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RITMENNT 5 |2000| 69-94 1 Bll 
Steingrímur Jónsson 

Prentnemarnir 
Bóksaga neðan frá 

Á árunum fyrir og eftir 1880 voru tvcir systkinasynir við prentnám í Reykjavík. Ann-
ar þcirra var Jón Steingrímsson en hinn Magnús Ingvarsson. Ýmis bréf þcirra sem 
varðvcist hafa bregða ljósi á sitthvað í daglcgu lífi prentncma í Rcykjavík á þessum 
árum og sýna um margt aðra mynd en þá sem oft hefur verið drcgin upp þegar litið 
hefur verið yfir vcttvanginn ofan frá. Það er líka eftirtektarvert að viðhorf þeirra 
frændanna eru mjög ólík; Jón er frekar neikvæður í garð prcntiðnarinnar en hefur 
áhuga á blaðaútgáfunni og pólitík, en Magnús lifir og hrærist í prcntsmiðjumálunum. 

I íslandssögunni markar árið 1874 þátta-
skil. Stjórnarskrá með löggjafarvaldi til 

handa alþingi opnaði nýjum hugmyndum 
leið og hleypti krafti í framþróun þjóðfélags-
ins á öllum sviðum eftir mörg ár stöðnunar. 

í íslenskri bóksögu markar árið 1874 
einnig þáttaskil. Prentsmiðjurekstur og út-
gáfustarfsemi höfðu um áratugi verið í sama 
farvegi. Prentsmiðja landsins, hin eina í 
Reykjavík, var undir stjórn landsyfirvald-
anna og ráðsmaðurinn, Einar Þórðarson, 
hafði haldið utan um reksturinn í meira en 
tvo áratugi. Þjóðólfur, langstærsta blað þjóð-
arinnar, hvort heldur var að umfangi, út-
gáfutíðni eða útbreiðslu, hafði komið út 
undir ritstjórn Jóns Guðmundssonar frá 
haustdögum 1852 er hann tók við blaðinu 
úr höndum Sveinbjarnar Hallgrímssonar 
stofnanda þess. Nú var þess hins vegar 
skammt að bíða að á yrði gerbreyting. 

Þjóðólfur hafði orðið fyrir harðri gagnrýni 
og ýmsir fyrrum stuðningsmenn blaðsins 
höfðu snúið baki við því eða reynt að forðast 

það eins og t.d. Jón Sigurðsson. Menn gerðu 
jafnvel tilraunir til að koma á fót nýjum 
blöðum en varð ekki verulega ágengt fyrr en 
sumarið 1873 er Víkverji hóf göngu sína. Að 
honum stóðu ýmsir ágætismenn sem sumir 
hverjir höfðu verið handgengnir Þjóðólfi 
þótt aðalmaðurinn að baki Víkverja og sá 
sem kostaði útgáfu hans hafi verið nýr í ís-
lenska samfélaginu, Jón Jónsson landritari 
frá Alaborg í Danmörku. Það var bæði styrk-
ur Víkverja og veikleiki hversu nálægt yfir-
völdum landsins aðaleigandi blaðsins var. 
Þótt Víkverji hafi um margt verið nýstárlegt 
blað - t.d. varð útgáfutíðni þess meiri en 
nokkru sinni fyrr í blaðasögu landsins er 
Víkverji kom út 59 sinnum á fyrstu tólf 
mánuðunum - var Jón Sigurðsson þó ekki 
nema í meðallagi sáttur við blaðið og fannst 
stefna þess á botninum vera „án efa dönslc, 
en ofaná er hún íslenzk af þeirri tegund sem 
danskir íslendíngar hafa".' 

1 Jón Sigurðsson (1911), bls. 577. 
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Jón Guðmundsson var kominn nokkuð á 
sjötugsaldur og heilsa hans farin að gefa sig. 
Hann hafði árið 1872 fengið tilboð u m að 
selja Þjóðólf Jóni Ólafssyni ritstjóra en hafn-
að því.2 Veturinn 1873-74 dvaldist Jón í 
Kaupmannahöfn sér til heilsubótar, en Hall-
dór Kr. Friðriksson annaðist ritstjórn Þjóð-
ólfs í fjarveru hans. 

Matthías Jochumsson, sem orðinn var 
ekkjumaður í annað sinn, hafði látið af 
prestskap á Kjalarnesi og siglt til Englands. 
Þar lcynntist hann Robert Spears presti sem 
jafnframt var yfirritari Hins mikla breska 
únítarafélags og ritstjóri blaðsins Christian 
Life er hann stofnaði þá um veturinn.3 Að 
áeggjan Spears fór Matthías til Kaupmanna-
hafnar í ársbyrjun 1874, hitti Jón Guð-
mundsson og gerði honum kauptilboð í 
Þjóðólf.4 Var kaupsamningurinn undirritað-
ur heima hjá Jóni Sigurðssyni hinn 11. febr-
úar,5 og var kaupverðið 900 rd. staðgreitt. 
Tók Matthías svo við ritstjórn blaðsins í 
apríllok. 

Matthías vissi að hann var hálfdrættingur 
í pólitík og var því mikið í mun að velja sér 
hjálparmenn. Einkum vildi hann styðja 
stefnu Jóns Sigurðssonar, kvaðst vilja birta 
hvaðeina sem Jón skrifaði og bað hann bréf-
lega í snarhasti að skrifa grein um nýju 
stjórnarskrána. Skömmu eftir að Matthías 
tók við Þjóðólfi hljóp nokkur snurða á þráð-
inn milli hans og Jóns. Hafði Matthías sent 
Jóni tvö ljóð til birtingar í fyrsta árgangi 
Andvara sem nú skyldi leysa hið gamla 
málgagn Jóns Ný félagsrit af hólmi. Áður en 
Andvari kom út birti Matthías hins vegar 
ljóðin í Þjóðólfi. Mislíkaði Jóni það og vildi 
þá ekki birta þau í Andvara.6 Jón hafði efa-
semdir um Matthías sem meðal annars má 

sjá af orðum hans í bréfi til Eiríks Magnús-
sonar í febrúar 1874 þar sem Jón skrifar að 
hann „vildi bara, að Matt(h)ías væri dálítið 
fastari í rásinni".7 Virðist sem Jón hafi ekki 
talið vert að treysta um of á Matthías. 

Hins vegar var annar maður sem um 
þessar mundir átti hug og hjarta Jóns Sig-
urðssonar. I bréfi til Halldórs Kr. Friðriks-
sonar í júlí 1874 skrifar Jón Sigurðsson hlý-
lega um Björn Jónsson og augljóst að Jón 
batt miklar vonir við hann.8 Björn, sem var 
ritstjóri Skírnis 1873-74, hafði verið við 
laganám í Kaupmannahöfn en gekk frá prófi 
vorið 1874 og fór til íslands um sumarið. Á 
Þingvallafundi 1874 sem haldinn var á veg-
um Þjóðvinafélagsins var ákveðið að hefja 
útgáfu nýs þjóðblaðs og var Björn valinn til 
að ritstýra því. Blaðið Víkverji vék af vett-
vangi, og kom fyrsta tölublað ísafoldar út 
hinn 19. september. Náði blaðið strax fót-
festu og varð annað tveggja stærstu blaða 
landsins við hlið Þjóðólfs sem nú átti á 
brattann að sækja. 

Menn höfðu lengi gagnrýnt fyrirkomu-
lagið um stjórn yfirvaldanna á Prentsmiðju 
landsins og óslcað breytinga þar á. Það var 
þó ekki fyrr en Halldór Kr. Friðriksson flutti 
tillögu um sölu prentsmiðjunnar á alþingi 
1875 að skriður komst á málið. Tillagan var 
samþykkt og síðan staðfest af konungi í árs-
lok. Gengið var til samninga við Einar Þórð-
arson, og keypti hann prentsmiðjuna með 
húsi, öllum áhöldum og bókaleifum og hóf 

2 Einar Laxncss (1960), bls. 190. 
3 Matthías Jochumsson (1922), bls. 248. 
4 Matthías Jochumsson (1935), bls. 125-27. 
5 Einar Laxncss (1960), bls. 190. 
6 Matthías Jochumsson (1935), bls. 190-94. 
7 Jón Sigurösson (1933), bls. 198. 
8 JónSigurðsson|1911), bls. 597. 
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Ljósm. Si^fús Eymundsson. - l'iódminjiisiifn íslimds. 

Horft norður Aöalstræti. Prentsmiðja landsins var í Bergmannsstofu, fremst til hægri. Fjær vinstra megin götunnar 
bjó )ón Guðmundsson ritstjóri Þjóðólfs í Aðalstræti 6, tvílyftu timburhúsi með lágu þaki, við hlið Fjalakattarins 
sem snýr gafli að götunni. 

rekstur hennar fyrir eigin reikning í ársbyrj-
un 1877. 

Þegar prentsmiðjan var komin í eigu ein-
staklings varð það til þess að Björn Jónsson 
ákvað að stofna eigin prentsmiðju. Prent-
smiðjuleyfið fékk Björn í júlí 1876, og sendi 
hann þá Sigmund Guðmundsson prentara 
til Danmerkur að kaupa prentsmiðju. Páll 
Ólafsson alþingismaður og skáld hafði í maí 
1876 fengið leyfi fyrir nýrri prentsmiðu sem 
sett var niður á Eskifirði í apríl 1877 til að 
prenta blaðið Skuld sem Jón Ólafsson, bróð-
ir Páls, stofnaði þá og gaf út þar eystra u m 
þriggja ára skeið. Á Akureyri hafði Björn 
Jónsson ritstjóri Norðanfara keypt nýja 

prentsmiðju sumarið 1875 eftir að hafa 
misst tökin á Akureyrarprentsmiðjunni 
sem hann átti mestan þátt í að koma á fót 
árið 1853. Urðu Akureyringar þannig á und-
an Reykvíkingum að koma á fót tveimur 
prentsmiðjum í bæjarfélagi sínu. 

Björn Jónsson ritstjóri ísafoldar bjó hjá 
tengdaföður sínum Sveini Níelssyni, fyrr-
u m presti, í Doktorshúsinu svonefnda sem 
stóð þar sem nú er Ránargata 13, og þar setti 
hann niður hina nýju Prentsmiðju ísafoldar 
er hún kom til landsins í júní 1877. Var hún 
þar u m tveggja ára skeið uns Björn keypti 
hraðpressu árið 1879, og fluttist þá ísafold-
arprentsmiðja í nýbyggt steinhús á horni 
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Björn Jónsson ritstjóri, 
(1846-1912). 

Þjóóminjasafn lslands. 

alþingismaður og ráóhcrra 

Lækjargötu og Skólabrúar, Kalkhúsið svo-
nefnda. 

Þrjár nýjar prentsmiðjur í landinu 1875-
77 urðu til þess að eftirspurnin jókst eftir 
prenturum og þó einkum prentnemum sem 
voru ódýrt og gott vinnuafl. Fátt er vitað um 
ráðningu prentnema. Ætla má að oftast hafi 
persónuleg kynni búið að baki og því fáar 
skriflegar heimildir til um slíkt. Auglýsing 
frá Einari Þórðarsyni, forstöðumanni Lands-
prentsmiðjunnar, í tslendingi í mars 1865 
gefur ágæta hugmynd um þær kröfur sem til 
prentnema voru gerðar og þau kjör sem 
þeim voru boðin:y 

Til prentsmiðjunnar í Reykjavík verður tekinn 
efnilegur piltur sem sje sæmilega lesandi, frá 16 

til 20 ára gamall, ef fengist getur, til að læra 
prentaraíþróttina, og er námstíminn ákveðinn 
frá 4 til 5 ára, sem fer nokkuð eptir því, hvað pilt-
urinn í sjálfu sjer er fljótur og laginn að nema 
prentun og setningu. Um námstímann fær pilt-
urinn fæði, föt, þjónustu og húsnæði ókeypis. 
Þeir sem vilja gefa sig fram, samkvæmt þessari 
auglýsingu, eru beðnir að halda sig til forstöðu-
manns prentsmiðjunnar, sem þá nákvæmar sem-
ur um þetta. 

Við upphaf reglulegrar prentsmiðjualdar, 
eins og Klemens Jónsson kemst að orði,10 á 
árunum fyrir og eftir 1880 voru tveir syst-
kinasynir við prentnám í ísafoldarprent-
smiðju, Jón Steingrímsson og Magnús Ingv-
arsson. Gegnum ýmis bréf þeirra skal hér 
brugðið ljósi á sitthvað í daglegu prent-
smiðjulífi á þessum árum og dregin upp 
mynd sem um margt er öðruvísi en sú 
glansmynd sem Jón Helgason biskup birtir í 
bók sinni Þeii sem settu svip á bæinn:n 

... voru það einatt bókhneigðir ungir menn, sem 
snéru sér að prentnámi, er þeir sáu sér ekki fært 
vegna efnaskorts að leggja út á lærdómsbrautina. 
Svo var t.a.m. um tvo unga menn, er síðar urðu 
góðvinir þess, er þetta ritar, Jóhannes L. Lynge 
fóhannesson og Jón Steingrímsson. En hjá þeim 
báðum var lærdómsþráin svo óviðráðanleg, að 
þeir, að loknu prentnámi sínu, hurfu inn á lær-
dómsbrautina, til þess síðar, að loknu skóla-
námi, að gerast velmetnir prestar í sveit. 

Mjög mismildð er vitað um ævi þeirra 
frændanna, Jóns og Magnúsar. Jón ritaði tví-
vegis ágrip af æviminningum sínum, hið 
fyrra er dagsett á Fróðastöðum í Hvítársíðu 
þann 26. dag septembermánaðar 1884, en 
hið síðara skrifaði hann er hann vígðist sem 

9 íslendingm 4:10 (30. mars 1865), lils. 80. 
10 Klemens Jónsson (1930), bls. 137. 
11 Jón Helgason [biskup] (1941), bls. 66. 
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prestur í nóvember 1887 (Vitae). Minning-
arnar eru í s tærstum dráttum samhljóða. 
Hinar fyrri eru þó nokkuð ítarlegri um 
prentsmiðjuárin, og er í þeim að finna lýs-
ingar hans á aðstæðum og verkefnum prent-
nemans sem eru uppistaðan í því æviágripi 
sem hér er birt. 

Fátt er hins vegar heimilda um ævi 
Magnúsar. Til marks um það má hafa það 
sem segir um Magnús í fjölrituðu Niðjatali 
Gríms Steinólfssonar, afa þeirra, þar sem 
Magnús er sagður hafa dáið „barn að 
aldri".12 Af bréfum sem hann ritaði móður 
sinni um og eftir að hann hóf prentnám má 
þó ráða ýmislegt, hann var opinskár og 
skrifaði oft u m það sem honum stóð hjarta 
næst, prentsmiðjustörfin. 

Prentneminn Jón Steinghmsson 
Jón Jónsson landshöfðingjaritari var settur 
lögreglustjóri í fjárkláðamálinu 1875. Vetur-
inn næsta var hann á ferð um Borgarfjörð og 
gisti þá einhverju sinni í Reykholti hjá Þórði 
Þórðarsyni Jónassen prófasti í Reykholti. Er 
Jón fór þaðan ætlaði hann að borga nætur-
greiðann með 4 kr. Þórður tók sjaldan sem 
aldrei borgun fyrir næturgreiða og aldrei af 
innlendum mönnum og því ekki heldur að 
þessu sinni. Jón ritari bað þá Þórð að lofa sér 
að sjá kirkjuna, og þegar þeir komu inn að 
altarinu og voru þar að tala saman sagði Jón 
ritari allt í einu: „Gefðu þessar fjórar krónur 
því barni sem þú fermir í vor er best stend-
ur sig og er að þínu áliti þeirra maklegast." 
Fyrir þessu happi varð Jón Steingrímsson 
sem fermdur var vorið 1876. 

Jón fæddist að Grímsstöðum í Reykholts-
dal hinn 18. júní árið 1862. Voru foreldrar 

Þjóöminlosofn ishmds. 

)ón Stcingrímsson prentnemi og prestur (1862—91). 

hans Steingrímur Grímsson bóndi, bróðir 
Magnúsar Grímssonar prests og þjóðsagna-
safnara, og kona hans Guðrún Jónsdóttir, og 
var Jón elstur 13 barna þeirra. Frá Gríms-
stöðum fluttu þau sig að Kópareykjum í 
Reykholtsdal árið 1868. 

Jón lærði dálítið að skrifa tilsagnarlaust 
eftir forskriftum innan fermingaraldurs. 
Hann naut ágætrar kristindómsfræðslu 
bæði í he imahúsum og við fermingarundir-
búning hjá Þórði prófasti í Reykholti sem 
árið 1873 hafði fengið Reykholtsprestakall. 
Veturinn 1876-77 var Jón u m tíma hjá séra 
Þórði er hafði boðist til að taka hann og 
segja honum til í skrift og reikningi. 

12 Stefán Bjarnason (1955), bls. 43. 
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l'jódminjasíifn tslonds. 

Jón Jónsson landshöfðingjaritari (1841-83). 

í júní 1877 var Jón ritari enn einu sinni á 
ferð. Spurði hann þá Þórð prófast um úrslit-
in með krónurnar og sagði Þórður honum 
og sýndi drenginn sem var staddur í Reyk-
holti. Jón ritari fór síðan vestur að Hjarðar-
holti á Mýrum þar sem Theodor Jónassen 
sýslumaóur, hálfbróðir Þórðar, bjó. Þangað 
stefndi Jón ritari Steingrími Grímssyni. Jón 
ritari hafði í félagi við Björn Jónsson rit-
stjóra ísafoldar keypt prentsmiöju13 - Jón 
ritari var aö „minnsta kosti meðeigandi 
hennar þótt það væri eigi kallað svo" skrif-
ar Jón Steingrímsson í æviágripi sínu 1887 -
og sett hana upp í Reykjavík nokkrum dög-

um fyrr og nefnt hana ísafoldarprentsmiðju 
af því að blaðið ísafold skyldi prentað þar. 

í Hjarðarholti samdi Jón ritari við Stein-
grím um að Jón skyldi tekinn í ísafoldar-
prentsmiðju til að læra prentlist. Samning-
urinn er svohljóðandi: 

Við undirskrifaðir eg fón Jónsson fyrir hönd 
Björns ritstjóra ísafoldar og eg Steingrímr Gríms-
son frá Kópareykjum höfum komið okkr saman 
um þessi atriði. 

1. Eg Steingrímr ræð son minn Jón Stein-
grímsson 15 ára gamlan til kenslu og vistar sem 
prentlærisvein í prentsmiðju ísafoldar í 3 ár frá 1. 
júlí þ.á. Skal hann vera kominn fyrir þenna dag í 
prentsmiðjuna, og skal hann skyldr til að vinna í 
henni og vera sem dyggt hjú eigandanum eða 
prentstjóranum hlýðinn og dyggr í öllu, sem við 
kemr stöðu hans sem prentlærisveinn þessi 3 ár. 

2. í 1 1/2 mánuð frá 1. júlí þ.á. skal bæði syni 
mínum og húsbónda hans heimilt að segja upp 
vistinni eða kennslunni. 

3. Syni mínum ber, meðan hann er í prent-
smiðju ísafoldar, kauplaust hús, föt, skæði og 
fæði; en engin önnur laun bera honum, áðr en 
nefnd 3 ár eru liðin. 

4. Eg Jón Jónsson geng að þessum skilmálum 
fyrir hönd Björns ritstjóra og ábyrgist að eg hafi 
þar til löglegt umboð og að farið verði vel og 
sómasamlcga með drenginn meðan hann reynist 
trúr og dyggr. 

St. Hjarðarholti 25. júní 1877 
Jón Jónsson 

Jón sem orðið hafði fimmtán ára gamall átta 
dögum fyrr skyldi með öðrum orðum vera 
kominn til Reykjavíkur innan viku. Sjálfur 
segir Jón svo frá í minningabroti sínu er 
hann skrifaði 1884: 

13 Aðrir meðeigendur ísafoldarprentsmiðju 1877 voru 
Árni Thorstcinsson landfógcti og Jón Þorkclsson 
rcktor (Klemcns Jónsson (1930), bls. 152). 
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Jeg var svo látinn vita af þessu og látinn fara suð-
ur; en óx það mjög í augum og fór nauðugur, eins 
og annar ístöðulítill unglingur, sem elskar for-
eldra sína og systkini heitt og hefur tekið tryggð-
um við átthaga sína, og á að skilja við allt þetta 
um langan tíma, fara í allsendis-ókunnugt pláss 
og gefa sig að vinnu, sem var með öllu óþekkt og 
þar að auki engin löngun var til þess. 

í ævisögu sinni segir Arni prófastur Þórar-
insson frá því er hann hit t i Jón Steingríms-
son nýkominn til Reykjavílcur vorið 1877. 
Árni spyr Jón ýmissa spurninga u m hver 
hann sé, hverra manna, livað liann sé að 
gera og hversu gamall liann sé. Jón svarar: 
„Ég verð fimmtán ára 18. júní." Allt samtal-
ið er mjög sannferðugt nema það fellur á því 
að á fimmtánda afmælisdegi sínum var Jón 
í Borgarfirði og hafði aldrei til Reylcjavíkur 
komið. Árni eignar sér ennfremur heiður-
inn af því að hafa komið Jóni í kynni við 
Magnús Andrésson sem varð til þess að Jón 
komst inn í Lærða skólann, og segir Árni að 
Jón liafi alla tíð þakkað sér að hann hefði 
komist til mennta.14 Ekkert í minningum 
Jóns eða bréfaskriftum lrans styður þessa 
frásögn Árna, Jón nefnir Árna aldrei einu 
orði sem velgjörðarmann sinn, og er því 
augljóst að öll þessi frásögn Árna um að 
hann liafi í raun komið Jóni til mennta er 
tilbúningur einn. 

Námssamningur Jóns liljóðaði upp á 
þriggja ára lærlingstíma. Þegar suður kora 
þótti Birni Jónssyni t íminn of stuttur og 
ætlaði að fá Jón til að lofa að vera í fjögur ár 
upp á þessi lqör. Jón, sem var öllu gjörsam-
lega ókunnugur og átti engan til að leita 
ráða hjá, færðist undan og lofaði engu, en lét 
þetta danlcast og dragast úr hömlu, og svo 
leið og beið. Hann var í ísafoldarprent-

smiðju frá því sumarið 1877 og til hausts 
1879. í minningabrotinu 1884 lýsir hann 
prentsmiðjuvinnunni svo: 

... kunni jeg hálfilla við vinnu þá, er jeg helzt 
hafði. Þá voru handpressur hafðar til prentunar 
og var jeg að öllum jafnaði látinn dreifa og jafna 
svertunni sem borin var á stílinn, með sívalning 
einum allstórum á sljettu trjeborði, og var það 
einliver leiðinlegasti starfi og hálfþreytandi. Auk 
þessa var jeg látinn bera ísafold um bæinn og 
selja forlagsbækur prentsmiðjunnar. Annars fjell 
mjer vel við forstöðumann og meðeiganda prent-
smiðjunnar Björn Jónsson, en miður við yfir-
prentarann Sigm. Guðmundsson. Jeg var í fæði 
og til húsa hjá útvegsbónda Jóni Ólafssyni í Hlíð-
arhúsum, er bjó rjett hjá, þar sem prentsmiðjan 
þá var (í Doktorshúsi svo nefndu). 

Haustið 1878 sigldi Björn Jónsson til Kaup-
mannahafnar með konu og barn til að ljúka 
lagaprófi sínu, og tók þá Hallgrímur Sveins-
son dómldrkjuprestur, mágur Björns, við 
prentsmiðjustjórninni. Við ritstjórn ísafold-
ar tók Grímur Thomsen og við prófarka-
lestri af henni Magnús Andrésson, cand. 
theol. og biskupsskrifari. Við það að fara 
með prófarkir af ísafold og fleira til hans 
komst Jón í kynni við Magnús. Brátt fór 
Magnús að lofa Jóni að hlusta á og vera í 
t ímum með nokkrum ungum mönnum að 
austan, þar á meðal tveimur bræðrum 
Magnúsar, er hann var að lcenna reil<:ning og 
fleira. Og svo fór að um haustið 1879 lét 
hann Jón byrja að lesa latneska orðmynda-
fræði. Magnús fékk vinnutíma Jóns í prent-
smiðjunni styttan þannig að í stað þess að 
byrja að vinna kl. 7 á morgnana til kl. 9 og 
frá kl. 10 til kl. 3 eftir hádegi og frá kl. 4 síð-
degis til kl. 8 á kvöldin þá byrjaði hann ekki 

14 Þórbergur Þórðarson (1946), bls. 164-67. 
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l'jódminjasafn íslancls 

Magnús 
1922). 

Andrésson prestur og alþingismaður (1845-

að vinna fyrr en kl. 9 á morgnana og vann til 
kl. 7 á kvöldin. Las Jón því undir kennslu-
tíma á kvöldin eftir kl. 7 og var í t ímum hjá 
Magnúsi á morgnana fyrir kl. 9. Þannig leið 
veturinn 1879-80, og lærði Jón undir skóla 
hjá Magnúsi og ýmsum fleirum sem Magn-
ús fékk til að kenna honum. Jón tók inn-
tökupróf í 2. bekk latínuskólans um vorið í 
júní. Hafði hann þá fáum vikum áður feng-
ið algjöra lausn úr prentsmiðjunni, og stóð 
þó Jón ritari heldur á móti því, og lauk hann 
því aldrei h inum upphaflega lærdómstíma. 

Fyrsta veturinn í skóla naut Jón hálfrar 
ölmusu sem var 100 kr. en heillar upp frá 

því, auk heimavistar öll árin. Að öðru leyti 
styrkti Magnús Andrésson hann mjög mik-
ið fyrsta veturinn og einnig foreldrar hans. 
Sumarið 1881 vann Jón í ísafoldarprent-
smiðju, en næsta vetur fékk hann styrk hjá 
Þórði prófasti í Reykholti og var líka hjá 
honum sumurin 1882 og 1883, en foreldrar 
Jóns, flest systkini hans og mikill frænd-
garður úr Reykholtsdal fluttust alfarin til 
Vesturheims sumarið 1882. Þegar Þórður 
prófastur lést hinn 13. janúar 1884 mátt i 
Jón, sem þá var kominn í 5. bekk latínu-
skólans, heita aðstoðarlaus. Hjónin Jón Þor-
kelsson rektor og Sigríður Jónsdóttir, sem 
um haustið 1883 höfðu boðið Jóni að borða 
hjá sér miðdagsmat, af því hann „notaði svo 
vel kennsluna" eins og Jón orðaði það í ævi-
ágripi sínu 1887, buðu honum þá að fæða 
hann að öllu leyti, einnig um sumarið 1884 
er Jón vann í prentsmiðju Sigmundar Guð-
mundssonar í tvo og hálfan mánuð og hafði 
að jafnaði 2 kr. á dag í kaup. Jón, sem var í 
fæði hjá rektorshjónunum næstu ár, trúlof-
aðist haustið 1885 systurdóttur og alnöfnu 
rektorsfrúarinnar, Sigríði Jónsdóttur, en 
hún hafði áður verið trúlofuð Gísla Guð-
mundssyni málfræðistúdent við Kaup-
mannahafnarháskóla sem fyrirfór sér sum-
arið 1884. Þau Jón og Sigríður gengu í hjóna-
band 1887 og varð þriggja barna auðið, en 
aðeins eitt þeirra, Steingrímur rafmagns-
stjóri í Reykjavík, náði fullorðinsaldri. 

Prentneminn Magnús Ingvaisson 

Magnús fæddist hinn 10. ágúst 1864 á Litla-
Búrfelli í Svínadal í Húnavatnssýslu, sonur 
Ingvars Þórðarsonar bónda og konu hans 
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Svanborgar Grímsdóttur sem þar bjuggu. 
Var Ingvar elstur þeirra sjö barna er þau 
eignuðust. Ingvar bóndi andaðist 1871 er 
Magnús var liðlega sex ára. Svanborg flutt-

ist fyrst að Auðkúlu en árið 1873 suður að 
Brunnastöðum á Vatnsleysuströnd, og til 
Reykjavíkur er hún komin 1878. 

Vorið 1878 var Magnús á Ásgautsstöðum 
í Stokkseyrarhreppi hjá Jóni Björnssyni 
presti. Hinn 26. maí, tveimur dögum áður 
en hann var fermdur, skrifar hann móður 
sinni og segir það ákveðið að hann fari til 
Reykjavíkur með presti og vonast til að geta 
komist í prentsmiðjuna.15 Prentsmiðjan sem 
um ræðir var ísafoldarprentsmiðja þar sem 
Sigmundur Guðmundsson var yfirprentari 
og Jón Steingrímsson var búinn að vera lær-

lingur í tæpt ár. 
Svanborg fluttist frá Reykjavík norður að 

Auðkúlu á ný haustið 1880, og í október 
skrifar Magnús móður sinni. Hann segist 
alltaf vera að lesa á kvöldin ýmsar fræði-

bækur svo sem landafræði og mannkyns-

sögu frá því hann komi heim úr prentsmiðj-

unni og ætli sér að halda því áfram allan 
veturinn og lesa allar þær bækur sem hann 
geti haft gagn af. Hann segir ennfremur að 
Sigmundur hafi hálflofað sér að segja sér til 
í dönsku á sunnudögum í vetur. Magnús bjó 
hjá Torfa Þorgrímssyni prentara í ísafoldar-

prentsmiðju, tengdaföður Sigmundar, í húsi 
Torfa við Skólavörðustíg 8:16 

Jeg sit nú hjer uppi á svefnkamisinu mínu að 
skrifa þettað brjef, en systurnar og Ásmundur 
[Torfason prentara] sofa eins og hrútar hjer í 
kringum mig, því það var allt í veislunni hennar 
Bjargar [Jónsdótturj í Hlíðarhúsum í nótt og hans 
síra Einars [Vigfússonar], og var hún haldin á 

sii'r - -i " 
i-'Kaqiiu^ dnqvaxbtoti 

J"YI*OGKAFH. 

^JMJTILQ t^rm riu>MA, a% Jmifc- *■**--; 

M. ftvnwís Z*- f° A l £ð 'Uf f*>jw 

%?,** 4o<^*fate*jr* f
f '^ 

{Jw zMvcJ sHtjA ?Jf fJ>, fi* fi> *~ 

fy ^V.lrtMMC W J 'f^ A*'f**b 

vfasJJ^ 4ncrMjJ>, fr*fo-*#tj*~ 

0$ tJ^ JriJA7n> fyrcx> /**&*, ftJff-

4J& cJirt'HltdtyL' *s £***£' ■íörmc' MUfrrlfd 
Sendibréf Magnúsar Ingvarssonar til Svanborgar 
Crímsdóttur, móður sinnar, dags. 26. ágúst 1882. 
Elsta(?J heimild um bréfsefni með persónulegum bréf-

haus. Engin mynd mun vera varðveitt af Magnúsi. 

hospíthalinu og var þangað til kl. 3 í nótt, og var 
margt fólk þar, skólapiltar og ýmislegt rusl. 

Rúmum mánuði síðar skrifar Magnús og 
segir að sér líði vel, hann sé oftast að lesa og 
læra fyrir utan vinnutímann. Hann sé kom-

inn í t íma til Sigmundar og þeir allir strák-

arnir í Torfahúsi og læri dönsku, sögu og 
landafræði, og hafi einn t íma í viku fyrir 
livert. Fyrst hafi bræðurnir, synir Torfa 
prentara, farið til Sigmundar og þá hafi sig 
farið að langa lílca og spurt livað hann tæld 

15 Lbs 5224 4to (MI til SvG, 26.5. 1878). 
16 Lbs 5224 4to (MI til SvG, 17.10. 1880). 
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fyrir tímann. Sagðist Sigmundur taka 10 
aura um tímann fyrir þá bræður en vildi 
gjarnan taka hann fyrir eitthvað minna. 
Magnús var jafnframt í söngtímum tvisvar í 
viku hjá Jónasi Helgasyni og þótti það 
skemmtilegt.17 

Hinn 30. mars 1881 skrifar Magnús móð-
ur sinni og segir frá slysinu er póstskipið 
Phönix strandaði hinn 31. jan. 1881 fram 
undan Skógarnesi í Miklaholtshreppi. Urðu 
margir fyrir tjóni, þar á meðal ísafoldar-
prentsmiðja sem missti mikinn pappír. Var 
varla hægt að prenta fyrir pappírsleysi, og 
þurfti Torfi prentari að ganga iðjulaus til 
þess að prentnemarnir hefðu nóg að gera því 
að prentsmiðjan var skuldbundin að sjá 
þeim fyrir fæði og öðrum þurftum meðan á 
námstímanum stóð, hvort heldur nóg væri 
að gera eða ekki. Menn vonuðust eftir papp-
ír með næsta póstskipi, Arcturusi, en ef 
hann kæmi ekki yrðu þeir allir verklausir 
og ekkert prentað fyrr en Arcturus kæmi 
þarnæst.18 

Prentsmiðjuhúsið 

í mars 1881 segir Magnús Ingvarsson móður 
sinni að Sigmundur prentari ætli að fara að 
byggja steinhús í vor og hafi nóg að gera 
með að hugsa um það. Húsið eigi að standa 
á túninu við Bakarastíginn, „milli Lands-
höfðingjans og Amtmannsins", og þangað 
eigi að flytja prentsmiðjuna. Hlakkar Magn-
ús til því að honum finnst þetta skemmti-
legur staður.19 Húsið sem hér um ræðir er í 
dag Bankastræti 3. 

Jafnframt segir Magnús að Sigmundur 
ætli að flytjast úr Torfahúsi á krossmess-
unni (3. maí). Hann sé búinn að fá nóg af því 

að vera þar og þyki fólkið vilja ráða yfir sér 
og einkum Guðbjörgu, konu sinni. Einkan-
lega sé samkomulagið erfitt við Þóru, elstu 
systurina, því að hann geri ekki mikið úr 
þeim systrum og það líti út sem honum 
þyki skömm að því fólki.20 

í ódagsettu bréfi frá því um sumarið 1881 
þegar farið er „að þinga í Alþingishúsinu 
hinu nýja" skrifar Magnús og segir að „Jón 
frændi [sé] kominn í prentsmiðjuna til okk-
ar, og verður hann þar í sumar, mildð stóð 
hann sig vel við prófið þegar skólanum var 
sagt upp, hann fór upp í þriðja bekk, og varð 
efstur af 26". Það séu „óslurpinn [!] öll að 
gjöra hjá okkur í prentsmiðjunni, það er ver-
ið að prenta tvær kvæðabækur hjá okkur, 
eptir Steingrím Thorsteinsson önnur, en 
hin eptir Sigvalda Jónsson einhvern fyrir 
norðan, sem nú er dáinn, þú kannast 
kannske við hann".21 Kvæðabókin eftir 
Steingrím er að því leyti merkileg að þetta 
er ein fyrsta bókin prentuð á íslandi sem 
bundin er í forlagsband með blindþrykktum 
slcreytingum á fremra og aftara spjaldi. 

í byrjun september skrifar Magnús og seg-
ir að Sigmundur sé nærri því búinn að koma 
húsinu upp og sé það „gróflega stórt og fal-
legt hús". Magnús segist hafa hitt Einar Ás-
mundsson í Nesi og talað oft við hann. Á 
meðan Einar sat á alþingi um sumarið lét 
hann prenta tvö tölublöð af Fróða í ísafold-
arprentsmiðju svo að hann lcom oft í prent-
smiðjuna til að vitja um blaðið.22 Þessi tvö 

17 Lbs 5224 4to (MI til SvG, 28.11. 1880]. 
18 Lbs 5224 4to (MI til SvG, 30.3. 1881). 
19 Lbs 5224 4to (MI til SvG, 30.3. 1881). 
20 Lbs 5224 4to (MI til SvG, 30.3. 1881). 
21 Lbs 5224 4to (MI til SvG, ódagsett, sumarið 1881). 
22 Lbs 5224 4to (MI til SvG, 2.9. 1881). 
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Ljósm. Sigfús Eymundsson. - l'jó<)miniíisiitn lshmds. 

Horft upp Bankastræti árið 1886 um það leyti cr ísafoldarprentsmiðja var flutt úr Bankastræti 3 og Landsbankinn 
var stofnaður þar. Til vinstri er hús landshöfðingja, síðar stjórnarráðshús, og ofan Bankastrætis 3 er hús amtmanns. 
Myndin er tekin við jarðarför Danícls Bcrnhöfts bakara. 

tölublöð eru nr. 49 og 50, dagsett 28.7. 1881 
og 12.8. 1881. Blöðin næst á undan og eftir, 
nr. 48 og 51, voru prentuð á Akureyri og 
dagsett 30.7. 1881 og 27.8. 1881. Þrátt fyrir 
að 48. tbl. hafi þannig komið út á eftir því 
49. er dálkatalið rétt, vel má reyndar vera að 
önnur dagsetningin sé röng enda dagsetn-
ingarnar á blöðunum ekki alltaf réttar. 

Magnús skilar og góðri kveðju frá Jóni 
frænda sem „hefir verið í prentsmiðjunni í 
sumar hjá okkur, og nú ætlar hann að fara 
úr henni á Laugardaginn, og fara snöggvast 
uppeptir [í Reykholtsdal], og vera þar þang-

23 
að til að hann fer í skólann ap tu r" . ' 

í bréfi dagsettu í Reykjavík þann 22. 
október 1881 færir Magnús fram játningu til 
móður sinnar:24 

En ekki er eg enn þá búinn að leggja peninga þína 
í sparisjóðinn, og skal eg nú segja þjer hversvegna 
það er: Svoleiðis var, að þegar eg í sumar ætlaði 
að leggja þá inn, stóð svo á fyrir Sigmundi að 
hann hafði ckki nóga peninga til að borga með 
verkamönnunum, sem voru að byggja húsið 
hans, og hann vissi af að eg hafði þessa peninga 
undir höndum, svo hann spurði mig hvort að eg 
vildi ekki lána sjer þessa peninga fram eptir 

23 Lbs 5224 4to (MI til SvG, 2.9. 1881]. 
24 Lbs 5224 4to (MI til SvG, 22.10. 1881) 
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sumrinu, og sagðist skyldi borga mjer eins mikla 
rentu og eg fengi fyrir þá í sparisjóðnum, svo að 
eg ljet tilleiöast og lánaði honum þá, af því eg gat 
ómögulega neitað honum um þá af því að eg vissi 
að það var áreiðanlegur maður, og svo af því mjer 
[er] alltaf vel við hann, vegna þess að hann er 
mjer heldur góður. Og svo hefur það nú dregist 
að hann [borgaði] mjer þá, af því að eg hefi ekki 
getað verið að „rukka" hann um þá, af því mjer 
hefur fundist það koma í sama staönum niður 
hvort að þú hefir fengið rentu hjá honum eða 
sparisjóðnum. En fer eg að taka þá hjá honum 
bráðum og láta í sparisjóðinn. Og ætla eg nú að 
biðja þig góða mamma að segja mjer hvort þjer 
[hefir] mislíkað þetta - að eg ljet þig ekki vita af 
því - eða eigi. 

Magnús segist ennfremur ætla að fara að 
læra ensku hjá Jóni Ólafssyni því hann sé 
nú sestur að í bænum og kenni ensku í lat-
ínuskólanum í öllum bekkjum. Hann hafi 
auglýst í blöðunum að hann vildi kenna 
ensku fáeinum piltum, „svo að Torfi ljet 
Ásmund fara til hans, og þá langaði mig nú 
líka að fara". Jafnframt segir Magnús að Jón 
ætli líka að halda áfram með að rita 
„Skuld", strax eftir nýárið.2S Jón hafði byrj-
að útgáfu Skuldar á Eskifirði 1877 og gefið 
blaðið út þar þangað til í október 1880 en 
hafið útgáfu blaðsins að nýju í Kaupmanna-
höfn í ársbyrjun 1881 og gaf þar út 14 tölu-
blöð fram í maílok. 

Þá skýrir Magnús móður sinni frá því að 
vinskapurinn milli eiganda og ábyrgðar-
manns Þjóðólfs, Kristjáns Ó. Þorgrímssonar, 
sem keypt hafði Þjóðólf af Matthíasi 
Jochumssyni í árslolc 1880, og bæjarfóget-
ans í Reykjavík, Theodors Jónassen, sé far-
inn að minnka því Kristján hafi orðið að 
greiða Theodor 100 kr. fyrir það sem stóð í 
Þjóðólfi um fógetann út af mormónamál-
inu. „Var það þó ekki eiginlega Kristján sem 

hefir ritað það, heldur [Egill] Egilsson, því 
hann ritar mestallt í Þjóðólf þó Kristján eigi 
að heita ritstjórinn, en svo skellur allt á 
Kristjáni sem óforskammað er, af því hann 
þykist rita allt sem stendur í blaðinu, og það 
er líka mátulegt handa honum, og nú segir 
Kristján að fógetinn sje vesti maður, og 
hann hefir meðgengið það við Sigmund, að 
Theodór hafi alltaf látið sig vinna í málum, 
meðan þeir voru vinir."26 

í bréfi dagsettu 27. mars 1882 segir Magn-
ús: „Ekki erum við enn þá fluttir í hið nýja 
hús Sigmundar, en það stendur nú til fyrir 
páskana núna, það er orðið mikið fallegt og 
stöndugt hús, og eitt af þeim bestu húsum 
hér í bænum, og það hefir líka kostað mik-
ið sem von er til, og eg er alltaf að hlakka til 
að komast þangað".27 

Ekki varð þó úr að Sigmundur Guð-
mundsson flyttist í nýja húsið því hann 
seldi það Sigurði Kristjánssyni prentara og 
síðar bókaútgefanda, og leigði Sigurður síð-
an ísafoldarprentsmiðju sem var þar til húsa 
1883-86 er Landsbanki íslands tók til 
starfa. 

Prentað og ekki prentað 
í nóvember 1880 skrifar Jón Steingrímsson 
Svanborgu föðursystur sinni og segir henni 
þær fréttir að mágkona hennar, maddama 
Guðrún á Mógilsá, ekkja Magnúsar Gríms-
sonar á Mosfelli, sé dáin fyrir skemmstu. 
Það hafi verið prentuð eftir hana grafskrift í 
ísafoldarprentsmiðju sem Benedikt Gröndal 

25 Lbs 5224 4to (MI til SvG, 22.10. 1881). 
26 Lbs 5224 4to (MI til SvG, 22.10. 1881). 
27 Lbs 5224 4to (MI til SvG, 27.3. 1882). 
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hafði gert, en hann hafi ekki séð hana enn.28 

Magnús skrifar líka móður sinni og segir frá 
andláti maddömunnar og að það hafi verið 
„prentuð grafskrift eptir hana hjá okkur, og 
sendi eg þjer hana hjer með innan í skyrtun-
um".2 9 Jón sendi Svanborgu aftur á móti 
„hjer innan í erfiljóð eptir Ólaf Einarsson; 
jeg hugsa, að þjer kynni að þykja vænt u m 
að sjá þau, þó eru þau ekki neitt vel orkt, 
þótt eitt af beztu skáldum skólans hafi orkt 
þau, nl. Einar Hjörleifsson".30 

Það eru þó ekki eingöngu grafskriftir og 
þess háttar smáprent sem Svanborg hefur 
áhuga á. í bréfi til hennar í febrúar 1883 seg-
ist Tón ekki geta orðið við bón hennar „með 
gleðileikritin núna í bráðina, því að annað 
þeirra: Brellurnar (Intrigerne) eptir Hostrúp, 
get jeg ekki skrifað upp núna fyrst um sinn, 
því að það þarf svo langan t íma til þess, en 
samt skal jeg hugsa til þín með þær. En hitt: 
Prófastsdóttirín, nýsamið af Valtý Guð-
mundssyni og Stefáni Stefánssyni frá Heiði, 
fæ jeg ekki einu sinni að skrifa upp".31 

Andlát Jóns ritara 

Jón Jónsson landshöfðingjaritari andaðist í 
ársbyrjun 1883. Hann hafði í öll þau 10 ár 
frá því hann kom til landsins og tók við 
embætt i landshöfðingjaritara 1. apríl 1873 
verið aðsópsmikiil í þjóðfélaginu, setið á al-
þingi og haft margvísleg afskipti af stjórn-
málum og blaðaútgáfu. 

Jón Steingrímsson skrifaði Svanborgu 
hinn 1. febrúar 1883 og sagði það helst tíð-
indum sæta að Jón ritari hefði látist hinn 4. 
janúar. Hann hefði verið veikur marga daga 
á undan en farið allajafna á fætur og ekki 
hlíft sér venju framar;32 

Oálnn 4 (6), ssptambar 1908. 
Jón Ólafsson ritstjóri og alþingismaður. Magnús lœrði 
ensku hjá Jóni fyrir Ameríkuförina. 

... varð liann svo brjálaður 3. jan. og fór þá víða 
hjerna um bæinn; gaf Schierbeck, landlæknirinn 
nýi, honum inn svefnmeðal og vaknaði hann 
eklú framar. Óvinir Scli. notuðu það fljótt til að 
segja, að liann liefði drepið ritarann, en Sch. fjelck 
að lcryfja hann og sagði, að blóð liefði lilaupið í 
heilann á honum, og þó hann hefði lifað, þá 
mundi hann ekki hafa náð fullu viti aptur. 
Vart mun ofsagt að óvinir Georgs Schier-
becks landlæknis hafi velt sér upp úr and-
láti ritarans. I bréfi til Magnúsar Andrésson-

28 Lbs 5224 4to (JSt til SvG, 26.11. 1880). 
29 Lbs 5224 4to (MI til SvG, 27.11. 1880). 
30 Lbs 5224 4to (JSt til SvG, 26.11. 1880, viðbót, dags. 

2.12. 1880). 
31 Lbs 5224 4to (JSt til SvG, 1.2. 1883). 
32 Lbs 5224 4to (JSt til SvG, 1.2. 1883). 
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ar, sem þá var orðinn prestur á Gilsbakka í 
Hvítársíðu, dagsettu 8. janúar 1883 skrifar 
Jón Steingrímsson:33 

Óvinir Sch. lugu því, að ritarinn hefði vaknað, 
þegar höfuðið var klofið. Það er eitt dæmi meðal 
margra upp á illgirni þeirra. Jarðar-för hans fer 
fram á föstudaginn 12. þ.m. Nú er Jón ritari orð-
inn allra bezti maður í munni brodda hjer í bæn-
um og þess háttar manna; þeir segja: „Hann var 
ofgóður maður til að lifa". 

Breytingar í blaðaútgáfunni 

í bréfinu 8. janúar 1883 segir Jón Stein-
grímsson Magnúsi Andréssyni fréttir af 
blaðaútgáfunni í Reykjavík. Jón Ólafsson sé 
að sögn í mik lum kröggum eftir lát ritarans, 
sem ætlaði að verða hans önnur hönd við 
útgáfu Þjóðólfs sem Jón Ólafsson hafði 
keypt og sameinað Skuld. Sé 1. nr. komið út 
af honum, en í síðasta númerinu af Slutld 
(29. des.) séu roknaslcammir um bæjarfóget-
ann Theodor Jónassen og Grím Thomsen, 
og „segja menn, að skammirnar um Grím 
sjeu í þeim tilgangi gerðar, aö Jón Ól. ætli 
sjer að lána peninga hjá síra Þórarni í Görð-
um, og vonað, að sjer mundi þá ganga bet-
ur". 

Einnig segir Jón Steingrímsson Magnúsi 
að Kristján Ó. Þorgrímsson, fyrrum eigandi 
Þjóðólfs, og Einar Þórðarson prentari hafi 
stofnað blað er þeir nefni „Suðra". Hafi þeir 
fengið Gest Pálsson sem ritstjóra, en Gestur 
ritstýrði nokkrum síðustu tölublöðunum af 
Þjóðólfi áður en Jón Ólafsson keypti blaðið 
af Kristjáni í árslolc 1882. Jón Steingrímsson 
segir 1. nr. af Suðra komið út og líti dável 
út, „en hárugt mun vera hermt frá sumu og 
talsvert slcrum, svo sem t.d. í greininni um 
leildna hjerna í slcólanum [...] Síra Þórður 

fær „Suðra" og lætur þig víst fá expl. ef þú 
hefur ekki fengið það áður".34 

Prentun Þjóðólfs hafði flust yfir í ísafold-
arprentsmiðju í ársbyrjun 1882 en Skuld 
sem Jón Ólafsson ritstýrði var prentuð í 
Prentsmiðju Einars Þórðarsonar. Þegar Jón 
keypti Þjóðólf og sameinaði blöðin 1883 
hvarf Skuld úr sögunni sem sérstalct blað. 
Þar með var prentsmiðja Einars án blaðs, og 
voru það því mildir hagsmunir fyrir prent-
smiðjuna að hið nýja blað Suðri skyldi l<;om-
ast á fót og vera prentað lijá Einari. 

Og fleira hefur Einar prentari haft á prjón-
u n u m til að útvega prentsmiðju sinni verk-
efni því að í októberlok 1883 skrifar Jón 
Magnúsi og segir að Einar prentari ætli 
„einnig að gefa út tímarit með Gest fyrir rit-
stjóra, annað en Suðra,- þar í á að verða 
skáldskapur, eintómur slcáldskapur eptir 
Gest (og Einar?)".35 Ekkert varð þó úr þess-
u m áformum, og örlög Prentsmiðju Einars 
Þórðarsonar urðu ekki umflúin. Hún hætt i 
störfum í maí 1886, og keypti Björn Jónsson 
pressuna og prentáhöldin og sameinaði ísa-
foldarprentsmiðju. Lauk þar sögu prent-
smiðjunnar sem átti upphaf sitt að rekja til 
fyrstu prentsmiðju á íslandi sem kom að 
Hólum um 1530. 

Vesturh eim sferðin 

Árin upp úr 1880 voru mikil harðindaár. 
Auk þess gekk slæm mislingasótt sumarið 
1882 er lagði marga að velli. Stórir hópar 
fólks fluttust til Vesturheims, og meðal 

33 Lbs 5219 4to (JSt til MA, 8.1. 1883). 
34 Lbs 5219 4to (JSt til MA, 8.1. 1883). 
35 Lbs 5219 4tO (JSt til MA, 31.10. 1883). 
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Pjóöminjasafn hlands. 

Sigmundur Guðmundsson prentari (1853-98). 

þeirra voru foreldrar og flest systkini Jóns 
Steingrímssonar ásamt ýmsu frændfólki 
hans. Magnús Ingvarsson skrifar móður 
sinni í júlí 1882 og segir að nú sé Jón einn 
eftir en hann sé aldeilis ekki á þeim buxun-
u m að fara. Jafnframt segir Magnús að hann 
hafi sjálfur „þá trú á Ameríltu [...], að það sé 
eins hægt að lifa þar fyrir svona familíur og 
einhleypa menn, eins og að vera að volkast 
hér í liarðindunum, og veikindum sem nú 
ganga um allt land, og ef þriðji veturinn ríð-
ur nú yfir okkur íslendinga, líkur liinum 
2veimur undanfarandi, þá: „lýst mér ekki á 
blikuna", þó eg sje nú ekki búandi maður".36 

Sigmundur Guðmundsson yfirprentari í 
ísafoldarprentsmiðju ákvað að flytjast til 
Ameríku með fjölskyldu sinni og fór af 

landi brott laugardaginn fyrir páska hinn 24. 
mars 1883 með póstskipinu „Georg" áleiðis 
til Edinborgar. Fyrir prentsmiðjuna var 
þetta mikil blóðtaka. „Enginn af þeim, sem 
eru í ísafoldarprentsmiðju, vill kannast við, 
að hann sje yfirprentari; þó m u n Sigurður 
Kristjánsson vera það" skrifar Jón Magnúsi 
Andréssyni u m miðjan apríl. Ennfremur 
segir Jón að Einar gamli Þórðarson hafi siglt 
„með síðasta póstskipi að sögn til að fá sjer 
prentara (reyndar segja þeir það ekki, sem 
segja að Einar hafi farið til Ameríku að fá 
sjer konu(!!)). Honum hefur gengið illa 
vinnumannahaldið í vetur, og hefur hann 
nú enga eptir, nema Benedikt og 1 eða 2 
stráka".37 Einari sem var 64 ára og orðinn 
ekkjumaður í þriðja sinn gekk prentsmiðju-
reksturinn illa, hann missti ýmis stórverk 
svo sem Alþingistíðindi til ísafoldarprent-
smiðju og hélst jafnframt illa á starfsmönn-
um. Benedikt Pálsson prentari fór líka frá 
honum yfir í ísafoldarprentsmiðju ári síðar 
og gerðist yfirprentari þar. 

Vesturferð Sigmundar prentara hafði af-
drifarík áhrif á framtíð Magnúsar Ingvars-
sonar. í bréfi til móður sinnar skrifar Magn-
ús á föstudaginn langa 1883 að Sigmundur 
ætli til Ameríku og hann fari með honum. 
Hann kveðst ekki viha verða eftir í prent-
smiðjunni þegar Sigmundur sé farinn því38 

að Torfi gamli og Ásm. sonr hans eru þar,- Torfi 
vill náttúrlega koma Ásm. sem mest fram, og 
þótti eg vera þar til fyrirstöðu og Jiess vegna kom 
okkr hálf illa saman stundum, en þó ekkert til 
muna, eða réttara sagt til skaða. - En þegar hann 
vissi að eg var farinn að hugsa um að fara þetta, 

36 Lbs 5224 4to (MI til SvG, 14.7. 1882). 
37 Lbs 5219 4to (JSt til MA, 17.4. 1883). 
38 Lbs 5224 4to (MI til SvG, 23.3. 1883). 
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þá var allt gott; þá var eg einn sá bezti drengur 
sem hann hafði verið samtíða. 
Magnús átti eftir um það bil hálfan þriðja 
mánuð af lærdómstímanum í prentsmiðj-
unni, en fékk sig lausan „með mestu harð-
filgni" hjá Hallgrími Sveinssyni dómkirkju-
presti, sem var yfirmaður prentsmiðjunnar í 
fjarveru Björns ritstjóra. „[...] hann vildi 
ómögulega sleppa mér," skrifaði Magnús,39 

en þó gerði hann það, svo af því getur þú séð að 
eg var allt annað en rekinn burtu. Eg fékk hjá 
prentsmiðjunni nýjan fatnað og ýmislegt, og 
skilst við hana (eða hennar menn) með góðri vin-
semd. - Eg er einnig fullnuma í handverki mínu; 
og get eg gengið að því í Amer. ef svo ber undir, 
og Guð lofar mér að lifa. 

I tveimur bréfum til móður sinnar lýsir 
Magnús vesturferðinni. Gekk ferðin frá ís-
landi heldur illa, og fengu útflytjendurnir 
vont veður alla leið til Edinborgar sem þeir 
komu til eftir sjö daga siglingu. Kveðst 
Magnús þá s tundum hafa verið lítið eitt sjó-
veikur, en kona Sigmundar, Guðbjörg (sem 
þá var ófrísk að þriðja barni þeirra hjónanna, 
Herberti síðar prentsmiðjustjóra), hafi verið 
mjög veik alla leiðina.40 í Edinborg hafði 
Sigmundur ýmsum verkefnum að sinna svo 
ferðalangarnir s taðnæmdust þar fáeina daga 
en fóru síðan til Glasgow „með járnbraut 
yfir endilangt Skotland, það ferðalag tók hér 
um bil hálfan dag, og þótti mér á þeim dög-
um eins skemtilegt og það var nýtt til mín 
að hvirflast í gufu-vögnum yfir landið" 
skrifar Magnús fimm árum síðar. Þegar 
vesturfararnir komu til Glasgow fóru Sig-
mundur, hans fólk og Sigfús Eymundsson 
sem var og með í för á eitthvert hótel þar 
sem beðið skyldi uns gufuskipið yrði tilbú-
ið til Ameríkuferðar. Kom ferðalöngunum 

saman um að þeir skyldu allir hittast hinn 
næsta dag um borð í skipinu. Skömmu eftir 
að Magnús kom um borð fékk hann bréf frá 
Sigmundi þar sem hann kvaddi Magnús og 
sagðist ekki fara með skipi þessu til Amer-
íku og ekki vita hvað hann ætlaði sér að 
gera, „og það er allt og sumt er eg hefi heyrt 
frá honum síðan upp til þessa dags".41 

Þótt Magnúsi brygði náttúrlega við þessi 
tíðindi ákvað hann engu að síður að halda 
ferð sinni áfram. Sigmundur dvaldist hins 
vegar í Skotlandi u m hríð, kynnti sér prent-
smiðjumál og fékk þjálfun í prentsmiðju Ed-
inborgarháskóla, keypti sér nýja prent-
smiðju og sneri aftur til íslands. 

Illdeilm 1883-84 

Það er kunnara en frá þurfi að segja að þeir 
sem stóðu í fremstu röð í blaðaútgáfu á 19. 
öld áttu oft í illdeilum og málaferlum sín í 
milli. Mun fleiri menn en ritstjórarnir ein-
göngu drógust inn í deilur þessar, og skulu 
hér tínd til nokkur dæmi úr bréfum Jóns 
Steingrímssonar til Magnúsar Andréssonar. 

Valdimar Ásmundsson, sem hóf útgáfu 
Fjallkonunnar 1884, var þegar árið áður orð-
inn flæktur í illdeilur við Gest Pálsson rit-
stjóra Suðra og var „við undirrjett [...] 
dæmdur í 50 kr. sekt í brjefmeiðyrða-máli 
þeirra Gests. Hann (V.Á.) hefur nýl. samið 
stafrófskver, en Sig. Kristjánsson gefið út."42 

Stafrófskver Valdimars kom fyrst út í 
Reykjavík 1878, prentað hjá Einari Þórðar-
syni, en var nú prentað í annað sinn með 

39 Lbs 5224 4to [MI til SvG, 23.3. 1883]. 
40 Lbs 5224 4to [MI til SvG, 12.8. 1883]. 
41 Lbs 5224 4to [MI til SvG, 18.11. 1888]. 
42 Lbs 5219 4to [JSt til MA, 30.9. 1883]. 
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t i t l inum Ritreglm í Prentsmiðju Björns 
Jónssonar á Akureyri. Ritregluskrattamir 
eins og meistari Þórbergur kallaði ritið43 

voru alls gefnir ú t 6 sinnum, síðasta útgáfan 
var prentuð í ísafoldarprentsmiðju 1907. 

Jón hefur ekki sérlega mikla samúð með 
Gesti Pálssyni en blöskrar þó hvernig vegið 
er að honum:44 

Eitt þótti mjer nýl. ekki sæma rektor [Jóni Þor-
kelssyni] og Steingr. Thorst. [yfirkennara] af því, 
er þeir gerðu sem óvinir Gests. Þeir ásamt fleiri 
óvinum G. (Halldóri stud. Bjarnarsyni, Stefáni 
stud. Jónssyni, Jóni stud. Jónssyni, Þorst. stud. 
Erlingssyni (sbr. Suðra síðast með hina 2 síðast-
nefndu; um dimission Þorst. og um rejection 
Jóns frá heimspekisprófinu á prestaskólanum), 
o.fl.])] sóru í máli Gests og Valdimars Ásm. um 
þjófnaðaráburð V. á G., að þeir hefðu heyrt, að 
Gestur hefði átt að taka bækur í Höfn frá Páli 
stud. Bjarnarsyni, en mundu ekki, hver hefði 
sagt. Þetta þykir mjer ósæmilegt og ósamboðið 
öðrum eins mönnum og rektor og Stgr. Hina læt 
jeg vera. 

Menn stefndu liver öðrum, og ef eldd var 
stefnt var það áJitið sönnun þess að áburð-
urinn væri sannur:45 

Þeir eru sífellt að skammast Jón Ól. og Gestur P. 
og nú hefur Valdim. Ásm. bætzt við móti Gesti, 
en svei þeim öllum. Valdim. hefur stefnt G. fyr-
ir skammirnar í Suðra síðast: „flækingsgrey, 
iðjulaus, gefið að borða, ekki talandi við fyrir 
menntaða menn" o.s.frv. En ekki hefur G. stefnt 
og stefnir ekki V. fyrir Þj.greinina: guðleysið, 
þjófnaðinn eða svikin o.fl. Gestur játar með því 
opinberl., að h[an[n sje guðlaus, eins og hann líka 
sýndi, þar sem hann tók ummæli rektors í þá átt, 
í málinu á milli þeirra, burt með öllu. 

Þótt það sé í ú tkant i bóksögunnar að greina 
frá því livernig menn notuðu óslcorin tó-
baksblöð sem þerripappír áður en þau voru 
slcorin niður til neyslu er það þó engu að 

síður eftirtelctarvert hvaða afleiðingar nýtt 
blelc með eitruðum efnum hafði:46 

Halldór Friðriksson hefur legið nú á 3. viku 
þungt haldinn í hcimakomu, sem sagt er eptir 
Schierbeck, að hafi orsakazt af því, að Halldór er 
vanur að þurka með neftóbaki allt blautt blek 
(nú hefur hann anilínblek) af því, er hann skrifar 
og tekur svo allt í nefið á eptir. Það er og sagt, að 
óvinir H. t.d. Jón Ólafss. hafi heitið á Stranda[r]-
kirkju, ef H. hrykki upp af; þykir þjer ekki týra! 

I mars 1884 slcrifar Jón Magnúsi og segir 
blöðin „fremur spök,- þó lrefur Eggert Gunn-
arsson fengið að bragða á beizl<um sannleik-
anum að mörgu leyti í Þjóðólfi, en ísaf. hef-
ur borið í bætiflálca fyrir liann".47 Eggert átti 
í mik lum fjárliagserfiðieiluim u m þessar 
mundir, ekki síst vegna erfiðleilca Sunn-
lenslca síldveiðifélagsins sem hann hafði 
stofnað og margir iagt fé sitt í. Eggert livarf 
af landi brott 1884, og er ekki vitað hver af-
drif lians urðu. 

í marsbréfinu segir Jón ennfremur:48 

Jón Ótafsson hefur verið dæmdur í sektir í máli 
sínu við Lárus Sveinbjörnsen, og einnig við Gest; 
enn fremur bættist við sekt í Tryggvamálinu fyr-
ir yfirrjetti og ef til vill í fleiru; varð þetta alls svo 
mikil upphæð, að Jón hafði ekki til að borga, og 
var aitalað, að hann ætlaði að láta setja sig í 
skuldafangelsi; en ekki varð þó af því; hef jeg 
heyrt, að síra Þórarinn í Görðum hafi lánað hon-
um eitthvað af peningum; og svo hefur Jón áfrýj-
að Tryggva-málinu til hæstarjettar. Jón er annars 
umsetinn og í vargakjöptum, eins og sjá má á 
því, er Halldór Friðriksson bað prentara þann í 
Kaupmannahöfn, er prentað hafði Skuld fyrir 

43 Þórbergur Þórðarson (1973), bls. 9. 
44 Lbs 5219 4to (JSt til MA, 31.10. 1883). 
45 Lbs 5219 4to (JSt til MA, 22.11. 1883). 
46 Lbs 5219 4to (JSt til MA, 22.11. 1883). 
47 Lbs 5219 4to (JSt til MA, 7.3. 1884). 
48 Lbs 5219 4to (JSt til MA, 7.3. 1884). 
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Jón, og átti síðan hjá honum um 300 kr., að lofa 
sjer að höfða skuldamál á hendur Jóni og gefa sjer 
fullmakt til þess. Þetta gerði prentarinn. En Jón 
l<omst að þessu, og sendir því með síðasta póst-
skipi (hinu sama, sem H. f jekk leyfið með) skuld-
ina, svo Halldór vissi ekki af. Síðan kemur Hall-
dór með stefnu til Jóns, en þú getur nærri um 
kveðjur og orð þau, er þeim fórust þá á milli. 

Prentsmiðja Sigmundar 
Guómundssonar 

f ísafold í nóvember 1883 auglýsir Sigmund-
ur Guðmundsson að hann hafi fengið kon-
ungsleyfi til að stofna prentsmiðju. Með því 
að komin séu til hennar öll áhöld, svo sem 
spónný, stór og vönduð hraðpressa og mild-
ar birgðir af fjölbreyttum, móðins leturteg-
undum, tilkynnir hann að prentsmiðjan 
muni taka til starfa í lok mánaðarins. Muni 
hann þá taka til prentunar alls konar bækur 
og bæklinga er prenta megi með latneskum 
letrum [!] og líka alls konar lausaprent svo 
sem eyðublöð, reikninga, veislukvæði, dans-
seðla, matseðla, „vísitkort", plaköt, boðs-
bréf, umburóarbréf, grafljóð, útfararminn-
ingar o.fl. 

Vegna sinna vönduðu verkfæra og einnig 
þess að hann síðastliðið sumar naut tölu-
verðrar tilsagnar og æfingar í ýmsu því 
vandasamasta í prentlistinni, í hinni ágætu 
prentsmiðju háskólans í Edinborg, vonaðíst 
Sigmundur til að geta boðið löndum sínum 
hið besta prent sem völ væri á með jafngóð-
u m kjörum og aðrir samiðnaðarmenn hans 
og sömuleiðis að geta leyst prentunina 
greiðlega af hendi.49 

Réttum mánuði fyrr skrifar Jón Stein-
grímsson Magnúsi Andréssyni og segir það 
helst að frétta úr Víkinni að Sigmundur 

prentari, sem ætli að setja upp prentsmiðju 
sína í Merkisteini, húsi Schous steinhöggv-
ara við Hlíðarhúsastíg, ætli eftir nýárið að 
fara að gefa út blað sem eigi að heita Fjall-
konan. Valdimar Ásmundarson [!] eigi að 
vera ritstjóri og „verður víst sitt af hverju 
tagi í eptir útgefandanum að dæma".50 

Prentsmiðja Sigmundar var reyndar aðeins 
um skamma hríð í Merkisteini því hún var 
flutt í Skólastræti 5, bakhús, snemma árs 
1884. 

Sem fyrr segir skipti blaðaprentun miklu 
máli fjárhagslega fyrir prentsmiðjurnar. 
Hálfsmánaðarblaðið Fjallkonan var prentað 
í Prentsmiðju Sigmundar frá því hún hófst í 
ársbyrjun 1884 þar til 11. ágúst er Valdimar 
Ásmundsson seldi Gunnlaugi Stefánssyni, 
prentara í ísafoldarprentsmiðju, blaðið frá 
og með 12. tölublaði 1884. Fluttist þá prent-
un þess frá Sigmundi yfir í Isafoldarprent-
smiðju. Sigurður Kristjánsson eignaðist 
Fjallkonuna sumarið 1885, en Valdimar 
keypti blaðið aftur í ársbyrjun 1886. Var 
blaðið þó áfram prentað í ísafoldarprent-
smiðju nema eitt aukablað, dagsett 27. nóv-
ember 1886, sem prentað var hjá Sigmundi 
í 3000 eintökum. Haustmánuðina 1884 og 
fram til áramóta var ekkert blað prentað hjá 
Sigmundi uns Þjóðólfur fluttist úr ísafoldar-
prentsmiðju til Sigmundar frá ársbyrjun 
1885. 

Sumarvinna 1884 

Oft er fátt heimilda um það sem prentað var 
í h inum einstöku prentsmiðjum annað en 

49 ísafold 10:30 (28. nóvember 1883), bls. 120. 
50 Lbs 5219 4to (JSt til MA, 31.10. 1883). 
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Ljósm. Magnús Ólafsson. - LjósmyndiiSLifn Reykjoviku 

Vcsturgata 12, Merkistcinn, um 1905-10, til hægri. Hús Juliusar Schous stcinhöggvara, hyggt 1883. Prentsmiðja Sig-
mundar Guðmundssonar var sett niður í þessu húsi í árslok 1883 og var þar í nokkrar vikur uns hún var flutt í 
Skólastræti 5, hakhús. Merkistcinn cyðilagðist í eldi 1938. 

bækur, blöð og tímarit, einnig um verklag 
við prentstörfin. Þegar Jón Steingrímsson 
vann í Prentsmiðju Sigmundar Guðmunds-
sonar sumarið 1884 hélt hann vinnudagbók 
sem lýsir vel daglegum störfum og er ein-
stök heimild. Fer hún hér á eftir ásamt með 
skýringum. 

1. júlí (þríðjud.): byrjuð vinna hjá Sigm. Settar 
48 línur upp á 4 1/2 kvaðr., 55 stafir (Petit). 
Unnið 4 t íma við að láta feita Petit í kassa. 

2. júlí [(miðvikud.)]: Unnið 9 t íma að hinu sama 

og ýmsu smávegis og settar 23 línur (55 stafir 
í línu) á 4 1/2 Petit Curs. 

3. júlí. (fimmtud.): Settar 2 síður upp á 40 petit-
línur (55 st.) og 17 1. af hinni 3. Setti fyrir Geir 
Zoéga og Guðm. ísleifss. 4 stykki, hvert upp á 
5 kvaðr. að lcngd og breidd úr Corpus. 

Þessa fyrstu þrjá daga v i n n u r Jón v ið s m á -
p r e n t ý m i s s konar , m .a . fyrir k a u p m e n n i n a 
Ge i r Zoéga í Reykjav ík og G u ð m u n d ísleifs-
son á H á e y r i v ið Eyra rbakka . 

4. júlí [(föstud.)]: Lagðar af 6 síður af almanjaki]. 
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Ljósm. Sigfiis Eynnmdsson. - l'ióóminiasafn Islands. 

Horft yfir Aðalstræti 6 austur Austurstræti. ísafoldarhúsið er stærsta húsið sunnan gðtunnar, með brotnu þaki, þar 
sem ísafoldarprentsmiðja var frá 1886. Fjær og til vinstri sést barnaskólahúsið við Pósthússtræti, tvílyft steinhús, 
þar sem ísafoldarprentsmiðja var nokkrar vikur vorið og sumarið 1886, síðar símstöð og loks lögreglustöð. Uppi í 
Bankastræti blasir við steinhúsið, sem Sigmundur Guðmundsson byggði 1881-82 og þar sem ísafoldarprentsmiðja 
var 1883-86. Nokkru sunnar er Skólastræti 5, og má sjá norðurhluta bakhússins, eins og húsið leit út endurgert eft-
ir brunann 1885, en Prentsmiðja Sigmundar Guðmundssonar var þar 1884-85. Bakvið dómkirkjuna sést örlítið í 
kalkhúsið á horni Lækjargötu og Skólabrúar þar sem ísafoldarprentsmiðja var 1879-83. 

Fjórða vinnudaginn leggur hann af Alman-
ak fyrir hvern mann fyrir árið 1885 sem Jón 
Ólafsson og Steingrímur Thorsteinsson rit-
stýrðu, þ.e. rífur upp lausaletur af 6 blaðsíð-
um og raðar því í leturkassa. Almanak þetta 
er sérstakt að því leyti að fyrsta örk þess, 
þ.e. bls. 1-24 í tólfblaðabroti, var prentuð 
hjá Schultz í Kaupmannahöfn og er sama 
prentun og í Almanaki Þjóðvinafélagsins. 

Það sem prentað var á íslandi, bls. 25-72, er 
hins vegar í áttablaðabroti. Ekki varð fram-
hald á útgáfu þessa almanaks. 

Þá taka við nokkrir dagar þar sem hann 
setur Almanakið og „Orðasafn" en það eru 
blaðsíðurnar 161-261 í bókinni Dönsh 
lestrarbók með stuttu málfræöiságripi og 
orðasafni eftir Steingrím Thorsteinsson, 2. 
útgáfa, aukin og endurbætt. Vinnulagið við 
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prentun Almanaksins sýnir vel hvernig 
staðið er að verki: Settar eru nokkrar síður, 
þær síðan prentaðar, letrið að svo búnu rifið 
upp og raðað í kassa og síðan notað að nýju 
í næstu síður: 

5.[júlí (laugard.)]: Settar 3 síður af alman[aki] 
og 2 síður af orðasafni St[ein]gr[íms]. 

7. [júlí (mánud.)]: Settar 4 síður af orðas. og 
8. [júlí (þriðjud.)]: 3 síður. 
9. [júlí (miðvikud.)]: Settar sem svarar 4 síðum. 

10. [júlí (fimmtud.)j: Lagðar af 6 síður af Alm-
an[aki] og sett 11/2 síða af orðas. 

11. [júlí (föstud.)]: Sett 2 1/2 síða af orðas., lagð-
ar af 3 síður af alman. og eiðublöð G. Zoéga 
og G. ísl. (sett 3. júlí), og settar 61 línur [!], af 
meðalaskrá Jónassens (uppá 5 quaðr. og 1 cíc., 
úr petit). 

Meðalaskrá eða leiðbeining fyrir alþýðu 
um, hvernig brúka skuli hin algengustu 
meðöl eru blaðsíðurnar 455-473 í bók 
Jónasar Jónassen Lækningabók handa al-
þýðu á íslandi sem út kom 1884, tæplega 
500 bls. að stærð í áttablaðabroti. 

13. [!] [júlí (laugard.)]: Sett eyðublöð fyrir síra 
Hallgrím, corr. [þ.e. leiðrétt] í 2 tíma og sett-
ar 2 síður af orð[asafni]. 

Ekki verður ráðið hvaða eyðublöð Jón er að 
setja fyrir Hallgrím Sveinsson dómkirkju-
prest, en eftirtelctarvert er að Hallgrímur 
fær verlcið unnið hjá Sigmundi en ekki mági 
sínum, Birni Jónssyni í ísafoldarprent-
smiðju. 

14. júlí [(mánud.)]: Settar 6 síður af grammatík 
St[ein]gr[íms]. Cori pr. Corp. 38 (?) línur. 

Þegar Jón nefnir „grammatík" er hann að 
setja fyrsta hluta áðurnefndu bókarinnar 
Dönsk lestrarbók meó stuttu málfræðis-
ágripi og orðasafni eftir Steingrím Thor-
steinsson, bls. v-xxiv. 

15.júlí [(þriðjud.)]: Lagðar af 9 síður af orðas. og 
settar 29 línur af Meðalaskrá Jónassens. 

16. júlí [(miðvikud.)]: Lagðar af 3 1/2 síða af 
orðas. og settar 3 af hinu sama. 

17. júlí [(fimmtud.)]: Dto [þ.e. sama]. 
18. júlí [(föstud.)]: Settar 2 síður af orðas. og 4 síð-

ur af gr[ammatík]. 
19. júlí [(laugard.)]: Settar 7 síður af grammatík. 
21.júlí [(mánud.)]: Settar 4 síður af grfammatík] 

og settur matseðill fyrir Englendinga. 

ísafold greindi frá því h inn 23. júlí 1884 að 
enslct skemmtiskip, Ceylon, 2200 smálest-
ir, hefði komið til Reykjavíkur 18. þ.m., 
með 64 farþega, og farið aftur „í gærkveldi" 
heimleiðis. Kom skipið frá Noregi, og fóru 
sumir ferðamennirnir til Þingvalla en einn 
til Geysis.51 Af vinnudagbólc Jóns verður 
ekki ráðið hvort matarveislan hefur verið 
haldin á veitingahúsi í Reykjavík eða um 
borð í slupinu. 

22. júlí [(þriðjud.)]: Settar 4 síður af grammat. 
(óreglul. sagnir) og aflagður matseðillinn. 

Hér greinir Jón frá því hvaða hluta málfræð-
innar hann er að setja, nefnilega Óregluleg-
ar sagnir, bls. xxi-xxiv. 

23. júlí [(miðvikud.)]: Sett 1 síða af grammat. 
(óreglul. sagnir) og 2 síður af orðas. og 50 lín. 
af lög. Frjamtíðarinnar]. 

24. )úní [!] [(fimmtud.)]: Settar 3 síður af lögum 
Framt. 

Lög „Framtíðar"-félags Reykjavíkurskóla 
eins og titill þeirra liljóðar er tvíblöðungur, 
fjórar síður. Varðveist hefur 1. próförlc með 
aðeins tveimur villum og má það vera til 
marlcs u m ágæti Jóns sem setjara. Jón 
greiddi prentunina úr eigin vasa og ekki er 

51 ísafold 11:30 (23. júlí 1884), bls. 117. 
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„Framtíðar
,i
-felags Reykjavíkurskóla. 

F y r s t i kaf l i . 
1. gr. FáUgið beitir „Framtíötii". 
8. irr. Tilgangnr fólagmna e r : 'i i> efla f$ag»ha\ 

!„!,!, meðál fflaggmanna, að tefa þá I ritmiS ■■■/ ■ 
«£ n -7 ,/in skemmtun og fröðleih. 

8. gr, íféJaginu BkaJ lanweinum oinum heimilt eð vcra, 
og akulu þeir, er þeir ganga i féiagið, rita nöfo ain uudii-

ekuldbindingu tii að blýfla Iðgum þi um 

A n n a r kaf l i . 
4. gr« Fálaginu ttjómar uefnd þriggja manna: íbrsuti, 

Bkjalavörður og gjaldkeri, ogakulu þeir allír koanír til irc. 
nnðnnnm fundJ og stjórna |*tm. 

SkjalavörÖur skal geyma 011 akjfll 
Bkrifa fundabðk. 8kjÖl félagaina skal hann lin p 
kvasðnm Btjórnarnofndarinnar aðeina, þegar brýna nauðayn 
ber ti]. ogþa fólagsmönnnm einum. Gjaldkeri sknl heimta 
inn tillflc I : annaal bókakaup til verðiauna. 

Qeti einhver úr Btjornarne&dinni ekki gegnl 
siiniiii, ikalhann retja oínhvcrn i fjarvoruainni I 

5. nr. Kjóaa -kiii G menn I nefnd : nkal sá, 
atkvæði Í'.IT, að eíne vora tii vara, og akal hún dœma um, 
bveriar rajður og rit eru verflbvuna vorð. Einnig akaJ hún 
sjú ^m, að að oína þau rit BÚQ Iflgð við skjalasafn félaga-

ÍIIH. er henni þykir BBjma, og skal hún lýaa yftr þvi á 
naasta fnndi i Etir, að ritið or upp lesið, ef riti -i I 
Enginn mi doima um niaa eigin rajðu eðai 
ir þ« aa, BOin kosinn or t i lvara i dóraanofnd, efdói 
arniaður á hlut að máli. 

lí. irr. A hverjum fundi skulu vera 2 Rkrifarar, acm fé-

lagtutjóruic ' ■ inn akorunl nndan þvl i 
fyrata ónn |ip wður inu' na í> fund-

tii,i, og aka ppskrift þetrra til eftirsjón-

iir. er hann (teimir fundarbók. 

Í. gx. tíeimill akal luöi i nafni sinu, sem 
höfundo að npp Iwmu ríti, ei 
einhverjum doinanefndnrinani 
Bkyldor tíl ið l ■ yfir !■■ 

QI fn lamiaðnr Ijóatar upp 
aafi : , , oa vill. 

6. gr. Embaittisracnn félngfltm hafn abyrgð a öllnni 
gjorðumainum fyrír f/-lBgsmfliinuni l»yki IVdaginu eínbver 

íftur völd-

■ 

| . ,il uans, 
«g annar svo kosinn i BBIIB Btnð. 

Ipriðji kaf l i . 
kuiu baldnii I míinnði hverjum oigi 

[nS bofir stjórnnruofndiii heimild til afl 
0. gr. Kn 

fierri onn tvi 
kalh -,1111.111 l'unl. er honni l i i t 

10. pr. A fyrata haustfundi akal taka inn i Klagið nv-

aveina þé ei viljfl og leaa upp Iflgin. 

11. gr. Aðalfundur fi I a rll-

. . ■ a 

þeim fun ■■ 
farandi ■■< i 
iim BÍnum . : Iiinuœ uifkomii embajttiamönnum 

. ' , . . ■ ' . . 

, - , !■■ ; ; : ■ . . . ■ 

■ ■ . 

J3. irr. A Ollui in upp rit félaga-

-i' . : :i ■ ktilu baldnir -vu 
■ ggjo verkofni til 

mnrteflu annauhvorn fund, og >l->\ 
það i'irt & naaöUi fundi, c rtett Kefhdin 

Fyrsta próförk af Lögum „Framtíðar"-félags Reylqavíkurshóla, 1884, mcð tvcimur villum. Jón Stcingrímsson setti 
lögin 23. og 24. júlí, samkvæmt minnisbókinni. 

að sjá að hann hafi fengið endurgreitt frá fé-

laginu síðar. 
Næstu tæplega þrjár vikur vinnur Jón 

einungis viö Dönsku lestrarbókina: 

25. Ijúlí (föstud.)]: Settar 3 síður af orðas. 
26. Ijúlí (laugard.)]: Settar 3 1/2 síða af orðas. (3. 

örk) og leiðrétt 2. örk. 
28. júlí [(mánud.)J: Settar 2 1/2 síða af orðas. og 

aflagðar 3 síður af 2. örk og leiðrjett örk af 
gr[ammatík]. 

29. júlí [(þriöjud.)]: Aflagðar 4 síður af orðas. og 
settar 3. 

30. júlí [(miövikud.)]: Aflagðar 4 síður, en settar 
2. 

31. júlí [(fimmtud.)]: Settar 3 síður af orðas. og 
afl[agðarj 4. 

1. ág[úst (föstud.)]: Settar 3 síður af orðas., afl. 1 
og leiðrjettar [!] 3. örk. 

2.[ágúst (laugard.)], 4. [ágúst (mánud.) og] 5. 
ág[úst (þriðjud.)]: 4 síður af orðas. 

ó.fágúst (miðvikud.) og] 7. [ágúst (fimmtud.)]: 
4 síður og 

8.[ágúst (föstud.)]: 4 1/2 síða. 
9.[ágúst (laugard.)]: 4 síður (c. óumbrotnar). 

11. [ágúst (mánud.)]: Scttar c. 4 síður af orðas. og 
12. [ágúst (þriðjud.)]: 3 1/2 og leiðrjett 6. örk. 
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mann ill afl hefja iimnoður um efni það, orhím 
leggur t'yrir, og skal lnin lata liann vita það að tninnBtu 
!,..sii DÍnuui dogi aður uuu fundur hefirt. Skorinl nokkur 
aiidnn |ivl í fyrata >inr.. skal Iiann aœla 50 aurn aokl ; þó 
iiin liaun t'.i annan mnnn til að gora það i aiun >i ið. 

1:1. irr. Dómsnefndin ^kul rita i bok dóm sinn nm. hverl 
ru. or loaífl i'j upp og ríannt vorður, og allar ræður, sem 
uokkuð kveðnr að; skal tlómur bonnar nm hin einsUJku 

■ lur l.-iiii) upp á mnsta fuudi eptir <iii riLíð bofir 
vcrið loaið upp eðo raiðuu hnldíu. Fyrir aðalfund akal húu 
arloga loggjn dóni o það, ur hvor oimtaknr hefir rætl og 
ritafl þ ið :■ ! ■ ■ 

11. iri'. 1 
ncraa þeú li 
lega fyrir fundinn; hafi mej ' . ■■ forfoJJ og 

komnir á firad, [i ru app lesin i 
i'vrjun fundar, aknlu þeir gi eu vanraki 
monn mað öllfl ■i"h ko |«M i að HI1.VI.IM for-

' ■ aura ■■!-'. 1..UUÍ ein-

hvoi ol ■■'■ini í fnnd ■ i - hvafl -■|itii annað, akal 
hann i 

ft il.iiiiii- & fundarboðalisb 
15. gr. Allir fólagamonn skulu il 

fundura. Knginn ma taka iíl máJ 
iiiki oinhvor fram í fyrir þeim, or * 
jmrfi tviavar afl áminna hann, skal ■ i hirui sami nekm al 
l'mnli. Forsoti Bkal hafa rétt 'ii að hringjo rtoðnmeira nið-

iii-. ef raxrai þeirra þykjn óhaafar. Auk ]-■•- heflr og for-

Beti leyíi tíi. að kjosa BVI 
vill, iil þow að rtyrkja -i ■ 

■ nginu guiign al fui 
lengur úti < im 7 inínútur, of haun 

:. leugjo það leyfí, i fhonui i 
Engiun mn i.i optar enn - inu sinni 
tiimli, og vorði ainhvor lungur útí ouu leyfi ur, skal h'ann 

Imu lögum aein MÍ, or ol m inii verður ú fund; onn 
komi hann albj okki aftur, akal uvo aJittt, soiu iiann hafi 

■i |...nii fund. 
A íiiiidi ma enginn brjóta BkólaMglurnar. 

Fjórði kafli. 
16. L-r. I l v r fölagsnúðar akaj arloga groiða fiOauratíl-

lag', ofr ukiil það groltt fyrir tol októberminaðar. 
1T. gr. Vorjn rtkal fé fílagaina til verðlanna fyrir rað-

nr og rii félagamanna og i aðrar þarfir félagnuB. D6ma-

nefhdin ákveður, hvarsn há verðUun hvor akuh' hljóta, 
llún Bkal ■ nni taka tVain astœðar ainar fyrir 
verðlaunavi VorðJannin Bkula veitt í bðkuin, og 
moga þeir, aem verðlaunin hijóta, valja þ»r. 

i s . irr. AJJnr ambœttíamanna kosnirjgar akölu fara fram 
Bkriflega, og ikal hvar rita nafii ntl undir rann koaningar-

Bððil; foraeti skal þo aigi loea upp andirakriftirnar. 
I'.i. gr. Felaginn >-r heirnilt aðnafa bréfaakifti bœði við 

i'uiiiur akólafélög og oinstaka menn, og skaj dómsnefndin 
VOVJB ni.imi tii bréfritunar i bvortakifti, armeðþarf Bref-

ritarinn -k.it iýna dómsnsfridinni bréf «ii;. aðnr onrj það 
i'i' tent. Uonn Bkal og taka efUrril af þvi, og skul það 
loaið upp íi nmsta fundi. Öll braf frá felaginu nkulu rituð 
(i Islenjíka tungu. 

20. gp, sijúniarin'tiiiliii getur liorií̂  þafl mnlir atírvnði 
félagsmanna, efhenni BýnistþÖrf á. aðhalda einhverjumM* 
afhi leyndu. Verði |>.i meíri hluti atkneða moð þvi, skulu 
ulagamann allir akyldir að leyna þvi nuVJi, Verði einhver 
uppvís að því, að hafa ljóstað upp liuiinmgariiiiUi feJagsins, 
tknl hann rtoknr tir folaginn. Bnginn tnö Býna ril 
ins utanfelagsratJnimm og oigiheldnr taka aískrift afþeim, 
nema moð l..yli hOfnndarins. 

21, gr, Vií atkvajðagreiðfllu i nnilrtinim i'.'hiir-iiis Bkal 
mi'iri liliui atkvœða raða, |K> þvi aðeins, að ii fundt aen að 
nuiinata i. manna; sáu jafnmðrg atki 

tkal alkvajði foraeta raða árslitnm. 
BS, p;r, Broytingar 6 Iðgnm folagsimi ^kulu gihlar þvi 

ð ■ it' að ■' . allra fólagsmanna groiðj atkvaiði moð þaim 
i fuudi, og BkaJ forseta skylt, að birta félagsmBnnnm jiar 
breytingar, cr fram kunna að koma víðlðgin, eínam fundi 
áður nun ganga á til atkvseða um þair. 

llrvkj.Lvikm-.Li.|.j. .'.. .!»(( • p r ú i u i i u t ð u 1881. 

1'»ÍBU) bji MBIO- i'uJiuuaJnmi 1 lif)kjarlk. ItM. 

13. [ágúst (miövikud.)]: Settar næstum 2 síður af 
orðas. og það mcð því - endað. 

Jón vann ekki einn við Orðasafnið þessar 
vikur því hann hefur skrifað hjá sér hvað 
Torfi Þorgrímsson setti af verkinu: 

Torfi setti af 14. örk frá: ordsprog til overlade, af 
15. örk frá Skotoj til smage og stamme til og út 
örkina (stribet), af 16. örk frá strid (byrjun) til 
sysle og frá u(uafbrudt) til utrolig og af 17. örk 
[vantar framhaldj. 

Hvort u m var að kenna verkefnaskorti eða 
einhverju öðru þá hvarf Jón nú um viku-

t íma úr prentsmiðju Sigmundar og fór að 

vinna í ísafoldarprentsmiðju. Er greinilegt 
að honum líkar vel að vinna þar með fast 
kaup og ekki í ákvæðisvinnu, sem veldur þá 
jafnframt því að hann sundurliðar ekki störf 
sín frá degi til dags í minnisbók sinni: 

13 ágúst [(miðvikud.)j: Kl. 4 e.m. byrjaði jeg 
vinnu hjá Birni Jónssyni, - að setja Iðunni, og 
setti um kvöldið 3 síður. Ekki upp á akkorð. 
Loforð fyrir 17 kr. um vikuna (6 daga). 

Vann til 20. ág. (miðvikud.) hjá Birni. Ljet h[an]n 
mig þá fá 18 kr. fyrir þá 6 daga 

Iðunn, mánaðarrit til skemmtunar og fróð-

leiks, eins og það nefndist í fyrstu, hóf 
göngu sína árið 1884 og komu út alls sjö 
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bindi. Ritstjórar voru Björn Jónsson, Jón 
Ólafsson og Steingrímur Thorsteinsson og 
efni ritsins að mestu leyti þýddar greinar og 
smásögur. Jón Steingrímsson þýddi tvær 
greinar sem birtust í Iðunni, Nauta-at á 
Spáni, í 4. bindi 1886, og U m bréfpeninga og 
fölsun þeirra, í 5. bindi 1887. 

Eftir vikuvinnu í ísafoldarprentsmiðju 
sneri Jón aftur til vinnu í prentsmiðju Sig-
mundar en aðeins í þrjá daga: 

21. ág[úst (fimmtud.)]: Fór jeg þá aptur til Sigm. 
og byrjaði á landafr. Björns á Akureyri og setti 
8 síður (33 1. af Petit). 

Landafræði sú sem hér um ræðir er Ágrip af 
landafræói handa barnaskólum eftir Ed-
vard Erslev, 96 bls. í tólfblaðabroti, sem 
Björn Jónsson útgefandi Fróða á Alurreyri 
kostaði og gaf út en prentuð var hjá Sig-
mundi. Þetta var 3. útgáfa bókarinnar, hinar 
fyrri voru prentaðar í ísafoldarprentsmiðju 
1878 og 1880. 

22. [ágúst (föstud.)]: settar næstum 8 (8-10 1.) af 
l[anda]fr. 

23. ág[úst (laugard.)]: las jeg 1. próförk af 1. örk 
af landafræði fyrir Björn á Akureyri (3 kr. (?) 
fyrir örkina). 

Þá fór Jón aftur til vinnu í ísafoldarprent-
smiðju og vann fyrir daglaunum í 3-4 daga 
og fékk útborgað fyrir alla vinnu sína hjá 
Birni: 

23. [ágúst (laugard.)]: Unnið hjá Birni Jónssyni 
24. [ágúst] (s[unnu]d.): 7 tímar 
25. [ágúst (mánud.)] og 
26. [ágúst (þriðjud.)]: alla dagana, og að því búnu 

borgaðar mér af Birni 11 kr. (alls: 29). 
Það sem eftir lifði sumars vann Jón hjá Sig-
mundi, að mestu leyti vió Landafræðina. 

Hann hefur að l íkindum unnið einn að setn-
ingunni því þann 29. ágúst hættir hann að 
telja fram hversu mikið hann setur frá degi 
til dags og lætur nægja að tilgreina að hann 
hafi þann 11. september lokið setningu fjög-
urra arka sem í tólfblaðabroti eru 96 blað-
síður: 

27. ág[úst (miðvikud.)]: Settar hjá Sigm. 4 síður 
af lfr. 

28. ág[úst (fimmtud.)]: Settar 5 síður af lfr. (2. 
örk) o.s.frv. landafræðina. 

11. [september (fimmtud.)]: Lauk jeg við að setja 
landafræðina (4 arkir). 

12. [september (föstud.)]: Setti jeg kvæði Ólsens 
eftir Sigurð. 

Þetta er erfiljóð eftir Sigurð Sigurðarson 
(1849-84) sem Björn M. Ólsen orti. 
13. [september (laugard.)]: Vann jeg hjá Sig[urði] 

Kr[istjánssyni] nokkra tíma. 
Sigurður varð yfirprentari í ísafoldarprent-
smiðju í mars 1883 þegar Sigmundur Guð-
mundsson hvarf á braut. 

Jón hélt ekki einungis vinnudagbók held-
ur skráði hann jafnframt rækilega hvenær 
hann fékk útborgað og hversu mikið: 

8. [júlí]: Sigm. borg. 4 kr. 
15. júlí: Ljet Sigm. mig fá 16 kr. 
20. ág[úst]: Gjörði Sigm. upp reikning við mig 

fyrir alla vinnu áður og hafði jeg þá alls unn-
ið fyrir 88 kr. 52 a. Þar af borgað af Sigm. 60 
kr. Eftir 28 kr. 52 a. fyrir utan breytinga-upp-
bót frá Kr[istjáni] Ó. Þ[orgrímssyni]. 

3.sept[ember]: Borgaði Sigm. mjer 31 kr. sem 
átti að vera og var allt sem jeg átti hjá honum 
fyrir 13. ágúst. Þá verður eptir allt fyrir landa-
fræðina. 

18. sept]emberj: 3orgaði Sigm. mjer 25 kr. Þar af 
borgaði jeg honum prentun á lögum Framt. Á 
eptir hjá honum 5 kr. 

Samtals verða laun Jóns fyrir ákvæðisvinnu 
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hjá Sigmundi rétt rúmlega 2 kr. á dag að 
meðaltali en tæplega 3 kr. á dag hjá Birni 
Jónssyni fyrir daglaunavinnu. Engin eðlileg 
skýring er á þessu, en hins vegar ljóst að vel 
fór alla tíð á með Tóni og Birni, hins vegar 
var Tón ekki hrifinn af Sigmundi. Greinilegt 
er að Tón kunni aJTs ekki að meta græsku-
laust gaman og svartan húmor Sigmundar 
eins og eftirfarandi frásögn úr minnisbók 
Jóns, dagsett 22. júlí [1884], ber með sér: 

Karaktjerístik af Sigm. prentara. 
Hann fjekk brjef frá Hallgr. í Guðrúnarkoti, er 
tilkynnti honum lát Samsonar bróður hans. Þeg-
ar Sigm. les það, segir hann með miklum hlátri 
og kæti: Húrra, bravo! Samson bróðir minn 
dauður,- andskoti var hann svínheppinn! etc. 
- Annað eins og þetta er altítt hjá Sigm. 

Afdrif Prentsmiðju Sigmundai 

Aðfaranótt 12. mars 1885 kom eldur upp í 
Prentsmiðju Sigmundar Guðmundssonar og 
brann húsið alTt að innan. Eyðilagðist prent-
smiðjan, en prentáhöldin, pappír og forTags-
bækur voru tryggðar fyrir 16000 kr. hjá 
tryggingafélaginu „City of London". Þjóð-
ólfur sem prentaður hafði verið hjá Sig-
mundi var eftir brunann prentaður í prent-
smiðju ísafoldar, þ.e. tölublöðin nr. 11-29. 

í ágústbyrjun 1885 greinir Þjóðólfur frá 
því að Prentsmiðja Sigmundar Guðmunds-
sonar sé komin á fót á ný með öTlum áhöTd-
um spánnýjum og enn vandaðri en áður. 
Hún sé í húsi við Skólavörðustíg [6], sem 
Sigmundur Guðmundsson hafi iátið reisa. 
Byrjað hafi verið að höggva tii grindina í 
húsið 1. eða 2. júlí, og 32 dögum síðar var 
prentsmiðjan tekin til starfa í því.52 

Sigmundur seldi prentsmiðjuna árið 1887 
og keyptu Sigfús Eymundsson og Sigurður 
Tónsson járnsmiður. Sigfús varð einn eig-
andi prentsmiðjunnar árið eftir en seldi 
hana árið 1890 ýmsum mönnum, og nefnd-
ist hún þá Félagsprentsmiðjan og var um 
langt skeið ein helsta prentsmiðjan í 
Reykjavík. 

Endalok 

Jón Steingrímsson útskrifaðist úr Lærða 
skólanum vorið 1885 með ágætiseinkunn 
(105 st.) og settist um haustið í PrestaskóT-
ann. Hann tók vorið eftir próf í forspjailsvís-
indum með einkunninni ágætl. og burtfar-
arprófi lauk hann sumarið 1887 með 1. ein-
kunn (50 st.). 

Meðan hann var í Prestaskólanum samdi 
hann eftir beiðni Björns Jónssonar ritstjóra 
ísafoldar og forseta Bókmenntafélagsins árs-
ritið Fréttir frá íslandi árin 1885 og 1886 og 
hafði auk þess á hendi ýmis fleiri störf, svo 
sem kennslu í Barnaskóla Reykjavíkur vet-
urinn 1886-87 og alþingisskriftir sumurin 
1885 og 1886. Um haustið T887 sótti hann 
um GaulverjabæjarprestakaTT í Árnespró-
fastsdæmi, er iosnað hafði við fráfali Páls 
Sigurðssonar, og var kosinn þar til prests af 
sóknarmönnum þann 27. október og veitt 
brauðið frá fardögum 1888. Jón var vígður 
þangað af biskupi landsins, Pétri Péturs-
syni, hinn 6. nóvember 1887, en áður en 
hann fhittist austur var liann veturinn 
T 88 7-88 aðstoðarprestur Hallgríms Sveins-
sonar í dómkirkjunni í Reykjavík, og mun 

52 Þjóðólfur 37:30 (6. ágúst 1885), bls. 120. 
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fátítt að nývígðir prestar hafi gegnt starfi að-
stoðarprests í dómkirkjunni. 

Eftir prestvígslu samdi Jón Fiéttir fiá Is-
landi árin 1887 og 1888. í Gaulverjabæ 
hlóðust hins vegar ýmis önnur störf á hinn 
unga prest. Hann varð oddviti hreppsnefnd-
ar og hreppstjóri, auk þess sem hann tók við 
stóru búi á jörðinni. 

Jón Steingrímsson varð ekki gamall mað-
ur. I ágúst 1890 skrifar hann foreldrum sín-
um í Ameríku og segir að kvillasamt hafi 
verið síðan um vorið er inflúensu-kvefsótt-
in gekk. Hafi hann orðið dálítið veikur fyrst 
en farið til Reykjavíkur áður en sér hafi ver-
ið albatnað. Hafi hann þá fengið ákaflegan 
hósta og blóðuppgang sem hann hafi aldrei 
fengið áður. Hafi sér síðan batnað að mestu 
en sé þó hvergi nærri albata og nýlega hafi 
komið blóðkorgur upp úr sér.53 Hinn 12. 
apríl 1891 skrifar hann enn og segist alltaf 
vera með hósta og þyngsli fyrir brjósti, og er 
hræddur u m að hann sé eitthvað veill fyrir 
brjósti.54 Hann andaðist r úmum mánuði 
síðar, hinn 21. maí 1891, tæplega 29 ára 
gamall. 

Magnús Ingvarsson slmfaði Svanborgu 
móður sinni um nokkurt árabil eftir að 
hann kom til Ameríku. Er unnt að fylgjast 
með ferð hans frá Boston til New York og 
áfram vestur til St. Louis í Missouri-fylki. 

Síðasta bréf Magnúsar er dagsett hinn 3. 
janúar 1890 í St. Louis. Þar segir Magnús frá 
veikindum sínum og að hann hafi verið frá 
vinnu í mánuð en sé að batna.55 Eftir það er 
ekkert vitað um Magnús, og liggur næst að 
álykta að hann hafi dáið skömmu síðar, á 
26. aldursári. 

Heimildaskrá 
A. Óprentaöar heimildir 

Landsbókasafn Islands - Háskólabókasafn 
Lbs 5219 4to (Bréf Jóns Steingrímssonar til Magnúsar 

Andréssonar). 
Lbs 5223 4to (Bréf Jóns Steingrímssonar til Steingríms 

Grímssonar. - Samningur um prentnám Jóns Stein-
grímssonar 1877, með hendi Jóns Jónssonar ritara. -
Æviágrip (Vitae) Jóns Steingrímssonar 1887 (upp-
kast)). 

Lbs 5224 4to (Bréf Jóns Steingrímssonar til Svanborgar 
Grímsdóttur. - Bréf Magnúsar Ingvarssonar til 
Svanborgar Grímsdóttur). 

Lbs 5121 8vo (Minnisbók Jóns Steingrímssonar 1884, 
með æviágripi). 

B. Prentaöar bækur 

Einar Laxness (1960). fón Guðmundsson alþíngismað-
ui og zitstjóii. I'ættii úi ævisögu. Reykjavík. 

Jón Helgason [biskup] (1941). I'eii sem settu svip á bæ-
inn. Reykjavík. 

Jón Sigurðsson (1911). Minninganit aldaiafmælis Jóns 
Sigmðssonai 1811-1911. Reykjavík. 

Jón Sigurðsson (1933). Biéf fóns Sigurðssonai. Nýtt 
safn. Reykjavíl^. 

Klemens Jónsson (1930). Fjögui hundruð áia saga 
pientlistaiinnai á Íslandi. Reykjavík. 

Matthías Jochumsson (1922). Sögukaflai af sjálfum 
méi. Akureyri. 

Matthías Jochumsson (1935). Biéf Matthíasai 
fochumssonai. Reykjavík. 

Stefán Bjarnason (1955). Niójatal Giíms Steinólfsson-
ai. Reykjavík. [Fjölr.] 

Þórbergur Þórðarson (1946). í sálarháska. Ævisaga 
Árna prófasts I'órarinssonar, 2. Reykjavík. 

Þórbergur Þórðarson (1973). Ofvitinn. Reykjavík. [3. pr.] 

C. Prentuð blöð 

tsafold. Reykjavík 1874-1929. 
Islendingui. Rcykjavík 1860-65. 
Þjóðólfui. Reykjavík 1848-1919/20. 

53 Lbs 5223 4to (JS til StG, 21.8. 1890). 
54 Lbs 5223 4to (JS til StG, 12.4. 1891). 
55 Lbs 5224 4to (MI til SvG, 3.1. 1890). 
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