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Ágrip 

Í ritgerðinni er fjallað um börn í Vesturheimsferðum. Fyrst verður rætt almennt um börn 

af öllu landinu en síðan dregið saman og einblínt á börn sem fóru úr Borgarfjarðarsýslu. 

Skoðaðar eru fjölskylduaðstæður barnanna og hvernig þær voru við upphaf ferðalagsins 

og hvort mögulegt er að börnin hafi verið send ein út í fóstur til ættingja og eða vina. 

Rannsóknin takmarkast af þeim heimildum sem til eru og þeirra sem fundist hafa á 

meðan á henni stóð en töluvert af heimildum á þó eftir að gera aðgengilegri á 

veraldarvefnum hvort heldur sem innlendar eða erlendar heimildir. 
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Inngangur 

Drengurinn var sendur til Ameríku árið 1896, þá ellefu ára gamall.  Hann fór einn í 

þessa langferð vestur um haf en skyldmenni hans, sem höfðu flutt til Ameríku nokkru 

áður, áttu að taka á móti honum.  Þegar út var komið bólaði ekkert á þeim og því varð 

hann samferða fólki sem var á leið til Winnipeg í Kanada. Þar fékk hann vinnu hjá ekkju 

sem átti stóran búgarð. Ekki er vitað mikið um líf drengsins í Winnipeg en hann var 

þrettán ár í Ameríku og þá snéri hann heim reynslunni ríkari. 

Þessi saga hefur nú lifað í munnlegri geymd í rúma öld en hún kom út á prenti 

fyrir nokkrum árum í bókinni Lífskraftur sem var gefin út af Braga Þórðarsyni árið 2006. 

Sagan er þar sögð af Þórði Guðjónssyni en hún er um föður hans Guðjón Þórðarson.  

Því miður hafði Guðjón sjálfur ekki mörg orð um ferð sína til Ameríku og veru sína í 

Vesturheimi enda tíðkaðist það ekki á hans heimili að tala mikið um líf sitt og tilfinningar. 

Ekkert liggur eftir hann né fjölskyldu hans um líf þeirra né þessa ákvörðun um að senda 

eitt barnanna í fóstur til Kanada. Margir hafa þó bent á að þessi lífsreynsla hafi 

örugglega verið þeim öllum mjög erfið og þau hafi viljað halda sér í ákveðinni fjarlægð 

frá henni. Eins og oft vill verða með sögur sem ganga á milli manna og á milli kynslóða 

vilja sumar útgáfur breytast í tímanna rás. Annar sonur Guðjóns, Jóhannes sem er afi 

minn, hafði heyrt söguna á þann hátt að Guðjón hafi verið sendur frá Íslandi á tólfta ári, 

frændi hans hafi átt að taka við honum úti en aldrei komið.  Guðjón slóst því í för með 

öðrum farþegum af skipinu þegar til Kanada var komið og fór með þeim til Winnipeg. 

Þar hafi Guðjón verið um tíma hjá ekkju sem reyndist honum afskaplega vel og síðan 

hafi hann unnið á búgarði hjá norskri konu og ekki hafi verið mikið um Íslendinga í 

nágrenni við hann. Hins vegar var töluvert af indjánum sem hjálpuðu honum og kenndu 

honum ýmis handtök við veiðar enda var Guðjón mikill veiðimaður þegar hann snéri 

aftur heim til Íslands.  Til dæmis kenndu indjánarnir honum að veiða í gegnum ís og 

varðveist hefur forláta skinnfrakki úr vísundaskinni sem hann fékk hjá þeim til að halda á 

sér hita við veiðarnar.  Helga dóttir Guðjóns hefur síðan bætt við frásögnina að hann 

hafi ávallt talað vel um indjánana og í rödd hans hafi verið mikil hlýja og þakklæti enda 

lagði hann mikla áherslu á að engin talaði illa um þá. Þetta skilað sér síðan í uppeldi 

barnabarna Guðjóns sem mörg hver tóku því illa hversu vondir kúrekarnir voru við 

indjánana í amerísku kúrekamyndunum frá sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar. 
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Á þeim árum sem liðu frá því að Guðjón fór frá Íslandi og þangað til hann kom 

aftur til baka fengu foreldrar hans og fjölskylda engar fréttir af honum. Hann hafði farið á 

mis við þá sem höfðu ætlað að taka hann að sér og engin bréf bárust frá Guðjóni 

sjálfum. Hann var því talin af og tveir bræður hans sem fæddust á meðan hann var úti 

höfðu verið skírðir eftir honum þegar hann snéri aftur til Íslands árið 1909. 

Afkomendur Guðjóns hafa alist upp við þessa sögu og/eða mismunandi útgáfu af 

henni. Það er mörgum spurningum ósvarað eins og til dæmis hvað fær foreldra til að 

senda barn sitt frá sér? Af hverju það er sent um langa leið til Kanada eitt síns liðs? 

Hvað varð um litla drenginn í Kanada þann tíma sem hann bjó þar? Þessar spurningar 

kveikja síðan margar aðrar spurningar til dæmis hvort það hafi verið algengt að börn 

væru send vestur um haf í fóstur? 

Því miður hófust óformlegar rannsóknir mínar á högum og ferðum langafa míns 

það seint að fjögur af fimm börnum Guðjóns voru látin og ekki er hægt að nálgast þau 

nema með óhefðbundnum hætti. Einnig er miður að langafi minn lést á 56. aldursári og 

höfðu því börn og barnabörn hans ekki tækifæri til að sitja hjá honum í ellinni og spyrja 

um ævintýrin í Vesturheimi.   

Er saga Guðjóns Þórðarson frá Vegamótum á Akranesi einsdæmi meðal barna í 

Borgarfjarðarsýslu eða voru fleiri börn send í fóstur til Ameríku? Hverjar voru aðstæður 

barnanna í þessum miklu fólksflutningum sem hófust upp úr árinu 1870 og náðu alveg til 

áranna í kringum 1914? Hvaða vísbendingar eru hægt að finna með hjálp 

Vesturfaraskráarinnar og annarra heimilda? 
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Börn í Vesturheimsferðum 

Fólksflutningarnir til Vesturheims voru ekki sér íslenskt fyrirbæri en Íslendingar tóku vel 

við sér þegar þær hófust hér á landi á seinni hluta nítjándu aldar. Hve margir fluttust burt 

er enn ekki vitað með fullri vissu en í Vesturfaraskrá Júníusar H. Kristinssonar eru 

skráðir 14.268 Íslendingar sem fóru á tímabilinu 1870 til 1914 þar af voru 4.842 börn á 

aldrinum 0 til 14 ára eða tæplega 34% Vesturfaranna. Skipting milli aldursflokka í 

skránni var nokkuð svipuð en flest börnin voru á aldrinum 0 til 4 ára eða um 2.158 börn, 

um 1.546 börn voru á aldrinum 5 ára til 9 ára og 1.138 börn á aldrinum 10 ára til 14 

ára.1 

Fólkið sem fluttist vestur um haf var af öllum samfélagsstéttum, alveg frá mjög 

efnuðum fjölskyldum til fátækra sveitaómaga og næsta öruggt er að ástæður fólks til 

ferðalagsins hefur verið mjög ólíkar. Það hefur oft verið sagt að fólksflutningarnir hafi 

gefið hreppsnefndum og sýslumönnum, út um allt land,  kjörið tækifæri til að losna við 

þá sem voru á framfærslu sveitanna enda var fátækt mikil og margir hreppir að sligast 

undan þeim kostnaði sem þeir þurftu að bera.  Hvort það er satt skal ósagt látið en 

Böðvar Guðmundsson gerir þetta að yrkisefni í skáldsögum sínum Hýbýli vindanna og 

Lífsins tré en þar er fjallað um Ólaf fíólín og fjölskyldu hans. Fátæktin var svo mikil að 

börnin voru tekin af honum og konu hans og á endanum borgaði hreppurinn farið undir 

þau og hluta af börnum þeirra til Kanada.  Bækur Böðvars eru byggðar á ýmsum 

heimildum um Vesturheimsferðir en einna helst bréfum sem Vesturfarar skrifuðu og 

sendu til ættingja sinna og vina heima á Íslandi eða í Kanada. Fargjaldið var auðvitað 

dýrt og þurftu sumir að safna samskota frá vinum og vandamönnum til að eiga fyrir 

farinu vestur fyrir sig og fjölskylduna. Samkvæmt frétt í blaðinu Ísafold frá árinu 1880 

kostaði farið aðra leiðina til Leith í Skotlandi heilar 54 íslenskar krónur í annarri káetu og 

gat fólk þá tekið með sér nesti en einnig var hægt að greiða fyrir fæði gegn gjaldi.2  Ef 

við gefum okkur það að ferðalagið frá Íslandi til Kanada hafi verið að minnsta kosti 

þreföld sú upphæð eða um 160 krónur þá er ljóst að ekki hafa allir haft efni á 

ferðalaginu nema þiggja einhverskonar aðstoð. Á tímabilinu 1870-1880 voru árslaun 

                                            
1 Júníus H.Kristinsson. Vesturfaraskrá. Tafla 7: Aldur og kyn Vesturfara. Samandregið úr fyrri töflum. bls XXIV. 

2 Ísafold, 8. júni 1880 bls 60.  
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vinnumanns við Faxaflóa 50 til 60 krónur og vinnukonu 12 til 20 krónur. Vinnuhjú fengu 

ekki bara laun fyrir vinnu sína heldur var hluti af tekjum þeirra stundum fæði, fatnaður, 

þjónusta. Reyndar þurfti hver vinnumaður og vinnukona að semja um kaup og kjör við 

sinn vinnuveitenda. Kaupið var ekki bara mismunandi milli bænda heldur einnig eftir 

landshlutum og í lok nítjándu aldar voru vinnumenn á Norðurlandi með betri kaup en 

kollegar þeirra á Suðurlandi.3 Samkvæmt þessu hefur það tekið vinnumann við Faxaflóa 

um þrjú ár að safna sér fyrir farinu vestur um haf og vinnukonu að minnsta kosti átta ár.  

Fólksflutningarnir héldu áfram yfir á tuttugustu öldina en þá fór að draga verulega 

úr þeim. Samfélagið á Íslandi breyttist mikið á þessum tíma. Framfarir urðu á flest öllum 

sviðum atvinnulífsins og um leið breyttust áherslur, þéttbýlisstaðir héldu áfram að 

myndast og vaxa og hagur fólks vænkaðist með. Ástæðan fyrir svo háu hlutfalli barna í 

fólksflutningunum hefur almennt verið talin sú að mikið af ungu fólki fluttist vestur um haf 

en samkvæmt Vesturfaraskránni voru um 3.419 manns sem flutti á aldrinum 20 ára til 

29 ára  og 2.352 manns á aldrinum 30 ára til 39 ára.  Mikið af þessu unga fólki var 

vinnufólk en þarna voru líka ung hjón með börn sem höfðu fá tækifæri á Íslandi til að 

eignast jörð og byrja búskap. Úr Borgarfjarðarsýslu komu flest hjónanna á aldursbilinu 

30 til 39 ára eða um þrettán fjölskyldur. Átta fjölskyldur komu svo þaðan í 

aldursflokknum 20 til 29 ára.4 Langflestir þessara fjölskyldufeðra voru skráðir bændur 

eða tólf talsins en sennilegast hafa þessar fjölskyldur búið á litlum jörðum en hafi haft 

hug á því að stækka við sig. Síðan voru aðeins sex fjölskyldufeður sem skráðir voru 

húsmenn eða vinnumenn.  

Samkvæmt Vesturfaraskránni fóru alls 299 manns úr Borgarfjarðarsýslu til 

Ameríku á tímabilinu 1870 til 19145 og þar af voru 107 börn á aldrinum 0 til 14 ára. 

Fimm börn fóru á tímabilinu 1870 til 1879, 73 börn fóru á tímabilinu 1880 til 1889, 

sextán börn fóru á tímabilinu 1890 til 1899 og tíu börn á tímabilinu 1900 til 1914. Lang 

flest þessara barna fóru með báðum foreldrum sínum vestur og systkinum ef þau áttu 

slík. Fjölskyldumynstrið var mjög mismunandi, en gott dæmi um stóran hóp sem fór 

saman var fjölskyldan sem flutti frá Kalastaðakoti í Hvalfjarðastrandarhreppi í 

                                            
3 Guðmundur Jónsson. Vinnuhjú á 19. öld, bls 35-37.  

4 Júníus H.Kristinsson. Vesturfaraskrá, bls. 133-142. Fjölskyldur taldar eftir aldri húsbóndans. 

5 Sama heimild, tafla 1: Vesturfarar 1870-1914, bls. XX. 
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Borgarfjarðarsýslu. Árið 1887 fór þaðan Jón Sveinbjarnarson 34 ára, hreppstjóri, ásamt 

konu sinni Guðnýju Andrésdóttur 44 ára og börnum þeirra fjórum Þorkeli 10 ára, Jóni 9 

ára, Sveinbirni 5 ára og Guðjóni 4 ára.6  Einnig fór Þorbjörg Jónsdóttir 20 ára dóttir 

Guðnýjar og tveir vinnumenn, þeir Illugi Friðriksson 27 ára og Magnús Jónsson 22 ára. 

Það eru ekki mörg dæmi þess í Vesturfaraskránni að bóndi fari með vinnumenn sína 

með sér en ekki er vitað hvort vinnumennirnir hafi fylgt fjölskyldunni alla leið á 

áfangastað og haldið áfram að vinna fyrir fjölskylduna þegar út var komið.  Einnig má 

sjá dæmi um einstæða foreldra sem fara með börnin sín vestur, sem dæmi um slíkt er 

Jóreiður Grímsdóttir frá Skáneyjarkoti í Reykholtsdalshreppi í Borgarfjarðarsýslu. 

Jóreiður var ekkja sem ferðaðist með sex börn sín á aldrinum 3 til 19 ára til Winnipeg í 

Kanada árið 1885.7  Tilfelli Jóreiðar er reyndar nokkuð sérstakt því ekki var algengt að 

ekkja færi vestur um haf með svo mörg börn. Líklegt er þó að elstu börnin hennar hafi 

getað aðstoðað hana við að passa hin yngri og ferðalagið hafi því verið auðveldara en 

ella. 

Ferðalagið frá Íslandi til Vesturheims var langt og strangt. Oftast var því hagað 

þannig að Íslendingar fóru fyrst til Skotlands og þaðan síðan áfram til Kanada eða 

annarra áfangastaða í Ameríku. Aðstæður um borð í skipunum sem flutti fólkið til 

Skotlands og Kanada gátu verið mjög slæmar og fór til að mynda fyrsti stóri hópurinn frá 

Íslandi með hrossaskipi frá Akureyri árið 1873. Aðbúnaðurinn um borð var ömulegur og 

drápust nokkur hross af „loftleysi, óhirðingu og þrenglsum“.8 Það sem verra var að fólk 

dó líka og í þessari sömu ferð dó barn á fyrsta ári úr Dalasýslu.  Ári seinna, eða árið 

1874, dóu fjögur íslensk börn í Toronto á leiðinni til Kinmount í Kanada og síðan dóu tólf 

börn og 17 ára stúlka eftir að til Kinmount var komið.9 Ferðalögin tóku mjög á 

farþeganna enda allra verða von út á Atlantshafi og þegar til Ameríku kom tók oft við 

langt ferðalag á landi. Dæmið hér að ofan sýnir hversu erfiðar þessar ferðir voru og þá 

sérstaklega fyrir börnin enda þau ekki eins hraust og fullorðna fólkið á að vera. Síðan 

                                            
6 Sama heimild, bls. 133. 

7 Sama heimild, bls. 140. 

8 Þorsteinn Þ.Þorsteinsson. Saga Íslendinga í Vesturheimi, bls. 193. 

9 Sama heimild, bls 195. 
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var auðvitað misjafnt hver aðstaða barnanna var, hvort þau voru vel búin undir 

ferðalagið og hvort foreldrar og forráðamenn gátu útvegað nægan mat alla ferðina.  
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Voru börn send ein milli heimsálfa? 

Stundum getur verið erfitt að átta sig á fjölskylduaðstæðum þeirra barna sem skráð voru 

í Vesturfaraskránni sökum þess hvernig hún er uppbyggð. Fólk er flokkað eftir því 

hvaðan það kom, þ.e. eftir sýslum, svo hreppi og síðast þeim bæ sem það bjó á 

samkvæmt síðustu opinberum gögnum áður en það flutti vestur um haf. Þegar skráin er 

yfirfarin virðist um 329 börn af öllu landinu, á aldrinum 0 til 14 ára, hafa verið send ein 

vestur en þegar betur er að gáð er það alls ekki rétt. Þegar tilfelli hvers einstaks barns 

er skoðað nánar má sjá að börn sem skráð voru á sveit, það er sveitaómargar, eða 

tökubörn fóru í mörgum tilfellum með foreldrum sínum þrátt fyrir að fjölskyldurnar ættu 

ekki heimili á sömu bæjum við upphaf ferðar eða jafnvel í sama hreppi. Dæmi um slíkt 

er fjölskyldan sem fluttist frá Kífsá í Glæsibæjarhreppi í Eyjafjarðarsýslu,10 Hans 

Jónsson húsmaður og Ingibjörg Jóhannesdóttir kona hans, en þau fóru utan árið 1876 

með barn sitt Hansínu Hansdóttur 5 ára.  Á sama tíma og í sama hreppi fara þrjú börn 

öll skráð sem niðursetningar. Þau eru Kristján Hansson 7 ára, Kristinn Hansson 2ja ára 

og Jóhanna Stefanía Hansdóttir 11 ára. Það má draga þá ályktun að þessi þrjú börn séu 

börn Hans og Ingibjargar og þegar það er athugað nánar í kirkjubókum 

Glæsibæjarsóknar fæst það staðfest. Það lítur út fyrir að börnin hafi orðið viðskila við 

foreldra sína eða verið tekin af þeim eitthvað áður en þau yfirgefa landið og komið fyrir á 

öðrum bæjum í sömu sveit. Svo virðist sem fjölskyldan hafi síðan sameinast og haldið 

saman vestur um haf. Fleiri svipuð dæmi eru í Vesturfaraskránni og sýna þau vel hversu 

algengt það var að fjölskyldur tvístruðust og börn væru sett í fóstur, hvort sem það var 

að frumkvæði foreldra, sveitastjórna eða annarra. Það eru sem sagt bæði dæmi um það 

að börn fari með foreldrum sínum vestur um haf, alveg sama hvort þau höfðu búið á 

sama bæ eða ekki og líka að þau fari með fósturfjölskyldum sínum vestur. Það kom líka 

fyrir að vinnukonur eða vinnumenn tóku með sér fósturbörn og eru þau börn ekki tekin 

með í talningunni. Sem dæmi um slíkt má sjá fjölskylduna á Svarfhóli í Hraunhreppi í 

Mýrasýslu. Þaðan fara Guðmundur Jónsson og Guðný Símonardóttir árið 1888 frá 

Ísafirði með skipinu Copeland.  Með þeim í för eru þrjú börn þeirra hjóna 10, 9 og 8 ára 

                                            
10 Júníus H.Kristinsson. Vesturfaraskrá, bls 290. 
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og síðan Arndís Bjarnadóttir 14 ára tökubarn.11 Annað dæmi er Guðríður Ívarsdóttir 44 

ára gift kona frá Ystu Búð í Hólshreppi í Ísafjarðarsýslu en hún tók með sér Kristján 

Jóhannesson 4 ára tökubarn til Winnipeg með skipinu L.Huron.12  

Þegar rýnt er í tímabilið frá 1870 má sjá hvað skoðanir manna um börn og 

barnauppeldi hefur breyst mikið í tímanna rás. Í íslensku nútíma samfélagi er 

skólaskylda til 16 ára aldurs og svokallaður sjálfræðisaldur er 18 ár á meðan ekkert slíkt 

var til áður fyrr, þótt litið hafi verið á fermingaraldurinn sem ákveðið skref yfir í 

fullorðinamanna tölu. Skólaskylda var ekki sett á fyrr en með fræðslulögunum árið 1907 

en fyrir þann tíma fengu börnin menntun heima fyrir í það minnsta í lestri og skrift. Í 

hverju sveitafélagi fyrir sig voru ekki margir sem fengu tækifæri á að mennta sig og 

oftast voru það synir efnaðra bænda, presta eða annarra embættismanna sem voru 

sendir í skóla.  Börnin fóru oftast að vinna mjög ung að árum og sjást um það dæmi í 

Vestufaraskránni að allt niður í 14 ára gamlir einstaklingar eru skráðir sem vinnukonur 

eða vinnumenn. Mikil þróun var í menntamálum á seinni hluta nítjándu aldar og til 

dæmis var stofnsettur bændaskóli á Hvanneyri árið 1889  sem tengja má við þróunina 

sem var í samfélaginu á þessum tíma og þá sérstaklega tengt atvinnumálum. 

Að barn væri sett í fóstur til ættingja eða vina foreldranna hefur verið mjög 

algengt nær alveg frá upphafi byggðar á Íslandi. Ýmsar ástæður hafa verið fyrir því að 

börnum var komið í fóstur á aðra bæi hvort heldur sem er innan hreppsins og utan. 

Fjárhagslegir og eða félagslegir erfiðleikar voru algengasta orsök þess að barn varð 

viðskila við foreldra sína á nitjándu öld. Stundum dóu foreldrar einfaldlega, aðrar 

fjölskyldur urðu stærri en efni stóðu til og oft var mjög stutt á milli barna. Fjölskyldan á 

Vegamótum á Akranesi er gott dæmi um þetta því að Þórður og Helga eignuðust alls 9 

börn. Í rannsóknum Gísla Ágústar Gunnlaugssonar kemur fram að ættartengsl hafi skipt 

verulegu máli þegar börn voru sett í fóstur því algengast var að börnum væri komið fyrir 

hjá ættingjum foreldranna.13 Ástæðan sem hann nefnir er sú að með því mátti forða 

börnunum undan því að fara á sveit og fá viðurnefnið sveitarómagi sem fólk losnaði svo 

ekki við þrátt fyrir að aðstæður þeirra breyttust. 

                                            
11 Sama heimild, bls 157. 

12 Júníus H.Kristinsson. Vesturfaraskrá, bls 197. 

13 Gísli Ágúst Gunnlaugsson: “Íslensk fósturbörn og ættartengsl á 19. öld“. Saga og samfélag, bls 240-53. 



Háskóli Íslands  Fjóla Guðjónsdóttir 

11 
 

Í fljótu bragði virðist sem þrettán börn hafi verið send ein vestur um haf frá 

Borgarfjarðarsýslu en eins og í dæmunum hér að ofan þá stenst það ekki við nánari 

athugun. Sigríður Einarsdóttir 4 ára tökubarn frá Leirá í Leirár- og Melasveit fór árið 

1890 frá Reykjavík áleiðis til Winnipeg í Kanada, en á sama tíma og frá sama bæ fer 

Guðrún Magnúsdóttir vinnukona. 14 Líklegt verður að teljast að Guðrún hafi tekið Sigríði 

að sér og farið með hana vestur um haf og þegar málið er athugað nánar kemur í ljós 

að Guðrún þessi er móðir Sigríðar.15 Þetta er gott dæmi um hvernig upplýsingar í 

Vesturfaraskráinni geta villt fyrir við fyrstu sýn því Sigríður kemur strax á eftir Guðrúnu í 

skránni en heitin vinnukona og tökubarn gefa ekki til kynna að skyldleiki sé á milli 

þessarra tveggja einstaklinga.  Annað dæmi er Ragnheiður Kjartansdóttir 13 ára 

sveitabarn frá Uppsölum í Hálsahreppi í Borgarfjarðarsýslu en hún fer til Winnipeg árið 

1887.16 Í fyrstu virðist sem hún hafi verið ein á ferð en við nánari skoðun fer móðir 

hennar Helga Jónsdóttir með manni sínum Árna Jónssyni húsmanni og tveimur börnum 

þeirra frá Úlfsstöðum í Hálsahreppi.17 

Svipað dæmi og heldur flóknara er Sigurþór Sigurðsson frá Vogatungu í Leirár- 

og Melasveit í Borgarfjarðarsýslu.18 Sigurþór fer þaðan árið 1901 og eins og oft í 

Vesturfaraskránni þá gefur hún til kynna að hann hafi farið eins síns liðs. Í Íslendingabók 

er einungis einn með þessu nafni fæddur árið 1888 og er hann sonur Ragnheiðar 

Þorveigar Þórðardóttur sem fædd er árið 1859. Það passar síðan við upplýsingar sem 

finnast um Sigurþór Sigurðsson í Vestur-íslenskum æviskrám en þar kemur fram að 

foreldrar Sigurþórs eru Sigurður Sigurðsson og Ragnheiður Þórðardóttir frá Leirá í 

Leirár- og Melasveit.19  Í Vesturfaraskrá finnast Sigurður og Ragnheiður en þar eru þau 

sögð búa á Rauðamel í Eyjahreppi í Hnappadalssýslu og fara þau sama ár og Sigurþór 

eða 1901. 20 Þessar upplýsingar um dvalarstað Sigurðar og Ragnheiðar stemma við 

                                            
14 Júníus H. Kristinsson. Vesturfaraskrá, bls 135. 

15 Benjamín Kristjánsson: Vestur-Íslenzkar Æviskrár. Bindi 1. Bls 23. 

16 Júníus H. Kristinsson. Vesturfaraskrá, bls 142. 

17 Sama heimild, bls 141. 

18 Sama heimild, bls 136. 

19 Vestur-íslenskar æviskrár. 1.bd, bls 302. 

20 Júníus H. Kristinsson. Vesturfaraskrá, bls 161. 
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þær upplýsingar sem finnast um bræður Sigurþórs, Halldór og Randver, í bókunum 

Vestur-íslenskar æviskrár.21 

Þegar búið er að fara í gegnum fleiri tilfelli á svipaðan hátt standa eftir sjö börn í 

Borgarfjarðarsýslu þrjú af þessum sjö eru börnin Anna Sigríður Steingrímsdóttir, Lilja 

Steingrímsdóttir og Einar Oddur Steingrímsson.22 Þessi þrjú fara öll árið 1894 frá 

Skorradalshreppi í Borgarfjarðarsýslu, reyndar frá sitthvorum bænum en líklegt verður 

að teljast að þau séu systkini. Þegar kirkjubækur frá Hestþingi eru skoðaðar kemur í ljós 

að þessi þrjú börn koma öll inn í Skorradalshrepp árið 1893 og eru þau sögð koma frá 

Vopnafirði.23 Þau Anna Sigríður, Lilja og Einar Oddur höfðu því ferðast ansi langa leið 

innanlands áður en þau héldur áfram til Kanada. Ekki eru fleiri sem flytjast inn í sóknina 

frá Vopnafirði það árið og því ekki líklegt að foreldrar þeirri hafi sest tímabundið að í 

Hestþingi. Í kirkjubókum frá Hofssókn í Norður Múlasýslu er það staðfest að Anna 

Sigríður, Lilja og Einar Oddur eru systkini og foreldrar þeirra eru Steingrímur 

Kristjánsson bóndi á Ytri Hlíð og Snjófríður Hjálmarsdóttir.24 Steingrímur og Snjófríður 

eru ekki skráð í Vesturfaraskránni eða í kirkjubókum frá Hofssókn í Norður Múlasýslu 

yfir brottflutta árið 1893 eða árið 1894.   

Fjögur börn eru þá eftir af þeim börnum sem eru skráð í Vesturfaraskránna líkt og 

þau fari ein. Þetta eru Jóhannes Einarsson 13 ára tökubarn frá Hurðabaki í 

Reykholtsdalshrepp, Haraldur Hjálmsson 6 ára tökubarn frá Hæli í Reykholtsdalshreppi, 

Guðni Sigurðsson 7 ára tökudrengur frá Kalastaðakoti í Strandarhreppi og Jón 

Bjarnason 10 ára drengur frá Akranesi í Akraneshreppi.  

Haraldur Hjálmsson er skráður í kirkjubókum í Reykholtssókn, en foreldrar hans eru 

skráðir þar Hjálmur Þorsteinsson og Marsibil Bjarnadóttir.25 Í kirkjubókinni árið sem 

Haraldur fer út stendur í athugasemd að hann sé sendur til föður síns og gæti það 

passað því að í Vesturfaraskránni fer Hjálmur Þorsteinsson vinnumaður á Vatnshamri í 

Andakílshreppi árið 1894 til Vesturheims. Enn er þó ákveðin óvissa í þessu því Hjálmur 

                                            
21 Vestur-íslenskar æviskrár. 1.bd, bls 295 og bls 298-299. 

22 Júníus H. Kristinsson. Vesturfaraskrá, bls 136. 

23 Þjóðskjalasafn Íslands. Hestþing, Borgarfjarðarsýsla, 1893. 

24 Þjóðskjalasafn Íslands. Hofssókn, Norður Múlasýsla, 1888, 1890 og 1891 

25 Þjóðskjalasafn Íslands. Reykholtssókn, Borgarfjarðarsýsla. 1894. 
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fer út sama ár og Haraldur sonur hans fæðist og því hafa þeir feðgar ekkert þekkst en 

þó er möguleiki á því að Hjálmur hafi farið á undan og hafi síðan ætlað að taka á móti 

Haraldi og Marsibil móður hans en síðan hafi eitthvað komið upp á og aðeins Haraldur 

farið út. Að minnsta kosti finnst ekkert um Marsibil móður hans í Vesturfaraskránni.  

Jóhannes Einarsson fer árið 1887, en foreldrar hans, samkvæmt kirkjubók 

Reykholtssóknar, eru Einar Jónsson og Þórdís Jónsdóttir frá Kletti í Reykholtsdalshreppi 

en hvorugt þeirra er skráð í Vesturfaraskránna.26 Engar upplýsingar hafa fundist í 

kirkjubókum sem gefa til kynna að foreldrar hans hafi líka farið en talið er að systir 

Jóhannesar, Helga Einarsdóttir, 20 ára vinnukona á Grímsstöðum í Reykholtsdalshreppi 

hafi verið samferða Jóhannesi út.  Hún fer einnig árið 1887 frá Reykjavík til New York 

líkt og Jóhannes.27  

Ekki hafa fundist neinar upplýsingar um Guðna Sigurðsson í kirkjubókum frá 

Saurbæjarsókn eða öðrum heimildum þannig að ekki hefur verið hægt að fá staðfest 

hverjir foreldrar hans voru. Einnig hefur reynst erfitt að finna hvernig Guðni fór og hvort 

hann hafi farið með einhverjum vestur um hafið. Jón Bjarnason er skráður frá Akranesi 

samkvæmt Vesturfaraskránni en samkvæmt manntali er hann frá Garðaseli, sem var 

hjáleiga. Jón var sonur hjónanna Bjarna Gíslasonar og Guðrúnar Sigurðardóttur og 

samkvæmt manntalinu á Jón einnig tvær systur, þær Sólveig og Valgerði Önnu. Engin 

úr nánustu fjölskyldu Jóns er skráður í Vesturfaraskránni og það eru engar heimildir 

sem benda til þess að hann hafi fylgt fjölskyldu sinni á ferðalaginu. Í Vesturfaraskránni 

virðist sem Jón hafi verið samferða nafna sínum Jónssyni 62 ára frá Akranesi en ekki 

hefur verið hægt að staðfesta það. 

 

  

                                            
26 Þjóðskjalasafn Íslands. Reykholtssókn, Borgarfjarðarsýsla. 1874. 

27 Júníus H. Kristinsson. Vesturfaraskrá, bls 139. 
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Eitt barn frá Akranesi 

Guðjón Þórðarson fæddist 8.desember 1885 á Vegamótum á Akranesi. Hann var næst 

elstur af níu systkinum, sonur Þórðar Þórðarsonar bónda og sjómannns og Helgu 

Guðmundsdóttur húsfreyju. Þórður þessi var meðal annars formaður hjá Hannesi 

Stephensen útgerðamanni og þótti af mörgum vera með betri sjómönnum á Akranesi.28 

Margar fjölskyldur bjuggu við bág kjör á þessum tíma og var fjölskylda Þórðar og Helgu 

ekki undanskilin því. Sex börn fæddust með stuttu millibili á árunum 1883 til 1896 en 

börnin urðu alls níu og það varð sífellt erfiðara og erfiðara að fæða og klæða alla 

fjölskylduna. 

Árið 1896 höfðu fólksflutningarnir til Vesturheims staðið yfir í aldarfjórðung og 

vonin um betra líf og fleiri  og jafnvel betri tækifæri lifði enn í hjörtum margra. Hjónin 

Þórður og Helga á Vegamótum tóku þá erfiðu ákvörðun að senda elsta son sinn til 

Kanada í þeirri von að hann hefði fleiri tækifæri þar en blöstu við honum heima á 

Vegamótum. Líklegasta skýringin fyrir þessari ákvörðun hefur verið talin sú að þetta hafi 

átt að létta undir með fjölskyldunni og hafa þær upplýsingar til dæmis komið frá systur 

Guðjóns, Ragnheiði Þórðardóttur.29 Litlar upplýsingar hafa fundist um fjölskylduna á 

Vegamótum í opinberum gögnum. Í gjörðabókum hreppsnefndar Akraneshrepps koma 

aðeins upplýsingar um nafn Þórðar Þórðarsonar fram á kjörskrám en ekki við önnur 

tilefni.  Í kirkjubókum frá Garðasókn finnst ekki einu sinni fæðingardagur Guðjóns en svo 

virðist sem aðeins hafi verið skráð fædd börn til byrjun desember árið 1885.30 Þannig að 

við vitum ekki fyrir víst hvort einhver alvarleg vandræði voru á heimilinu en í 

gjörðabókum hreppsnefndar Akraneshrepps kemur fram að á Akranesi hafi verið mikil 

fátækt á þessum árum og aðstæður fólks mjög erfiðar.31 

Elsti sonur Þórðar og Helgu hét Guðmundur og í upphafi átti að senda hann í 

fóstur vestur til Kanada en hann á að hafa harðneitað og var þá ákveðið að Guðjón, 

næst elsti sonurinn, yrði sendur í staðinn.32 Þetta hlýtur að hafa verið erfitt fyrir Guðjón, 

                                            
28 Ólafur B.Björnsson. Saga Akranes ,1.bindi, bls. 341. 

29 Steinþór Guðbjartsson, “Lost in the Prairies”.  

30 Þjóðskjalasafn Íslands. Garðasókn, Borgarfjarðarsýsla. 1885. 

31 Skjalasafn Akraness. Gjörðabækur Akraneshrepps. 

32 Steinþór Guðbjartsson, “Lost in the Prairies”.  



Háskóli Íslands  Fjóla Guðjónsdóttir 

15 
 

sem var á tólfta ári, að vera sendur í burtu frá fjölskyldu sinni svo ekki sé minnst á þann 

stutta fyrirvara sem hann fékk til að undirbúa sig. Eins og áður var sagt var mjög algengt 

á þessum tíma að börn væru send í fóstur til ættingja, vina eða annarra vandamanna en 

það var sjaldnast yfir jafn langan veg að fara og hjá Guðjóni. Svo virðist sem Guðjón 

hafi tekið þessari ákvörðun þegjandi og hljóðalaust því hann var sendur af stað með 

póstskipinu Laura sem fór frá Reykjavík til Leith í Skotlandi þann 20. júní 1897 ásamt 

fleiri Íslendingum.33 Í tveimur íslenskum blöðum frá árinu 1897 má sjá tilkynningar um 

brottför Lauru frá Reykjavík og í grein Ísafoldar 26. júni sama ár eru tveir farþegar 

nafngreindir og fjöldi Vesturfara en blöðunum ber ekki saman um hversu margir þeir 

voru nákvæmlega. 

 

 

Mynd 1 : Fréttatilkynning úr blaðinu Ísafold, 26. júni 1897. 

 

 

Mynd 2: Fréttatilkynning úr blaðinu Ísland, 19. júni árið 1897. 

 

Guðjón er ekki skráður í Vesturfaraskránni en fundist hefur farþegalisti í 

erlendum gagnagrunni þar sem nafn hans kemur fram.34 Samkvæmt þessum 

upplýsingum ferðaðist Guðjón með skipinu Buenos Ayrean, sem sigldi fyrir Allan and 

State Line skipafélagið og er brottfaradagur skráður 3. júlí 1897. Frá Skotlandi sigldi 

Guðjón í hópi með 150 öðrum til Kanada en í þeirri ferð voru samtals 73 Íslendingar. Á 

þessum farþegalista var einnig Einar Jochumsson, annar þeirra sem er nafngreindur í 

greininni í Ísafold, sem gefur ástæðu til að halda að hópurinn frá Reykjavík hafi farið 

                                                                                                                                             
 

33 Ísafold, 26. júní 1897, bls. 175. 

34 Sjá viðauka 1. Guðjón er farþegi númer 911 
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saman alla leið til Kanada.35 Því hefur ávallt verið haldið fram að einhverjir ferðafélagar 

Guðjóns hafi verið beðnir um að líta eftir honum á leið vestur til Kanada en það hefur 

aldrei verið staðfest og því síður hverjir þessir ferðafélagar voru. Ef tekið er mið að því 

að röðin á farþegunum eins og hún kemur fyrir á farþegalistanum sé eins og þeir hafi 

innritað sig til brottfarar er líklegt að þeir sem koma á undan eða á eftir hafi verið beðnir 

fyrir honum.  Þegar þessir farþegar eru skoðaðir má sjá að þeir sem eru næstir Guðjóni 

í röðinni eru frá Borgarfjarðarsýslu nánar tiltekið úr Lundarreykjadalshreppi og 

Reykholtsdalshreppi.  Sagan segir að móðir Guðjóns, Helga Guðmundsdóttir, hafi verið 

kaupakona upp í Borgarfirði og að móðir hennar hafi verið ættuð úr Lundarreykjardal.  

Það er því líklegt að fjölskylda Guðjóns hafi þekkt til þeirra sem fóru þaðan og jafnvel 

beðið þau um að líta eftir drengnum á leiðinni. 36  

Í Kanada áttu skyldmenni Guðjóns að taka á móti honum en ekki er vitað hverjir 

það voru. Vitað er um þrjá föðurbræður Guðjóns sem höfðu flutt vestur í kringum 1887 

og er möguleiki á því að hann hafi átt að fara til einhverra þeirra í fóstur en það er alls 

ekki öruggt. Einhverja hluta vegna tók engin á móti honum þegar hann loksins, eftir 

langa ferð, kom til Kanada. Margar tilgátur hafa verið uppi um af hverju svona fór til 

dæmis að það fólk sem átti að taka drenginn í fóstur hafi átt von á Guðmundi, eldri 

bróður Guðjóns, og því ekki litið við Guðjóni enda hann tveimur árum yngri en sá 

drengur sem það átti von á. Líka er mögulegt að sá sem ætlaði að sækja drenginn hafi 

aldrei komist til þess en þetta eru auðvitað allt getgátur eins og margt annað varðandi 

ferð Guðjóns til Kanada.   

Föðursystir mín, Jóhanna Fjóla Jóhannesdóttir,  hefur lengi leitað að slóð langafa 

míns og afa síns.  Þrátt fyrir að ýmsar heimildir hafi fundist um ferðalag hans vakna oft 

nýjar spurningar í staðinn fyrir þær sem er svarað. Í óbirtri rannsókn Jóhönnu Fjólu 

kemur fram að hann hafi sennilegast fylgt öðrum farþegum til Winnipeg, og líklega hefur 

hann fylgt Ingveldi Jónsdóttur ekkju frá Stóra-Kroppi í Borgarfiði. Ingveldur stoppaði stutt 

við í Winnipeg en hélt fljótlega áfram líklegast til Saskatchewanhéraðs í Kanada, en 

þangað fluttust allmargir Íslendingar og mikið var um að fyrrverandi Borgfirðingar færu 

þangað. Þessi staðsetning passar einnig betur við sögu Guðjóns af samskiptum sínum 

                                            
35

 Viðauki 1. Einar Jochumson er farþegi númer 899. 

36 Flest þetta fólk er skráð í Vesturfaraskránni. 
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við indjána en töluvert var af þeim á þessu svæði og því líklegra að hann hafi verið 

innan um þá þarna heldur en við Winnipeg.  

Í manntali Saskatchewan í Kanada frá árinu 1901 fannst síðan maður að nafni 

Gudgon Thordson og er hann skráður í húsi með þremur öðrum Íslendingum. Þegar 

þetta er skoðað nánar má sjá að þarna búa saman Bjarni Þórðarson, Guðrún 

Goodmann, Guðjón Þórðarson og Konráð Eyjólfsson.   

 

Name of each person in family or 

household on 31st March,1901 
Sex 

Relationship to 

head of family 

or household. 

Single,married, 

widowed or 

divorced. 

Month 

and date 

of birth. 

Year 

of 

birth. 

Age at last 

birthday. 

Thordson Bjarni M Head S 
 

1858 42 

Goodman Gudrun F Housekeeper W Oct 1 1853 47 

Thordson Gudgon M Nephew S Dec 8 1884 16 

Eyolfs*on? Konrad M Ward S Oct 23 1891 9 

Tafla 1: Manntal í Saskatchewan héraði í Kanada 1901. 

Aths: Staðsetning heimilis var Insinger, Assiniboia (East/Est), The Territories.37 

 

Varðandi upplýsingarnar um Guðjón þá stemmir afmælisdagurinn við langafa minn en 

hann er skráður ári eldri en í manntali frá Íslandi 1890. Þegar annað heimilisfólk er 

skoðað þá er nafn Bjarna Thordson kunnulegt en einn af þremur föðurbræðrum 

Guðjóns  sem flutti vestur um haf hét einmitt Bjarni Þórðarson og var hann fæddur árið 

1858. Þegar hann fór til Kanada fór hann með konu með sér að nafni Guðrún 

Guðmundsdóttir og var hún ljósmóðir en það var Gudrun Goodman einnig og því mjög 

líklegt að þetta sé sama fólkið og fór frá Akranesi í kringum árið 1887. Á manntalinu í 

Saskatchewan frá árinu 1901 er síðan nafnið Konráð Eyjólfsson en það er ekki rétt því 

hann var búsettur annarsstaðar. Talið er að þetta sé Guðbjörg dóttir Konráðs sem 

Guðrún tók á móti og tók að sér eftir að móðir Guðbjargar lést stuttu eftir að hún kom í 

heiminn.38 Nú vakna upp spurningar hvernig standi á því að Guðjón finnur allt í einu 

frænda sinn sérstaklega ef einn af þremur föðurbræðrum Guðjóns hafi átt að sækja 

                                            
37 Netheimildir: Genealogy, Family Trees and Family History Records online. Search.  

38 Netheimildir: Helgi Helgason. “Helgason, Helgi on midwife Gudrun Goodman“. Vatnabyggð: An Icelandic Settlement in 

Saskatchewan. Virtual Museum Canada. 10 Desember 2005. 
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hann í upphafi þegar hann kom fyrst til Kanada. Og einnig af hverju Guðjón talar ekki 

um það þegar hann snýr til Íslands aftur. Guðrún Guðmundsdóttir ljósmóðir fór með 

Bjarna Þórðarsyn heitmanni sínum til Vesturheims á árunum frá 1887 til 1890 og tóku 

þau með sér Júlíönu Jónsdóttur sem var skyld Guðrúnu. Í grein Ólafs B. Björnssonar 

sem birtist í blaðinu Akranesi árið 1947 segir um þau hjónaleysin „Tóku þau með sér til 

fósturs tvö skyldmenni sín, Júlíönu dóttur þeirra Garðhúshjóna og Guðjón, son Þórðar á 

Vegamótum.“39 Þetta er ekki alveg rétt því eins og vitað er fer Guðjón ekki til Kanada 

fyrr en árið 1897 en mögulegt er að Ólafur B. Björnsson hafi verið búin að fá veður af 

því, jafnvel frá Guðjóni sjálfum, að hann hafi dvalið hjá Bjarna og Guðrúnu. En ef það er 

rétt að engin kom að sækja Guðjón við komuna til Kanada þá hefur hann samt náð að 

hitta ættingja sína fjórum árum eftir komu sína til Vesturheims og þeir tekið hann að sér. 

Í manntalinu árið 1906 í Saskatchewan býr Guðjón ekki lengur hjá Bjarna og Guðrúnu 

og hefur reynst erfitt að hafa upp á honum eftir það. Þó liggja fyrir vísbendingar um að 

hann geti hafa keypt sér land og hafið búskap 

Guðjón er síðan skráður í manntali á Íslandi árið 1910 að Vegamótum á Akranesi 

þar er hann skráður með fæðingardag 8. desember 1884. Sagan segir að Guðjón hafi 

birst upp úr þurru á tröppunum hjá foreldrum sínum að Vegamótum á Akranesi klæddur 

í skósíðan loðfeld með riffil á öxlinni. Tekið var eftir þessum vígalega manni um leið og 

hann steig á land á Akranesi en skiljanlega þekkti hann enginn og líklegast hefur enginn 

lagt í að tala við vopnaðan manninn. Guðjón fór aldrei aftur til Kanada, en hann kynntist 

fljótlega konuefni sínu, byrjaði að búa, eignaðist börn og hóf að vinna fyrir sér og sinni 

fjölskyldu. Guðjón vann við sjómennsku þar til hann var bráðkvaddur 23. júní árið 1941 

þá aðeins á fimmtugasta og sjöunda aldursári.  

                                            
39 Ólafur B. Björnsson. „Hversu Akranes byggðist.“ Bls 38. 
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Niðurstöður 

Það hlýtur að teljast merkilegt hvað litlar upplýsingar eru til um íslensk börn í 

Vesturheimsferðum miðað við fjölda þeirra sem fór. Það eru reyndar mörg börn sem 

voru ung þegar þau lögðu af stað og mundu þar af leiðandi ekkert eftir ferðalaginu og 

höfðu svo eingöngu foreldra sína eða aðra samferða menn til að segja sér frá hvernig 

það var. Þessi börn hafa líklegast ekki heldur fundið eins mikið fyrir tengingu við Ísland 

líkt og foreldrar þeirra og ekki fundið sig knúin til að skifa sögu sína og senda til Íslands. 

Mörg þeirra hafa sjálfsagt ekki munað eftir gamla landinu og fallið ágætlega inn í 

hversdagsleikan og daglegt líf í Ameríku. Sú heimild sem við höfum um börnin er einna 

helst Vesturfaraskráin en þar eru skráð 4.842 börn á aldrum 0 til 14 ára. 

Fólksflutningarnir til Vesturheims voru sérstakir að því leyti að fólk af öllum þrepum 

samfélagsins fluttust vestur um hafið. Í sumum tilvikum tóku heilu stórfjölskyldurnar sig 

upp, þar sem fólk á mjög ólíkum aldri fór saman, í öðrum tilvikum einstæðir foreldrar 

með eitt barn, og síðan einnig einstæðingar. Sumir þeirra sem fluttu yfir hafið áttu ekkert 

handa á milli, á meðan aðrir voru betur efnaðir, þ.e. vesturfarar voru allt frá 

sveitaómögum til efnaðra hreppstjóra og allt þar á milli. Aðstæður barnanna voru þar af 

leiðandi mjög mismunandi, sum þeirra bjuggu hjá foreldrum sínum en svo voru önnur 

börn sem höfðu verið sett í fóstur annars staðar en þar sem foreldrarnir bjuggu og oft í 

annarri sýslu. 

Margt hefur líka breyst í tímans rás og þá aðalega hvað varðar aðgengi á 

heimildum. Nú er víða hægt að fara inn á erlenda gagnagrunna þar sem hægt er að 

skoða gamla farþegalista frá skipafélögum sem til dæmis sigldu frá Bretlandi.40 Á 

sumum þessarra farþegalista hafa fundist nöfn Íslendinga sem ekki eru skráðir í 

Vesturfaraskránni og það undirstrikar mikilvægi þess að leitin af vesturförunum haldi 

áfram, tölur um fjölda þeirra sem fluttust vestur verða líklega alltaf á reiki en gaman væri 

að sjá hve marga er hægt að finna til viðbótar. Erfitt er að komast að því hvað varð um 

alla þá sem fluttu vestur um haf og hugsanlega þarf að heimsækja skjalasöfn á þeim 

stöðum sem fólk flutti til svo hægt sé að segja til með fullri vissu hver afdrif þeirra voru. 

Það er auðvitað líka oft snúið og tímafrekt að leita af Íslendingum erlendis því oft kemur 

                                            
40

 Netheimildir: Find my past. Migration. URL:http://www.findmypast.com/migration.jsp. 
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fyrir að ritháttur nafna þeirra breytist.  Stafurinn Þ er til dæmis ekki til annars staðar en á 

Íslandi og það er mjög misjafnt hvernig hann er skrifaður erlendis og þarf þá að gera ráð 

fyrir því þegar leitað er í erlendum gagnagrunnum. Sem dæmi með Guðjón Þórðarson 

þá þarf að leita undir bókstafinum T og Th og ef það gengur ekki þarf að athuga Ph, D, 

G o.s.frv. Saga þeirra barna sem minnst var á hér er æði misjöfn eftir að út var komið og 

sem dæmi þá vann Sigurþór Sigurðsson við múraraiðn og unnu bræður hans Halldór og 

Randver einnig við iðngreinar.  Sigríður Einarsdóttir lærði listmálun bæði í Kanada og í 

Englandi og síðar vann hún við að kenna öðrum listmálun. 

 Það virðist ekki hafa verið algengt að börn væru send ein til Kanada samt er ekki 

hægt að segja það með fullri vissu því ekki eru allir skráðir í Vesturfaraskránni og í 

þessu úrtaki var eingöngu einblínt á börn í Borgarfjarðarsýslu. Töluvert var um það á 

nítjándu öld að börn væru sett í fóstur og að börn byggju hjá ættingjum og vinum og 

jafnvel í öðrum hreppi eða sýslu en foreldrarnir. Þegar kom svo að 

Vesturheimsferðunum þá var mikið um það að fjölskyldur sem áður höfðu tvístrast 

sameinuðust á nýjan leik og færu saman vestur um hafið. Af þeim börnum sem voru í 

Borgarfjarðarsýslu þykir sannað að flest þeirra fóru með öðrum, hvort sem það voru 

foreldrar, systkini, ættingjar eða aðrir forráðamenn. Það eru þó sérstaklega tveir drengir 

í Vesturfaraskránni úr Borgarfjarðarsýslu, Guðni Sigurðsson 7 ára og Haraldur 

Hjálmsson 6 ára, sem er mögulegt að hafi verið sendir einir. Því miður hefur ekki fundist 

farþegalisti með nöfnum þessara tveggja drengja né heimildir frá Kanada sem gefa til 

kynna hvernig þeir hafi komist þangað. En það bendir allt til þess að Haraldur hafi verið 

sendur út á eftir föður sínum en því miður höfum við engar slíkar vísbendingar um 

Guðna. 

 Saga Guðjóns Þórðarsonar frá Vegamótum á Akranesi er því enn sem komið er 

einsdæmi fyrir börn í Borgarfjarðarsýslu. Að vera sendur út einungis á tólfta ári og að 

ekkert skuli hafa heyrst frá honum þau þrettán ár sem hann var í Kanada er nokkuð 

sérstakt og að hann hafi síðan ekki sagt frá ferð sinni þegar heim var komið nema að 

eins takmörkuðu leyti og raun ber vitni er enn sérstakara. Sem betur fer með aukinni 

tækni og aðgangi að gangagrunnum hefur verið hægt að rekja slóð Guðjóns að 

einhverju leyti, þ.e. hvernig hann komst vestur og að hluta til hvar hann dvaldist og hvað 

hann gerði. Það litla sem ég vissi sjálf um ferðalag Guðjóns hef ég frá föður mínum sem 
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hafði það eftir föður sínum. Svo hefur föðursystir mín, Jóhanna Fjóla Jóhannesdóttir,  

leitað lengi að slóð langafa míns og afa síns.  Þrátt fyrir að ýmsar heimildir hafi fundist 

um ferðalag hans vakna oft nýjar og erfiðari spurningar í staðinn fyrir þær sem áður var 

búið að svara. Dæmi um slíkt er af hverju Guðjón hafi sagt frá því að enginn hafi tekið á 

móti honum við komuna til Kanada en ekki sagt frá því að hann hafi dvalið hjá frænda 

sínum um tíma?  

Leitin heldur áfram bæði af sögu Guðjóns og barnanna úr Borgarfjarðarsýslu, 

reyndar er alveg merkilegt hvað er búið að uppgötva mikið um dvöl Guðjóns 

Þórðarsonar ef litið er á hversu lítið var vitað um hana í byrjun. En því ber að þakka 

þeirri miklu þróun sem orðið hefur í birtingu skjala og annarra heimilda á 

Veraldarvefnum.  Alltaf er að bætast við upplýsingar sem undirstrikar hversu mikilvægt 

það er að halda áfram rannsóknum á þessu tímabili líkt og öðrum í mannkynssögunni. 

 Það er við hæfi í lokinn að vitna í setningu úr ljóði Einars Benediktssonar Vestur 

sem lýsir svo vel hvernig mörgum Íslendingunum sem fluttust vestur um haf kann að 

hafa liðið þegar þeir fluttust brott af landinu.  Líkt Vesturförunum hér áður fyrr lýsir þetta 

vel þeim tilfinningum sem brutust innra með höfundi þegar gerð var tilraun til að finna 

upplýsingar um fólkið úr Borgarfjarðarsýslu sem flutti vestur yfir hafið fyrir margt löngu. 

„Nú er hið síðasta brostið band, 

Er bindur mig við þetta land...“41 

  

                                            
41 Kvæðið er í heildarsafni kvæða Einars Benediktssonar, Kvæðasafn gefið út á aldarafmæli skáldsins, Reykjavík 1964, bls 20-24, 

tilv.línur eru á bls. 23. 
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Viðauki 1 

Farþegalisti frá 1897. Guðjón Þórðarson er farþegi númer 911 á mynd. 

 

     

 

 

Passenger lists leaving UK 1890-1960 

 

Name: Gudjon THORDARSON 

Date of departure: 3 July 1897 

Port of departure: Glasgow 

Destination port: Quebec  

Destination country: Canada  

 

Date of Birth: 1886 (calculated from age) 

Age: 11 

Marital Status: 
 

Sex: Male 

Occupation: Child 

Notes: 
 

Passenger recorded on: Page 3 of 6  

 

Ship: BUENOS AYREAN 

Official Number: 
 

Master's name: James Mcadam 

Steamship Line: Allan Line And State Line 

Where bound: Montreal, Canada  

Square feet: 3300 

Registered tonnage: 2627 

Passengers on voyage: 150 
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