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Ágrip 
 

Ritgerðin fjallar um alþýðufræðimanninn og skáldið Þórð Þórðarson Grunnvíking sem lifði og 

starfaði á Vestfjörðum upp úr aldamótum 1900 og þá sérstaklega dagbækur sem hann hélt frá 

júní 1907 til loka júlímánaðar 1913. Þórður var sárafátækur alla sína ævi og hafði fyrir stórri 

fjölskyldu að sjá. Í ritgerðinni verður sjónum beint að því hvernig Þórður sinnti hugðarefnum 

sínum og að tilraunum hans til að framfleyta sér og fjölskyldu sinni á hæfileikum sínum. Þórður 

verður tekinn til rannsóknar sem einn úr hópi hinna berfættu sagnfræðinga, sem hafa verið 

viðfangefni Sigurðar Gylfa Magnússonar, Davíðs Ólafssonar, í samhengi við 

handritamenningu og áhrif hennar á dreifingu alþýðumenningar og útbreiðslu lestrarkunnáttu. 

Samskipti og tengslanet berfættra sagnfræðinga og hlutverk Þórðar innan þess verða einnig 

tekin til athugunar. Til þess verða notaðar einsögulegar aðferðir. Þannig verða dagbækur hans 

notaðar sem aðalheimild til þess að varpa ljósi á Þórð sem einstakling og atbeina hans innan 

samfélags síns. Færð verða rök fyrir því að Þórður hafi haft stöðu fræðimanns í samfélagi sínu, 

og vegna þess hafi hann notið vinsælda og stuðnings frá samferðafólki sínu sem styðja vildi 

við bókmennta- og menningastarf. 
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Inngangur 
 

 

 

Ætt og uppruni Þórðar 
 

Þórður Þórðarson, síðar kallaður Grunnvíkingur, fæddist þann 12. ágúst 1878. Foreldrar hans 

voru þau Þórður Magnússon bóndi og Petrína Jónsdóttir vinnukona. Faðir Þórðar var giftur 

Guðríði Hafliðadóttur þegar Þórður fæddist, og var hann því fæddur í lausaleik. Þórður 

Magnússon fæddist árið 1829 og var sonur Magnúsar Þórðarsonar sem síðar varð prestur á 

Hrafnseyri. Þórður eldri giftist tvisvar, átti eitt barn með fyrri eiginkonu sinni en tíu með 

Guðríði. Auk Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings eignaðist hann fjögur börn í lausaleik með 

þrem konum.1 Þórður eldri virðist hafa verið nokkuð mikils metinn af samfélagi sínu, en hann 

sat árin 1880–1885 á Alþingi fyrir Ísfirðinga. Auk þess var hann lengst af bóndi í Hattardal í 

Súðavíkurhreppi og smiður.2 Í svokölluðum Samtíning sem Þórður Grunnvíkingur tók saman 

árin 1908–1909 er að finna eftirfarandi kveðskap Jóns Jónatanssonar frá Folafæti sem nefnist 

„Sveitaríma í Súðavíkurhreppi“ og er ort árið 1865. Þar var kveðið svo um Þórð Magnússon: 

 

Þórð um tala þarnæst skal 

þetta skjala smíði 

situr halur Hattardal 

með hölda val og príði. 

 

Lof hans breiðir fólkið flest  

fróns um leiðir vega 

hjálp og greiða miðlar mest 

mönnum heiðarlega.3 

 

																																																								
1 Alþingismannatal, bls. 438. Í annarri heimild, Alþingismannatali 1845–1975 sem gefið var út árið 1978, er 
hvergi minnst á Þórð Grunnvíking í æviágripum föður hans þar sem hann var fæddur utan hjónabands.  
2 Guðlaugur Gíslason, Þórður Þ. Grunnvíkingur rímnaskáld, bls. 9. 
3 Lbs 137 NF: Samtíningur eftir ýmsa höfunda. Þetta kvæði er ritað beint upp eftir Þórði sjálfum, og upphaflegri 
stafsetningu því leyft að halda sér.	
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Þórður Magnússon fluttist svo ásamt konu sinni og tveimur börnum til borgarinnar Baldur í 

Manitoba, þar sem hann lést árið 1903, þá 74 ára. 4 Börn hans komu sér fyrir í Kanada og ólu 

þar upp afkomendur sína.5  

 Minna er vitað um æviferil Petrínu, móður Þórðar, en hún fæddist árið 1841 í Hlíð í 

Álftafirði.6 Hana er að finna í manntali frá árinu 1845, þá fjögurra ára gamla og skráða í 

Eyrarsókn á bæinn Hlíð sem næstyngsta barn hjónanna Jóns Ólafssonar og Margrétar 

Pétursdóttur. Í manntalinu 1850 kemur fram að fjölskyldan er flutt í Hattardalskot í Hattardal, 

og Petrína býr þar enn 1860 þegar hún er 19 ára, en er flutt þaðan 1870. Þá er hún orðin 

vinnukona á Hattardal minni, en það eru varla 500 metrar á milli þessara bæja.7 Árið 1873 er 

Petrína stödd á Kleifum í Seyðisfirði og átti þar stúlkubarnið Önnu.8 Í manntalinu 1880, en 

Þórður var þá tveggja ára, er hún skráð sem vinnukona á Bjarnabæ í Seyðisfirði. Af manntölum 

að dæma var Petrína orðin bústýra á þurrabúðinni Miðtröðum árið 1890. Enga Petrínu 

Jónsdóttur á aldrinum 59–60 er að finna í manntalinu 1901, en árið 1910 dúkkar nafna hennar 

og jafnaldra upp á Uppsölum í Eyrarsókn og er skráð sem hjú þar. Í manntalinu 1920 finnst ein 

Petrína Jónsdóttir á aldur við móður Þórðar, farlama vinnukona á Árnesi í Súðavíkurhreppi, 

sem er með skráðan fæðingarstaðinn Hlíð, en það kemur heim og saman við fyrri manntöl. Það 

sem stenst þó ekki er að hún er skráð sem ekkja í manntalinu, en hún er síðast skráð ógift árið 

1910, þá á 69. aldursári.9 Petrína var þó enn á lífi á þessum tíma, og verður að teljast líklegt að 

þetta sé hún og að um einhver mistök sé að ræða í opinberum gögnum. Petrína lést svo árið 

1923 á Uppsölum í Seyðisfirði, þá á 82. aldursári.10  

 Aðeins er vitað til þess að Petrína hafi átt tvö börn, áðurnefnda Önnu og svo Þórð, en 

þau voru bæði börn Þórðar Magnússonar og því alsystkin. Anna var fimm árum eldri en Þórður 

og fæddist á Kleifum í Seyðisfirði. Erfiðlega hefur gengið að finna hana í manntölum, en þar 

sem hún er ekki skráð á sömu bæi og móðir hennar má ætla að hún hafi verið tekin í fóstur. 

Vitað er þó að hún starfaði sem verkakona og saumakona í Reykjavík þar sem hún lést árið 

1956 og lét eftir sig fjögur uppkomin börn.11 

 

																																																								
4 Júníus H. Kristinsson, Vesturfaraskrá 1870–1914, bls. 202. 
5 Vestur-íslenzkar æviskrár II. bindi, bls. 327 og 343. 
6Ættir Íslendinga: Vigurætt, bls. 472. 
7 Flett upp á https://kortasja.lmi.is. 
8 Ættir Íslendinga: Vigurætt, bls. 540. 
9 Flett upp á http://manntal.is. 
10 Ættir Íslendinga: Vigurætt, bls. 472. 
11 Guðlaugur Gíslason, Þórður Þ. Grunnvíkingur rímnaskáld, bls. 9 og Ættir Íslendinga: Vigurætt, bls. 540.	
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Ævi Þórðar og afkomendur 
 

Petrína eignaðist Þórð Þórðarson í Bolungarvík í Grunnavíkurhreppi á Ströndum þann 12. ágúst 

1878. Ekki liggur fyrir hvers vegna hún átti barnið þar, en árið 1880 er hún eins og áður sagði 

stödd á Bjarnarbæ í Eyrarsókn. Það sama ár er Þórður skráður í manntali á bænum Barðsvík í 

Grunnavík, þá eins árs, en þar bjuggu hjónin Þorleifur Einarsson og Guðrún Bjarnadóttir ásamt 

börnum sínum og hjúum. Að eigin sögn var Þórður í fóstri hjá Þorleifi og Guðrúnu frá því að 

hann var 6 mánaða.12 Þegar hann var 12 ára var hann skráður sem smali í Bolungarvíkurseli í 

Grunnavíkursókn ásamt þeim Þorleifi og Guðrúnu, sem virðast hafa smækkað við sig í 

millitíðinni, en hann var þá orðinn eina barnið á bænum þar sem börn Þorleifs og Guðrúnar 

voru öll vaxin úr grasi.13 Í dagbók sinni minntist Þórður Guðrúnar sem góðrar, guðrækinnar 

konu og hefur vafalaust þótt vænt um hana.14 Hann fór ungur að stunda hákarlaveiðar og 

vandist því fljótt erfiðisvinnu og var talinn góður sjómaður. Útlitslega hefur Þórði verið lýst 

svo: „meðalmaður á vöxt, dökkur á hár, móeygður og þó skarpeygður, skeggstæði lítið og 

nokkuð freknóttur.“15 

 Árið 1896 ræður Þórður sig í vinnu að Dröngum í Árneshreppi, sem á þessum tíma var 

mjög blómlegt bú með fjölmennt starfslið. Hann var vinnumaður þar í tvö ár, þar til hann giftist 

Sólveigu Jónsdóttur frá Munaðarnesi í Árneshreppi þann 10. september 1898.16 Sólveig hefur 

þá þegar verið gengin nokkra mánuði á leið með þeirra fyrstu börn, því að rúmum tveim 

mánuðum síðar fæðir hún tvíbura, dreng og stúlku. Þau létust bæði innan tveggja daga frá 

fæðingu. Þórður og Sólveig voru hjá foreldrum Sólveigar á Munaðarnesi fram til ársins 1901, 

en þá hófu þau búskap að Krossnesi ásamt öðrum hjónum, Þórður 23 ára og Sólveig 26 ára.17 

Í manntalinu árið 1901 eru þau hjón skráð sem húsbóndi og húsfreyja að Krossnesi í 

Strandasýslu og með þeim tvær dætur þeirra, Petrína, þá eins árs, og hin nýfædda Ástrún. Í 

október 1902 eignast Þórður og Sólveig son, Skúla.18  

Árið 1903 flytur fjölskyldan yfir til Munaðarness í Árneshreppi, heimasveit Sólveigar, 

og byggir þar upp nýbýli sem fékk nafnið á Hlöðum. Þórður og Sólveig voru bláfátæk og auk 

þess var jörðin sem þau fengu mjög lítil og erfitt að framfleyta 5 manna fjölskyldu. Fjölskyldan 

																																																								
12 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 29. september 1908. 
13 Flett upp á http://manntal.is. 
14 Sjá Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 29. september 1908 og 22.–23. júlí 1909. 
15 Vestri 18. nóvember 1913, bls. 174. 
16 Sólveig er ýmist kölluð Sólveig eða Solveig eftir heimildum, en í þessari ritgerð verður Sólveigarnafnið notað 
til þess að forðast misskilning. 
17 Guðlaugur Gíslason, Þórður Þ. Grunnvíkingur rímnaskáld, bls. 10. 
18 Flett upp á http://manntal.is.	
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fór stækkandi, því í janúar árið 1904 eignast Þórður og Sólveig soninn Guðmann Indriða 

Þórarin og svo Jón Elías ári seinna.19 Auk þeirra eignast Þórður og Sólveig þrjár dætur eftir að 

þau flytja frá Hlöðum, þær Emilíu Jósefínu árið 1907, Þóreyju Sólveigu 1911 og Kristínu Unni 

1913.  

Árin uppúr 1900 voru mikil harðindaár og má ætla að erfitt hafi verið að koma upp búi 

við þær aðstæður. Það sést glögglega á öllum þeim bréfaskiptum sem Þórður átti við 

hreppsnefnd Árneshrepps í von um að fá úthlutað fátækrastyrk úr sveitasjóði. Þar segir meðal 

annars: „Efni eru als eingin til handa minni familiu sem að er kona og fimm börn. Ekkert til 

fæðis og lítið til klæðis. Elsta barnið er 7 ára enn hið ingsta á öðru ári. Ég sé því ekkert 

undanfæri og verð því að leita til míns dvalarhrepps sem að [ólæsilegt] skildug að hjálpa mér 

samkvæmt núgildandi fátækralögum.“20 Á endanum þurftu Þórður og Sólveig að bregða búi 

og fluttu með börn sín til Ísafjarðar í júní 1907. Það var þá sem Þórður hóf að halda dagbók.  

 

 

 

„Berfættir sagnfræðingar“ 
 

Á dögum Þórðar var á Vestfjörðum til nokkurs konar samfélag alþýðufræðimanna sem nú 

þegar hefur náð athygli íslenskra sagnfræðinga.21 Þessir vestfirsku fræðimenn eru svo hluti af 

stærri hóp manna sem hafa verið kallaðir „berfættir sagnfræðingar“. Þessir berfættu 

sagnfræðingar eru einstaklingar sem sinna fræðum af miklum áhuga, þrátt fyrir skort á 

hefðbundinni menntun og oftar en ekki við mjög bág kjör. Þeir söfnuðu saman og skrifuðu upp 

fróðleik hvor eftir öðrum, ýmist til einkanota eða til að hafa tekjur af, en einnig í þeim tilgangi 

að uppfræða almenning.22 Þessi ástríða þeirra fyrir fræðum hefur gert þá að verðugu 

umfjöllunarefni fyrir sagnfræðinga. Berfættir sagnfræðingar lifðu oft við bág kjör, og er 

nafnagiftin tilvísun í skort þeirra og samfélagslega stöðu.23 

Einn úr hópi hinna vestfirsku „berfætlinga“ var Magnús Hjaltason Magnússon, þekktur 

sem Magnús Hj. Magnússon, skáldið á Þröm, sem fæddur var 1873 og því rétt um 5 árum eldri 

en Þórður.24 Magnús hafði sömu ástríðu til fræðimennsku og Þórður, þrátt fyrir mikla fátækt 

																																																								
19 Flett upp á http://manntal.is. 
20 Lbs 137 NF: Eftirrit af bréfi Þórðar Þ. Grunnvíkings til Hreppsnefndar Árneshrepps, dagsett 13. maí 1907. 
21 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 124–125. 
22 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 2. 
23 Sigurður Gylfi Magnússon, Fortíðardraumar, bls. 140. 
24 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 23. júlí 1907.	
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alla ævi. Hann hlaut, eins og annað alþýðufólk, hefðbundna menntun sem fólst í nokkurra vikna 

tilsögn hjá presti rétt fyrir fermingu.25 Hann var skáld, vann fyrir sér sem lausamaður og kennari 

og var mjög umdeildur á sínum tíma. Hann var, svo dæmi sé tekið, kærður fyrir nauðgun árið 

1910 og sat í fangelsi fyrir það.26 Magnús Hj. var frændi Þórðar, Hjalti Magnússon faðir hans 

var bróðir Þórðar Magnússonar, föður Þórðar Grunnvíkings.27 Þórður og Magnús áttu í nánu 

og oft stormasömu sambandi. Magnús greinir meðal annars frá því að hann hafi árið 1910 leitað 

á náðir Þórðar frænda síns og fengið að gista hjá honum og Sólveigu „við ólund og illan greiða“ 

þar sem að Þórður hafi haft „ýmigust á [Magnúsi] í kveðskap þó ekki léti hann það beint 

uppi“.28 Magnús skildi eftir sig fjölmargar dagbækur líkt og Þórður.  

Annað dæmi um vestfirska „berfætta sagnfræðinga“ eru bræðurnir Níels og Halldór 

Jónssynir sem voru fæddir á Ströndum á svipuðum tíma og Magnús og Þórður, en Þórður og 

Níels áttu í allmiklum samskiptum sín á milli.29 Loks má nefna Sighvat Grímsson Borgfirðing 

sem var mjög afkastamikill alþýðufræðimaður. Hann var töluvert eldri en Þórður, en átti í 

miklum samskiptum við hann.30 Um Magnús Hj. Magnússon og bræðurna af Ströndum hafa 

verið skrifaðar greinagóðar bækur í bókaflokknum Sýnisbækur íslenskrar alþýðumenningar 

þar sem það efni sem varðveitt hefur verið eftir þá er tekið saman. 

 

 

 

Heimildir, aðferð og staða þekkingar 
 

Á sinni stuttu ævi sem einkenndist af mikilli fátækt og erfiðri lífsbaráttu skildi Þórður 

Grunnvíkingur eftir sig mikið af handrituðu efni. Á Handritasafni Landsbókasafns Íslands – 

Háskólasafni eru varðveittar eftir hann 7 dagbækur, tveir annálar, þrjú ljóðasöfn sem hann 

samdi sjálfur ásamt uppskriftum af ljóðum annarra, stílabækur með uppskrifuðum 

blaðagreinum og öðrum blönduðum fróðleik og skemmtiefni, það elsta frá árinu 1901. Auk 

þess er varðveitt öskjufylli af bréfum. Ætlunin er að nýta þessar frumheimildir til þess að kanna 

hvaða leiðir Þórður fann í fræðimennskunni og hvernig honum tókst að samræma ástríðu sína 

																																																								
25 Loftur Guttormsson „Fræðsluhefðin: kirkjuleg heimafræðsla“, bls. 25–31. 
26 Sigurður Gylfi Magnússon, Kraftbirtingarhljómur guðdómsins, bls. 48–49. 
27 Sigurður Gylfi Magnússon, Kraftbirtingarhljómur guðdómsins, bls. 102. 
28 Sigurður Gylfi Magnússon, Kraftbirtingarhljómur guðdómsins, bls. 326. 
29 Sigurður Gylfi Magnússon, Bræður af Ströndum, bls. 11 og Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar 
Grunnvíkings: 30. júlí 1907 og víðar. 
30 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 142–147 og 176–
179. 
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og baráttuna fyrir mannsæmandi lífi. Auk þess verður gerð tilraun til að varpa ljósi á Þórð sem 

einstakling og það samfélag sem hann var hluti af. Einnigverður gerð tilraun til þess að staðsetja 

Þórð innan þeirrar gróskumiklu handritamenningar sem blómstraði á Íslandi á þeim tíma sem 

hann var uppi. Rannsóknin verður því einsögulegs eðlis. Einsaga (e. microhistory) er aðferð 

innan sagnfræðinnar þar sem horfið er frá hefðbundnum stórsögulegum viðfangsefnum og 

sjúnum beint að smærri einingum, svo sem einstökum heimildum eða einstaklingum. Einsagan 

er mjög fjölbreytt en ávalt er rík áhersla lögð aá að setja þessar smærri einingar í samhengi við 

stærri heildir og skoða hvernig viðfangsefnið passar við útbreiddar söguskoðanir. Ítölsku 

sagnfræðingarnir Carlo Ginzburg og Giovanni Levi voru meðal brautryðjenda einsögunnar á 

8. áratug síðustu aldar, en þeir voru meðal annars undir miklum áhrifum frá marxisma og 

póstmódernisma.31 Síðan þá hefur einsagan þróast í nokkrar ólíkar stefnur en 

einsögufræðingum hefur stundum verið skipt upp í tvo hópa: þeir sem tengja smærri einingar 

stærri heildum eftir félagssögulegum aðferðum og þeir sem gera það eftir menningarsögulegum 

aðferðum. Þessa ritgerð væri frekar hægt að staðsetja innan síðara hópsins enda er tölfræði ekki 

notuð heldur er efnið fremur sett í menningarsögulegt samhengi.32 

 Líf Þórðar verður notað til þess að fá tilfinningu fyrir íslensku samfélagi í upphafi 20. 

aldar og þeirri lífsbaráttu sem fólk háði fyrir rétt rúmri öld síðan. Þórður og líf hans verður 

tekið til rannsóknar þar sem í stað þess að líta á Þórð sem fátækan ómerkilegan 

alþýðufræðimann sem skiptir engu máli í stóra samhengi hlutanna verður sjónum beint að 

ástríðum hans og áhugamálum, lífshlaupi og lífsbaráttu, og athugað hvað það getur sagt okkur 

um hið stóra samhengi. Það er einmitt snar þáttur í hinni einsögulegu rannsókn, að beina 

sjónum að atbeina (e. agency) hins smáa eða afmarkaða, í þessu tilfelli einstaklingsins, í stað 

mikilmenna stórsögunnar.33 Einstaklingurinn spilar lykilhlutverk í einsögulegum rannsóknum, 

þar sem ákvarðanatökur hans og örlög innan þess samfélagslega ramma sem hann lifir og 

hrærist í eru tekin til nánari athugunar.34 Í bókinni What is Microhistory? sem út kom árið 2013 

er einsöguleg rannsókn skilgreind sem rannsókn sem beinir sjónum beint að upplifunum og 

sjálfsvitund einstaklings, eða þess einstaka, um sjálfa sig og líf sitt, og hvaða merkingu hann 

leggur í upplifanir sínar, á sama tíma og tilraun er gerð til að benda á djúpstæðar sagnfræðilegar 

																																																								
31 Sigurður Gylfi Magnússon og István M. Szijártó, What is Microhistory?, bls. 16. 
32 Ginzburg, „Einsagan: Eitt og annað sem ég veit um hana“, bls. 11–54, Sigurður Gylfi Magnússon, 
„Einvæðing sögunnar“, bls. 100–141 og Sigurður Gylfi Magnússon, „Fanggæsla vanans“, bls. 374–387. 
33 Sigurður Gylfi Magnússon og István M. Szijártó, What is Microhistory?, bls. 4–5. 
34 Sigurður Gylfi Magnússon og István M. Szijártó, What is Microhistory?, bls. 153.	
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formgerðir, rótgróna hugsunarhætti og hnattræna ferla og greina með endurliti – sem allt eru 

þættir sem einstaklingurinn gat ekki nýtt sér til túlkunar sjálfur.35  

 Á umliðnum árum hefur nokkuð verið deilt um heimildagildi dagbóka og annarra 

sjálfsbókmennta (e. egodocuments) eins og endurminninga og sjálfsævisagna og erindi þeirra 

við sagnfræðilegar rannsóknir.36 Hugtakið sjálfsbókmenntir var búið til árið 1958, en það var 

ekki fyrr en með tilkomu áðurnefndar einsögu á 8. áratug 20. aldar sem sjálfsbókmenntir fóru 

að gegna mikilvægu hlutverki í sagnfræðirannsóknum fyrir alvöru.37 Með tilkomu 

menningarsögunnar á 9. og 10. áratug 20. aldar jókst áhugi á sjálfsbókmenntum enn meira, þar 

sem sagnfræðingar hófu smám saman að veita sjálfinu meiri athygli í rannsóknum sínum, og 

sjálfsbókmenntir voru tilvalin heimild til þess.38  

Sjálfsbókmenntir eru persónulegar heimildir, vitnisburður einstaklinga um atburði í 

þeirra eigin lífi og því í eðli sínu huglæg frásögn.39 Því getur verið vafasamt að treysta 

fullyrðingum sjálfsbókmennta eins og nýju neti án utanaðkomandi staðfestingar. 

Sjálfsbókmenntir, og þá sérstaklega dagbækur og bréf, eru hins vegar fyrsta flokks heimild um 

skoðanir þess sem ritar.40 Hvort sem að viðkomandi kærir sig um það eða ekki þá afhjúpa 

sjálfsbókmenntir alltaf eitthvað um sjálf einstaklingsins sem á í hlut.41 Sjálfsbókmenntir eru 

mjög breiður og fjölbreyttur flokkur heimilda og erfitt að alhæfa um heimildagildi þeirra. Í 

bókinni Sjálfssögur. Minni, minningar og saga eru taldar upp 14 mismunandi gerðir íslenskra 

sjálfsbókmennta og allar eru þær ólíks eðlis bæði hvað varðar innihald og það hver hvatinn var 

á bakvið ritun þeirra.42 Í samhengi við dagbækur og skrif Þórðar er einmitt áhugavert að hafa 

eftirfarandi í huga: Hvers vegna hélt Þórður dagbók? Og hvers vegna safnaði hann saman öllum 

þeim fróðleik sem hann gerði? Reiknaði hann með því að dagbókin yrði lesin af öðrum, jafnvel 

sagnfræðingum framtíðarinnar? Eða voru dagbækur hans aðeins fyrir hann sjálfan? Allt þetta 

getur haft áhrif á heimildagildi dagbókanna og er mikilvægt að velta fyrir sér við lestur og 

greiningu á þeim. 

 Takmarkað hefur verið fjallað um Þórð Þ. Grunnvíking af sagnfræðingum. Minnst 

hefur verið á hann hér og þar í verkum sem tengjast honum á einhvern máta, samanber 

umfjöllun um áðurnefndan hóp vestfirskra „berfættra sagnfræðinga“, en ekki hefur enn verið 

																																																								
35 Sigurður Gylfi Magnússon og István M. Szijártó, What is Microhistory?, bls. 7. 
36 Masscuch, Dekker og Baggerman, „Egodocuments and History“, The Historian, bls. 11. 
37 Masscuch, Dekker og Baggerman, „Egodocuments and History“, The Historian, bls. 24–25. 
38 Masscuch, Dekker og Baggerman, „Egodocuments and History“, The Historian, bls. 42–43. 
39 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, bls, 336. 
40 Tosh, The Pursuit of History, bls. 106. 
41 Masscuch, Dekker og Baggerman, „Egodocuments and History“, The Historian, bls. 11. 
42 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, bls, 134.	
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gerð heildstæð rannsókn á ævi hans og störfum. Þess verður þó að minnast að árið 2011 gaf 

Vestfirska forlagið út bókina Þórður Þ. Grunnvíkingur rímnaskáld eftir Guðlaug Gíslason. Í 

þeirri bók er ævi Þórðar rakin og rímum hans gerð góð skil. Guðlaugur ólst upp á Steinstúni í 

Árneshreppi, nánast á næsta bæ við Hlöður sem Þórður byggði, og man meðal annars eftir að 

hafa hitt Sólveigu ekkju Þórðar, þá gamla konu.43 Guðlaugur hefur þannig innsýn og reynslu 

af lífinu í Árneshreppi og kom bók hans að góðum notum við skrif þessarar ritgerðar. Hún er í 

vissum skilningi í sama flokki rita sem verk hinna berfættu er skipað í – efni sem tilheyrir 

alþýðufræðimönnum og hugmyndaheimi þeirra. 

 Þó svo að sagnfræðingar hafi takmarkað fjallað um Þórð sjálfan, hefur verið fjallað 

töluvert um alþýðlega sagnaritun og þá handritamenningu sem Þórður var hluti af. Alþýðleg 

sagnaritun er samkvæmt skilgreiningu Magnúsar Haukssonar bókmenntafræðings „sagnarit, 

sem hafa að geyma fróðleik um fyrri tíð [...], oftast skrifuð af leikmönnum (ekki t.d. skóluðum 

sagnfræðingum) fyrir almenna lesendur [...] sem ekki hafa sérstaka menntun í sagnfræði eða 

öðrum skyldum greinum.“44 Margt af því efni sem varðveitt hefur verið eftir Þórð fellur vel 

undir þessa skilgreiningu. Má þar sem dæmi nefna annála, ættartölur, þjóðsagnasöfn og 

greinasöfn úr dagblöðum og tímaritum.45  

 Þegar talað er um handritamenningu er átt við það athæfi manna að skrifa upp texta, 

rímur, skemmtisögur og fræði, til einkanota og dreifingar. Íslendingar stunduðu þessa iðju 

löngu eftir tilkomu prentlistar á 16. öld, þar sem kirkjan einokaði prentsmiðjurnar og prentaði 

sjaldan efni veraldlegs eðlis, og myndaðist þannig hefð fyrir þessum uppskriftum.46 Með 

tilkomu pappírs, sem var töluvert ódýrara efni en skinn, og aukinni lestrarkunnáttu, blómstraði 

handritamenning á Íslandi. Mikið af því sem skrifað var voru rímur og skemmtisögur sem svo 

lesnar voru upp á kvöldvökum fólki til dægrastyttingar.47 Fyrir utan þau ógrynni af vísum sem 

Þórður safnaði að sér og samdi sjálfur skráði hann hjá sér mikið af furðusögum, skemmtisögum 

og skrýtlum.48 Í grein sinni The Long and Winding Road. Manuscript Culture in Late Pre-

Modern Iceland fjallar M. J. Driscoll um nokkra menn sem stunduðu handritauppskriftir af 

kappi, og má sjá margt sambærilegt milli þeirra og starfsemi Þórðar. Má þar helst nefna Magnús 

Jónsson í Tjaldanesi (1835–1922), sem var bóndi sem ekki hlaut hefðbundna menntun og 

tileinkaði líf sitt því að safna og skrifa upp handrit.49 Færð hafa verið sannfærandi rök fyrir því 

																																																								
43 Guðlaugur Gíslason, Þórður Þ. Grunnvíkingur rímnaskáld, bls. 11.  
44 Magnús Hauksson, „Íslenskar heimildabókmenntir“, bls. 72. 
45 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Samtíningur eftir ýmsa höfunda. 
46 Driscoll, „The Long and Winding Road“, bls. 50.  
47 Driscoll, „The Long and Winding Road“, bls. 50–54. 
48 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Samtíningur eftir ýmsa höfunda. 
49 Driscoll, „The Long and Winding Road“, bls. 56. 
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að þessi handritamenning og alþýðleg sagnaritun hafi haft mikilvæg áhrif á aukningu 

lestrarkunnáttu á Íslandi og hafi átt stóran þátt í miðlun íslenskrar alþýðumenningar.50 Berfættu 

sagnfræðingarnir voru í lykilhlutverki, þar sem þeir miðluðu handritunum með því að skrifa 

þau upp og dreifa þeim.  

 Eins og áður hefur komið fram munu helstu heimildir þessar ritgerðar vera það sem 

varðveist hefur af skrifum Þórðar. Líf og starf Þórðar verður tekið til athugunar með skírskotun 

til handritamenningar á Íslandi og Þórðs sjálfs sem berfætts sagnfræðings. Þá verður sérstök 

áhersla lögð á að skoða samhengi á milli fátæktar Þórðar og fræðastarfa, hvernig honum tókst 

að framfleyta sér og fjölskyldu sinni á fræðimennskunni og hverju hann þurfti að fórna til þess 

að fylgja köllun sinni. Auk þess verður gerð tilraun til þess að benda á áhrif og atbeina Þórðs 

sjálfs innan samfélags síns.  

 Á tímum Þórðar var ekki búið að koma á almennum stafsetningarreglum, svo 

stafsetning hans samræmist ekki alltaf nútímareglum. Í beinum tilvitnunum verður ritað beint 

upp eftir Þórði og stafsetning ekki færð til nútímahorfs til þess að lesandi fái enn betri hugmynd 

um Þórð, samtíma hans og persónu. Hér er ekki á nokkurn hátt verið að gera lítið úr hæfileikum 

Þórðar og samferðamanna hans; texti þeirra ber fyrst og fremst merki þess að engar samræmdar 

reglur giltu sem almenningur studdist við. Þess í stað ritaði fólk eftir framburði sínum og 

tilfinningu fyrir tungumálinu. Auk gagna frá Þórði og áðurnefndar bókar eftir Guðlaug 

Gíslason verður mikið notast við rannsóknir Sigurðar Gylfa Magnússonar í tengslum við 

sjálfsbókmenntir annars vegar og rannsóknir Sigurðar og Davíðs Ólafssonar um „berfætta 

sagnfræðinga“ og handritamenningu hins vegar. Ber þar helst að nefna bækurnar Minor 

Knowledge and Microhistory. Manuscript Culture in the Nineteenth Century sem kom út árið 

2017 og Fortíðardraumar. Sjálfsbókmenntir á Íslandi sem var gefin út árið 2004.51  

 

 

 

 

 

 

																																																								
50 Sjá rannsóknir Sigurðar Gylfa Magnússonar og Davíðs Ólafssonar, til dæmis Sigurður Gylfi Magnússon, 
Fortíðardraumar, bls. 140 og Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and 
Microhistory, bls. 105–108. 
51 Rannsóknum um heim síðari tíma handrita hefur vaxið fiskur um hrygg á síðustu áratugum, og má þar sem 
dæmi næfna bók Matthew J. Driscoll, The Unwashed Children of Eve, sem út kom árið 1997. 
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Dagbækur Þórðar 

 

	
	

1907 

	
Dagbókarskrif Þórðar byrja á lýsingum á flutningi fjölskyldunnar á milli Hlaða í Árneshreppi 

yfir í Norðurfjörð þann 15. júní 1907, þegar þau þurftu að yfirgefa búið á Hlöðum sem Þórður 

hafði byggt upp frá árinu 1903. Lýsingar Þórðar eru í þátíð og eins og um sé að ræða nokkurs 

konar inngangskafla til þess að setja lesandann inn í stöðu mála hjá fjölskyldunni. Á þessum 

tíma áttu Þórður og kona hans 5 börn, Petrínu, Ástrúnu, Skúla, Guðmann Indriða Þórarin, 

kallaðan Þórarin, og Jón Elías. Fjölskyldan fékk hesta að láni í Munaðarnesi hjá ættingjum 

Sólveigar og reiddi eigur sínar yfir í Norðurfjörð. Þetta hefur líklegast verið um 10 kílómetra 

löng leið.52 Daginn eftir sótti Elísabet tengdamóðir Þórðar Þórarinn, en hann átti að fara til 

hennar í fóstur. Þórður telur að hjá henni sé „ágætur sama staður“ fyrir son sinn.53 Á hádegi 

daginn eftir þann 17. júní sigldu þau ásamt fleira fólki sem flutti búferlum til Ísafjarðar á 

skipinu S.S. Skálholt, og fengu pláss í þriðja farrými.  

Við komu til Ísafjarðar hélt fjölskyldan rakleiðis til Magnúsar Hj. Magnússonar skálds 

sem tók vel á móti þeim. Þórður virðist hafa getað gengið að aðstoð hans vísri og sýnir það ef 

til vill að gott samband hafi verið á milli þeirra á þessum tíma. Síðar koma Þórður og fjölskylda 

sér fyrir í kjallaraíbúð og borga þar 7 krónur í mánaðarleigu.54 Næstu tveir dagar fara í að koma 

sér fyrir í íbúðinni og eftir það hefur Þórður vinnu við allskyns störf, bæði í verslun og fiski, 

en aðallega í kolavinnu á skonnortunni Alfreð. Þórður fær að því er virðist næga vinnu þrátt 

fyrir að vera nýkominn til bæjarins og er sem fjölskyldan uni vel við sitt.  

 Þann 3. júlí flutti fjölskyldan úr kjallaraíbúðinni í hús Einars Guðmundssonar skósmiðs 

og borguðu þar 4 krónur í leigu.55 Fyrsta kvæðið sem er að finna í dagbókum Þórðar er ort 7. 

júlí 1907, en Þórður var fenginn af Sigurði Guðmundssyni kaupmanni á Ísafirði til að yrkja 

minningarljóð um fósturdóttur hans.56 Kvæðið er snoturt, með hefðbundnu víxlrími og stuðlum 

og höfuðstöfum. Þetta kvæði sýnir ef til vill tvennt, að Þórður hafi verið hið ágætasta skáld og 

																																																								
52 Flett upp á https://kortasja.lmi.is. 
53 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 16. júní 1907. 
54 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 17. júní 1907. 
55 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 3. og 6. júlí 1907 og flett upp á http://manntal.is og 
https://islendingabok.is/. 
56 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 7. júlí 1907. 
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að hann hafi þá þegar öðlast talsvert nafn sem skáld.57 Þann 9. júlí getur Þórður þess að fátæk 

ekkja að nafni Guðmunda hafi gefið konunni hans barnaföt. Áður minnist hann á að Svanhildur 

eiginkona Einars skósmiðs hafi gefið Petrínu dóttur hans, þá um 7 ára, svuntu.58 Þann 17. júlí 

fær Skúli sonur Þórðar treyju og peysu frá vinsamlegri húsfreyju.59 Þetta eru nokkur af 

fjölmörgum dæmum sem Þórður nefnir um það að nágrannar gefi fjölskyldunni nauðsynjar.60 

Þessar gjafir sýna að tekið var vel á móti þeim, og um leið að vöntun hefur verið á slíkum 

nauðsynjum hjá fjölskyldunni, enda voru þau mjög fátæk eins og áður hefur verið getið.  

 Þórður segir frá allri þeirri vinnu sem hann tekur að sér í dagbókum sínum, og ætla má 

að hann hafi þegið allt sem honum bauðst. Í júní og júlí 1907 vann hann meðal annars í 

saltfiskverkun, við uppskipun, í fiski, í kolavinnu, við vöruflutninga og að grafa fyrir staurum. 

Auk þess vann hann af og til í verslun Leons Tang. Vinnutíminn var óreglulegur, stundum fékk 

hann bara vinnu til hádegis, en oft vann hann í 12 tíma sleitulaust, jafnvel meira.61 Laun hans 

voru einnig mishá, stundum 30 aurar á tímann, oftast 35 aurar á tímann en hæst 50 aurar.62 

Stundum neyddist hann til að sitja heima því að engin vinna gafst.63  

 Þann 18. júlí greinir Þórður frá því að hann sé með mein í fætinum, svo slæmt að hann 

getur varla gengið og þarf að sleppa vinnu næstu daga.64 Þessi fjarvera Þórðar frá vinnu hefur 

eflaust verið slæm fyrir fjárhag fjölskyldunnar, enda nýflutt til Ísafjarðar, fjögur börn á 

heimilinu og Sólveig ólétt af hinu fimmta. Þetta er augljóst þegar Þórður þarf að fá lánaðar 5 

krónur fyrir húsaleigu þann 3. ágúst hjá starfsfélaga sínum í verslun Leons Tang.65 5. ágúst fær 

hann lán uppá 20 krónur frá yfirmanni sínum til þess að borga upp aðrar skuldir.66 Þetta sýnir 

hve bág fjárhagsstaða Þórðar var. Nokkur dæmi eru þó um að Þórður hafi getað nýtt 

fræðimennsku sína og skáldagáfu til að afla tekna. Hér má nefna þegar trésmíðameistarinn 

Ragúel S. Bjarnarson biður hann um að skrifa upp rímur fyrir sig og borgar Þórði fjórar krónur 

fyrir.67 Auk þess fær hann smáræði greitt fyrir minningarljóð sem hann er beðinn um að yrkja.68 

																																																								
57 Fleiri dæmi er að finna um að Þórður hafi verið fenginn til að yrkja minningarljóð um fólk af aðstandendum 
þess, t.d. Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 29.–30. ágúst og 19. september 1907. 
58 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 9. júlí 1907. 
59 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 17. júlí 1907. 
60 Sjá einnig Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 2., 10., 25. og 27.–28. ágúst 1907 og víðar. 
61 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 25. júní til 25. júlí 1907. 
62 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 15. og 21. –22. ágúst 1907. 
63 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 27. nóvember 1907.	
64 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 18.–31.júlí 1907. 
65 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 3. ágúst 1907. 
66 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 5. ágúst 1907.  
67 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 23. ágúst 1907. 
68 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 30. ágúst og 19. september 1907. 
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 Þann 11. ágúst 1907 varð sá merkisviðburður að Friðrik VIII. Danakonungur kom í 

heimsókn til Ísafjarðar. Af því tilefni var blásið til þjóðhátíðar og mikið tilstand.69 Þórður var 

spenntur fyrir konungskomunni og skrifaði mikið um hana í dagbók sína. Þann 22. júlí greinir 

Þórður frá því að mikið standi til í bænum vegna konungskomunnar, hús eru máluð í fallegum 

litum, götur breikkaðar til að rúma hersingu konungs og bryggjur byggðar.70 Auk þess er 

byggður „konungsskáli“ sem er ætlað að hýsa herlegheitin. Þórður skoðar þennan skála og telur 

að þar hafi verið „rjett farið eftir fornu skála sniði“ og líkar skálinn vel.71  

 Þann 4. ágúst fékk Þórður heimsókn frá Magnúsi Hj. Magnússyni frænda sínum sem 

deildi aðdáun Þórðar á skálanum og orti vísu um hann. Þórður lét sitt ekki eftir liggja og orti 9 

erinda kvæði um skálann.72 Þann 11. hófust svo hátíðarhöldin með setningarræðu Magnúsar 

Torfasonar sýslumanns, og öllu lýsir Þórður með mikilli nákvæmni í dagbók sinni. Samkvæmt 

honum skemmti fólk sér fram á nótt og var flugeldum skotið upp á miðnætti. Daginn eftir kom 

konungur aftur í land og heilsaði verkafólki þar sem það var við vinnu sína.73 Mikið var um 

dýrðir og ætla má að þessi hátíðarhöld hafi vakið mikla hrifningu hjá Þórði og veitt honum 

innblástur, því viku eftir konungskomuna hófst hann handa við að yrkja 186 erinda kvæði undir 

ferskeyttum hætti sem fékk nafnið Konungskomuríma um konungskomuna og upplifun sína af 

henni.74 Konungskomuríma er varðveitt í heild sinni á í illa farinni stílabók með rithönd Þórðar 

á Handritasafni Landsbókasafns Íslands – Háskólasafni. Þórður lauk ekki við rímuna fyrr en í 

lok árs 1907, enda er hún mikil að vöxtum.75 

 Þórður orti ekki aðeins um merkisatburði eins og konungskomuna, heldur var 

innblásinn af hversdagslegum hlutum í umhverfi sínu og orti ljóð við hvert tilefni. Þessi ljóð 

eru svo skrifuð upp í dagbókinni hans á þeim degi sem hann orti þau. Septembermánuður árið 

1907 hófst með leiðindaveðri, roki og bleytukrapi. Við það tilefni yrkir Þórður: 

 

Fjólan gulna fer um völl 

fögur brátt það lítum 

Ísafjarðar fjöllin – öll  

faldi skarta hvítum. 

 

																																																								
69 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 11. ágúst 1907. 
70 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 22. júlí 1907. 
71 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 5. ágúst 1907. 
72 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 4. ágúst 1907. 
73 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 11.–12. ágúst 1907. 
74 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 18. ágúst 1907. 
75 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 19. desember 1907.	
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Norðan gjóstur núna sver 

næðir vanga flestra 

svona fisti seftinber 

sveitum heilsar vestra.76 

 

Aðfaranótt 6. september vekur Sólveig Þórð og segist vera í þann mund að eiga. Þórður klæðir 

sig og lætur kalla eftir ljósmóður, en hún kemur ekki í tæka tíð og Þórður tekur á móti 

börnunum sjálfur. Sólveig var nefnilega ólétt af tvíburum, og fæðist annar þeirra, drengur, 

andvana, en stúlkan er heilbrigð. Þórður virðist ekki telja það að taka á móti tvíburum 

tiltökumál, hann hafi gert það „með hálfum huga en ég havi gjört það einu sinni áður og fór 

því rjett að öllu.“77 Jósep skáld Sveinsson góðkunningi Þórðar og kona hans Emilía 

Guðmundsdóttir buðust til þess að dvelja hjá Þórði og Sólveigu til að aðstoða við heimilishaldið 

á meðan Sólveig var að jafna sig eftir barnsburðinn.78  

 Þann 8. september kaupir Þórður kistu fyrir drenginn sem fæddist andvana. Kistan var 

vönduð, með fjórum krossum úr tini og fjórum blálitum laufum og 5 krónur og 5 aura, en 

Þórður gat aðeins staðgreitt tæpan helming af uppsettu verði. Þórður kistulagði drenginn sjálfur 

og var hann jarðsunginn ásamt öðrum manni 9. september og borgaði Þórður fyrir það þrjár 

krónur og 90 aura.79 Þau sorgartíðindi bárust 28. október að Emilía hefði fengið heilablóðfall 

og var lögð inná spítala og lést stuttu síðar, aðeins 33 ára.80 Þórður, Jósep og Magnús Hj. 

Magnússon ortu allir minningarljóð um Emilíu sem birtust ásamt minningarorðum eftir Þórð í 

tímaritinu Vestra 16. nóvember, stuttu eftir jarðarför Emilíu.81 Þegar kom að því að skíra 

nýfædda dóttur Þórðar og Sólveigar á annan í jólum 1907 fékk hún nafnið Emilía Jósepína í 

höfuðið á hjónunum Emilíu og Jósep.82 Mörg dæmi eru jafnframt um að Jósep gefi Þórði 

pening þegar harðnar í ári hjá honum.83 Af þessu að dæma hafa þau verið nánir fjölskylduvinir 

Þórðar og Sólveigar og að þau hafi hjálpað þeim mikið.  

 Í aðdraganda jóla 1907 vann Þórður mikið og jólahald á heimili þeirra Sólveigar var 

harla fábrotið. Á Þorlóksmessu fékk Þórður brennivín að gjöf og Sólveig súkkulaði frá Páli H. 

Jónssyni vini Þórðar, auk þess sem Jósep skáld gaf fjölskyldunni peninga. Á aðfangadag virðist 

																																																								
76 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1. september 1907. 
77 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 5.–6. september 1907. 
78 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 6. september 1907. 
79 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 8.–10. september 1907. 
80 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 6. og 9. nóvember 1907. 
81 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 10.–12. nóvember 1907 og Vestri 16. nóvember 
1907, bls. 10–11. 
82 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 26. desember 1907. 
83 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 23. janúar 1908.	
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Þórður vera í vinnu hluta dags og ekkert er minnst á hátíðahöld á heimilinu.84 Á jóladag er 

Þórði boðið í hemsókn til áðurnefnds Páls í Hnífsdal, en þar fer hann með Konungskomurímu 

fyrir gesti og hver og einn sem hlustar borgar 25 aura fyrir skemmtunina, alls fær Þórður tvær 

krónur fyrir ljóðaupplesturinn. Þetta virðist hafa verið hið skemmtilegasta boð, þar sem Þórður 

var ekki kominn heim fyrr en klukkan eitt um nóttina.85 Á gamlárskvöld var svo haldinn 

kvöldsöngur, leikið á horn og skotið upp flugeldum til að kveðja gamla árið. Gufuskip við 

höfnina hringdi klukku í klukkutíma kringum miðnætti og þá segir Þórður að bæjarbúar hafi 

kvatt „ár þetta með mestu skemtun og öllu hjá mjer leið vel. Guð sé lof fyrir endað ár 1907“.86 

Þetta fyrsta ár af dagbókarskrifum Þórðar einkennist af mikilli fátækt og skuldavandræðum. 

Þrátt fyrir það virðist Þórður vera jákvæður og bjartsýnn, og oft létt yfir honum, sem sýnir sig 

í fjölmörgum vísum sem hann yrkir um daginn og veginn. 

 

 

 

1908 
 

Í upphafi árs var Þórður samur við sig og vinnur fjölbreytt störf til þess að framfleyta fjölskyldu 

sinni. Í lok árs 1907 fór Þórður á sjó í meira mæli en áður, þá helst þegar mikið veiddist af 

smokkfiski í Ísafjarðardjúpi.87 Í janúar 1908 var Þórður einnig mikið á sjó en sinnti 

áhugamálum sínum þar á milli, las upp ljóð sín þegar fólk kom saman, skrifaði upp kvæði og 

batt inn bækur.88 Þann 16. janúar er Þórður kallaður á fund Jóns Laxdal Jónssonar 

verslunarmanns vegna 50 króna skuldar við hann. Jón samþykkir að Þórður borgi honum 20 

krónur í maí og 30 krónur í ágúst og Þórður segir að þeir hafi skilið „með góðu“.89 Þessi 

samskipti sýna greinilega veika fjárhagsstöðu Þórðar, en einnig velvild Jóns verslunarmanns 

til hans. Þann 17. janúar heldur Þórður á skrifstofu tímaritsins Vestra og ber Konungskomurímu 

undir ritstjórann í von um að fá hana útgefna. Þá var hún orðin 50 blaðsíður, en ritstjórinn 

óskaði eftir viðbót svo að kverið myndi passa á 64 síður.90 Nokkrum dögum síðar er Þórður að 

																																																								
84 Textinn í dagbókinni er illlesanlegur. 
85 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 21.–26. desember 1907. 
86 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 31. desember 1907. 
87 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 16.–21. september 1907. 
88 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1.–15. janúar 1908. Þórður vann einnig mikið við 
bókband í lok árs 1907, en erfitt er að segja til um hvað hann hafi fengið greitt fyrir þá vinnu, þar sem hann 
getur þess ekki sjálfur fyrr en 24. janúar 1908. Þá fékk hann greiddar tvær krónur og 80 aura. Sjá til dæmis Lbs 
137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 22. og 26. nóvember 1907 og 24. janúar 1908. 
89 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 16. janúar 1908.	
90	Lbs	137	NF:	Dagbók	Þórðar	Þórðarsonar	Grunnvíkings:	17.	janúar	1908.	
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lesa yfir próförk af Konungskomurímu og rekst á mikið af villum. Af því tilefni yrkir hann vísu 

þar sem hann hneykslast á samtímamönnum sínum og heimsku þeirra, þeir vanræki fræðin 

ólíkt forfeðrum þeirra: 

 

Eiga bú á heimsku haugum  

höldar víða um fold. 

Þekkja eigi box frá baugum91 

blint er sál og hold. 

 

Norður landa fornu fræði 

fælast þeir ef sjá 

skilja vart að gullvæg gæði 

geymt þua ritin fá92 

 

Okkar góðu og fornu feður  

frjálsir voru þeir  

gullkorn geymdu máli meður 

minning aldrei deir.93 

 

Í þessum vísum gætir mikillar fortíðarþrár, þar sem liðin tíð er sveipuð dýrðarljóma til þess að 

undirstrika gremju Þórðar vegna fávisku samtímamanna sinna. Þarna fær lesandi 

dagbókarinnar einnig að kynnast nýrri hlið á Þórði sem óvægnum manni sem lætur ekki vaða 

yfir sig og er óhræddur við að segja það sem honum býr í brjósti.94 Seinna lætur Þórður skoðun 

sína á blaðinu Vestra umbúðalaust í ljós, kallar það vesælt blað og að hver sá sem lesi það verði 

heimskari fyrir vikið.95 Á endanum gaf Þórður Konungskomurímu út sjálfur og seldi hana á 40 

aura eintakið, bæði á Ísafirði, Álftafirði og í Hnífsdal.96 Samkvæmt Þórði seldist ríman nokkuð 

																																																								
91 Hér vitnar Þórður í ein af mistökunum sem urðu við yfirlestur á Konugskomurímu. 
92 Þarna hefur Þórður víxlað stöfunum í orðinu „þau“, en þetta er eitt af mörgum dæmum um slíkt í dagbókum 
hans.  
93 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 20. janúar 1908. 
94 Þetta kemur heim og saman við minningarorð Magnúsar Hj. Magnússonar um Þórð, sjá Vestri 18. nóvember 
1913, bls. 174. 
95 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 12. janúar 1909 
96 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 28.–29. janúar og 3. febrúar 1908 og Guðlaugur 
Gíslason, Þórður Þ. Grunnvíkingur rímnaskáld, bls. 24.	
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vel til að byrja með og hann borgaði ritstjóra Vestra hlutfall af innkomunni.97 Þegar leið á árið 

tók eitthvað að draga úr sölu á Konungskomurímu.98  

 Í febrúar voru verður vond og því fátt um tækifæri til að fara á sjó, en Þórður vann bæði 

við bókband og hjá Bjarna Sigurðssyni frá Borg sem rak verslun á Ísafirði og hafði verið 

vinnuveitandi hans um nokkurt skeið.99 Enn tók Þórður að sér fjölbreytt verkefni og má þar 

meðal annars nefna að hann setti saman eftir pöntun frá ungum manni, ástarbréf í bundnu máli 

til stúlku.100 Þegar engin vinna gafst nýtti Þórður tímann til að safna þjóðsögum og skrifa þær 

upp, en hann hafði mikinn áhuga á sögu lands og þjóðar101 Reikna má með að ætlunin hafi 

verið að gefa þessar þjóðsögur út þar sem hann fór með handrit af þeim til ritstjóra Vestra. Auk 

þjóðsagna vann hann að því að skrifa bálka um eyðibýli á Ströndum.102 Þessi ritstörf Þórðar 

eru vitnisburður um fróðleiksþorsta hans og staðfesta enn og aftur ástríðu hans til 

fræðimennsku.  

 Sem fyrr var Þórður háður velvild samferðafólks síns og yfirmanna til að komast af. Í 

dagbókum hans eru mýmörg dæmi um bónfarir hans til sveitunga sinna því hann átti oft ekki 

til hnífs og skeiðar og það var fyrir mörgum svöngum munnum að sjá. Svo virðist sem Þórður 

hafi gengið að hjálpinni vísri upp að vissu marki. Þó eru dæmi um að honum hafi verið neitað 

um lán.103 Í febrúar 1908 hefur Þórður leit að nýju húsnæði fyrir sig og fjölskyldu sína.104 Um 

miðjan apríl finnur hann ákjósanlegan kost og flytur þann 17. apríl, föstudaginn langa, í íbúð á 

Mjógötu 7 Ísafirði.105 Næstu mánuði er Þórður mest að selja síld og sinna ritstörfum. Má þar 

nefna að hann orti gamanvísur fyrir eina krónu og skrifaði upp úr Árbókum Jóns Espólíns.106 

 Þann 13. júlí flytur fjölskyldan með mest af sínu dóti til Suðureyrar með mótorbát, og 

er ætlun þeirra að dvelja þar út ágústmánuð þar sem Þórði bauðst vinna í fiski hjá Kristjáni 

Albertssyni verslunarstjóra.107 Var þar oft róið til síldar á kvöldin og nóttunni í öllum veðrum 

og virðist hafa fiskast vel.108 Þórður fær mikla vinnu á Suðureyri og af dagbókunum að dæma 

gefst honum ekki mikill tími til að sinna fræðimennsku og skáldskap. Þann 1. ágúst fer Þórður 

																																																								
97 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 31. janúar til 1. febrúar 1908. 
98 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 7. mars 1908. 
99 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 21. ágúst 1907, 1.–13. febrúar 1908 og víðar. 
100 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 21. febrúar 1908. 
101 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 20.–21. nóvember 1907 og 22. febrúar 
1908 og Vestri 18. nóvember 1913, bls. 174. 
102 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 27.–28. febrúar 1908. 
103 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 3. apríl 1908, 30. júní 1911 og víðar. 
104 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 20. febrúar 1908. 
105 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 17. apríl 1908. 
106 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 17. apríl til 15. maí 1908. 
107 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 13.–14. júlí 1908. 
108 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 19.–21. júlí 1908.	
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á þjóðminningardag í Dýrafirði en hann jafgilti helst þjóhátíðardegi. Þá var flaggað fjölmörgum 

fánum og þótti Þórði mikið til þeirra koma. Hann notaði svart, dökkblátt og rauðbleikt blek til 

að teikna upp nokkra af þeim fánum sem fyrir augu bar af mikilli natni. Sungin voru 

ættjarðarlög, fluttar ræður og masserað í skrúðgöngu. Auk þess voru haldnir margvíslegir 

íþróttaleikar og ljóst að mikil stemning hefur verið á þessari þjóðhátíð. Eftir hátíðahöldin 

heimsótti Þórður Júlíönu hálfsystur sína sem hann hafði ekki hitt síðan hann var 9 ára og fékk 

að gista hjá henni um nóttina. Daginn eftir heldur hann svo aftur til Suðureyrar.109  

 Þórður og Magnús Hj. Magnússon halda enn góðu sambandi þrátt fyrir að Þórður hafist 

við á Suðureyri en Magnús í Hnífsdal. Þann 23. ágúst gerði Þórður sér lítið fyrir og gekk frá 

Suðureyri til Hnífsdals. Hann segist hafa verið þrjá og hálfan tíma að ganga til Ísafjarðar, og 

má ætla að það hafi tekið hann tæpan hálftíma til viðbótar að komast út í Hnífsdal. Hann gekk 

inn Súgandafjörð og yfir Botnsheiði, og nefnir sérstaklega að útsýnið á leiðinni hefði verið 

ákaflega fallegt. Hann gisti hjá Magnúsi og sagði að það hefði verið skemmtilegt, „því bækur 

og fróðleikur var á borð borin af skáldsins hendi en matur nógur á hina.“110 Tilgangur 

ferðalagsins var þó fyrst og fremst að finna húsnæði fyrir fjölskylduna á Ísafirði og fékk hann 

að lokum pláss sem hann taldi vera bæði dimmt og vont, en varð að duga. Hann hélt svo aftur 

til Suðureyrar 25. ágúst, og sagði það vera hið mesta þrekvirki því að lofthiti var mikill þann 

dag.111  

 Þórður og fjölskylda fluttu frá Suðureyri yfir í Hnífsdal 31. ágúst, þar sem Magnús hafði 

fundið fyrir þau húsakost. Þórði hefur eflaust litist betur á en það sem hann fann í ferð sinni til 

Ísafjarðar fyrr í mánuðinum. Áður en Þórður yfirgefur Suðureyri fær hann að gjöf 25 krónur 

frá Kristjáni Albertssyni kaupmanni sem hafði haft hann í vinnu þann mánuðinn. Þetta hefur 

verið hin höfðinglegasta gjöf, jafnvirði um fimm mánaða húsaleigu Þórðar á Ísafirði, og var 

Þórður honum afar þakklátur.112 Við komuna til Ísafjarðar beið Þórðar vinsamlegt bréf frá 

Skúla Thoroddsen alþingismanni sem innihélt 20 krónur fyrir Þórð til að borga upp skuldir 

sínar.113 Af þessu má skilja að Þórður hefur verið vinsæll maður og margir viljað greiða honum 

götuna. Líklega hefur það verið vegna stöðu Þórðar sem fræðimanns og skálds, og fólk sem 

aðstoðaði hann hefur viljað að styrkja þá bókmennta- og menningariðju sem hann stundaði. 

Það má hugsa sér að styrkir sem þessir hafa þannig verið óbeinar tekjur Þórðar af þeim 

fræðastörfum sem hann stundaði. Þann 1. september flutti Þórður inn í íbúðina í Hnífsdal. Hún 

																																																								
109 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1.–2. ágúst 1908. 
110 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 23. ágúst 1908. 
111 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 23.–25. ágúst 1908. 
112 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 27. ágúst 1908. 
113 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 31. ágúst 1908.	
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var nýbyggð úr norskum viði og með eldavél, og var leigan 70 krónur fyrir árið, 35 krónur 

borgaðar fyrir jól og 35 krónur eftir jól.114 Húsið átti Árni Friðrik Friðriksson, en Þórður var 

einnig í fiski hjá honum í Hnífsdal.115  

 Þann 1. október hélt Þórður af stað í ferðalag til Norðurfjarðar á sínar gömlu 

heimaslóðir. Á leiðinni kom hann við í Munaðarnesi og hitti þar tengdaforeldra sína og fjögurra 

ára gamlan son sinn Þórarin sem hafði verið hjá þeim í fóstri og sagði hann vera efnilegan, 

stóran og sterkan eftir aldri. Daginn eftir reið Þórður með mágum sínum um svæðið og taldi 

það hafa breyst töluvert frá því að þau hjónin yfirgáfu Hlöður. Þórður varð svo miður sín þegar 

hann sá gamla bæinn sinn að hann orti 8 erinda ljóð um söknuðinn sem hann fann fyrir. Þessi 

stutti ljóðabálkur sýnir í raun hversu mikið áfall það var fyrir Þórð að yfirgefa Hlöður.116  

 Þórður dvaldi til 27. október á Norðurfirði og endurnýjaði gömul kynni við nágranna 

sína þar, meðan á dvölinni stóð.117 Það má telja víst að þetta langa ferðalag Þórðar hafi sett 

strik í reikninginn hjá fjölskyldunni, en þann 5. nóvember greinir Þórður frá því að þau hafi 

hvorki átt kaffi né sykur og að enga vinnu sé að fá. Þórður og Sólveig þurfa því aftur að þiggja 

gjafir frá velunnurum sínum.118 Þann 17. nóvember byrjar Þórður aftur að binda inn bækur og 

er iðinn við það það sem eftir er mánaðar, auk þess sem hann fer á sjó þegar tækifæri gefst.119 

Þann 23. nóvember skrifar Þórður í dagbók sína: „Kafald norðan, 3 börnin mín veik Petrína 

Ástrún og Emilía Jósefína. Var því bátt á standið hjá mjer þegar veikja bætist ofan á þá miklu 

fátækt er nú hvílir á mjer.“120 Þann 15. desember segist Þórður varla eiga nokkuð matarkyns 

og hann fór um bæinn í von um að fá lán hjá einhverjum, en ekkert gekk.121 Sem nærri má geta 

hefur þetta verið harður vetur fyrir fjölskyldu Þórðar. Valdimar Þorvarðsson kaupmaður sem 

hafði áður hjálpað Þórði bauðst að lokum til að rétta fram hjálparhönd: „Lofaði ég Guð fyrir 

þá hjálp því annars horfði til vandræða“, sagði Þórður í dagbók sinni.122 Góðhjartaður ekkill 

býðst til þess að smíða jólatré handa börnum Þórðar og tveimur dögum fyrir jól fær Þórður 

saltfisk, hveiti, steinbít, mör, skinn og uppkveikju frá Vilhelmínu frænku sinni, systur 

Magnúsar skálds.123 Þessar gjafir hafa efaust létt lund fjölskyldunnar í aðdraganda jóla, en 

Þórður ávarpar enn Guð í dagbókum sínum og biður fyrir bættri heilsu barna sinna og að hagur 

																																																								
114 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1. september 1908. 
115 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 3.–7. september 1908. 
116 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1.–7. október 1908. 
117 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 27. október 1908. 
118 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 5.–7. nóvember 1908. 
119 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 17. nóvember 1908. 
120 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 23. nóvember 1908. 
121 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 15.–16. desember 1908. 
122 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 16. desember 1908. 
123 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 18. desember 1908.	
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þeirra vænkist.124 Emilía yngsta dóttir Þórðar hafði verið mikið veik um langt skeið og segir 

Þórður að jóladagur 1908 hafi ekki verið mjög hátíðlegur vegna veikinda hennar og skorts 

fjölskyldunnar.125 Þórður kvaddi þó árið 1908 með von í hjarta og orti til Petrínu dóttur sinnar: 

 

Árið nýa að sem fer 

allan sóma greiði 

gullna sendi geisla þér 

gæfu sól í heiði.126 

 

 

 

1909 
 

Á nýjarsdag er létt yfir Þórði. Hann fær marga gesti í heimsókn, Sólveigu eru færðar gjafir og 

Þórður lætur eftir sér að kaupa spilastokk á 25 aura, en hann hafði ekki fjárfest í slíkum síðan 

árið 1899.127 En fátæktin sverfur enn að og fjölskyldan getur ekki kveikt upp í eldstónni heilu 

dagana þar sem þau áttu hvorki kol né eldivið.128 Svo kalt varð stundum í íbúðinni að Þórður 

gat ekki unnið vinnu sína fyrir kulda.129 Þórður vann mest við bókband, enda verður vond og 

eflaust lítið um tækifæri til að fara á sjó.130 Nokkur dæmi eru um að fólk vilji kaupa af honum 

vísur sem hann hefur ort, en það heyrir til undantekninga og fær hann þá yfireitt ekki nema 

nokkra aura fyrir.131 Þrátt fyrir að hafa upphaflega litist mjög vel á húsnæðið í Hnífsdal, fór 

ekki sérlega vel um Þórð og Sólveigu þar. Í desember 1908 kom upp ósætti á milli Sólveigar 

og konu að nafni Valgerður Friðriksdóttur sem leigði í sama húsi og þau. Þórður segir að hún 

hafi ráðist að konu hans og börnum með „skömmum og brígslyrðum“.132 Þann 5. janúar 1909 

hafði ástandið lítið skánað, og sagði Þórður að það væri varla á það bætandi að þurfa að lifa 

við skammir Valgerðar ofan á fátæktina sem fjölskyldan bjó við.133 Þann 24. janúar fær Þórður 

																																																								
124 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 22. desember 1908. 
125 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 25. desember 1908. 
126 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 30. desember 1908. 
127 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1.–2. janúar 1909. 
128 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 5. janúar 1909 
129 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 16. mars 1909. 
130 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 5.–15. janúar 1909 
131 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 14. og 16. janúar og 27. febrúar 1909 
132 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 14. desember 1908 
133 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 5. janúar 1909, einnig 9.–10. febrúar 1909..	
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svo bréf frá leigusala sínum þess efnis að leigusamningi þeirra sé rift.134 Gera má sér í 

hugarlund að þar hafi þetta ósætti átt hlut að máli, en einnig að Þórður hafi átt erfitt með að 

greiða þá leigu sem hann átti að borga eftir jólin, enda eru skuldaviðurkenningar Þórðar í 

dagbókum hans á þessum tíma átakanlega margar.135 Í færslu sinni um 26. febrúar 1909 segir 

Þórður: „leið mér að mörgu illa samblönduð fátækt og djöfulleg sambúð er mig ætlar að eiði 

leggja á sálu og samvisku. Hef ég aldreij í verra komist.“136 Af þessu má ráða að Þórði hafi 

verið mikið í mun að flytja burt úr íbúðinni í Hnífsdal. Um miðjan marsmánuð var Þórði loks 

boðin ný íbúð til að leigja, en sú var hin fínasta í Seljadal og mátti fjölskyldan flytja inn 1. apríl 

og hafa hana til 31. ágúst.137  

 Á þessum tíma hafði kastast í kekki milli Þórðar og Magnúsar frænda hans. Þeir höfðu 

verið mjög nánir frá því að Þórður flutti frá Hlöðum, og mikill samgangur þeirra á milli. 

Magnús hafði hjálpað Þórði þegar illa stóð á hjá honum, og útvegað honum húsnæðið í 

Hnífsdal. Auk þess höfðu þeir verið iðnir við að skiptast á bókum og kveðast á.138 Veturinn 

1908–1909 minnist Þórður Magnúsar óvenjusjaldan í dagbókum sínum. Þann 27. febrúar 1909 

kemur Magnús í heimsókn til Þórðar og kvartar undan því hversu lítið hann hafi heyrt frá Þórði 

þau misserin. Þórður segist hafa heyrt slúður frá konu Magnúsar sem honum líkaði ekki og 

þess vegna segist hann aldrei vilja aftur koma heim til Magnúsar.139 Ekki liggur fyrir hvað það 

var sem olli þessum illindum milli Þórðar og Magnúsar. Þessir fyrstu mánuðir ársins 1909 æi 

lífi Þórðar einkennast af lamandi fátækt, ósætti og vondu veðri.140 Ósætti Magnúsar og Þórðar 

ristir þó ekki dýpra en svo að í nóvember er Þórður líkmaður í jarðarför Hjartar, sonar 

Magnúsar, sem hafði látist aðeins fjögurra mánaða gamall, og orti minningarljóð um hann.141 

 Á þessum tíma í lífi Þórðar virðist hann hafa fátt við að vera annað en að binda inn 

bækur. Vel má vera að hann hafi einfaldlega kosið bókbandið fram yfir aðra vinnu, en miðað 

við neyðina sem var hjá fjölskyldunni og hversu marga daga Þórður er atvinnulaus, má reikna 

með að fátt annað hafi verið í boði fyrir hann. Þær upphæðir sem hann fær greiddar fyrir 

bókbandið eru auk þess lægri en hann fékk fyrir þá vinnu sem hann stundaði áður.142 Þórður 

																																																								
134 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 29. janúar 1909. 
135 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 29.–31. janúar og 12. febrúar 1909. 
136 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 26. febrúar 1909. 
137 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 13. og 21. mars 1909. 
138 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 13. nóvember 1907 og 10. janúar 
1909. 
139 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 27. febrúar 1909. 
140 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 18. mars 1909. 
141 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 28. október og 5. nóvember 1909. 
142 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 8. janúar og 23. nóvember 1910 og 
víðar. 
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sat hins vegar ekki auðum höndum þó að honum gæfist ekki launavinna. Hann virðist hafa 

verið mjög handlaginn, og var ekki bara vinsæll bókbindari heldur gerði ýmislegt í höndunum 

fyrir heimilið. Hann skar út rúmfjöl, gerði sér tóbakshorn, málaði og smíðaði sér bókaskáp svo 

dæmi séu tekin.143  

 Þann 1. apríl fer Þórður í ferð til Jökulfjarða á Ströndum.144 Þetta er ein af mörgum 

ferðum sem Þórður fer í, sem að erfitt er að sjá tilgang með annan en þann að hitta fólk og 

kanna hvernig landið liggur. Í þessum ferðum hittir Þórður mikið af fólki sem segir honum 

fréttir og fróðleik og hann fær hjá því bækur; bækurnar og frásagnir sveitamanna veita honum 

innsýn í líf og starf almúgans og umhverfið. Þessar ferðir eiga það til að vera langar, allt að 

mánuður í senn, og hann fær vafalaust ekkert borgað fyrir þær, þannig að þetta hefur þar af 

leiðandi komið niður á fjárhag fjölskyldunnar.145 Kannski hefur Þórður litið á þessar ferðir sem 

mikilvægan hluta af fræðastörfum sínum og því eðlilegan fórnarkosnað að vanrækja 

hefðbundna vinnu heima í Hnífsdal. Ferðin á Jökulfirði var þó aðeins 5 dagar og var Þórði tekið 

vel hvert sem hann fór.146 Vera má að tilgangur ferðarinnar hafi verið að sá að Þórður vildi ráða 

sig í kaupavinnu á þar fyrir sumarið, en hann nefnir það þó ekki.147 Þegar heim er komið fer 

Þórður að undirbúa flutninga, rétt einu sinni og fjölskyldan flytur í Seljadal 7. apríl.148  

 Þann 12. apríl veiðist aftur síld úti fyrir Hnífsdal eftir dálítið hlé, Þórður er á sjó meira 

og minna það sem eftir er af aprílmánuði og út sumarið og fiskaðist á köflum mjög vel.149 Á 

þessum tímapunkti er Þórður hættur að kvarta undan fátækt og má ætla að hagur fjölskyldunnar 

hafi vænkast með rísandi sól. Mikil veðurblíða var í júnímánuði og létt yfir Þórði. 

 Þann 6. júlí heldur Þórður ásamt Skúla syni sínum til Jökulfjarða, þar sem Þórður hafði 

ráðið sig í kaupavinnu yfir sumarið. Þórður var mest að slá tún, raka upp töðu og sinna öðrum 

störfum sem tengdust búskap.150 Ekki liggur ljóst fyrir hvers vegna Þórður tók Skúla með sér, 

þar sem hann var of ungur til þess að geta unnið með föður sínum. Hann hefur líklega skilið 

hann eftir í umsjá kunningja á Jökulfjörðum til þess að létta á Sólveigu, sem þurfti þá aðeins 

að hugsa um fjögur börn í stað fimm á meðan Þórður var í burtu. Þórður er að minnsta kosti 

																																																								
143 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 5 nóvember og 20. desember 1908 og 23. febrúar 
1909. 
144 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 24.–28. ágúst, 1.–27. október 1908 og 
1.–5. apríl 1909. 
145 Þegar Þórður fór í eitt af ferðalögum sínum í lok ágúst 1907 var Sólveig kasólétt, og segir Þórður að hún hafi 
verið mjög vesæl á meðan hann var í burtu, sjá Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 28. 
ágúst 1907. 
146 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1.–5. apríl 1909. 
147 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 16. maí 1909. 
148 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 6.–7. apríl 1909. 
149 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 12. apríl, 21. apríl og 7. júní 1909. 
150 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 6.–.17. júlí 1909.	
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einn á ferð 10. júlí þegar hann fer í skoðunarferð um Jökulfirði. Hann lýsir öllu sem fyrir augu 

ber í dagbók sinni og skrifar niður sögur um svæðið sem fósturfaðir hans hefur sagt honum í 

æsku. Daginn eftir heimsækir Þórður æskustöðvar sínar í Bolungarvík og segist hafa haft 

gaman af.151 Seinna í ferðinni heimsækir hann leiði fósturmóður sinnar og skilur þar eftir kross 

sem hann skar út sjálfur.152 Þetta ber vott um kærleik sem hefur verið á milli Þórðar og fóstru 

hans. Þórður og Skúli snúa aftur heim 29. júlí, þegar heim er komið er Sólveig veik með börnin 

fjögur og segir Þórður að þá hafi verið „illa statt heima“.153 

 Þann 11. ágúst flytur fjölskyldan til Bolungarvíkur, þar sem Þórður byrjar aftur að vinna 

við bókband og sinnir því allt haustið.154 Einnig fór hann á sjó þegar færi gafst, og vann auk 

þess við að taka upp surtarbrand, sem hann segir vera mjög hættulega iðju.155 Sjómennskan var 

ekki heldur hættulaus, haustið 1909 var sérstaklega slæmt veður á Vestfjarðarmiðum og 

stormarnir stóðu yfir í allt að 20 daga í senn.156 Þann 21. október fór Þórður á sjó og var veðrið 

svo slæmt að Þórður skrifar að minnstu hefði mátt muna að hann og allir félagar hans 

drukknuðu.157 Þrátt fyrir að leggja hart að sér bæði á sjó og við bókband líður fjölskyldan enn 

mikinn skort. Þann 1. desember kvartar Þórður undan kröppum kjörum, og ástand 

fjölskyldunnar er augljós þegar þau neyðast til þess að senda hinn fjögurra ára gamla Jón Elías 

í fóstur til Halldórs Kristjánssonar vinar Þórðar.158  

 Á aðfangadag 1909 fór Þórður til aftansöngs í Hólskirkju og þann 30. desember var 

haldi jólaskemmtun fyrir börnin. Petrína og Ástrún fóru á hana og skemmtu sér vel, en Skúli 

átti ekki föt til að fara í og varð því að sitja heima.159 Á gamlárskvöld fara Sólveig og Þórður 

til áðurnefnds Halldórs sem var með Jón Elías í fóstri og fjölskyldan því sameinuð yfir 

árámótin. Þau skemmtu sér til klukkan hálf fimm um nóttina. Þórður endar dagbók sína fyrir 

árið 1909 með þessum orðum: „Endaði svo þetta ár hefur okkur liðið vel þó fátækt hafi þreingt 

að á stundum jeg hef ekki ratað í neitt vandræðalegt og ekki mist neina mína lof sé Guði.“160 

  

																																																								
151 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 10.–11. júlí 1909. 
152 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 22.–23. júlí 1909. 
153 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 29. júlí 1909. 
154 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 19. ágúst 1909. 
155 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 17. ágúst, 11. september og 17.–23. 
september 1909. 
156 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 17. október 1909. 
157 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 21. október 1909. 
158 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 10. desember 1909. 
159 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 24. og 30. desember 1909. 
160 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 31. desember 1909.	
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1910 
 

Fyrstu mánuði ársins 1910 er lítið að frétta af Þórði og fjölskyldu hans, annað en að fátæktin 

sverfur enn að og Þórður vinnur mikið í bókbandi.161 Einnig tekur hann að sér að yrkja 

gamanvísur og annað eftir pöntunum og lifir nánast einungis á bókmenntaiðju, hvort sem um 

ræðir bókbandið eða skáldskapinn.162 Þessi störf virðast gefa minna í aðra hönd en 

sjómennskan og önnur hefðbundin störf sem Þórður tekur að sér. Erfitt er að segja til um hvort 

Þórður grípur aðeins til bókmenntanna þegar honum gefst engin önnur vinna, eða hvort hann 

kýs bókband og skáldskap fram yfir önnur störf. Þann 13. febrúar leigir Þórður sal í þeim 

tilgangi að halda þar upplestur á ljóðum sínum. Húsið kostaði 3 krónur, dyravörður fékk aðrar 

3 krónur, Halldór Kristjánsson hélt tölu um íslenskar rímur og rímnaskáld og fékk einnig 3 

krónur, en Þórður fékk 12 krónur fyrir sinn hlut, sem verður að teljast ágætt fyrir eina 

kvöldstund í samhengi við það að árslaun vinnufólks á Íslandi árið 1910 voru 200 krónur að 

meðaltali, og meðal dagsverkalaun um heyannir í Ísafjarðarsýslu er var um 2 krónur og 83 

aurar.163 

 Þessi nýja tekjulind virðist þó duga honum skammt, því þann 10. mars skrifar hann í 

dagbók sína að hann sé „alslaus af öllu og ekki búin að taka upp á eldi í 2 vikur nema með 

steinolíu þá var til hálft rúgbrauð og fáeinir þorskhausar.“164 Þetta er áhugavert í ljósi þess að 

daginn áður hafði Þórður keypt bók á tvær krónur og 50 aura, sem er helmingurinn af 

mánaðarleigu fjölskyldunnar og hefði eflaust dugað vel til þess að kaupa eldivið og eitthvað 

staðgott að borða fyrir fjölskylduna.165 Þetta er eitt af fjölmörgum dæmum um það að Þórður 

kaupi sér dýrar bækur, og er það oftar en ekki á tímum þegar sérhver króna skiptir máli við að 

framfleyta fjölskyldunni.166 Erfitt er að fullyrða að Þórður hafi ekki kunnað að fara með 

peninga, enda virðist hann vera hagsýnn og skynsamur í öllum öðrum gjörðum. Líklegast 

verður að teljast að hann hafi einfaldlega verið tilbúinn að leggja heilsu sína og fjölskyldu 

sinnar að veði til þess að sinna köllun sinni. Þessar bækur hljóta að hafa verið mikilvægar 

heimildir fyrir störf Þórðar, og það að eiga gott safn bóka hafi einfaldlega gegnt því hlutverki 

að styrkja sjálfsmynd hans sem fræðimanns. Þessir erfiðleikar Þórðar með að finna jafnvægi 

milli þess að framfleyta fjölskyldu sinni og að rækta bókmenntaiðju sína minnir um margt á 

																																																								
161 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 6. janúar og 5.–31. janúar 1910 og víðar. 
162 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 20. janúar 1910. 
163 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 13. febrúar 1910 og Hagskinna bls. 606–607. 
164 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 10. mars 1910. 
165 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 7. mars 1910. 
166 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 2. mars og 18. desember 1909.	
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erfiðleika Sighvats Grímssonar Borgfirðings, en hann var bóndi meðfram fræðastörfum 

sínum.167  

 Í mars gengur Þórður í Ungmennafélag Bolungarvíkur sem setti upp leikrit og hélt 

reglulega fundi þar sem farið var í leiki, söngvar sungnir og farið með gamanmál. 

Ungmennafélagið virðist opna nýjar víddir fyrir Þórði, því daginn eftir fyrsta fund semur hann 

sitt fyrsta leikrit, „Bóndinn og útilegumaðurinn“. Næstu daga eru stífar æfingar á leikritinu sem 

er svo frumflutt á næsta Ungmennafélagsfundi. Þessir fundir voru tíðir og segist Þórður 

skemmta sér vel á þeim.168 Leikritið og ljóðaupplesturinn mánuði áður eru dæmi um það að 

Þórður sé farinn að þreifa fyrir sér varðandi hvernig hann geti nýtt hæfileika sína og gáfur á 

fjölbreyttari máta og jafnvel hagnast eitthvað á því. Samhliða því stundar Þórður bókband og 

fer á sjóinn líkt og áður.  

 Í júlíbyrjun 1910 fer Þórður aftur norður til Grunnavíkur og var þar mest á sjó, en sinnti 

einnig öðrum störfum inn á milli.169 Á þessum tíma má reikna með að auðveldara hafi verið 

hjá Þórði, þar sem Petrína dóttir hans hafði verið send til að aðstoða kunningjafólk Þórðar um 

vorið, og Skúli varð eftir í Jökulfjörðum hjá kunningjum í Furufirði og því aðeins tvö börn á 

heimilinu, Ástrún níu ára og Emilía tveggja ára.170 Í ágúst og september virðist fiskast mjög 

vel og Þórður fær greiddar 8 til 9 krónur dag eftir dag.171 Í lok ágúst er Þórður mikið að slá 

fyrir bændur, samhliða því að fara á sjó.172 Þann 1. september flytur fjölskyldan sig enn og 

aftur um set, í þetta skipti í hús Jens Þórðarsonar í Bolungarvík og eru skráð þar Þórður, 

Sólveig, Petrína, Ástrún, Skúli og Emilía í manntalinu sem tekið var á Bolungarvík í desember 

1910.173 Þann 22. september byrjar Þórður aftur að vinna við bókband, sem er sú iðja sem hann 

stundar helst á veturna.174  

Þann 29. september heldur Þóðrur enn og aftur norður, í þetta skipti til þess að taka við 

þeim arfi sem honum var úthlutað eftir tengdaföður sinn, en hann hafði látist 28. maí.175 Í 

Munaðarnesi hitti hann fyrir Þórarin son sinn, og segir hann að hann braggist vel og sé efnilegur 

drengur. Þórði er úthlutað einhverju búfé, og skrifar svo upp alla sundurliðun á eigum 

																																																								
167 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 155–156. 
168 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 13.–19. mars 1910. 
169 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings:1.–16. júlí 1910. 
170 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1. apríl og 3. júlí 1910. 
171 Sja til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 9.–10. ágúst og 13. september 1910. 
172 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 20. og 29 ágúst 1910. 
173 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings:1. september og 1. desember 1910 og flett upp á 
http://manntal.is. 
174 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 22. september 1910. 
175 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 28. maí og 29. september 1910.	
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tengdaföður síns í dagbókina.176 Þegar Þórður er búinn að ganga frá sínum málum í 

Munaðarnesi býðst hann til þess að ná í lyf til Hólmavíkur og fer þangað fótgangandi. Ferðin 

tók hann um tvo sólarhringa og fékk hann greiddar 6 krónur fyrir.177 Þórður sneri svo heim 28. 

október og segir hann að þegar hann kom í land „kom kona mín móti mér í fjöruna að heilsa 

mér og börnin öll var alt glatt og heil brigt“.178  

Í byrjun nóvember berast Þórði þær fréttir að Magnús frændi hans hefði gerst sekur um 

að liggja með stúlkubarni sem samkvæmt Þórði var 12 ára gömul.179 Þórður og Magnús höfðu 

verið í óvenjulitlu sambandi árið 1910 og er aðeins eitt dæmi að finna um samskipti þeirra á 

milli, en það er þegar þeir hittust sér til skemmtunar og kváðust á miðjan ágústmánuð.180 Réttað 

var yfir Magnúsi 16. nóvember og hann færður í fangageymslur.181 Tíu dögum síðar er hann 

látinn laus, en þá er hann ákærður í annað sinn og því sendur aftur í fangelsi. Magnús biður 

Þórð um að fara til Skálavíkur að athuga með konu hans, og segist Þórður ekki geta neitað 

honum um það. Þórður lætur Guðrúnu konu Magnúsar vita að Magnús hafi aftur verið stungið 

í steininn, og segir að hún hafi átt um mjög sárt að binda.182 Magnús er látinn laus nokkrum 

dögum seinna, og fær þá að gista hjá Þórði.183 

Þórður vinnur mikið í bókbandi í lok árs og sinnir skáldskapnum inn á milli.184 Hann 

yrkir ennþá reglulega eftir pöntunum, hvort sem um ræðir minningarljóð eða gamanvísur. Sem 

dæmi um gamanvísu sem hann var fenginn til að yrkja var níu erinda kvæði um mann sem 

dettur í skyrdall.185 Þann 19. nóvember heldur Þórður aðra samkomu með ljóðaupplestri, og les 

stanslaust frá því klukkan rúmlega átta til ellefu um kvöldið. Samkoman hefur verið vel sótt, 

því að aðgangseyrir var 25 aurar fyrir fullorðna og 10 fyrir börn, en samtals safnaðist 41 

króna.186  

Í aðdraganda jóla 1910 kvartar Þórður ekkert undan fátækt, enda má ætla að hann hafi 

örlítið meira á milli handanna, nú þegar hann er farinn að fá peninga fyrir ljóðaupplestur ofan 

á þá vinnu sem hann vann fyrir. Á aðfangadag og jóladag hitti Þórður vini, drakk og spilaði á 

																																																								
176 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 2.–5. október 1910.  
177 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 16.–18. október 1910. 
178 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 28. október 1910. 
179 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 7. nóvember 1910. Samkvæmt öðrum heimildum 
var hún 14 ára. 
180 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 19. ágúst 1910. 
181 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 16. nóvember 1910. 
182 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 26.–27 nóvember 1910. 
183 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1. desember 1910. 
184 Sjá til dæmi Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 9.–15. nóvember og 6.–9. desember 
1910. 
185 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 8. nóvember 1910. 
186 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 19. nóvember 1910.	
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spil. Halldór Kristjánsson kom í heimsókn til hans með Jón Elías son Þórðar sem hjá honum 

var í fóstri, og virðist þá hafa verið glatt á hjalla.187 Á gamlárskvöld fóru Þórður og Sólveig 

með börn sín í kirkju, svo var skotið upp flugeldum og sungið og trallað þar til klukkan hálf 

fimm á nýársmorgun.188 

 

 

 

1911 
 

Í upphafi árs 1911 sat Þórður við og batt inn bækur. Nokkur dæmi sýna að hann hefur haldið 

sínu striki við bókbandið þegar aðrir sóttu sjóinn.189 Þórður segir sig ekki hafa öðrum störfum 

að sinna, og að hann hafi þénað yfir 100 krónur á bókbandi það sem af var vetri, sem er um 

helmingur af meðallaunum vinnufólks á Íslandi árið 1910.190 Þó svo að þetta virðist vera 

ágætislaun endast slíkar upphæðir Þórði alltaf skammt, þar sem hann var svo skuldugur að 

„peninga[rnir] þeir fara út og suður því nógar eru holur fyrir.“191 Um miðjan mánuðinn kvartar 

hann undan eldiviðarleysi og fátækt, en virðist þó hafa það betra en undanfarin ár.192 Í mars 

sinnir Þórður fræðimennsku af kappi, skrifar upp handrit, ritar niður plánetubók og semur ljóð 

um það sem honum finnst mætti betur fara í heiminum. Ljóðið nefndi hann Draumsjón.193 Þann 

23. mars kallar Þórður á ljósmóður, þar sem Sólveig er komin af stað, og tveimur dögum síðar 

eignast hún heilbrigt stúlkubarn. Barnið er rétt komið í heiminn þegar Þórður heldur til 

Ísafjarðar. Þar hafði hann tekið á leigu sal Góðtemplarahússins fyrir ljóðaupplestur. Sá fundur 

var ágætlega sóttur og fékk Þórður 36 krónur fyrir hann, en þar af fóru fimm í leigu á salnum.194  

 Þann 3. júní var dóttir Þórðar og Sólveigar skírð og fékk hún nafnið Þórey Sóveig.195 

Tveimur dögum síðar fékk Þórður í hendurnar nokkur bréf frá Grunnavík. Þar var meðal annars 

staðfesting á því að Þórður og Sólveig hefðu fengið 304 krónur í arf eftir föður Sólveigar, en 

einnig afrit af kröfu frá hreppsnefndinni í Grunnavík til sýslumanns Strandasýslu. Þar kemur 

fram að Þórður hafi veðsett allar eigur sínar til þess að borga upp 125 króna sveitastyrk þegar 

																																																								
187 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 24.–25. desember 1910. 
188 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 31. desember 1910. 
189 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 11., 12. og 17. janúar 1911 og 
Hagskinna bls. 607. 
190 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 24. janúar 1911. 
191 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 4. desember 1911. 
192 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 16. og 19. janúar 1911. 
193 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 10., 15. og 21. mars 1911. 
194 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 23.–25. mars 1911. 
195 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 3. júní 1911. 
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hann flutti úr Grunnavíkurhreppi 1907. Er sýslumaður beðinn að sjá til þess að hreppurinn fái 

hlut af arfinum til þess að greiða upp skuld Þórðar við hann. Auk þess er Þórður sakaður um 

að eyða hluta af þeim eigum sem hann hafði veðsett en hann segist hafa fengið skriflegt leyfi 

til þess að gera það sem honum sýnist við veðsettu eigurnar. Þórði þykir þarna brotið gróflega 

á rétti sínum og skrifar upp öll þessi bréfaskipti í dagbók sína til þess að halda þeim til haga 

þar til málið er útkljáð, ef ske kynni að bréfin skyldu glatast.196 Þetta mál virðist fá mikið á 

Þórð, en þó er erfitt að fá botn í það, þar sem Þórður skrifar mjög takmarkað í dagbók sína á 

þessum tíma, líklega vegna anna. Yfirleitt eru aðeins upplýsingar um veður og störf Þórðar við 

hvern dag. Þó skrifar hann 2. júlí 1911: „Ég átti við ýmislegt mótdrægt að búa og aldrey fyr 

lakara“.197  

 Þórður vann mikið vor og sumar 1911 við ýmis störf í landi og á sjó, þá aðallega fyrir 

Pétur Oddsson kaupmann. Oft var hann á vaktinni yfir 12 tíma á dag, mest 32 tíma sleitulaust 

og engin furða þó ekki gæfist mikill tími til fræðastarfa.198 Þó eru dæmi um að hann taki að sér 

verkefni við að yrkja, einkum ef hann var frá vinnu vegna lasleika og treystir sér ekki til 

vinnu.199 Hann virðist þjást af gigt og nefnir það reglulega að hann hafi ekki treyst sér í vinnu 

af þeim sökum.200 Auk þess er hann oft veikur án frekari útskýringa, eða þá að hann segist vera 

„vesæll“ – í „þungum hugsunum“.201 Erfitt er að segja nákvæmlega til um hvað Þórður á við 

þegar hann segist vera vesæll, hvort að hann sér slappur eða einfaldlega þunglyndur. Hins vegar 

má ímynda sér að um þunglyndi sé að ræða þegar hann segist vera í þungum hugsunum. 

 Í lok júní kom Jón Elías heim úr fóstri frá Halldóri Kristjánssyni, en sambúð hans og 

konu Halldórs hafði víst ekki gengið sérlega vel.202 Í lok júlí flutti fjölskyldan aftur, í áttunda 

skipti á fjórum árum, í þetta skipti í Jónsbúð við Hólsá.203 Þann 31. júlí fékk Þórður bréf þess 

efnis að honum hefði verið stefnt af Ólafi Davíðssyni verslunarstjóra á Ísafirði og var honum 

gert að greiða 56 krónur.204 

 Lítið er af frumsömdum ljóðum eftir Þórð í dagbókinni sumarið 1911 í samanburði við 

fyrri ár. Þau ljóð sem þó eru að finna eru ekki um eitthvað skemmtilegt eða skrýtið sem Þórður 

																																																								
196 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 5. júní 1911. 
197 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 2. júlí 1911. 
198 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 25. apríl og 12. og 14. júní 1911. 
199 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 22. júní 1911. 
200 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 4. febrúar 1908, 20. apríl og 3. 
september 1909, 29. mars 1910 og 8. maí 1911. 
201 Þórður veikur, sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 28. október 1907, 10.–
14. september 1908, 24. júní 1909, 1. júní 1910 og víðar. Þórður vesæll 19. ágúst 1907, 5. mars 1908, 10. 
september 1909, 16.–18. ágúst 1910 og víðar. Þórður í þungum hugsunum og sleppir vinnu 24. október 1907. 
202 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 26. júní 1911. 
203 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 28. og 30. júlí 1911. 
204 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 31. júlí 1911.	
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lendir í eða sér, heldur er efni þeirra myrkt og fjalla um vanlíðan hans sjálfs og skort sem skýtur 

stoðum undir þá hugmynd að hann hafi glímt við þunglyndi. Á 33. afmælisdegi sínum þann 

12. ágúst yrkir hann eftirfarandi vísu: 

 

Lít við hjólið lukku snír 

lífið mér það sínir 

aldar hringir þrjátíu og þrír 

þrotnir eru mínir.205 

 

Þá hafði hann áður ort eftirfarandi þegar hann hugsaði um hag sinn: 

 

Ég kom þennan inn í heim 

örfátækur nakinn  

alla lífstíð sviftur seim 

svívirtur og hrakinn.206 

 

Tónninn í ljóðum hans er því annar og töluvert þyngri en áður. Til samanburðar má nefna að 

sumarið 1907 voru þau ljóð sem hann skrifaði upp í dagbók sína meðal annars skemmtivísa 

um það þegar hann sá stúlku detta í skurð, þakkarvísa fyrir svuntu sem honum var gefin og 

lofkvæði um húfu.207 Þessa vanlíðan má ef til vill rekja til þess hve mikið hann þurfti að vinna, 

oft yfir 15 tíma á dag marga daga í röð. Hann virðist því ekki hafa mikinn tíma til þess að sinna 

fræðimennskunni.208 Fjölskyldan ætti að hafa nóg að bíta og brenna ef eitthvað er að marka 

alla þá vinnu sem Þórður fær. Einnig er líklegt að þau málaferli sem Þórður stóð í við 

Grunnavíkurhrepp og Ólaf verslunarstjóra hafi tekið sinn toll, bæði fjárhagslega og andlega.209 

Ómögulegt er þó að segja til nákvæmlega hvað veldur þar sem Þórður greinir ekki frá því í 

dagbókinni. 

 Þórður og Skúli Thoroddsen, sem á þessum tíma var alþingismaður, virðast hafa verið 

ágætis kunningjar og voru meðal annars í bréfasamskiptum.210 Í október 1911 bauðst Skúli til 

																																																								
205 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 12. ágúst 1911. 
206 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 2. ágúst 1911. 
207 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 17. og 21. ágúst og 23. september 1907.  
208 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 21.–22. ágúst 1911. 
209 Máli Ólafs verslunarstjóra gegn Þórði lyktaði þannig að Þórði var gert að borga 25 krónur fyrir lok árs 1911 
og 28 krónur og 28 aura fyrir lok júlímánaðar 1912. Sjá Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 
24. ágúst 1911. 
210 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 25.–28. september 1908. 
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að kaupa af Þórði landskika sem Sólveig hafði fengið í arf eftir föður sinn, og fékk dágóðan 

pening fyrir, en sá fór nánast allur upp í skuldir.211 Þórður segist þá vera „alslaus með börnin 6 

tals bæði til fæðis og klæðis“.212 Þann 26. október hefst Þórður handa við bókband á ný.213 Með 

bókbandinu virðist Þórður hafa næði til að sinna hugðarefnum sínum, yrkir meðal annars mjög 

fallegt ljóð til dóttur sinnar Þóreyjar, sem þá var tæplega 8 mánaða, og 30 erinda Skessurímu.214  

 Þann 28. nóvember heldur Þórður sinn fyrsta ljóðaupplestur í Bolungarvík. Deginum 

áður hafði hann útbúið miða sem hann hafði stimplað á með sérstökum stimpli sem á stóð „Þ 

Þ Grunnvíkingur kveður 28 nó 1911“. Hann segir að metaðsókn hafi verið, en alls hafði Þórður 

50 krónur upp úr krafsinu.215 Fjórum dögum síðar var svo annar upplestur á Ísafirði, en sá var 

illa sóttur og fékk Þórður aðeins um fimm krónur í eigin vasa eftir að hafa greitt fyrir salinn. 

Daginn eftir hélt hann út í Hnífsdal og hélt upplestur þar, og græddi á því 15 krónur.216 Þórður 

er farinn að flytja þessa upplestra nokkuð reglulega veturinn 1911; misvel selst inn á þá, en 

þeir borga sig alltaf og Þórður segir að fólk láti vel af vísum hans.217 Í desember liggur ágætlega 

á Þórði og fjölskyldan virðist hafa það þokkalegt.218 Þórður yrkir ljóð gegn greiðslu og flytur 

vísu sínar í heimahúsum.219 Þess á milli heimsækir hann vini og les bækur.220 Jólin voru 

tíðindalítil og Þórður endaði árið 1911 hjá vinafólki á Suðureyri í góðu yfirlæti.221  

 

 

 

1912 
 

Klukkan þrjú á nýársnótt 1912 hélt Þórður af stað frá Suðureyri til Bolungarvíkur. Honum þótti 

skemmtilegt að vera einn á ferð á nýársnótt og orti vísu um heiðina og tunglið sem lýsti honum 

leið. Þórður var kominn heim rétt undir morgun.222 Þórður stundaði bókband af kappi í upphafi 

																																																								
211 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 7. og 11. október 1911. 
212 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 11. október 1911. 
213 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 26. október 1911. 
214 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 11. nóvember 1911. Þórður yrkir einnig ljóð um litla 
telpu sem heitir Indíana, sjá Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 28. október 1911. 
215 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 27.–28. nóvember 1911. 
216 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 2.–4. desember 1911. 
217 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 7. desember 1911. 
218 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 12. desember 1911. 
219 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 5., 14. og 18. desember 1911. 
220 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 15. og 17. desember 1911. 
221 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 31. desember 1911. 
222 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1. janúar 1912.	
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árs, og vinnur þar á milli í verslun Skúla Thoroddsen, oft mjög langar vaktir.223 Þrátt fyrir að 

Þórður virðist vinna mikið á þessum tíma þurfti fjölskyldan að þola mikinn skort sem áður fyrr. 

Um miðjan febrúar segir Þórður ekkert vera til að borða utan þorskhausa og að enginn sé 

eldiviðurinn.224 Í byrjun mars kvartar Þórður aftur undan allsleysi, en segir það þó verst af öllu 

að hann eigi ekkert tóbak.225 Þátt fyrir mikla fátækt er þó annar bragur yfir dagbókarfærslum 

Þórðar í byrjun árs 1912 en var á árinu áður. Hann er byrjaður að yrkja aftur skemmtiljóð um 

daginn og veginn, meðal annars lofsöng um öskudaginn og fallegt ljóð til Þóreyjar litlu.226 

Þórður nefnir börn sín og konu ekki oft í dagbókum sínum, en þegar hann gerir það er það alltaf 

með hlýju.227 Þórði virðist hafa verið mjög annt um að börn hans fengju menntun þrátt fyrir 

bág kjör og þegar hér er komið við sögu höfðu Petrína, Ástrún og Skúli öll verið send til 

kennara.228 

 Í byrjun apríl fór Skúli að Hrafnabjörgum, en hann átti að vera smali þar um sumarið. 

Þórður lýsir því svo: „Ég átti bátt með að skilja við Skúla, því mér þótti vænt um hann. [...] Jón 

E[lías] sonur minn elti mig altaf því hann saknaði bróður síns. Í dag keifti ég mér „Ljósbláan 

hatt“ einkennilegan á lit. Hann kostaði 2 kr. 75 aur, mér þótti gaman að fá hann því eingin sem 

ég hef seð á svo litan hatt.“229 Nýi blái hatturinn virðist hafa verið einhver sárabót eftir að hafa 

þurft að kveðja Skúla. Þeir feðgar virðast hafa verið nokkuð nánir og fylgdi Skúli föður sínum 

oft á ferðum hans. Eitthvað hefur Skúli erft af skáldgáfu föður síns, en hann orti sína fyrstu 

vísu 6 ára gamall. Þórður skrifaði vísuna upp í dagbók sína og virðist hafa verið stoltur af syni 

sínum.230 Rétt rúmum mánuði síðar er Petrína sótt af Halldóri Guðmundssyni, en Petrína átti 

að dvelja hjá honum á Suðureyri. Þórði þótti erfitt að kveðja hana.231  

 Í apríl og fram á sumar fór Þórður töluvert á sjó, en lítið aflaðist í upphafi sumars og 

því ekki mikið upp úr því að hafa. Þann 10. júní fluttu Þórður og Sólveig ásamt börnum aftur 

til Ísafjarðar.232 Í júní og júlí fiskast betur, Þórður er mikið á sjó og allt gott að frétta af 

fjölskyldunni. Á þessum tíma fer Þórður í lengri túra en áður, um viku í senn, og fær greitt um 

																																																								
223 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 3.–10. janúar og 19.–26. janúar 1912. 
224 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1. mars 1912. 
225 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 15. febrúar 1912. 
226 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 10. og 21. febrúar 1912. 
227 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 7. ágúst 1910 og 12. desember 1911. 
228 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 8. nóvember 1909, 4. nóvember og 14. desember 
1911. 
229 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 3. apríl 1912. 
230 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1. júlí 1910 og ljóð Skúla Lbs 137 NF: 
Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 29. desember 1908. 
231 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 19. maí 1912. 
232 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 14. ágúst 1912.	
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25 krónur fyrir túrinn.233 Þórður fékk mikla vinnu þetta sumar og hafði lítinn tíma fyrir nokkuð 

annað en að fara á sjó. Þó orti hann einstaka vísu inn á milli um hversdagslega hluti eins og 

áður.234 Fjárhagsstaða Þórðar virðist vera óvenjugóð eftir sumarið, hann náði meira að segja að 

kaupa sér jakkaföt, þau fyrstu sem hann hafði átt um ævina.235  

 Áhugavert er að sjá að á þessum tíma verður Þórður fyrir meira félagslegu mótlæti en 

áður. Hann segist verða fyrir aðkasti nokkrum sinnum, til dæmis er hann sleginn á götu úti án 

þess að fá skýringu á því og skipsverji reynir að kyrkja hann í svefni.236 Þegar Þórður fer til 

Munaðarness í lok október til að slátra fé segir hann eftirfarandi um móttökur Elísabetar 

tengdamóður sinnar: „Hélt svo norður að Munaðarnesi um kvöldið til teingdamóðir. Ekki var 

mér þar sérlega vel tekið og ver en áður.“237 Erfitt er að segja til um hvers vegna viðmót 

tengdamóður Þórðar gagnvart honum hefur breyst til hins verra, mögulega er bara um tilviljun 

að ræða. Líklega hefur þó komið upp eitthvert ósætti milli Elísabetar og Þórðar, því seinna í 

dagbókinni talar hann heldur illa um hana, og segir hana halda börnum sínum „í járn köldum 

og sterkum ófrelsis hlekkjum.“238 Þetta er ekki í samræmi við það sem Þórður sagði um Elísabet 

þegar Þórarinn var skilin eftir hjá henni í júní 1907.239  

 Þegar Þórður snýr heim úr ferð sinni á Munaðarnes tók hann aftur til við bókmenntaiðju 

hvers konar.240 Enn og aftur er Þórður í skuldavandræðum, og 18. nóvember ákveður hann að 

senda fátækranefnd bréf þar sem hann óskar eftir 60 til 70 króna styrk.241 Nokkurum dögum 

seinna fékk hann afhenda 20 króna ávísun frá fátækranefndinni, og svo aðrar 20 krónur úr 

bæjarsjóði.242 Í lok nóvember fer Þórður til Suðureyrar í heimsókn til Magnúsar frænda síns, 

sem hafði búið þar síðan um sumarið.243 Þórður gistir hjá Magnúsi í nokkrar nætur og fer vel á 

með þeim frændum. Auk þess hittir Þórður Petrínu dóttur sína og þótti vænt um það.244 Áður 

en hann snýr aftur til Ísafjarðar heldur Þórður kvöldskemmtun á Suðureyri og fær 20 krónur 

fyrir.245 Á Ísafirði er Þórður samur við sitt, yrkir ljóð eftir pöntunum, heldur ljóðaupplestra og 

vinnur við bókband.246 

																																																								
233 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 26. júní til 5. júlí og 14.–21. júlí 1912. 
234 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 14. ágúst og 4. september 1912. 
235 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 28. ágúst 1912. 
236 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 30.–31. júlí 1912. 
237 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 26. september 1912. 
238 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 4. október 1912. 
239 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 16. júní 1907. 
240 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 11. nóvember 1912. 
241 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 18. nóvember 1912. 
242 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 22.–23. nóvember 1912. 
243 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 8. ágúst 1912. 
244 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 28. nóvember til 3. desember 1912.	
245 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1. desember 1912. 
246 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 9.–14. desember 1912. 
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 Rétt fyrir jólin 1912 fékk Þórður úthlutað öðrum 20 krónum úr bæjarsjóði í gegnum 

fátækranefnd. Auk þess fékk hann ávísun fyrir súkkulaði, eplum og öðru góðgæti frá góðum 

mönnum á Ísafirði sem höfðu safnað saman peningum til að gleðja fátæka, svo þeir gætu gert 

sér dagamun yfir hátíðirnar.247 Á aðfangadag fengu börn Þórðar kerti, epli, appelsínur og fleira 

frá Jóni E. Samúelssyni verslunarstjóra.248 Á gamlárskvöld fór Þórður til messu, og svo spiluðu 

Sólveig, börnin og vinafólk langt fram á nótt.249 Þórður endar dagbók sína fyrir árið 1912 á 

þessum orðum:  

 

Svo hef ég nú endað þetta ár 1912 er mér og mörgum hefur reinst mjög ervitt það hefur 

verið óminnilegt apla leisis ár og skilur því eftir margar og miklar endurminningar hjá 

þeim er búa við sjávarsíðuna. Þeir hafa margir haft við bág kjör að búa margir verða nú 

við þessi ára mót að líða sult og nekt vegna apla og atvinnu brest á liðnu ári mér hefur 

líka liðið að mörgu leiti illa á því og sakna því ekki þó það sé liðið í aldanna skaut.250 

 

 

 

1913 
 

Árið 1913 byrjar miður vel hjá Þórði og fjölskyldu. Þórður segir að sér líði illa, og ekkert sé til 

til að kynda og lítið til að borða.251 Þórði var neitað um lán og gekk illa að framfleyta sér og 

sínum, sem endaði með því að hann leitaði til fátækranefndar í þriðja skipti.252 Það virðist þó 

hafa dugað skammt og leið fjölskyldan mikinn skort þessa fyrstu mánuði ársins.253 Þann 16. 

janúar fluttu Þórður og Sólveig með börnin í kjallaraíbúð gegn lægri mánaðarleigu.254 Þórður 

vinnur við bókband og skrifar bréf fyrir fólk, auk þess sem hann fær krónu hér og þar fyrir að 

yrkja og fara með ljóð sem oft áður.255  

Um miðjan febrúar hittir Þórður Theódór Friðriksson rithöfund, sem sannfærir hann um 

að fara til Reykjavíkur. Þórður átti varla til hnífs og skeiðar en ákveður þó að fara eftir að hafa 

																																																								
247 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 20. –21. desember 1912. 
248 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 24. desember 1912. 
249 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 31. desember 1912. 
250 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 31. desember 1912. 
251 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1.–3. janúar 1913. 
252 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 8. og 19.–21. janúar 1913. 
253 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 7. febrúar 1913. 
254 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 16. janúar 1913.	
255 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 12. og 24.–30. janúar og 6. og 9. 
febrúar 1913. 
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fengið lán fyrir fargjaldinu hjá Finni Þórðarsyni frænda sínum, sem lofaði jafnframt að Sólveig 

gæti leitað til sín ef hana vanhagaði um eitthvað. Þórður pakkaði saman eigum sínum og hélt 

ásamt Theódóri af stað með strandskipinu Vestu. En þeir komust ekki langt því skipið sigldi í 

grunningar og strandaði. Farþegar fóru í land á björgunarbátum og engin stórkostleg hætta 

virðist hafa verið á ferðum. Tveimur dögum seinna kom annað skip, Botnía, og flutti Þórð til 

Reykjavíkur. Hann var þangað kominn 20. febrúar og kom sér fyrir á Herkastalanum, húsi 

hjálpræðishersins í Reykjavík.256 Eftir það fara Þórður og Theódór í göngu um bæinn, fá sér 

kaffi á kaffihúsi og spásséra upp Vesturgötu endilanga og hitta þar fyrir Ólaf Björnsson ritstjóra 

Ísafoldar. Þórður bankar upp á hjá Skúla Thoroddsen, en hann og Þórður voru ágætir mátar 

eins og áður hefur verið nefnt. Þórður fer í heimsókn í prentsmiðjuna Gutenberg og á 

Landsbókasafnið og skoðar starfsemi þeirra.257 Í Gutenberg fær hann því framgegnt að 

ljóðasafn hans, Carmina, verði prentuð í 1500 eintökum.258 Þórður seldi svo áhugasömum 

Carminu, og fékk vini og vandamenn til að selja fyrir sig.259 Þórður var beðinn um að skrifa í 

dagblaðið Vísi um strand Vestu og var lýsing hans á atburðunum birt 21. febrúar.260 Auk þess 

birtist í Vísi 16 vísna kvæði eftir Þórð um Vestustrandið.261 

Þann 26. febrúar 1913 birtist í Vísi eftirfarandi auglýsing: „Ekta íslenskur 

rímnakveðskapur í kveld í Bárunni. Þórður Þ. Grunnvíkingur kveður. Aðgönguverð afarlágt, 

aðeins 35 au. Allir þurfa að koma.“262 Samkvæmt Þórði gekk ljóðaupplesturinn vel, og hann 

sótti „mart fólk af öllum stjettum“, þó ekki fylgi sögunni nákvæmlega hve mikið Þórður hafði 

mikið upp úr krafsinu þetta kvöld.263 Á meðan á dvöl Þórðar í Reykjavík stóð, eyddi hann 

miklum tíma með doktor Jóni Þorkelssyni, landsskjalaverði og rithöfundi, eða Jóni forna eins 

og hann var nefndur.264 Vel fór á með þeim og sagði Þórður að hann vildi að Jón fengi 

dagbækur sínar í hendur eftir dauða sinn.265 Þórður náði þannig að ráðstafa dagbókum sínum 

aðeins rúmu hálfu ári fyrir andlát sitt. Þórður yfirgaf Reykjavík 1. mars er hann gekk um borð 

á skipinu Ceres, og var fimm daga á leiðinni heim. Margir tóku sig saman við að aðstoð 

Sólveigu á meðan Þórður var í burtu, og var hún og börnin kát þegar Þórður kom heim.266  

																																																								
256 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 17. febrúar 1913. 
257 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 20.–25. febrúar 1913. 
258 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 24. febrúar og 1. mars 1913. 
259 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 3., 12. og 25. mars1913. 
260 Vísir 21. febrúar 1913, bls. 1–2. 
261 Vísir 23. febrúar 1913, bls. 2–3. 
262 Vísir 26. febrúar 1913, bls. 10. 
263 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 26. febrúar 1913. 
264 Flett upp á http://manntal.is. 
265 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 28. febrúar 1913. 
266 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1.–5. mars 1913.	
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 Þann 1. apríl hófst vorvertíðin og Þórður fer á sjó og það fiskast frekar illa til að byrja 

með.267 Þann 22. apríl fylgir Þórður Skúla áleiðis til Hólmavíkur, en hann er þar smali um 

sumarið.268 Fyrstu vikur sumarsins 1913 voru mjög kaldar, aðfaranótt 1. júní var svo mikið 

frost að vatn fraus inni hjá Þórði.269 Þann 19. júní fæðist Þórði og Sólveigu 19 marka 

stúlkubarn, og heilsaðist móður og barni vel.270 Í upphafi árs hafði Þórður skrifað ritdóm í 

Vestra um ævisögu Bólu-Hjálmars eftir Símon Dalaskáld. Þórði þykir ekki mikið til 

ævisögunnar koma, og segir að Símon sé „í alla staði óhæfilegur til að safna eða rita sögur“ 

enda bæði fljótfær og trúgjarn.271 Magnús frændi Þórðar tók upp hanskann fyrir Símon í Vestra 

3. mars, og sagði um margt varið í bók Símonar, þó svo að það væru ekki allir sammála um 

greiningu hans á Bólu-Hjálmari. Magnús endar ritdóminn á þessum orðum: „Að síðustu þakka 

ég frænda mínum, Þórði Þ. Grunnvíking fræðimanni fyrir ritdóminn, því margt er þar snjallt 

sagt og sumt forkunarvel, svo sem höfundi þeim er lagið er hann ritar óbundið mál.“272 Úr 

þessu má lesa að Magnús sé að skjóta á skáldskap Þórðar með því að undirstrika að það 

óbundna sem hann ritar sé vel gert. Þórður segir þá í dagbók sinni að Magnús fari ekki með rétt 

mál, og að Friðrika móðir Magnúsar sé sammála sér um það.273 Það vildi svo til að þann 23. 

júní kom Símon Dalaskáld til Ísafjarðar, og Þórður gaf sig þá á tal við hann. Þórður lýsir 

samskiptum þeirra svo: 

 

Ég fór þá þangað og spurði þennan mann að heiti, hann svarar jeg heiti Símon? Hvers 

son spir jeg. Hann svarar Bjarnason þjóðkunnur maður þá kvað ég 

 

Ertu Símon sem að rímur kveður 

útaf sögum íslenskum 

undir lögum þjóðkærum. 

 

Hlinur kjóla Hjálmari Bólu níðir 

og ljóðin bjagar merskis mans 

er mjög ní saga vottar hans. 

 

																																																								
267 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1., 11. og 18. apríl og 1. maí 1913. 
268 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 22. apríl 1913. 
269 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1., 5. og 6. júní 1913. 
270 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 19. júní 1913. 
271 Vestri 7. febrúar 1913, bls. 19. 
272 Vestri 22. mars 1913, bls. 43. 
273 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 24. mars 1913.	
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Jeg er veikur segir Símon og get ei svarað.274 

 

Ritdeilur Þórðar og Magnúsar um bók Símons um Bólu-Hjálmar er eitt af mörgum dæmum um 

hlutverk tímaritsins Vestra hjá hinum vestfirsku berfættu sagnfræðingum, en þeir birtu margir 

hverjir efni sitt í Vestra og varð blaðið þannig málgagn þeirra.275 

 Síðustu færslur í dagbók Þórðar lýsa aðallega ferðum á sjó, síðasta dagbókarfærslan er 

dagsett 23. júlí 1913. Þann 4. október 1913 birtist eftirfarandi tilkynning í dagblaðinu 

Norðurlandi: 

 

Á mánudaginn fórst bátur í fiskiróðri á Ísafjarðardjúpi í góðu veðri. Ekki er kunnugt 

hvernig slysið hefir atvikast, en enskur botnvörpungur fann bátinn úti í Djúpinu á 

þriðjudaginn og var þá lík annars hásetans (G.F.) í honum. [...] Hásetar voru 

Guðmundur Finnbogason og Þórður Þórðarson Grunnvíkingur, báðir giftir og áttu mörg 

ung börn. Þórður var fræðimaður talsverður og liggur ýmislegt skrifað eftir hann.276 

 

Þannig lauk ævi Þórðar og dauði hans var reiðarslag fyrir Sólveigu. Hún leitaði til 

fátækranefndar en það var ekki nóg en það var ekki nóg til að halda börnunum og þurfti hún 

að láta flest börnin sín frá sér, sem mun vera það erfiðasta sem hún hafði gert.277 Í manntali 

1920 er Kristín Unnur, stúlkan sem fæddist í júní 1913, eina barnið sem býr með Sólveigu. 

Petrína er þar skráð sem tvítug vinnukona á Ísafirði, Ástrún og Þórey Sólveig, 19 og 9 ára fóru 

saman til Krossaness í Árnessýslu, Skúli 18 ára er skráður sem hjú að bænum Ósi í 

Hrófbergshreppi og Jón Elías 15 ára í Hagakoti í Ögurhreppi. Hin sex ára Emilía var send að 

Bolungarvíkurseli í Grunnavíkurhreppi.278 Börnin héldu þó minningu föður síns á lofti, þar sem 

minnisvarði um drukknaða sjómenn var reistur á Ísafirði árið 1974 að hluta til fyrir pening sem 

börn Þórðar og Sólvegar gáfu til minningar um foreldra sína.279 

 

 

																																																								
274 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 23. júní 1913. 
275 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 196–198. 
276 Norðurland 4. október 1913, bls. 150. 
277 Morgunblaðið 21. janúar 1997, bls. 34 
278 Flett upp á http://manntal.is. 
279 Morgunblaðið 14. ágúst 1974, bls. 2. 
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Þórður sem berfættur sagnfræðingur 
 

 

 

Einkenni og innihald dagbókanna 
 

Þórður skrifaði dagbókarfærslu á hverjum einasta degi frá 15. júní 1907 til 23. júlí 1913, 

stundum margra blasíðna langar, en stundum aðeins með upplýsingum um veðrið þann daginn. 

Ástæða er til að athuga nánar þessar dagsetningar, og hvað verður til þess að Þórður byrjar að 

skrifa dagbók, en einnig af hverju síðasta færslan er 23. júlí 1913, rúmum tveimur mánuðum 

áður en Þórður deyr. Auðvelt er að afmarka upphaf dagbókaskrifanna, en þau hefjast þegar 

Þórður þarf að bregða búi og yfirgefa býli sitt að Hlöðum. Það hefur eflaust verið erfitt fyrir 

Þórð að sætta sig við að þurfa að flytja á brott, en á sama tíma markar flutningurinn til Ísafjarðar 

nýtt upphaf hjá Þórði. Þegar hann flyst í þéttbýlið hefur Þórður tækifæri til þess að sinna 

fjölbreyttari verkefnum tengdum fræðimennsku sinni, svo sem áðurnefnda ljóðaupplestra, og 

er í návígi við fleira fólk sem hefur áhuga á fræðum og auðveldar því samskipti hans við það. 

Auk þess má reikna með að það hafi verið töluvert auðveldara að afla sér tekna sem bókbindari 

í þéttbýli en í Árneshreppi. Þórður hefur líklega byrjað dagbókaskrif sín sem hluta af þessu 

nýja upphafi, og hann notar dagbækurnar til þess að skrá hjá sér þau samskipti sem hann á við 

fólk með sama áhuga hans á skáldskap og fræðimennsku.280 Auk þess hvetur reynsla Þórðar af 

Ungmennafélagi Bolungarvíkur hann til þess að semja sitt fyrsta leikrit.281  

 Erfiðara er að átta sig á því af hverju Þórður hættir skindilega að skrifa í dagbók sína 

23. júlí. Ein möguleg ástæða fyrir því er sú að Þórður hafi ekki ritað niður í dagbækurnar 

jafnóðum, heldur skrifað hjá sér annars staðar, eða hreinlega lagt á minnið það sem á daga hans 

hafði drifið, og svo fyllt inn í dagbókina seinna. Annað sem bendir til þess að sú gæti verið 

raunin er að stundum má lesa úr textanum að Þórður horfi til baka á atburðina sem hann er að 

lýsa.282  

 Þórður virðist leggja sig fram við að lýsa merkilegum hlutum sem gerast í kringum 

hann, auk þess sem hann fjallar inn á milli um heimsmálin. Hann segir frá ósættum, slagsmálum 

og drykkjulátum nágranna sinna, nýjungum og merkisviðburðum, líkt og þegar síðasti 

																																																								
280 Þar má til dæmis nefna Jósep Sveinsson og Magnús Hj. Magnússon.  
281 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 14. Mars 1910. 
282 Sjá til dæmis frásögn af manni Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1. janúar 1911. 
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torfbærinn var rifinn á Ísafirði, og skýtur inn fróðleik um það sem er að gerast út í heimi.283 

Allt sem hann ritar niður á þó eitt sameiginlegt og það er það að augljóst er að Þórður er ekki 

aðeins að skrifa dagbók fyrir sig sjálfan, heldur fyrst og fremst í þeim tilgangi að hún verði 

lesin af öðrum. Þetta sést glögglega á mörgum mannlýsingum, þar sem hann gengur til dæmis 

úr skugga um að rugluingur myndist ekki þegar hann hefur nefnt tvær manneskjur með sama 

nafni, og gefur þeim viðurnefni til aðgreiningar.284 Auk þess vitnar hann oft í fyrri 

dagbókarfærslur til þess að setja atburði í samhengi, og ef hann gleymir að minnast á eitthvað 

sem hann telur mikilvægt bætir hann því inn í textann seinna.285 Loks má nefna það að Þórður 

gekk úr skugga um það að dagbækur hans yrðu varðveittar eftir dauða hans með því að óska 

þess að Jón Þorkelsson þjóðskjalavörður myndi fá dagbækur sínar eftir dauða sinn.286 Þetta 

gekk hins vegar ekki eftir, því að dagbækur Þórðar og öll hans skjöl voru í umsjá fjölskyldu 

hans til ársins 1998.287 

 

 

 

Söfnun og miðlun handrita 
 

Í dagbókum sínum greinir Þórður í ótal tilvikum frá því að hann safni, láni, kaupi eða skrifi 

upp handrit, bækur og annan texta. Þórður eyddi ekki aðeins miklum tíma og orku í þetta starf, 

heldur einnig fjármunum, eins og fram hefur komið. Þórður keypti mikið af bókum, var helst 

um að ræða skáldsögur, oft erlendar þýðingar, þjóðsögur eða sálmabækur. Samkvæmt Þórði 

kostaði ódýrasta bókin sem hann hafði nokkurn tíma keypt 5 aura, en sú dýrasta sem Þórður 

nefnir kostaði tvær krónur og 50 aura.288 Mikil velta hefur verið á bókum Þórðar, dæmi er um 

að hann hafi farið á bókauppboð og losað sig þar við „56 bækur, mest útlent skáldsagnarusl, 

sem ég kæri mig ekki mikið um.“289 Á sama uppboði keypti hann bækur fyrir tvær krónur og 

10 aura. Þórður keypti ekki aðeins bækur, heldur eru vísbendingar um að hann hafi einning 

gegnt einhverju hlutverki í sölu og dreifingu á þeim. Þann 9. júní 1913 skrifar Þórður: „Kom 

																																																								
283 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 16.–20. júní, 30. júlí 1907, 20. ágúst 
1909 og 28. ágúst 1910. 
284 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 10. september 1907. 
285 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 18. apríl og 8. nóvember 1911. 
286 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 28. febrúar 1913. 
287 Sigurður Gylfi Magnússon, Fortíðardraumar, bls. 88–89. 
288 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 2. mars og 18. desember 1909, 7. mars 
og 16. og 23. júní 1910. 
289 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 19. desember 1911 
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[Sigurður Erlendsson farandbóksali] heim til mín og bað mig fyrir bækur þessar [...] Als vóru 

bækurnar uppá rúmar 70 kr.“290 Af orðalagi Þórðar má ráða að hann hafi tekið við bókunum, 

mögulega til að geyma þær, en kannski til þess að selja þær áfram. Ólíklegt verður að teljast 

að Þórður hafi keypt þær sjálfur, þar sem að 70 krónur var afarhá upphæð, og hann segist vera 

beðinn fyrir bækurnar. Þórður hættir að halda dagbók stuttu seinna, þannig að erfitt er að segja 

nákvæmlega til um hvert hlutverk hans var. Í ferð sinni til Reykjavíkur biður Jón Þorkelsson 

Þórð um að útvega honum bækur, þar af Konungskomurímu sína, auk annarra bóka sem 

prentaðar voru á Ísafirði.291 Þessi aðild hans að bókasölu og dreifingu undirstrikar stöðu Þórðar 

sem fræðimanns og menningarvita í samfélagi sínu.292  

 Í minningarorðum sínum um Þórð kallar Magnús hann mesta forsvarsmann rímna.293 

Þær voru eitt hans aðaláhugamál, sem sést greinilega á öllum þeim rímum sem hann orti, en 

einnig á öllum þeim rímum sem hann sankaði að sér og skrifaði upp. Sumt af þessu er varðveitt 

í dagbók Þórðar, annað í samtíningsbókum sem varðveist hafa eftir hann. Þann 24. júlí 1910 

nefnir Þórður að hann hafi afritað Rímur af Héðni og Hlöðver eftir Stefán Ágúst Jóhannsson 

frá árinu 1894, en samkvæmt honum voru það um 600 vísur, og því um verðugt verkefni að 

ræða.294 Auk þessa var Þórður iðinn við að skiptast á rímum við aðra áhugamenn um 

skáldskap.295 Þann 28. janúar 1908 skrifar Þórður: „Kom til mín Magnús frændi minn með 

Rímur af Þórði hreðu, eftir Sigurð Breiðfjörð þær hefði jeg ekki fyrri sjeð þær eru ekki vel 

kveðnar skrifaðar eftir Sighvat sagnfræðing Grímsson á Höfða í Dýrafirði.“296 Þetta er gott 

dæmi um hvernig handrit ferðuðust á milli berfættra sagnfræðinga, Sighvatur skrifar rímurnar 

upp, Magnús fær þær í hendur og gefur svo Þórði. Þórður hefur svo mögulega skrifað rímurnar 

upp og þær haldið áfram flakki sínu. Þórður kaupir sér einnig margvíslegar rímur og þiggur frá 

öðru samferðafólki sínu, eins og til dæmis þegar hann fær rímur frá móður Magnúsar.297 Auk 

þess skrifar hann upp rímur sem annað fólk fer með fyrir hann í dagbók sína.298 Hvort sem um 

var að ræða ljóð, skáldsögur eða fræði lánaði Þórður oft efni sitt og fékk lánað frá öðrum, bæði 

til að fræðast og eflaust í einhverjum tilvikum til að skrifa upp.299 Þetta varð til þess að hann 

																																																								
290 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 9. júní 1913. 
291 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 25. febrúar 1913. 
292 Fleiri dæmi er að finna um að fólk fái bækur frá Þórði, sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar 
Grunnvíkings: 8. febrúar 1909 
293 Vestri 44, bls. 174. 
294 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 24. júlí 1910. 
295 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1. ágúst og 22. og 29. september 1907. 
296 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 28. janúar 1908. 
297 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 13. nóvember 1907 og 24. mars 1912. 
298 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 9. ágúst 1911. 
299 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 10. mars 1908 og 22. febrúar, 1. júlí 
og 4. og 12.–13. desember 1910, 12. febrúar, 5. mars og 15. desember 1911 25. febrúar 1913 og víðar.  
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hafði aðgang að mjög fjölbreyttu lesefni sem hann greinir oft frá í dagbókum sínum. Má þar 

nefna Passíusálma Hallgríms Péturssonar, Hómerskviður, Landnámu og Árbækur Espólíns.300 

Uppskriftir Þórðar úr Landnámu eru varðveittar á Handritasafni Landsbókasafns Íslands – 

Háskólasafni, með inngangi þar sem hann greinir frá því hver átti upphaflega handritið, sem 

kemur heim og saman við það sem Þórður skrifar í dagbókina.301 

 Auk þess að safna rímum fékkst Þórður við að skrifa upp fjölbreytt efni. Má þar nefna 

ættartölur, sína eigin annarra, ævintýri eftir gömlum handritum, bók um himingeiminn og 

annála.302 Þórður hafði mikinn áhuga á öllu því sem tengdist fornri tíð og sögu lands og þjóðar, 

og sést það vel á hve iðinn hann var við að rita þjóðsögur.303 Þær ritaði hann upp eftir handritum 

sem hann fékk víðsvegar frá, til dæmis fékk hann þjóðsögur Jóns Árnasonar frá Jóni Elíasi 

Jónssyni mági sínum.304 Mikið af uppskriftum Þórðar af þjóðsögum eru varðveittar á 

Handritasafni Landsbókasafns Íslands – Háskólasafni.  

 Auk þjóðsagna er þar að finna allskyns efni sem Þórður hefur skrifað upp. Sumt af því 

er aðeins almennar upplýsingar, eins og listar yfir bæjanöfn, prestatöl og fleira, annað frásagnir 

og tímaritsgreinar, og yfirleitt greinir Þórður skilmerkilega frá því hverju hann skrifar upp eftir. 

Má sem dæmi nefna Mannfræði og fornleifafræði og fleira sem hann skrifar eftir Benedikt 

Gröndal og Annál eftir Magnúsi Magnússyni sýslumanni.305 Sumt af því sem varðveist hefur 

eftir Þórð er aðeins sundurlausir fróðleiksmolar, þar sem hann virðist reyna að koma allri 

vitneskju sem hann býr yfir á blað. Má þar nefna lista yfir ýmsar uppfinningar, samanburð á 

hraða ýmissa hluta (til dæmis gangandi manni, hesti á brokki, járnbrautarlest og bréfdúfu) og 

uppskriftir úr dagblöðum, tímaritum og fræðiritum sem hann segist hafa safnað saman 

sjálfur.306  

 

 

 

																																																								
300 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 4. maí og 11. júní 1908, 10. febrúar 
1912 og 3. júlí 1913. 
301 Lbs 137 NF: Ómerkt rauð bók, „Úr Landnámu anno 1688“, bls 73. 
302 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 5. maí, 28. nóvember og 3. desember 
1910, 8. mars 1911 og 7. júní 1913.  
303 Vestri 18. nóvember 1913, bls. 174 og Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 20.–21. 
nóvember 1907 og Lbs 137 NF: Þórarinn Þórðarson, bls. 1–36. 
304 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 11. nóvember 1908 9. janúar 1911, 24. 
mars 1912 og 9. júní 1913. 
305 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Ómerkt rauð bók og ómerkt stílabók bls. 39. 
306 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Ómerkt dökk bók, „Samanbruður á hraða“ og „Uppfundingar“, ómerkt stílabók 
bls. 36, 51, 60, Mímir 1 og 7 og víðar. 
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Samskipti við berfætta sagnfræðinga 
 

Eins og áður hefur verið nefnt voru mikil samskipti milli berfættu sagnfræðinganna á 

Vestfjörðum, en þau samskipti voru lykilatriði í íslenskri handritamenningu.307 Þórður átti í 

miklum samskiptum við Níels Jónsson og Magnús Hj. Magnússon, en tengdist Sighvati 

Grímssyni Borgfirðing einnig töluvert. Þórður og Magnús voru ekki aðeins frændur heldur líka 

mikilvægir hvor öðrum þegar kom að fræðimennsku. Þórður átti í mestum samskiptum við 

Magnús af þeim berfættu sagnfræðingum sem hér hafa verið nefndir og eru ótalmörg dæmi í 

dagbókum Þórðar um að þeir skiptist á efni, bæði fræðilegs og bókmenntalegs eðlis.308 Þrátt 

fyrir að ósætti hafi komið upp á milli þeirra báru þeir virðingu fyrir hvor öðrum á faglegum 

grundvelli, og kölluðu hvorn annan fræðimann.309 Í bréfi sem Magnús skrifaði til Þórðar árið 

1900 minnist Magnús á mikilvægi þess að Þórður og hann sjálfur haldi upp á rímur, það sé 

hlutverk þeirra sem sannra fræðimanna að sjá verðmæti þeirra og skemmtanagildi.310 Þó voru 

þeir ófeimnir við að vera ósammála hvor öðrum. Þórður og Magnús eiga það til að skjóta á 

hvorn annan auk þess sem þeir áttu í ritdeilum í Vestra og var stirt á milli þeirra í kjölfar 

þeirra.311  

 Þórður og Níels Jónsson skrifuðust mikið í kjölfar dauða Halldórs bróður Níels, og er 

ljóst að þeir báru mikla virðingu fyrir hvor öðrum. Þann 2. nóvember birtust í Vestra eftirmæli 

um Halldór eftir Þórð og segir þar meðal annars: „Safnaði hann saman öllu er hann gat í náð af 

óprentuðum kvæðum og vísum eftir ýmsa höfunda, og ritaði upp úrval þeirra. [...] Dagbækur 

byrjaði hann að rita 15 eða 16 ára og hélt þeim hætti til dauðadags. Óefað kennir þar margra 

góðra grasa, því hann var athugull og hirti margt, sem aðrir meta lítils og kunna ekki að virða 

sem vera ætti[.]“312 Þórður sýnir þar að hann kann að meta kosti þess að halda dagbók og 

heimildagildi þeirra og dáist að Halldóri fyrir þá iðju sem hann stundar sjálfur, nefnilega að 

safna saman og skrifa upp allt það sem hann kom höndum yfir. Níels þakkar Þórði fyrir 

																																																								
307 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 125, 167 og 202–
203. 
308 Sjá til dæmis Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 1. ágúst og 29. september 1907, 13. og 
15. september 1908 og víðar. 
309 Þórður talar um Magnús sem „Magnús Hj. Magnússon frænda minn og fræðimann“ Lbs 137 NF: Dagbók 
Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 28. nóvember 1912 og Magnús segir í minningargrein Þórðar: „Við fráfall 
hans eigum við einum fræðimanninum færra.“, Vestri 18. Nóvember 1913, bls. 174. 
310 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 162–163. 
311 Þórður segir frá því að Magnús hafi ritað slök eftirmæli um konu Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar 
Grunnvíkings: 18. desember 1908. Magnús skýtur á skáldskap Þórðar í ritdeilum þeirra, sjá Vestri 22. mars 
1913, bls. 43. Um ritdeilur þeirra sjá Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and 
Microhistory, bls. 168 og 196.  
312 Vestri 2. nóvember 1912, bls. 170. 
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minningarorðin um bróður sinn í bréfi dagsett 3. Maí 1913, sem Þórði þótti mikið til koma og 

skrifaði orðrétt upp í dagbók sína. Níels segir að með því að skrifa minningarorð um Halldór 

hafi Þórður verið „fystur [sem] lést til þín heira að hér væri meira og betra tapað en í meðallagi. 

Þar síndir þú dómgreind þína og að hún var þér alvarleg og ljós, svo þú gast ekki orða bundist. 

Þú varst fystur til að viðurkenna hann [hæfileikamann], hafðir sjálfstæða skoðun sem auðvitað 

allir vita er þekkja nafn þitt og eru menn með sæmilegri sál.“ Níels heldur svo áfram og telur 

upp bækur sem voru í eigu Halldórs sem hann telur að Þórður ætti að fá að sjá. Í niðurlagi 

bréfsins segir Níels: 

 

Altaf er mér ógeðfelt að hugsa til þess að þú varst sama sem hrakin héðan einungis 

vegna auðæfaskorts sálar geislin einskis metinn sem þó einhverntíma verður réttlátar 

metin í heiminum. Hvað gat orðið úr þér ef nægir peningar hefðu stutt þig til menta 

úngan. Þar er hörmuleg til hugsun hvernig bestu sálir hverfa svo að kalla í tímans djúp 

án þess að njóta sín einungis fyrir fátæktar sakir.313  

 

Í þessum texta skín ekki aðeins í gegn aðdáun Níels á Þórði og vitsmunum hans, heldur er 

fátækt og neyð Þórðar undirstrikuð enn og aftur. Einnig er áhugavert að sjá hversu mikilvægt 

Níels virðist þykja að fá viðurkenningu á ágæti bróður síns. Gott samband og stuðningur sem 

berfættu sagnfræðingarnir sýndu hver öðrum var mikilvægur hluti af starfi þeirra, þar sem þeir 

deildu efni sín á milli. Þórður svarar Níels og segir að bréfið frá honum hafi verið það næstbesta 

sem hann hafi fengið yfir ævina, það besta hafi verið frá Sighvati Grímssyni Borgfirðing.314  

 Sighvatur var fæddur 1840 og því 38 árum eldri en Þórður.315 Þegar þeir áttu í 

samskiptum var Sighvatur búinn að gera sér gott orð sem alþýðufræðumaður, og var orðinn 

ráðsettur sem community scribe (vantar íslenska orðið hér).316 Þórður nefnir þónokkur tilfelli 

þar sem hann á í samskiptum við Sighvat. Má þar nefna þegar Magnús kemur færandi hendi 

með bækur sem Sighvatur hefur látið hann fá til Þórðar, auk orðsendingar sem Sighvatur sendir 

til Þórðar.317 Sighvatur skrifaði Þórði einnig bréf eftir að hafa lesið Konungskomurímu, og 

sagði hana vera lipurlega orta, en að tvö erinda hennar hefðu aldrei átt að líta dagsins ljós.318 

Sighvatur þurfti að þola mikla fátækt og stundaði búskap áður en hann byrjaði að einbeita sér 

																																																								
313 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 6. maí 1913. 
314 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 175–177. 
315 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 138. 
316 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 155.  
317 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 19.–20. nóvember 1908. 
318 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 181.  
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að fræðastörfum, líkt og Þórður.319 Saga þeirra er um margt lík, nema að í tilviki Þórðar náði 

hann aldrei almennilega að hífa sig upp úr fátæktargildrunni til þess að geta notið sín til fulls. 

Rétt áður en hann dó virtist margt vera á uppleið varðandi feril hans sem fræðimanns, ferð hans 

til Reykjavíkur hafði gengið vel, þar hafði hann fengið Carminu sína prentaða og haldið vel 

sóttan ljóðaupplestur. Áform voru um að halda annan slíkan á Hesteyri haustið 1913.320 Rétt 

áður en Þórður deyr skrifar hann Magnúsi bréf þar sem hann segist ætla að fara á Hornstrandir 

til þess að geta skrifað almennilega sögu þeirra.321 Auðvelt er að sjá fyrir sér að með því 

áframhaldi hefði Þórður getað blómstrað sem fræðimaður og skáld og að sálargeisli hans yrði 

loksins réttlátt metinn. 

 

 

 

Niðurstöður 
 

Í þessarri ritgerð hafa dagbækur Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings verið teknar til athugunar í 

tilraun til að varpa ljósi á líf Þórðar og hlutverk hans í samfélagi sínu. Við lestur á dagbókunum 

fær maður innsýn í hugarheim Þórðar, líf hans og fjölskyldu. Þórður var alla sína tíð bláfátækur, 

innkoma launa og útistandandi skuldir eru stór hluti af því sem hann ritar í dagbækur sínar. 

Hann greinir frá þeim störfum sem hann tekur að sér, og yfirleitt frá þeim launum sem hann 

fær fyrir. Þórður og Sólveig kona hans eignuðust 11 börn, þar af létust þrjú skömmu eftir 

fæðingu, en átta komust á legg. Þórður nefnir fjölskyldu sína ekki oft í dagbókum sínum, en 

þegar hann gerir það skín væntumþykjan í gegnum textann. 

 Við lestur og greiningu á dagbókum Þórðar má segja að tvennt standi uppúr. Í fyrsta 

lagi það hvernig Þórði tókst að framfleyta sér á bókmenntaiðju sinni, undir hana fellur 

bókbandið, skáldskapurinn, fræðastörfin og allt sem því tengist, og hvaða fórnir hann þurfti að 

færa til þess að geta sinnt hugðarefnum sínum. Í kjölfar þess að Þórður flutti til Ísafjarðar í júní 

1907 fékk hann ný tækifæri til þess að nýta hæfileika sína. Auk þess að semja ljóð eftir 

pöntunum fór Þórður að halda upplestra á skáldskap sínum, og drýgði þannig tekjur sínar 

töluvert. Þórður stundaði bókband af kappi, þá sérstaklega á veturna þegar færri tækifæri voru 

																																																								
319 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 142–144 og 146–
147. 
320 Lbs 137 NF: Dagbók Þórðar Þórðarsonar Grunnvíkings: 3. júlí 1913. 
321 Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, Minor Knowledge and Microhistory, bls. 179.  
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til að fara á sjó. Þess utan orti hann ýmiskonar vísur eftir pöntunum og seldi prentuð kvæði 

eftir sig sjálfan.  

 Í annan stað er það athyglisvert að skoða hlutverk Þórðar innan samfélags síns sem 

fræðimanns og skálds. Þórður var hluti af hópi alþýðufræðimanna sem kallaðir hafa verið 

berfættir sagnfræðingar. Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson hafa með rannsóknum 

sínum á framlagi þeirra sýnt fram á að þeir hafi spilað lykilhlutverk í aukinni lestrarkunnáttu 

og útbreiðslu alþýðumenningar með því að safna, skrifa upp og dreifa fjölbreyttu efni í formi 

handrita. Í þessari ritgerð hefur verið gerð tilraun til  þess að taka saman þá starfsemi sem 

Þórður stundaði sem gerir hann að berfættum sagnfræðing. Auk þess hefur verið bent á það 

hlutverk sem Þórður hafði í samfélagi sínu. Hann naut vinsælda sem skáld og var oft fenginn 

til þess að yrkja vísur fyrir fólk við ýmis tilefni. Þórður virðist hafa notið ákveðinnar virðingar, 

og eru mörg dæmi um það að fólk styrki hann og fjölskyldu hans. Líkleg skýring á því er sú að 

fólk hafi með því móti verið að styrkja Þórð fyrir það starf sem hann vann til að efla menningu 

í samfélag sínu. Þannig mætti flokka þá styrki og velvild sem Þórði var sýnd sem óbeinar tekjur 

af fræðistörfum hans. 

 Ýmislegt bendir til þess að Þórður hafi ekki haldið dagbók aðeins til að koma reiðu á 

hugsanir sínar, heldur hafi séð fyrir sér að einhver gæti haft gagn af því að lesa þær eftir dauða 

sinn, bæði bendir hann á heimildagildi dagbóka í minningarorðum sínum um Halldór Jónsson, 

berfættan sagnfræðing sem fékkst við svipaða hluti og Þórður, auk þess sem hann gerir sitt 

besta til að sjá til þess að dagbækur sínar endi á Landsbókasafninu með því að ánafna Jóni 

Þorkelssyni þjóðskjalaverði þær eftir dauða sinn, þá væntanlega í þeirri von að varðveitist og 

geti nýst fræðimönnum framtíðarinnar. 

 Þórður átti í töluverðum samskiptum við aðra berfætta sagnfræðinga á borð við Magnús 

Hj. Magnússon, Níels Jónsson og Sighvat Grímsson Borgfirðing. Samskipti á milli berfættra 

sagnfræðinga lykilþáttur í útbreiðslu handrita, þar sem þeir skiptast á efni og skrifa upp eftir 

hvor öðrum. Þórður lést langt fyrir aldur fram, á sjó þann 29. september 1913, aðeins 35 ára 

gamall og náði aldrei að losna undan oki fátæktarinnar.   
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