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RITMENNT 3 (1998) 65-88 

HTB 
mii 

Steingrímur fónsson 

Upphaf Þjóðólfs 1848 
Margt hefur verið á huldu um upphaf Þjóðólfs, fyrsta nútímalega blaðsins á íslandi, 
sem hóf göngu sína haustið 1848, fyrir 150 árum. Með því að nota heimildir frá mis-
munandi timum á gagnrýninn hátt og jafnframt freista þess að lesa á milli linanna 
er hér dregin upp mynd sem skýrir margt sem óljóst hefur vcrið fram til þessa. 

Fyrsta tilraun til útgáfu fréttablaðs á íslandi var gerð haustið 
1773 er Islandske Maanedstidendei hófu göngu sína. Rit-

stjóri var Magnús Ketilsson sýslumaður í Dalasýslu, og var blað-
ið í litlu broti, ein örk (16 síður) að stærð og kom út mánaðar-
lega. Fyrstu þrjú heftin voru með latínuletri, en eftir það voru 
þau prentuð með gotnesku letri. Mánaðartíðindin voru á dönsku 
og óvíst að hve miklu leyti þau voru lesin á íslandi, heldur mun 
meginhluti upplagsins hafa farið til hinna rúmlega 200 áskrif-
enda að ritum Hrappseyjarprentsmiðju í Danmörku. Fyrstu tveir 
árgangarnir af Mánaðartíðindunum voru prentaðir í Hrappsey, 
en þriðji og síðasti árgangurinn sem tók yfir október 1775 til 
september 1776 var prentaður í Kaupmannahöfn, líklega í einu 
lagi einhvern tíma á árinu 1777.' 

Rúmlega 40 ár liðu þar til næsta tilraun var gerð. Þar var að 
verki Magnús Stephensen sem hóf útgáfu Klaustuipóstsins árið 
1818. Fyrsti árgangurinn var prentaður að Beitistöðum en allir 
aðrir árgangar í Viðey eftir að prentsmiðjan var flutt þangað árið 
1819. Klausturpósturinn minnti um margt á Mánaðartíðindin. 
Hann var í litlu broti, ein örk |16 síður) og kom út mánaðarlega, 
nema níunda og síðasta árið sem kom í einu lagi 1827. Liðu nú 
nokkur ár án fréttablaðs uns útgáfa Sunnanpóstsins hófst 1835. 
Sunnanpósturinn sem prentaður var í Viðey var að útliti, stærð 
og útgáfutíðni sniðinn eftir Klausturpóstinum. Forgöngumenn 

1 Jón Helgason [prófessor] (1928), bls. 26-28. 
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voru Þórður Sveinbjarnarson dómstjóri og Árni Helgason stifts-
prófastur. Komu út alls þrír árgangar, þó ekki samfellt því árið 
1837 féll útgáfan niður. Samkomulag milli útgefendanna var 
fremur stirt. Árið 1846 hófst Reykjavíkurpósturinn, og komu út 
þrír árgangar. Reykjavíkurpósturinn var eftirmynd Klaustur-
póstsins og Sunnanpóstsins, og ritstjórar í upphafi Þórður Jónas-
sen dómstjóri og bræðurnir Sigurður og Páll Melsteð. Sigurður 
heltist úr lestinni eftir fyrsta árið og Páll eftir annað árið, en þó 
tók Páll að sér að ljúka þriðja árinu í forföllum Þórðar. 

Af framansögðu er ljóst að útgáfa fréttablaðs á íslandi hafði 
gengið erfiðlega og verið stopul. Það þurfti því bæði áræði og 
þrek til að hefja útgáfu Þjóðólfs haustið 1848 samhliða því sem 
Reykjavíkurpósturinn hóf þriðja ár sitt. 

Upphaf Þjóðólfs er merkisviðburður í íslenskri útgáfusögu. 
Þjóðólfur var hálfsmánaðarblað og í stærra broti en hin fyrri 
blöð. Einungis þrívegis áður hafði verið prentað rit í stærra broti 
á íslandi: biblían, þ.e. Guðbrandsbiblía 1584, Þorláksbiblía 
1644 og Steinsbiblía 1728. Útgáfutíðnin var þó það sem mest 
um munaði. 

Þjóðólfur varð fyrsta nútímalega fréttablaðið á íslandi og hið 
fyrsta sem náði háum aldri. Það var í fararbroddi til 1874 er ísa-
fold hófst og eftir það annað tveggja stærstu blaðanna fram á 
annan áratug tut tugustu aldar er dagblöðin náðu fótfestu. Þá 
missti Þjóðólfur mát t inn og lognaðist útaf. 

Margt er á huldu um upphaf Þjóðólfs. Fræðimenn eru ekki á 
einu máli u m hver sé upphafsmaður blaðsins. Flestir hafa hall-
ast að því að Páll Melsteð yngri sé upphafsmaðurinn en ekki sr. 
Sveinbjörn Hallgrímsson sem var ábyrgðarmaður 1. árgangs og 
útgefandi og ábyrgðarmaður 2.-4. árgangs. Hér skal reynt að 
skera úr u m hvor þeirra megi með réttu kallast faðir Þjóðólfs. 

ítarlegasta heimildin um upphaf Þjóðólfs 
Þegar Þjóðólfur átti 40 ára afmæli 1888 minntist ritstjórinn, Þor-
leifur Jónsson, dagsins með eftirfarandi pistli:2 

í dag er Þjóðólfur fjörutíu ára gamall. Fyrsta blaö hans kom út 5. nóv. 
1848. Hann er þannig langelsta blað landsins, og ekkert blað hefur orð-

2 pjóöólfur 40:51 (5. nóv. 1888), bls. 201. 
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ið jafngamalt hjer á landi sem hann. Vjer höfum því talið rjett, að láta 
Þjóðólf koma út í dag og líta yfir nokkur atriði í æfi blaðsins. Eini mað-
urinn, sem nú er eptir á lífi af stofnendum blaðsins, sögukennari Páll 
Melsteð, hefur sýnt oss þann góðvilja að skrifa eptirfylgjandi grein. 

Stofnun Þjóðólfs. 
Þjer hafið, herra ritstjóri! beðið mig að skýra yður frá upptökum „Þjóð-
ólfs", og vil jeg með línum þessum sýna lit á því. Þegar um tímarit vor 
er að ræða, er það kunnugt, að þau hafa lengst af átt mjög erfitt upp-
dráttar, enda flest þeirra orðið skammlíf. Árið 1838 (fyrir 50 árum) datt 
„Sunnanpósturinn" úr sögunni, og hafði hjarað 3 ár, eigi þó samföst, því 
að hann kom eigi ú t 1837, en árin 1835 og 1836 var hann á ferðum. Nú 
liðu svo 8 ár, að ekkert tímarit kom út hjer á landi - og bar eigi á öðru, 
en menn ljeti sjer það lynda. Árið 1846 urðu til þess 3 menn hjer í 
Reykjavík að koma á fót nýju tímariti, er þeir nefndu „Reykjavíkur-
póst": var það mánaðarrit eins og Sunnanpóstur og Klausturpósturinn 
höfðu verið. Margir bjuggust við góðu af hinu nýja tímariti, en reyndar 
varð þeim ekki kápan úr því klæðinu, eins og eðlilegt var, því að rit-
stjórarnir urðu ekki sem best samtaka, og samvinna þeirra gekk þess 
vegna óliðlega. Að ári liðnu gekk þegar einn þeirra úr ritstjórninni, en 
tveir urðu eptir og var jeg annar þeirra. Ýmis atvik, er jeg hirði eigi að 
nefna, gjörðu það, að jeg vildi ekki vera lengur en 2 ár við Reykjavíkur-
póstinn, og jafnframt því kom mjer til hugar, að gefa út annað tímarit, 
og, ef til vildi, láta það koma út á hverjum hálfum mánuði. Teg var þau 
árin forstöðumaður prentsmiðjunnar hjer í Reykjavík, hafði reikninga 
hennar og bókasölu á hendi, og stóð að því leyti vel að vígi, ef eitthvað 
skyldi prenta. Sumarið 1848 var hjer talsverð hreyfing í hugum manna 
- er leiddi beinlínis af öllum þeim mörgu og miklu byltingum, er þá 
urðu í út löndum fjær og nær - þá varð tilrætt milli mín og þeirra kunn-
ingja minna, Egils Jónssonar bókbindara, Einars Þórðarsonar og Helga 
Helgasonar prentara, að stofna nýtt tímarit, er koma skyldi út tvisvar á 
hverjum mánuði, og í stærra broti en „póstarnir". Áformið var, að þeir 
3 skyldu kosta ritið, en jeg skyldi vera ritstjóri þess og ábyrgðarmaður. 
Jeg átti skólabræður víðs vegar um landið, marga þeirra vel pennafæra, 
og vænti mjer liðs af þeim. Einn þeirra var sjera Sveinbjörn Hallgríms-
son, systurson dr. Sveinbjarnar Egilssonar. Hann var þá aðstoðarprestur 
sjera Pjeturs á Kálfatjörn og bjó, að mig minnir, í Halakoti suður á 
Strönd. Við hi t tumst að máli og samdist svo með okkur, að hann skyldi 
stöðugt senda mjer ritgjörðir í blaðið. Eitt kvöld um haustið (1848) átt-
um við allir fund í kirkjugarðinum gamla - sem nú er aldingarður land-
læknis vors - og þar gerðum við út um þetta málefni. Þá var ákveðið að 
blaðið skyldi koma út í öndverðum nóvembermánuði næst á eptir, og 
þá var það skírt og nefnt Þjóðólfur, eptir Þjóðólfi þeim, er Baldvin Ein-
arsson lætur koma fram í „Ármanni á alþingi". Ekki man jeg nú, hver 
okkar það var, sem fyrstur kom upp meö þetta nafii; mjer er næst að 
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Þjóðminjasafn tslands. 

Páll Melsteð. 
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halda, að það hafi verið sjera Sveinbjörn. Þegar leið að októbermánaðar 
lokum, settist jeg niður og fór að rita í fyrstu örk blaðsins og byrjaði á 
„frjettum",- en meðan jeg var að því, kallaði Rósenörn stiptamtmaður á 
mig, og sagði mjer að fara austur í Árnessýslu, og það þegar daginn eptir, 
og taka þar við sýslumannsembætti, því að faðir minn, sem þar var þá 
sýslumaður, yrði eptir boði stjórnarinnar að fara utan á fárra daga fresti 
með skipi, sem hjer var þá að kalla ferðbúið til Kaupmannahafnar. Eg 
varð að hlýða þessu stiptamtmannsboði og leggja pennan niður í Þjóð-
ólfs þjónustu. Var þá sent til sjera Sveinbjarnar, hann beðinn að bjarga 
blaðinu og það gerði hann rækilega. 

Páll Melsteð. 

Hér er upphafinu lýst á skýran og greinilegan hátt, og virðist 
engu þurfa við að bæta. Þessi frásögn Páls hefur verið tekin trú-
anleg af flestum enda ekkert í henni sem við fyrstu sýn er hægt 
að draga í efa - nema ef verið gæti að einhver velti vöngum yfir 
því hvers vegna mennirnir fimm héldu fund sinn í kirkjugarðin-
um til að gera út u m málefnið. 

Páll víkur að stofnun Þjóðólfs í Endurminningum s ínum sem 
út voru gefnar að honum látnum á aldarafmæli hans. Frásögnin 
er í meginatriðum samhljóða Þjóðólfsgreininni 1888, nema hvað 
Páll virðist bitur í garð Sveinbjarnar, og í Endurminningunum 
minnist Páll ekki á fundinn í kirkjugarðinum né heldur að 
Sveinbjörn muni hafa átt hugmyndina að nafninu á blaðið. Páll 
segir ennfremur að það hafi verið 30. eða 31 . október sem Ros-
en^rn bauð honum að fara austur í Flóa til að taka við Árnes-
sýslu í forföllum föður síns.3 

Augljóslega er eitthvað athugavert við þessar frásagnir Páls. 
Fyrsta blað Þjóðólfs kom út 5. nóvember 1848, fimm eða sex 
dögum eftir að Sveinbjörn tók við ritstjórninni samkvæmt frá-
sögn Páls. Ekki getur það talist langur fyrirvari fyrir nýjan rit-
stjóra, og hefði því ekki verið óeðlilegt að Sveinbjörn hefði afsak-
að byrjendabrag á blaðinu með því að hann hefði haft svo stutt-
an tíma til stefnu. En ekkert slíkt er nefnt í blaðinu, enda ekki 
ástæða til því ekki er sjáanlegt neitt sem bendir til að svo hafi 
verið í pottinn búið sem Páll heldur fram. Og fyrir 1888 er aldrei 
minnst á það einu orði í Þjóðólfi að Páll hafi komið nærri stofn-
un blaðsins, hvað þá að hann hafi verið upphafsmaðurinn, ekki 

3 Pál lMelstcð (1912), bls. 70-73. 
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einu sinni þegar Páll var um tveggja ára bil 1866-68 aðstoðarrit-
stjóri blaðsins í ritstjórnartíð Jóns Guðmundssonar. 

Sú staðreynd að afmælisgreinin 1888 birtist þegar allir frum-
herjarnir við útgáfu Þjóðólfs og aðrir sem kunnu skil á upphaf-
inu voru fallnir frá virðist ekki hafa farið fyrir brjóstið á neinum. 
Páll var ,sagnfræðingur' - hann var reyndar með lögfræðipróf -
og sögukennari sem hafði samið sögubækur, og hefur enginn ve-
fengt neitt af því sem hann skrifaði. 

Samtímaheimild um upphaf Þjóðólfs 

I desember 1848 birtist í Þjóðólfi grein eftir Sveinbjörn Hall-
grímsson u m stofnun blaðsins.4 Greinin er hins vegar torskilin. 
Þar segir m.a.: 

Þegar jeg um þessar mundir heyrði, að eina tímaritið, sem vjer höfðum, 
Reykjavíkurpósturinn, ætlaði að hætta, og það var fullyrt af einum ept-
ir annan - munu menn hafa haft það fyrir sjer, að þeir hafa vitað til þess, 
að annar útgefandinn ætlaði að ganga úr skaptinu - hana nú, þá kom yf-
ir mig fítungsandinn, og hann bljes mjer í brjóst bæði löngun og áræði, 
til að freista þess, hvort jeg mundi ekki geta haldið uppi tímariti svo 
sem eitt ár. Og andinn, hvort heldur góður eða vondur, um það verður 
heimurinn að dæma af ávöxtunum, þegar ritið kemur á gang, andinn 
sagði mjer: „Gjörðu þetta, og gakktu ekki frá því"! Nú fór jeg þá að 
hreifa máli þessu við mína líka, og fjekk einar fimm syndum spilltar 
sálir í fylgi með mjer. Kveld eitt í kolsvarta myrkri hjeldu þá þessir 6 
andar ráðsamkomu úti í gamla kirkjugarðinum í Reykjavík. Þar var 
ákveðið hversu ritinu skyldi haga, og þar gaus Þjóðólfsnafnið upp und-
an einu leiðinu. Ekki er von, að allt sje hreint; því að svona er tímarit-
ið, Þjóðólfur, undir komið. 

Þessi greinargerð Sveinbjarnar stríðir gegn frásögn Páls. Báðir 
halda því fram að þeir séu upphafsmennirnir. Önnur frásögnin 
hlýtur því að vera röng. 

Augljóst má vera að það stenst ekki að Þjóðólfsnafnið hafi gos-
ið upp undan einu leiðinu. Grein Sveinbjarnar er svar til ein-
hvers ,vinar' úr prestastétt sem ritað hefur honum og fárast yfir 
því að hann skuli hafa sagt skilið við prestskap til að gefa út blað 
þar sem „frjálsræðisandi blási skrifendum í brjóst".s Frásögn 

l'jóðminjasafn íslands. 

Sveinbjörn Hallgrímsson. 

4 Þjóðólfuz 1:3 (10. des. 1848), bls. 13-15. 
5 Þjóðólfur 1:3 (10. des. 1848), bls. 13. 
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Sveinbjarnar er skrifuð í glettnislegum stíl og augljóst að „ráð-
samkoman í kirkjugarðinum" var forsenda þess að Þjóðólfsnafn-
ið gæti gosið upp undan einu leiðinu. Kannski var það sjálfur 
„frjálsræðisandinn" sem gaus upp. 

Sveinbjörn hélt alltaf í hugmyndina um Þjóðólf sem einhvers 
konar anda eða draug sem menn skyldu vara sig á. Hvaðan 
draugshugmyndin er komin skal ósagt látið en minnt á að níu 
mánuðum áður en Þjóðólfur komst á kreik fór vofa ljósum log-
um um Evrópu, vofa kommúnismans („Ein Gespenst geht um in 
Europa - das Gespenst des Kommunismus") sem fyrst komst á 
prent með Kommúnistaávaipinu í febrúar 1848. 

Sem fyrr segir hafa flestir fræðimenn litið fram hjá grein 
Sveinbjarnar um upphaf Þjóðólfs og notað frásögn Páls. Þannig 
telur Jón Helgason biskup Pál upphafsmanninn í Arbókum 
Reykjavíkur,6 og í grein sinni á aldarafmæli Þjóðólfs telur Einar 
Ásmundsson allar aðstæður Páls hagkvæmari en Sveinbjarnar til 
að stofna blað. Einar telur reyndar að hið eina sem öruggt sé um 
upphaf Þjóðólfs sé að undirbúningsfundurinn hafi verið haldinn 
í kirkjugarðinum.7 Einar Laxness nefnir í bók sinni um Jón Guð-
mundsson ritstjóra að heimildirnar tvær stangist nokl<;uð á en 
telur það ekki skipta ýkja mildu máli hvor segir réttara frá.8 Jón 
Helgason ritstjóri færir hins vegar að því sterk rölc að Sveinbjörn 
sé upphafsmaðurinn og minni Páls muni hafa brenglast á efri ár-
um.9 Aðalgeir Kristjánsson sem mest allra íslenskra fræðimanna 
hefur rannsalcað miðbilc 19. aldar segir um upphaf Þjóðólfs að 
ekki séu um það glöggar heimildir og virðist þó fremur hlynntur 
Sveinbirni.10 Vilhjálmur Þ. Gíslason telur líklegast að Páll Mel-
steð hafi helst staðið að undirbúningnum." 

Hvers vegna ,Hljóðólfur'l 

Frásögn Sveinbjarnar af upphafi Þjóðólfs er síður en svo eina 
dæmið um skrif hans í þessum gáskafulla stíl. Af sama toga er 

6 Jón Helgason |biskup] (1941), bls. 133. 
7 Einar Ásmundsson (1948), bls. 43^16. 
8 Einar Laxncss (1960), bls. 77-78. 
9 Jón Helgason [ritstjóri] (1969), bls. 156. 

10 Aðalgeir Kristjánsson (1972), bls. 248; (1993), bls. 218. 
11 Vilhjálmur Þ. Gíslason (1972), bls. 73-74. 
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». Ár. 15. F c b r í i n r . 30 . og »1. 

Ttl kjöscntlanua i vor eð kcmitr. 
5. 

Sfftnn vjcr áttum tnl vi& yfttir iseHinst, kjós-

cndur góftirl cr mí langur t/íiii liftínn; cuda 
höfum vjer í millibili |ivi básGl sjeft |>css merk-

íií Iy« sjÁlfdfii os», og_(ika íiíiíi frjetfirnfþvi 
J|r Ö&rum kjördiemum,- nft mciui cnt JicRar 
famir aJV tala sig Knulnii, og ko'tna sj'er.ásamt 
um þnft ú fuuilum fyrir írn'm, livcrjn hclzt 
skuli kjósa, BVO n6 þulrfictiá ciidniiumíoiiR-

ift fiest ntkvæ&in, scm flestir álitn hæfustn. 
En citimitt við þcssn hrcifingu, scm knmift 

■hefur n Imgi mamia, linfa komift upp úr diini-

um atriöí, M:HI vjcr áliluin vcrt nft farn um 
' fácinum oroum. 

Ef svo knim n stniuin I cinhvurju kj6r-

dæmi yAiir, aft olgí sjcu (inr vftl n iiiöniiuni, 
sem fijcr lilítio hajfn fyrir fulltrúa, [ui cr þaft 
HJiiifHú r̂t ukyldn y6ar aíi lcitá nunnrsln&ar t'yr-

ir yftnr; |ivi n& þaft væri cinlivcrs koimr lijer-

nðsdrumb og lijcgóinnskni>ur nf yður, cf þjcr 
vildu'ft licldur kjosa litt lucfaii mnnn of |>vi, 
aö hnmi ættl heima i yftar cgSn kjordíemi, 
hcldnr i ii nð lcita y&ur iinn.irH lictri af |ivi 
a& cigi vœri koslur n lioniim iicinn I Ofiru 
kjönla ini. Og cr jiclta niri&i |ivi n& olna 
lekíö frnm, nð vjcr lioTuni urðið [>e*a vorir, 
aft mnrgir kjósentlur álfta allt umlir |iví koni-

Íö, uB |>cir" Reti' fcnRÍo fyrir fulltrún ciiihvern 
in.'inii úr jieirra cigiu kjoriluMiti. J>eir liia n 
pað, iio liagsmunir hjcraftniiiin cru svo ninrg-

breyttlr, Og úliklr sin ii milli, og fyrir jivi íl-' 
lit;i þcir l>aA ómissaiuli, oft «i luliuwli þ o l m 
á fuiidinum, som kuniiugnstur sjc GIlu <isig-

koinulngiilivcrjulijcrníli. $ 0 uð þetta kunnl 
atl hnfa ált * j o r eiuhvern Bln6 á liinum fyrrl 
þingum, þií komur |in« dlW lil nokkurra imíla 
n þjóðfuiuiinum. J n r Bctur varla iicill ein-

Gtaklcgt íitiifti kumi& til umræ&u, cr nnerti 

citt tijcrnitií) Ö&ru frcmur, hcldur vcrön þor 
rætlil þnu m.il cln, seui hljiitu nð gaiigajafnt 
ylir landið nllt. Og \>ú no nldrci .værí ncma 
vift þvl bÚI6j aA eittlivcrl rillii væri liaft til 
ciiiHtnklegs ósij;koniulngs cins cour .nimnrs 
hjcrnAs, mætti þá SMIIII ckki ætin, nn niálinu 
væri bctur bnrgio i briiidum duglcgn fulllrún, 
cn óiluglcgií!? Eoa tiiimdi góðum og grclml-

IIIII fulltrúa voroa óiiiOguIngt n& farn uærri 
uin iillu lilböguu .i þcim cðn þcim stnb, þo 
no haim cigi vocri húscltur þ;ir. Gætio þess 
(>ví, kjóscndiir góðir! B& bjer ræöir um nft 
kjósu fyrir fulltrúa þclyíiin mniin iluglcgan,^yl ' 
frcinur cu nunnn tiduKÍcgri', |>ó HO þensi kuimi 
nfl vcrn kuiiiiugri iillu lieiina fyrir, hvnÖ veg-

ur fiaíi samt U[>[> á móli |>vi, cf liinn maAur-

inn cr ráovandiir «g vel an sjcr, þjóðlcgur mno-

iii og kjnrkiuaour? Kvcrjuin u>kybli þá far-

ast belur'i (>g |icp;ar vjor sli'iipum þessu cin-

slnklegn og smiÍMiiuglegn Í (illiti lil cinstDku 
bjcninn, og vjcr bugsiiin ekki uiii aiinaö, cu 
þjóðlcgt gngn og iinuftsynjiir œttjnrðar vorrar 
ylir htifuo, scm |ió cr incst iim vcrt nf öllu, 
livnrn nf þcssum tvciiuur iiionnum ælluui vjer 
þá heldur n6 vljjn hufa fyrir fiilllrún vom a 
|ijónfuiiiliuuin. 

Elin cr citt nlrifii, Ncm nii cr likn fnrifí 
nn komii u|>[> úr kalinu, «>;■; Ipáit Otl ckki 
gúou, UleiitliiiKnrl cl' vjcr hlaupum þnratvcg 
i gönur. X"10 ''•">' KVO úl, KCIII morgirof om-

bnUUmOnnum vorum a-ili ckki n6 fii fietu á 
þjú6rmiiliiium; þvi n& vjcr liöiiiiu bcyrt t. a. 
m. iiiii llúnveliiiiign, aö þcír bnli ci(íí kosift, 
bvorkl biiin frjnlslyudn rrniukvæiiidnnimnii, 
luiknir Júscf Sknntnsou i linausuin, nje bclil-

ur liiiiii (;irigf;sky[í(;iiii Kiifiiinann, iirófnHl sjcra 
Jón Jóussoii I Slcíiincsi; og viljiim vjcr vekja 
sjslubúuui liugn um, n6 p;uiign e>f;i fnnii lijá 
slikmii niOiiDuiiL l'jcr tortrygið cinliaittis-

Þjóðólfur. Blaðið sem koma 
átti út 15. febrúar 1850 en 
yfirvöldin bönnuðu prentun 
á. Eftir próförk, sem varðveitt 
er í Þjóðskjalasafni. 

£J#M#%« 
l'jóðskjalasafn íslands. ísd. Journ. 1, nr. 1931. 

skýring hans á því hvers vegna blaðið skipti um nafn þegar 
prentun þess var bönnuð í febrúar 1850. Ekki er með öllu ljóst 
hvað olli prentbanninu, en spenna var í samfélaginu eftir pereat 
skólasveina um miðjan janúar 1850 og dómkirkjuhneykslið svo-

nefnda þann 10. febrúar er Sveinbjörn kvaddi sér hljóðs eftir 
messu í dómkirkjunni og bað biskup landsins um annan dóm-
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Landsbókasafn. 
Tíóindi frá alþingi íslendinga 
1847 með Þ-i sem er raun-

verulega P sem bætt hefur 
veriö ofan á. 

kirkjuprest þar sem söfnuðurinn heyrði ekki til prestsins eftir að 
kirkjan var stækkuð. 

í Lanztíðindunum sem töluðu máli yfirvalda var eftirfarandi 
skýring gefin á prentbanninu:12 

Það hljóta því að vera einhverjar sjerlegar kríngumstæður, sem nú hafa 
komið þeim [yfirvöldunum, innsk. S.J.] til að fresta prentun hans hjer 
fyrst um sinn; og getum vjer ekki fundið aðra fullgilda ástæðu til þessa 
en þá, að af því að prentsmiðjan er eign lanzins og umsjón prentsmiðj-
unnar er falin Stiptsyfirvöldunum á hendur, þá muni þau álíta það 
skildu sína, að láta ekki prenta neitt það í henni, er þeim þykir vera 
landinu skaðlegt, eða að minnsta kosti svo lagað, að það fremur spilli 
en bæti, og að seinasta blað Þjóðólfs er prentast átti, hafi haft eitthvað 
það að geyma, er Stiptsyfirvöldunum hafi þótt gagnstætt tilgángi prent-
smiðjunnar og blaðsins. 

Sveinbjörn brást hart við þeirri staðhæfingu Lanztíðindanna að 
Þjóðólfur „hefði haft það eitthvað í för með sjer, sem landinu var 
skaðlegt, og fremur til að spilla en bæta. Þennan óhróður gat jeg 
ekki þolað, mjer var bannað að tala, því að blað mitt var látið 
hætta, og örkin mátti ekki koma fyrir augu alþýðu."13 Með því 
að ekki voru aðrar prentsmiðjur á íslandi um þessar mundir en 
Prentsmiðja landsins neyddist Sveinbjörn til að sigla til Kaup-

mannahafnar þar sem hann fékk blaðið prentað í prentsmiðju 
S.L. Moller með nafninu Hljóðólfur. 

Fyrir lesendum blaðsins skýrir Sveinbjörn nafnbreytinguna 
með pistli á forsíðu Hljóðólfs. Atvikið er látið gerast á póstskip-

inu hjá Færeyjum 20. mars 1850:14 „Það var um sólaruppruna og 
ábyrgðarmaður Þjóðólfs gekk um gólf á þilfarinu. Veður var hið 
blíðasta og voru Færeyingar að róa á svið. Þá kallar Þjóðólfur of-

an úr körfunni, þar sem hann hafði fengið að liggja á útsigling-

unni hjá Lanztíðindunum, og segir: Gúdag, hússbóndi góður! 
Það dúar veðrið í dag." Ábyrgðarmanni bregður í brún og finnst 
Þjóðólfur vera orðinn eitthvað dönskuskotinn. Þjóðólfur svarar 
og segir að „þegar maður er soleiðis á siglingareisum í framandi 
lönd, þá verða menn að leggja sig eftir sprokinu". Að því kemur 
í samtalinu að Þ)óðólfur biður húsbónda sinn að gefa sér eitt eða 

12 lanztíðindi 1:11-12 (28. febrúar 1850), bls. 48. 
13 Þjóðólfui 2:34-35 (1. júlí 1850), bls. 137-39. 
14 Hljóðólfm 2:30-31 (25. apríl 1850), bls 121. 
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annað útlenskulegt nafn, „því margir Islendarar, som seila út úr 
þaranum, taka sjer bínöfn; það er so simpelt að láta kalla sig bara 
með íslenzka nafninu". Ábyrgðarmaðurinn færist undan og seg-
ist vera illa við það, þegar menn svo að kalla skammist sín fyrir 
skírnarnafn sitt. Þjóðólfur kveðst hins vegar mega til að breyta 
sínu nafni, „því þornið í því kunna danskir menn ekki að tala út; 
og það væri mjer stor fornöjelse og æra ef jeg mætti kjenna mig 
við þig, og skrifa mig Th. Sveinbjörnsson". Ábyrðarmanni 
blöskrar ruglið í Þjóðólfi en lætur undan,- „skaltu heita Hljóðólf-
ur í þetta sinn, þá er þú kjemur nú norður á ísland aptur,- því að 
það mun svo mega ganga að því vísu, að þú sparir ekki hljóðin 
eptir siglinguna, ef jeg þekki þig rjett." 

Hér er að sjálfsögðu ekki hægt að taka frásögnina bókstaflega 
enda hefur enginn gert það. Hins vegar er hér að finna skýring-
una á nafnbreytingunni á blaðinu. 

Með því að athuga gaumgæfilega blaðhaus Þjóðólfs er tvennt 
sem stingur í augu. Annars vegar er Þ-ið í upphafi nafnsins dálít-
ið hærra en hinir stafirnir. Ekkert er að vísu óvenjulegt að svo sé. 
En með því að athuga titil Tíðinda frá alþingi, sem prentuð voru 
í Prentsmiðju landsins með sama stíl og haus Þjóðólfs, sést 
greinilega hvers kyns er: Þ-ið er raunverulega P sem bætt hefur 
verið ofan á! Hitt sem stingur í augu er að tveir stafir í haus Þjóð-
ólfs eru örlítið svartari eða klesstari en hinir, Þ-ið og Ð-ið, þeir 
tveir stafir í nafninu sem eru séríslenskir. Það hefur verið 
möndlað við þá, P-ið hækkað til að verða að Þ-i og D-ið aukið 
með þverstriki til að verða Ð. 

Lítum þá gaumgæfilega á blaðhaus Hljóðólfs. Hvað heitir 
blaðið raunverulega? Hljódólfur! Vandamálið var að prentsmiðja 
S.L. Moller átti hvorki Þ né Ð í fyrirsagnaletri og hvorki tími né 
efni til að láta útbúa sérstaklega þessa stafi. Með því að nota let-
ur með þykkum lóðréttum dráttum og þunnum láréttum ber 
varla neitt á því að það er D en ekki Ð sem notað er. Hins vegar 
var ógerlegt að fela Þ-ið. íslendingar í Danmörku sem hétu nöfn-
um er byrjuðu á Þ-i leystu vandann með því að nota TH í stað-
inn. Þegar þeir svo sneru aftur til íslands héldu sumir í TH-ið af 
einhverjum hégómaskap, og voru margir þeirra einmitt í þeim 
hópi ráðamanna á íslandi sem Sveinbjörn gagnrýndi í Þjóðólfi. 
Það var því útilokað að Sveinbjörn kæmi heim frá Kaupmanna-
höfn með Thjódólf í farteski sínu, þótt ekki hefði verið nema 

IILIOOOIJIK. 
!*.><►. 

Landsbókasafn. 

Hljódólfur með stóru D-i í 
hausnum. 
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vegna þess að íslendingarnir tveir sem formlega bönnuðu prent-
un Þjóðólfs í febrúar 1850 voru Th. Johnsson, settur stiptamt-
maður, og H.G. Thordersen, biskup. Þjóðólfur varð því einfald-
lega Hljódólfur. Svo einfalt er málið. 

Um upphaf Þjóðólfs í sendibiéfum fiá 1848 

Bæði Páll Melsteð og Sveinbjörn telja sig upphafsmenn Þjóðólfs. 
Þótt margt styðji frekar Sveinbjörn er erfitt að ganga gegn full-
yrðingum Páls nema til komi fleiri heimildir. Varðveist hafa 
sendibréf frá Páli Melsteð til Jóns Sigurðssonar í Kaupmanna-
höfn haustið 1848 þar sem vikið er að blaðaútgáfumálunum með 
svo afgerandi hætti að allan vafa tekur af um upphafsmanninn. 

Páll ritar Jóni Sigurðssyni 12. september 1848, tæpum tveim-
ur mánuðum áður en útgáfa Þjóðólfs hófst. í bréfinu kemur fram 
allt önnur mynd af Páli en sú sem hann dregur upp í afmælis-
greininni 1888 eða Endurminningum sínum. Páll kveðst ætla að 
hætta við Reykjavíkurpóstinn, sér líki engan veginn við hann en 
hafi ekki einn efni á að gefa út blað. Hann vilji heldur hætta og 
fara burtu frá Reykjavík þegar vorar. Hann hafi sótt um nokkur 
embætti en ekki fengið og telur sig hafa verið órétti beittan. „Fái 
jeg ekkert, so verð jeg bóndi, og eingum háður, og þá ætla jeg að 
tala og skrifa djarft, því jeg er að safna í mig veðri og mannhatri 
og þessháttar góðum hlutum."15 

Rúmum mánuði síðar, 20. október, fimmtán dögum áður en 
fyrsta tölublað Þjóðólfs kom út, ritaði Páll annað bréf til Jóns 
Sigurðssonar.16 Hann segist hættur samvinnunni við Þórð Jónas-
sen um Reylqavíkurpóstinn, 

því jeg get ekki feingist við að senda hann út einn saman, því þar til er 
Jónassen hreint ónýtur. En það er ilt verk og óþakklátt að senda hjer út 
bókaböggla í hverjum mánuði, meðan póstgaungur eru sona í eingu lagi. 
Jónassen ætlar nú að halda einn áfram pósti, en sr. Svb. Hallgrímsson 
ætlar að fara að verða Journalisti, og gefa út mánaðarblað, 1/2 örk á 1/2 
mánuði; þar ætla jeg núna fyrst að gutla saman fréttunum í það, og veit 
drottinn að jeg gjöri það invita Minerva [móti vilja Mínervu, þ.e. ófús, 
án andlegrar köllunar; innsk. S.J.], en hvað skal segja, einginn er maður-
inn verkfær bróðir minn. 

15 Páll Melsteð {1913), bls. 91. 
16 Páll Melsteð (1913), bls. 91-93. 
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Jeg er orðinn hálfvitlaus og kominn inn í einhvern þokuheim, og sje 
ekki annað í kringum mig heidur en tóma þokuvindla og hnútaflækjur. 
Jeg sje og heyri eitthvað áleingdar, en get ekki skynjað hvaðan það kem-
ur eða hvert það fer. Svona verða menn hjerna. 

Páll lýkur bréfinu með bón u m að Tón leggi til með sér að hann 
fái ísafjarðarsýslu. „Eitthvert embætti verð jeg að fá, sona er 
mjer ómögulegt að vera. Hvernig væri að bregða sjer til Hafnar 
með póstskipi?" 

Hér er það nær örvinglaður Páll Melsteð sem kveður upp úr 
um hver upphafsmaður Þjóðólfs var: Sveinbjörn ætli að fara að 
verða journalisti og gefa út mánaðarblað sem koma eigi ú t hálfs-
mánaðarlega. Páll er hins vegar á hö t tunum eftir einhverju emb-
ætti . Og hlutur Páls í stofnun Þjóðólfs var að hann ætlaði að 
gutla saman fréttum í blaðið! 

Þjóðólfur Sveinbjarnar 

Engin örugg heimild er fyrir því sem Páll Melsteð fullyrðir, að 
Sveinbjörn hafi nefnt blaðið eftir Þjóðólfi þeim sem fram kemur 
í Ármanni á Aiþingi sem sr. Þorgeir Guðmundsson og Baldvin 
Einarsson gáfu út 1829-33. Ritið er eins konar samtal fjögurra 
manna sem hittast á alþingi og ræða sín í milli u m landsins gagn 
og nauðsynjar. Ármann sjálfur er hinn alvitri sem hefur fram að 
færa svör við öllum spurningum, en hinir þrír eru persónugerv-
ingar hinna margvíslegu skoðana í þjóðfélaginu: Þjóðólfur er 
íhaldssamur og telur allar nýjungar óþarfar og af hinu illa, Sig-
hvatur er hins vegar talsmaður hins þjóðlega og hógværa sem 
vill framfarir án þess þó að flanað sé að neinu, en Önundur sem 
talar dönskuskotið mál er fulltrúi hins óþjóðlega og óraunsæja, 
og til marks u m það má nefna að hann telur Armann geta fund-
ið „uppá einhvörri maskínu til að láta orfin slá og hrífurnar raka 
af sig sjálfum og uppá einhvörju meðali til að láta grasið spretta 
og fiskana hlaupa á land; þá þurfum við ekki að anstrengja okk-
ur á að arbeiða en getum lifað gott samt".17 Hið eina sem sting-
ur í stúf við fullyrðingu Páls um að nafnið Þjóðólfur sé sótt í 
Ármann á alþingi er að Þjóðólfur er persónugervingur íhaldssem-
innar. Því er hins vegar ekki að neita að Þjóðólfur er mun betra 

17 Ármann á Alþingi 1 (1829), bls. 2-3. 
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nafn á þjóðlegt blað en Sighvatur, og svo má auk þess segja að 
það falli vel að gálgahúmor Sveinbjarnar að nefna blaðið eftir 
persónugervingi afdalaíhaldsins. 

Fyrsta tölublað Þjóðólfs var fjórar blaðsíður að stærð og hófst 
á sannkallaðri hugvekju: Guð gefi yður góðan dag!18 Sveinbjörn 
gengur beint til verks: „Mikið sofið þjer, íslendingar!" „Vaknið 
þjer nú, íslendingar!" Höfundurinn minnist á raddir sem hafi 
komið langt að; þær hafi borist utan af hafi og þær meini hér um 
bil þetta: látið það ekki lengur dyljast fyrir yður, að þér eruð þjóð 
út af fyrir yður! Þér eigið veglegt þjóðerni að verja, þér megið 
ekki hugsa til að verða neitt annað en sannir íslendingar! Hinar 
þjóðvekjandi raddir hafi borist yfir langan sjó í r i tum frá fjarlægu 
landi, og nefnir Sveinbjörn fyrst Ármann á Alþingi og Fjölni og 
segir síðan: 

Nú tala þá hvað skýrast til vor hin „nýu Félagsrit." Þar hljómar rödd 
þess manns, sem segir oss því nær skýlaust, að nú sje dagur hjálpræðis-
ins, nú sje kominn hinn hentugi tími, að vjer skulum því vakna og 
þekkja vorn vitjunartíma. Og þessi röddin, hún vekur oss til íhugunar á 
þeim málefnum, sem í tímanlegu tilliti eru nú mest umvarðandi fyrir 
land og lýð, en það er þjóðleg stjórn fyrir land vort, og frjálsleg verzlun-
arviðskipti við aðrar þjóðir. Svo látum oss þá vakna, íslendingar! 

Þessi upphafshugvekja Sveinbjarnar lýsir vel stefnu blaðsins. 
Þjóðólfur studdi eindregið fón Sigurðsson og baráttumál hans 
u m þjóðlega stjórn og frjálsa verslun. 

í næsta tölublaði Þjóðólfs sem var átta síður og út kom 22. 
nóvember er vitnað í septemberhefti Reykjavíkurpóstsins 1848 
(bls. 178) þar sem stendur:19 

Vjer hljótum jafnan að gjæta þess, að land vort er fátæklega úr garði 
gjört, að landsbúar eru fátækt bundnir og ekki færir um margt, sem en 
auðugari lönd eiga hægt með að koma áleiðis. 

Þjóðólfur dregur þessi orð háðslega saman í stutta málsgrein: Fá-
tækt eita, ísland! og aumir eru innbúar þínir! En heldur síðan 
áfram og fullyrðir að það sé ósatt að ísland sé fátæklega úr garði 
gjört. Þjóðólfur minnir á fiskiaflann og fjárræktina, æðarfuglinn 
á eyjunum, laxinn í ánum, silunginn í vötnunum, selinn á skerj-

18 Þjóðólfui 1:1 (5. nóvember 1848), bls. 1-2. 
19 Þjóðólfuz 1:2 (22. nóvember 1848), bls. 5. 
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unum, fuglinn í björgunum, grösin á heiðunum og garðstæðin 
fyrir jarðeplin: 

Vjer höfum, eins og hinar þjóðimar, hina þrautgóðu sól, hinn þögula 
mána [...] vjer höfum líka hjá oss gullreiðir norðurljósanna, sem hinar 
þjóðirnar hafa ekki. [...] Getum vjer ekki rutt vegina, veitt vatninu af 
engjunum, brúað yfir keldurnar, átt sjálfir kaupskip í förum? 

Þetta fór greinilega fyrir brjóstið á ýmsum sem vanir voru hin-
um eldri blöðum. í desemberhefti Reykjavíkurpóstsins er birt 
,innsend' grein þar sem vikið er að þeim þremur tölublöðum af 
Þjóðólfi sem þá voru komin út. Hinum nafnlausa höfundi finnst 
meginhluti þessara blaða fullur af efnislausri óviðfeldinni mælgi 
með óþarfa biblíuslettum og í smekklausum prédikunaranda,-
Þjóðólfur verði æfur útaf því að Reykjavíkurpósturinn segi að ís-
land drjúpi ekki af feiti og hunangi! En í stað þess að telja sjálf-
ur landinu nokkurn hlut til gildis hrúgi Þjóðólfur saman öllum 
þeim skáldlegu orðatiltækjum um það sem hann hefur heyrt á 
ævi sinni, komi með allrahanda óumræðilegar smekkleysur eins 
og t.a.m. guð leit allt hvað hann hafði gjört, og sjá það var yfrið 
gott og enda ísland líka. En þó taki steininn úr þegar ritstjórinn 
í þriðja blaðinu fari að segja almenningi frá sjálfum sér og fylli 
meira en hálfa þriðju blaðsíðu með því að tala u m sína eigin per-
sónu.20 

Eitt er víst: Hinn almenni lesandi kunni vel að meta hinn per-
sónulega og gáskafulla stíl Sveinbjarnar sem var nýjung í ís-
lenskri blaðaútgáfu. 

Samstarfsmenn Sveinbjarnar 
Þótt þannig sé orðið ljóst að Sveinbjörn var upphafsmaður Þjóð-
ólfs þá naut hann liðsinnis annarra. Prentararnir í Prentsmiðju 
landsins, Helgi Helgason og Einar Þórðarson, og Egill Jónsson 
bókbindari urðu útgefendur og kostnaðarmenn fyrsta árgangs 
Þjóðólfs en Sveinbjörn ábyrgðarmaður. Eru nöfn þessara fjögurra 
manna nefnd í Þjóðólfi.21 

20 Reykjavíkurpósturinn 3:3 (desember 1848), bls. 43-44. 
21 Myndir af þessum mönnum eru birtar hér að því undanskildu að engin mynd 

mun vera til af Helga Helgasyni. Mynd sú sem birt er með æviágripi hans í 
Bókagerðarmönnum (Reykjavík 1976) er af Helga E. Helgasen (1831-90) 
skólastjóra Barnaskólans í Reykjavík. 

l'jóðminiasíifn lshmds. 

Einar Þórðarson prentari. 
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I'jóðminjciscifn íslcmds. 

Egill Jónsson bókbindari. 

Orð Sveinbjarnar um „ráðsamkomu úti í gamla kirkjugarðin-
um í Reykjavík" er hægt að afskrifa. Hvers vegna skyldu menn-
irnir halda fund sinn „kveld eitt í kolsvarta myrkri" út i í kirkju-
garði þegar prentsmiðjan var til húsa í Bergmannsstofu (Aðal-
stræti 9), næst norðan við kirkjugarðinn? Helgi prentari sem var 
um fertugt og elstur fjórmenninganna bjó í Bergmannsstofu 
ásamt fjölskyldu sinni, og hinir sem voru um eða rétt yfir þrítugt 
voru líka fjölskyldumenn nema Egill, Sveinbjörn reyndar ekkju-
maður. Þetta voru engir skólapiltar heldur fullorðnir menn. 
Fundurinn var því augljóslega haldinn í prentsmiðjunni og nauð-
synlegar ákvarðanir um útgáfu Þjóðólfs teknar þar. Það var gálga-
húmor Sveinbjarnar að segja fundinn haldinn í kirkjugarðinum, 
nauðsynleg forsenda þess að Þjóðólfsnafnið gæti gosið upp und-
an einu leiðinu - sami gálgahúmor og þegar Sveinbjörn og Þjóð-
ólfur ræddust við uppi á dekki á leið til Danmerkur og ákváðu 
að Þjóðólfur skyldi heita Hljóðólfur er hann kæmi heim. 

Sveinbjörn segist hafa fengið „fimm syndum spilltar sálir" í 
lið með sér og „þessir 6 andar" hafi ákveðið „hversu ritinu 
skyldi haga". Með því að Sveinbjörn notar fyrst töluna fimm og 
síðan sex verður að ætla að mennirnir hafi raunverulega verið 
sex talsins og talan sé ekki neitt spaug. Hverjir voru þá mennirn-
ir tveir sem ekki eru nefndir á nafn sem aðstandendur Þjóðólfs? 

Tveir menn hafa verið tilnefndir. Annar er Páll Melsteð sem í 
afmælisgreininni 1888 segir frá kirkjugarðsfundinum og nefnir 
að þeir hafi verið fimm talsins. Hér er augljóslega pottur brotinn. 
Þar sem fundurinn var ekki haldinn í kirkjugarðinum ætti að 
vera augljóst að Páll var ekki á fundinum heldur byggir hann frá-
sögn sína á grein Sveinbjarnar í Þjóðólfi og skilur ekki glensið um 
fundinn í kirkjugarðinum. Páll hefur líka lesið greinina illa því 
hann segir mennina hafa verið fimm í staðinn fyrir sex þegar 
Sveinbjörn segist hafa fengið „í fylgd með sér" fimm syndum 
spilltar sálir. í áður tilvitnuðu októberbréfi Páls til Jóns Sigurðs-
sonar segir og Páll að hann ætli að gutla saman fréttum í blaðið 
sem tekur af öll tvímæli um að Páll er ekki meðal stofnenda þess. 

Hinn maðurinn sem nefndur hefur verið er Jón Guðmundsson 
ritstjóri Þjóðólfs 1852-74. Einar Laxness hefur velt fyrir sér hlut 
Jóns í stofnun Þjóðólfs og hvort Jón muni hafa verið sjötti mað-
urinn sem lagði á ráðin með fjórmenningunum og Páli Melsteð. 
Jón hafði í júlí 1848 skrifað Jóni Sigurðssyni og sagt frá undir-
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Ljósmyndasafn Rcykjavíkur. 

búningi að stofnun „ærlegs blaðs", eins og hann kallar það. Ekki 
varð þó úr þeirri fyrirætlan.22 Jón Guðmundsson fór til Kaup-
mannahafnar með póstskipi í september 1848, og er því útilok-
að að hann hafi verið með á fundinum í prentsmiðjunni sem hef-
ur verið haldinn síðla í september eða byrjun október því Páll 
Melsteð minnist ekkert á nýtt blað þegar hann skrifar Jóni Sig-
urðssyni þann 12. september, heldur er það í októberbréfinu til 
Jóns að Páll segir þær fréttir að Sveinbjörn ætli að fara að verða 
journalisti. Og Páll sem var ráðsmaður prentsmiðjunnar og ann-
aðist reikningshald hennar hefur verið með þeim hætt i meðal 
hinna fyrstu til að vita hvað var á seyði í útgáfumálum. 

Það er því enn óljóst hverjir hinir tveir ónafngreindu menn 
voru. Vísbendingu um annan manninn er að finna í bréfi til Jóns 
Sigurðssonar. Það er Jón Árnason, síðar landsbókavörður og þjóð-
sagnasafnari, sem ritar Jóni Sigurðssyni bréf 6. nóvember 1848, 
daginn eftir að fyrsta tölublað Þjóðólfs kom út.23 

Þrennt í bréfinu verður að teljast athyglisvert. Hið fyrsta er að 
Jón Árnason telur Þjóðólf „sem ávöxt af félaginu" sem Jón Guð-
mundsson og fleiri stofnuðu vorið 1848. Ekkert bendir til að um 
bein tengsl við Sveinbjörn og Þjóðólf hafi verið að ræða heldur 

Bergmannsstofa, Aðalstræti 9, 
fremst til hægri, séð frá suðri. 
Prentsmiðjan var í suðurstof-
unni sem sneri út að kirkju-
garðinum. 

l'jóðminjasafn Islands. 

Jón Guðmundsson. 

22 Einar Laxness (1960), bls. 76-78. 
23 Tón Árnason (1950), bls. 19-20. 
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I'jódminitmafn Islands. 

Jón Árnason. 

séu tengslin óbein enda telur Jón Árnason Þjóðólf sem ávöxt af 
félaginu. Ljóst er að mikill áhugi var á „ærlegu blaði" sumarið 
1848. Þegar ekki varð úr að nýtt blað hæfi göngu sína notaði 
Sveinbjörn tækifærið og fyllti tómarúmið sem fyrir hendi var. 
Hann fékk þannig stuðning margra sem voru óánægðir með 
Reykjavíkurpóstinn. 

í annan stað er eftirtektarvert í bréfinu að Jón Árnason býður 
Jóni Sigurðssyni að vera milligöngumaður hans ef hann vilji 
birta svör sín í Þjóðólfi. Slíkt boð getur enginn gert nema sá hinn 
sami sé í innsta hringnum. 

Þriðja atriðið er að Jón Árnason segir nafna sínum í Kaup-
mannahöfn þær fréttir að Páll Melsteð sé settur til að gæta sýslu 
föður síns vetrarlangt „enda var hann genginn úr Póstinum áður 
og ætlaði að taka þátt í Þjóðólfi". Um þessa fyrirhuguðu þátt-
töku Páls í Þjóðólfi vissu að sjálfsögðu mennirnir sem stóðu að 
Þjóðólfi. 

Hér er því kominn fimmti fundarmaðurinn. Jón Árnason hafði 
verið heimiliskennari á Bessastöðum hjá Sveinbirni Egilssyni, 
móðurbróður Sveinbjarnar Hallgrímssonar, og fluttist með hon-
um til Reykjavíkur 1846 og bjó hjá honum og síðan ekkju hans. 

Hver sjötti fundarmaðurinn var er ekki vitað. Ýmsar líkur má 
þó færa fyrir því hver hann var. Það eitt er öruggt að hann hefur 
verið látinn þegar Páll Melsteð skrifaði afmælisgreinina í nóv-
ember 1888. Sveinbjörn segist hafa hreyft blaðaútgáfumálinu við 
sína líka, og er ekki ósennilegt að sjötti maðurinn hafi haft til að 
bera svipaða kosti og Sveinbjörn og Jón Árnason: frjálslyndur í 
skoðunum, tengdur Lærðaskólanum, kannski verið í „fé-
lags"hópnum sumarið 1848. Eitt nafn kemur strax upp í hugann: 
Magnús Grímsson, síðar prestur á Mosfelli til dauðadags 1860, 
best kunnur sem þjóðsagnasafnari. Magnús, sem lokið hafði 
stúdentsprófi 1848, hafði kynnst Jóni Árnasyni á Bessastöðum 
og þeir gert með sér félag um söfnun þjóðsagna árið 1845. Á 
skólaárum sínum fékkst Magnús við margvísleg ritstörf, bæði 
skáldskap og þýðingar, en einnig náttúrufræði. Magnús var 
fylgdarmaður þýskra náttúrufræðinga sem komu til íslands 1846 
og ritaði veturinn 1848-49 ferðasögu þeirra sem ætlunin var að 
birtist í Þjóðólfi þótt af því yrði ekki.24 Magnús fór sjálfur í rann-
sóknarferð um Vesturland í ágúst 1848 og kom til baka til 

24 Magnús Grímsson (1988), bls. xxxii. 
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Reykjavíkur 20. september og hefur því verið í Reykjavík þegar 
undirbúningsfundurinn fyrir útgáfu Þjóðólfs var haldinn.25 

Haustið 1848 hóf Magnús nám í Prestaskólanum og var jafn-

framt dyravörður og kyndari í Lærðaskólanum þar sem Presta-

skólinn var til húsa. Síðla árs 1851 varð Magnús ritstjóri Nýrra 
tíðinda sem ætlað var að túlka sjónarmið innlendra stjórnvalda 
og vera mótvægi við Þjóðólf. Ný tíðindi lifðu í eitt ár, og er þau 
lögðu upp laupana í árslok 1852 segir Magnús m.a.26 

að mjer væri nauðugt að hætta við blaðið ef jeg gæti ekki hjer um bil 
vissað menn um, að næsta ár muni viðlíkt blað rísa upp, og koma frá 
höndum þess manns, sem íslendingar hafa hingað til fellt sig vel við 
sem blaðamann. 

Blaðið sem Magnús boðaði var Ingólfui sem Sveinbjörn Hall-

grímsson hóf að gefa út fyrir stjórnvöld landsins 1853 í sam-

keppni við Þjóðólf sem hann hafði þá sleppt og Jón Guðmunds-

son tekið við. 
Þótt Sveinbjörn og Magnús Grímsson yrðu báðir í t ímans rás 

ritstjórar „stjórnarblaða" átti hvorugur þeirra upp á pallborðið 
hjá yfirvöldunum árið 1848. Um vorið hafði komið út í Reykja-

vík lítið kver eftir Magnús. Nefndist það Kvöldvaka í sveit og 
var nokkurs konar leikrit þar sem sveitafólk ræddi ýmis mál sín 
í milli. Allmikið er fjallað um bækur og tímarit, og er augljóst að 
höfundurinn hefur vitað ýmislegt um prentsmiðjur og bókagerð. 
Talað er um pappírsgæði, letur, arkafjölda, brot og þéttleik þegar 
rætt er um mismunandi verð á bókum. Þá koma fram skoðanir 
á ýmsum r i tum þegar bændurnir Halldór og Jón ræðast við. Þeir 
tala hlýlega um Fjölni og Ný félagsrit og finnst skömm að því 
hversu slæmar viðtökur Fjölnir fékk en kenna prestunum u m 
það því þeir hafi nítt hann niður.27 Þetta eru sömu skoðanir og 
Sveinbjörn setur fram í inngangsorðum sínum í Þjóðólfi u m 
haustið þegar hann vekur athygli íslendinga á ferskum hug-

myndum sem Fjölnir og Ný félagsrit boði lesendum sínum. 
Þegar bændurnir Halldór og Jón ræða um t ímaritin sem prent-

uð voru á íslandi kemur skýrt fram að þeim líkar Gestui Vest-

fiiðingui mæta vel og enda betur en Reykjavíkurpósturinn sem 
sé þó í mörgu tilliti ágætur. Gestur sé þó fjörugri og smáskrýtn-

l'jóóniinjíisíifn Ishnxls. 

Magnús Grímsson. 
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Kvöldvaka í sveit eftir Magnús 
Grímsson. Rcykjavík 1848. 

25 Magnús Grímsson (1988), bls. 71. 
26 Ný tíóindi 1 (1852), bls. i (titilblað). 
27 Magnús Grímsson (1926), bls. 97-101. 
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ari, en Reykjavíkurpósturinn þykir þeim daufur nokkuð og ekki 
nógu fjölskrúðugur.28 

Reykjavíkurpósturinn svaraði fyrir sig í maíheftinu 1848 og 
fann Kvöldvöku í sveit flest til foráttu. Höfundur ritlingsins hafi 
gert sér það að skyldu að finna að flestum stéttum og fyrirkomu-
lagi hér í landi og það megi því með sanngirni segja að í ritlingn-
um kenni margra grasa; hann hlaupi úr einu í annað og hreyti 
sínu í hvern, honum sé ekkert að skapi en einkum sé hann þó 
margtalaður um það hvað embættismennirnir í landinu, helst 
sýslumennirnir og prestarnir, séu ágengir og ágjarnir, og þó eink-
um hinir síðarnefndu.29 

Af framangreindu má glöggt ráða að Magnús Grímsson hefur 
um margt haft svipaðar skoðanir og Sveinbjörn. Ritstörf Magn-
úsar og þekking hans á prentverki og bókaútgáfu eru næg ástæða 
til aó hann gæti hafa verið sjötti maðurinn í fundarhópnum. 

Ljóst er að Sveinbjörn valdi sér samstarfsmenn sem voru allt 
öðruvísi en þeir sem áður höfðu fengist við blaðaútgáfu. Skal 
fyrst bent á bókagerðarmennina þrjá sem voru bestu fagmenn-
irnir á sínu sviði á þessum tíma. Bæði Helgi og Einar höfðu far-
ió til Danmerkur til náms og starfa í prentsmiðju S.L. Moller 
sem prentaó hafði mörg og margvísleg rit fyrir íslendinga í Kaup-
mannahöfn. Það má vafalaust telja það verk prentaranna að 
Þjóðólfur var prentfræóilega séð eins nútímalegur í útliti og 
kostur var. Blaðið var prentað með latínuletri í eins stóru broti 
og hægt var að prenta í pressu Landsprentsmiðjunnar. Fyrir-
myndin var danska blaðið Fædielandet. Var það um þessar 
mundir eitt frjálslyndasta blaóið í Kaupmannahöfn og hafði 
skipt yfir í latínuletur 1. júlí 1848. Blaóið var opið fyrir skoðana-
skiptum sem þá var nýjung, og meðal þeirra sem birtu þar ýms-
ar greinar sínar var Jón Sigurðsson. 

Sérstaða Sveinbjarnar, Jóns Árnasonar og Magnúsar Gríms-
sonar meðal þeirra sem staðið höfðu að útgáfu rita á íslandi var 
aó þeir höfðu engin ættartengsl við yfirvöld landsins eða ráða-
menn prentsmiðjunnar. Það kom berlega í ljós hvaða þýðingu 
þetta hafði þegar lokið var fyrsta árgangi Þjóðólfs haustið 1849. 
Þá hættu Egill Jónsson og Einar Þórðarson sem útgefendur og 

28 Magnús Grímsson (1926), bls. 101. 
29 Reykjavíkurpósturinn 2:8 (maí 1848), bls. 124. 

82 



RITMENNT UPPHAF ÞJOÐOLFS 1848 

Fædrelandet. 
1 8 4 8 . 

AbonntraanUprit i Kj.iMnliani 1,1 Mu. pr. QfWlal, 5 IDc pr. Maaned, EúVtlla .\r. (i SSr.: udeolbr Kjirbeiiliavn 3 Itbd. pr. Qvarlal frit i Huscl. 
Hvcr Segne-Alua uilga.iri' 11 Nuntcr. ]lla(I<>U dmluir . slore Kjtilmugi'rgade Nr. M, Siten Sat.er aalicnt um Forntddlgen Kl. 11—1. 

fii,,! Aorg. n.ii'i-t'i-ínii^cn i ic i i l . J u l l . J%r. iCO, 

l b < ii nuodlga R n t , ðer I g u r Aftu uilnlii itg IW voro Lm-

lere UIII Krígaiu PorUnllelie, under PorudtnUtlnger, of urllti 
nngk' tro f i i i i nok, nu'ii uinlrc ni tukee W i l ondertiuttdt , 
cr tilcicn kryilsct af tl nyt llt-glc, der hxr öeomtet—en Vaa-

iHDiUUluid. I>n <T ruuellgt, u ditla Bygtfl ikka lur rortt 
ganskc ugrnadat, forauridl dcr riitnok bar r«ral Uudertnnd' 
ling i Ging, t o n kunda lada tll al l u d a n l Ritollel. Ilar-

paa i.iiliT nemllg Ikke bloi dan Stflked og Uvirkaomued, ilrr i 
Kt l'ar Dger har herakal p u KrignkuepUdieo, og aom lellail 
rurklures d e m d , m ue u u boggeSider wnunanderende Geoe-

ralcr b a n mre l IntlrueredetU i lundtao^i toTaolhMiMBeTaV 
gelter, mi'u [brnenuneug ikn Onulnndlgued, ai den danike Uikn-

rigimbiúer l oogte i»uge bar benindet *ig aammen med eu preui* 
sisk AAcudlDg red deu i r euk-nor tk t Kongu llof • Malmo. 

1M i r rluelig li'ln ulfredtitflltndt fnr el Polki l'uklsc, 
sniii luemper en Kainp for tlo llct og ibi Æ r e , nt scc deuoa 
ufgjort iUc u ' J tin egen telrrigt Krafi, mi'ii red diplonjatlike 
ForliatidiiHgcr <>g iremmed Mu-giing. Derfbr cr itct ikkc m 
nndrei brer, ai detta njc Ujgi'' kun liar rájct liilcn Glnde, tbi 
iimlcr Sagcrncs ncrnerenda Siilling har ilct ntultel opIWlei 
lom Variel ora cn (brei iueude i'red af mlndra guuillg Itc-

iktnenbed. i:u Underluwilluig ar imiilii-riiii endnn Ikke en 
ÍHMUIII-I Coalrael, og ' n Vaabeuhrila er cudnu ingrn i'rcil. 
iiii kunda jn luendt , ot UndjríundJÍngen — I b n u r l d i iii'ii 
virkclig l n r ftiii.tct Siol — ikkc biTtle t'nii lil DogetKeiuUtl; 
dct kuililc IIÍIIIIIC, nl Voihriiililslnndcii, OSI dtn kom t Stiilul. 
i nlt ruiii ikkc nr le nt nogonPred. Om det nu »er ri^iiyi m 
g u a iiid paa nogen af Dekno, cr ei S p o r g i n i u i , lont Ibrtl 
kau b e m r e t i o u r <ic fonwdoe Oplnutoger era liragic lUreie 
ng (ncranliorili'ili' Offenllgheden, Kuti il l'ur Bemnrknlnger 
irnc \\ kunna i lkrede ftenuBnei nu, PorauTldiuererunder . 
lianilli't, t'i- ili'i ikeel uiiili'i' Kuuf; O i o n r i Oinc UR rhnellgtii 
iimlcr IIÍÍIIS umlddelbara LmleUc. Hciiu Uder paa, ni Under-

budlingen m u liavc rondel Sinl efler bani Oiuke cher ud-

lOkkeUge PoríiDgande. Ha nuSTetig og Korge ar din n a U i 
af ile ikgter , p u liti» nuDgllge DUIaod og afgjerenite lleUem-

konul ti fnr Irunlu nl kininc ilOÍC, lom i'iuliiu ikkc har Irtik-

kct <.ii; Ulbige, IIICII iledie er berodtllllg lil ut jilc o« c», om 
cinl beUsget) Hjiclp, 'la » *ler bor kunno itoie i u n l pai 
Folkeiirs liroilerlige opullreude Hcllayrlii; sum paa Ilegerln* 
gcns ri'ili'liyi' oj; uiiriijlip? Simlrl.ii;, ■>;i.i INII- i'l snmluiit lln.kc 

fiii ilcu Mcusk-tiurtkc Rigir iDn siilc iimiilici kiiiinci niVUoi, 
Kii'i- n u r Tora Pjender í i r e Tuligo ■■■ atImedekonunö delj dcn 
i ldil i Vni I Kodsu, kuuili' iicii iiuii.ki' Rfgar |n | Dtunjjgl 

bortitoda »i'il i l iicuii' ut iiunli.iiii' ili'ii tillimlii' JI.J'KIIIIH, iltr-

mcil tililc al 1 il.ifji id DUl.iinl o n u líu flcii Sjilc nuujlno 
niret rorbi, «u ti eae neret hentíate nl u H I T . Uen audra 
Beui|tningeT q n u o g t u m ktmni lujvi gjnrt sip gjnldinde, 
At ulli' Kuniiiat Burmigter i ditlo OlebUk ontke Pred, cr 
klart fur Kulncr, ilcr Imr fnlpt Ilrgivi'iilieiknie; t.m.Linl gji»r 

det Kim Itiisiitnii, rranloig lom Bngtind, og P / n u u n bagfn* 
ilcr vi/itclii; nl ilclc l ln.kct; nicii cn vamljn Sti'iuiiiiig cr, um 

ikkti nudKiiilig ol liciijtii! tut ili'ii iníiiúre blut, d u kjBnpW 
1993 

niiiit Ovrnnael, saa ilog 1 drt mlniUto gnnstig for cn fureloliig 
Mii'glinf;. At TOr l'jciuli', 'l'jilslnnil, liclliulcr sig i cn Slugs 

OplointngiUUliudi loni ilt'ii boihtgtedi PorwUir af nrennævnta 
GurHTtilail itnrki linr iiddxict, cr simlt; IHCIÍ loritc ilcl ikkc 
liaiiilcn, al uetop Krigcti uicil oi i l jrker tleu SammcnholiU-

kiaíi ogEnbetUitraben, der d«g eniluu mcilse l n r uilovci ikke 
litigc Magt tuiill i Oploinlngen, og ai ilciimi tlcrinio<t tililn 
l lg l OnrfaUDd vcil Kiigctis fnrrlobigc Uoliorí iitntclig cr 
ttltnok Vunlirnlivilc cn lialv Tililatiil, dcr , mleii at incoTure 
Ktigaoi A u p u u d e b a i f FolkiUpu/iUke ogmoraUkc Kmfler, 
i r MMlin ligi'íaa kOitbir ror Sluleu; mcn tlcn kau dog allid 
brugcs baailc til at furbercdc cl kroltigcrc og fiiUUtxiKligerc 
PoriTir, ug lil nl Indrelle dc Orguuer i ilcl Indrc, bos htilkc 
lauvcl llrgeritig som Kulk 1 Nodcns Sluud skulle sogc Trntt 
og Sl.vrkc, Itnail ug Afgjorclsc, 

Dcrsiini nu Itvglel om Unitcrtiaiiilling bar vxrct sindl, saa 
l..iii cn l u d a n iiniillcrlid neppe l.i'ui;>'i furcncs mcd oautuende 
Efterreuunger fra Kriguiuie|dadien, ifnigc bvitke W r i n g e l 
iller cr bruðl "i ' med Sö,000 njjnd og bar nnmHl »ig Jjl-

lamls lÍMiiilse. Deitne Uciii-gclsc kan T«re gjori i ilcn llen-

sigl at frcmskyiidc l.'nik'rliaiidliiigcii, vcd al iicilslaae ilcn dan-

ika hegtrragi % Kulouk lod ug l u l e d e t yurc dem Tuugtre 
til al guac ind |>ua ili- millcilc t 'ordringcr; luen i *aa t'ald 
Itaalie ti, nl ileu til gjmo cn inodinl Virkning, suvel paa vorc 
Mcdliiirpcri-, ÍIIIII )iaa Itrgcrliigcii, ug uuviilig j»a dcn ma'g-

lende Itigtring, der mta fttlo sig foriiærmei ved NogtJ, twr 
ligui't Tritscl. Det synes dog rimcligcrc, at Wrangcls Krcinryk-

keu cr el Tegn paa cn uy l'orumliitig pui dcii nrcussike J'o-

liliks ctlg TexUnde Uutuuictcr, taa at man nu J>aa ICII Gang 
cr lili-vm iilillioiclig tj| Trcd og allcr gauskc ril uudcrorduc sig 
iTaiiklurlci'inu'iidcnct. otermoiligc Trrroriimc. 1 saa Fald 
luube ii riit, at Kung O i c i n ErtJcoikUe, ikke nindre cud 
b ia i l l i rme , >ii w k k u berred, n a at han Indwer, ai itau mi 

kiiu liar Valget inrllrm al brjdc ill cugaiig givnc Ord eUer al 
gjert Dnniuarks Sag i,l ,|, i , ,|. n i Vlrkcligbcdcu alliil er og 
li.ii varcl.Skamlinaticns, ug slukiiitc p u O n d Og M I r ePou i 
tnlge Krafl, at siillc sin lla-r i l.lnin mcd vor mod ikn tjitskc 
BerngeUu btlnde, rigcllosc Slrom, 

(Jml lailc batn n t dcllc Uiclilíks I.- tleljilniugt Tlii 

vnr líimp nwd TjiUklaml [ b n i sanilebg ikkc, om el lidcl 
J.nu'lsljkkc skal luddei SlcniscllcrSclilcsHÍgliolslein, mcu Jcn 
gjaiiicr Dinnurki poUtUke T U r a n l H og dtrmed Nordeu 
l'rcntiiil. Man t.enkc lig Sleitig arslaacl, ellcr Seblcstvigliol-

sb'in OpltUtl UBltir Fiiitiiiiiili'l* /Kgíilc — llii dcl kniniiier ud 
paa l-icl — suu ci' d,-r Ikkc laniftcr nugvn unltia.-iigig dansk 
Slul lil , mcu Vnlgd -.I.I.I. i 1.HII ubeii l lil ciilen at folge 
SttilcstviglioMciu i i'orliuiidcl* Arnie og otTrc vor naiioualii 
Srliíta'iiiligbcil ftir ai blivc samiucii oa bcvarc vor jdrc Sik-

kerhcd, ellcr nl ilrin: oiu |iua Verdctisbavct lOD l l Vltgi 'nd-

lil Tjdskland cngang inger Jlaboeil og Dusland cller Kngland' 
Sjiellanill Mnn lonitj sig ilcn Sleuinitig, som tit ppiUl t Iter 
mod llrodcifulkcne i.g ],o» dcm iu.nl u», dcrsoui lie, ellci' cn-

gang ul liam cikUrcl ilg tillige tll nl i l i u oi bi, cltcnt 
1994 

Fædrelandet 9:169 (1. júlí 1848). 
Det kgl. líibliotek. 
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kostnaðarmenn, en Helgi Helgason hafði dregið sig í hlé í lok 
júlí 1849. Er ekki ósennilegt að yfirvöldin og ráðamenn prent-
smiðjunnar hafi þrýst á að þeir hættu. 

Sveinbjörn stóð nú að nafninu til einn uppi með Þjóðólf. Ekki 
var það sjálfgert að fá leyfi til að halda blaðinu áfram eins og 
fram kemur í orðum Sveinbjarnar við lok fyrsta árgangs Þjóð-
ólfs:30 

Það mundi nú, ef til vill, ekki vangleðja suma menn, þó Þjóðólfur liði 
undir lok við svo búið, og hvyrfi með öllu niður í gröf þá, sem sagt er að 
hann sje kominn úr. En það er þó enn ekki víst, að mönnum þessum 
veitist sú gleði. Og jeg veit ekki heldur, hvert það væri óskandi, að það 
tækist að þessu sinni, að kveða Þjóðólf niður,- því að, þó þeir kunni að 
vera margir, sem helzt vildu, að honum væri fyrir komið, þá hygg jeg 
samt, að hinir sjeu ekki öllu færri, sem gildir það einu, þó hann gangi 
um enn eitt árið, og gægist inn hjá mönnum. Jeg hef því farið þess á leit 
við stiptsyfirvöldin, að þau lofuðu mjer að halda Þjóðólfi á fram eptir-
leiðis, og jeg hef þegar fengið þeim jörð í pannt fyrir prentunarkostnaði 
hans; en jeg hef þó ekki fengið, enn sem komið er, fullt leyfi þeirra, og 
ekki nema ádrátt um, að blaðið megi halda á fram. Þó vænti jeg þess, að 
þau ekki synji mjer um prentsmiðjuna í þetta sinn, og þess vegna gef jeg 
öllum vinum Þjóðólfs heldur góða von um, að hann byrji aðra göngu 
sína í næsta nóvembermánuði, eins og hann hóf ferð sína í fyrra. 

Yfirvöldunum var ekki stætt á öðru en að leyfa prentun annars 
árgangs af Þjóðólfi þegar Sveinbirni tókst að útvega veð í jörð 
sem tryggingu fyrir greiðslu. Enda átti Sveinbjörn víðtækan 
stuðning margra manna eins og glöggt kom í ljós þegar prentun 
Þjóðólfs var stöðvuð í febrúar 1850. Þá safnaðist mikið fé til 
handa Sveinbirni á skammri stund til að hann gæti farið til 
Kaupmannahafnar og látið prenta blaðið, en sjálfur hafði hann 
engin efni til að kosta Kaupmannahafnarferðina. 

Yfirvöldin reyndu engu að síður að þrengja að Sveinbirni. Þeg-
ar fjórði árgangur Þjóðólfs hófst í janúar 1852 eftir að útgáfan 
hafði legið niðri í hálft ár skrifar Sveinbjörn opið bréf til útbýt-
ingamanna og kaupenda Þjóðólfs.31 

Þegar nú loksins Þjóðólfur kemur á fund yðar, góðu vinir! eptir hálfs árs 
heimasetu, þá finn jeg mjer skylt að biðja yður alla fyrirgefningar á þess-
um draugaskap hans; og kenni jeg um hann „kringumstæðunum og 

30 Þjóðólfur 1:23-24 (14. okt. 1849), bls. 100. 
31 Þjóðólfur 4:72-73 (20. jan. 1852), bls. 293. 
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Prentunarsamningur fyrir annan árgang Þjóðólfs 1849-50. Eftirrit með hendi 
Sveinbjarnar Hallgrímssonar. 
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ástæðunum", sem enn hafa haft mikil áhrif á Þjóðólf. Hann kemur nú 
til yðar með öllum hinum sömu kjörum, og árið sem leið; en jeg hef 
byrjað hann í þetta sinn á þann hátt, að jeg borga stiptsyfirvöldunum 
fyrir fram hverja örk, sem prentuð er, rúma 20 rbdl., af því jeg í bráðan 
tíma gat ekki gengið eins frá veðinu, og stiptið heimtaði; enda þó veðið 
í þetta sinn væri eins í garðinn búið frá minni hendi, og áður hafði ver-
ið; en jeg segi mönnum þess vegna frá þessum gjaldmáta, að jeg vona, 
að þeir sem annars kaupa blaðið, láti sjer heldur annt um, að borga fíri-
markið [árgangurinn af Þjóðólfi kostaði 4 mörk í áskrift; innsk. SJ.] fyr 
en seinna fyrir hið sama. Af 800 áskrifendum að þriðja árganginum, eru 
enn eptir næstum 200, sem ekki hafa borgað. 

Þar sem áskriftargjöld voru innheimt eftir á í einu lagi þegar ár-
ganginum var lokið voru það erfið greiðslukjör sem Sveinbirni 
voru sett að greiða prentsmiðjunni hvert tölublað fyrirfram. En 
þótt erfiðlega gengi að innheimta áskriftargjöldin stóð Svein-
björn af sér allar ágjafir. Yfirvöldunum tókst ekki að bregða fæti 
fyrir Þjóðólf. Það var ekki fyrr en á Þingvallafundinum 1852, er 
samþykkt var að Sveinbjörn skyldi sleppa Þjóðólfi og }ón Guð-
mundsson taka við ritstjórn blaðsins, að Sveinbjörn varð að 
beygja sig. Honum var það þvert u m geð, en þarna kom berlega 
í ljós hversu mjög hann var háður stuðningi „félags"hópsins frá 
1848. Sannaðist þar sem svo oft að menn geta sigrað andstæð-
inga sína en ekki stuðningsmenn og samherja. í þessu ljósi er 
unnt að skýra viðbrögð Sveinbjarnar þegar hann tókst á hendur 
að gefa út „stjórnarblaðið" Ingólf frá ársbyrjun 1853. 

Lokaoið 
Hér hefur verið sýnt fram á hver upphafsmaður Þjóðólfs var og 
hverjir aðrir stóðu að blaðinu með Sveinbirni Hallgrímssyni og 
hvaða þýðingu það hafði, bæði fyrir útlit blaðsins og endalok rit-
stjórnar Sveinbjarnar. 

Erfiðara er að útskýra hvers vegna Páll Melsteð hefur viljað 
eigna sér upphaf Þjóðólfs. Fyrstu endurminningar sínar ritaði 
hann þegar hann var um sextugt, og samkvæmt formálsorðum 
Boga Th. Melsteð „náðu þær fram til þess er hann setti Þjóðólf á 
stofn".32 Páll var 76 ára þegar hann ritaði afmælisgreinina í Þjóð-
ólf 1888, og lokagerð æviminninganna ritaði Páll áttræður að 

32 Páll Melsteð (1912), bls. vi. 
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aldri. Vel má vera að honum hafi þótt afskipti sín af blaðaútgáfu-
málum fremur óglæsileg þegar hann á efri árum leit til baka yf-
ir farinn veg. Hann stóð að hinum afturhaldssama og óvinsæla 
Reykjavíkurpósti þegar Þjóðólfur hófst. Árið 1860 var Páll í þeim 
sjö manna hópi sem undir forystu Benedikts Sveinssonar hóf út-
gáfu blaðsins íslendings, sem fyrst og fremst var sett til höfuðs 
Þjóðólfi. íslendingur, sem var glæsilegt blað í stóru broti, kom út 
reglulega í þrjú ár. Þá hættu flestir aðstandendur blaðsins útgáf-
unni, og var Páll Melsteð í þeim hópi enda blaðið orðið stór-
skuldugt við Prentsmiðju landsins. Eftir meira en eins árs hlé 
tóku tveir útgefendanna upp þráðinn á ný með þriðja manni og 
gáfu út síðasta árgang íslendings sem lauk 1865. Enn var Páll 
viðriðinn blað sem beint var gegn Þjóðólfi. Hófst það 1873 og 
nefndist Víkverji og kom út í rúmt ár. Páll segir í Endurminning-
um sínum:33 

Frá því um vorið 1873 og þángað til á áliðnu sumri 1874 hafða [!] eg rit-
stjórn „Víkverja" á hendi; Jón ritari Jónsson kostaði blaðið og ritaði 
mest í það, en þá kunni hann mjög illa íslenzku, kippti eg þar margri 
málvillu úr handritum hans, og var það ekki gaman. 
Hér skal ósagt látið hvort þetta er allt sannleikanum sam-
kvæmt. Hitt er satt að Jón ritari var burðarásinn í Vílcverja, og 
þegar Víkverji hætti var það til að víkja fyrir blaðinu ísafold sem 
þá hófst undir ritstjórn Björns Jónssonar. Þegar ísafoldarprent-
smiðja var stofnuð sumarið 1877 varð Jón ritari einn eigenda 
hinnar nýju prentsmiðju, en Páls Melsteð er að engu getið í því 
sambandi. 

Eins og Þorleifur Jónsson ritstjóri Þjóðólfs bendir réttilega á í 
innganginum að afmælisgreininni 5. nóvember 1888 voru allir 
stofnendur blaðsins þá látnir. Fyrstur andaðist Helgi Helgason 
1862 og Sveinbjörn árið eftir, 1863. Egill Jónsson bókbindari and-
aðist 1877, Einar Þórðarson 11. júlí 1888 og Jón Árnason 4. sept-
ember 1888, aðeins tveimur mánuðum fyrir fertugsafmæli Þjóð-
ólfs. Vel má vera að Þorleifur hafi leitað til Páls þar sem hann var 
ráðsmaður prentsmiðjunnar þegar Þjóðólfur liófst og þess vegna 
líklegur til að geta skýrt lesendum blaðsins frá upphafinu. Eins 
og hann svo gerði og eignaði sjálfum sér það sem ekki var hans. 

33 Páll Melsteö (1912), bls. 97. 
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