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Þegar ég kem, svo þér sé fengur,
það skal verða stærri drengur,
frænka en sá sem frá þér gengur
– annars kem ég aldrei heim.
Stephan G. Stephansson

Skömmu eftir að ferðir hófust frá Íslandi til Brasilíu, voru
kerlingar tvær í Þingeyjarsýslu, sem heyrðu sagt frá því, hvað
gott væri að vera í Brasilíu; þar sprytti t.d. kaﬃ og sykur.
Kerlingunum þótti kaﬃ arska gott og töldu paradísarsælu að
vera þar, sem nóg væri af því. Vildu þær nú fyrir hvern mun
fara til Brasilíu. Þær afréðu því að fara þangað og tóku að afla
sér upplýsinga um leiðina. Var þeim þá sagt að þær þyrftu fyrst
að fara til Akureyrar. Þá þótti kerlingunum óvænkast ráð sitt,
því að þær vissu að þá gátu þær ómögulega komizt hjá því að
fara yfir hana Fǌóská, og við svo erfiðum farartálma höfðu
þær alls eigi búizt á veginum til Brasilíu. „Nei, það er svo
fyrirkvíðanlegt að fara yfir hana Fǌóská, að við verðum að
hætta við ferðalagið,“ sögðu kerlingarnar, og þar með var
áætluninni um Brasilíuferðina lokið.
„Versti farartálminn.“ Sögn séra Kristjáns Eldjárns
Þórarinssonar að Tjörn í Svarfaðardal 190⒍
Handrit Þorsteins M. Jónssonar]1

1

Gríma 1930:80.
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1. Inngangur

Einu sinni var. Ávallt var eitthvað, einhver, einu sinni. Það virðast örlög mannkyns að
segja sögur. Lifum við öll, ef til vill, þegar til alls er litið, til að verða saga, sögur? En sagan
verður alltaf svona, án afláts á þann veg: einu sinni var… En bókmenntir eru eitthvað
annað. Eins og einhver mun segja í framtíðinni, eitt er að hugsa ævintýri, en það er allt
annað að upplifa þau, og erfiðara. 2
Í þessari ritgerð er ætlunin að ria upp og skoða í nýju ǉósi sögu svokallaðra
Brasilíufara og afkomenda þeirra. Hér er að um ræða fyrst og fremst fræðilega endursögn af
frásögnum annarra, fremur en birtingu nýrra hugmynda eða kenninga um þetta
viðfangsefni.
Brasilíuferðir eru þáttur í sögu Íslands og menningar Íslendinga,3 en af ýmsum
ástæðum hafa þær gleymst í tímanna rás. Saga Brasilíufaranna er að mestu leyti höfð að
engu nú á dögum, nema höfuðatriði þess, sem hins vegar hafa runnið saman við skáldskap
og þjóðsögur. Sannleikurinn er sá, að þegar minnst er á málið, dettur flestum í hug í fyrsta
lagi

skáldsaga

vestur-íslenska

2

Þorstein Þ. Þorsteinsson 1937–38:3⒊

3

Ibid.:39⒏

rithöfundarins

Jóhanns

Magnúsar

Bjarnasonar,

6

Brasilíufararnir,4 en aðal-fræðilega heimild um viðfangsefnið, Æfintýri frá Íslandi til
Brasilíu, sem vestur-íslenski sagnfræðingurinn Þorsteinn Þ. Þorsteinsson birti fyrir tæpum
70 árum,5 er oftar en ekki hunsuð.
Viðfangsefni ritgerðarinnar varð fyrir valinu út frá persónulegum tengslum
höfundarins við það, í breiðri merkingu, enda er hann sjálfur ættaður frá Suður-Brasilíu,
þar sem Brasilíufararnir settust að, þó ekki blóðskyldur eftirkomendum Íslendinga þar í
landi.
Mikilvægi Brasilíuferða er að þær voru fyrsta skipulagða tilraun Íslendinga að flytja
búferlum út til Vesturálfunnar „og fyrir rennari þeirrar hreyfingar í öllum skilningi“.6 Sú
staðreynd að tilverknaðurinn mistókst að mestu leyti – enda voru Brasilíufararnir ekki fleiri
en 39, sumsé, námu ekki nema 0,27% af þeim ⒕268 útflutningsmönnum sem samkvæmt

Jóhann Magnús Bjarnason 198⒉ Fyrirsögn bókar Jóhanns hefur kristallast sem sérnafn yfir þá sem til
Brasilíu fóru: „Brasilíufararnir SÉRN FT M/GR • Íslendingar sem fluttust til Brasilíu á síðari hluta ⒚
aldar“ [Íslensk orðabók 2002:161] – „Brasilíu|fari … m. Person der rejser til Brasilien; (sem flytur sig alfarinn til
B.) Udvandrer til Brasilien. –för … f. (búflutningur til B.) is. i pl. –farir, Udvandring til Brasilien“ [Sigfús
Blöndal 1980:102].
4

5

Þorstein Þ. Þorsteinsson 1937–3⒏

Þorstein Þ. Þorsteinsson 1943:10⒎ Svipaður skilningur kemur strax fram í fyrsta setningu fyrsta sagnarits
um Brasilíuferðirnar, er lögregluþjónn og fræðimaður Jón Jónsson Borgfirðingur [f. 30. sept. 1826, d. ⒛
okt. 1912] lét birta í Almanak Ólafs S. Þorgeirs um aldamót ⒚ og ⒛ alda: „Fyrsta vesturfara-hreyfing hófst
með því, að Einar Ásmundsson […] í Nesi í Höfðahverfi, gaf út umburðarbréf, dags. ⒋ febr. 1860, er gekk
um Þingeyrar- og Eyjaarðarsýslur í þeim tilgangi, að þeir sem vildu, rituðu sig á það til vesturfarar“ [skáletur
mitt, L.D.] (Jón [Jónsson] Borgfirðingur 1901:87). Enn fremur fyllyrðir Jón Borgfirðingur – sem var m.a.
umsjónarmaður Árbóks Íslands í tímabil 1892-1909 – að „Vesturfara-hreyfing var með þessu [Brasilíuferðum]
vakin á Íslandi“ [Ibid.:89].
6
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Vesturfaraskránni sigldu vestur um haf7 – þýðir ekkert að afskrifa hann með öllu sem
sagnfræðilegt umöllunarefni.
Rannsóknarspurningar, sem þessari ritgerð er ætlað að svara eru: Hvers vegna fóru
Íslendingar, einkum Norðlendingar, nánar tiltekið Þingeyingar, af landi brott til
Vesturálfunnar? Hvers vegna varð Brasilía fyrir vali útflytjenda? Hversu margir ætluðu sér
út til hins fyrirheitna lands? Af hverju hættu margir við að fara vestur, eða a.m.k. suður til
Brasilíu? Hversu margir fluttu í rauninni? Hvers vegna hefur íslenskt samfélag og íslensk
menning varðveist í Kanada en ekki í Brasilíu? Hver voru örlög eftirkomenda Íslendinga í
Brasilíu?
Að lokum eru nokkrar mikilvægar heimildir varðandi sögu Vesturfaranna eftirritaðar
með skýringum í neðanmálsgrein, en þær eru:
‣ Brasilíufarasaga 1873, skráð af Magnúsi Guðmundssyni Ísfeld, eða Magnúsi
Brasilíufara eins og hann var oftar en ekki þekktur hjá Íslendingum í Kanada, þangað sem
hann fluttist árið 1905 og numið land með sonum sínum í íslensku Vatnabyggðunum í
Saskatchewan fylki. Ferðasaga þessi kemur fram í sendibréfi dagsettu 2⒏ október 187⒊
Viðtakandi bréfsins var Jakob Hálfdánarsson, þáverandi forystumaður hins brasilíanska
útflutningarfélags. Ýmislegt er merkilegt við ferðasögu Magnúsar, bréfið hans er t.a.m.
áreiðanlegasta heimild um hversu margir og hverjir úr flokki Íslendinga fórust sökum
Sbr. töflu „Vesturfarar 1870-1914, samkvæmt vesturfaraskránni“ [Júníus H. Kristinsson 1983:xx–xxi], en
tölur vesturfaraskráar eru frekar konservatífar eða ófullkomnar „[v]egna ónógra heimilda“ [Helgi Skúli
Kjartansson og Steinþór Heiðarsson 2003:83].
7

8

kólerusóttar sem barst á skipinu Elwood Cooper er það lagði í Kútshöfn, 30 mílur frá
Hamborg.
‣ Bréf Ernestinu Victoriu Reykdal til Magnúsar Valmars Halldórs Árnasonar
Söndahls móðurbróður síns í Curitiba, dagsett ⒓ maí 19⒓ Þetta er einasta dæmi[ um
orðsendingu á íslensku milli Íslendinga í Brasilíu en bréfið sannar a.m.k. að sumir úr fyrsta
kynslóð afkomenda Íslendinga sem fæddust í Brasilíu voru vel að sér í móðurmáli
forfeðranna. En um síðir araði íslenskukunnátta nýrra kynslóða út og með því jafnvel
þjóðerni og menning ættjarðarinnar. 8
‣ Hǉóðritun Nönnu Söndahls á vögguvísu Bí, bí og blaka eftir Sveinbjörn Egilsson,
rektor á Bessastöðum, en Nanna er síðasti eftirlifandi fulltrúi fyrstu kynslóða barna
Brasilíufaranna.
‣ Fyrstu sagnaritin sem birtust um sögu Brasilíuferðanna, en þau eru: „Brasilíuferðir
Þingeyinga“ eftir Jón Borgfirðing á Akureyri úr Almanaki Ólafs S. Thorgeirssonar fyrir árið
1902; „Frá Grænlandi til Brasilíu“ eftir Þórhall Bjarnarson, úr jólablaði Morgunblaðsins
ársins 1914; „Enn um Brasilíuferðir“ eftir Jón Jónsson frá Mýri úr Almanaki Ólafs S.
Thorgeirssonar fyrir árið 1917; og síðast en ekki síst „Brasilíuferðir“ eftir Baldvin Bárðdal

Svona lýsir Vigfús Guðmundsson ástandi tungumálakunnáttunar hjá afkomendunum Íslendinganna er hann
hitti í Curitiba í miðju sjötta áratugs ⒛ aldar: „Annars geta fæstir afkomendur Íslendinganna hér talað
nokkurt mál, sem ég skil. Portúgalskan er nær því eina málið, sem fólk talar hér, endar er það ríkismálið […]
Engir þeirra skiǉi neitt í islenzku máli“ [Vigfús Guðmundsson 1958:81;84]
8

9

Bergvinsson, úr handriti endurminninga hans sem geymt er í handritadeild
Þjóðarbókahlöðu án vitneskju margra, óprentaðar til þessa.
Ástæðan fyrir birtingu þessara heimilda, fyrir utan eðlislægt mikilvægi þeirra sem
frumgögn um Brasilíuferðirnar, er að þær eru ekki nógu aðgengilegar almenningi. Þær
seinustu voru prentaðar fyrir tæplega hálfri annarri öld á Akureyri, en þær fyrstu liggja á
handritadeild Landsbókasafns án vitneskju margra, og ekki neitt úr þeim var prentað nema
örfáar málsgreinar, sem Þorsteini Þ. Þorsteinssyni þótti óhjákvæmlegt að birta í bókinni
sinni um Brasilíufarana.9
Síðast er bætt við niðjatal Jónasar Friðfinnssonar Barddals Brasilíufara, unnið í
samstarfi við Odd Helgasson hjá ORG Ættfræðiþjónustu. Ástæðan fyrir birtingu er sú að
af þeim ölskyldum af íslenskum uppruna í Brasilíu, er Barddal-ölskyldan ein sú elsta og
ölmennasta, en einnig vegna þess að nánari ættfræðilegar upplýsingar liggja fyrir um
Barddal-fólk en um hinar íslenskrar ölskyldur þar í landi. Ber þó að vara við að niðjatalið
er langt frá því að vera tæmandi.
En áður en allað er um Brasilíufarana strangt til tekið, verður sagt frá tildrögum
hreyfinga þessara.

9

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:315–3⒘

10

2. Forsaga Brasilíuferða

2.1. Tildrög Vesturferða
Þegar útflutningar Íslendinga til Ameríku eru skoðaðir, verður að gera það í samhengi við
mestu fólksflutninga sögunnar, sumsé útflutninga frá Evrópu til Vesturálfu, en á meðan
þessi stórkostlega fólkshreyfing átti sér stað, yfirgáfu um 50 milǉónir manna heimkynni sín
í leit að betra lífskjörum handan hafs á tímasbilinu 1845-19⒕10
Að freista gæfunnar vestur um haf varð hluti af menningu Evrópu einmitt á þessu
skeiði, og hugmynd um Vesturfara barst til Íslands þannig, ekki ólíkt og aðrir þættir
evrópskrar siðmenningar. Þegar Vesturferðir Evrópubúa náðu hámarki var t.d. talað um
„Vesturfarasótt“ eða „Ameríkuveiki“.11 Engu að síður, „[v]esturfarabylgjan reis seint á
Íslandi,“12 miðað við þróun Ameríkuflutninga annarra Evrópuþjóða.
Áhugi Íslendinga til Vesturfarar getur verið rakinn til ársins 1849, er Hjálmar
Þorsteinsson, aðstoðarprestur á Greǌaðarstöðum, Aðaldælahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu,
leitaðist við að fá sjálfan Jón Sigurðsson forseta til liðs við framtak 10 duglegra bænda í
nálægum sveitum, sem höfðu „gert samtök um að flytja búferlum til Grænlands“.13 Málið

10

Helgi Skúli Kjartansson og Steinþór Heiðarsson 2003:⒕

Ibid.:⒖ Áhugavert er að sama túlkun um Brasilíufarir kemur fram í endurminningum bóndasonar frá
Norðurlandi, sem ætlaði til Brasilíu, en ekkert varð úr því: „Nú kom að því, að Brasilíusýkin kom að heimili
foreldra minna og sýkti alla á heimilinu!“ (Baldvín Bárðdal [1902]:61).
11

12

Gunnar Karlsson 2000:4⒋

13

Arnór Sigurjónsson 1957:3⒘

11

hefur greinilega ekki náð athygli forsetans, að minnsta kosti hefur engin heimild fundist í
þá veru, en landnámsfýsi þessara manna og annarra virðist hafa dalað í kjölfar þess.14
Sannarlega höfðu nokkrir Vestmannaeyingar flutt af landi burt til Utah-fylkis
Bandaríkjanna á árunum 1855–57, en þeir voru hinir fyrstu íslensku mormónar.
Útflutningur þeirra er eins og að líkum lætur af trúarlegum ástæðum og því í eðli sínu ólík
Vesturförum í eiginlegum skilningi, sem ákváðu að sigla burt aðallega vegna
árhagsástæðna.15
Ekki eru þó allir sem allað hafa um Vesturfara sammála um hvað felst nákvæmlega í
hugtakinu. Sumir teǉa mormónaútflutning og Brasilíufarir – a.m.k. þeir síðarnefndu –
með, t.d. Finnur Sigmundsson: „Landnám Íslendinga vestanhafs hófst á sjötta tug nítjándu
aldar þegar nokkur hópur manna, sem aðhyllzt hafði kenningar mormóna, lét í haf og tók
sér bólfestu í mormónaríkinu Utah.“16 Þorstein Þ. Þorsteinsson er því sammála: „Næstu
vesturfarar, eftir þeim sem fyrstir flytja sig til Utah, eru órir menn úr Þingeyarsýslu, sem

14

Jón Kr. Kristjánsson 1985:37 og Arnór Sigurjónsson 1957:3⒙

“The reasons for leaving were the same in both instances [s.s. bæði hjá Brasilíuförunum og
Vesturförunum], fundamentally economic” [W. Kristjanson 1950:11].
15

Finnur Sigmundsson 1975:⒎ Magnús Jónsson 1948:85–87 segir nánar frá tildrögum Utah-faranna, en
höfundurinn gerir lesendunum sínum ǉóst að íslenskir mormónar áttu varla annað við hæfi en að flýja af
landi brott. Í þeirra tilfelli, Utah-land í Bandaríkjunum var bókstaflega „hið fyrirheitna“. Fyrr en seinna, en af
öðrum ástæðum, urðu Brasilía, Kanada og Bandaríkin – semsé Nýi heimurinn í heild sinni – „hin fyryrheitnu
lönd“ í augum þó nokkurra Íslendinga.
16

12

fara til Brasilíu árið 186⒊“17 Aðrir álitu þessar hreyfingar hins vegar sem minniháttar í
samanburði við „hina eiginlegu vesturfara”.18
Hámark fólksflutninga Íslendinga vestur um haf næst að minnsta kosti ekki fyrr en á
áttunda áratug ⒚ aldarinnar, en þá voru ferðirnar einkanlega farnar til Kanada. En þegar
lífskjör hérlendis versnaði– sérstaklega á Norðurlandi – og föðurlandið gat varla „brauðfætt
alla íbúa sína… fólk streymdi vestur.“19 Eins og hinir Norðurálfubúar sem til Ameríku
fluttu, „[…] flýðu [Íslendingar á leiðinni vestur] fátækt, seinlæti og sjúkdóma.“20
Árni Gudmundssen, sem allaði um landnám Íslendinga í Washington-eyjunni í
Bandaríkjum, segir að „[f ]yrr en árið 1865 mun lítið hafa verið talað um fólksflutning til
Ameríku á Íslandi“. 21 En eftir harða tíma hérlendis, sérstaklega fyrir norðan, þá fór áhugi
fyrir Vesturferðum sívaxandi manna á milli:

Þetta var upphafið að miklum fólksflótta, sem var sprottin af óánægju með ríkjandi kjör á Íslandi, og
var stjórn Dana óspart kennt um ástandið. Í harðindum eftir 1880 hǉóp stórvöxtur í fólksstrauminn,
en hann tók að sjatna eftir 1890, enda áttu þá flestir orðið einhverra kosta völ heima á Fróni. Fram til
1914 fluttust um ⒖000 Íslendingar vestur um haf, langflestir fyrir aldamót, en eftir 1904 öruðu

17

Þorstein Þ. Þorsteinsson 1935:3⒏

18

Helgi Skúli Kjartansson og Steinþór Heiðarsson 2003:2⒐

19

Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson 1991:3⒗

Ibid.:3⒗ Sérstaklega var sagt um Þingeyinga, að þeir „[…] gera sér uppreisn móti þeim forlögum, sem
bönnuðu þeim allar framfarir heim fyrir […] Íslandi átti hvergi landrými að bjóða á þeim árum […] Þá birtist
þeim útþráin eins og eldstólpi í myrkrinu“ [Þorstein Þ. Þorsteinsson 1943:71].
20

21

Árni Gudmundsen 1899:2⒎

13

fólksflutningar að mestu út. Mikill missir var að hinu burtflutta fólki, en sumir komu aftur með nýja
tækni á ýmsum sviðum; og velgengni landans fyrir vestan stælti metnað þeirra sem heima sátu.22

Í ⒔ tbl. tímarits Tímann, sem gefið var út í Reykjavík 1871–1874, er getið um
„norðanpóstin“ og áhuga fyrir vesturferðum „Áhugi manna mikill að flytja sig af landi
brott í sumar bæði til Brasilíu og Norðurameríku, helzt í Eyjaarðar- og Þingeyjarsýslum
og enda í Múlasýslum“. 23 En eftir harða tíma hérlendis, sérstaklega fyrir norðan, þá fór
áhugi fyrir Vesturferðir sívaxandi manna á milli.
Næst ber að velta fyrir sér, hvernig stóð á því, að Brasília varð hið fyrirheitna land í
augu þess fólks, sem ákveðið var, að fara landi brott.

2.2. Tildrög Brasilíuferða
Upprunalegur ætlunarstaður Þingeyinga sem hug höfðu á Vesturferðum var Grænland.
Bréf er Hjálmar Þorsteinsson aðstoðarprestur á Greǌaðarstöðum ritaði Jóni Sigurðssyni
forseta þann 2⒍ janúar 1849, virðist vera elsta skriflega hemild um þessa hugmynd.
Bréfritari þessi segir að landnám Íslendinga á Grænlandi í fornöld geti verið rakið til „vonar
þeirra um búsetu í betra landi“.24

22

Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson 1991:3⒘

23

Árni Gudmundsen 1899:2⒎

24

Tíminn 1873:4⒐
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Norðri, „hálfmánadarrit handa Íslendingum,“ var gefið út á tímabilinu 1853–1861, en
í honum voru birt umboðsbréf Einars Ásmundssonar, hreppstjóra í Nesi,25 sem flestir
fræðimenn teǉa hafa verið kveik Vesturfarahreyfingar Íslendinga.26 Bréf þetta var birt án
leyfis Einars í Nesi, ásamt athugasemdum ritstjóra Norðra, séra Sveins Skúlasonar.27 Í
næsta tölublað Norðra birtist hins vegar svar Einars við athugasemdum séra Sveins,28 en sá
svarar fyrir sig í neðanmálsgrein við svar Einars. Þetta var greinilega fyrsta ritdeilan um
Vesturferðir Íslendinga, en Brasilíuferðirnar voru umdeilt mál ekki síður en seinni
Vesturferðir.
Bein örsök umboðsbréfs þessa var stofnun Hins brasilíanska útflutningsfélags, en
þrátt fyrir að lög félagsins séu prentuð 1873, er ekki full vissa fyrir, hvenær slíkur
félagskapur var fyrst stofnað.29

Einar Ásmundsson í Nesi, f. á Vöglum í Fǌóskadal ⒛ júní [kirkjubók, Einar taldi sig fæddan 2⒈ júní]
1828, d. ⒚ okt. 189⒊ Foreldrar hans voru Ásmundur Gíslason [f. ⒏ apríl 1800, d. ⒏ okt. 1876] síðar bóndi
á Þverá í Dalsmynni og Guðrún Björnsdóttir [f. ⒗ ágúst 1795, d. ⒛ febr. 1835] húsmóðir. Einar nam
gullsmíðar 1843–1847 og var við nám í Kaupmannahöfn 1848–1849, en fékkst við kennslu og önnur störf á
Austörðum 1849–195⒊ Var síðar bóndi móti föður sínum að Þverá í Dalsmynni 1853–1855 og bóndi í Nesi
í Höfðahverfi frá 1855 til æviloka. Einar hafði skipaútveg til hákarlaveiða um hríð og kenndi sjálfur hinum
fyrstu hákarlaskipstjórum sjómannafræði. Hann var alþingismaður Eyarðarsýslu 1874–1885 og SuðurÞingeyinga 1892–189⒊ Árið 1871 kom út bók eftir hann Um framfarir Íslands. Úr Ævigripum alþingsmanna.
Sótt 2⒐ janúar 2007 af http://www.althingi.is.
25

Þorstein Þ. Þorsteinsson 1935:3⒏ Sbr. einkum Þorstein Þ. Þorsteinsson 1943:71–72: „[…] hann [Einar í
Nesi] er engu að síður brautryðjandi fyrstu fólksflutninga frá Norðurlandi til Suður-Ameríku, sem breytist
með árum og breyttum skilyrðum í hina almennu fólks flutninga vestur til Norður-Ameríku.“ Bergsteinn
Jónsson 1975:29: „Var Einar upphafsmaður Brasilíuhugmyndarinnar, þegar aðrir voru í þann veginn að gína
við gullnum Grænlandslýsingur Sigurðar Breiðörðs skálds í riti hans [Frá Grænlandi] frá 183⒍“
26

27

Norðri 1860a:13–14 [umburðarbréf ]; 14–15 [athugasemdir ritstjórans].

28

Norðri 1860b:16–⒚

29

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:7⒊
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Áður en þær urðu að raunveruleika, voru Brasilíuferðir notaðar sem einhvers konar
peð í tafli sveitarstjórnarmála Norðuramts. Þórhallur Þorgilsson30 var fremstur í flokki
þeirra sem beint hafa athyglinni að pólitískum efnisþáttum Vesturfarahreyfingar og að
mikilvægi stjórnmálaafstöðu þátttakenda umræðunnar sem skapaðist strax í kringum þær
og þróaðist í mismunandi áttir um leið og mannflutningar til vesturs voru í auknum mæli á
dagskrá þjóðarinnar:

Skiftust menn um þau mál þegar í öndverðu í tvo flokka […] sumir […] fast á móti öllum útflutningi.
Aðrir tóku málstað innflutningsagentanna amerísku og trúðu hverju orði, sem þeir sögðu um

Þórhallur Þorgilsson – f. ⒊ apríl 1903 í Knarrarhöfn, Hvammshreppi, d. 2⒊ júlí 1958 í Reykjavík – var
kennari, bókavörður við Landsbókasafnið og löggiltur túlkur í ensku. Eins og Einar í Nesi, var Þórhallur
mikill tungumálasnillingur. Hann hefur m.a. kennt spænsku og ítölsku við Háskóla Íslands 1940–42 [Guðni
Jónsson 1961:110] og samið áhugaverðan kynningarbækling um Ísland á portúgölsku – Islândia, nova
república norte atlântica – prentað í Portúgal árið 194⒍ Eftir hann eru fyrstu kennslubækur í spænsku sem
hafa birst á Íslandi – Kennslubók í spænsku [1931], Spænsk málfræði handa framhaldsnenendum [1944] og
Spænsk lestrarbók [1948], allar hjá Ísafoldarprentsmiðju. Þórhallur, sem stundaði nám í rómönskum málum í
Frakklandi, sendi frá sér einnig eftirfarandi kennslubækur í ítölsku: Ítölsk málfræði – ágrip, Kennslubók í ítölsku
[báðar árið 1932] og Ítalskir leskaflar með ítalsk-íslensku orðasafni [1937], allar hjá Ísalfold. Þórhallur þýddi
smásögur eftir Blasco Ibañez, Alberto Insúa, Valle-Inclan, Amado Nervo og Horacio m.a., sem voru birtar í
bókinni Spænskar smásögur – úrval eftir spænska og ameríska nútima höfunda, með bókmenntasögulegum
inngangi og æviágripum, er Bókaútgáfa Guðjóns Ó. Guðjónssonar gaf út [1937]. Hann hefur jafnvel þýtt
bundið mál úr ítölsku, spænsku, frönsku og portúgölsku, en ǉóðaþýðingar hans voru birtar í Eimreiðin, 3⒋
árg. ⒉ tbl. [1928] og 5⒐ árg. ⒊ tbl. [1959] en sama tímarit gaf einnig út grein Þórhalls um pílagrímsferðir
til Santiago de Compostela, „Gröf Jakobs“ [4⒍ árg. ⒈ tbl. 1940]. Sfinxinn rauf þögnina, eftir Maurice Dekora,
þýddi Þórhallur úr frönsku, en Skúli Skúlason gaf út í Reykjavík árið 193⒉ Árið 1939 kemur út ritgerð hans
um borgarastríð á Spáni, Byltingin á Spáni og borgarastyrjöldin. Handbókina Frönsk hǉóðfræði – ágrip, ásamt
nokkrum völdum lesköflum með hǉóðskrift sendi Þórhallur frá sér árið 1951, og tveimur árum seinna birtist
Frönsk-íslensk orðabók, eða Dictionnaire français-islandais, eftir Gerarð Boots, „með viðaukum eftir Þórhall
Þorgilsson“. Árið 1954 birti Landsbókasafn meistaraverk Þórhalls, Drög að skrá um ritverk á íslenzku að fornu
og nýju af latneskum eða rómönskum uppruna eða Bibliographiæ Latino-Romanico-Islandicæ tentamen. Árið
1958 kemur út Diccionario Español-Islandés – specimen, eða Spænsk-íslensk orðabók – sýnishorn, verkefni sem
fræðimanninum mikla var því miður ekki kleift að leysa af hendi, þar sem hann lést að heimili sínu, Eyri á
Seltjarnarnesi, þann 2⒊ júlí þetta sama ár, aðeins 55 ára að aldri. Frægasta barn hans er Ólafur Gaukur
Þórhallsson tónskáld, f. ⒒ ágúst 1930.
30
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yfirburði Ameríku og vellíðan manna þar. Þessir formælendur útflutnings skiftust aftur í tvo flokka
um það, hvort heppilegra væri að flytja til Norður-Ameríku eða Suður-Ameríku. 31

Rétt eins og Einari í Nesi Ásmundssyni fannst algjörlega út í hött „að flytja úr köldu
landi í enn kaldara land“,32 fannst sumum samtímamönnum hans Brasilía ekki vera
nægilega góður áfangastaður handa Íslendingum. Satt að segja, fyrirheitna land þetta var
ekki laust við alls konar vandamál fyrir þá er þangað fluttu.33 Brasilía var ekki í uppáhaldi
hjá innflytjendum úr Norðurálfu nákvæmlega það tímabil sem menn á Fróni fóru að
hugleiða að fara vestur. En samt sem áður var umræðan um landið í samhengi við

31

Þórhallur Þorgilsson 1933:⒐

Þórhallur biskup Bjarnarson 1902:3: „Nú kemur hann [Einar] á þennan Einarsstaðafund með sögu og
fróðleik um Grænland, og sýnir fundarmönnum fram á það með viti og hægð, hve fráleitt sé að flytja úr köldu
landi í enn kaldara land.“ Þessi fullyrðing biskupsins – sem er byggð á frásögnum heimildarmanna hans
Tryggva Gunnarssonar, Hermanns sonur Jónasar Hallgrímssonar Brasilíufara og föður síns Bjarnar
Halldórssonar – hefur verið nánast orðrétt endurmælt síðan, bæði í stórbók Þorsteins Þ. Þorsteinssonar um
sögu Brasilíuferða – „Þennan fund sótti Einar í Nesi. Sýndi hann mönnum fram á, hvernig Grænland hefði
gefist frændþjóðinni fornu, sem þar hóf landnám á söguöldinni, og kvað það lýsa lítilli fyrirhyggju að ætla sér
að flytja úr köldu landi í enn kaldara land“ [Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:72] – og í kanadískt ágrip
sögu Brasilíufaranna – „At the meeting in Reykjadal, he pointed out the folly of moving from one cold
country to another still colder“ [W. Kristjanson 1950:11]. Vigfús Guðmundsson 1958:71: „[…] Einar
Ásmundsson í Nesi í Höfðahverfi […] benti mönnum á, að ekki væri hyggilegt á flytja úr öllum kuldanum á
Íslandi í annað ennþá kaldara land.“ Jón Kr. Kristjánsson 1985:37: „Þegar málið kemur aftur á dagskrá á
fundi á Einarsstöðum árið 1859 gerir Einar í Nesi mönnum ǉóst hvað óraunhæft það sé að láta sér detta í hug
að flýja harðbýlið hér til enn kaldara lands.“
32

T.a.m. mánuði áður en Íslendingarnir 33 komu til lafði Fransisku-nýlendunnar [Colônia Dona Francisca],
réðust indíanar í fysta skipti á landnámsmenn. Þennan atburðaríka dag voru nýlendumaður Johann Lenshow,
kona hans og 7 ára gömul dóttir þeirra myrt af indíánum með pílum og lurkum. Árásarmennirnir földu sig í
skóginn og voru hvergi fundnir, þrátt fyrir ítrekaðar leitaraðgerðir af hálfu þjóðvarðliða nýlendunnar og
fylkisherlögreglunnar. Nýlendumennirnir voru að sjálfsögðu skelfingu lostnir vegna árasarinnar [Carlos
Ficker 1973:62–63].
33
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útflutinga Norðlendinga oftar en ekki háð fordómum eða árhagsmunum34 af hálfu þeirra
sem studdu mannflutninga til Kanaða eða Bandaríkja í Norður-Ameríku fremur en til
Brasilíu í Suður-Ameríku:

Meðal þeirra manna var Eiríkur meistari Magnússon í Cambridge, sem að sjálfsögðu dró taum
enskumælandi landa og enskrar menningar gagnvart hinum portugalska „skríl“ í Brasilíu. Ritaði hann
grein í Þjóðólf [2⒌ ár], þar sem hann rjeðist með oﬀorsi miklu á fyrirhugaða Brasilíuför nokkurra
Íslendinga, telur það svipað fyrirhyggjuleysi og að gana út í opinn dauðann, og færir máli sínu til
sönnunar nokkur átakanleg dæmi, ausjáanlega færð í stílinn ad hoc af hvatamönnum innflutningsins til
Bandaríkjanna. Vill hann hreint og beint, eins og hann kems að orði, að yfirvöldin banni mönnum
þessa för með harðri hendi. Slíkt er öldungis nauðsynlegt, ef þessir Brasilíufarar ekki hafa það vit fyrir
sjer, eða þá stjórn á sjer, að kyrsetjast eða þá fara til Ameríku‘ [þ.e. Bandar. og Kanada]. 35

Fyrr en síðar varð að klisju meðal íslenskra sagnritara, sem allað hafa um
viðfangsefnið, að rekja velgengni Vesturfaranna og slakan árangur Brasilíuferðanna, hvort
tveggja, til afskipta umboðsmannanna, en með því er yfirhöfuð gefið í skyn að einungis
„agentar“ af hálfu stjórna Norður-Ameríku þjóða voru til. Ef til vill voru milligöngumenn
hagsmuna þessarra landa sýnilegri eða, eins og hrognamál nútímans mundi máski orða
það, markaðsetning þeirra var áhrifríkari og árangursríkari – enda hafa 365,8 sinnum fleiri

Hér er um að ræða einstaklinga á borð við Guðmund Lambertsen, umboðsmann bresk-kanadíska skipafélags
Allans Brothers & Co., sem skrifaði: „Mjer er að endingu óhætt að geta þess, að Íslendingum er ekki til neins
að ætla upp á, að stjórn Bandafylkjanna vilji bjóða þeim frítt far eins og Brasilíustjórn nú kvað gjöra, því til
Bandafylkjanna sækjast menn að fara úr Norðurálfunni fremur en til Brasilíu, og ættu menn að hugsa sig vel um
allar ástæður svo sem frábreytta[n] lifnaðarhátt, loptslag, trúarbrögð o. fl. áður [en] þeir leggja út í þangað ferð,
sem jeg ekki tel eptirsóknarverða nema fyrir þá er vildu sitja fyrir erfiði“ (G[uðmundur] Lambertsen 1872:17).
34

35

Þórhallur Þorgilsson 1933:13–⒕
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Íslendingar að lokum flust til þessara landa heldur en til hins suður-ameríska fyrirheitna
lands.
En því má ekki gleyma að Brasilíuferðir áttu jafnvel sína „agenta“.36 Enn fremstur
þeirra var eins og gefur að skiǉa sjálfur Einar í Nesi, enda var hann fyrstur allra manna að
vekja athygli Þingeyinga – og þar með Íslendinga yfirhöfuð – á landnámsmöguleikum
þeirrar þjóðar, er hann var á sínum tíma fróðastur um.37
Satt að segja var það þátttaka Einars í Brasilíumálinu sem menn greindi á um. Nánar
tiltekið framkoma hans, þegar ǉóst var að ekkert varð úr ráðagerðum Hins brasilíanska
útflutingarfélags. Sem hann átti frumkvæði að því að stofna og gegndi leiðtogastöðu þess
líklega til 1865, sem var örlagaríkt ár fyrir væntanlega Brasilíufara, sem söfnuðust saman
við Akureyrarhöfn í bið eftir flutningarskipi, sem reyndist aldrei koma.38

„Guðmundur […] bóndi á Helgastöðum. Var hann af flestum kallaður Brasilíu-Guðmundur, og stóð svo á
aukaefni hans, að hann um skeið ætlaði að flytja til Brasilíu, og gekkst fyrir því að smala áskriftum manna til
Brasilíuferðar, en aldrei varð samt neitt af för sjálfs hans þangað“ [Gríma hin nýja 1979:138–139].
36

„Land þetta munu þá fáir hafa heyrt nefnt af almenningi, og taka menn sér hvaðanæva frá ferð á hendur að
finna Einar til ráðagerða um þetta efni“ [Arnór Sigurjónsson 1957:321]. Og bætir svo við Baldvin Bárðdal
Bergvinsson [1902:60]: „Og víst var um það, að Einar var mikið riðinn við Brasilíuferðirnar. Hann var eins
og umboðsmaður eða agent, manna þeirra, sem ætluðu að fara þangað og hann lætti menn síst til þeirrra
ferðar og þá var nú ekki um, að villast – þegar Einar í Nesi hélt með því!“
37

Dramatískar frásagnir af vonbrigðarfullu sumri 1865 á Akureyrarhöfn, og ferðinni miklu, sem aldrei var
farin, er að finna í tveimur heimildum: Vonarland – Ævisögu Jóns frá Vogum [Gylfi Gröndal 1978:136-144] og
Endurminningar Baldvins Bárðdals I. 1859–1902. Lbs 1926, 4to (Baldvin Bárðdal Bergvinsson [1902?]:67–
68). Síðarnefnd er einstaklega dýrmæt sem míkrósöguleg heimild um Brasilíuferðirnar. Þórhallur Þorgilsson
1933:12 nefnir að „⒖ janúar 1865 höfðu 150 manns látið skrá sig sem útflytjendur, og hafði Einar í Nesi
heitið að útvega farið“. Sbr. Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1935:40: „⒔ jan. 1865 […] höfðu 150 manns skrifað
sig til fararinnar, og bættust alt af við.“
38
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Það er ef til vill þversagnarkennt að komast að því að áhugi fyrir Brasilíuferðum hafði
dofnað þó að „[…] flestir Íslendingar, búsettir í Brasilíu, lyki upp einum munni um það,
hve mörgum sinnum betra væri að lifa þar en á Íslandi.“39 Þorsteinn Þ. Þorsteinsson hefur
þá skoðun að „[er] það seinlæti Brasilíustjórnar að kenna eða þakka, og þekkingarskorti og
sambandsleysi Íslendinga engu að síður, að mörg hundruð og máske þúsund Íslendinga
fluttu ekki þangað á árunum 1860 til 1873, meðan mesta æsingin var í fólkinu að flytja af
landinu, og leiðin til Kanada og Bandaríkja ekki opnuð Íslendingum.“40 Samt var þjóðin í
Suður-Ameríku lengi föst í huga marga sem hið fyrirheitna land, eina og sanna:

Og voru sumir víðsvegar um land að gera ráð fyrir, aða fara ril Brasilíu þegar illa áraði og þegar á móti
blés af einhverri átt, sem víða mun eiga sér stað, en þó ekki síst á vorri kæru fósturjörð. Var það t.d. á
Eyrarbakka algengt viðkvæði um þær mundir: „Best verður að fara til Brasilíu.“ 41
Vaknaði nú mikill áhugi í Suður-Þingeyjarsýslu fyrir því að flytja til Brasilíu. Í meira en áratug entist
Brasilíuáhuginn, og var Brasilía og ferðalag þangað aðal-umræðuefnið janflangan tíma um alla SuðurÞingeyjarsýslu frá úthafsströnðum til innstu dala […] Brasilíu-áhuginn mun ekki hafa gripið mjög
almennt um sig nema í Suður-Þingeyjarsýslu.“42

Þegar áhugi fyrir Brasilíuferðum náði hámarki – sumsé, þegar ǉóst varð árið 1873 að
Brasilíustjórn lofaði að borga ferðina alla leið frá Danmörku til Brasilíu, sem og

39

Þórhallur Þorgilsson 1933:⒓

40

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1935:40–4⒈

41

Árni Gudmundsen 1899:26–2⒎

42

Vigfús Guðmundsson 1958:72-7⒊
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endurgreiða ferðina milli Íslands og höfuðborgar Danaveldis, eða a.m.k frá Hamborg43 –
voru ekki minna en 491 einstaklingar ritaðir til að fara suður:44

EYJAFJARÐARSÝSLA – 35 SKRÁÐ
‣ 9 úr Akureyri:45 Guðmundur Pálsson [Akureyri]; Jónas Sveinsson [Akureyri];
Sigurður Jónsson [Barði við Akureyri], kona hans og barn þeirra; og Benedikt Pálsson
[Oddeyri], kona hans og 2 börn þeirra.
‣ 2 úr Arnarneshreppi:46 Jóhanna Jóhannesdóttir [Þrastarhóli] og Magnús sonur
hennar.
‣ 6 úr Árskógshreppi:47 Gottskálk Sigfússon [Ytri-Haga], kona hans, 3 börn þeirra
og kerling.
‣ 7 úr Glæsibæjarhreppi:48 Indriði Sigurðsson [Einarsstöðum], kona hans, 2 börn
þeirra, 2 vinnukonur og 1 vinnumaður.

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1935:40: „Samt voru um 500 manna búnir til Brasilíuferðar þetta ár [1873], úr
Þingeyjar- og Eyjaarðarsýslum, Skagafirði, Austurlandi og Vestmanneyjum“.
43

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:86–9⒈ Hér er um að ræða skrá yfir nöfn væntanlegra Brasilíufara, sem
Jakob Hálfdanarson hefur sent Leconte ræðismanni Brasíliu í Kaupmannahöfn árið 1873, en Þorsteini þótt
mikilvægt að láta prenta skrá þessa í bókina sína „[…] framtíðinni til athugunar“. Einstaklingar og
ölskyldur í þessari skrá sem fóru síðan á eigin spýtum til Kaupamannahafnar nokkrum mánuðum
seinna, og þaðan alla leið til Suður-Brasilíu, eru merkt feitletrað. Einstaklingar og ölskyldur í þessari skrá
sem gáfust upp Brasilíuferðum og hafa síðan flutt til annars staðar Vesturheims eru merkt skáletrað.
44

45

Akureyrarbær.

46

Núverandi Eyjaarðarsveit.

47

Núverandi Dalvíkurbyggð.

48

Núverandi Hörgárbyggð.
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‣ 1 úr Hrafnagilshreppi:49 Jakob Jónasson [Kristnesi].
‣ 3 úr Saurbæjarhreppi:50 Friðbjörn Stefánsson [Björk], kona hans og barn þeirra.
‣ 7 úr Öngulsstaðahreppi:51 Jóhanna Guðmundsdóttir [Munkaþverá] og 2 börn
hennar; Ásmundur Jónsson [Syðra-Laugalandi], kona hans og barn þeirra; Andrés
Friðfinnsson [Þverá].

NORÐUR-MÚLASÝSLA – 19 SKRÁÐ
‣ 2 úr Hlíðarhreppi: Jón Guðmundsson [Hrafnabjörgum í Jökulsárhlíð] og sonur
hans Jón Pétur Jónsson.
‣ 17 úr Vopnafirði:52 Jón Jónsson skósmiður [Ásbrandsstöðum], kona hans og barn
þeirra;53 Árni Sigfússon [ǈótsstöðum], kona hans og 2 börn þeirra; Frímann Ágúst
Ágústsson [ǈótsstöðum], kona hans og 2 börn þeirra;54 Jón Jónsson snikkari [Leiðarhöfn],
kona hans og barn þeirra; og Helgi Helgason [Refsstað], kona hans og barn þeirra.

49

Núverandi Eyjaarðarsveit.

50

Idem.

51

Idem.

52

Núverandi Vopnaarðarhreppur.

Fjölskyldan fór til Kaupamannahafnar með skipinu Björg og þaðan til Vesturheims [Júníus H. Kristinsson
1983:3].
53

Frímann fór með dóttur sína Guðrúnu, sem var 19 ára gömul til Winnipeg, Kanada árið 1893, en þá var
hann 59 ára gamall [Júníus H. Kristinsson 1983:15].
54
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SUÐUR-ÞINGEYJARSÝSLA – 372 SKRÁÐ
‣ 8 úr Aðaldælahreppi: Jónas Ólafsson [Bergsstöðum], kona hans Margrét
Magnúsdóttir og börn þeirra, Guðrún Jónasdóttir, 15 ára; Jóhanna Sigurbjörg Jónasdóttir,
14 ára; Ármann Július Jónasson, 12 ára;55 Jónína Jónasdóttir, 11 ára; Margrét Jónasdóttir, 6
ára og Ólína Sigríður Jónasdóttir, 4 ára.56
‣ 37 úr Bárðdælahreppi:57 Sigurbjörn Hansson [Jarlstaðakoti], kona hans og 7 börn
þeirra;58 Bjarni Jónsson [Lundarbrekku], kona hans og 2 börn þeirra; Baldvin Jónsson
[Mýri], unnusta hans og 2 systkini; Jóel Jónsson [Sandvík], kona hans og 4 börn þeirra;
Jón Jónsson [Stóru Tungu], kona hans og 2 börn þeirra; Hallgrímur Þorkelsson
[Víðikeri], kona hans og 5 börn þeirra; og Árni Sveinsson [Víðikeri], systur hans og
móðir þeirra.
‣ 34 úr Hálshreppi:59 Stefán Jónsson [Flatey], kona hans, 5 börn þeirra og 2
tengdarsynir; Lárus Guðmundsson [Garði]; Ingibjörg Bjarnadóttir [Illugastöðum]; Indriði
Sigurðsson [Melum]; Friðrik Gunnarsson [Reykjum], kona hans og 2 börn þeirra; Guðni
Sigurðsson klénsmiður [Veturliðastöðum], kona hans og 2 synir þeirra; Indriði Sigurðsson
21 ára gamall húsmaður, flutti Ármann árið 1893 frá Akureyri til Winnipeg, Kanada, ásamt konu sinni
Ósk Sigurðardóttur og börnum þeirra Sigurði, 2 ára, og Grámanni, 1 árs [Júníus H. Kristinsson 1983:294].
55

Ólína, 29 ára gömul ekkja fór árið 1899 frá Syðri Skjaldarvík til Vesturheims [Júníus H. Kristinsson
1983:291].
56

57

Núverandi Þingeyjarsveit.

Sigurbjörn Hansson, 50 ára bóndi, fór frá Jarlsstaðaseli árið 1878 til Vesturheims, ásamt konu sinni
Aðalbjörgu Jónsdóttur, 45 ára, og börnum þeirra 7: Alberti, 23 ára, Sigurjónu, 20 ára, Hans Kristinn, 17 ára,
Aðalbjörgu, 14 ára, Jakobínu, 11 ára, Þuríði, 8 ára, og Þorsteini, 5 ára [Júníus H. Kristinsson 1983:315].
58

59

Núverandi Þingeyjarsveit.
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[Veturliðastöðum], bróðir hans, kona hans og 6 börn þeirra; Benedikt Sigurðsson [Þúfu];
og Geirhjörtur Kristjánsson, kona hans og 2 börn þeirra.60
‣ 116 úr Helgastaðahreppi:61 Sigurður Guðmundsson [Auðnum], kona hans og 3
börn þeirra; Jón Kristjánsson [Birnustöðum], systir hans og barn; Eyjólfur Guðmundsson
[Fagraneskoti], kona hans og 3 börn þeirra; Friðbjörn [Hafralæk], kona hans, 3 börn þeirra
og vinnukona; Kristín Kristjánsdóttir [Hamri]; Einar Einarsson [Hrauni], kona hans, 4
börn þeirra, systir hans og dóttir hennar; Jakob Nikúlásson [Hömrum] og kona hans;
Sigurður Erlendsson [Klömbrum], kona hans og 5 börn þeirra;62 Jóhann [Lásgerði], kona
hans og 6 börn þeirra; Dínus Jónsson [Mýlaugsstöðum], kona hans, 4 börn þeirra,63
tengdamóður og 2 mágkonur; Kristján Jónsson [Narfastaðaseli], kona hans og 3 börn
þeirra; Sæmundur Jónsson [Skógarseli], kona hans og 4 börn þeirra; Magnús Jónsson
[Spói], kona hans, barn þeirra og faðir hans; Jón Jónsson [Stóru-Laugum], kona hans og
barn þeirra;64 Kristján Jónsson [Sýrnesi], kona hans, 4 börn þeirra og vinnukona; Jóhannes
Geirhjörtur, 35 ára bóndi, fór árið 1881 frá Syðri Hóli til Vesturheims, með konu sinni Guðfinnu
Jónsdóttur, 36 ára, og börnum þeirra 5: Jakobína, 19 ára, Stefán, 11 ára, Jóhannes, 7 ára, Kristjana, 6 ára, og
Sigfús, ⒉ ára [Júníus H. Kristinsson 1983:324].
60

61

Núverandi Þingeyjarsveit, áður Reykdælahreppur [1970].

Sigurður, 45 ára bóndi, flutti árið 1881 frá Klömbrum til Quebec, Kanada, með konu sinni Guðrúnu
Eiríksdóttur, 49 ára, og börnum þeirra 5: Stefán, 9 ára, Kristjana, 8 ára, Elísabet, 6 ára, Gunnar, 4 ára, og
Jóhanna, 2 ára [Júníus H. Kristinsson 1983:311].
62

Dínus, 46 ára bóndi, fór árið 1879 frá Mýlaugsstöðum til Vesturheims, með konu sinni Kirstjönnu
Andrésdóttur, 38 ára, og börnum þeirra 7: Sesseǉa, 19 ára, Jón Valdimar, 17 ára, Sigríður, 15 ára, Jónatan, 9
ára, Kristján Tryggvi, ⒍ ára, Una, 3 ára, og Kristína, 2 ára [Júníus H. Kristinsson 1983:326].
63

Jón Jónsson, 34 ára bóndi, fór árið 1880 frá Stóru-Laugum til Vesturheims, með konu sinni Sigurveigu
Eiríksdóttur, 37 ára, og sonum þeirra 3: Jón Eiríkur, 13 ára, Geirhjörtur Júlíus, 5 ára, og Jón, 1 árs [Júníus
H. Kristinsson 1983:327].
64
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Magnússon [Vallakoti], kona hans og 8 börn þeirra; Jónas Guðmundsson [Vallakoti], 4
systkini og barn hans; Jónatan Guðlaugsson [Viðum], móður hans, kona hans og barn
þeirra; Sigmundur Einarsson [Ytra-Felli], kona hans og 2 dætur þeirra; Ingibjörg
Einarsdóttir og 3 börn hennar; Jón Sigurjónsson, kona hans og barn þeirra; og Jónas Kort,
móðir hans, kona hans og 3 börn þeirra.
‣ 52 úr Húsavíkurhreppi:65 Sigurgeir Þorgrímsson [Brekknakoti], systir hans, kona
hans og 3 börn þeirra; Björn Kristjánsson [Holtakoti];66 Jóhannes Gíslason [Húsavík], 67
kona hans og sonur þeirra; Jóhann Jónasson [Kaldbak] og systur hans; Magnús Björnsson
[Kaldabak], kona hans og 4 börn; Kristján Sigurðsson [Litlu-Reykjum], kona hans, 2 börn
þeirra og vinnukona;68 Jón Árnason [Meiðavöllum], kona hans og 7 börn þeirra; Ingjaldur
Jónsson [Saltvík], kona hans og 3 börn þeirra; Árni [Skörðum] og 4 börn hans; Friðfinnur
[Skörðum], kona hans og 2 börn þeirra; Kristján Kristjánsson [Ytri-Tungu], kona hans og
3 börn þeirra; Óli Hansson Bjering,69 bróðurekkja hans og 2 börn; og Sigurjón Guðjónsson.

65

Núverandi Norðurþing, áður Reykjahreppur [1970].

66

Núverandi Þingeyjarsveit, áður ǈósavatnshreppur.

67

Núverandi Húsavíkurbær.

„Er hann [Kristján] ráðinn og ritaður til Brasilíufarar, 1873, ásamt konu sinni [Kristrúni Magnúsdóttur
Brasilíufara, f. á Neslöndum 2⒋ febr. 1841], tveim börnum þeirra hjóna og einni vinnukonu. En vegna
farleysis varð ekkert úr för þeirri fremur en alls öldans. Hann flytur til Kanada (Nýja Íslands) í ‘stóra
hópnum’ 1876 með konu og þrjá unga drengi. Kristján var ekki heill heilsu og ófús vesturförinni, að mælt
var. Komst hann til Vesturheims en ekki Nýja Íslands. Hann lézt í Winnipeg seint um sumarið“ [Þorsteinn
Þ. Þorsteinsson 1937–38:308–309].
68

Óli Bjering, 39 ára þurrabúðarmaður, fór árið 1893 frá Hansbæ í Húsavík til Winnipeg, Kanda, með konu
sinni Nönnu Ólafsdóttur, 32 ára, og börnum þeirra 5: Önnu Jónínu Bjering, 12 ára, Hinrik Bjering, 9 ára,
Hermanni Bjering, 5 ára, Ágústi Bjering, ⒉ ára, og Ólafíu Bjering nýfædd [Júníus H. Kristinsson 1983:329].
69
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‣ 13 úr Höfðahverfi:70 Árni Oddsson [Grenivík], kona hans og 3 börn þeirra;71
Sigurlaug Jónsdóttir [Grýtubakka]; Kristján Árnason [Hringsdal], kona hans og barn
þeirra; Kristján Kristjánsson [Keflavík]; Sigurbjörg Daviðsdóttir [Látrum]; Valves
Finnbogason [Látrum]; og Albert Finnbogason [Þönglabakka].
‣ 64 úr ǈósavatnshreppi:72 Jósafat Jónsson [Fǉótsbakka], kona hans, 2 börn þeirra,
tengdasystur og 2 kerlingar; Jón Guttormsson [Grjótargerði], kona hans og 5 börn þeirra;
Ólafur Jónasson73 [Halldórsstöðum í Kinn], móðir og dóttir hans, og ekkja með 7 börn; Jón
Sveinbjörnsson [Hálsi], kona hans og 5 börn þeirra; Guðni Þórgrímsson [Íshóli], kona
hans og 6 börn þeirra; Jónas Jónasson [Krossi], kona hans og 7 börn þeirra; Ingvar
Jónatansson [Torfunesi]; Árni Elíasson, kærasta hans og 2 börn þeirra; Jón Jóelsson og
kona hans; Jón Jónsson Önnuson og móðir hans; Sigríður Friðriksdóttir og barn hennar;
og Skarphéðinn Sigurðssonn, 2 systkinni og móðir þeirra Hólmfríður Marteinsdóttir.74
‣ 34 úr Mývatnssveit:75 Benedikt Einarsson [Grímsstöðum]; Sigurjón Björnsson
[Helluvaði]; Jónatan Jónsson [Hörgsdal], kona hans og 9 börn þeirra; Pétur Kristjánsson

70

Núverandi Grýtubakkahreppur.

Árni, 41 ára vinnumaður, fór árið 1876 frá Hringsdal til Quebec, Kanada, með konu sinni Guðrúnu
Jónsdóttur, 43 ára, og dóttur þeirra Guðrúnu, 4 ára [Júníus H. Kristinsson 1983:308].
71

72

Núverandi Þingeyjarsveit.

Ólafur, 39 ára gamall fyrirvinna, fór árið 1876 frá ǈósavatnshreppi til Quebec, Kanada, með dætrum
sínum Unu, 11 ára gömul, og Ástu, 1 árs [Júníus H. Kristinsson 1983:314].
73

Árið 1883 flutti Hjörtur Sigurðsson, 24 ára bóndi í Mjóadal til Vesturheims, ásamt konu sini Maríu
Sigurðardóttur, 26 ára, og dætrum þeirra, Sigruni, 3 ára, og Málfríði, 1 árs. Með þeim í ferðinni fór einnig
Hólmfriður Marteinsdóttir, bónda móðir, en hún var þá 55 ára gömul [Júníus H. Kristinsson 1983:316].
74

75

Núverandi Skútustaðahreppur.
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[Kálfaströnd], unnusta og bróðir hans; Guðni Guðmundsson [Laugaseli]; Árni Jónsson
[Stöng], kona hans, barn þeirra, vinnumaður og vinnukona; Grímur Grímsson [Stöng],
kona hans, 2 börn þeirra og 2 vinnuhjú; Jón Finnbogason [Syðri-Neslöndum];76 Guðný
Einarsdóttir; og Kristjón Magnússon og 3 börn hans.
‣ 14 úr Svalbarðsstrandarhreppi: Bjarni Gíslason [Tungu], kona hans og 4 börn
þeirra og Kristján Eiríksson [Veigastöðum], kona hans og 6 börn.

NORÐUR-ÞINGEYJARSÝSLA – 64 SKRÁÐ
‣ 14 úr Axarfirði:77 Guðný Einarsdóttir [Bjarnastöðum] og 4 börn hennar; og Jósef
Björnsson [Vestaralandi], kona hans og 7 börn þeirra.78
‣ 50 úr Kelduhverfi:79 Hallgrímur Hólmgeirsson [Austurgörðum], kona hans og 5
börn þeirra; Sigfús Guðmundsson [Byrgi], kona hans og barn þeirra; Indriði Indriðason
[Hóli], kona hans og ögur börn þeirra;80 Sigurpáll Guðlaugsson [Hóli];81 Stefán Kristjánsson

76

Jón Finnbogason, 34 ára vinnumaður, fór næsta ár til Ontario, Kanada [Júníus H. Kristinsson 1983:320].

77

Núverandi Norðurþing, áður Öxararðarhreppur [1970] eða Skinnastaðahreppur.

Jósef Björnsson, 47 ára gamall bóndi, fór árið 1878 til Quebec, Kanada, með konu sinni Málmfríði
Hallgrímsdóttur, 49 ára, og börnum þeirra 6: Hóseas, 15 ára, Jósafat, 13 ára, Helga, 11 ára, Hallgrímur, 8
ára, Kristján, 6 ára, og Guðrún, 4 ára. [Júníus H. Kristinsson 1983:340].
78

79

Núverandi Kelduhreppur.

Indriði, 38 ára bóndi, flutti næsta ár til Ontario, Kanada, ásamt konu sinni Sigurlaugu Jóhannesdóttur,
börnum þeirra 4: Kristína, 9 ára, Indriði, 8 ára, Sigríður, 5 ára, Jóhannes, 1 árs, Halldóra Magnúsdóttur, 21
árs vinnukonu. Með fór einnig Emma Hólmkelsdóttir, 15 ára, dóttir konunar [Júníus H. Kristinsson
1983:336].
80

Sigurpáll, 24 ára vinnumaður, fór næsta ár frá Kvíslarhóli til Ontario, Kanada. [Júníus H. Kristinsson
1983:332].
81
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[Hóli]; Sigfús Sigurðsson [Kílakoti], kona hans og 2 börn þeirra; Sigurður Ólafsson
[Krossdal], kona hans og 7 börn þeirra; Jón Magnússon [Meiðavöllum], kona hans og 4
börn þeirra, ásamt vinnukonu og barni hennar; Gottskálk Jónsson [Nýja-Bæ], kona hans
og 3 börn í ábyrgð hreppstjóra; Kristján Guðmundsson [Tóvegg], kærasta hans og
fullorðinn sonur; og Guðmundur Jónsson, kona hans og fullorðin dóttir þeirra.

Óstaðsett – 1 skráð
‣ Guðrún Jónsdóttir, 73 ára.

Fyrir utan skráningu þessa, er talið að 65 Vestmanneyingar hafi látið rita sig til
Brasilíuferðar á árinu 187⒉82 Margt fólk, sem skráð var til þessarar ferðar, gafst ekki upp
að fara frá Íslandi, þrátt fyrir að tilraunin mikla hafði gengið á grænum söndum.83 Þetta
styður túlkuninni að Brasilíuferðir hefðu verið brautryðjandi vesturfararhreyfingar í víðum
skilningi.

82

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:8⒍

Arnór Sigurjónsson 1957:351: „Um Brasilíuævintýrið er það hins vegar að segja, að þó að lítið yrði úr
landnaminu í Brasilíu, varð það mikilvægur þáttur í undirbúningi Íslendinga undir landnám þeirra í NorðurAmeríku, og fer því þess vegna arri, að það hafi til einskis komið“.
83
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3. Í fyrirheitna landinu
Elstu heimildir um nýbyggð Íslendinga í Vesturálfu og afdrif þeirra á fyrstu árunum eru
sendibréfin er nýlendumennirnir skrifuðu ættingjum og vinafólki sem eftir voru í
föðurlandinu.84 Fyrstu Brasilíubréfin sem kunnugt er um eru tvenns konar: annars vegar
skýrslur til Hins brasilíanska útflutningsfélags, skrifaðar af þáverandi umboðsmanni þess
félags á ákvörðunarstað,85 og hins vegar einkabréf ætluð skyldmönnum í heimasveit.86
Brasilíubréfin, hvort sem þau ölluðu um félagsmál þingeyskra útflytjenda og voru
ætluð forystumönnun í útflutningsfélögum þeirra, eða voru einkamál og þá send
ættingjunum sem biðu spenntir eftir fréttum frá hinum fyrstu Brasilíuförum, lentu í
báðum tilfellum í dagblöðum sem þá voru gefin út í höfuðstað Norðurlands.

⒉1 Brasilíufarar að Brasilíu komnir
Hér á eftir er samantekt um þá sem er vitað að komust til Brasilíu.87

84

Finnur Sigmundsson 1975:⒎

Sumsé Jónas Hallgrímsson frá 1863 til dauðadags, og síðan nafni hans Friðfinnsson, sem tók við starfi að
honum látnum.
85

T.d. bréf Kristjáns Guðmundssonar til ölskyldu sinnar, en hann var fyrstur allra Íslendinga að flytja út til
Brasilíu, sem hann gerði á eigin spýtum en ekki á vegum útflugningsfélagsins.
86

Tölur milli hornklofa fyrir framan nöfn þeirra er upptalning á Brasilíuförunum. Ættnefnin er þeir tóku
sér í nýja landinu eru feitletruð.
87
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[1] Kristján Guðmundsson [Ísfeld] var fyrsti íslenski innflutningsmaðurinn í
Brasilíu, „þótt eigi legði hann af stað frá Íslandi,“88 heldur frá Kaupmannahöfn
laugardagskvöldið ⒕ febrúar 186⒊89
Fæddur ⒖ febrúar 1840 að Ytri-Neslöndum við Mývatni,90 en flytur ungur til
Danmerkur árið 1861,91 en utanför hans, sem var upphaflega heitið til Brasilíu – er sögð
bein afleiðing vesturfarahreyfingar Þingeyinga. 92 Í höfuðborg Danaveldis varð hann sér úti
um trésmíðaiðn, 93 en e.t.v. einnig um sjómennsku.94 Þaðan fór hann krókaleið til Korsör í
Danmörku með eimlest, svo til Kiel í Þýskalandi með eimskipi, og aftur með eimlest til
Hamborgar. Eftir viku sigldi hann með skipi sem var að flytja kol frá Newcastle til Spánar,
en þaðan hélt áfram með vín og rúsínur til Rio de Janeiro, höfuðstaðar Brasilíu, sjálfra
þjóðar rúsínualla.95

88

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1935:3⒐

89

Ibið.:39 og Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:7⒍

Foreldrar hans áttu sér samastað á Stóru-Reykjum, Vaðli í Helgastaðahrepp og síðast á Halldórsstöðum í
Reykdælahrepp sbr. Þorstein Þ. Þorsteinsson 1935:39 og Júníus H. Kristinsson 1983:32⒊
90

„Sumarið 1860 hygg ég það væri, sem 3 ungir menn fóru fyrst af stað til Brasilíu, fór aðeins einn þeirra alla
leið til ‘Rio de Janeiro’ og settist þar að, Kristján Guðmundsson úr Reykjadal“ [Jakob Háfdanarson 1982:38].
91

92

Þorstein Þ. Þorsteinsson 1943:7⒌

93

Ibið.:7⒍

94

Jón [Jónsson] Borgfirðingur 1901:8⒐

95

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:7⒍
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Af bréfum sínum sem prentuð voru í Norðanfara, lifði Kristján með þolanlegan kost
þar í landi, og var í þann mund að verða efnaður maður, er hann féll sakir gulu veikinnar í
undraborginni miklu, þann ⒍ febrúar 187496, aðeins 34 ára gamall.
En rétt fyrir dauða sinn, skrifaði Kristján síðasta bréfið til ölskyldu sinnar, en gert
var ráð fyrir að Guðmundur faðir hans mundi fara suður með börnum sínum, sem enn
voru ógift, beint til Curitiba.97 Kristján átti svo að hitta þau í höfuðborg Paraná-fylkis, en
það gerðist aldrei, enda hafði hann nú þegar farist.98
Talið er að Kristján hafi giftist konu af þýskum uppruna, og þau hjón eignast dóttur,
sem Kristjána hét, sem giftist síðar og eignaðist dóttur, er hét Esmeralda. Árið 1943 eru
báðar taldar látnar „fyrir löngu síðan“, og var þá Ísfeld-fólkið í Rio de Janeiro greinilega
alfarið.99

96

Ibið.:7⒍

Um móður Kristjáns, Halldóru Magnúsdóttur, er sagt að hún „[…] treysti sér ekki [til Brasilíuferðar]
sökum elli og lasleika“ [Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1935:40].
97

98

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:7⒍

99

Ibið.:7⒎
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Fimm mánuðum seinna er Kristján fór til Rio, eða laugardaginn ⒒ júlí 1863,100 var
kynnisför af hálfu Hins brasilíanska útflutningarfélags heitið til Suður-Brasilíu,101 en í
förinnni voru fengnir:
[2] Jónas Hallgrímsson, húsamiður úr Bárðardal. Hann skildi eftir heima konu sína
og tvo syni, Tryggva og Hermann. Síðarnefndur varð síðar búnaðarskólastjóri á Hólum í
Hjaltadal og alþingismaður.102 Jónas dó þann ⒔ apríl 1870 fyrir sakir gulu veikinar í
Antonina, strandbæ við Paranaguá-örðinn, áður en konu hans og börnum tókst að
sameinast honum þar í fyrirheitna landinu, eins og afráðið hafði verið milli hans og
formanna útflutningsfélags.103
[3] Jónas Friðfinnsson [Barddal], f. ⒛ október 1838 á Arndísarstöðum í Bárðardal.
Hann tók við sem umboðsmaður Hins brasilíanska útflutningsfélags eftir lát nafna síns

„[…] lögðu þeir af stað frá Akureyri með seglskipinu Jóhönnu […] Til Hafnar komu þeir ⒛ júlí. Þar
biðu þeir hálfa þriðju viku […] Magnús Eiríksson guðfræðingur […] [f ]ylgði […] þeim frá Höfn ⒍ ágúst og
skildi ekki við þá fyrri en þeir voru komnir um borð í Brasilíu skipið Karólínu, sem lá á Hamborgar elfunni í
Þýzkalandi“ [Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:79].
100

Markmið órmenninganna var „[…] að skoða sig um í Suður-Brasilíu og skrifa síðan Útflutnings félaginu
álitt sitt um niðurstöður […] En þeir höfðu alt of lítið fé undir höndum til að geta rekið þetta erindi að
nokkru gagni“ [Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:78].
101

Kaldhæðnislegast er að vita að Jónas Hallgrímsson, sem var einn af þeim mestu hvatamönnum fararinnar
til Grænlands, varð loks að einhvers konar foringja kynnisfararinar fyrir hönd Hins brasilíanska
útflutningsfélags, eða réttara sagt umboðsmaður þess félags syðra [Ibið.:69;84]. Sbr. einnig Þorsteinn Þ.
Þorsteinsson 1937–38:78: „Var Jónas Hallgrímsson, sem fyrr er getið um að vildi komast til Grænlands,
sérstaklega valinn til þess, að finna heppilega nýlendu fyrir Íslendinga að flytja í, og mun nafni hans
Friðfinnsson hafa átt að vera honum hjálplegur til þess.“
102

„[…] festi hann [Jónas Hallgrímsson] ekki rætur hér [í Curitiba]. Hann var heilsulítill hér syðra og ekki
laus við of mikla áfengisneyzlu […] Hann mun hafa þráð mjög konu sína og börn, sem voru heima á
Grímsstöðum við Mývatn hja Jakobi Háldanarsyni“ [Vigfús Guðmundsson 1958:82–83].
103
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Hallgrímssonar. Þrátt fyrir að vera trúlofaður Maríu Friðriksdóttir frá Hrappstaðaseli,104
giftist Jónas Önnu Catharinu Lavalle, f. ⒕ mars 1846, dóttur fransks-þýsks innflytjenda.
Hjónin eignuðust 7 drengi og 2 stúlkur [bæði stúlkubörnin dóu á fyrsta ári]. Af þeim 7
drengjum er leidd Barddal-ætt, 105 sem er þannig ein elsta, en einnig ölmennasta
ölskylda af íslenskum uppruna í Brasíliu. Meðal niðja Jónasar eru óveǌumargir læknar og
tannlæknar, en einnig lögfræðingar og lögregluþjónar, verkfræðingar, vísindamenn,
kaupmenn og athafnarmenn, prestar og kennarar.
Jónas Friðfinnsson Barddal dó 2⒉⒒1919 í Curitiba, Paraná-fylki, en kona hans
hafði dáið í sömu borg þann ⒓0⒋189⒐ 106

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1942:82: „[…] trúlofun hans og Maríu Friðriksdóttur fór út um þúfur, þótt
óvíst sé, að þar hafi sannast hið fornkveðna, að svo fyrnast ástir sem fundir. Fimm árum eftir suðurför
Jónasar, átti hún Jón Jónsson bónda í Baldurshaga. Voru þau hin merkustu hjón. Um líkt leyti kvæntist
Jónas Bárðdal í Brasilíu þarlendri stúlku, og var þá fluttur til Curityba bæjar.“ Í heimsókn til Bárðdardals árið
2005, hefur höfundur ritgerðarinnar fengið þessar upplýsingar um Maríu Friðriksdóttir: „[…] Arngrímur
málari hefði gert mynd af Maríu, sem ætlun hennar var að senda unnusta sínum, Jónasi Friðfinssyni, en hann
var einn af órum Bárðdælingum sem fór til Brasilíu 1863 og átti ekki afturkvæmt. Ætlun beggja var að hún
kæmi á eftir honum. Af því varð ekki og heyrði ég ekki aðrar skýringar á því en að honum hefði ekki tekist
að afla fargjalds til að senda henni, sem var algeng og gild ástæða á þeim tíma. En myndin hefur ekki verið
send og enginn talaði um skýringu á því […] En myndin af Maríu er gerð 1867 – einmitt árið sem Jónas
skrifar móður sinni að hann sé kvæntur. Enginn er nú til frásagnar um hvað í raun og veru gerðist þarna, en
eftir stendur myndin af Maríu til miǌa um það sem var að gerast í Bárðardal og Brasilíu fyrir hartnær 140
árum“ [Hjördis Kristjánsdóttir, Mynd af Mariu Fríðriksdóttir, ⒛ júlí 200⒌ ǉósrit fengið hjá Ríkarði
Sölvasyni, bónda á Sigurðarstöðum, barnabarnabarni Maríu]. Um bréf Jónasar til móður sinnar allar ítarlega
Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:173–17⒍
104

Í rauninni eru til margar útgáfur af ættnefninu í Brasíliu, t.a.m. Bardal, Barddal, Bardau, en allir, sem bera
slíkum nefnum, eiga rætur sínar að rekja til Jónasar Friðfinnssonar Bárðdals, en hann tók sér ættarnafnið, að
hætti manna hjá rómönskrum þjóðum, um 1867, enda skrifar sig Bardal í fyrsta skipti undir bréf til móður
sinnar dagsett ⒙ maí þetta sama ár.
105

Sbr. dánarvottorðin fengin hjá Dascomb Barddal, ⒋ ættliðurinn Jónasar Friðfinssonar. Skráð dánarörsökin
hjá Jónasi er hjartaáfall.
106
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[4] Jón Einarsson, um fimmtugt, ekkjumaður,107 bóndi frá Svartárkoti í Bárðardal,
síðar á Björgum að Kinn, en eftir frekar stutta dvöl í Brasilíu, dó hann aðfaranótt ⒓ maí
1866, sökum hidsig feber, eins og Jónas Hallgrímsson lýsir því í bréf til Jakobs
Hálfdanarsonar, „[…] en hvort hér er átt við gula veiki eða einhverja aðra hitabeltis-farsótt,
verður ekki sagt um með vissu.“108
[5] Jón Jónsson [Ármann], 18 ára, þriðji og elstur sonur hans. Hann kvæntist um
1869, tók sér ættnefnið Ármann og settist að í smábænum Morretes, niður við ströndinni,
og var þar til dauðadags, um 1880.109
Þeir,

Jónasarnir

og

feðgarnir

Jónar,

fengu

far

frá

Akureyrarhöfn

til

Kaupmannahafnar með flutningaskipinu Jóhönnu, en barkurinn lagði af stað laugardaginn
⒒ júlí 186⒊ Mánudaginn ⒛ júlí taka þeir land í höfuðstað Danaveldis, en þaðan fara þeir
félagar til Kiel í Holsetalandi, með gufuskipi, ekki fyrr en fimmtudaginn ⒍ ágúst. Loksins
fara þeir af stað um borð í seglskipsinu Caroline. 110
Eftir miðvikudaginn 2⒎ ágúst hverfur þeim Evrópa, en ekki sást til alla í Brasilíu
fyrr en ⒕ október 186⒊Tólf dögum síðar fara þeir órmenningar úr skipinu við höfnina í

Kona hans Steinun Jónsdóttir frá Stóru-Tungu, var þá látin fyrir eitthvað þremur árum er hann fór til
Brasilíu [Þorstein Þ. Þorsteinsson 1943:78].
107

108

Þorstein Þ. Þorsteinsson 1937–38:16⒍

„Allir fyrstu Íslendingarnir, er fóru til Brasilíu, urðu skammlífir, nema Jónas Barddal. Hann komst á
níræðisaldur“ [Vigfús Guðmundsson 1958–76].
109

110

Þorstein Þ. Þorsteinsson 1935:3⒐
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Joinville, fyrsta áfangastað þeirra á leið til Colônia Dona Francisca, eða lafði Franziskunýlendu, í norðvestur hluta heilagrar Katrínar-fylkis í Suður-Brasilíu:

[…] en heima á Íslandi voru þeir ráðnir í að halda til Rio Grande do Sul, syðsta fylkis Brasilíu, því
eftir landlýsingum þaðan að dæma, hugði Útflutnings félagið það fylki bezt fallið til íslenzkrar
nýlendu myndunar. En í Danmörku, og ekki síður þegar þeir kom til Brasilíu, var þeim ráðið, að fara
til Dona Francisca nýlendunnar fyrst í stað, og fara þá heldur seinna til Rio Grande do Sul. 111

Nýlendu þessa hafði Nýlendufélag Hamborgar112 formlega stofnað 1849, en fyrstu
nýlendubúar – 117 Þjóðverjar frá Hamborg og 74 Norðmenn113 – námu þar ekki land fyrr
en ⒐ marz 185⒈ Nýlendan tók strax að vaxa mjög hratt, og fyrr en varði urðu
111

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:7⒐

Kolonizations Verein vom 1849, in Hamburg á þýsku. Markmið félags þess var að stofna og reka nýlendu
fyrir hönd eiganda bújarðar, H.K.H. prinsins af Joinville, Frans Ferdínands Filippusar d’Orléans [f. ⒕ ágúst
1818, d. ⒗ júní 1900] sonar Lúðvíks Filippusar konungs Frakklands, en konungsölskyldan þurfti að flýja
land þegar lýðurinn réðst á konungshöllina í febrúarbyltingunni. Prinsinn hafði gifst Fransisku Karólínu
prinsessu [f. ⒉ ágúst 1824, d. 2⒉ marz 1898], systur Péturs ⒉ Brasilíukeisara, þann ⒈ maí 1843, en bújörð
sem varð seinna að lafði Fransisku-nýlendu var einmitt brúðargjöf keisara hjónanna, eins og þá var til siðs.
Brasilía var keisaradæmi strax frá því að þjóðin öðlaðist sjálfstæði frá nýlenduveldi Portúgals, þar til lýðveldi
var stofnað árið 1889 af Deodoro da Fonseca yfirhershöfðingjanum. Keisarastjórn Péturs ⒉ hófst formlega
árið 1832, þegar faðir hans Pétur ⒈ lagði völdin niður og fór til Portúgals, en Pétur yngri, sem var hvort
tveggja annar og síðastur keisari Brasilíu, tók sjálfur við stjórn keisaradæmis síns aðeins árið 1837, en þá var
hann loksins orðin 15 ára gamall. Pétur ⒉ var mikill hvatamaður innflutninga Evrópubúa til Brasíliu. Í
Sunnanfara, tbl. 7-9, janúar 1892, bls. 82, kemur fram þessi skemmtileg frásögn um afskipti Brasilíukeisarans
af íslenskum handritum sem þá voru flest varðveitt í Kaupmannahöfn: „Dom Pedro Brasilíukeisari, sem nú er
nydáinn, var yfirlætislaus maður og unni fróðleik og listum. Hann kom hér um árið til Kaupmannahafnar og
skoðaði meðal annars háskólabókasafnið; reyndist það þá að hann hafði heyrt getið um hið íslenzka
handritasafn Árna Magnússonar, og bað hann um að sýna sér nokkura íslenzka skinnbók, er í því væri. Kom
þá Thorsen yfirbókavörður fram með Möðruvallabók, en það er sögubók mikil frá ⒕ öld komin norðan úr
Eyjafirði, og gluggaði keisarinn nokkuð í hana, og mun þó varla hafa lesið allmikið. En það eru einsdæmi að
nokkur sá keisari eða konungur, er til Danmerkur hefir komið, hafi virt íslensku handritin hér viðlits“.
112

Norðmenn þessir ætluðu sér til Kaliforníu en urðu að millistopa í Rio de Janeiro af tæknilegum ástæðum
– skipið þeirra var í ólagi – en viðgerðin var svo hæg að þeir ákváðu að freista gæfunnar í nýstofnaðri nýlendu.
Af þeim 71 Norðmönnum, sem ásamt Þjóðverjum höfðu stofnað nýlenduna, yfirgáfu 31 staðinn áður en langt
um líður.
113
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Svisslendingar meirihluti nýlendumanna þar, en landnámsmenn frá þessu landi voru 804
milli áranna 1851 og 186⒈ Norðurlandabúar, fyrir utan þá 40 Norðmenn sem ekki yfirgáfu
nýlenduna í öndverð henni, komu einungis á tímabilinu 1868-1872, nefnilega 277 Svíar og
94 Danir.114
En þann 2⒍ janúar 1864 fóru nafnar tveir að tilmælum Útflutningsfélagsins, og
lögðu af stað í nýlenduleit til Rio Grande do Sul, en „[s]uður til Rio Grande do Sul komust
Íslendingarnir aldrei“, 115 því að á leiðinni þangað, í bænum São Francisco, vísaði þeim til
baka kunningi þeirra Faber Markus Johnson Görressen kaupmaður,116 og beindi athygli
þeirra að nýjum bæ sem var þá í myndun í Paraná-fylki, Curitiba, þar sem loftslag var
svalara og því hentugra Íslendingum.117
Fyrstu komu Jónasarnir tveir Bárðdælingar upp í háslétturnar í Curitiba þann ⒍
ágúst 1866, um miðjan vetur. Landslagið mun hafa sýnst þeim ekki svo ólíkt sumsstöðum
í Þingeyjarsýslu, sjálfum Bárðardali til að mynda.118
Tilraunin mikla til Brasilíuflutninga á árinu 1865 mistókst að mestu leyti, af ýmsum
ástæðum, eins og bera vott öll nöfn fólks sem var staðráðið var að fara suður, en síðan

114

Carlos Ficker 1973:53 [neðanmálsgr.]

115

Vigfús Guðmundsson 1958:77.

116

F. 2⒊0⒍1826 í Þrandheimi, d. 2⒊0⒌1878 í São Francisco do Sul, heilagrar Katrínar-fylki.

117

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:80–81.

118

Vigfús Guðmundsson 1958:79.
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annað hvort snéri hugum sínum til Norður-Ameríku, eða sátu áfram í rólegheitum heima á
Íslandi, eftir vonbrigði þessi.
Aðeins minnihluti af þeim hátt í sjötta hundrað manna, sem til Brasilíuferðar höfðu
látið skrá sig, þorði að fara með misjöfnum farkostum árið 187⒊ Þetta sama ár voru leiðir
til Norður-Ameríku loksins opnar Íslendingum, þegar alþjóðleg skipafélög tóku að bjóða
upp á farmiða á bærilegu verði.
Eftirfarandi upplýsingar eru um persónulegt líf þeirra fáu Brasilíufara, eins og þær
koma fram í Vesturfaraskrá Júníusar H. Kristinssonar. Þessar upplýsingar eru bornar saman
aðallega við ágrip Þorsteins Þ. Þorsteinsonar frá árinu 1943, en einnig við aðrar bækar hans
um sögu Brasilíuferða. 119
[1] Árni Kristjánsson, vinnumaður, 29 ára gamall frá Stóra Eyrarlandi,
Hrafnagilshreppi, Eyjaarðarsýslu, er sagður hafa flust árið 187⒊ 120 Árni fórst október
1873 sök kóleru sem barst um borð Brasilíuskips Elwood Cooper, eins og kemur fram í
bréfi Magnúsar Guðmundssonar Ísfelds dagsett 2⒏ október 1873, 121 en nú er hann úr sögu
Brasilíufaranna.
[2]

Baldvin

Jónatansson

[Reykdal],

vinnumaður

frá

Bjarnastöðum

í

ǈósavatnshreppi Bárðardal, Suður-Þingeyjarsýslu, 43 ára gamall, mun hafa farið frá
Tala milli hornklofa er upptalning fólks sem er vitað um að hefur komið til hins fyrirheitna lands SuðurAmeríku.
119

Júníus H. Kristinsson 1983:29⒐ Hjá Þorsteini er hann sagður vera frá Finnstöðum í Köldu-Kinn
[Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:93].
120

121

Sjá umritun þess bréfs í viðauki I.
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Akureyri árið 1873, ásamt börnum sínum, [3] Sigríði Baldvinsdóttur [Reykdal], þá 17 ára
gömul, og [4] Karli Alberti Baldvinsson [Reykdal], þá 14 ára gamall.122 [5] Guðný
Jónsdóttir [Reykdal], 45 ára gömul, vinnukona,123 ásamt sonum sínum [6] Sigurgeiri
Baldvinssyni [Reykdal], þá 11 ára gamall, mun hafa farið frá Akureyrarhöfn árið 187⒊
Guðný var kona Baldvins Jónatanssonar, þó að hún og sonur hennar séu skráð sem
bæjarbúar Litluvallar í ǈósavatnshreppi, Suður-Þingeyjarsýslu.124 Allt þetta fólk [2 til 7]
tók sér ættarnafnið Reykdal – nú Reikdal, Reickdal, Reikedal – í Brasilíu.125
[7] Sigríður Friðriksdóttir, f. um 1842,126 ekkja frá Jarlsstöðum í ǈósavatnshreppi,
Suður-Þingeyjarsýslu, ekkja, 31 ára gömul, ásamt sonum sínum, [8] Karli Friðrik
Baldvinssyni, þá 6 ára gamall, munu hafa farið frá Akureyrarhöfn til Brasilíu árið 187⒊ 127 Í
Brasilíu tók Sigríður saman við Brasilíumann nokkurn, en talið er að 1883 séu þau á leið í
hjónaband. Þau eignuðust tvær dætur, Maríu og Dursiliu. María eignaðist 5 börn með
Brasilíumanni, en Dursilia átti þýskan mann og þrjú börn með honum. Árið 137 voru
báðar dætur Sigríðar látnar, en hún sjálf hafði andast þann ⒏ janúar 190⒐ 128 Um son

Júníus H. Kristinsson 1983:3⒓ Hjá Þorsteini er hann sagði vera 44 ára bóndi í Glaumbæjarseli
[Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:92]
122

Júníus H. Kristinsson 1983:3⒗ Hjá Þorsteini kemur hún fram sem kona bóndans, en ekki vinnukona
[Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:92]
123

124

Júníus H. Kristinsson 1983:3⒗

125

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:9⒉

126

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:3⒓

127

Júníus H. Kristinsson 1983:3⒖

128

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:383–38⒋

38

hennar Karl Friðrik, er sagt að hann varð ekki gamall maður, kvæntist í Brasilíu en dó
barnslaus. 129
[9] Jóel Jónsson,130 bóndi í Sandvík í ǈósavatnshreppi, Suður-Þingeyjarsýslu, þá 48
ára gamall, mun hafa farið frá Akureyrarhöfn árið 1873 ásamt konu sinni, [10] Sesseǉu
Andrésdóttir [Jónsson],131 44 ára gömul, og börnum þeirra, [11] Andrési Jóelssyni
[Jónsson], 22 ára, [12] Jónasi Jóelssyni [Jónsson], 19 ára, [13] Elínu Jóelsdóttur
[Jónsson], 14 ára og [14] Sigríði Jóelsdóttur [Jónsson], 10 ára. Fjölskylda Jóels Jónssonar
er sögð hafa komst í góð efni þar syðra. Hjónin ráku mjólkursölu við Curitiba, en árið
1883 var Jóel talinn meðal ríkustu íslensku nýlendumannanna. Dó hann árið 1910, en
Sesseǉa kona hans mun hafa dáið 19⒔132 Andrés Jóelsson, ágætur smiður og mun hafa
byggt stórt gistihús, að sumra sögn, en víst er hann kvæntist konu af þýskum uppruna, er
Fredrika Rokken hét, og eignuðust

þau hjónin saman 8 börn, João, Carlos, Emílio,

Guilherme, Cecília, Anna, Paulino og Elín. Andrés Jóelsson dó 2⒉ júlí 1922, 6⒈ árs að
aldri.133 Um þessa ölskyldu, segir Þorsteinn Þ. Þorsteinsson, að „[Þ]au tóku upp
föðurnafn Jóels, Jónsson, fyrir ættnefni í Brasílíu“,134 en í skrá Íslenska félagsins í Curitiba
129

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:38⒋

„Var Jóel einn þeirra, er selt hafði bú sitt 1865 í von um að komast þá til Brasilíu“ [Þorsteinn Þ.
Þorsteinsson 1943:92]. Önnur heimild segir að Jóel og ölskyldan munu hafa farið árið 1863 eða 1864 til
Brasilíu, en það reyindist ekki vera rétt [Jón Jónsson Borgfirðingur 1901:88].
130

131

Hálfsystir Jónasar Hallgrímssonar Brasilíufara [Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:92].

132

Gísli Sigurðsson 1998:⒍

133

Gísli Sigurðsson 1998:6 og Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:36⒐

134

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:9⒉
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koma fram nöfn á borð við Valter Johnson Bonfim, Maria Inês Johnson Bini, Mariza
Johnson Tozin, Hugo Johnson, Cecilia Johnson de Paula Cavalheiro, Sueli Terezinha
Johnson, Luiza Regina Carrano Johnson, Guilherme Johnson, Cláudio Johnson, Lígia
Johnson, João Antônio Johnson og Paulo Johnson. Flest Johnson-fólks er búsett í
Curitiba, höfuðstað Íslendinga í Brasilíu, eða í Almirante Tamandaré, höfuðborgarsvæði
Paraná-fylkis.
[15] Jens Jensson [Buck], vinnumaður frá Brenniási í ǈósavatnshreppi, SuðurÞingeyjarsýslu, mun hafa farið frá Akureyrarhöfn til Brasilíu árið 1873, en hann væri þá
rétt þrítugur.135 Hann mun hafa andast um fimmtugt, ókvæntur og barnslaus, sökum
vinnuslysi, þegar moldarbakki eða skurð-garður hrundi yfir hann við vinnu, í ágúst 189⒈ 136
[16] Sigurbjörn Jóakimsson, 22 ára gamall, vinnumaður frá Hrappsstaðaseli í
ǈósavatnshreppi, Suður-Þingeyjarsýslu, mun hafa farið frá Akureyrarhöfn til Brasilíu árið
187⒊ 137 Afkomendur hans tóku sér ættnefni Jóakimsson.
[17] Hallgrímur Þorkelsson [Thorkelson], bóndi í Víðikeri í ǈósavatnshreppi,
Suður-Þingeyjarsýslu, þá 35 ára gamall, mun hafa farið frá Akureyrarhöfn árið 1873 ásamt
Júníus H. Kristinsson 1983:3⒔ Hann var ættaður frá Ingjaldsstöðum í Reykjadalahreppi [Þorstein Þ.
Þorsteinsson 1943:93].
135

136

Bjarni E. Guðleifsson 2002:19, Þorstein Þ. Þorsteinsson 1937–38:38⒌

Júníus H. Kristinsson 1983:3⒕ Hann var frá Sigurðarstöðum í Bárðardal ef marka má Þorstein Þ.
Þorsteinsson 1943:92, sem segir enn fremur Sigurbjörn vera son Guðfinnu Jósafatsdóttur og seinni manns
hennar, og þar af leiðandi hálfbróðir Jónasar Friðfinssonar Bárðdals. Sigurbjörn var móðurbróðir Sigurgeirs
Friðrikssonar bókavarðar í Reykjavík. Um Sigurbjörn, er sagt að „[…] hann hafði gert kornungri stúlku barn
á léiðinni [til Brasilíu]. Var Jónas [Bárðdal, hálfbróðir hans] ekki sáttur við það og kom upp heiftarlegur
ágreiningur milli bræðranna og drógust aðrir inn í það mál.“ [Gísli Sigurðsson 1998:4].
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konu sinni, [18] Önnu Pálsdóttur [Thorkelson], 37 ára gömul,138 og börnum þeirra [19]
Páli Hallgrímssyni [Thorkelson], 11 ára, [20] Vernharði Hallgrímssyni [Thorkelson], 10
ára, [21] Sigtryggi Hallgrímssyni Thorkelson], 8 ára,139 [22] Hólmfríði Hallgrímsdóttur
[Thorkelson], 4 ára,140 og [23] Þorkeli Hallgrímssyni [Thorkelson], 2 ára.141 Ættnefni
Thorkelson segir Vigfús Guðmundsson, sem ferðaðist um slóðir Íslendinga í Curitiba,
hafa fundist í símaskrá ásamt öðrum nöfnum sem honum finnst vera íslensk. 142 Nafn kemur
einnig fram í skrá yfir afkomendur Íslendinga í Curitiba sem Maro R. Söndahl og frænka
hans Elynice Söndahl M. Schueler hafa góðfúslega látið höfundi riterðarinnar í té.
[24]

Guðmundur

Guðmundsson

[Ísfeld],143

bóndi

á

Halldórsstöðum

í

Helgastaðashreppi, Suður-Þingeyjarsýslu, þá 57 ára gamall, mun hafa farið frá Húsavík árið
1873 ásamt börnum sínum, [25] Magnúsi Guðmundssyni [Ísfeld], 27 ára, 144 [26] Maríu
Guðmundsdóttur [Ísfeld], 23 ára,145 [27] Ingibjörgu Guðmundsdóttur [Ísfeld], 21 ára og
[28] Jensínu [Ágústa] Guðmundsdóttur [Ísfeld], ⒚ ára.146 Vigfús Sigmundsson segir að

138

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:92 segir hana vera jafngamala Hallgrími.

139

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:92 talar um að Sigtryggur hafi verið 7 ára er hann fór til Brasilíu.

140

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:92 segir Hólmfríði vera 3 ára þá.

Júníus H. Kristinsson 1983:3⒙ Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:92 taldi Þorkel litla ekki vera nema 1 árs
gamlan.
141

142

Vigfús Guðmundsson 1958:72-7⒊

143

„Þeir feðgar nefndu sig Ísfeld“ [Gísli Sigurðsson 1998:5].

144

26 ára skv. Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:9⒈

145

22 ára skv. Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:9⒈

Júníus H. Kristinsson 1983:32⒊ Jensína Ágústa, 18 ára skv. Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:91, þar sem
segir enn fremur að Guðmundur Guðmundsson og börn hans nefndu sig Ísfeld í Brasíliu.
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hún hafði orðið að „kunnur hótelrekandi í höfuðstaðnun – Rio de Janeiro.“147 Kona
Guðmundar, Halldóra Magnúsdóttir hafði ekki treyst sér til ferðarinnar – „sökum elli og
lasleika“.148 Magnús Ísfeld átti Elín Jóelsdóttir 1877 og eignuðust hjónin 10 börn. Hagur
þeirra fór sífellt batnandi þangað til að, árið 1905, endurflutti hann búferlum sínum ásamt
ölskyldunni sinni, í Vatnabyggðirnar íslensku í Saskachewan-fylki í Kanada. Dó hann þar
árið 1918 sökum spönsku veikinnar.149
[29] Kristrún Sigurðardóttir [Laxdal, Bengtsson], yngisstúlka, 21 ára gömul, frá
Hólum í Laxárdál, Helgastaðahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu, mun hafa farið árið 1873 til
Brasilíu,150 á vegum Guðmundar Guðmundssonar og ölskyldu hans.151 Hana átti Svíinn
Ernest Bengtsson, f. ⒌ desember 1852 í Halmstad, höfuðstaður Halland-héraðs, d. ⒎
október 1940, í Curitiba, Paraná-fylki, Brasilíu. Samkæmt upplýsingum sem aflað var hjá
Robertu Melindu Kronland, Kristrún Sigurðardóttir, sem var kölluð Crestruna og tók sér
ættnefni Laxdal í Brasíliu, f. ⒍ júlí 185⒊ Þau kynntust í gistihúsi Katrínar hinnar sænsku
[Catarina Sueca], í Largo da Ordem, miðbæ Curitiba-borgar, þar sem hún vann við þvotta
147

Vigfús Guðmundsson 1958:8⒍

Jón [Jónsson] Borgfirðingur 1901:8⒐ Sbr. Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:308: „Halldóra
Magnúsdóttir kona hans [Guðmundssonar] fékst ekki til að yfirgefa ættjörðina. Var hún þá komin yfir
sextugt og segja flestar sagnir að hún hafi ekki treyzt sér að leggja upp í þessa langferð ‘sakir elli og lasleika’,
en nokkrir teǉa að fyrirtekt úr henni, og má vera að hvorttveggja hafi hér nokkru ráðið.“ Um tilgang
ferðarinnar, segir Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:307–308: „[…v]ar förinni þeirra heitið til Kristjáns
sonar hans [Guðmundssonar] í Rio de Janeiro, þótt fría farið yrði að nota ofurlítið úr leið, eða lengra suður á
bóginn til Curityba.“
148

149

Gisli Sigurðsson 1998:⒌

150

Júníus H. Kristinsson 1983:32⒊

151

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:30⒎
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og hann átti samastað er hann kom fyrst til höfuðborgar Paraná-fylkis.152 Kristrún lést
þann 30. júlí 1922 í Batel, Curitiba, frá manni sinum og eftirfarandi börnum: Anna Elida
Bengtsson, f. ⒛⒒1877 í Curitiba, d. ⒒⒑1931 í Guaratuba, Paraná-fylki; Carlos
Gustavo Bengtsson, f. 2⒍0⒐1882, d. 0⒉0⒉1943 í Curitiba; Emma Ernestina Bengtsson, f.
2⒎0⒐1883, d. ⒓0⒍1966 í Curitiba; og Rosa Amália Bengtsson, f. 0⒐⒑1894 í Guajuvira,
Paraná-fylki, d. 0⒉⒑1990 í Curitiba.153
[30] Árni Sigfússon [Söndahl], skósmiður, 34 ára gamall, frá ǈótsstöðum í
Vopnafirði, Norður-Múlasýslu, mun hafa farið með skipinu Björgu árið 1873, ásamt konu
sinni, [31] Guðrúnu Magnúsdóttur [Söndahl],154 43 ára, og börnum þeirra, [32] Magnúsi
[Söndahl],155 8 ára, og [33] Valgerði [Söndahl], 5 ára.156 Fjölskylda Árna Sigfússonar
ætlaði ekki til Brasilíu, heldur til Milwaukee í Bandaríkjum. Meira að segja, með þeim
mundu hafa farið Margrét Eggertsdóttir, dóttir Guðrúnar frá fyrra hjónabandi, og Kristinn
Kristinsson nokkur.157 Útskýring á því kemur frá Þorsteini Þorsteinssyni: „Fór fyrstur

Úr æviágrip Ernests Bengtssonar, sem skráð hefur Adyr Kronland Pinto [Laxdal], ⒋ ættliðurinn
Kristrúnar Sigurðardóttur.
152

Sbr. ættartöflur fengnar hjá Robertu Melinu Kronland [Laxdal] og dánarvottorð fengið hjá Sigurd
Roberto Bengtsson [Laxdal], þar sem skráð dánarörsök er astenia senil, sumsé ‘ellislenið’, enda var hún 69 ára
gömul.
153

154

Hún hét Guðrún Halldóra Magnúsdóttir að fullu nafni [Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:305].

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:89–90: „Magnús Valmar Halldór (nefndur seinasta nafninu á Íslandi en því
fyrsta í Brasilíu) 7–8 ára […] þá búinn að læra svo vel dönsku og þýzku, þó að ungur væri, að hann var túlkur
ferðafélaga sinna hve nær, sem á þurfti að halda.“
155

Hún hét Valgerður Benedikta Árnadóttir að fullu nafni, en var 5–6 ára gömul er hún fór frá Íslandi
[Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:305].
156

157

Júníus H. Kristinsson 1983:⒖
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suðurfara snemma árs til Kaupmannahafnar, ásamt fleiri Íslendingum, sem flestir munu
hafa farið til Norður-Ameríku, en hann beið hinna í Höfn.“158 En hvað Margréti
Eggertsdóttir varðar, mun hún „[…] í fyrstu hafa verið ráðin til Brasilíufarar með móður
sinni og stjúpföður, en sneri aftur til Íslands eftir nokkra veru í Khöfn.“159
[34] Jón Þorvaldsson, frá Framnesi í Skagafirði, f. ⒏ febrúar 1844, kemur hvergi fram
í Vesturfaraská, en hann mun hafa farið til Kaupmannahafnar samferða Árna Sigfússyni og
ölskyldu hans, og beðið með þeim eftir hinum sem áttu að koma seinna frá Íslandi á leið
í Brasilíu.160
Flestir í þessum hóp komu sér til Kaupmannahafnar með Marju, öðru skipi
Gránufélagsins, en skipstjóri þess, herra Petersen, er sagður hafa verið þeim mjög
hjálpsamur.161

158

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:8⒏

159

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:30⒌

160

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:30⒍ Nafn Jóns Þorvaldssonar kemur hvergi fram í Vesturfaraskrá.

Norðanfari 1874:9⒈ Sbr. einnig Norðanfara 1873:135: „Oss [ritstjóra Norðanfara] hefur verið sagt, af
áreiðanlegan manni, að Hallgrímur Þorkelsson frá Viðikeri í Bárðardal, er ásamt 22 öðrum sigldu hjeðan í
ágústm. næstl. með ‘Marju’, öðru Gránuelagskipinu á leið til Brasilíu, eða fyrst til Kaupmannahafnar, hafi
skrifað Jóni bróður sínum bónda á Víðikeri, að þeir Brasilíu farar hefðu fengið beztu viðtökur hjá
umboðsmanni Brasilíönsku stjórnarinnar, sem er í Kaupmannahöfn“
161
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Barkurinn Elwood Cooper162 lagði af stað frá Hamborg þann ⒑ október 1873, en
kom í lafði Fransisku-nýlendu þann 2⒐ desember 1873, greinilega með u.þ.b. 8 manns
áhöfn – miðað við hversu farþegarnir voru margir – en skipstjóri skipsins var Luder
Hopken skipherra.163 Brasilískur sagnfræðingur Carlos Ficker, sem gaf út margar bækur
um stofnun og þróun nýlendunnar fyrst um sinn, segir frá tilkomu þessara farþega þangað:

Eitt enn átti eftir að koma nýlendustjórninni að óvörum um áramót 1873–187⒋ Þann 2⒐ desember
lagðist að bryggju São Francisco-hafnar enn eitt innflutningaskip, með 133 farþegum. Um borð
Elwood Cooper voru 34 Íslendingar164 auk þess Þjóðverjar frá Pommern og Prússlandi. Það var ekkert
pláss til að hýsa fleira fólk. Bólusótt var enn þá áhyggjuefni læknanna, en til að bæta gráa ofan á svart,
hafði ræpa verið greind í sumum tilfellum. Á gamlársdag, lentu sumir íslenskra165 nýlendumanna í
slagsmálum og óeirðum í móttökustofum nýlendunnar, gáfu til kynna óánægju sína og fóru með
óheyrilegum kröfum, til örvæntingar nýlendustjónar, sem var nú þegar í miklum vandræðum. 166

Um 658 smálestir af burðarmagni, skipið var skráð í San Francisco, Kalíforníu, sbr. „Records Authority of
New South Wales [fylki í Ástralíu suðaustanverðri, höfuðborg: Sydney]: Shipping Master’s Oﬃce; CGS
13278,“ Passengers Arriving 1855–1922; X135, SR Reel 433, 187⒍ Transcribed by Tamea Willcocks, 200⒊
Sótt 2⒏ desember 2006 af http://mariners.records.nsw.gov.au/1876/02/036edw.htm. Magnús Guðmundsson
Ísfeld er með ríkari lýsingu á Elwood Cooper: „Skip þetta er þrímastrað barkskip, nokkuð rúmgott, og lítur út
að vera gang skip […] Stýrimenn […] eru þrír að tölu“ [viðauki I hér eftir].
162

F. 1840 í Prússlandi, síðar búsettur í San Francisco, Kalíforníu, sbr. 1880 United States Census –
California, 2nd Ward, San Francisco, San Francisco, California, Family History Library Film 1254072, NA
Film nr. T9-0072, s. 125C. Sótt 2⒏ desember 2006 af http://www.familysearch.org.
163

Sic ‘Írar’, fyrir islandeses ‘Íslendingar’. Það er ekki kunnugt um að Írar hefðu nokkurn tíma flust til lafði
Fransisku-nýlendunnar, svo að útilokað er að um Íra sé hér að ræða. Talan ‘34’ hins vegar, sem og
tímasetning, koma heim og saman við tilkomu stórs hóps Brasilíufaranna, sem sigldu brott úr Íslandi þetta
ár.
164

165

Sic ‘Írar’, fyrir islandeses ‘Íslendingar’.

„Terminou o ano de 1873 com uma surpresa desagradável para a Direção –no dia 29 de dezembro atracou
mais um navio imigratório com 133 passageiros a bordo, no porto de São Francisco, o Elwood Cooper que
trouxe, além dos pomeranos e prussianos, 34 irlandeses. Não havia onde colocar mais gente. A epidemia de
varíola ainda preocupava os médicos e agora surgiram casos de desinteria. Na véspera do ano novo, diversos
colonos irlandeses provocaram brigas e distúrbios nos ranchos de recepção, mostraram-se descontentes,
fizeram exigências exorbitantes e aumentaram as dificuldades da Direção da Colônia.“ [Carlos Ficker 1973:62]
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Lýsing brasilíska sagnfræðingsins sýnir okkur að ástandið á nýlendunni var miklu
verra en fyrir tíu árum, þegar órmenningarnir Jónas Hallgrímsson, nafni hans
Friðfinnsson og feðgarnir Jón Einarsson og Jón Jónsson lentu þar árið 186⒊
En aðrir heimildir segja að Íslendingar úr hópi árs 1873 lentu ekki við strönd
heilagrar Katrínar-fylkis, heldur við Paranaguá-höfn í Paraná-fylki, og þaðan til Antonina,
og síðan til Curitiba, og hafði verið komudagur þeirra í verðandi höfuðborg fylkisins ⒏
janúar 187⒋
Það er ósamræmi milli heimilda um hversu margir Íslendingarnir voru sem komust á
áfangastað. Hjá Þórhalli Þorgilssyni kemur fram að „til Brasilíu […] fóru þó ekki nema 20–
30“, en síðar fullyrðir hann: „[…] munu alls hafa flust þangað einir 40–50 Íslendingar í
mestu lagi“167 – án þess að geta heimildar sinnar fyrir þessum tölum, sem reynast
hvorttveggja ekki vera réttar. Í sjálfsævisögu sinni, segir Jakob Hálfdanarson hins vegar
Suðurfararnir vera ekki nema 33: „Loksins kom þar, að 33 íslenskar sálir fluttu sumarið
1873 til Brasilíu og settust þar að á hálendinu umhverfis Curityba.“168
Í bréfi dagsettu 2⒏ október 1873 í Kúthöfn, upplýsir Magnús Guðmundsson [Ísfeld]
að „[…] þann ⒑ f. m. vorum við, 34, og alt okkar flutt um borð“, og nefnir þau þrjú, sem
munu hafa farist sökum kólerusóttar um borð skipsins:

167

Þórhallur Þorgilsson 1933:⒓

168

Jakob Hálfdanarson 1982:40.
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Við Íslendingar veiktumst allir meir og minna, og 3 eru nú þegar dauðir, sem ég veit fyrir vist, en 9
eru enn á hospítalinu í Hamborg en jeg veit ekki hvað þeir eru allir á lífi, en ekki voru þeir allir mjög
veikir þó þeir voru fluttir þangað. Þeir af Íslendingum sem sáluðust hér voru Jón Þorvaldsson frá
Framnesi í Skagafirði, gáfu– og hraustmenni; Árni Kristjánsson, sem var á Múla; og Hólmfríður
Hallgrímsdóttir, barn frá Víðikeri. Hina sem liggja á hospítalinu hirði ég ekki um að nafngreina í
þetta skipti, fyrr en ég veit hvert þeir eru lífs eða ekki.169

Enn aðrar tölur koma fram í ævisögu Einars í Nesi Ásmundssonar – „[…] aðeins 31
komst í fyrirheitna landið. Hinir settust aftur eða fóru til Norður-Ameríku.“170 – og í
ferðasögu Vigfúsar Guðmundssonar um Suður-Ameríku – „Þegar Íslendingarnir, 32, komu
hingað suður í ásbyrjun 1874, fóru þeir rakleitt hingað til Curitiba“.171
Hvort þau voru 31, 32, 33 eða 34 sem fóru alla leið árið 1873, það eru heimildir fyrir
að tveimur árum síðar 31 íslendingar voru búsettir í Colonia Abranches, við Curitiba, ásamt
425 prússneskum Pólverjum sem voru aðalstofn nýlendunnar frá byrjun.172 Svæði sem
Íslendingar landnámu hét Barreirinha, en höfundur ritgerðarinnar hefur heyrt frá Nönnu

169

Sbr. viðauki I hér á aftir. Feitletur mitt, L.D.

Arnór Sigurjónsson 1957:34⒋ Þessi tala virðist vera nákvæmari, ef gert er grein fyrir að 34 lögðu af stað
frá Íslandi, en 3 dóu sakir kóleru eða því lík veiki í Hamborg, Þýskalandi.
170

171

Vigfús Guðmundsson 1958:8⒋

Ruy Christovam Wachowicz 1974:15, en í þessari ritgerði er vitnað í ársskýrlur þáverandi fylkisstjórans
Paraná-fylkis, Lamenha Lins, frá árum 1875 og 1876, en hann ruglar saman Íslendingum og Írum, en það
eru örugglega um Íslendinga að ræða, þar sem ekki liggja fyrir heimildir um írska innflytjendur í Paraná-fylki
fyrr en árið 1891, en þetta ár munu 137 Írar hafa komið í gegnum Paranaguá-höfn, sk. upplýsingar frá
skránni yfir innflytjendur í Paraná-fylki, uninn af Skjalasafn Paraná-fylkisins. Sótt 2⒎ janúar 2007 úr http://
celepar07web.pr.gov.br/deap.
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Söndahl skemmtilegar frásagnar um helgarferðir ölskyldunnar til bújarðar Sigríðar
Jóelsdóttur þar.173
Hins vegar, segir Jónas Friðfinnsson Barddal í bréf dagsett 2⒋ febrúar 1874, en það
birtist í Norðanfara 3⒈ júlí 1874: „Hinn ⒏ jan. næstl. naut jeg þeirrar gleði, að sjá hjer
komna nokkra landa mína, og gamla góðkunningja, sem höfðu stígið á land með nýárinu,
og voru komnir hingað til staðarins 30 að tölu.“174 Í sama bréf er sagt frá landi er þessi nýi
hópur Brasilíufara fékk úthlutað og lífskostum þeirra fyrst um sinn:

Þeir fengu gefins 12 fæði og húsnæði hjer í bænum fyrstu 12 dagana, en urðu svo að fara að spila upp
á sínar spítur, var þeim þá uthlutað land sem liggur svo sem mílu hjer norður frá, hver ölskylda ekk
útmælt 10 morgna epur 5000 ‘brassa’ (en 3½ alin dönsk er í hverjum brassa). Þetta land hafa þeir til
leigu og eiga að gjalda 6 dali árlega af hverju stykki; þeir eru nú að byggja sjer húskofana, og þegar
búnir að sá til nokkurra matjurta. 175

Erfiðleikar voru margir í byrjun, en þrátt fyrir það átti íslenskt fólk, er til Brasilíu
flutti, bærilega lífskosti. Þegar á heildarmyndina er litið kemur í ǉós að íslensku
innflytjendurnir náðu ekki síður háum aldri þar syðra en almennt var hérlendis á sínum
tíma.176
Myndir af bújörðum þessum eru að finna í myndahefti bókarinnar Æfintýri frá Íslandi til Brasilíu
[Þorsteinn Þ. Þorsteinson 1937–38:31–32]. Um þetta svæði átti Vigfús Guðmundsson greinilega við í
ferðasögu sinni: „Íslendingarnir setturst að í eða við hið vaxandi kauptún hér, en margir við sveitabúskap
nokkra kílómetra hér fyrir norðan, en þangað hefur nú borgin teygt sig“ [Vigfús Guðmundsson 1958:84, skáletur
mitt, L.D.].
173

174

Norðanfari 1874:9⒈

175

Ibid.

176

Gísli Sigurðsson 1998:⒌
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4. Úti er ævintýri
Íslendingar er til Brasilíu komu voru mjög fáir, óháð hvaða mælikvarði er notaður. Þeir
voru tæplega 40 talsins, sem þangað fóru, sumsé 0,27% af öllum íslenskum Vesturförum177
eða 0,19% af þeim ⒛332 innflutningsmönnum sem til Brasíliu komu árið 1874,178 en svo
kallaður „stór hópur“ Þingeyinga komst þangað snemma á því ári. Hvað voru þessir 39
Íslendingar í samanburð við þá 5⒋593 Rússa, 5⒍146 Þjóðverja, 28⒎822 Spánverja, 5⒚033
Portúgala eða ⒈20⒏042 Ítala sem fluttu búferlum til Brasilíu, einungis á tímabilinu
1870-1907?179 Þeir reyndust í því samhengi ekki vera nema dropi í bárugangi evrópskra
innflytjenda til Brasilíu á ofanverðri nítjándu öld.
Áður en fræðimaðurinn mikli Þorsteinn Þ. Þorsteinsson tók að semja mikilvægustu
heimildir um Brasilíufarana – eða Suðurfarana eins og hann kallar þá stundum í bókinni
sinni180 – reyndi hann að komast á því, af hverju Íslendingum í Brasilíu tókst ekki að
varðveita þjóðerni sitt, og þannig mynda íslenskt samfélag þar í landi, rétt eins og löndum
þeirra í Kanada hafði farist vel úr hendi:

Ekki voru tiltök fyrir þessa fáu Íslendinga í Brasilíu, eins dreifðir og þeir voru, að mynda nokkurt
íslenskt félagslíf að ráði. Blandaðist yngri kynslóðin að miklu leyti við aðrar þjóðir, mest Þjóðverjum
og Skandínövum. Annars mun flestum Íslendingum að miklu leyti ókunnugt um afkomendur

177

Miðað við varlegu áætlun Vesturfaraskránnar.

178

Skv. tölum úr vefsíðu Hagstofu Brasíliu [www.ibge.gov.br].

179

Skv. tölum úr vefsíðu Innflytjendasafns São Paulo-fylkis [www.memorialdoimigrante.sp.gov.br].

180

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:39⒎
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þingeysku æfintýramannanna, sem fluttust frá Krækiberjarhlíðum til Rúsínualla, eins og í gömlu
vísunum stendur, sem um þá voru ortar. 181 [sjá vísur – viðauki Ⅳ]

Í tvennu hefur hins vegar frásögn Þorsteins ekki á réttu að standa: í fyrsta lagi, voru
Íslendingar alls ekki mjög dreifðir út á landsbyggðinni í Brasilíu, a.m.k. ekki á þeim tíma
er þetta ágrip hans um Brasilíufara var gefið út, árið 183⒌182 Þvert á móti voru langflestir
þeirra enn þá búsettir í höfuðborgarsvæði Paraná-fylkis, sumsé í Curitiba og
nágrannaborgum og bæjum. En þó að þeir hafa síðan dreift sér víða um hin brasilísku
fylki, sérstaklega í þeim fylkjum sem mynda landshlutann sem tilheyrir Suður-Brasilíu,183
eiga flestir þeirra enn bólfestu í Curitiba-borg sjálfri eða í kringum hana.
Í öðru lagi, kemur það heim og saman að ógift fólk af íslenskum ættum var frekar
duglegt að blanda blóði við aðrar þjóðir, einkum Þjóðverja og Ítala. Höfundi er kunnugt
um aðeins eitt tilfelli í upphafi landnáms syðra að Íslendingur hafði gifst einstaklingi sem
átti rætur sínar að rekja til einhvers hinna Norðurlandanna. Sá Íslendingur var Kristrún
Sigurðardóttir, frá Hólum í Laxárdal, Helgastaðahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu, en hennar
er getið í Vesturfaraskrá sem „yngistúlka“184 enda var hún að eins 20 ára gömul og ógift er
hún fluttist búferlum árið 1873 ásamt ölskyldu Guðmundar Guðmundssonar, bónda á
Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1935:41-4⒉ Einnig Þórhallur Þorgilsson 1933:9–⒑ W. Kristjanson 1950:15 er
einnig þeim sammála: „For a long time, the people held tenaciously to their nationality, but the tide of time
and cirscumstances was strongly against them.“
181

182

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 193⒌

183

Sem sé heilagrar Katrínar-fylki, Paraná-fylki og Rio Grande do Sul-fylki.

184

Júníus H. Kristinsson 1983:32⒊
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Halldórsstöðum. Þótt sumir heimildir185 hafi varðveitt kjaftasögur síns tíma um einhvers
konar ástarsamband milli Kristrúnar og Magnúsar Guðmundssonar, bróður Kristjáns
Ísfelds, sem var fyrstur Íslendingur í Brasíliu, er staðreynd að hún giftist Svíanum Ernesto
Beingtsen. Ein dóttir þeirra hjóna giftist einnig sænskum manni, af ættarnafni Kronland.
En það er e.t.v. góð skýring á því, að sumir afkomendur Kristrúnar, er höfundur
ritgerðarinnar hefur verið í sambandi við frá árinu 2005, töldu alsænskt blóð renna um
æðar sínar, og kom það því mörgum þeirra algjörlega í opna skjöldu að fá vitneskju um
réttan uppruna ættmóður sinnar.
Stofnun íslenska nýlendu í Winnipeg-fylki, Nýju Ísland, var mjög mikilvægi skref,
sem mun greinilega hafa ráðið úrslitinn í hag Norður-Ameríku sem aðal áfangastaður
íslenskra vesturfara:

Þegar ég var heima á Íslandi, ögur seinustu ár mín þar, 1870–1874, var mikið talað um útflutninga
og hvar bezt mundi til landnáms i Ameríku. Það var talað um Brasilíu, Kanada og ýmsa parta
Bandaríkjanna […] Jón Taylor er að mínu álíti maðurinn sem réði gátuna; hann útvaldi staðinn og
hjalpaði af alefli landnáminu. Hann, eins og Duﬀerin lávarður, hafði trú á því, að framtíð Íslendinga
yrði góð hér í landi, og það til guðs nætur og daga fyrir þeim.186

T.a.m. Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937-38:310: „Hugðu menn að hún [Kristrún] og Magnús sonur hans
[Guðmundar] feldu hugi saman og til hjúskapar mundi með þeim draga, en svo reyndist ekki.“
185

Þorleifur Jóakimssom (Jackson) 1919:⒌ „Taylor beitti áhrifum sínum við stjórnarherrana í Ottawa, sem
hann þekkti mæta vel, og aflaði hjá þeim heimildar eða vilyrða til handa Íslendingum fyrir heppilegu landi, ef
slíkt kynni að finnast vestur í óbyggðum, sem enn stóðu utan [Winnipeg-]fylkjanna“ [Bergsteinn Jónsson
1975:45].
186
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Sundurtekt íslenskrar menningar meðal afkomenda Íslendinga í Brasilíu var alveg
ǉóst þegar fyrsti Íslendingur barst þangað suður í heimsókn eftir aðkomu „stórs hóps” frá
187⒊ Vigfús Guðmundsson lýsir með þessum orðum ástandið er hann var sjónarvottur af:

En þó að Íslendingar mynduðu aldrei skipulagðan félagsskap með sér hér syðra, komu íslenzku
ölskyldurnar oft saman á heimilum hver annarra, fyrstu áratugina hér. Töluðu þær þá saman á
íslenzku, sungu íslenzku ǉóð, lásu íslenskt lesmál eftir því sem til var. En þetta var meðan þeir voru á
lífi sem komu frá Íslandi […] ⒊ og ⒋ ættliðurinn sé nú búinn að gleyma íslenzku máli og viti lítið um
ættland sitt í arlægð, þá eru þó ræktartaugar til gamla landsins ekki útdauðar enn, og íslenzku
nöfnin, sem allmargir íslenzk-ættuðu mennirnir bera ennþá, vitna um upprunann. Þau vísuðu mér
veginn hér. 187

Síðast að spurst hefur hérlendis fyrir um Brasilíumenn af íslensku bergi brotnir var
árið 1972, þegar Árni Johsen tók viðtal við Tómas Þorvaldsson forstjóra í Grindavík, en
hann hafði hitt afkomanda Jensínu Ágústu Guðmundsdóttur [Ísfelds] í ferðalagi sínu í Rio
de Janeiro fyrir nokkrum árum, en um langt bil hafði ekkert verið vitað um afdrif þess
fólks. Hér er getið orðrétt um afskipti Tómasar af afkomanda þessum:

Unigu [Gembarowski] er verkfræðingur að menntun og hefur járnatekningar að sérfagi. Faðir
Unigusar var pólskur, en langalangamma hans var Jensína Ágústa Guðmundsdóttir frá Ytri-

Vigfús Guðmundsson 1958:8⒍ Um afrek Vigfúsar er vitnað í bókarfregn um ferðasögu hans sem birtist í
Morgunblaðið: „Vigfús er gamall smali og kann að leita. Hann fór til borgarinnar Curitiba í Brazilíu, þar sem
tveir Íslendingar lentu fyrir tæpum 100 árum og fann afkomendur þeirra, sem höfðu fyrir löngu tapað öllu
samband við Íslendinga, en vissu þo um uppruna sinn.“ [Ingimar Jóhannesson, „Framtíðarland – Ferðabók
Vigfúsar Guðmundssonar.“ Morgunblaðið, sunnudag ⒉ desember 1958, bls. 2] Enn í tilefni sjötugsamælis
Vigfúsar var sagt: „Það er su ódæma eǉa hans við að leita uppi fólk af íslezkum ættum, og er árangur hans í
því efni undraverður, sbr. hve marga af afkomendum Brasilíufaranna hann hefur, ef svo mætti segja grafið
upp.“ [K.K., „Vigfús Guðmundsson veitingamaður. Sjötugur í gær.“ Morgunblaðið, föstudag 2⒍ febrúar 1960,
bls. 17]
187

52

Neslöndum í Mývatnssveit. […] Unigus er ⒋ ættliðurinn frá Jensínu Ágústu, en hún kom til Rió
1872 […] ásamt tveimur systkinum sínum […] þeim Ingibjörg Maríu og Magnúsi. Jensína var þá 8 ára
gömul […] Unigus sagði að langalangamma sín hefði dáið 1927, en þá var hann 7 ára gamall. Sagðist
hann vel muna eftir henni, en hún rak veitingaskála á Cobacabana-ströndinni í Rió frá 1914–19⒙188

Árni Johnsen lýkur máli sitt með því að segja: „[…]það sem ekki er hvað sízt
forvitnilegast, þeir [afkomendur Brasilíufaranna] reyna að halda ættartauginni saman með
því að fylgjast hver með öðrum, eins og Íslendinga er siður.“189
Hið íslensku brasilísk félagið var stofnað ⒘ júní 1999, en eftirfarandi afkomendur
Brasilíufaranna mættu á stofnarfund [í stafrofsröð: Almir Joakinson, Arinir Magnus
Coelho Söndahl, Arni Augusto Americano Söndahl, Boris Bove Barddal, Bromilda Boska
Söndahl, Carlos Eduardo Reikdal, Edison de Freitas Reikdal, Elynice Söndahl Mattar
Schüler, Ester Reikdal, Everly Motta Joakinsson, Gustavo Josué Reikdal, Joel de Oliveira
Reikdal, Laura Bertha Reikdal dos Santos, Maria Aparecida Silveira Söndahl, Maria Inês
Johnson, Mariza Johnson, Nana de Carvalho Söndahl, Paulo César Schmah Söndahl,
Ruben Reikdal, Raquel Lilian Nunes Reikdal, Valter Johnson Bonfim og Waldemar

Árni Johnsen 1972:⒑ Ártala 1872 er að sjálfsögðu ekki rétt hér. Íslendingar komu fyrst til SuðurBrasilíu, ekki til Rio, um áramót 1873–187⒋
188

Ibið. Svipuð greining kemur frá öðrum blaðamanni sem tók saman sögu Brasilíufaranna i Lesbók
Morgunblaðsins fyrir tæpum 10 árum: „Hópurinn í nýlendunni hélt saman og eldri kynslóðin hittist oft til
þess að rabba um fornar slóðir á Íslandi. En eftir því sem árin liðu dreifðist þessi hópur og ólíkt því sem
gerðist á Nýja-Íslandi, giftust Íslendingarnir í Brasilíu ekki innbyrðis og það flýtti fyrir því hópurinn hyrfi í
þjóðahafið.“ [Gísli Sigurðsson 1998:5]
189
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Freitas Bardal. 190 Fyrsta undirbúningarfundur gerðist sér stað fimmtudag 2⒈ mars 1996, en
frumkvæði þess átti Nanna Söndahl.191
Í lögum félagsins segir að markmið þess sé, m.a., að varðveita íslenska menningu
milli afkomenda Íslendinga og styrkja vináttu, samstarf og góðviǉa milli Brasilíu og
Íslands.192
Þann ⒛ júlí 2001 var skipaður kjörræðismaður Íslands með ræðismannsstigi í
Curitiba í Brasilíu. Maro Ran-Ir Söndahl, ræðismaður Íslands í Curitiba, lést í bíslys í São
Paulo í byrjun 2005, en óvíst er til þessa hvað verður um ræðisskrifstofu Íslands þess
umdæmis. Maro taldi að um 400 manns í hans umdæmi ættu rætur sínar að rekja til
Íslands, en miðað við lýðfræðiþróun hina hópa innflytjenda í Brasilíu, höfundur
ritgerðarinnar reiknar að afkomendur Brasilíufaranna munu vera nú 750, að minnsta kosti,
eða 25 hundruð, í mesta lagi.193 Hvorug tala sem er, er myndi reynast nákvæmari, það

190

Sbr. fundargerðarbók í eigu Nönnu Söndahls, sjálfkjörin fyrstu formann félagsins saman dag.

„Islandeses têm reunião em Curitiba [Íslendingar halda ættarmót í Curitiba].“ Gazeta do Povo, Curitiba,
fimmtudag 2⒈ mars. 199⒍
191

Sbr. Lög hins íslensku-brasilísku félags, en höfundur hefur fengið afrit þess hjá Nönnu Söndahl formanni
félagsskaps þess.
192

Ítalskir innflytjendur í Brasilíu voru ⒈24⒊633 manns, en nú á dögum geta allt að 26,8 milǉónir manna
þar í landi rakt rætur sínar til Ítalíu, en það þýðir rúmlega 21,5 afkomendur fyrir hvern innflytjanda
meðaltalið. Þjóðverskir innflytjendur voru hins vegar um 250 þúsundir, og ætlað er að 1 af hverjum 10
Brasilíumönnum – eða tæplega 19 milǉónir – eigi a.m.k. einn forföður af þýskum uppruna í ættini sinni [76
afkomendur fyrir hver innflytjanda]. Þar af leiðandi, af þeim 35 Íslendingum, sem virkilega hafa komst alla
leið suður, munu ná u.þ.b. 750, miðað við varkáran og konservatífan reikning [eins og gert er ráð í sambandi
við afkomenda ítala] ella yfir ⒉500 miðað við óvarkára og miklu agresífari áætlun [miðað þá við útreikning
afokomenda þjðverja].
193
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mundi samt vera aðeins dropi í hafinu í samamburð við íbúaöldi þar í landi eins og er, en
Brasilíumenn munu vera, þegar þetta var ritað, 188 milǉónir, 74 þúsundir og 70⒎ 194
Til minningar um þennan fámennahóp Íslendinga sem hafa sest að í Brasilíu,
borgarstjórn fallist við tillögu borgarfulltrúa João Claudio Derosso frá ⒋ sept. 2001, og
ákvað að skýra torg í höfuð Lýðveldis Íslands [Praça República da Islândia] í Boa Vistahverfi, milli Agostinhos Zaninelis-götu og Maríu Balbinu Costa Dias kennara-götu,
póstnúmer 82560-245 í norðurhluta borgarinnar.195 Torgið var formlega stofnað með
lögum nr. ⒐990, frá 2⒐ september 2000, og var vígt með mikilli viðhöfn þann ⒚ október
2000 af borgarstjórann Cassio Taniguchi, en það er ⒋876 fermetra stórt.196
Lýkur þar með að segja frá Brasilíuförunum og afkomendum þeirra.

194

Sbr. íbúamæli [popclock] Hagstofu Brasíliu, sótt 2⒎jan.2007 kl. 20:08 úr http://www.ibge.gov.br.

Carla Argolo. 2000. „Praça no Boa Vista presta homenagem à comunidade islandesa“ [‘Torg í Boa Vistahverfi tileinkað Íslendingum í Curitiba’]. Gazeta do Povo, Curitiba, ⒛⒑2000, bls. ⒌
195

196

Sbr. upplýsingar frá torgaskrá Curitiba-borgar, sótt 2⒎jan.2007 úr http://curitiba.pr.gov.br.
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5. Lokaorð
Þingeyingar sem fluttu búferlum út til Suður-Ameríku flúðu kulda, hungur, fátækt og
framtakssleysi stjórnarmanna síns tíma: „Þeir þrá meira og stærra og betra líf,“197 ekki
flóknara en það. Ævintýraþrá og athafnasemi getur jafnvel hafa komið til greina, a.m.k. í
tveimur tilfellum, þ.e.a.s. Kristjáns Guðmundssonar Ísfeld, sem fór fyrst til
Kaupmannahafnar til að búa sig undir Brasilíuferð, og Jóns Þorvaldssonar frá Framnesi í
Skagafirði.198
Brasília var á þeim tíma ennþá mikill áfangastaður útflutningarhreyfingar frá Evrópu.
En þó að athygli fyrir þjóð þessa var minnkandi á tímapunkti er Íslendingar ákváðu að fara
vestur um haf, varð keisaradæmi syðra orðið fyrirheitna landið í huga þónokkurra manna í
Norðurhluta Íslands.
Þar er einum manni en engum öðrum að þakka – eða ásaka – það staðreynd að
Brasília skyldi verða hið fyrirheitna land Íslendinga, eða Norðlendinga, seinni part ⒚
aldar. Einar Ásmundur hét maður, bóndi í Nesi í Höfðahverfi frá 1855 til æviloka,
gullsmíður, námsmaður í Kaupmannahöfn 1848–1849 alþingsmaður Eyjaarðarsýslu 1874–
1885 og Suður-Þingeiyinga 1892-189⒊

197

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1943:70.

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:307: „Mun hann hafa ráðist í för þessa, einn allra Skagfirðinga, af
útþrá þeirri, sem eggjaði hann á að brjóta sér nýjar brautir, sem ekki var í þá daga hægt að ryðja sér á
Íslandi.“
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Þrátt fyrir mikið ósamræmi milli heimilda, er óhætt að fyllyrða að hundruð
ölskylda voru ákveðin að flytja burtu til Brasíliu. En þegar allt er athugið, voru þeir ekki
fleiri en 35 eða 36 sem í raunnini tókst að komast þangað. Eins og blaðamaðurinn
Björgvinn Sigurðson orðaði, „það er því óhætt að segja að orsakir þess að Norðlendingar
flykktust ekki til Suður-Ameríku hafi verið af tæknilegum toga.“199
Fámenni þeirra var greinilega ástæðan þess að þjóðerni og tunga höfðu ekki staðist.
Börn íslenskra útflytjenda til Brasilíu, sem og þeir Brasilíufarir sjálfir sem ógiftir voru, er
þeir komu þangað, gengu fyrst og fremst að eiga einstaklinga annarra þjóða, einkum
Þjóðverja og Ítala, en þessir voru meðal ölmennustu hópa innflytjenda til Brasíliu á seinni
hluta ⒚ aldar.
Brasilíuferðir standa upp úr sem dæmi um fyrstu útrás Íslendinga, útrás sem
misheppnaðist, a.m.k. að mati þeirra vonsviknu í vordraumum sínum, sem komust ekki
lengra en til Akureyrar- eða Húsavíkurhafnar, og biðu þar eftir draugaskipi sem aldrei
kom. Því staðreynd er að fleiri komust til hins fyrirheitna lands en vildu.
Að lokum má segja að Brasilíuferðir hafi heppnast vel sem undirbúningur
Vesturfararhreyfingar í víðari merkingu. Enn fremur, er varla hægt að tala um misheppnuð
Brasilíufarafyrirbæri þegar höfð eru í huga staða og kostur fólks af íslensku bergi brotnu nú
á dögum í Brasilíu.

Björgvin Sigurðsson. „Þingeyingar hyggja á Brasilíuför.“ Lesbók Morgunblaðsins, laugardag 2⒉ nóvember
1997, bls. 4-⒍
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Þótt flestir Íslendinganna, sem til Brasilíu fluttu, hafi verið bændur eða vinnufólk,
voru þeir hámenntaðir, miðað við Brasilíumenn á þeim tíma. Greinilega voru þeir allir
læsir, en það var algjör lúxus þar syðra að kunna bæði að lesa og skrifa.200 Þetta hefur verið
afar mikilvægt fyrir velgengni þeirra þar ytra. Fjölskyldur sem eiga rætur sínar að rekja til
Íslands standa mjög vel í dag, miðað við Brasilíubúa af öðrum uppruna.
Íslendingarnir stóðu sig mæta vel þar í landi, þó nokkrir stofnuðu fyrirtæki og
trúfélög, áttu í viðskiptum og efnuðust margir vel. Flestir þeirra eru vel að sér í ýmsum
vísindagreinum, það er enginn skortur af læknum, lögfræðingum, og opinberum
starfsmönnum hjá þeim. Segja má að þeim hafi með tímanum tekist það sem forfeðurnir
ætluðu sér, sumsé, „að meika það í Ameríku”. Því að til Suður-Ameríku þeir komu, sáu, og
sigruðu sem fóru, jú, óneitanlega. En Brasilíuvísan sem sagði að ekki væri fas til fagnaðar
að fara til Brasilíu, reyndist í tilfelli þessara landnema, allflestra, alröng.

Árið 1872, aðeins um 150 þúsundir nemendur voru skráðir í grunnskóla þjóðarinnar. Íbúaölði þar í landi
var þá 10 milǉónir manns, en 66,4% þeirra voru ólæsir. Ástandið versnaði með tímann, en 1890 þeir ólæsir
náðu nú 67,2%. Tölur úr vefsíðu Pedagogia em Foco [‘Uppeldisfræði í brennidepli’]. Sótt 2⒐jan.2007 úr
http://www.pedagogiaemfoco.pro.br.
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Munnlegir heimildir
Viðtöl við nokkra afkomendur Brasilíufara um mánaðamótin maí–júní 2005 í Curitiba,
Paraná-fylki og í Florianópolis, í heilagrar Katrínar-fylki, Brasilíu, en helstir
heimildarmenn voru þá:
‣ Nanna de Carvalho Söndahl læknir – 2⒋, 2⒍ og 30. maí [myndskráð viðtöl]
‣ Dascomb Barddal skólastjóri og ölskylda hans – 2⒊ og 2⒎–2⒏ maí
‣ Edgar Atos Barddal læknir – 2⒌ maí 2005
‣ Sigurd Roberto Bengtsson [Laxdal] dómari – 2⒎ maí 2005
‣ bræðurnir Guido Barddal kaupmaður, Bóris Bove Barddal lögreglustjóri og sonur hans
Ernesto Barddal kaupmaður – 3⒈ maí og ⒈ júní
‣ Sheila Reikdal fasteignasali, faðir hennar er Valdemar Reikdal og föðurbróðir Leocádio
Reikdal athafnarmenn – ⒉ júní
‣ sr. Wesley Emmerich, prestur og aðalritari Öldungakirkjunnar í Curitiba – 3⒈ maí
‣ bræðurnir Waldemar bókhaldari og Edson Barddal fylkisstarfsmaður – ⒈–⒉ júní
[myndskráð viðtöl]
‣ Almir Jóakinsson og ölskylda hans – ⒈–⒉ júní 2005 [myndskráð viðtal]
‣ systur Roberta Melinda og Renata Kronland [Laxdal] – ⒊ júní 2005
Ótal viðtöl áttu sér stað við afkomendur Brasilíufaranna bæði áður og eftir
rannsóknarferðir til Curitiba, og þá í gegnum netspjöll á borð við Messenger og Skype.
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Viðauki I: Úr bréfasafni Jakobs Hálfdanarsonar

„Pro Tempore“201 á skipinu Elwood Cooper
(sem liggur í Cuxhaven 30 mílur frá Hamborg)
28 október 1873

Vinur! 202
Þó ég203 geti litla nýlundu sagt þér í línum þessum, eða gjört þeim löndum mínum sem huga
hafa á að komast til Brasilíu gagn með þeim, þá vil ég þó ekki undanfella það.
Konsúllin204 í Kaupmannahöfn efndi að öllu leyti loforð sín við okkur, nefnilega borgaði
ferðina frá Íslandi til Kaupmannahafnar með 25 ríkisdölum 205 fyrir fullorðin og helmingi

201

Lat. ‘um stundarsakir’.

Ferli bréfsins er í sjálfum sér undarlegt. Miðað við dagsetningunni var bréfið fyrst ritað á skipinu Elwood
Cooper, en Jakob Hálfdánarsson tekur ekki við þvíh fyrr en árið 1889, ef marka má upplýsingar sem fylgja
bréfinu í safnið handritadeildar Þjóðarbókahlaðar–háskólabókasafns: „Magnús Guðmundsson Ísfeld frá
Halldórsstöðum í Bárðardal, Wynyard, Kanada. Cuxhaven, Þýskalandi 2⒏⒑187⒊ […] [Frá Brasilíu][Magnús
Ísfeld] 188⒐ Umslagið sem fylgir bréfinu er með eftirfarandi stimplum: „Coritiba, [s.d.]“ [frímerkið klippt
út]; „Rio de Janeiro, 14a. secção, 2⒏set.89, manhã“; „Rio de Janeiro, 11a. secção, 2⒏set.89“; „Leith a oc.
2⒌89“ og svo “[Rey]kjav[ík?], [s.d.: ólæsilegt]“. Og síðan adressan: [Herra] Jakob Hálfdánarson /Húsavík,
Thingeyjarsýsl[a] / Ísland.“ Með bréfið liggur handteiknað kort af Paraná- og heilagrar Katrínar-fylkjum í
heildi sinni og Rio Grande do Sul- og heilags Páls-fylkjum að hluta, en þetta svæði er óhætt að kalla
brennidepilsheim Brasilíufaranna.
202

203

Leiðrétt og nútímastafsett af höfundi ritgerðarinnar.

204

Ræðismaðurinn.

205

Mynteining í ríkjum Danakonungs, skipt í 96 skildingum, skv. Ísl. orðabók 2002:119⒏
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minna fyrir börn. Svo borgaði hann 3 mörk206 um daginn207 fyrir hvern, þann tíma sem við
þurftum að bíða þar, líka ferðina frá Kaupmannahöfn til Hamborgar, nema hvað maður þurfi
að passa sér kost á þeim ferð, sem ekki nafndi nú miklu, því hún stóð aðeins yfir í 15
klukkutíma. Í Hamborg vorum við í þrjá daga á Udvandringshúsinu 208 (Lous Fries 209 & Co)210
við þolanlegan kost.
Þann 10. þessa mánaðar vorum við 34 Íslendingar og allt okkar flutt um borð á nefnt
skip sem lá þar nokkuð frá á Hamborgarelfunni ásamt 4 svenskum211 og hér um 400 þýskum212
einnig en nokkrum annarþjóða. Skip þetta er þrímastrað barkskip, nokkuð rúmgott, og lítur út

Ólæsilegt í þessu handriti, en Þorstein Þ. Þórsteinnsson, sem átti greinilega fleira heimilda undir hönd,
talar um „[…] 3 mörk í fæðispeninga fyrir hvern dag, sem þeir dvöldu í K[aupmanna]höfn“ [Þorstein Þ.
Þorsteinsson 1937–38:315]. Mark er söguleg mynteining Danaveldis, skipt í 16 skildingum [24 í Noregi],
skv. Ísl. orðabók 2002:96⒌
206

207

Semsé ‘á dag’.

208

‘Útflutningshúsi’ [skv. Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:316], á þýsku Auswanderer-hause.

209

Ekki Tries, eins og stendur hjá Þorsteini Þ. Þorsteinssyni 1937–38:3⒗

Hermanns August Jankes, Pommernbúi frá Balfanz, Coslin, Neu-Stettin héraði flutti árið 1883 til
Ástraliu gegnum Hamborg, en hann lýsir viðskiptum sínum við eiganda útfluningshúss þann veg: „Our
lodgings were with L[o]uis Fries & Co., Hollandischer Brock, they paid 2 Marks per person per day. We had
hardly entered the rather sticky migrants room when we were commanded by the short Mr Fries and his
bookkeeper in a less than friendly manner, to come into the oﬃce to pay the outstanding amount of our
fares. Here our moneybags became rather deflated, making us look at one another in astonishment and
making us sigh: ‘the devil take this migrating!’“ [Sótt 2⒋ janúar 2007 af http://home.iprimus.com.au/gjanke/
diary.html]. George nokkur, sem kalla sjálfan sig der Auswanderer eða hinn útflytjandi, á allt önnur skoðun
um hús þetta, sem hann flokkar meðal „[…] [d]ie besten Logirhäuser für Auswanderer sind folgende.“
Heimilisfang útflutningshúsið Louis Fries á árinu 1865 var 1. Neumannstraße No. 22. [úr „Auswanderung
über Hamburg nach Brasilien um 186⒌“ Sótt 2⒋ janúar 2007 af http://www.genhist.org/ghs_georg.html]
210

211

Svíum.

212

Þjóðverjum.
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að vera gang skip. Þegar allir voru nú komnir um borð á nefnt skip, trekkti213 gufubátur það út
elfuna 15 mílur.214 Þá var lagst við atker215 og bedið eftir byr216 í 3 daga en um nótt þess órða,
kom upp í skipinu bráð veiki, sem líktist mjög kóleru. 217 Brá þá fljótt við að fólkið sýktist mjög
snögglega, og það svo ákaft að hraustir menn voru þegar dauðir, að sólarhring liðnum. Við
Íslendingar veiktumst allir meir og minna, og 3 eru nú þegar dauðir, sem ég veit fyrir víst, en 9
eru enn á hospítalinu218 í Hamborg en ég veit ekki hvert þeir eru allir á lífi; en ekki voru þeir
allir mjög veikir þó þeir voru fluttir þangað.
Þeir af Íslendingum sem sáluðust hér voru Jón Þorvaldsson frá Framnesi í Skagafirði,
gáfu– og hraustmenni; Árni Kristjánsson, sem var á Múla; og Hólmfríður Hallgrímsdóttir,219
barn frá Víðikeri. Hina sem liggja á hospítalinu220 hirði ég ekki um að nafngreina í þetta skipti,
fyrr en ég veit hvert þeir eru lífs eða ekki. Hér um 14 af þeim þýsku er sáluð, og öldi af þeim er
á sjúkrahúsinu. Allir sem heilbrigðir eru þegar orðnir eru en um borð, og nú er veikin þegar

Dönskusletta frá ⒙ öld [skv. Orðsiabók Ásgeirs Blöndals 1989:1059] < so. trække ‘draga’, sbr. Sigfús
Blöndal [1980:866]: „?trekja (ti) […] vt. t. upp, trække op: t. upp klukku, flösku; – ogs. overf. trakke op, vinde
(fra en); t. e-n upp í spilum; – trække, vinde: þetta trekkir.“ Einnig Ísl. orðabók 2002:160⒍
213

214

Hér er greinilega átt við danskri (þýskri) mílu, sumsé ⒎532,48 metrar [Ísl. orðabók 2002:1005].

215

Akkeri [Ísl. orðabók 2002:49].

216

Svo, í staðinn fyrir býr.

U.þ.b. 30 þúsundir manns munu hafa farist sökum kólerufaraldurs þess í Þýskalandi einungis árið 187⒊
Kólera sýkjast allajafn með gerlamenguðu vatni, en hún mótast fyrst og frems af magaverkum og
stanslausumum áhlaupi.
217

218

Sic, í staðin fyrir spítala.

219

Athugasemdir: dó barnið sökum kóleru um borð skipsins, eða ekki?

220

Sic, í staðin fyrir spítala.
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útrýmt úr skipinu. Hér kemur doktorinn 221 um borð á hverjum degi og hefur sagt fyrir um
meðhöndlun sjúklinganna sömuleiðis hefur herr Knorr Udvandringsagent222 frá Hamborg verið
hér oft um borð, með ýmsum réttarþjónum. Hann er röskmenni, og hefur nokkuð látið til sín
taka í þessum vandræðum.
Nú erum við búin að vera á þessu skipi í 18 daga en hvað það verðir hér á eftir lengi, sem
skip þetta liggur hér í elfukjaftanum223 veit ég enn ekki. Stýrimenn vita það ekki sjálfir (þeir eru
þrír að tölu). Kapteininn224 er rekinn af því til Berlínar, hvert hann sést nokkurn tíma veit ég
ekki. Hann hefur vist orðið hræddur við veikina, og á hann þó að vera læknir því skipið er að
öðru leyti læknislaust.
Þetta er nú í fáum orðum það helsta sem á daga okkar hefur drifið, en ég hef slept mörgu
sem að vísu gæti orðið löndum mínum til leiðbeiningar, ef þeir hugsuðu til að fara þennan króka
feril. En jeg vil í sannleik ráða fátækum ölskyldum […]225 frá því að reisa 226 niður til
Kaupmannahafnar og eiga svo fyrir höndum þann margbrotna fluttning, sem ég líka tel, fólki
naumast hægt að koma sér, og dóti sínu klakklaust í gegn, nema því aðeins að einver sé í förinni
sem kann í það minnsta vel dönsku og þyrfti þó ef vel væri, að vera nokkuð í þýsku.

221

Læknir.

222

Umboðsmaður Nýlendufélags 1849 í Hamborg.

223

Sumsé, ‘elfumynni’.

224

Skipstjórinn.

225

Ólæsilegt.

226

Ferðast.
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En þó svo væri, að flutningshópur kæmist í gegn þessa leið, þá er það nokkurn vegin
ahjásneiðanlegt að menn eyði miklum peningum til eins og annars, fram yfir flutningsgjaldið sem
ég gjöri ráð fyrir að konsúllin borgi (þó hann ekki væri búinn að fá peninga frá stjórn sinni, til
þessa). Á móti þessu mun nú einhver segja að útflytjendur verði að halda sér frá skemtunum og
allri eyðslu utan því nauðsynlegasta til lífs framdráttar, en það segja víst þeir einir sem ekki
þekkja til hvað er fara á mili ókéndna þjóða, og vera níðingsþurfandi, en sjá þann ótölulegan
gnúa af öllu sælgæti og skemmtunum margvíslegun, sem bjóðast manni. Einnig því sem í raun
réttri er fróðlegt að sjá, þar sem maður fer um í útlandinu, en allt þetta kostar peninga, já hver
leiðbeining og tilsögn.
Margt þarf maður líka endilega að kaupa til að viðhalda lífi og heilsu fram yfir það sem
maður fær á skipinu, t.d. engrar227 sykur fá passiserar228 til tes eða kaﬃs og er þó mikill munur
á hvað það var betra sem við vöndumst heima á Íslandi. Skipskosturin er þetta til viku útviktað
handa hverjum einum hér um 4 o229 af ofnbrauði eða kexi, ½ o 230 af smjöri, hér um bil mörk af
kaﬃ á morgna, og annað eins af tei á kvöldi, um miðjan dagin svo sem dálítil spaðbitastærð af
kjöti með hrisgrjóna eða bauna og grjóna (B-bygg) súpu. Hingað til hafa þeir sem viǉa getað

227

Engar.

228

Farþegar.

229

Únsur?

230

Únsur?
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fengið meira, en skammtinn af kaﬃnu, teinu og súpunni, að segja þegar maður gengur eftir
því.231
Þetta er að vísu nógur kostur, ef maður er heilbrigður og hefur list á að nota sér það, og er
hreint eingin ástæða til að ímynda sér að maður líki ekki með þetta sakir hungurs. Eftir minni
reinslu ræð ég löndum mínum til að hafa meira með sér af sínum íslendska skjölfatnað en hirða
minna um léreftsflíkurnar, því eftir sem maður kemur í meiri varma eftir því en hættara við
farkjölelsi, þá köld stund kemur. Menn geta haft hjá sér í skipinu bæði kúfort, kassa og sekkjar
svo sem hirslu á mann, allt hvað maður hefur meira er sett ofnan í lestina, og getur maður ekki
náð til þess á leiðinni. Dálítið geta menn þvegið á skipinu ef maður hefur nóga grænsápu.
Ég vil ef nokkur hugsar til Brasilíuferðar og Konsúllin fær peninga til að láta flytja fók, að
Íslendingar útvegi sér í Höfn áreiðanlegan mann til að ganga eftir því við Konsúlin að skip sé
endilega sent til Íslands eftir fólkinu en helst að engin láti það eftir Konsúlnum að vera, að
útvega sér far til Hafnar og bíða þar svo og svo lengi, eftir hans seinlátu ráðstöfum. En ekki get
ég þó jeg vildi vísað á nokkurn í Kaupmannahöfn til þess, því allir þeir sem ég kynntist við og
gæti borið traust til eru alveg fráhverfir burtflutning. Skyldi Tr. Cǉumansin ef hann verður í

231

Á spássiu: Brauðið smurt á maður að hafa með kaﬃnu og teinu.
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Hafn í vetur vera alveg fráhverfur að ganga í það. Herra Jón Sigurðsson á Gautlöndum232 vildi
ef til vill eiga góðan hlut að því máli við hann.
Ég sé þá ekki til neins að fara um þetta fleiri orðum að sinni, utan ef það væri það að
Íslendingar þurfa víst ekki að óttast að fríar flutningar munu aftakast þó þeir kæmu ekki alveg
peningalausir til Brasilíu, því Konsúllin fullyrði við mig að þeim þækkti vænnra um alla þá sem
dalítið ættu, því þeir að líkindum gætu þá fyrr orðið ganglegir borgarar þar.
Tungrænn hrekkja mann álit ég Konsúlin að vera en hann hefur ekkert með
útflutningsmálefni að gjöra, því hann er ekki nógu praktískur til þess og vill heldur ekkert hafa
með því að gjöra, þó hefur hann oftar en einu sinni skrifað stjórn sinni meðmælingarbréf með því
að Íslendingar fengi frí flutning, en hún engu enn svarað. Honum er víst ekki einum að kenna
um skipsgabbið næstlið vor, þar eiga fleiri þátt í, um það tala ég ekki meir að sinni.
Þó ég sé allur af viǉa, gjörður þá er mér ómögulegt að styðja að þæti útflytjenda, í þeim
kringumstæðum sem ég nú er með öðru en að láta þá fá frá mér línu, ef Guði þóknast að lofa
mér að komast lifandi alla leið og gæti það máske orðið einhverjum til nokkurs gagns. Aungvan

F. á Gautlöndum í Mývatnssveit ⒒ maí 1828, d. 2⒍ júní 1889 í Bakkaseli í Öxnadal á leið til þings.
Foreldrar hans voru Sigurður Jónsson (f. um 1764, d. ⒔ ágúst 1843) bóndi á Gautlöndum og Kristjana
Aradóttir (f. ⒔ jan. 1794, d. 3⒈ des. 1851) húsmóðir. Tók við búsforráðum á Gautlöndum með móður
sinni eftir lát föður síns, bóndi þar frá 1848 til æviloka. Umboðsmaður Norðursýslu- og Reykjadalsjarða frá
1885 til æviloka. Hreppstjóri í Skútustaðahreppi 1857–1861 og 1864–1872, síðan oddviti hreppsins til
æviloka. Sýslunefndarmaður um langt skeið. Settur sýslumaður 1861 og 1868 og gegndi embættinu nær
árlangt í bæði skipti, tók oft að sér málflutning fyrir rétti. Alþingismaður Suður-Þingeyjarsýslu 1858–1874
og 1880–1885, Þingeyjarsýslu 1874–1880 og Eyjaarðar 1886–188⒐ Úr Ævigripum alþingsmanna. Sótt 2⒉
janúar 2007 af http://www.althingi.is.
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hvet ég til útflutnings, og afræð reyndar ekki heldur, því þó þessi veikinda armæða hafi komið
fyrir okkur, skyldi ekki einveru fæla menn frá að fara.
Ég fyrir sjálfan mig hef nú nokkuð aðra meining um útflutning en ég hafði heim á
Íslandi, og er hún á þeim rökum byggð sem ég hef fengið svo miklu ǉósari þekkingu á mörgu því
viðvíkjandi, og talað við marga sem hafa farið bæði til Norður- og Suður-Ameríku, að ég hefði
verið kyrr á Íslandi, að segja ef ég væri nú horfinn út þangað og kominn í sömu kringumstæðum
eða aðrar ekki verri en ég hafði þar áður, en nú er ekki um að tala, ég og við öll hlutum að vera
börn forlaganna, hvert það verður okkur til þess lakara einveru, eða máske einhverntíma til
góðs.
Ég hefði nú getað góði vinur lyst fyrir þér einu og öðru, og ritað út margar arkir af
ýmiskonar lýsingum, en ég er einhvernvegin ekki vel fyrir það kallaður, og svo vona ég þú munir
fyrirgefa mér það tómlæti mitt. Ég sá margt í Kaupmannahöfn sem bæði var undravert og
fagurt, enda hafði ég nógan tíma til þess, en lítið kom ég um Hamborg svo ég er þar mjög lítið
kunnugur, en mér leyst ekki eins snoturlega á hana sem Kaupamannahöfn.
Alltaf má tíðin heita gáð, og hefur alltaf verið frá því ég fór frá Íslandi. Máske Guð hafi
gefið ykkur kæru landar æskilegt haust.
Ekki máttu setja neitt af þessu framan sagða í Norðanfara,233 því bæði er það svo efnislítið
og líka hef ég í huga að senda til hans ágripa af ferðasögu minni, ef mér auðnast líf og heilsa til

Frétta og landsmálablað Norðanfari var gefið út á Akureyri 1862–186⒌ Ristjóri, útgefandi og
ábyrgarmaður þess var Björn Jónsson, sem var einnig ritstjóri Norðra fyrstu árin, sem hann kóm út.
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að komast hina ákveðnu leið. Eða máske ég komi bráðum heim til Íslands aftur234 og gæti
þannig sjálfur gjört það.
Ég vil biðja þig góði vinur að skrifa mér það bráðasta og segja mér þá allar fréttirnar að
heiman, bæði hvað útflutningsmálefninu líður, o.m.fl. Þú verður að adressa235 það til bróður
míns (Chr. Ísfeld,236 Rua do Cotovello237 Rio de Janeiro) eða Jónasar Bárðdals, því ég get ekki
Ekki er vitað um að viǉa Magnúsar að komast aftur heim til Íslands einhvern tíma hafði rætist. Hann
ákvað hins vegar að flytja sig til nýlendu Íslendinga í Kanada, þar sem hann bjó frá árinu 1905 ásamt
ölskyldunni sinni og var þar til dauðadags kallaður Magnús Brasilíufari eða Brasilíu Magnús [Heimir
Pálsson 2006:90]. Sbr. Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1935:41: „[…] í íslenzku nýlendunni við Wynyard í
Saskatchewan […] var hann aldrei kallaður annað meðal Íslendinga en Magnús Brasilíufari“. Í Norðanfara
1885:59, birtist í fyrsta skipti brot úr bréfi frá Magnúsi Ísfeld í Curitiba, dagsett ⒈ september 1874: „Héðan
er ekki að frétta utan frið og ánægju sem allt gleður sig óaflátanlega þí þeirri einlægu sumarblíðu. Okkur
Íslendingum líður bærilega fyrir náð Guðs. Við erum öll búin að fá góða heilsu, að heita má, en eðlilega er
svo ölda margt á vegi nýlendumannsins, svo sem vankunnátta á tungumálum og vinnuaðferð og öllum
háttum ókunnra þjóða, sem við erum nú ekki enn búin að yfirvinna að öllu, en samt nokkuð komin aleiðis,
svo ég vona að þær þrautir smá batni, og er þá mikið unnið. Ég undanfeldi nú alveg að þessu sinni, að tala
fleira viðvikjandi kringumstæðum landa hér, hingað flutning, áliti mínu á lankostum, búnaðarháttum manna
hér og mörgu fleira, sem ég veit að þér og margir fleiri mundu hafa skemmtun af að heyra. En vil lofa yður, ef
mér endist líf og heilsa, að senda yður ritgjörð um allt þetta, þá ég hefi verið hér árlangt, eða í næstkomandi
janúarmánuð., fyrr er ekki að vænta, að skoðanir manna á því ótalmarga hér, verði runnar í eitt. Eftir eitt ár
hefi ég þó dálitla reynslu fyrir mér á sumu, og ǉósari hugmynd um hlutina; en nú finns mér að ég enn ekki sé
til þess fær.“ Í Norðanfara 1883, birtist einnig kafli úr bréfi frá Magnúsi, dagsett 2⒌ júní 1883, þar sem hann
allar aðallega um ástandið í Brasilíu þá. En í Framfara 1879, birtist brot af bréfi frá honum þar sem lýsir í
stuttu máli kosta og liðan samlanda sína syðra: „Fáar eru fréttir af okkur löndum hér; við erum bara 30
talsins, ungir og gamlir, sem komum allir hingað í einu, í byrjun ársins 187⒋ Frá þeim tíma höfum við
dreifst viðsvegar um fylkið og 2 karlmenn komnir suður til Argentínu. Þar, sem ógift var, er nú flest gift
annara þjóða persónum, svo sem þýskum, dönskum og svenskum, svo á því má sjá, hvað íslenskt þjóðerni og
tunga muni verða hér langgæð. Allir þessir landar eru á lífi það ég til veit, og invinna sér bærilegt lífsuppeldi
en engin stór þar yfir. Misjafnt kunna menn við sig hér, en þó flestir bærilega; ég sjálfur er sá lakasti með
leiðindin. Jónas Bárdal, sem hér er búinn að vera um 17 ar, er nú búinn að koma sér vel fyrir, á fallegt hús i
staðnum, sem ekki eru stórskuldir á, og er það honum töluverð eign; hann er ágætur snikkari, og hefur góða
atvinnu. Auðsjáanlega gengur handverksfólki hér best.“
234

235

Sumsé ‘skrifa heimilisfang á bréf ’, ‘berast til’, ‘sendast’.

Kristján Guðmundsson, sem tók sér ættarnafn Ísfeld í Brasilíu, þar sem var fyrstur Íslendingur að setjast
að þar í landi, árið 186⒊
236

Sic, í staðinn fyrir Cotovello. Nafn götunnar var breytt seinna fyrir Beco do Cairú, og loksins Rua Vieira
Fazenda. Kristján Guðmundsson Ísfeld átti heima á tímabil í Rua do Cotovello, 29.
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skrifað mitt adresse 238 fyrr en ég er búinn að fá einhvern samastað. Ég hef nú þegar skrifað þeim
báðum, svo hver þeirra sem er kemur bréfi (að heiman) til mín, nær hverjum þeirra sem ég fæ
aðsetur. Ég vona þú verðir við þessum tilmælum mínum, og skal ég því til endurgjalds senda þér
línu eftir kringumstæðum.
Vertu best kvaddur af þínum einlagi vini,
M. Guðmundssyni

Berdu hjartans kveðju mína konu þinni, börnum og kunningjunum.

238

Dönskusletta ‘heimilisfang’.
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Viðauki II: Úr bréfasafni Magnúsar Söndahls verkfræðings í Curitiba, Paraná-fylki

12 de maio de 1912 239
Kjæri240 frændi241
jeg bið þig að forláta 242 hvað jeg ǉet dragast að senda þér bréfið til baka.
Jeg [bið] þig að senda mér fáar línur það firsta þér er mögulegt og láta mig vita hvurt þú
egst brjefið sem [ég]243 sendi í abpríl 244 með mind í.
Af móðir245 minni hef jeg ekki frétt nú þessa daga. Mjer liður bærilega, og Calli bróður
mínum líka.246
Jeg vinn enn í rua Saldanha Marinho247 og hef stöðuga vinnu altaf.248

239

Dagsetning algjörlega á portúgösku í frumritið.

Ólíkt og með bréfi Magnúsar Guðmundssonar sem er eftirritað sem viðauki I, stafsetning bréfs Ernestinu
Victoriu er ekki nútímagert, til að sýna þróun íslenskunnar milli nýrra kynslóða Brasilíufara.
240

Magnús Valmar Halldór Árnason Söndahl, f. ⒗0⒐1865 í ǈótsstöðum í Vopnafirði, d. 30.0⒋1921 „niður
við sjóinn“ í Paranaguá-bær, Paraná-fylki viðtakandi bréfsins, var móðurbróðir Ernestinu Victoriu, sendandi.
241

242

Fyrirgefa.

Hér er greinilega um setningarfræðileg áhrif portúgölskunnar að ræða. Kostur er í portúgölsku að sleppa
persónufórnafnið, rétt eins og Ernestina Victoria hefur valið að gera.
243

244

Mánuðurinn heitir abril í portúgölsku, en þetta útskýrir kannski stafsetningarvilluna hér.

Sic. Móðir Ernestinu Victoriu var Valgerður Benediktu Árnadóttir Söndahl, sem var 5 ára er ölskyldan
fór frá Vopnafirði árið 187⒊ Valgerður var þá 44 ára gömul er þetta bréf var ritað. Valgerður er yngri systir
Magnúsar viðtakanda bréfsins.
245

Calli bróðir Ernestinu Victoriu var Carlos Magnus Reikdal, f. ⒓0⒎1892, d. ⒖0⒈194⒏ Hann var 20 ára
gamall er þetta bréf var ritað.
246

247

Gata í miðbær Curitiba-borgarinnar.

Bréfsritari var greinilega verslunarkona, miðað við staðsetningu vinnustaðs hennar, í hjarta
verslunarumdæmis fylkishöfuðarborgar.
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Jeg bið þig að faðma firir mig litla Sin-Ur249 og bera kjæra kveðju Stellu250 og hinum
börnunum. 251 Þig hveður252 með faðmi
Þin elskandi frænka
Ernestina Victoria 253

Ari Sin-Ur Söndahl, f. 2⒈0⒐1907 í Aracajú, höfuðstaður Sergipe-fylkis, d. 2⒊0⒈1964 í Curitiba, Paranáfylki, var annað barn Magnúsar Söndahls og Stellu.
249

Maria Estrella de Carvalho eða Stella eins og hún var kölluð, f. 2⒊0⒎1881 í Santa Clara, Minas Geraisfylki, skólakennari, d. 0⒎0⒉1970 í Curitiba, Paraná-fylki. Foreldrar: Augusto Olympio de Carvalho bóndi í
Santa Clara, Minas Gerais-fylki, og Maria Olympia Monteiro da Silva e Barros, húsfreyja. Hún gifti Magnúsi
Söndahl árið 1904, en þá var hún 23 ára gömul og hann 39 ára ekkjumaður. Árið 1961 veitti henni Jânio
Quadros, þáverandi forseti Lýðveldis Brasilíu, orðu fyrir starfsemi sitt sem kennari.
250

Hin börn hjónanna voru: [1] Zarathustra [drengur], f. 2⒉0⒏1905 í Aracajú, Sergipe-fylki,
jarðræktarfræðingur, d. 1983 í Rio de Janeiro-borg, Rio de Janeiro-fylki; [2] Baldur Sin-Úr, f. ⒔0⒊1908 í
Rio de Janeiro, póstmaður, d. ⒙0⒎1972 í Curitiba; [3] Guðrún Sí-Va, f. 2⒐0⒐1909 í Bahia-fylki,
skólakennari, d. ⒗0⒈1964 í Curitiba; [4] Freyja Nús, f. ⒙0⒐1911 í Bahia-fylki, d. 2⒈0⒋1918 í Curitiba.
Ekki fædd þegar bréfið var skrifað voru: [5] Nanna de Carvalho Söndahl, f. 2⒏0⒍1915 í Vila Izabel, Rio de
Janeiro, læknir; og [6] Freyr Nietzche de Carvalho Söndahl, f. ⒖⒒1919 í Paranaguá, hafnarbær í Paranáfylki, d. 30.⒑1964 í Curitiba. Í bréf til Magnúsar Söndahls dagsett ⒎ október 1912 á Hótel Akureyri, segir
Valgerður, dóttir Vigfúss Sigfússonar, fóðurbróðir Magnúsar: „Mitt innilegasta þakklæti á þetta bréf að færa
þér, fyrir póstkortin af þér of þinni familiu, og ekki gleyma þessum þremur flottu herrum sem voru á
myndinni með, okkur þótti svo gaman að sjá mynd af börnunum, þeir eru svo indælir allir litlu drengirnir,
þar var leiðinlegt að konan þín var veik svo hún gat ekki verið með á myndinni, nú er hún vonandi orðin frísk
aftur.“ [úr bréfasafn Magnúsar Söndahls, í eigu Nönnu de Carvalho Söndahls].
251

252

Sic – kveður.

Ernestina Victoria Reykdal [d. 1940 í Curitiba] var dóttir þeirra Karls Baldvinssonar Reykdals og Valgerðar
Benediktu Árnadóttir Söndahls, en hjónin „[…] eignuðust 8 börn, sjö drengi og eina stúlku. Voru þau öll
látin heita íslenzkum nöfnum. Bjuggu þau hjónin góðu búi á eignarjörð foreldra hennar í Paraná-fylki, í stað
sem heitir Tietê, er liggur sjö mílur fyrir utan Curityba sem fyrr getur. Þau hjón voru bæði á lífi 1924, en
eru dáin nú (1936), fyrir nokkrum árum.“ [Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 1937–38:380]. Samkvæmt upplýsingar
fengnar hjá islenkum ræðismanni í Curitiba, Maro Ranir Söndahl, hin börn hjónanna hétu: Arthur Halldór
Reykdal, Augusto Arthur Reykdal, Emílio Reykdal [d. 1940] og Jorge Geiri Reykdal [f. 1939]. Í bréf Jóns
Jónssonar Kanadafara til Aðalbjargar Jónsdóttur húsfrejyu á Mýri, dagsett 2⒈ maí 1907, börn hjóna eru sögð
vera fimm: „Karl. Baldvs. og Valgerður (austfirsk) eiga 5 börn“ [Heimir Pálsson 2006:91], en það kemur heim
og saman með frásögn Jóns Borgfirðings [1916:117]: „Karl Baldvinsson […] og kona hans Valgerður
Árnadóttir, þau eiga 5 börn“. Bjarni E. Guðleifsson talar líka um 8 börn, en hann hlýtur að hafa þetta eftir
Þorsteinni. Vel getur verið að 3 af börnum hjóna höfðu dáið, enda var dánartíðni barna þá mun hærri.
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Adresið 254 rjett er
Ernestina Victoria
Casa Antonio Bedene Junior255
Rua Saldanha Marinho n. 93

254

Heimilisfang.

255

Vinnustaður Ernestinu.
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Úr bréfasafn Magnúsar Söndahls í Curitiba, í eigu Nönnu Söndahls læknis
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Viðauki III: Úr skjalasafni Nönnu Söndahls læknis í Curitiba, Paraná-fylki

Bi Bi o Blaca
Alternar256 quarca 257
Ye lait semier sowe
En sampt mün nier258 vaca 259

256

Strikað út: austernar.

257

Strikað út: quarqa.

258

Strikað út: ier.

Hǉóðritun Nönnu Söndahls á vögguvísur Sveinbjörns Egilssonar [1791–1852], rektor á Bessastöðum: Bí,
bí og blaka / álftirnar kvaka / ég læt sem ég sofi, / en samt mun ég vaka. Nanna de Carvalho Söndahl, f.
aðfaranótt Pétursmessu [2⒏ júní] 1915 í Vila Izabel, Rio de Janeiro, læknir, er síðasti afkomandi úr fyrstu
kynslóð barna Brasilíufaranna enn á lífi. Hún verður bráðum 93 ára gömul, en þrátt fyrir það er hún með
ágætis minni og með réttu ráði, og er náttúrulega ómetanlegur hemildarmaður um afdrif fyrsta kynslóða
Íslendinga í Brasíliu. Í heimildarmynd Brasilíufarana eftir Jakob Frímann Magnússon, syngja Nönnu Söndahl
og Albino Jóakimsson vögguvísurnar þessar. Myndirnar var tekin árið 1980, en Albino er nú látinn nokkrum
árum fyrir.
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Úr skjalasafn Nönnu Söndahls læknis í Curitiba
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Viðauki IV: Fyrstu sagnritin um Brasilíuferðir

BRASILÍUFERÐIR ÞINGEYINGA 260
Eftir Jón Borgfirðing
á Akureyri,

Fyrsta vesturfara-hreyfing hófst með því, að Einar Ásmundsson, bóndi og umboðsmaður í
Nesi í Höfðahverfi, gat út umburðarbréf, dags. ⒋ febr. 1860, er gekk um Þingeyjar- og
Eyjaarðarsýslur í þeim tilgangi, að þeir, sem vildu, rituðu sig á það til vesturfarar. Í bréfinu
var tekið fram, að það væri ritað að tilmælum ýmsa manna til þess að stofna og auka
félagskap, miðandi að því, að menn gætu komist vestur um haf, og gætu náð þar í óbygt
land, með sem bestum kjörum, þar sem haganlegast væri fyrir Íslendinga að búa. En á
umburðarbréf þetta munu þó fáir hafa ritað nöfn sín. Síðar kom bréf þetta út í Norðra 2⒐
febr. sama ár (⒏ árg., bls. 13–14), með athugasemdum eftir ritstjóra blaðsins, Svein
Skúlason. Út af því spanst ritdeila milli Einars og Sveins, þar sem hann prentaði bréfið að
Einari fornspurðum. Meðal annars tók Einar það fram í svari sínu gegn athugasemdum
Sveins, er kom út í Norðra 3⒈ marz s. á., að út af árkláðanum, er upp væri kominn á
Suðurlandi, liti út fyrir ískyggilegt ástand í landinu. Féll svo mál þetta um sinn í
Birtist fyrst í Almanak fyrir árið 1902, sem er sjöta ár eftir hlaupár og annað ár á eftir sumarauka. Reiknað
eftir afstöðu Winnipeg-bæjar í Manitoba. Safn til landnámssögu Íslendinga í Vesturheimi og fleira. ⒏ árg. 190⒈
Winnipeg, útgefandi Ólafur S. Thorgeirsson, í prentsmiðju Lögbergs, bls. 87–90.
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þagnargildi. Enda mun sumt af ákvæðum og skilmálum bréfsins ekki hafa þótt fýsilegt.
Leið svo og beið þar til árið 1863, að órir Þingeyingar bjuggust til vesturfarar, og var
ferðinni heitið til Brasilíu. Mennirnir voru: Jón Einarsson, er lengi bjó í Svartárkoti, síðar
að Björgum í Kinn, og var nú orðinn ekkjumaður fyrir nokkrum árum. Sonur hans, er
einnig hét Jón, fór með honum. Þriðji maðurinn var Jónas Hallgrímsson, trésmiður úr
Bárðardal. Kona hans var Sigríður Jónsdóttir frá Lundarbrekku Sigurðssonar, sem dó eigi
alls fyrir löngu; synir Jónasar og hennar eru þeir Hermann, fyrverandi skólastjóri á Hólum
í Hjaltadal (1888-96), síðan bóndi á Þingeyrum og alþingismaður Húnvetninga, og
Tryggvi, nú í Vesturheimi. Fjórði maðurinn var Jónas Friðfinnsson, trésmiður úr
Bárðardal, ungur og ókvæntur.
Þessir órir félagar tóku sér far með vöruskipinu Jóhönnu, er lá á Akureyrarhöfn og
átti að fara til Kaupmannahafnar. Ferðin hófst þaðan laugardaginn ⒒ júlí 186⒊ Komu þeir
til Hafnar ⒛ s. m. Dvöldu þar t il ⒍ ágúst, og fóru með gufuskipi til Kiel í Holsetalandi,
og þaðan með seglskipinu Caroline. Á 2⒎ degi mánaðarins hvarf þeim Norðurálfan. ⒕
október lentu þeir við Rio [de] Janeiro, höfuðborg Brasilíu, og settust síðan að í
nýlendunni „Dona Francisca“.261 Eigi þótti þeim þar í fyrstu vænlega áhorfast, en hagur
þeirra fór smábatnandi.
Um ferð þeirra félaga og frumbýlingskjör skrifaði Jónas Hallgrímsson til Einars
Ásmundssonar í Nesi. Það bréf kom út í Norðanfara, ⒊ árg., 1864, 2⒋–2⒌ og 2⒏–2⒐
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Sumsé ‘Lafði Franziska’.
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tölubl., og sama riti ⒋ árg. 1866, ⒍–⒐ tölublaði. Hvernig þeim hefir liðið síðan hef eg ekki
sagnir um.
Hvort það hefur verið sama ár eða ári síðar, 1864, að ein hjón fóru vestur,262 læt eg
ósagt. Það voru þau Jóel bóndi úr Sandvík Jónsson að Lundarbrekku í Bárðardal
Sigurðssonar, og Seseǉa, sammæðra við Jónas fyrnefndan Hallgrímsson, með vaxin börn.
Eitt þeirra var Jónas, er kom kynnisför upp til Íslands fyrir nokkrum árum. Næst má teǉa
Kristján Guðmundsson. Foreldrar hans voru þau Guðmundur Guðmundsson og Halldóra
Magnúsdóttir, bæði kyǌuð frá Mývatni. Þau bjuggu fyrst að Stóru-Reykjum, síðan að
Vaði, og síðast á Halldórsstöðum i Reykjadal. Kristján sigldi til Kaupmannahafnar til að
nema trésmiði, en mun heldur hafa lagt stund á sjómannafræði. Réðst hann svo í sjóferðir
og nefndi sig Kristján Ísfeld. Á sínum tíma tók hann sér far með skipi til Brasilíu, sem fór
frá Khöfn ⒕ febrúar 1863; kom þangað eftir 44 daga og settist að í Rio [de] Janeiro.
Hann stofnsetti þar veitingahús og kom sér vel áfram. Fyrsta bréf hans þaðan til foreldra
hans er dagsett ⒍ júní 1865, sem víst er ritvilla í staðinn fyrir 64, því í bréfinu stendur, að
hann hafi frétt til þriggja Íslendinga, er þar hafi komið áður. Bréf þetta er prentað í
Norðanfara ⒌ árg. 1865, ⒌, ⒍, ⒎ og ⒏ tölublaði. Bréfið hǉóðar um ferð hans vestur til
Brasilíu og fleira. Annað bréf hans til foreldra hans er dagsett ⒛ marz 1870, og er prentað
í Norðanrafa ⒒ árg. 1872, 3⒊–3⒋ og 3⒎–3⒏ tölubl. Síðar skrifaði hann ættingjum sínum
heim, og hvatti þá til að koma. Guðmundur faðir hans fór með Magnús son sinn og tvær
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Alrangt hjá höfundinum: þau hjón hafa flust árið 1873 [Júníus H. Kristinsson 1983:317].
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dætur; kona Guðmundar fór ekki sökum elli og lasleika. En þá er þau öru komu vestur,
var Kristján dáinn. Hvaða ár þetta hafi verið263 eða um framtíð þessa fólks, er oss
ókunnugt.
Með því að taka fram fyrir sig í þessu ágripi, skal geta þess, að hinn ⒔ jan 1865 ar
haldin samkoma að ǈósavatni til að ræða um Brasilíu-farir; hafði Einar Ásmundsson í
Nesi heitið að útvega farið, sem ekki varð þó neitt af, og höfðu þó 150 manns skrifað sig til
fararinnar (Norðanfari Ⅳ., 1865, ⒈–⒉ tölubl.). Við þetta hefur dofnað hugur manna til
Brasilíu-ferða, en þó ekki til annara hluta Vesturheims. Vesturfara-hreyfing var með þessu
vakin á Íslandi. Það notuðu sér útflutnings-erindrekar annara stjórna þar, og hvöttu menn
vestur, og hafði það þann árangur, að útflutningurinn til Bandaríkjanna og Kanada hófst
árið 1870, og hefir svo stöðugt síðan haldið áfram.
※
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Guðmundur Guðmundsson og börnum sínum fluttust einnig árið 1873 [Júníus H. Kristinsson 1983:323].
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FRÁ GRÆNLANDI TIL BRASILÍU264

Þessa yfirskrift hefi eg alllengi átt í fórum mínum og sitthvað með til minnis, ætlað í eyðu í
N. Kbl,265 er á þyrfti að halda. En nú kallar Morgunblaðsritstjórinn eftir fyrir stóra jólablað
sitt og hermir á mig loforð frá í fyrra – um eitthhvað.
Hafi eg dregist á við hann um eitthvað, hefi eg að góðum íslenzkum sið gengist fyrir
því, hvað gjaldfresturinn var langur. Enda ekki vonlaust um, að Morgunblaðið væri
hrokkip upp af um önnur jól!
En það er nú eitthvað annað en að Morgunblaðið sé að kveðja heiminn.
Yfirskriftin svíkur ekki með það, að bæði kemur fyrir Grænland og Brasilíu, en ferðin
á milli er blað úr sögu Suður-Þingeyinga fyrir fullum 50 árum. Eru þeir sögumenn mínir
faðir minn heitinn, Tryggvi Gunnarsson og Hermann Jónasson.

Birtist fyrst í Morgunblaðinu, ⒉ árg. 1914-15, 5⒋ tbl. Reykjavík, fimmtudagur 2⒋ desember 1914, bls. ⒊
Endurbirtist í Almanak fyrir árið 1916, sem hlaupár og fyrsta ár eftir sumarauka. Reiknað eftir afstöðu
Winnipeg-bæjar í Manitoba. Safn til landnámssögu Íslendinga í Vesturheimi og fleira. 2⒉ árg. 19⒖ Winnipeg,
útgefandi Ólafur S. Thorgeirsson, bls. 59–90, ásamt eftirfarandi athugasemdir: „Árið 1902 birtist í
Almanakinu ritgerð eftir Jón Borgfirðing (á Akureyri), um Brasilíu-ferðir Þingeyinga. Ritgerð sú mun vera
það fyrsta er um Brasilíu-ferðinar var ritað og að sjálfsögðu að öllu rétt, eins og annað er frá hendi þess látna
fræðimans birtist á prenti. Árið sem leið, birtist ritgerð um sama efni, eftir Þórhall birkup Bjarnarson í
“Morgunblaðinu”, sem hann nefnir: „Frá Grænlandi til Brasilíu”. Ritgerð sú er í sumum atriðum ágæt viðbót,
við það sem hér hafði áður birst, og því ástæða til að láta hana koma hér líka.“
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Hér er greinilega átt við Kirkjublaðið Reykjavíkur, mánaðarrit handa íslenskri alþýðu, gefið út á tímabilinu
1891–1897, en höfundur greinarinnar Þórhallur Bjarnarson var ritstjóri þess.
265

84

Veturinn 1858–59 var einn hinn allra versti norðanlands á allri öldinni. Hermann
kallar veturinn blóðvetur: hafi fengið það nafn vegna almenns skurðar á Norðurlandi á
vetrarlokin.
Þá voru sumarpáskar, og á laugardaginn fyrir páska er skorið í húsunam og kasað,
menn vildu ekki láta féð svelta yfir hátíðina.
Eg hefi góð gögn um tíðarfarið í dagbók föður míns. Allan marz og fram að
páskadegi 2⒋ apríl, er veðurlýsing stöðugt þessi: „Iðulaus norðan stórhríð og harka“;
„norðan heǉa og hríð“; „austan bruna gola“; „stálharka“; „jarðlaust“.
Þesi sjö vikna fasta var hér á Suðurlandi kölluð „harða fasta“.
Ekki finn eg nein merki þess í dagbókinni, að fé hafi verið skorið í Höfðahverfi.
Tvennt minnir þó á heyskortinn. Segir miðvikudaginn fyrir skírdag, er um leið var
sumardagurinn fyrsti: „sótt hey að Nesi“, og á laugardaginn fyrir páska: „fóru piltar 3 að ná
kvisti fram í skóg“.
Svo rennur upp páskadagurinn með „gott veður og sólskin“, og ⒉ í páskum: „sólbráð
– farnir að koma upp hǌótar til alls“.
Það kemur heim við sögu Hermanns, að féð, sem lífinu fékk að halda, hafi þá verið
stutt út á börð, sem upp komu, og hafi frestalt það fe komist af. Jörðin græn undan
fönninni.
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Merkur veðurspámaður var þá inni í Eyjafirði, seldi hann almanök með veðurspám.
Lét hann batna vel og eðlilega með vorkomunni í jafndægrum, en þá versnaði fyrst til fulls.
Voru veðurspár þessar negldar á stoð í bæjardyrum í Laufási, öllum til ílits.
Nesheyið var borgað með 6 hestum um sumarið. En oft heyrði eg föður minn óska
þess við Einar Ásmundsson, að heyfátt yrði einu sinni í Nesi, en nógu að miðla fyrir ofan
ána, svo að ekki stæði upp á.
Allar byðir norðanlands hafa borið meǌar þessa voða veturs, en harðast hafa orðið
úti uppsveitirnar, þar sem mest var treyst beitinni, og þar á nú sagan upptök sín.
Þingeyingar eru bókamenn og allvíða var þar á bæjum hið velsamda rit Sigurðar
Breiðörðs: Frá Grænlandi. Lesa menn þar um góða landkosti. Rís nú sú alda þar um
uppsveitir, að þangað sé að flýja úr vetrarfárinu íslenzka. Eru taldir helztu hvatamenn þess
ráðs Halldór hreppstjóri á Bjarnastöðum, er mikið átti undir sér, og Bárðdælir og
Mývetningar eru margir af komnir, og Jónas Hallgrímsson smiður, faðir Hermanns frá
Þingeyrum. Bjó hann á Víðikeri harða vorið, og misti þá bústofn sinn og fluttist í
Mývatnssveit, og var búlaus úr því, enda smiður góður.
Kom nú svo langt að fundur var ráðinn að Einarsstöðum í Reykjadal að ræða um
Grænlandsferðina. Var nú landnámshugur mikill í mönnum, að endurreisa hina fornu
Íslandsbygð á Grænlandi.
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Einar í Nesi sækir fundinn. Það var fyrsta búskaparár Tryggva Gunnarssonar á
Hallgilsstöðum og gisti Einar þar í báðum leiðum. Hann var íbygginn og lét ekkert uppi á
norðurleið, en á heimleiðinni hafði hann mikið af fundinum að segja.
Einar var maður margfróður og víðlesinn sem kunnugt er. Hann hafði þá eitthvað
fengist við tungu Portúgalsmanna og um leið fengið kynni af Brasilíu. Nú kemur hann á
þennan Einarsstaðafund með gögn og fróðleik um Grænland, og sýnir fundarmönnum
fram á það með viti og hægð, hve fráleitt sé að flytja úr köldu landi í enn kaldara land. Og
um leið segir hann af ónumdu heiðarlöndunum í Brasilíu, þar sem jafnt léki í hendi
kvikárrækt og kornyrkja. Og það mátti segja um komu Einars á fundinn, að hann „kom,
sá og sigraði“. Brasília varð fyrirheitna landið úr því, en hætt að hugsa um Grænland.
Einar var sjálfkjörinn forgöngumaður þessa nýja ráðs, og meðal annars var treyst á
málakunnáttu hans. Segir Hermann mér, að síra Jón Austmann, prestur þeirra Bárðdæla
hafi verið annar mestur forgöngumaður.
Nú kemst á Brasilíufélag í sýslunni og ganga í það um 200 manns, og er allt það fólk
ráðið til farar. Um margt þurfti að spyrja og drógst í tímann. Hafa mestar þær skriftir
auðvitað lent á Einari. Ráðlegast þótti að gera út mann til að kynnast staðháttum og veǉa
nýlendusvæðið, var eigi síður hugsað til kvikárræktar, en akuryrkju. Fyrir valinu varð
Jónas Hallgrímsson. Hann átti að fara sumarið 1862, en það drógst til júlímánaðar 1863,
þá fer hann og 3 aðrir, frá Akureyri til Khafnar, komust eir síðan á vegu Brasilíustjórnar-
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umboðsmanns í Hamborg, og lögðu þaðan út með seglskipi og höfðu langa útivist. Ári
síðar reit Jónas langt og fróðlegt bréf um ferðina og það sem fyrir þá félaga bar í Brasilíu,
og kom bréfið í Norðanfara 1864 og 186⒌
Tilskilið var það í félagskapnum þingeyska, að Brasilíustjórn sæi þeim fyrir ókeypis
fari yfir hafið, væntanlega frá Hamborg. Það dróst. Ekki varð Jónasi auðið heimkomu, og
lét hann þó hér eftir konu og ung börn. Hann hafði ofan af sér í Brasíliu mest með
smíðum og komst af, en gat eigi aflað sér þess ár að komast heim, er var margflat dýrara
en útferðin. Hann var eigi heilsuhraustur maður. Varð gula sóttin honum að bana um
186⒎
Árið 1873 kemst það í kring að ókeypis far stendur til boða, eða vildari kostir en
áður. En þá var Brasilíu-félagsskapurinn farinn að dofna. Sjálfur foringinn var afhuga
ferðinni, bjó svo vel í Nesi að ekki tók að skifta, og nú voru líka að byrja vesturfarir til
Canada og Bandaríkja, og munu hafa þótt fýsilegri. Í Fréttum frá Íslandi 1873 segir, að alls
hafi farið vestur um haf það ár hátt á þriðja hundrað manns, og hafi fáeinir farið til SuðurAmeríku og ætlað að setjast að í Brasilíu. Hermann segir mér að það hafi verið einir 30,
flest úr Bárðardal.
Brasilíufarar [Jóhanns] Magnúsar Bjarnasonar, söguskáldsins góða, vestan hafs eru
að öllu eigið hugarsmíði höfundarins. Lítill sem enginn kunnleiki kemur þar fram um hagi
þessara landa vorra í Brasilíu.
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Hjón höfðu farið frá Sandvík í Bárðardal í hópnum 1873, með 4 uppkomin börn, og
voru bæði hjónin náskyld Hermanni Jónassyni. Veturinn 1886 eða 1887 kemur hingað í
kynnisför sonur þeirra hjóna. Hann kvað löndum líða vel, komast af, en efnin ekki mikil.
Þeir bjuggu svo dreift að félagsskapur gat eigi haldist þeirr í milli. Vissu þó nokkurnveginn
hverir af öðrum. Var þar mest þýzkt fólk, og lærðu Íslendingar tungu þeirra, giftust
stúlkurnar þýzkum mönnum og yngissveinarnir íslezku tóku sér þýzkar konur. Mun nú
aldauða íslenzkan, eða því sem næst, þar um bygðir.
Nefnt get eg minnugan mann og margfróðan, sem eg hygg að hafi verið framarlega í
Brasilíufélagsskapnum, og gæti margfaldlega betur sagt frá þessu, og er það Jakob
Hálfdanarson borgari á Húsavík, forn Mývetningur.
Beztu sögulaunin fyrir mig, gæti einhver hjálpað mér um vísu, sem upp kom í
Laufási, er mest gekk á með undirbúninginn til Brasilíuferðanna. Heyrði eg vísuna oft í
bernsku og var upphafið: „Stefna nýir Nesi að“; og seinni partinn kann eg svo:
Fætur lýja og bera blað
Brasil-íu-legir.
Þ.[órhallur biskup] B.[jarnarson]266
※

Þórhallur Bjarnarson f. í Laufási við Eyjaörð ⒉ des. 1855, d. ⒖ des. 19⒗ Alþingismaður 1894–1900 og
1902–1908 og biskup yfir Íslandi frá ⒚ sept. 190⒏ Faðir Tryggva Þóhallssonar alþingismanns og ráðherrans.
[úr æviágrip Þórhalls Bjarnarsonar á vefsíðu Alþingis, www.althing.is].
266
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BRASILÍUVÍSUR267

⒈

Til Brasilíu bregða sér
best er þegnum sǌöllum.
Þar sælgæti eilíft er
í Rúsínuöllum.

⒉

Og við hunangselfurnar
allir gleði ǌóta
á því svæði sælunnar
sem að aldrei þrjóta.

⒊

Margir sagnameistarar
meining slíka bera:
Óðáins að akur þar
indæll muni vera.

⒋

Ef að reyndist þannig það
þrautir mundi skerða,
Íslendingar í þeim stað
óðauðlegir verða.

Vísur þesar birtust einungis sem viðauki við endurbirtingu greinar Þórhalls biskups í Almanakinu. Einnig
Tímann, ⒉ árg., ⒖–⒗ tbl. Reykjavík, ⒗ júní 1873, en þar er höfundur Brasilíanna sagði vera „Óspakur á
Íslandi“ nokkur.
267

90

⒌

Þar er engin eftirsjá
Íslandsniðjum friðum
kreika héðan köldum frá
krækiberjahlíðum.

⒍

Fyrða þjáir hregg og hríð
hér um vetrardægur.
Þar er sífeld sumartíð,
sólarhiti nægur.

⒎

Fölnar aldrei foldar þar
fagur aldinblómi;
grænar hlíðir glóbjartar
gyllir uppheimsǉómi.

⒏

Slíkir votta fyrðar frægð
og frelsislöngun neyta
suður í þá sælugnægð
sem að héðan leita.

⒐

Sæmdarruki sýnist mér
sig úr ánauð losa
og leggjast ekki lúinn hér
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lands á kaldan mosa.
⒑

Snuum vorri fóstru frá,

festum dúk við rengur,
búum ekki, bræður, á
brjóstum hennar lengur.
⒒

Gleymum landi, gleymum þjóð,

gleymum æskusporum,
einnig því, að íslenst blóð
í æðum rennur vorum.
⒓

Léttbært verður lífið þá,

lukku glansar hagur,
upp mun renna alt þar frá
engin mæðudagur.
⒔

Þar sem allskyns auðnuhnoss

yndis þróar standið,
fögur gæfan flytji oss
í fyrirheitna landið.
※
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ENN UM BRASILÍUFERÐIR 268
Eftir Jón Jónsson frá Mýri

Eftir lestur greinar Þórhalls biskups Bjarnarsonar: „Frá Grænlandi til Brasilíu,“ sem birtist í
þessa árs Almanaki (1916), fann eg fólkið að máli sem nú er flutt frá Brasilíu til Kanada, og
fékk dálitlar upplýsingar hjá því, um Brasilíufarana. Og birti hér það af þeim, sem mér finst
að helzt mundi svala forvitni þeirra, sem bera enn rækt til þessa fólks, eða eru fróðleiks
þýrstir á þessa átt. En býst við þeim fáum meðal lesenda Almanaksins, og verð því fáorður.
Fólkið sem fór frá Íslandi til Brasilíu árið 1873 var: Guðmundur Guðmundsson frá
Halldórsstöðum í Reykjadal, og börn hans 4, Magnús, María, Ingibjörg og Jensína.
Kristrún Sigurðardóttir Magnússonar, frá Hólum í Laxárdal. Jóel Jónsson frá Sandvík í
Bárðardal, kona hans Sesilía Andrésdóttir, og börn þeirra, Andrés, Jónas, Elín og Sigríður.
Baldvin Jónatansson, og kona hans Guðný Jónsdóttir, og börn þeirra, Sigríður, Karl og
Sigurgeir úr Bárðardal. Hallgrímur Þorkelsson, frá Víðikeri, og kona hans Anna Pálsdóttir,
og börn þeirra, Páll, Vernharður, Sigtryggur, Þorkell og Hólmfríður. Sigríður
Friðriksdóttir, ekkja Baldvins Jónatanssonar, á Hrappsstöðum í Bárðardal, og sonur þeirra
Karl. Svo er Jens Jensson Buck. Sigurbjörn Jóakimsson Björnssonar frá Hrappsstaðaseli við
Bárðardal. Árni Kristjánsson Vigfússonar, (ǈósvetningur). – Í Kaupmannahöfn slóst í
Birtist í Almanak fyrir árið 1917. Reiknað eftir afstöðu Winnipeg-bæjar í Manitoba. Safn til landnámssögu
Íslendinga í Vesturheimi og fleira. 2⒊ árg. 19⒗ Winnipeg, útgefandi og prentari Ólafur S. Thorgeirsson, bls.
116–1⒚
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förina: Árni Kristjánsson Vigfússonar, Söndal, frá Sunnudal í Vopnafirði, kona hans
Guðrún Halldórsdóttir (systir Ágústs hómópata), og börn þeirra Halldór og Valgerður. Og
Jón Sigurðsson úr Skagafirði?
Jón þessi veiktist af kóleru, í Kútshöfn við Hamborg, og dó þar á sjúkrahúsi.
Sömuleiðis Árni Kristjansson, Hólmfríður Hallgrímsdóttir og barn sem Guðrún
Halldórsdóttir fæddi þar. Vatn handa skipinu tekið úr Hamborgarelfunni, og það talið
örsök veikinnar. Þetta tafði ferðina mikið, og gerði hana ömurlegri.
Af því fólki sem fór til Brasilíu hefur lifað til skamms tíma. Magnús (Guðmundsson)
Ísfeld og kona hans Elín Jóelsdóttir. Þau fluttu til Kanada 1905, með 9 börn, og búa
suðaustur af Wynyard, Sask. En í Brasilíu eru: Andrés Jóelsson. Hann átti þýzka konu, sem
nú er dáin. Átta börn þeirra lifa. Sigríður Jóelsdóttir og Sigríður Baldvinsdóttir, ekkja
Sigurbjarnar, þeirra börn ⒎ Karl Baldvinsson (bróðir Sigr.) og kona hans Valgerður
Árnadóttir, þau eiga 5 börn. Sigurgeir Baldvinsson, kona hans þýzk, börn þeirra ⒎ Anna
Pálsdóttir, Þorkell Hallgrímsson, kona hans þýzk-svissnesk, börn ⒎ Kristrún
Sigurðardóttir, maður hennar Svíi, eiga 8 börn. Halldór Árnason Sönndal, kona hans
frönsk, eiga 8 börn. Jónas Friðfinsson (sem fór 1863) átti þýzka konu, lifa 76 drengir þeirra.
Dætur Guðm. frá Halldórsstöðum giftust tvær Dönum en ein Þjóðverja, áttu allar
börn. Fyrir nokkru lifðu tvær.
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Efnahag Íslendinga í Brasilíu telur Brasilíu-Magnús líkan og hér í nýlendunni. Sumir
hafi alt af verið efna litlir og skuldugir, en þó komist neyðarlaust af. Aðrir vel efnaðir, en
sumir orðið ríkir, þó engir af landbúnadi, vegna óhagfeldra landtökulaga, og
stjórnarfyrirkomulagsins. Telur það fólk mestan ókost Brasilíu.

Löngun hefi eg til að leiðrétta það sem mér finst rangt í áminstri grein biskupsins. Sagan
um niðurskurðinn á laugardaginn fyrir páska, er frá vorinu 1822, en ekki 185⒐ En fyrir
páskana var þá gefið mikið af við í Bárðardal og víðar, þar sem náðist til hans; sumstaðar
öllum fénaði. Tóskapur og smiðar sett alveg til síðu, og varð þetta mikið til liðs, hjá
lægnaðar mönnum. Á sumum bæjum í Lundarbrekkusókn féll nokkuð af sauðfé, og afnot
rír af kúm. En sumstaðar voru góð fánaðarhöld. Það man eg vel að allar ær sem afi minn,
Ingjaldur Jónsson á Mýri, setti á haustið áður, voru með lömbum um fráfærur. Hann skar
aðra kúna sína seint um veturinn af heyjum. Og fyrstu lambám gefið lítið eitt af mat; og
heyið alveg gefið upp. Var það eina skiftið í búskap hans að fyrningalaust yrði. Þetta vor
hjálpaði Halldór á Bjarnastöðum helst um hey í Bárðardal. Skömmu síðar dó hann. Man
ekki að eg heyrði hann talinn hvatamann Grænlandsfarar. En Friðrik bróðir hans var einn,
og Hálfdór Jóakimsson, sem bjó á Brenniási í nágrenni við Friðrik, þegar Grænlandsför var
mest rædd, að minni meiningu. Það meina eg að væri nokkru fyrir 185⒐ Þá hafði verið
veǌu lengur hafislaust við landið og bölið, sem af ísnum leiðir ekki eins minnisstætt. En
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jarðnæðisleysi, saurugur sveitakrítur o. fl., mörgum óánægju efni. Verið getur að sumir hafi
haft í huga Grænlandsför, þegar á ǈósavatnsfundinn kom; en engin sönnun þess er það, þó
þessir áminstu menn (Hálfdór og Friðrik) væru meðal Brasilíufaranna. Mín meining er að
margir fleiri en Einar í Nesi hafi vitað um útflutning frá Norðurálfunni í ýmsar áttir. En þá
var að veǉa þá leiðina sem hagfeldust væri. Og þá kom Einar í Nesi með sín miklu hyggindi
og þekkingu, og hvatti men til að fá fríann flutning til Brasilíu, sem talið var að stæði þá til
boða. Á þann hátt gat landið losast við efnalaust fólk, sem hafði orðið fyrir efnatjóni í
harðindunum, af fyrirhyggjuleysi, jarðnæðisskort eða öðru, sem ekki var létt að ráða bót á.
Það man eg að snemma var sagt að Einar mundi ekki sjálfur hugsa til Brasilíuferðar, treysti
ekki heilsu sinni að þola sjóferðina. Og sennilegt að hann hafi ekki síður hugsað um hag
þeirra sem eftir yrðu.
※

BRASILÍUFERÐIR269

Um 1864, sem árin þar á eftir, var almikill hugur í mönnum að fara til Suður-Ameríku og
sem síðan breyttist til Norður-Ameríku.

⒋ kafli – bls. 58–70 – handrits Endurminningar Baldvins Bárðdals I – 1859–1902, Lbs. 1926, 4to, sem
kom til handritadeildarinnar Landsbókasafns – Háskólabókahlaðar árið 1992 að gjöf höfundarins, Baldvins
Bárðdals Bergvinssonar, en hann var kennari víða í Skagafirði, í Reykjavík og á Akureyri, kennari og
bókavörður í Stykkishólmi, síðast bæjarpóstur á Sauðárkróki, f. 2⒎ júlí 1864, d. ⒕ okt. 193⒎
269
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Þessum Brasilíuhug olli aðallega tvennt: þekking manna var harla lítil út á við.
Samgöngur mjög litlar og fréttablöð fá og ófullkomin. Norðanfari gamli á Akureyri, var
helzta og bezta fréttablað landsins, en var sannkölluð ruslakista!270 Svo menn voru fremur
fáfróðir um það, sem langt var í burtu, en fróðleiksgjörnir mjög og trúðu þá mörgu í
blindni.
Í öðru lagi var hið bágborna árferði búið að þreyta svo margur og búið að eyða
kröftum og fé manna, að margir urdu nú illa hag sínum, og þráðu eitthvað betra!
Norðanfari var vanalega barmafullur af fréttabréfum og alls konar nýungum. En
ritstjóri hans, Björn Jónsson, var barnalegur og tók allt trúanlegt! Maðurinn var
framúrskarandi ráðvandur og góður maður – og ætlaði því engum illt. Og meinti allt vera
satt og rétt sem aðrir sögðu. Og þar kom að að Norðanfari mótmælti ekki Brasilíudálætinu
– síður en svo!
Einar heitinn Ásmundsson í Nesi, var mikið átrúnaðargoð Þingeyinga. Maðurinn var
óveǌulega vel gefinn og lærður vel, þó hann væri ekki skólagenginn. Menn treystu honum
manna bezt um langt skeið – og það hefur verið líka óhætt í mörgu tilliti. En blandinn
mun hann hafa verið og í honum bæði „gull og grjót“, eins og Páll Ólafsson sagði um séra
Arnǉót Ólafsson:
Mér er o’ og um um ǈót,

„[Norðanfari] var þekkt að því öll sín ár (1862–1885) að stanða opið flestu eða öllu, sem birtingar var
leitað á“ [Bergsteinn Jónsson 1975:30].
270
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ég ætla hann vera dreng og þrjót,
í honum er gull og grjót,
hann getur unnið mein og bót.
Og víst var um það, að Einar var mikið riðinn við Brasilíuferðirnar.
Hann var eins og umboðsmaður eða agent, manna þeirra, sem ætluðu að fara þangað
og hann lætti menn síst til þeirrra ferðar og þá var nú ekki um, að villast – þegar Einar í
Nesi hélt með því!
Brasilíu var hrósað og hún máluð í meðvitund manna eins og hin fornu Paradís! Það
uxu vínber á hverju tré og rúsinur; þurfti ekki nema fara út með arkinn sinn og tína hann
fullan! Öll þægindi fyrir hendi og veðurblíðan ótakmörkuð. Það stakk þó virkilega í stúf við
ótíðina og öll óþægindin í Þingeyjarsýslu!
Sumir urðu ölvaðir af tilhlökkum og fyrirheitinni dýrð! Og svo kom Norðanfari
gamli og Einar í Nesi – og þá var svo sem ekki um að villast!
Það var voru ekki svo fæir Þingeyingar, er skrifuðu sig til Brasilíu, hjá Einari í Nesi.
En hver sá, sem skrifaði sig á hjá honum, varð undantekningarlaust að afhenda honum fullt
fargjald, bæði fyrir sig og sína. Það heimtaði hann. Og fargjaldið var gríðarhátt.
Nú kom að því, að Brasilíusýkin kom að heimili foreldra minna og sýkti alla á
heimilinu!
Og nú fóru foreldrar mínir að ráðgera að fara! Hugsuðu sem svo: þau væru búin að
hrekjast burtu úr dalnum sínum. Verða fyrir sárum vonbrigðum! Hugsuðu að sama væri
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hvar þau eyddu síðustu æfistundunum! En héldu, að það yrðu máske stórt lán fyrir börnin,
ef þau færu til Brasilíu – og fyrir velferð barnanna sinna vildu þau allt í sölurnar leggja.
Líka kunnu þau aldrei við sig í Grjótargerði. Og svo loks, ýttu vinir þeirra undir þau að
fara, sem búnir voru að skrifa sig til ferðar.
Lengi voru þau að átta sig!
Fundu það svo vel, að ör og kraftur þeirra væru eyddir og kjarkurinn farinn að verða
minni. Hræddust það. Ognuðu við löngu sjóferðinni. Kviðu því, að hafa það liðnu og
æzkustöðvar og vinufólk – allt að baki sér! Þó margt væri erfitt og sorglegt!
Endurminningar bæri þó ávallt eitthvað gott í skauti sér! Og hana þyrfti þó ekki að skiǉa
við!
Þau stóðu í miklu hugarstriði, uns þau ákváðu að fara!
Faðir minn fór af stað seint á Góu og fann Einar í Nesi. Skrifaði sig á hjá honum og
borgaði fullt fargjald, sem skifti hundruðum dala. Það var öðru nær en Einar lætti hann til
ferðarinnar. Gyllti það á alla vega og kvatti föður minn mjög, svo að sá kviði sem hreifði
sár í brjósti föður míns hvarf nú að mestu, og hann kom miklu hressari heim en er hann
fór að heiman – því Einar hlaut að seggja satt! Og nú um þetta sama skeið, skrifuðu sig á
tveir vinir foreldra minna, sem glöddu þau mikið.
Faðir minn skrifaði sig með konu og 4 börnunum yngstu sem hjá þeim voru. Var ég
sjáfsagður eins og prestslambið!
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Og lítið eitt seinna var það bergmálað út um allt, að afar-stórt skipi ætti að koma
snemma í júlí til að sækja fólkið, og þóttu það hin mesti tíðindi!
Skipinu stóra var þannig lýst: það væri miklu stærra en nokkur bær á Þingeyjarsýslu,
væri eins stórt og eyja en langt og mjótt! Í því væri stórar stofur margar og sú minnsta væri
miklu, miklu stærri en Illugarstaðarstofan! Það væru stórir stigar upp á það á hliðunum og
það væri stöðugt eins og eyja! Það væri svo fljótt að fara yfir sjóinn, að það færi enn þá
harðara en fljústustu hestar – og þótti mér Skolur Jóns Guðlaugssonar frá Steinkirkju,
fljótur! En sá flýtir! Og skipið yrði ekki nema fáa daga til Brasilíu!
Auðvitað hafa börnin og hinir fáfróðustu orðið fyrir slíkum sögum, en eitt var þó
víst: að hinir fullorðnu trúðu í blindni ýmsum gyllingum manna.
Faðir minn hafði tekið lán til að borga með fargjöldin, þangað til búið væri að koma
búi hans öllu í peninga. Og nú var farið að búa af kappi mesta undir ferðina. Sauma föt á
fólkið; aðgæta kistur hvort læsing væri góð og margt og margt fleira. Sumir ætluðu að hafa
með sér Biblíuna, sumir Passíusálmana; sumar konur rokkinn sinn og þráðarleggi og m. fl.,
því það mundi þó máske ekki vera til í Brasilíu!
Faðir minn hélt uppboð á búi sínu snemma um varið. Það vor var ágætt og tók burt
allan sǌó snemma.
Eg mann það glöggt, eins og það hefði skeð í gær: Að einn fagran vormorgun var ég
að leika mér einn míns liðs, í rauðri brekku og þurri, sem var rétt við túnið í Grjótargerði.
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Ég átti þar leggi og fl. af barnagullum. Ég var búinn að reka ær mínar eitthvað á beit og var
við hús mitt í mestu barnsgleði og fögnuði – og hefur mér líklegast þá ekki dottið í huga
að þetta væri í síðsta sinni sem ég leiki mér að gullum mínum, í Brekkunni minni, með
óblönduðum tilfinningum og hreinni barnslegri gleði!
Eg leit upp, og sá hvar fleiri hópar af mönnum þeystu víðsvegar að. Allir stefndu þeir
heim til pabba og mömmu!
Ég varð hræddur og yfirgaf í skyndi öll gullin mín og hǉóp í einum spretti heim i
eldhús til mömmu minnar og sagði henni tíðindin! Og spurði hana hálfkjökrandi, hverni
stæði á þessu og hvaða menn þetta væru og hvert þeim ætluðu. Móðir mín var að baka
brauð í hlóðum, og svaraði mér engu! Eg átti því ekki að veǌast, svo ég fór fast til hennar
og endurtók spurningar mínar. Hún bað mig að vera ekki að spyrja sig að því! En af því ég
vék ekker frá henni og hún fann, að mér leið eitthvað illa, segir hún en sagði það grátandi:
„Þessir menn, sem eru að koma, eru að sækja skepnurnar hans pabba þíns“ … lengra komst
samtalið ekki! Hún stóð upp, strauk hendinni um vanga mín og sagði: „Farðu nú aftur út í
góðu veðrið, Baldi minn, og leiktu þér að gullunum þínum“!
Um kvöldið voru allar skepnurnar hol horfnar og að kalla allir búshlutir! Það var
þögult og tómlegt, kvöldið það!
Foreldrar mínir sögðu mér, – ekki mundi ég eftir því – að um daginn hafði verið
meðal annars boðin upp Surtla mín, svört ær er ég eignaði mér. Ég hafði verið þar
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viðstaddur og tekið í annað hornið á Surtlu og sagst ekki sleppa henni! Ég ætlaði mér að
fara með hana til Brasilíu! Eg hafði farið ag gráta og sagt að maðurinn væri vondur, sem
tók hana.
Daginn eftir hafði ég komið inn með dálitinn bunk til mömmu minnar og spurt
hana, hvort þessi bunkur væri ekki góður undir rúsínurnar í Brasílíu! Og einhver hafði
skotið því að mér, að Brasilíu væri hinn megin á jörðinni, undir fótunum á okkur! Eg hafði
strax hlaupið til móður minnar, grátandi og hafði aftekið með öllu að fara ofan í Brasílíu!
Þegar faðir minn hafði verið búinn að borga öll fargjöld, skuldir sína og búinn að
kaupa það sem nauðsynlegast var til ferðarinnar, hafði afgangur verið sama sem enginn.
Aðeins nokkrir dalir.
Um miðjan júní lagði faðir minn af stað með ölskyldu sína til Akureyrar. Þar átti
að bíða eftir skipinu stóra! sem átti nú að koma snemma í júlí.
Hann fékk vinnu á Akureyri fyrir sig, svo kostnaðurinn þar varð ekki mjög mikill.
Nú komu firstu dagar júlí hver á eftir öðrum, en ekki skipið.
Brasílíufarnir, sem voru margir og biðu nú allir á Akureyri, gerðu að kalla ekkert
annað á daginn, en að horfa út á örðinn, vita hvort stóra skipið væri ekki að koma. Og á
nóttinni dreymdi þeir um afar-stórt skip með mörgum stofum!
En allur júlí leið og ekker sást til skipsins!
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Margir voru atvinnulausir, því ekki dugdi að binda sig eða fara í burtu, því skipið var
ekki lengi að koma. Og svo voru menn líka búnir að kasta frás sér erfiðisfötum sínum og
gengu nú í Brasílífötum!271 En á þeim, mátti ekkert sjá! – Það eina sem sumir gerðu, var
að fara með handfæri lítið eitt út á örðinn og draga fisk; en þá var fremur fisklítið á
Eyjafirði.
Svona liðu dagarnir hver af öðrum fram í miðjan september.
Og skipið kom ekki!
Og það kom aldrei!
Og nú fóru menn að smá-tínast burt af Akureyri og reyna að fá sér einhverja
atvinnu – eitthvað til að lifa af.
Þegar svo var komið, fóru menn að halla eftir fargjöldum sínum hjá Einari í Nesi, en
hann neitaði og svaraði með tómum vífilengjum og útúrsnúningum.
Nú voru horfur þessara manna ekki glæsilegar undir veturinn!
Þegar útséð var um það, að Einar ætlaði sér engu að skila til baka af
fargjaldspeningum manna, þrátt fyrir margar tilraunir, þá tóku menn sig saman og báðu
amtmann, Pétur Havstein að ganga í það að ná aftur til baka e sínu hjá Einari. Amtmaður
var röggsamur embætismaður og fyrirskipaði hann þann ⒓ janúar 1867 sakamálsrannsókn
„Til Ameríku fara nú margir; enda er máske hið bezta tækifæri til þess nú, því fargjaldið er svo lágt (rúmar
100 krónur) en öll atvinna hér rýr. Amerikúfarar ættu eigi að eyða efnum sínum í þá fásinnu, að kaupa sér ný
föt úr utlendu efni til fararinnar. Séu þeir hreinlega og þokkalega til fara, eru þeir ekki ver útlitandi í sinnum
islenzku vaðmálsfötum, en verkmenn og alþýðumenn annara þjóða, sem fara þangað hver í sínum
þjóðarbúningi“ [Alþýðlegt fréttablað, ⒈ árg, ⒈ tbl. Reykjavík, 2⒉ júni 1886].
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gegn Einari út af afskiptum hans af Brasilíuferðum Íslendinga; gaf honum að sök, að hann
hefði tælt þá til ferða í eigingjörnum tilgangi. En hvernig svo sem þú hefur verið farið, þá
er eitt víst, að enginn einn einasti dalur kom til baka af fargjöldum þessara manna!
Menn litu svo á, að Einar í Nesi hafði sýnt pretti og jafnvel svik, þvi hann fullvissaði
Brasilíufarana að þeir skyldu fá til baka öll fargjöld, ef svo álíklega fari, að ekker yrði af
ferðinni. En það sögðu svo margir, að erfitt er að rængja það – að hann hafði engu að kalla
skila til baka.272
Þetta, sem ég hefi nú skrifað um, bæði um Halldórsstaði og Brasilíuferðina sem átti
að verða, er eingöngu samkvæmt sögnum manna í Bárðardal og Fǌóskadal, eldra fólki
bæði körlum og konum. Og öllum bar saman í höfuðatriðum.
Systkin mín þau elztu, sögðu mér margt, en foreldrar mínir vildu helzt ekkert
minnast á þetta. Það var eins og það særði þau, ef minnst var á það!
※

„Þetta, og reyndar fleira í ævisögu Baldvins, er aðeins heimild um, hvernig þjóðsögur verða til. Til
samanburðar við þetta er framburður Bergvins, föður Baldvins, gefinn í pólitírétti á Helgastöðum ⒉ júní
1870. Þar segist Bergvin hafa greitt Einari 4 rd. tillag ‘til þess að útvega upplýsingar um Vesturheim m.m. …
en af því, sem hafi goldizt, hafi töluvert gengið til að styrkja mann, er fór til Vesturheims’. Er það átt við
styrk til Jónasar Hallgrímssonar“ [Arnór Sigurjónsson 1957:344-345 neðanmálsgrein].
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Viðauki VI: Yfirlitskort þýska nýlenda í Suður-Brasilíu

Neðst til vistri er nýlenda heilags Lárusar [Colônia São Lourenço], í Rio Grande do
Sul-fylki, en þar ætluðu Íslendingar upphaflega að setjast að. Efst til hægri eru
hins vegar São Francisco do Sul- og Paranaguá-hafnir, sem og Curitiba,
en þessir staðir skipta mestu máli fyrir sögu Brasilíufaranna.
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