rifjar upp bernskuminningar í bréfi sínu til Brynjúlfs rituðu 

í Kaupmannahöfn hinn 7. júlí 1912: „Þegar jeg sá þig koma hægfarandi á þeim móbleika, 

upp með Núpstúnsöxl, þá glaðnaði altaf yfir mjer. Og þegar þú í rökkrinu sast á meðal 

okkar, og sagði[r] sögur og æfintýri, þá voru þær stundir, sem heyra til mínum fegurstu 

                                                           
45 Brynjúlfur Jónsson, Sagan af Þuríði formanni, bls. 282. 
46 Brynjúlfur Jónsson, Sagan af Þuríði formanni, bls. 47–48; Guðni Jónsson, „Þuríður formaður“, bls. XVI–

XIX. 
47 Brynjúlfur Jónsson, Sagan af Þuríði formanni, bls. 282. 
48 Brynjúlfur Jónsson, Sagan af Þuríði formanni, bls. 282–283 . 
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æsku endurminningum.“49 Þannig lýsir hann Brynjúlfi – sem hinum eftirsótta sagnaþul 

baðstofunnar – og stemmningunni sem skapaðist á slíkum stundum. 

Ljóst er að margt í aðstæðum og umhverfi Brynjúlfs má skilgreina sem hvata að 

því að hann ritaði sögu Þuríðar og Kambsránsmanna til útgáfu. Hann hefur áttað sig á að 

tímarnir höfðu breyst umtalsvert. Fólk las mun meiri bókmenntir en áður á kostnað 

munnlegra sagna og minnis. Andrúmsloft liðins tíma var sömuleiðis að hverfa út fyrir 

sjóndeildarhring. Hann átti skráða sögu Þuríðar formanns, sérstæðrar og eftirminnilegrar 

persónu, eftir henni sjálfri síðan hann var ungur maður. Árnessýsla var heimahérað 

Brynjúlfs, svo að hann var ágætlega í stakk búinn til að ræða við kunnuga um persónur 

og atvik Kambsránsins. Síðast en ekki síst var Brynjúlfur sjálfur sögumaður góður og 

sagnir skráðar af honum höfðu þegar birst á prenti. Jafnframt renndu útgefendur blaða og 

tímarita æ hýrari augum til góðra sögumanna og sagna af alþýðufólki. 

 

2.2. Saga Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu 

Handrit að Natans sögu Ketilssonar eftir Tómas Guðmundsson á Þverá í Vestur-Hópi í 

Húnavatnssýslu, mun hafa komið í hendur Brynjúlfs eftir að fundum hans og Hans Péturs 

Hanssonar (1869–1927), sonarsonar Natans Ketilssonar, bar saman á Melstað í Miðfirði 

árið 1895.50 Handrit Tómasar var þriðja handritið í röðinni um sögu Natans, en áður höfðu 

Jón Espólín og Gísli Konráðsson tekið saman efni og skrifað um hann.51 Söguna sem 

samin var af Gísla skráði Sighvatur Grímsson Borgfirðingur og var sagan gefin út á 

Ísafirði árið 1892.52 

                                                           
49 Lbs. Lbs. 1760 4to. Bréf: Einar Jónsson til Brynjúlfs Jónssonar 7. júlí 1912. 
50 Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Hans Pétur Hansson til Brynjúlfs Jónssonar 30. janúar 1911. 
51 Eggert Þór Bernharðsson, „Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan“, bls. 10. 
52 Gísli Konráðsson, Sagan af Natan Ketilssyni. Skrifuð [skráð] af Sighvati Grímssyni Borgfirðing 

(Ísafjörður: Reinharður Kristjánsson 1892). 
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Í bréfasafni Brynjúlfs og einnig meðal vinnuskjala hans eru bréf Hans Péturs, sem 

bjó á Útibleiksstöðum í Vestur-Húnavatnssýslu. Sést að Brynjúlfur hefur skrifað honum 

til að afla sér nánari fróðleiks, því að ýmislegt sá hann að var öðruvísi í handriti Tómasar 

á Þverá en í bók Gísla Konráðssonar.53 Hans Pétur svarar honum 20 júní 1896: 

Í tilefni af brjefum þínum skrifa jeg þessar línur sem eiga að færa þjer mitt 

innilegasta þakklæti fyrir þín vinsamlegu afskpti sem þú sínir mjer viðvíkandi 

sögu afa mýns. 

Þú skrifar mjer í fyrra og biður um upplysingar ef hægt var, á því sem vantar í 

söguna. Þar hef jeg reint að fá þær. Enn er jafn nær.54 

Vera má að Hans Pétur hafi verið búinn að óska þess að einhverjir yrðu til þess að taka 

upp hanskann fyrir afa hans, því að Natan hafði fengið fremur slæma útreið í sögu Gísla 

Konráðssonar.55 

Næstu árin skrifar Hans Pétur Brynjúlfi fleiri bréf. Honum er mjög umhugað um 

að koma sögu afa síns á prent, en er jafnframt smeykur um að Brynjúlfur sé ekki nógu 

heilsuhraustur til að ljúka verkinu. Hér skrifar hann frá Hjalteyri hinn 28. desember 1899: 

Jeg sje ekki til neins að fara að skrifa upp það litla sem ég hef hjá mér. Á meða[n] 

að ég veit ekki hvað þér líður með söguna og heilsuna, því ég ber svo mikinn 

kvíðboga fyrir að heilsan bili góði Vin. Og hvað verður þá úr áformi mínu.? 

Jeg er alráðinn í að láta einskis ófreistað með að koma Sögu Afa míns á prent og 

skal ég gjöra allt sem í mínu valdi stendur að fullkomna útgá[f]una, ... Jeg er 

vissum að það verður margur til að Kaupa bókina fyrir það að handritið hefur 

                                                           
53 Brynjúlfur Jónsson, Saga Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu, bls. 179–180. 
54 Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Hans Pétur Hansson til Brynjúlfs Jónssonar 20. júní 1896.  
55 Magnús Hauksson, Íslenskar heimildabókmenntir, bls. 99. 
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geingið í gegnum þínar höndur. Þú ert orðinn svo Víðfrægur, þettað eru aungvir 

gull hamrar.56 

Bréf Hans Péturs lýsa miklum væntingum um útgáfu sögunnar. Aftast í prentuðu 

útgáfunni að sögunni eru einnig bréf tveggja ónafngreindra aðila sem tjáð hafa Brynjúlfi 

velþóknun sína á að hann fjalli um Natan og Rósu í bók.57 Þessi bréf virðast hins vegar 

ekki liggja í bréfasafni hans. 

 Magnús Helgason (1857–1940), fyrsti skólastjóri Kennaraskólans í Reykjavík, 

þjónaði um tíma á Torfastöðum í Biskupstungum og skrifar honum þaðan hinn 12. apríl 

1901. Það sést að Rósa er í miklu uppáhaldi hjá Magnúsi: 

Það gleður mig, að eiga von á „Rósu“ frá þinni hendi. Jeg hef miklar mætur á 

þeirri konu; hvað sem annars kann að mega um hana segja, þá þykir mjer hún svo 

ákaflega glöggur, talandi, hrópandi, syngjandi vottur um „gáfur“ íslensku 

alþýðunnar og þá „möguleika“ sem felast í djúpi þjóðlífsins okkar. Mjer kemur 

ekki til hugar að kasta þungum steini á Rósu, þó að „mórallinn“ væri eitthvað 

flekkóttur; hún lifði á nokkurs konar „sturlungaöld“, enda ekki sjálf mælandi á 

hversdagslegasta spannarkvarða. Jeg hlakka mikið til að sjá það sem þú getur um 

hana sagt58 

Sigurður Kristjánsson bóksali, sá sem kostaði útgáfu sögunnar, veltir fyrir sér útliti hennar 

í bréfi til Brynjúlfs hinn 21. nóvember, 1909: „Mjer finnst yfir höfuð að allir sje mjög 

fáfróðir um hana [Rósu]. Rjetta og skýra lýsingu á henni að ytri ásýndum er líkl. ekki 

hægt að fá; væri þó gaman að vita, hvernig í raun og veru hún hefir litið út.“59  

                                                           
56 Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Hans Pétur Hansson til Brynjúlfs Jónssonar 28. desember 1899. 
57 Brynjúlfur Jónsson, Saga Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu, bls. 181–182. 
58Lbs. Lbs. 1760 4to. b. Bréf: Magnús Helgason til Brynjúlfs Jónssonar 12. apríl 1901. 
59Lbs. Lbs. 1760 4to. c. Bréf: Sigurður Kristjánsson til Brynjúlfs Jónssonar 21. nóvember 1909. 
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Snemma árs 1905, þegar handritið liggur nokkurn veginn fullgert í Reykjavík, 

skrifar Guðmundur Finnbogason (1873–1944) prófessor Brynjúlfi. Hann hefur skoðað 

það og líkar vel. Honum þykir Rósa vera „hvílíkt kvennaval“ og segir að sér hafi allaf 

fundist að „vísur hennar sumar tindri með einkennilegu ljósi“.60 

Það er eftirtektarvert hvernig Rósa stendur mönnum lifandi fyrir hugskotssjónum. 

En þar sem Guðmundi hafði litist svo vel á handritið árið 1905, er hann farið að lengja 

eftir útkomu bókarinnar þegar hann skrifar Brynjúlfi hinn 30. mars 1907: 

Það er annars leitt að sagan þín, sem mér þykir svo ljómandi góð, skuli þurfa að 

bíða svo lengi. En þú mátt bera vin okkar, Sigurð Kristjánsson [bóksala] fyrir því, 

að það verður stundum að fara með söguna líkt og með hákarlinn, grafa hana í 

mykjuhaug gleymskunnar um nokkur ár, af því að það verður svo mörgum 

bumbult af henni ókæstri! ... Mér sýnist alt svo trútt og sannfróðlegt sem kemur 

frá þér. Margspakur og óljúgfróður ertu.61 

Bæði í bréfaskrifum Hans Péturs Hanssonar, svo og ýmissa vina og kunningja Brynjúlfs, 

sést áhuginn og hvatningin sem beindist að honum. Eins og í Sögunni af Þuríði formanni 

og Kambsránsmönnum tók hann þekktar persónur og sakamál úr fortíðinni til umfjöllunar 

í Sögunni af Natani Ketilssyni og Skáld-Rósu. Af einhverjum huldum ástæðum tafðist 

útgáfan til ársins 1912. En bréf og vinnuskjöl Brynjúlfs geyma aftur á móti margvíslegar 

upplýsingar um hvernig honum gekk að afla heimilda meðan samgöngur voru enn 

örðugleikum háður. 

                                                           
60Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Guðmundur Finnbogason til Brynjúlfs Jónssonar 18. mars 1905.  
61Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Guðmundur Finnbogason til Brynjúlfs Jónssonar 30. mars 1907. 
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3. Brynjúlfur við vinnu sína 

3.1. Leit, söfnun og úrvinnsla munnlegra sagna og ritheimilda 

Magnús Hauksson bókmenntafræðingur fjallaði um báðar sögurnar sem hér eru til 

umfjöllunar í bókinni Íslenskar heimildabókmenntir. Athugun á rótum íslenskra 

heimildaskáldsagna, sem Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands gaf út árið 1996.62 

Hann bendir meðal annars á að Brynjúlfur treysti mjög á munnmæli í báðum sögunum.63 

Magnús ræðir meðal annars vægi opinberra heimilda andspænis munnmælasögum í 

Sögunni af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum og vitnar í skrif Guðna Jónssonar 

prófessors sem skoðaði ýmsar réttarheimildir málsins og birti niðurstöðu sína í formála 

sögunnar þegar hann gaf hana út að nýju árið 1954. Sýndi Guðni fram á að Brynjúlfur 

hefði getað komist hjá ýmsum skekkjum í sögunni ef hann hefði nýtt sér kirkjubækur og 

manntöl betur.64 

Magnús segir Brynjúlf hafa talið sig vera að skjalfesta sannleika í Sögu Natans 

Ketilssonar og Skáld-Rósu og vitnar í bókartitilinn, „rituð eftir beztu heimildum og 

skilríkjum.“65 Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðingur benti á í grein sinni í Sögu árið 

2013 að Brynjúlfur hafi ekki nýtt sér málsskjöl eða dóma- og þingbækur úr Húnaþingi 

þegar hann samdi Sögu Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu. Sagan sé því ekki rituð 

samkvæmt „bestu heimildum.“ Eggert Þór sýndi fram á að munnmælasögur ráði mjög 

ferðinni hjá Brynjúlfi, ekki síst um hlutdeild Agnesar í málinu. Hins vegar sé óvíst hvort 

Brynjúlfur hafi vitað af því þegar skjöl frá sýslumannsembættinu í Húnavatnssýslu komu 

                                                           
62 Magnús Hauksson, Íslenskar heimildabókmenntir. Athugun á rótum íslenskra heimildaskáldsagna. 

Studia Islandica 52. Ritstj. Sveinn Skorri Höskuldsson (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla 

Íslands 1996). 
63 Magnús Hauksson, Íslenskar heimildabókmenntir, bls. 118. 
64 Guðni Jónsson, „Formáli“, bls. VIII. 
65 Magnús Hauksson, Íslenskar heimildabókmenntir, bls. 103; Brynjúlfur Jónsson. Saga Natans Ketilssonar 

og Skáld-Rósu, sjá titilsíðu. 
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á Landsskjalasafnið árið 1901, því þau hafi ekki verið frágengin í skrá safnsins fyrr en 

árið 1910.66 

Það sem virðast fyrstu drög Sögunnar af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum 

er varðveitt í litlu minnishefti frá Brynjúlfi. Seinni hluta þess vantar, frásögnin endar um 

það bil þar sem sagt er frá sjálfu ráninu.67 Hinu endanlega handriti fylgja bréf, viðaukar 

og ýmsar leiðréttingar á minnisblöðum.68 Aftast í prentuðu útgáfunni, undir kaflaheitinu 

„Leiðrjettingar og viðaukar“, er gerð ítarleg grein fyrir misskilningi eða ruglingi um 

ákveðin atriði sögunnar, aðallega sem varðar ýmsar ættfræðiupplýsingar eða búsetu fólks. 

Þetta sýnir að meðan á útgáfuferlinu stóð, hafi Brynjúlfur samið þessar viðbætur aftan við 

söguna. Einnig sést að Hannes Þorsteinsson, ritstjóri, hefur sjálfur bætt við efni í 

kaflann.69 Þannig hefur samstarf Brynjúlfs og Hannesar byggst á samvinnu og trausti. 

Hannes skrifar honum hinn 25. janúar 1895: 

Mig furðar á því, hve litlar prentvillur þú hefu[r] fundið í 

Kambránssöguheptunum, því að þær eru flestar óverulegar og smálegar. Þó er víst 

réttara að taka þær til greina um ættirnar. Eg hef satt að segja ekki gengið í gegnum 

þær, af því að eg skoðaði sem sjálfsagt að allt væri þar rétt hjá þér, og svo var eg 

ekki nógu kunnugur til að geta „kontrollerað“ það allt. En eg skal hugsa eptir að 

leiðrétta þetta sem þú talar um í viðbæti aptan við bókina. Þau væri og einnig gott 

að setja það sem þú kynnir að geta bætt við eða aukið í söguna og vildi eg því 

biðja þig um að halda því til haga.70 

                                                           
66 Eggert Þór Bernharðsson, „Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan“, bls. 20, 53–54. 
67 Sjá drög að ævisögu Þuríðar Einarsdóttur formanns í Lbs. 1940 8vo. Brynjúlfur Jónsson. Samtíningur frá 

yngri árum. 
68 Lbs. Lbs. 2607 8vo. Brynjúlfur Jónsson. Saga af Þuríði formanni og Kambránsmönnum, handrit ásamt 

minnisblöðum, bréfum, viðaukum og leiðréttingum. 
69 Brynjúlfur Jónsson, Sagan af Þuríði formanni, sjá kaflann „Leiðrjettingar og viðaukar“ bls. 287–382. 
70 Lbs. Lbs. 1760 4to. Bréf: Hannes Þorsteinsson til Brynjúlfs Jónssonar 25. janúar 1895. 
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Síðasti kafli sögunnar nefnist „Niðurlagsorð“. Þar getur Brynjúlfur helstu heimilda að 

sögunni. Fyrir utan frásögn Þuríðar sjálfrar, getur hann móður sinnar og reyndar einnig 

móðurömmu, ásamt fleiri heimildarmönnum og auk þess nýtti hann fróðleik úr kveri 

Boga Melsteðs. Um Gottsvin og hans fólk segist hann hafa farið „eftir almennum sögnum 

í Eystrihrepp og víðar; þar mundu margir eftir mörgu af þessu í æsku söguritarans“ og 

nefnir Brynjúlfur nokkra heimildarmenn þar sem „hvergi bar verulega á milli.“ Hann 

studdist við sáttabók Gaulverjabæjarprestakalls, einnig við réttarbækur Ánessýslu, „[á] 

þeim er sagan byggð, það sem þær ná, og aðrar heimildir bornar þar saman við. Bar jafnan 

saman að mestu, en það er ávallt tekið, er framar greinir.“71 

Bréf Hans Péturs Hanssonar, sem spanna árin 1896 til 1911, upplýsa margt um 

það hversu mikil fyrirhöfn fylgdi því að reyna að komast yfir upplýsingar um 

sögupersónur Sögu Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu. Í fyrsta bréfi hans frá 1896 sem 

minnst var á í 2. kafla er Hans Pétur þegar byrjaður að grafast fyrir um æviatriði afa síns, 

Natans. Fram kemur að Brynjúlfur hefur einnig beðið hann um að athuga hvort mynd sé 

til af honum. Rósant Berthold, sonur Skáld-Rósu er þarna enn á lífi. 

Jeg hef fundið Rósant og hann gat aungvar upplysingar gefið, því hann er einn af 

þeim sem ekki hafa gefið sig við bókum eða neinu þessháttar. Þú biður mig að 

vita um hvort hann muni eiga mynd afa míns, reindar hefi jeg ekki fundið hann 

syðan jeg fjekk þitt góða brjef. En má þá heldjeg fullyrða að hann muni ekki eiga 

hana. Samt skal jeg vita um það fyrir Víst og útvega þjer hana svo framarlega sem 

hún er til. 

                                                           
71 Brynjúlfur Jónsson, Sagan af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum, sjá kaflann „Niðurlagsorð“, bls. 

283–286.  
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Helst af þeim sem jeg hef talað við, viðvíkandi sögunni er móðir mín sem eitthvað 

veit um það og hefur hún það eftir Guðrúnu móður Natans sem var hjá henni í 13 

ár syðust æfi sinnar.72 

Í næsta bréfi 12. apríl 1897, sendir Hans Pétur Brynjúlfi frásagnir af Natani, eftir ýmsa að 

því er virðist, og biður hann um að bæta  þeim við söguna. 

Jeg skrifaði þjer í Febrúar í Vetur sem jeg vona að þú sjert búinn að fá. Þar með 

sendi jeg nokkrar upplýsingar viðvíkandi Natansögu og lofað þá að reina að bæta 

við, og er það sem fyr ófullkomnara en jeg hefði viljað og legg jeg það hjer með, 

sumt af því er safnað af öðrum sem þú sjerð á skriftinni. ... skaljeg forsvara að sje 

rjett sem jeg skrifa. En hitt mun meiga vera, því þettað er safnað af greinilegum 

manni sem hefur gjört sjer all[t] far um að fá allar sagnir sem rjettastar. ... vil jeg 

óska að þú getir komið þessu inní söguna án þess að söguþráður raskist.  Sumt af 

þessu sem sem jeg sendi hjer er jeg reindar búinn að senda þjer áður en þá sendi 

jeg þjer það eins og það kom, til mín, þú getur þá moðað úr því eptir vild þinni. 

Jeg bið þig umfram alt að skrifa mjer það bráðasta aptur.73 

Í bréfinu er töluvert ítarleg frásögn af atburðunum morðnóttina á Illugastöðum, rituð með 

hendi Hans Péturs. Í bréfi hans hinn 14. mars árið 1900 beinist heimildaleit að 

kirkjubókum, ekki aðeins um afa hans, heldur einnig Skáld-Rósu: 

Innilega þakka ég þér þitt góða bréf d s. 8. f. m.  mikið gladdi það mig að heira 

fyst og fremst að þú ert svo heilbrygður ... Ennþá þótti mér ennþá vænna um þegar 

ég sá að þú hefur haldið áfram Sögunni af Afa mínum, mikill er þinn vilji, það 

sannast á þér að góður vilji vinnur allar þrautir. Eg brá strax við þegar ég fjekk 

bréfið frá þér og fann prófast Davíð Guðmundsson sem er sóknarprestur minn.  

                                                           
72 Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Hans Pétur Hansson til Brynjúlfs Jónssonar 20. júní 1896. 
73 Lbs. Lbs. 1933 8vo. Bréf: Hans Pétur Hansson til Brynjúlfs Jónssonar 12. apríl 1897. 
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Og er það rjett sem þú getur til að Hjalteyri er í Möðruvallasókn. Við töluðum 

mart viðvíkandi Kirkjubókonum. ... hann sagði að kirkjubækurnar væru svo illa 

og óreglulega færðar  Samt gat hann týnt nokkuð saman, ... okkur kom saman um 

að að Rósa mundi hafa farið vestur í Húnavatnsýslu 1815. Svo ég er að huga um 

að skrifa vestur og biðja um það úr Kirkjubókum Breiðabólstaðarprestakalls; Því 

þangað mun hún hafa farið að Norðan. Það ætti ég að geta látið þig vita í vor.74 

Enn skrifar Hans Pétur Brynjúlfi svarbréf hinn 12. október árið 1900, þá frá Oddeyri.  

Þér má vera farið að lengja eptir línum frá mér. Ég meðtók brjef frá þér í næstl. 

maí hvar þú biður mig að skrifa austur í Múlasýslu. ... hafði ég aungvan tíma til 

að frammkvæma þettað því miður fyr ... skrifaði ég mjög greinilega séra prófast 

Einari Jónssyni í Kirkjubæ. ... mun það vera helst hann sem mun geta gefið þér 

upplýsingar sem þú talar um. Það var eitt sem ég átti bágt með að fá upp á hvaða 

Ketilstöðum að Guðm. og Rósa hefðu verið, því þeir eru fernir til með því nafni. 

Eg fór til séra Matthíasar, séra Geirs og Frú Halldóru Forstöðukonu spítalans hún 

var uppalin á Ketilstöðum á Völlum S. Múlas. [S]éra Geir sagði að, efað séra E.J. 

gæti ekki gefið neinar upplýsingar þá vissi hann ekki hver það gæti verið. Eg bað 

E.J. að skrifa mér strags til baka enn hef ekkert svar fengið ennþá.75 

Hans Pétur skrifar Brynjúlfi enn hinn 20. febrúar 1901 og er staddur á Syðri-Þverá í 

Vesturhópi: 

Ég mun hafa skrifað þér ... hvar ég sagðist hafa skrifað eptir tilmælum þínum 

Austur í Múlasýslu. Og gjört tilraun að fá rjetta skýrslu viðvíkandi Guðm. og 

Rósu, nú með síðasta pósti fjekk ég brjef frá prófasti Einari Jónssyni Kirkjubæ, ... 

Eg get því miður ekki gefið skyrslu viðvíkandi Guðmundi Rögnvaldssyni eða 

                                                           
74 Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Hans Pétur Hansson til Brynjúlfs Jónssonar 14. mars 1900. 
75 Lbs. Lbs. 1933 8vo. Bréf: Hans Pétur Hansson til Brynjúlfs Jónssonar 12. október 1900. 
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Rósu dóttir hans. Manntalsbókin hér frá áronum 1816–19 og þar um kríng er ekki 

til. En eg hef leitað í minnisterial bókinni og þar finst hvorugt þeirra tilfæ[r]t meðal 

„innkominna“ nje „burtvikinna“ giptra nje dáinna. ... 

Hér af geturðu sjeð að það er ekki gott að fá það rjetta. ... Eg hef skrifað prófasti 

Hjörleifi Einarssyni á Undirfelli  Og beðið hann um að leita í Kirkju bókum hjá 

sjer. Enn eg hef ekkert svar feingið ... mikið langar mig til að vita hvað líður með 

handritið. Þó ég sje svona ónítur að stirkja þig.76 

Eina bréfið sem varðveitt er meðal bréfa Brynjúlfs frá Hans Pétri og er yngra en þetta, er 

bréf hans frá 1911 sem hann skrifar frá Vífilsstöðum. Þá hefur Hans Pétur séð fullgert 

handrit sögunnar í fyrsta sinn hjá útgefandanum, Sigurði Kristjánssyni. Í því bréfi kveður 

við dálítið annan tón hjá Hans Pétri en áður, af ástæðum sem verða raktar síðar. 

En eins og þau bréf Hans Péturs sem vitnað hefur verið til bera með sér, var það 

afar flókið og fyrirhafnarsamt að safna saman áreiðanlegum upplýsingum um 

sögupersónur. Skipti þar sköpum í hvaða sveitum þær höfðu alið manninn þetta tímaskeið 

eða hitt, eða hvaða heimilisfólk dvaldist á bæjum á sama tíma. Við þetta bætist að fólk 

kunni kveðskap eftir Rósu og dætur hennar, svo og Natan, í mismunandi útgáfum. Þá gat 

verið nauðsynlegt að bera saman og velja úr þann kveðskap sem höfundinum þótti hæfa. 

Í bréfi Guðmundar Finnbogasonar í mars 1905, kemur fram að hann hyggst safna vísum 

eftir Rósu í söguna fyrir Brynjúlf og senda honum þær.77 Tveimur árum síðar sendir hann 

honum vísur með bréfi.78 

Útgáfa bókarinnar frestaðist fram til ársins 1912, þrátt fyrir að handritið virðist 

hafa verið tilbúið árið 1905 þegar Guðmundur Finnbogason minntist á það í bréfi sínu. 

                                                           
76 Lbs. Lbs. 1933 8vo. Bréf: Hans Pétur Hansson til Brynjúlfs Jónssonar 20. febrúar 1901. 
77 Lbs. Lbs. 1760 4to, a. Bréf: Guðmundur Finnbogason til Brynjúlfs Jónssonar 18. mars 1905. 
78 Lbs. Lbs. 1760 4to, a. Bréf: Guðmundur Finnbogason til Brynjúlfs Jónssonar 30. mars 1907. 
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Hinn 8. janúar 1909 skrifar Brynjúlfur Sigurði bóksala. Hann segist vera „glaður yfir því, 

að „Rósa“ ... hefir enn grætt dálítið á biðinni.“ Hann lýsir því í framhaldinu að hann eigi 

í bréfaskiptum við heimildarmann um viðbótarefni í söguna. Í bréfsuppkasti Brynjúlfs til 

Sigurðar 29. janúar 1908 sést skýring á þessu. Ákveðið hefur verið að auka hlut Rósu í 

sögunni sumarið 1907, því Brynjúlfur segir: „Þú munt hafa fengið brjef frá mjer snemma 

í vetur, þar sem jeg minntist á umtal okkar í sumar viðvíkjandi Natans-Rósu handritinu: 

að þú mundir senda mjer það, til að auka og endurbæta síðari hluta þess: - um Rósu.“79 

Bréf Hans Péturs Hanssonar, skrifað á Vífilsstöðum hinn 30. janúar 1911, speglar þetta: 

Jeg átti tal við bóksala Sigurð Kristjánsson Reykjavík á næst-liðnu vori. ... Þettað 

var og er mín laungun að koma út fyrir almenning sögu af Natani Ketilssyni ritaða 

af þeim manni sem öll þjóðin efaðist ekki um að ritaði hlutdrægnislaust, og það 

álít jeg að þú gjörir,  Enn að þú færir að rita æfi sögu af Rósu á annan hátt enn sem 

einu manneskju sem hlaut að koma við söguna á meðan Natan lifði og málið stóð 

yfir. 

Eins og þú getur mjög vel skilið er þett[a] lan[g]t frá því sem jeg gat hugsað mjer 

að þú myndir gjöra  rita sögu 56 kapitula og af þeim nær helmíngur aðeins sem er 

um skáld Rósu.  Og jeg get ekki litið öðru vísi á að þettað verk þitt enn að þú hafir 

samið og haft sögu Rósu fyrir augum, enn sem byrjar á Natan Ketilssyni.80 

Af þessu sést að Hans Pétur virðist engan veginn hafa verið upplýstur um annað en að 

sagan ætti að hverfast um afa hans eingöngu. Ákvörðun um viðbótarhlut Rósu í sögunni 

árið 1907 hefur ekki verið rædd við hann, enda virðast bréfasamskipti hans og Brynjúlfs 

hafa legið niðri þá. Ekki er hægt að segja til um hvor átti uppástunguna að því að auka 

                                                           
79 Sjá bréfsuppkast Brynjúlfs Jónssonar til Sigurðar Kristjánssonar 19. janúar 1908 í Lbs. Lbs. 1937 8vo. 

Brynjúlfur Jónsson. Ýmislegt, bréfauppköst, bréfaskrár, smáritgerðir og fleira. 
80 Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Hans Pétur Hansson til Brynjúlfs Jónssonar 30. janúar 1911. 
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hlut Rósu í sögunni, Brynjúlfur eða Sigurður bóksali. En við það varð sagan náttúrlega 

gildari og söluvænni vegna þess að Rósa var í uppáhaldi hjá mörgum, eins og fyrr sagði.  

Aukasetningin í titli sögunnar: „Rituð eftir beztu heimildum og skilríkjum af 

Brynjúlfi Jónssyni frá Minna-Núpi“, getur einnig hafa átt að þjóna þeim tilgangi. 

Samanber tilvitnanir í skrif Magnúsar Haukssonar og Eggerts Þórs Bernharðssonar hér 

framar um þennan viðbótartitil bókarinnar, þá er rétt að benda á að engar heimildir sem 

hafa verið skoðaðar hér gera Brynjúlf að höfundi titilsins. Það má allt eins vera að 

Sigurður bóksali, sem var kostnaðarmaður útgáfunnar, hafi ráðið honum. 

 Ekki er beinlínis hægt að skýra hvers vegna Sigurður dró það til ársins 1912 að 

gefa út söguna, heimildirnar veita ekki svör við því. En slíkar tafir gátu haft áhrif á orðstír 

höfunda eins og Brynjúlfs, eins og fjallað verður um í næstu köflum. 

 

3.2. Baráttan við opinberar heimildir 

Í bréfum Hans Péturs Hanssonar sem vitnað er til hér í kaflanum fyrir framan sést að hann 

skrifar prestum og próföstum til að reyna að afla Brynjúlfi upplýsinga um hagi 

sögupersóna. Þeir eru séra Hjörleifur Einarsson á Undirfelli, séra Einar Jónsson í 

Kirkjubæ í Hróarstungu og séra Davíð Guðmundsson á Hofi í Hörgárdal, auk þess sem 

hann segist hafa haft samband við sér Matthías (Jochumson) og séra Geir (Sæmundsson) 

á Akureyri. 

Í bréfum Jóns Þorkelssonar (1859–1924), skjalavarðar á Landsskjalasafni, til 

Brynjúlfs, sést að Jón reynir að verða við beiðni hans um upplýsingar úr kirkjubókum 

varðandi sögu Natans og Rósu. Hann skrifar Brynjúlfi 27. janúar 1901: 

Til Landsskjalasafnsins eru eingar kirkjubækur komnar frá Kirkjubæ í Tungu, og 

það sem lakast er, að þeirra mun eingin von. Því að eg man ekki betur enn séra 
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Einar segði mér, að allar kirkjubækur hefði brunnið þar 1897, þegar staðurinn 

brann, og jafvel nokkrar bækur annara kirkna í Austfjörðum, sem prófastur hafði 

að láni til ættfræða. 

Um Garðasókn á Álftanesi er það að segja, að þar eru enn ekki hingað komnar, en 

von er á þeim í vor. Af því að eg ræð af brjefi yðar, að yður liggi á að fá það, sem 

þér nefnið, sem fyrst, hefi eg nú samstundis skrifað sér séra Jens og mælst til þess, 

að hann létið yður fá þær eptiræsktu upplýsingar við fyrstu hentugleika. 

Enn sem komið er, er það tiltölulega fátt, sem hingað hefir verið sent af 

kirkjubókum, af því að lítið hefir verið geingið eptir því alt að þessu. En í haust 

gerði eg boð eptir þeim öllum um alt land sem þrítugar væri eða meir, og vonast 

því eptir að að kunni að safnazt töluvert í sumar, er kemur.81 

Ásamt því að segja hrakfallasögu kirkjubóka á Kirkjubæ nefnir Jón einnig kirkjubækur 

Garðasóknar sem séra Jens Pálsson (1851–1912) skrifar honum reyndar um litlu síðar. En 

Jón lætur aftur í sér heyra fáum dögum seinna, eða 31. janúar, og tilkynnir Brynjúlfi þá 

að betur hafi farið en á horfðist með kirkjubækurnar frá Kirkjubæ: 

Ekki veit eg nema eg hafi skrökvað nokkuð að yður í bréfi gerðu fyrir fám dögum 

um kirkjubókabruna í Kirkjubæ. Jón Jakobsson segir mér í dag að töluvert muni 

hafa bjargast af þeim fyrir snarræði Vigfúsar unglingspilts sonar prófasts. Kynni 

því að vera reynandi fyrir yður að skrifa séra Einari, ef þér þyrftuð á þessu að 

halda áður. Þær bækur, sem til kynnu að vera, koma hingað, sem væntanlega 

verður í sumar.82 

Og enn skrifar Jón hinn 1. febrúar 1902: 

                                                           
81 Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Jón Þorkelsson til Brynjúlfs Jónssonar 27. janúar 1901.  
82 Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Jón Þorkelsson til Brynjúlfs Jónssonar 31. janúar 1901. 
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Þá er efnið um Vallanessbækurnar, og er því svo varið, að þær eru ókomnar enn, 

þó að bækur hafi síðasta ár komið frá fjölda kirkna í Austfjörðum. Kann eg því 

ekki betra ráð, ef yður liggur á upplýsingum úr þeim, en að þér skrifið séra 

Magnúsi í Vallanesi, því að ekki koma þær bækur fyrri en einhvern tíma í sumar 

nú næst, er kemur, ef prestur þá sendir þær.83 

Greinilegt er að ekki hefur verið sem auðveldast að nálgast kirkjubækurnar þar sem þær 

hafa legið á kirkjustöðunum fram að þessu. 

Séra Jens Pálsson (1851–1912), prestur í Görðum, skrifar Brynjúlfi svarbréf við 

beiðni hans um upplýsingar úr kirkjubókum þar. Fylgir því útdráttur úr sálnaregistri 

Garðaprestakalls. Bréfið er ágætur þverskurður margskonar hindrana sem gátu orðið á 

vegi söguhöfundarins þegar hann reyndi að nálgast réttar upplýsingar.  

Görðum 1. mars 1901. 

... ég gerði þá samstundis atrennu að ministerialbókinni, en fekk þar engar þær 

upplýsingar er þú baðst um, því hér hafa ekki verið færðir innkomnir og burtviknir 

menn sérstaklega í ministerialbókinni í nálægt 70 ár. Um annað var því ekki að 

gjöra, en að leita í sálnaregistrinu frá þeim árum. En þar var ekki greitt yfirferðar. 

Sálnaregistur alt ... var í óbundnum smáheftum samanmygluðum í einn graut 

þegar ég tók við prestakallsbókunum hér; fór ég því með þau til bókbindara, 

greinds og gætins manns, og bað hann að lesa saman heftin og raða þeim og binda; 

hann gérði þessa tilraun, en hefur ekki heppnast sem bezt, svo að ástæða væri til 

að leysa upp úr bandi aftur og gera ýtarlegri tilraun til að fá rétta blaðsíðna og 

hefta röð. ... eg ætlaði um tíma, að senda Dr. Jóni Þorkelssyni manntalsgrautinn 

héðan og biðja hann, að taka leitina að sér; samt kom ég mér ekki að því, að gefast 

                                                           
83 Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Jón Þorkelsson til Brynjúlfs Jónssonar 1. febrúar 1902. 
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upp við leitina, ... Og mikið dæmalaust er eg nú feginn, að vera búinn að finna 

þetta, ...  

M. Ásgeirsson kaupm. hefur ekki dáið hér, að minnsta kosti er hann ekki skráður 

hér í ministeríalbók meðal dauðra og greftraðra manna. – ... ég veit ekki hvert 

Rósant hefur farið frá Óseyri, eða „Óseyrarkoti“ sem hefur verið þurrabúð frá 

Óseyri. ... Nú ætla ég ... að senda hin áminnstu sálnaregistur og hinar eldri bækur 

þessa prestakalls í Landskjalasafnið, og geturðu því snúið þér til skjalavarðar ef 

þú vilt láta leita betur, en þegar er gert. Eg gét ekki annað skilið, en útdráttur minn 

sé áreiðanlegur; svo grandgæfilega þykist eg hafa rakið árin eftir tilfærðum aldri 

manna, eftir öðru er ekki hægt að fara, því ártalið hefur ekki verið skrifað yfir 

blaðsíðu hverja, eins og vera ber, svo að augljóst sé á hverri blaðsíðu, hvers árs 

sálnaregistur þar sé að lesa. – 

Fleiri prestar skrifa Brynjúlfi og senda honum uppskriftir úr kirkjubókum, að minnsta 

kosti þrír frá Norðurlandi og einn af Suðurlandi, auk Jens Pálssonar. Séra Einar Jónsson 

í Kirkjubæ skrifar Brynjúlfi hinn 15. janúar 1901.84 Hann hefur leitað í bókum 

Kirkjubæjar og Hjaltastaða en hefur ekkert fundið um Rósu eða hennar fólk. Hefur hann 

hins vegar fundið það í bókum Vallanessóknar og sendir honum uppskriftir þaðan. Séra 

Magnús Helgason skrifar Brynjúlfi 12. apríl 1901 frá Torfastöðum í Biskupstungum og 

sendir honum með bréfinu upplýsingar úr kirkjubókum um dætur Rósu, Pálínu og Sigríði 

sem bjuggu um tíma í Biskupstungum.85 

 Af þessu sést hversu lítið var vitað um aðal söguhetjurnar að þessu leyti. Enda 

mynda bréf presta og prófasta og uppskriftir þeirra úr kirkjubókum umtalsverðan hluta 

þeirra vinnuskjala sem varðveitt eru frá Brynjúlfi. Hann mun hins vegar ekki hafa skoðað 

                                                           
84 Lbs. Lbs. 1933 8vo. Bréf: Einar Jónsson til Brynjúlfs Jónssonar 15. janúar 1901. 
85 Lbs. Lbs. 1933 8vo. Bréf: Magnús Helgason til Brynjúlfs Jónssonar 12. apríl 1901. 
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málsskjöl Natansmálsins, né heldur dóma- og þingbækur sem innihalda það. Eggert Þór 

Bernharðsson hallast að því í fyrrnefndri grein sinni í Sögu að ástæðan geti verið sú að 

skjölin og bækurnar voru ekki skráðar í safn Landsskjalasafns fyrr en árið 1910.86 En eins 

og minnst var á hér framar var handritið að Sögu Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu 

upphaflega fullgert árið 1905, þó svo bætt væri síðar við það efni um Rósu. 

 

3.3. Væntingar og viðtökur 

Nú hætti eg að hafa fylgirit úr því að blaðið stækkar, ... það er gott, að sagan er 

komin út, því að hún er þér til sóma og eg fyrir mitt leyti iðrast ekki eptir að hafa 

tekið hana, þótt hún hafi orðið mér nokkuð kostnaðarsöm. En lakast er, að hún er 

orðin mjög „defekt“ hjá mér, þannig að 2 fyrstu heptin eru nálega þrotin, og er 

það leitt, en svarar auðvitað ekki kostnaði að láta prenta þau upp aptur.87 

Þessi tilvitnun er úr áðurnefndu bréfi Hannesar Þorsteinssonar ritstjóra Þjóðólfs til 

Brynjúlfs frá því í nóvember 1897. Ekki er annað að sjá en að Sagan af Þuríði formanni 

og Kambsránsmönnum hafi aukið hróður blaðsins fremur en hitt. 

Ritdómar sem finnast í blöðum samtímans um söguna eru hins vegar aðeins einn, eftir 

Matthías Jochumsson í Þjóðólfi í janúar 1898. Hann fer mörgum fögrum orðum um 

söguna og er hástemmdur í lýsingum á frammistöðu Brynjúlfs sem höfundar: 

Brynjúlfur er listamaður; hefur honum hér í einu tekizt að gefa frásögn sinni hinn 

sanna, íslenzka alþýðublæ og um leið að hitta hið rétta hóf, sem er listamannsins 

einkenni, eða hinn rétti realismus. ... listamaðurinn býður meira en frásögn. Í 

„stýl“ hans, orðavali og einkum í því andans eða hjartans smákryddi, sem lesarinn, 

                                                           
86 Eggert Þór Bernharðsson, „Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan“, bls. 20, 53–54. 
87 Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Hannes Þorsteinsson til Brynjúlfs Jónssonar 8. nóvember 1897. 
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hafi hann minnsta listasmekk, finnur í hverri línu, án þess hann eigi orð yfir, liggur 

listin. 

... Og vart hefur „tragískari“ tilfinning snortið mína sál, þegar Othello kyrkir 

Desdemonu eða lífsþráður Lears konungs brestur, en þegar gamli-Gosi [Gottsvin] 

deyr með versið sitt á vörunum, eða höfuð hans harðfenga sonar fellur að fótum 

skrílsins af höggstokknum suður í Danmörku.88 

Jón Þorkelsson skrifar Brynjúlfi í bréfi hinn 27. janúar 1901: „Eg vildi óska að þér entist 

sem leingst til þess að skrifa aðrar héraðasögur á landi hér eins og sögu yðar af Þuríði 

formanni og Kambsránsmönnum. Það er ein af þeim bókum, sem eg hefi marglesið og 

leiðist aldrei.“89 

Það er ljóst að samtíðarmönnum Brynjúlfs hefur líkað Sagan af Þuríði formanni 

og Kambsránsmönnum. Í ritdómum um Sögu Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu 

endurómar einnig ánægja gagnrýnenda með hana, og sést að þeim finnst hún vera hinn 

sanni mælikvarði á vel heppnaða sögu. 

Segja má að skoðanir Matthíasar og Jóns dragi saman í hnotskurn hina 

óvenjugóðu frásagnarhæfileika Brynjúlfs og framlag hans til héraðssögu Árnesinga, en 

auk þess geymir sagan aragrúa munnmælasagna og persónu- og ættafróðleiks.90 

Viðtökur Sögu Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu voru misjafnar. Í ritdómi 

Jóhanns Kristjánssonar í Óðni í desember 1912 segir hann að sagan muni verða mörgum 

kærkomin, en augljós galli sé þó á gjöf Njarðar:  

Brynjólfur fræðimaður frá Minna-Núpi hefur með sögu Þuríðar og 

Kambránsmanna getið sjer góðan orðstír sem sagnaritari ... hefur sagan ... mikið 

                                                           
88 Matthías Jochumsson, „Ritdómur. Sagan af Þuríði formanni og Kambránsmönnum“, bls. 5–6.  
89 Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Jón Þorkelsson til Brynjúlfs Jónssonar 27. janúar 1901. 
90 Magnús Hauksson, Íslenskar heimildabókmenntir, bls. 112. 
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gildi frá þjóðsögulegu tilliti. Hún er og ljós vottur þess, hvað munnmælin eru fljót 

að ríða í bága við hin sögulegu sannindi. ... Jeg vonaði ... að höf. ... gengi svo frá 

minningu Rósu, að engu yrði við það bætt. Var slíkt og allljett, þar sem hjer eru í 

Landsskjalasafninu nær allar kirkjubækur úr þeim sóknum, er hún ól aldur sinn 

í.91 

Síðan rekur Jóhann æviferil Rósu út frá upplýsingum úr kirkjubókum sem hann hefur 

sjálfur farið yfir og kollvarpar með þeim kenningum Brynjúlfs um hvernig háttaði til á 

Ketilsstöðum hjá Páli Melsteð þegar Rósa kom þangað fyrst. Hann útskýrir með 

tilvitnunum í kirkjubækur að Rósa hafi komið þangað töluvert eftir að Anna Sigríður, 

kona Páls, settist þar að. Konráð Vilhjálmsson tekur undir þetta ritdómi sínum í 

Sunnanfara í apríl 1913. Hann efast um ábyggileika sögunnar og telur Brynjúlf hafa átt 

þess kost að geta nýtt sér kirkjubækurnar á Landssskjalasafninu. Á hinn bóginn sé hann 

„þess fullviss, að Þuríðar saga formanns og Kambránsmanna, sem Brynjúlfur reit á 

árunum, muni vera all-ábyggilegt rit.“92 Hann hrósar þó höfundinum fyrir „hinn forna, 

íslenska sögustýl, svo að fæstir Íslendingar munu komast þar til jafns við hann, lærðra 

sem leikra. ... frásögnin er ljós og málið gott.“93 

  Jónas Jónasson frá Hrafnagili hrósar Brynjúlfi fyrir næmt innsæi sitt sem höfundar 

og framlag til íslenskrar menningarsögu í Nýjum kvöldvökum í febrúar 1913: 

Eitt er það, sem gerir Natanssögu þessa svo stórum hugnæma[...] ... er það, að 

höfundurinn gerir nokkra tilraun til þess að rekja drög þess, hversvegna mennirnir 

voru svona, rekja bönd viðburðanna og átta sig á sambandinu milli skapferlis 

sögumannanna og framkomu þeirra og afstöðu við lífið og lífsatvikin. Þetta er 

                                                           
91 Jóhann Kristjánsson, „Saga Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu“, bls. 66. 
92 Konráð Vilhjálmsson, „Bækur. Saga Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu“, bls. 30. 
93 Konráð Vilhjálmsson, „Bækur. Saga Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu“, bls. 29. 
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víða laglega gert ... þó að sagnirnar séu vitanlega orðnar nokkuð úr lagi færðar, 

má þó upp úr þeim hafa afarmargt, sem gefur bendingar um menningarástand 

landsins, og hag manna á þeim tímum, auk þess sem þær sögur leggja sitt fram til 

þess að skýra sálarfræði þjóðarinnar, sem nú er farið að ræða og rita svo mikið um 

í útlöndum.94 

 Í Nýju kirkjublaði 15. febrúar árið 1913 birtist klausa frá ritstjóranum, Þórhalli 

Bjarnarsyni biskupi. Í henni var orðréttur útdráttur úr persónulegu bréfi Brynjúlfs til hans 

að því er virðist: 

Það er ekki upplyftandi fyrir mig að verða að játa það, að Jóhann Kristjánsson 

„hafi snúið öllu í villu“ fyrir mér, ... Ekki vil eg samt láta það sannast á mér, að 

„sannleikanum verði hver sárreiðastur“, síst er hann er mannúðlega sagður, eins 

og J. Kr. gjörir. Vel væri samt að nákvæmlega væri athugað, hvort Rósa er talin 

meðal burtvikinna úr sókninni 1816. Sé það ekki – og það mun ekki vera, – þá 

hefir hún vikið þaðan á árinu 1815, eftir að húsvitjun for fram um vorið. ... En þá 

er síst fullyrðandi, að hún hafi vitað um giftingu Páls. Það er orðið nokkuð langt 

síðan eg skrifaði söguna. Þá voru kirkjubækurnar ekki komnar til Reykjavíkur. Þó 

fékk eg útdrætti hjá prestum; en þeir voru ekki fullnægjandi. En eg hélt að óhætt 

væri að láta sögnina fylla eyðuna. Hefði eg verið svo heppinn að kynnast J. Kr., 

þá hefði eg fengið leiðréttingu hjá honum áður en sagan var prentuð. Nú er það 

um seinan. Eg þykist nú „ósvinnur við orðinn“ sem Hafur. En ekki tjáir um að 

tala. Og svo mun til ætlað að þetta verði mér viðvörun við of-miklu sjálfsáliti. Guð 

snýr öllu til góðs.95 

                                                           
94 Jónas Jónasson, „Bókmentir“, bls. 46. 
95 Brynjúlfur Jónsson, „Enn um Natans sögu og Rósu“, bls. 47–48. 
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Þessi tilvitnun í skrif Brynjúlfs sýnir að hann tók gagnrýni alvarlega og reyndi síst að 

breiða yfir eigin ófullkomleika. Af viðureignum hans við að nálgast upplýsingar úr 

kirkjubókum sést sést viðleitni hans til að bera sig vísindalega að við skrifin, þótt hann 

léti sagnir „fylla eyðuna“ þar sem ekki var annað til að styðjast við. Sagan var löngu 

fullgerð áður en hún kom út. Af bréfi Sigurðar Kristjánssonar útgefanda til hans 11. mars 

1913, sést hvernig Brynjúlfur hefur reynt að koma leiðréttingum við söguna á framfæri:  

Brjef þitt vinsaml. frá 7. þm. meðtekið í gærkveldi og þakkast ásamt 

Leiðrjettingum við N. og R. – ... Ekki held jeg að notum komi þeim, sumum a. m. 

k., þótt prentaðar yrðu leiðr., margir búnir að binda söguna inn, og allt, sem fór til 

Ameríku, var innb. Veit ekki, hvort þeir kæri sig um þær, þótt gefins yrðu 

auðvitað. Annars m aths., sem komið hafa um söguna, flestar meinlausar, nema 

aths. J.K. ættfr., ... en þó aths. hans þýðingarmiklar, og má vera, að ýmsir taki eftir 

þeim. ... Leiðrjettingar þínar skal jeg geyma vandlega, en söguna skulum við láta 

flakka eins og hún er. ... Og þótt sagan síðarmeir yrði gefin út á ný mun henni ekki 

verða breytt að efni eða anda, en kirkjubækurnar koma þá fram á borðið til 

athugunar við endurbætur. Má og vera, að einhverja smámuni mætti ennþá finna 

í endurminningarústum þeirra N. og R., þegar menn fara að kinnast þeim af 

sögunni, sem hlýtur að vekja marga til umhugsunar um þau, einkum R., því hún 

var í raun og veru flestum gleymd áður en sagan kom.96 

Varðandi aðfinnslur Jóhanns Kristjánssonar um að ekki hafi verið stuðst nægilega við 

kirkjubækur í sögunni, þá verður ekki séð að Sigurður hafi miklar áhyggjur af þeim. Ráða 

þar trúlega efnahagslegar ástæður.  

                                                           
96 Lbs. Lbs. 1760 4to. c. Bréf: Sigurður Kristjánsson til Brynjúlfs Jónssonar 11. mars 1913. 
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 Svo virðist sem með sögunni af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum hafi 

Brynjúlfi tekist nokkuð betur upp en raunin varð með Sögu Natans Ketilssonar og Skáld-

Rósu, miðað við ritdóma og umsagnir um þær. Dómur Jóhanns Kristjánssonar sem fann 

að því að kirkjubækur á Landsskjalasafninu hafi ekki legið til grundvallar í síðarnefndu 

sögunni – og að forðast hefði mátt ranghermi í henni ef stuðst hefði verið við þær – var 

rökréttur í sjálfu sér. Hins vegar er alveg ljóst að Brynjúlfur eyddi mikilli fyrirhöfn í að 

nálgast kirkjubækur meðan þær lágu enn á kirkjustöðunum og reyndi jafnframt að koma 

leiðréttingum við söguna á framfæri. Í þessu tilliti var sú töf sem varð á útgáfunni til ársins 

1912, einkar óheppileg fyrir orðstír Brynjúlfs. 
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4. „Berfættir sagnfræðingar“ ráða ráðum sínum 

4.1. Samskipti og vinátta 

Í bókinni Minor Knowledge and Microhistory sem kom út hjá bókaforlaginu Routledge 

árið 2017, fjalla höfundarnir Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson meðal annars 

um nokkra „berfætta sagnfræðinga“ á Vestfjörðum á nítjándu öld.97 Þetta eru bræðurnir 

úr Kirkjubólshreppi á Ströndum, þeir Halldór (1871–1912) og Níels (1870–1904) 

Jónssynir sem minnst var á í inngangi, Magnús Hj. Magnússon (1873–1916), sem varð 

Halldóri Laxness yrkisefni í Heimsljósi, frændi hans Þórður Þórðarson Grunnvíkingur 

(1878–1913) og Sighvatur Grímsson Borgfirðingur (1840–1930). Allir stunduðu þeir 

yfirgripsmikla bóklega iðju og héldu dagbækur. Það sem þeir áttu sameiginlegt, er að þeir 

leituðust við að finna sér menningarlegt og efnislegt „rými“ til að skrifa í og menntast, 

ýmist í félagi við aðra eða á eigin vegum.98 Segja má að þeir hafi myndað eins konar 

„akademíu“ skrifandi manna á Vestfjörðum.99 

Kvöldvakan var aðal vettvangur bæði bóklegrar framleiðslu og neyslu í íslenska 

sveitasamfélaginu. Má segja að hún hafi verið mikilvægasta „menningarstofnunin“ á 

Íslandi, en hún var jafnframt samofin hversdagslífinu. Þar var lesið upphátt úr 

handrituðum bókum og síðar prentuðum. Auk þess fóru iðulega fram umræður af 

einhverju tagi um það sem lesið var.100 Ritun og afritun bóka fór fram sömuleiðis á 

kvöldvökum, þar sem alþýðumenn, flestir ómenntaðir, sátu við skriftir. Hug- og 

                                                           
97 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory. Manuscript Culture 

in the Nineteenth Century. Routledge Studies in Cultural History 47 (New York og London: Routledge 

2017). 
98 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 147, 177, 215. 
99 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 115–116. 
100 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 96. 
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handaverk þeirra og kvöldvakan voru þær tvær meginstoðir sem ævilöng sjálfsmenntun 

alþýðu byggðist á, í samfélagi sem var svo að segja án stofnanalegs menntakerfis.101 

Þessi umræddu einstaklingar sóttu frá unga aldri í bækur og fleira efni, oftast 

handritað, bæði sögulegs og bókmenntalegs eðlis, sem var í umferð milli heimila. 

Einkenni þeirra var persónulegt framtak þeirra og staðfesta. Með sjálfsnámi urðu þeir sér 

úti um þekkingu og færni sem má telja langt umfram það sem gera mátti ráð fyrir, þrátt 

fyrir erfiðar aðstæður. Þeir hugsuðu á svipaðan hátt og áttu tengsl sín á milli sem varpar 

ljósi á hið óformlega menntakerfi sem var samofið miðlun handritaðs efnis á nítjándu öld. 

Persónulegar heimildir og handrit frá þeim vitna um hina sterku viðleitni þeirra til 

menntunar og þess að fást við skáldskap og sögu, bæði sem neytendur og framleiðendur. 

Skortur var á veraldlegu lesefni þrátt fyrir heimakennslu með kirkjuleg og veraldleg 

yfirvöld í baksýn. Hinni sívaxandi eftirspurn var svarað með þróun aðlþýðlegs kerfis sem 

byggðist á samtengdu neti skrifandi manna.102 

Þessir fimm umræddu menn áttu margháttuð samskipti um söfnun bókmenntalegs 

efnis, skáldskap og skrif. Starfsemi þeirra myndaði einskonar „rótarflækjur“ sem höfðu 

hvorki upphaf né endi, miðju né jaðar, stefnu né stöðu. Hver einstaklingur var tengdur 

fjölda fólks sem hugsaði á svipaðan hátt – og textum sem áttu sér ekki höfundarlega eða 

valdalega skipan – heldur lágu í ýmsar áttir eftir atvikum.103 Þeir ræddu bókmenntaleg 

viðfangsefni sín, hugmyndir og skoðanir. Þeir minntust hver annars í skrifum sínum, 

leituðu ásjár og stuðnings hver hjá öðrum og deildu persónulegum áhyggjum sínum og 

sorgum. Tengsl þeirra teygðu sig í ýmsar áttir út á við, til fleiri skrifandi manna. Meðal 

                                                           
101 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 100. 
102 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 142–143. 
103 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 124–125, „This 

rhizome has no beginning or end, no center or peripheries, ... connect in a nonlinear and nonauthorical 

manner, and can and will connect in every direction (bls. 125).“ 
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þeirra var Jón Jónsson Borgfirðingur (1826–1912), sagnasafnari og skrifari, bóksali og 

lögregluþjónn.104 

Jón Borgfirðingur og Magnús Hj. Magnússon eiga samtals fjögur bréf í bréfasafni 

Brynjúlfs frá Minna-Núpi. Jón Borgfirðingur skrifar Brynjúlfi hinn 15. október 1905, þá 

búsettur í Reykjavík, og sést að hann og Brynjúlfur hafa hist eða átt samskipti áður, því 

Jón heilsar honum kunnuglega og biður hann um dálitla aðstoð: 

Það er efni miðans, að leita upplýsingar til þín, með mann nokkurn er Gísli hjet 

Halldórssonar Einarssonar, er átt hefir verið þar eystra, í [Á]rnes- eða Rangæinga 

sýslum. 

Mjer er sagður hann fæddan á Minna-Hofi í Gnúpverjahreppi eða þá í 

Rangárv.hreppi um 1861? Eða þar verið til og frá jafnvel verið á sama nefndu 

Hofi um 1880. ... Vera kann hann finnist í kirkju bókum þessarra presta kalla. Þær 

yngstu hefi eg ekki sjeð, enda ekki komnar hjer kringum 1871, og þar eptir 

samkvæmt fyrir skipaninni. Eg veit að þú mundir mega grúska í kirkju bókum 

séra Valdimars, sem ná kunnugur honum. ... eg er að basla við rithöf.tal. mjer til 

skemtunar í einverunni, fullur nú af gigt, valla þessa dagana að geta komist á 

Landskjalasafnið. 

Þess má geta að Brynjúlfur og séra Valdimar Briem (1848–1930) á Stóra-Núpi voru 

miklir vinir, eins og síðar verður minnst á. Hafa því áreiðanlega verið hæg heimatökin 

fyrir Brynjúlf að aðstoða Jón. En í leiðinni gefur Jón álit sitt á þjóðmálaumræðu 

dagblaðanna: 

Eigi rita eg frjettir, nje um stjórnmál, því nóg um það, blaðra blaðatungurnar sem 

búnar eru og gjöra lýðinn viltan inní það völundar hús, sem hann mun seint og 

                                                           
104 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 167, 176. 
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síðar rata útúr, á þessarri nýju klafa öld. Eg kominn út úr þessu á mínu 80. ári. ... 

Gott að fá línu við tækifæri. Berðu kveðju Valdimar klerki.105  

Jón skrifar Brynjúlfi hinn 19. ágúst 1911. Þar hrósar hann Brynjúlfi og ber sagnaþátt eftir 

hann saman við annað lesefni blaðanna: „Jeg hafði gamanaf og undir eins vænt um, að 

lesa í Suðurl. ævisögu Þorleifar gamla í Bjarnarhöfn. Jeg hafði heyrt svo margar sögur af 

honum. Það er nær að hafa sögur af okkar mönnum í blöðunum, heldur enn 

njósnarasögum af glæpamönnum.“106 Jón hefur mikinn áhuga á hvar skrifandi menn skuli 

næst bera niður í vali á viðfangsefnum. Sömuleiðis veit hann af samstarfi Brynjúlfs og 

Símonar Dalaskálds um Bólu-Hjálmarssögu sem Brynjúlfur hafði verið að vinna að um 

svipað leyti:107 

Jeg sný mig aptur að sögunum okkar. Þær mætti margar rita, og skaljeg nokkrar 

nefna. Jóns lærða karl Guðmundsson, en þar þurfa mörg á höld til. Snorra gamla 

á Húsafelli, en þar koma þjóðsögur til. Jeg hefi safnað allmikið til hennar. Sögu 

Látra-Bjargar. Reyndar hefir Gísli Konráðson ritað hana. Natans-Rósu. ... Þá Lax. 

saga Níels skálda, samin af nú sál. Þorleifi ... á Skinnastöðum, hún er búin út til 

prentunar með mynd af honum. Jeg heyri sagt, að þú munir vera hjálpsamur 

Símoni „Dalaskáldi“, að rita ævi Hjálmars á Bólu, annars hefði ekki bjóðandi 

orðið röng og ónett. Kveðskapur hans eigi rjett talinn.108 

Aðeins mánuði síðar skrifar Jón síðasta bréf sitt til Brynjúlfs, dagsett 12. september: 

                                                           
105 Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Jón Jónsson Borgfirðingur til Brynjúlfs Jónssonar 15. október 1905. 
106 Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Jón Jónsson Borgfirðingur til Brynjúlfs Jónssonar 19. ágúst 1911. 
107 Hér vitnar Jón Borgfirðingur í samstarf þeirra Brynjúlfs og Símonar Dalaskálds við útgáfu Bólu-

Hjálmarssögu árið 1911: Brynjúlfur Jónsson, Bólu-Hjálmarssaga. Efni til hennar safnaði Símon Dalaskáld. 

Ritað hefir og aukið Brynjólfur Jónsson frá Minna-Núpi (Eyrarbakki: Bókaútgáfufélagið Eyrarbakka 1911).  
108 Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Jón Jónsson Borgfirðingur til Brynjúlfs Jónssonar 19. ágúst 1911. 
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Ennþá ætla jeg að ónáða þig, með óþarfa línum þessum, sem betlikarl. Svo er efni 

þess varið: Að jeg hefi sjeð prentaða útfararminning Bergsteins Jónssonar söðlara, 

sáluga á Eyrarbakka. Er eigi ólíklegt að ekkja hans hafi eitthvað eptir af henni. 

Nú langar mig til að ná í hana, til viðbótar við safn mitt. 

Því fer jeg að ráða þig, að fara á fjörur með þetta, ef þú vildir svo gjöra og reyna 

það. Sje hún ekki til núorðin, þá er það búið.109 

Þannig spjölluðu hinir sískrifandi alþýðumenn saman um viðfangsefni sín og leituðu 

fróðleiks hver í annars smiðju. Jón Borgfirðingur lést árið 1912. 

 Bréf Magnúsar Hj. Magnússonar, skrifað 31. mars 1914 frá Suðureyri við 

Súgandafjörð, virðist vera fyrsta og eina bréfið sem hann sendi Brynjúlfi, enda lést 

Brynjúlfur skömmu síðar: 

Háttvirti kæri fræðimaður! 

Innil. þökk fyrir bókmenntastarfsemi þína. Hvert rit frá þinni hendi, sem ég hefi 

komist yfir hefir glatt mig – vakið hjá mér frið og trúartraust – hinna minnstu á 

föðurinn –, segir þú. – Fyrst eptir þig las ég [söguljóðið] Guðrúnu Ósvífsdóttur, 

þá [heimspekiljóðið] Skuggsjá og ráðg[átu] – hún er hér óvíða – þá kvæði þín o. 

svo frv. 

Guðr. þín Ósv. hreif mig fagurlega. Þú hefir eigi viljað hafa það rímur. Þeirri 

tignfögru list megum við ekki gleyma – og ég veit að þú gleymir henni ekki – 

Kostir rímanna, þegar vel er ort, eru margir og merkilegir, þarf ekki að minna þig 

á það.110 

                                                           
109 Lbs. Lbs. 1760 4to. a. Bréf: Jón Jónsson Borgfirðingur til Brynjúlfs Jónssonar 12. september 1911. 
110 Lbs. Lbs. 1760 4to. b. Bréf: Magnús Hj. Magnússon til Brynjúlfs Jónssonar 31. mars 1914. 
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Magnús hefur komið frumortum rímum sínum um Fjalla-Eyvind á prent, en ber sig illa 

undan viðureigninni við prentmenninguna: 

Mikil hugraun er að sjá hvernig farið er með flestar þær rímur sem nú eru 

prentaðar. Það er eins og enginn skilji neitt. Stílsetarnir (prentararnir) eru 

ómögulegir. Og þetta líða yfirstílsetar og ritstjórar. Hvílík óhæfa að eyðileggja 

svo verk annara manna að óþörfu. Nú er verið að lúka við að prenta rímur mínar 

af Fjalla-Eyvindi. En fyrir því að ég á heima all-langt frá prentstöðunum, fól ég 

yfirprentaranum að sjá um prófarkar lesturinn og borgaði honum það fyrirfram – 

sem og allan prentkostnaðinn –, en hann hefir stórskemmt rímurnar, rangfært mörg 

orð og búið til önnur ný, sem engri átt ná. Er auðsætt að mörg orðin hefir hann 

alls eigi skilið, svo sem orðið kvam, enda hefir hann breytt því í kom, o. sv. frv. o. 

sv. frv. Ég ætla nú, að gamni mínu að senda þér að gjöf, eitt eintak af þessum 

rímum og bið þig vel að virða. Ef þú vildir ómaka þig á að minnast þeirra, ættirðu 

að gjöra það í „Suðurlandi“ eða „Ísafold“, les ég þau blöð, sem og flest önnur blöð 

er út koma hér á landi. Haustið 1912, sendi ég blaðinu „Suðurland“ um leið og ég 

pantaði það, æfiminningu Jóns skálds Jónatanssonar frá Folafæti hér í sýslu, en 

hefi enn ekki séð hana á prenti. Þú ættir að reyna til að komast yfir þá grein –. 

Magnús segir Brynjúlfi að lokum helstu deili á sér og vonast eftir bréfi: 

Ég er fæddur 6. Ágústm. 1873; í föðurætt frá Ísafjarðardjúpi, í móðuætt úr 

Arnarfirði. Ég hef um æfina ort og skrifað allmikið. Dagbækur hef ég ritað síðan 

22. október 1892, endurritað þær og aukið. Á fræðum öllum er einkenna land þetta 

og þjóð, hef ég hið mesta álit og safna því öllu og skrifa er ég kemst yfir af slíku. 

... Ég kveð þig svo vinur minn. Guð krýni æfikvöld þitt geislum friðar og 
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blessunar. – [M]eð von um að þú viljir vera svo góður og svara mér, kveð ég þig 

með mikilli virðingu.111 

Það sem er einkar athyglisvert í bréfi Magnúsar almennt, er kunnugleikinn, hlýjan og 

samsömunin í umræðuefninu og orðavalinu þegar hann ræðir við Brynjúlf. Slík 

samsömun og samræður kollega um bókmenntalega iðju var sérlega mikilvæg fyrir hina 

skrifandi menn, sem sumir hverjir bjuggu við lakan kost, efnahagslega og samfélagslega. 

 

4.2. Alþýðumenning 

Á nítjándu öld gerði dreifbýlissamfélagið síst ráð fyrir því að alþýðumenn veldu sér 

alfarið vettvang fræðaiðkunar og skrifa. Fyrir menn sem hneigðust í þá átt gat það orðið 

ærið torsótt. Þrír af fimmenningunum, þeir Sighvatur, Halldór og Níels, fóru nokkuð 

hefðbundnar leiðir í lífinu. Gerðust vinnumenn í fyrstu, giftust síðan og urðu loks bændur 

á smájörðum. Þeir Magnús og Þórður áttu mjög erfitt uppdráttar og þurftu á vissum 

tímabilum ævinnar að þiggja fátækraaðstoð.112 Magnús var heilsulítill, bar aldrei sitt barr 

eftir vanrækslu og skeytingarleysi sem hann varð fyrir í æsku. Fimmmenningarnir reyndu 

allir að samhæfa hin hefðbundnu störf ritstörfum sínum, sem samkvæmt ríkjandi 

viðhorfum samfélagsins tilheyrðu aðeins menntamönnum.113 

Eins og minnst var á í inngangi varð Brynjúlfur að hætta við að verða bóndi í 

kjölfar slyss. Þannig „ýttu“ örlögin honum inn í það „rými“ sem hugur hans stóð til í raun 

og veru. Hann sagði svo frá í ævisögu sinni:  

Þá er veikindi mín voru að byrja og lengi síðan, áleit eg þau hina mestu ógæfu; en 

svo hefir guðleg forsjón hagað til, að þau urðu upphaf minna betri daga: Undir 

                                                           
111 Lbs. Lbs. 1760 4to. b. Bréf: Magnús Hj. Magnússon til Brynjúlfs Jónssonar 31. mars 1914. 
112 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls 147. 
113 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls 127–128, 153. 
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eins og mér var dálítið farið að batna, tóku menn að nota mig til barnakennslu sem 

þá var vaknaður áhugi á.114 

Þannig þurfti Brynjúlfur, ólíkt kollegum sínum á Vestfjörðum, aldrei að gefa sig að 

bústörfum eða sjómennsku. 

Sökum áhuga síns á fornleifum fékk Brynjúlfur birta ritgerð sína „Um Þjórsárdal“ 

í  Árbók hins islenska fornleifafélags 1884–1885.115 Fleiri ritgerðir eftir hann birtust næstu 

árin. Í kjölfarið fékk félagið Brynjúlf til að ferðast um landið á sumrin, árin 1893–1909, 

til að skoða og skrá fornleifar og safna forngripum fyrir Forngripasafnið. Hann ritaði um 

ferðirnar í Árbækurnar og vann registur þeirra fram til ársins 1912.116 Tengsl Brynjúlfs 

við formlegar menningarstofnanir í Reykjavík urðu til með þessum hætti. Þrátt fyrir að 

Sighvatur Borgfirðingur gegndi hlutverki heillar „menningarstofnunar“ í byggðunum þar 

sem hann bjó, gekk ekki mjög greiðlega fyrir hann að afla verkum sínum stofnanalegrar 

viðurkenningar.117 Hið umfangsmikla tuttugu og tveggja binda verk hans, Prestaævir, 

sem hann vann að í fjölda ára, var ekki gefið út meðan hann lifði, og reyndar aldrei nema 

að óverulegum hluta. Hins vegar ánafnaði hann Landsbókasafni Íslands verk sín árið 

1906, bæði rituð og órituð, með sérstökum samningi og naut ævilangs styrks frá safninu 

þaðan í frá.118 

Í Minor Knowledge and Microhistory er fjallað meðal annars um efnahagslega og 

félagslega erfiðleika hinna skrifandi manna. Þeir Sighvatur, Magnús og Þórður voru 

bláfátækir, en áttu konur og börn.119 Magnús fékk aldrei leyfi til að giftast sambýliskonu 

                                                           
114 Brynjúlfur Jónsson, „Æfisaga mín“, bls. 408. 
115 Brynjúlfur Jónsson, „Um Þjórsárdal“ Árbók Hins íslenzka fornleifafélags IV:4 (1884–1885), bls. 38–60. 
116 Matthías Þórðarson, „Um fornfræðistörf Brynjúlfs Jónssonar“, bls. 12, 15. 
117 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 157. 
118 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 187–188. 
119 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 157–158, 177–

181.  
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sinni og barnsmóður, sökum þess að hann skuldaði fátækraframfærslu frá því í æsku.120 

Hann fékkst við kennslu, en var annars á faraldsfæti um Vestfirði. „Rými“ hans til skrifa 

og skáldskapar var aðallega huglægt, gegnum samskipti við önnur skáld og 

dagbókarskrif.121 Magnús og Þórður hlutu heldur takmarkaða viðurkenningu utan hóps 

þeirra manna sem mátu skáldskap og skrif á svipaðan hátt og þeir.122 Hvorugum þeirra 

auðnaðist að koma bóka- og handritaeign sinni í skjól eftir sinn dag.123 

Þó að Brynjúlfur hafi verið óvinnufær eftir slysið og til lækninga fjarri 

heimabyggð langtímum saman, bendir ekkert til að hann hafi orðið skuldugur.124 Hann 

var vinamargur. En samfélagið fór ekki allaf mjúkum höndum um þá sem „fóru út af 

sporinu“. Þegar Brynjúlfur varð faðir árið 1879, runnu á hann tvær grímur: 

þó eg kæmist á bataveg aftur, þá fekk eg aldrei neina von um búskap eða hjúskap. 

Þó höfðu veikindin eigi svift mig ástarhæfileikum. Veturinn 1878 kendi eg 

börnum í Vatnsdal í Fljótshlíð. Þar var þá vinnukona er Guðrún hét, Gísladóttir, 

ættuð undan Eyjafjöllum; hún þjónaði mér, og féll vel á með okkur. Um vorið fór 

hún að Núpi í Fljótshlíð til Högna hreppstjóra Ólafssonar. Þar fæddi hún sveinbarn 

veturinn eftir og kendi mér en eg gekk við. Hann heitir Dagur. ... Man eg vel hve 

hræddur eg var við erfið kjör og ómilda dóma, þá er eg, slíkur aumingi, hafði 

eignast barn. En hér fór sem endranær að guðleg forsjón bætti úr fyrir mér. Eg 

hefi haft mikla ánægju af sveininum.125 

Högni hreppstjóri reyndist Brynjúlfi, barnsmóður hans og syni prýðilega. Brynjúlfur var 

auðvitað mennskur maður sem fór á mis við það að eiga lífsförunaut. En það að hann 

                                                           
120 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 161. 
121 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 160–161, 165–

166. 
122 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 170, 185. 
123 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 185–186, 190. 
124 Brynjúlfur Jónsson „Æfisaga mín“, bls. 406–408. 
125 Brynjúlfur Jónsson „Æfisaga mín“, bls. 411–412. 
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þurfti ekki að ala önn fyrir barnmögu heimili eins og skrifabræður hans á Vestfjörðum – 

en Þórður eignaðist til dæmis ellefu börn126 – gerði honum að sjálfsögðu auðveldara að 

sinna hugðarefnum sínum. 

 Hinir skrifandi menn áttu sumir sínar lakari hliðar eins og aðrir. Níels Jónsson átti 

í hjónabandserfiðleikum sem höfðu alvarlegar afleiðingar, Sighvatur Borgfirðingur átti 

barn framhjá konu sinni og Magnús Hj. Magnússon var dæmdur fyrir að nauðga nemanda 

sínum og sat í fangelsi í Reykjavík í um það bil ár.127 

 Í uppkasti að bréfi sem varðveitt er úr fórum Brynjúlfs segir hann óþekktum 

viðtakanda deili á sjálfum sér:  

Strax, er jeg tók að hressast, fóru menn að nota mig sem barnakennara, 

Fornleifafjelagið fór að nota mig til fornleifarannsókna. Og loks var jeg gerður að 

dannibrogsmanni, – jeg veit ekki fyrir hvað! Svona ljet forsjónin mig hafa nóg að 

lifa af. Og hún verndaði mig frá að verða sjálfum mjer og öðrum til ógæfu í 

„sexual“-stríðinu, sem aldrei ljet mig í friði fram í elli.128 

Það má telja líklegt að viðtakandinn hafi átt að vera Magnús Hj. Magnússon, þó ekki sé 

unnt að slá því föstu. 

Brynjúlfur hefur verið hógvær og lítilþægur þegar kom að því að krefja Hið 

íslenska fornleifafélag greiðslu fyrir ferðirnar um landið. Í bréfi Brynjúlfs til séra Eiríks 

Briem (1846–1929), forseta félagsins, kemur fram að hann hefur gjarnan látið félagið 

ákveða einhliða hversu mikið hann fékk borgað.129 Brynjúlfur var iðinn við að yrkja erfi- 

                                                           
126 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 147. 
127 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 203–204, 206. 
128 Uppkastið er ódagsett, fyrri hluta þess vantar, sjá í Lbs. Lbs. 1937 8vo. Brynjúlfur Jónsson. Ýmislegt, 

bréfauppköst, bréfaskrár, smáritgerðir og fleira. 
129 Sjá dagbókarfærslur Brynjúlfs Jónssonar um ferðir sínar árið 1906 sem bera nafnið Dagskrá 1906 í Lbs. 

Lbs. 2791 4to. Brynjúlfur Jónsson. Bréf, ritgerðir og fleira úr fórum Brynjúlfs Jónssonar frá Minna-Núpi. 

Þar stendur orðrétt: „Eins og fyr fel jeg Fornleifafjelaginu að skera úr, hverjum af framantöldum dögum 

það álítur að jeg hafi verið í þjónustu fjelagsins.“ 
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og tækifærisljóð, ýmist að eigin frumkvæði eða fyrir aðra gegn borgun.130 Varðveittar eru 

skrár yfir ljóð sem hann hefur ort fyrir aðra og tekjurnar sem þau sköpuðu honum.131 

  Skaplyndi Brynjúlfs var milt og hógvært. Jákvæðnin var dygg samferðakona 

hans.132 Hann virðist hafa haft viðleitni til að mennta sjálfan sig í dyggðum og réttu 

hugarfari. Meðal efnis sem hann hefur safnað er að finna sjálfshjálparefni til að ná 

hámarksárangri í hversdagslífinu, svo sem útdrættir úr blaðagreinum og hugleiðingar um 

hugarfarslega sjálfstamningu.133 Sömuleiðis varðveitti hann eigin ávörp, flutt á 

ungmennafélagsfundum, ætluð æskulýðnum til uppbyggingar.134 Í bréfi Brynjúlfs sem 

hann ritar á Eyrarbakka til Kristleifs Þorsteinssonar á Stóra-Kroppi 11. mars 1909 segir 

hann, þá nýlega orðinn sjötugur: 

Í haust var ég upp í Hreppum. Jeg var staddur í Hruna á afmælisdaginn minn, 26. 

sept., er jeg var sjötugur. Þar kom sjera Valdimar þá líka og færðu þeir sjera 

Kjartan mjer afmælisgjöf frá 20 vinum mínum. Það var göngustafur úr hvalbeini, 

snúinn eins og náhvalstönn, handfangið úr rostungstönn og stendur drekahöfuð 

fram úr hendinni. Um samskeytin er hólkur úr fílabeini. Á hann er grafið í rúnum 

nafn mitt og „frá vinum“, ásamt ártali og fæðingarári og dag. ... Gripurinn er 

meistaralega gjörður eftir Stefán Eiríksson skurðmeistara. Gefendur voru: Sr. 

Vald., sr. Kjartan og bræður hans sr Guðm. og sr. Magn., sr. Eiríkur Briem, Dr 

Björn Olsen, sjera Ólafur Briem á Núpi, Þórhallur biskup, Pálmi Pálsson, Hannes 

ritstj., Jón Jakobsson, Matthías Þórðarson, Sigurður Kristjánsson, Sigurður 

                                                           
130 Valdimar Briem, „Æfisaga Brynjúlfs Jónssonar frá Minna-Núpi“, bls. 4. 
131 Sjá skrá Brynjúlfs Jónssonar yfir tækifærisljóð, vinkvæði og erfiljóð í Lbs. Lbs. 1935 8vo. Brynjúlfur 

Jónsson. Ýmsir sagnaþættir og samtíningur. Þar telur hann tækifærisljóð nítján einstaklinga, auk 

aldamótakvæða, sálma og fleira, alls tuttugu og átta ljóð. Tekjur fyrir þau eru samtals 914 kr. 
132 Valdimar Briem, „Æfisaga Brynjúlfs Jónssonar“, bls. 8–9. 
133 Sjá sem dæmi um slíkar handritaðar hugleiðingar undir fyrirsögnunum Dygðir Franklíns og Listin að 

gleyma í Lbs. Lbs. 1937 8vo. Ýmislegt, bréfauppköst, bréfaskrár, smáritgerðir og fleira. 
134 Sjá Erindi flutt á ungmennafjelagsfundi á Eyrarbakka í Lbs. Lbs. 1937 8vo. Ýmislegt, bréfauppköst, 

bréfaskrár, smáritgerðir og fleira. 
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ráðanautur. Sigurður sýslum. okkar, Ásgeir Blöndal, P. Nielsen faktor hjer, Jens 

Nielsen verzlunarm. og Jóhann Briem cand. theol. sonur sjera Steindórs sál. ... 

Sjera Valdimar færði mjer kvæði um leið, það er nokkuð langt, er í 

glettnisbúningi: telur mig að hafa notið ásta hjá 17 vinkonum, en hin 18. hafi vísað 

mjer frá. En raunar eru það allt mentagyðjur og sú sem vísar mjer frá er Músík. 

Svo kvæðið er í rauninni lof um mig en því miður oflof. 135 

Félagsskapurinn sem birtist í þessari upptalningu telst varla vera af verri endanum fyrir 

alþýðumann sem fór aðra leið í lífinu en hina hefðbundnu. Eins og tæpt var á hér framar, 

þá átti Brynjúlfur hauk í horni þar sem séra Valdimar á Stóra-Núpi var. Í kvæðabók sinni 

árið 1889 tileinkaði Brynjúlfur Valdimar Briem kvæði sín með eftirfarandi orðum: 

„Mínum ástkæra sóknarpresti sjera Valdimar Briem, sem hefir veitt mjer svo margar og 

góðar leiðbeiningar, bæði í skáldskap og öðrum menntagreinum þeim, sem jeg hef leitazt 

við að kynna mjer, vil jeg með þakklátsemi og virðingu helga kvæði þessi.“136 

Hið félagslega bakland í menntamönnum sem Brynjúlfur átti, lýsir öðru félagslegu 

„landslagi“ en þeir Sighvatur, Magnús og Þórður bjuggu við sem sárfátækir barnamenn. 

Brynjúlfur bjó á Eyrarbakka á veturna – tiltölulega skammt frá Reykjavík – og dvaldi 

töluvert á Stóra-Núpi á öðrum árstímum, þar sem stórskáldið, vinur hans, bjó. Þýðing 

þess fyrir ómenntaðan alþýðumann sem fór óhefðbundnar leiðir í lífinu á nítjándu öld, að 

eiga andlegan og félagslegan stuðning öflugra meðbræðra sinna, verður seint ofmetin. Þar 

átti Brynjúlfur sannarlega láni að fagna. 

 

 

                                                           
135 HB. EE 289, A 4. Bréf: Brynjúlfur Jónsson til Kristleifs Þorsteinssonar 11. mars 1909. 
136 Brynjúlfur Jónsson, Kvæði, sjá ótölusetta síðu aftan við titilsíðu. 



54 
 

Niðurstöður  

Hér hefur verið fjallað um tildrög og feril þess þegar Brynjúlfur Jónsson tókst á við það 

að skrifa Söguna af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum og Sögu Natans Ketilssonar 

og Skáld-Rósu. Einnig hefur verið fjallað um „berfætta sagnfræðinga“, þar sem bakland 

þeirra, tengsl og samskipti eru höfð í forgrunni, til samanburðar við þær leiðir og aðferðir 

sem Brynjúlfur fór við fræðimennsku sína. Reynt hefur verið að sýna fram á hvernig 

Brynjúlfur tókst á við viðfangsefni sín og á hvaða forsendum hann vann sín verk. 

Brynjúlfur var ómenntaður alþýðumaður, en snemma bókhneigður og fróðleiksfús. Örar 

menningarlegar breytingar sem áttu sér stað á síðari hluta nítjándu aldar höfðu ekki farið 

framhjá honum sem glöggum fróðleiksmanni. Með vaxandi prentmenningu og sífellt 

meira framboði á bóklegu efni lét minni fólks undan síga að hans mati, enda höfðu 

munnlegar frásagnir lotið í lægra haldi fyrir miklum áhuga fólks á lesefni. Tíðarandi 

öfganna sem fortíðin hafði einkennst af og holdgerðist í Kambránsmönnum og 

Natansmáli, var enn til í minningum hinna eldri, en myndi senn hverfa í móðu 

gleymskunnar. Sögulegt efni átti á hættu að glatast. Þessar aðstæður má líta á sem hvata 

að sagnagerð Brynjúlfs. Sömuleiðis það að heima á Minna-Núpi skráði hann sögu Þuríðar 

formanns eftir henni sjálfri, ekki síðar en um 1860. Hann var sjálfur góður sögumaður 

sem átti auðvelt með að viða að sér efni í Söguna af Þuríði formanni og 

Kambsránsmönnum, þar sem hann var heimamaður í Árnessýslu, þar sem sagan gerist. 

Áhugi útgefenda blaða og tímarita á efni af þessu tagi var fyrir hendi og það hlaut vaxandi 

brautargengi á slíkum vettvangi. Sagan hlaut góðar viðtökur, sem varla hafa latt Brynjúlf 

til að taka seinna til við að semja Sögu Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu. Þar, eins og í 

fyrri sögunni, var fjallað um persónur sem sögur lifðu um á vörum fólksins, voveiflega 

atburði og sakamál. Það var lífvænlegt efni til útgáfu. Handrit Tómasar Guðmundssonar 

á Þverá rataði í hendur Brynjúlfs. Það vakti forvitni hans, auk þess sem hvatning Hans 
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Péturs Hanssonar hefur án efa vegið þungt meðan á skrifum stóð, því hann var 

harðákveðinn í að koma sögu afa síns á prent. Ýmsir einstaklingar, gjarnan menntamenn, 

tjáðu Brynjúlfi tilhlökkun sína til þess að fjallað væri um Rósu, því þeir sáu hana sem 

heillandi alþýðukonu, sem lítinn skilning hafði fengið í samtíma sínum. 

 Brynjúlfur og ritstjóri Þjóðólfs, Hannes Þorsteinsson, áttu ágætt samstarf um 

Söguna af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum. Þeir hjálpuðust að við að gera hana 

sem best úr garði og tóku báðir ábyrgð á að leiðréttingar við hana skiluðu sér til lesenda. 

Brynjúlfur studdist við munnlegar frásagnir þar sem hann reyndi að afla trúverðugra 

heimildarmanna. Einnig nýtti hann ritaðar sögulegar heimildir og réttarbækur Árnessýslu. 

Síðan bar hann þessar heimildir saman. Eftir sem áður er þó ljóst að til þess að komast 

hjá skekkjum í sögunni hefði hann þurft að styðjast betur við opinberar heimildir, ef 

nokkur kostur hefði verið á slíku.137 En eins og heimildir sýna glögglega, þá gat verið við 

ramman reip að draga við að komast yfir réttar upplýsingar úr opinberum bókum. Sökum 

fjarlægðar frá fyrrum heimaslóðum Natans og Rósu varð Brynjúlfur að útvega sér 

hjálparmenn til að nálgast upplýsingar úr kirkjubókum. Bréf Jóns Þorkelssonar, Hans 

Péturs Hanssonar og presta og prófasta sýna, að hann lagði sig sérstaklega fram um að 

hafa opinberar upplýsingar undir höndum. Það var sannarlega ekki auðvelt að grafa upp 

úr kirkjubókum flutninga sögupersóna í og úr sóknum, því innfærslu og varðveislu 

kirkjubóka var víða ábótavant. Sömuleiðis gekk illa að fá þeim skilað til Landsskjalasafns 

meðan Brynjúlfur vann að sögunni. 

 Af ritdómum og umsögnum sem skoðaðir voru má sjá að væntingar og smekkur 

lesenda mótaðist af fyrri sögunni, Sögunni af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum. 

Ritdómur Matthíasar Jochumssonar og umsögn Jóns Þorkelssonar í bréfi sýna að með 

henni lagði Brynjúlfur lesendur sögunnar að fótum sínum ef svo má segja, með einstökum 

                                                           
137 Guðni Jónsson, „Formáli“, bls. VIII. 
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frásagnarhæfileikum sínum. Þegar Saga Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu kom út 

endurómaði velgengni fyrri sögunnar í ritdómum, sem einkar vel sögð saga og sem 

sannari frásögn og meiri að innihaldi en sú seinni. Honum þótti þó takast vel upp í 

frásagnarlegum stíl Natans sögu og Rósu, auk þess sem sagan þótti hafa 

menningarsögulegt gildi.138 Í ritdómi fljótlega eftir útkomu Sögu Natans Ketilssonar og 

Skáld-Rósu var Brynjúlfur gagnrýndur fyrir að hafa ekki stuðst betur við opinberar 

heimildir. Þær aðfinnslur að Brynjúlfur hafi hvorki nýtt sér kirkjubækur víðs vegar að né 

réttarskjöl og bækur úr Húnavatnssýslu sem voru komnar á Landsskjalasafn á árunum 

áður en sagan kom út, hefur markað dálítið orðspor Brynjúlfs allt til þessa, samanber 

umfjöllun seinni tíma fræðimanna sem vitnað hefur verið til.139 Vinnuskjöl og bréf 

Brynjúlfs sýna hins vegar óyggjandi að hann lagði sig fram um að afla upplýsinga úr 

kirkjubókum meðan þær lágu enn á kirkjustöðunum. Þessar heimildir eru til vitnis um að 

hann lagði sig fram um að reyna að vinna úr opinberum heimildum á vísindalegan hátt, 

þrátt fyrir fjarlægðir og tregar samgöngur. Skrá Landsskjalasafns yfir réttargögn úr 

Húnavatnssýslu mun ekki hafa verið tilbúin fyrr en 1910, en óvíst er að Brynjúlfur hafi 

vitað af þeim. Brynjúlfur hafði lokið við handritið að sögunni löngu fyrir útgáfu hennar 

árið 1912. Ástæða fyrir drætti á útgáfunni virðist hafa legið hjá útgefandanum, Sigurði 

Kristjánssyni. Í millitíðinni komu kirkjubækurnar til Landsskjalasafns. Þetta hafði 

neikvæð áhrif á orðspor Brynjúlfs sem gætir jafnvel enn í dag. Brynjúlfur kom 

leiðréttingum við söguna á framfæri við Sigurð, sem hafnaði því að prenta þær. Sigurður 

lét gagnrýni á höfundinn sig litlu skipta, þrátt fyrir að vera einmitt sá sem hefði getað 

aðstoðað Brynjúlf við að leita upplýsinga á Landsskjalasafni. 

                                                           
138 Jónas Jónasson, „Bókmentir“, bls. 46. 
139 Magnús Hauksson, Íslenskar heimildabókmenntir, bls. 103; Eggert Þór Bernharðsson, „Friðrik, Agnes, 

Sigríður og Natan“, bls. 20. 
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  Hinir „berfættu sagnfræðingar“ sem voru ómenntaðir alþýðufræðimenn, 

skáldhöfundar og skrifarar, voru óþreytandi fróðleikssafnarar og höfundar bóklegs efnis 

eins og handrit þeirra og persónulegar heimildir, varðveitt í handritasafni Lbs. – Hbs., 

sýna. Slík starfsemi nokkurra einstaklinga á Vestfjörðum, eins og fram kemur í bókinni 

Minor Knowledge and Microhistory, jafngilti því að vera „akademía“ sjálfmenntaðra 

manna, sem sáu heimabyggðum sínum fyrir handrituðu lesefni meðan skortur ríkti á 

prentuðu efni.140 Jón Jónsson Borgfirðingur og Magnús Hj. Magnússon voru í 

bréfasambandi við Brynjúlf, og þar sést hvernig skrifandi menn lögðu sig eftir samfélagi 

hver við annan, þar sem umræðuefnið var skáldskapur, fræðastörf og skrif. Meðal 

umræðuefna voru nýleg eða væntanleg viðfangsefni þeirra, lesefni í dagblöðunum og 

skoðanir á sögulegum viðfangsefnum og skáldskap. Magnús kvartaði sáran undan 

viðskiptum sínum við prentiðnaðinn. Síðast en ekki síst báðu þeir Brynjúlf um aðstoð við 

að komast yfir fróðleik eða að rita um um nýbirt verk sín. 

 Brynjúlfur ætlaði sér upphaflega annað lífsstarf en fræðastörf og skrif. Forlögin 

„ýttu“ honum inn í slíkt rými tilverunnar þegar hann missti líkamlega heilsu. En það þýddi 

líka að hann gat stundað slík störf óáreittur. Eins og hjá skrifabræðrum hans á 

Vestfjörðum bera verk hans vott um gríðarlega mennta- og fróðleiksþörf og natni, sem 

sagði snemma til sín, enda kom hann miklu í verk. Hann hafði ástríðu og þrautseigju til 

að bera eins og þeir, þrátt fyrir bága heilsu. Hún birtist meðal annars í því hvernig hann 

vann að Sögu Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu, sem var alls í um þrettán ár í smíðum, 

með margháttuðum bréfaskriftum og söfnun opinberra upplýsinga og munnlegra 

vitnisburða. Fullyrða má að fjölhæfni Brynjúlfs hafi stuðlað að velgengni hans og skapað 

honum efnahagslegt öryggi. Í krafti áhuga síns á fornleifum bauðst honum að hefja 

reglubundin ritstörf fyrir formlegar stofnanir í Reykjavík, með ferðum sínum fyrir Hið 

                                                           
140 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 115–116. 
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íslenska fornleifafélag og skrifum í Árbók Hins íslenska fornleifafélags frá 1884 til 1912. 

Með þessu átti hann fjölþættari tengsl við stofnanir og prentmenningu í Reykjavík en 

starfsbræður hans á Vestfjörðum, sem gáfu honum fleiri tækifæri en þeim. Ævikjör 

Brynjúlfs og þeirra urðu fremur ólík, en þeir Sighvatur Borgfirðingur, Magnús Hj. og 

Þórður Grunnvíkingur bjuggu við kröpp kjör sem fátækir barnamenn. Það sem þeir áttu 

þó sameiginlegt var löngunin, staðfestan og þrautseigjan við að sinna hugðarefnum 

sínum. Vinahópur Brynjúlfs var breiður. Margir þeirra voru menntamenn, jafnvel æðstu 

menn í þjóðfélagsstiganum, sem gáfu honum álit sitt og hvöttu hann. Það breytti þó ekki 

því að hann óttaðist að barneign hans væri litin ómildum augum af samfélaginu, sem sýnir 

hvað lukkan gat verið fallvölt fyrir menn í hans stöðu. Vináttubönd við öfluga 

einstaklinga í samfélaginu og jákvætt lundarfar Brynjúlfs átti án efa stóran þátt í velgengni 

hans. Hann var hógvær og vildi vinna í sjálfum sér og bæta sig sem einstakling, enda 

taldist hann æskunni verðug fyrirmynd. Þá er enn ótalin vinátta þeirra nágrannanna, 

Brynjúlfs og séra Valdimars á Stóra-Núpi. Fyrir þann fyrrnefnda var hún áreiðanlega snar 

þáttur í velgengni hans, enda sagði Brynjúlfur sjálfur sig eiga mest honum að þakka 

menntun sína og þroska skáldlegra eiginleika. Hið félagslega auðmagn sem Brynjúlfur 

bjó að, þrátt fyrir heilsuleysi og óhefðbundið lífsstarf, varpar skæru ljósi á verðleika hans 

í hugum samferðamannanna. 
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