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FoíTínniálL

Hciinsstyrjiilíiiii inilclíi. cr liófst iiicö friðslitnii- jynr útbuDi. cr licr Z'nr saiiiaii drcginn af öllnin

iiin í Xordiirálfnnni sitinarið P>14. Iicjir orðn) löiuliiiii. P.n þótt ciyi sé itaiicyar út í þctta far-

cfni til margra rita og bóka cr nt luifa honiiií iii! /,) ,/• /hs.< sniiit 7'(cnst, ail rit jictta ciyi hciina í

ú siðari áriiin. Tilyanynrinn iiicð húknin Ihss- S;il'ni til >(i!;u l>l.-mils. /';/' .fro iná lita á, að Ircar

uin iiinn alloftast Iiafa vcrið sá, að grciiin frá .iciii Islciulinga gctnr. far sc fjóðariiiiiar gctið.

f'ciiii atbnrðmn öllnin cr fá gcrðiisf uy inc::t!,in jlún cr far iiiilt á iiicðal fcirra oy þar cr saya

jnnrccðnin oy álifasklftniii sa-lfn. og skýra frá liciiiiar að ycrasf. t.^lcn.zka þjóðin cr að fnn

orsokinn ficirra oy tiUlrögnni. P.ii þ,cr skýringar lcyti scrsfðk incðal þjiiðanna. að afskiffi licnnar

luifa viljað fara iiokknð cftir fivi, frá livaða af al þii'iðaiiuilnin cni. og luifa .svo jafnan vcrið,

sfóiiarlucð liinna aiu!sta-ðn lii'ipa iniian þjóðfc- afskilti liinna cinstðkii sona licunar og dcctra^

laysins höfnndarnir hafa liorff, cða livcrri fijóð- F.fiii bi'ikariiinar tckiir því cigi yfir aunað iié

inni. cr i högyi átfi, þcir sjálfir licyrðn til. F.iin incira cii nafiiið bciulir til
.
þaS er Minningarrit

virðist vcra of skaiiif liðið frá />;/ cr þcssir at- i.^lenzkra lierniann;i. cr liðsþjónustu veittu á

biirðir gerðnst, fil þcss að saya þcirra -vcrði ritnð. þcssnin liiiui. Mcð öðrniii orðnin, rifið cr liclg-

Það skal /rvi stra.v fraiii fckið. að cnyaii /iví- að minniiign þcirra inaniia. cr konuiir ern af ís-

líkaii tilgany hafa úfycfcndnniir sclt scr iiicð lcnzkiim crttnni í aniiað cða bœði kyn, er liðu,

riti þcssii, þó liiiis vcgar ski[>a mcgi /ivi i flokk striildii og lclii liíið i þcssn vcraldarbáli. Athnrð-

incð Itiniim öðrnin bókiini. cr að cfiii til tná rckfa iiiiiiin. cr i'iliatniitgjutiiii hrtindn yfir hciminn,

1:1 þcssa œgilcyasta oy jalnfraiiit It'oriiitilcgasfa hirðir />að cigi iiiii að liahla ú lofti. iictna að />ví

Hildaiiciks. cr liáðiir licjir vcrið svo sögnr fari h\t scm 'vittia 'ccrðnr fil þcirra scm sögii.

(if. Mikln frcmtir iniiit ólucff vcra að ftillyrða. Ritycrðiriiar i I. flokki cru íí-o Ijósar, að eigi

í'cgar litið cr til höfnðyrcina bókariiinar — þarf að skýra filgaiig þcirra. Bcr að skoða þcrr

Anitars og Þriðja kaflans — />(/íT citt 'vakti /yrir íctn ciiiskonar söyiifcstiiiy mcyin-flokkanna, H.

útyefendunum að segja, á mjöy svo takmarkað- oy IH. .Ftlasf Itöfuiidarnir cigi fil. að þcer

an liátt frá orðnnni afbnrðnm. cn oð /ni eiita ta-mi þaii cftii, scin þivr fjalla nin. Ri'imsins

leyti scni þcir, fyrir rás viðbiirðaiina, Itafa yripið vcyna tirðn þcir að Ivdfa þa-r ísm sty::tar, og

inn i œfi cinMakra inanna og k'vciina islcn.^kra. cr gátn />'ví á fiift citf drcpið. sciit annars hefði til

s'vo að scgja stóðn mitf á onisfii'vcHinnm. Eigi siign komið. Bókar.^hcrðin var þcgar frá upp-

tttá það þó s'co skiljasf. að rif þctfa citji að S'vra hafi ákvcðin 32 se.vtáii síðii arkir. og 'var rnmi

sþnniiiiynniii : "Hvað liöfðnsf 1 .ilcndinyar — /ivi.crafgangs'varccfiminiiitignnnm.jafnaðnið-

islcti::ka /'joðtii — að incðan hcitniir harðist':'" nr á milli rifgcrðaiiiui. J'ar ákvörðiin þcssari

Þá licfðt orð'ið að liaga cftiisi'ali /'í'.w ;;;('()' (/'/ fvlgt gagtrvart lilliiitt fvrsta flokki. cii sz'O cr

öðrtí niófi cii gcrt cr. og skýra frá ótal mörgn. cr kom að siðiisfn ritgcrðinni, var úf af þcssu brngð-

lier er alls cigi drepið á mcð einii orði. L't fr.i ið og Itcitiii eiyi afskamfað fastáki'eðið rúm.

/>'-i cr yctiyið scm sannsöyidecfnin oy sjálfsögð- l'arð />vi cii:/i 7Íð komið. /ni ritgcrðin cr iiokkru

uiii liliit. að eigi frcmiir tiii cii cndraiKcr — ;;i-;;;(; lciigri cii liittar allar til samaiis. .4ð 'isn hcfði

siðiir til — Itafi atbtirðir f'cir. er vorn að gerast inátt stxtta hana. cn /;;;;; var svo siðla búitt. að

vt titn hciininn. gctað sneiff sz-o hjá þjóð 'vorri. cigi þótti timi tU að endnrsenda haita oy fá h'óf-

úð þcirra liafi Ittiti cigi orðið 'v'ór. ciiis oy liögvm nndinii fil að draga luitia sanian. Hcfði það Itaft

liciitiar og btist'óðiim cr komið. i álfnntim fz'cini- iill-Ianga tbf i för incð sér, en búið var þá nð
iir, (i þcssnin öðrnin ttiy tntfiignsfit aldaritiiuir. biða ntn nokktirn fima eftir uiðtirlagi licnnar.

Spiirningiintii cr þ'vi eigi svarað nciiia i þcirri .Afrcðii /rvi úfgcfcndnniir, að bccfa lichhir cittni

eiitti yrciii, Irvcrjir jóru fil licrbiiða, hvcrjir á or- örk 'við hókai'sfccrðitta, .st'o rityerðin fcngi koniist

iisttiv'úll, hverjir btiðu sig fram og hvcrjir iirðii þar 'öll fyrir. cii að draga útgáfn bókarinnar cnn
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uin óákvcðiiin líma. l'm cfiii þcssarar ritgcrðar

þaff ekkcrt að scgja, iic iiiii liinar ýinsu sög'U-

lcgu staðliœfiiigar, scm þar cru gcrðar. Þó er

cigi óliugsandi, að tíminii cigi cftir að leiða í

Ijós ýiiuslcgt, cr brcytf gcti þcim staðhœfingum

og fafiivcl fœrt til orsakaröðina.

Mcð þcssit fyrirkomiilagi bókorinnar er þá

fylgt injög sx'o algcnffu fyrirdtrmi islcnskra

minningarrita. cr virðist vcra búið að viniia sér

til licfOar mcðal þjóðarinnar, cn sem því miður

er livorki ávalt scm hcppilcgast né bóklegast, þó

að það cigi sœmilcga vcl z-ið hcr, og öðru yrði

eigi við komið, eftir þvi scm koinð var. I fyr.íta

lagi var þessi tilhögun á ritinu ákvcðin stra.v i

byrjitn, cr fyrst kom tl grcina að það yrði gefið

út. Og út frá þcirri saniþykt var sz-o gcngið við

alla efnissöfnunina. Hcfði vcrk það alt orðið

að incstu ónýtt. ef út af hcfði verið brugðið,

þcgar að þvi koin. að fara átti að prcnta. Þá

var og hitt. að atburður sá. cr vcrið var að ininn-

ast (innritun Lilcndinga í Sambandsherinn) stóð

i svo föstu sainbandi við aðra cnn viðtcckari at-

bitrði (Hcimsstyrjöldina og hcnitboð stórvcld-

anna). að þcss hlaiit að vcra gctið á cinhvcrn

hátt. .-Ið þvi atliuguðii. má tclja vafa-saint. þó

lengi incgi um það dcila. hvort annað fyrirkomu-

lag hcfði farið bctur.

.Scin ritið bcr mcð scr, cr það gcfið út og kost-

að af fclagi islcnckra kvcnna t IVinnipcg, — fé-

laginii "Jón Sigurðsson", cr stcndur i hinni si'O-

ncfndn .4lrikisreglii Dœtra Ríkisiiis, og á Rcght-

skránni i Caiiada töliisctt Iiið 591. Hið lögfcsta

nafn fclagsins. og þar nicð hið ciiska, cr: "Tlic

Jón .Sigurðs.<:on Chaptcr. of tlic linpcrial Ordcr

of thc Daughtcrs of thc Einpirc and of thc Rcij-

istr\ of Canada numbcr 591".

Vm Rcglii /'r.f.víi Iicfir mjög litið vcrið rilað á

íslciickit og miin þvi niörgiiin '^•cra ókitnnitgt itm

vcrkcfni hcniiar og tilgang. Er það þvi cigi ó-

viðcigandi, að skýrt sé frá iippritna licnnar og

höfiið cinkcniiuin i scin fícstniii orðiim. l-ícgla

þcssi var stofnitð liinn L\ fcbrúar í borginni

Montrcal i Canatia árið l'>00. og hct stofnand-

inii frú Clark Murray. Er ccll hciinar uppruiiir

in frti Englandi. Vm tildrögin að stofnitn Rcgl-

iiiinar skal cigi rtclt. cn hiiis má gcta, sciii al-

kunna cr, að i Montreal skiftast borgarbúar að

mcjstit lcyli I tvo þfóðflokka. Er aniiar af cnsk-

iim, en hinn af frönskiiiii œttuin. Hafn þjóöflokk-

ar þcssir dcilt s^ii á mcðal iiiii völdiii i liáa tið og

liz'or um sig lagt hið mesta kapp á að ná .<cin

öflugitsfum yfirráðitm í iðnaðar- og uppcldismál-

um og yfir liöfuð i fclagslifi borgarinnar. Hcfir

þcfta friðsamlcga kapp orðið til þess að dýpka

og rótfcsta þfóðcrnismeðz'ititndina hjá báðitm

fram yfir það, sciii annarsstaðar á scr stað i

landinu. Skýrir j'clla, cf til vill að sitmii leyti,

siði og hið ytra forin Rcgliinnar og lagaákvœði,

scm cr cnskt i anda og að orðfœri. Innlöknskúyrði

rcgiitiiiiar vorit iipphaflcga þait, að niiisickjandi

V(cri af brczkiim œltiiin og borinn tU borgararctl-

ar innan brczka rikisjns, cða hcfði öðlast þann

rctt. Rcglan var ncfnd .\lrikis (Imperial) Regla,

þvi liítn álli að ná til allra landa, og i einingu

sanian tcngja allar konur hins brecka rikis, livar

sem þœr vorii bitsctlar. Takmarki þessu hefir

eigi verið iiáð enn og Rcglan cigi breiðsf til mniia

i'it fyrir Caiiada. ncma til Nýfitiidnalands. Ba-

liaina og Bcrmiida cyjaniia. En samskonar félög

hafa þó risið upp annarsstaðar, svo sem ''Tlie

Victoria Lcagnc" (stofnitð 1901) á Englandi

"Thc Xav\ I^caguc", cinnig á Englcindi (slofnuð

1904) og "Hands .-ícro.^s tlic Sca". bandalag

brcskra kvcnna í Bandarikjunnm. Er samband

mcð ölliiin þcssnni fclögnm og tilgangitr þcirra

að incslu Icyti liiiin <;aiiii. Gcfa þan sig við ýinsi-

konar liknarstarfscmi fafnframl þvi scm þait ciga

að vckfa og viðhalda i huga þfóðarinnar og inn-

rccta liiiini yngri kynslóð virðingu fyrir hinii

brczka riki, stofnunum þcss og stfórnarfari og

hvarvctna hveffa þegnana til liollustu við laiid og

konitnn. Má þvi virðast S7-o scm að reglan sé að

siðiim og sctningi frcinur konungsinnuð og i-

haldssöin við nýbrcylni og lýðkröfur. En þcss

iiiiin mcira gœta i siðaskipaninni, cn i sjáltit

slarfinii. og frciniir incga lclfasl lil uiiibúðanna

cii kjarnans. .-Iðalvcrk Rcgliinnar lil þcssa hcfir

gcngið ciiigöngii i mannúðarátl, ahncnningi lil

stoðar og styrklar. lil bóla fyrir nágrcnnið og

þjóðfclagið. þar scin Rcglan licfir náð til^ Eink-

iiiii hcfir Inin rcynt að btchi kfiir þcirra manna

og kz'cniia, cr i þjóiinslii rikisitis luifa i'cnð og

miklu orðið að fóriia cn litið að laitniiin tckið.

Koin þctta grcinilcga i Ijós á úfriðaráruniim í

ffársöfniin og framlagi til sfúkrahiisa, til ckkna

og munaðarlaiisra barna lálinna Iicrmanna og til

hfiikrnnar stcrðum og sjúkiim. Þá hafa og liin-

ar ýmsit dcildir fafnan látið fáfcckramálin til siit
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taka og cftir föuyum rcyut að bícta úr uaiiðHO- fa,'i iiú i ciuiii s-:'ipau ortíið eitt ríki, ein lög-, ein

au liiiiiia iiuikoinulaiisii oij siiaiiðii. Ijjn^. ein tunga, og liiuui uiiklu sinidiirgrciiiiiigit i

Rcglaii cr stofuuð, scui uafnið bcr mcð scr á scrskyld lijóðcnú biirtu kipt, scm húii licfði aldrci

alrikisgriiudvclli og gctiir þvi i vcrkiun iiáð til r'Cí-iV'' ///. Kikiiiu og lögnnum vora allir jafn-

allra liluta ríkisius jafut. Þctta var hciiiiar skiildbiiudiiir að hlýða. hvcrrar þjúðar scin

stœrsti kostnr, þcgar til þcss koin á ófriðaráriiu- rorii. til livcrs scm var. Þetta veitti inörgum

um. að fá haldið óslitnn samhaiidi við jni mcuii. '"'i'lt að skilja. þvi það brá svo algerlega út af

er fórii úr laiidi og nota þiirfti til fcss inilligiingu foruri vciijii. Þá faiist og uiörgiiin það cigi ciu-

alrikisstjóniariiiuar, og koniast þiirfti yfir ciu- lcikið. cf þcir áltii að ncfna Brctland móðurland

angrunar- og varuaruiúraua. cr scttir vorii iiiii ^ht.cr œttaðir voru viðsvcgar að úr Norðiirálf-

herinn. Þá var Rcglau scui lucst jafurctthá """' £/ '"' saiiihaiid átti að lialdast inillitin

rikiuu'. þcirra. cr itt ''orit kz'addir. og liiniia. cr cftir

Scm gcfitr að skilja, var ciiginn félac/sskapitr 'ótu. brcf og sciidiiigar að fara ii millnin frœtida

til mcðal Islcndinga af þcssit tagi, né mcðal hiiiua "'J
''"'" '''"'ð' að uota riki.-rlciðiita. Ef til fclags-

annara þjóðflokka. cr til laiidsius höfðit flittt <;
skaþar ',\tr cfiit til að fylgjast með örlögnm

uiidaugcugnitm árum. cii brcytiugar þccr cr vorit þcirra, cr í herþjóuustu gcngn, hlant félagsskaþ-

í vaudiim, gcrðu það brátt fyllilcga Ijóst, að '"• *''' fyst og frcm.s-t að tcljast til rikisius áðiir

hans var þörf. Félagsskaþiir þcirra stóð að '"" '""'" í/"' tilciukast ciuhvcrju ákvcðuu þjóðar-

mcstn lcyti uin scrmiilin þjóðcrnislcgn og koin /"'"'''
' laiidiiiit. Þctta skýrðist fyrir fólki. cftir

að öðnt leyti ahncnuuut málum hins cauadiska /'i' '>'"'" /'"'"" ' J"''"''- ^lcð þcssit cr þó eigi gcf-

ríkis cigi við. Gat þcssit vcl farið fraiti upþ að '"'*
' skyu. að á öll œttar- og þjóðcruisböud i'tcri

þeim tima, að ófriðitriun brauzt i'tt. En þii varð briigðið. iiiubyrðis mcðal þjóðhrotanua. Engar

mjög suögg brcytiug « iillu saiuau. Þvi skif>idagi brcytiugar iuitait þjóðfclagsius hcfðu orkað fn'i.

iniiaii þjóðfclagsius. cr i'arað hafði itþp lil /)i\w f^að var fvi aðal hlutvcrk þjóðarhrotauna. Iivcrs

tima, var kollvarpað og anuað sctt i slaðiuu. '"" sig. að hlyniia að samþjóðanuöuuitin síitttm,

Enda bygðist það cigi á fullkoiuuuui lagarctti. cftir þvi sciii föug vorn á, eu jafiifraiut haga ðll-

Að visit vorit til saiituiugar. cr gcrðir hiifðit vcr- "'" vcrkitm cftir þcssitui alþióðar-niíclikvarða.

ið af itndaufarandi stjóruitm við scrstaka þjóð- -i fyrsta iiri ófriðarins höfðu cngir minstu

flokka. cr til laudsiiis höfðu fliitt. og hcra virl- hitguiyud iiui. hvað td tiðcnda væri að bera.

ust lucð scr þjóðernislcga viðurkcuniiigii i al- Margir óltt þii vissit von i hitga, að til skarar

meiiuitm skilniiigi. En saiuiiiuguiu þc.s-sttut iiiálti ntyiidi skriða iiiuau skams. Eii cr bréf fóru að

ryfta cða hrcyta. að vild þiugs og stjórnar, og '""''"-'^' "/ orustttvölluuuui. niaunfall að spyrjas\

er jmð samkvœmt brc::kit réttarfari, er vcitir "f/ frcyuir að flytjast af hcrúthituaði öllitin. gat

þiugvdjauuiu ccðsta itrskiirðarvald og lagavald i
cug<itiu i/íí/,'.v/, </,) til friðar myudi cigi draya að

öllum miditin. Rikið var yfir öllu, og rikið var sz'o koiunit. cit hriðiii vcrða hirð og IHug. Iivcr

enskt. Þctta var hið sauna og kom ná fyrst á- s''^' '"'"'" cudiriiiuii yrði^ Eiigar likiir z'ortt til

þrcifaulcga í Ijós. í orði kvcðuu vissn mciiu þcss. að uicuii þcir fciigjit skjitlcga hcimfarar-

þctta áður. cu höfðn scm utcst cnga hiigsitu að lcyfi. cr farnir vorit. en öllu frcmitr td hins, að

þvi lcilt og áttitðn sig þvi cigi á þc.^sum brcyl- b>S gicti orðið til cudurfuuda. Urðn þá og ein-

inguiu_ Fram að þcssuui tiiua hafði rikið skifl hvcrjir til þcss að hcuda ii. að luargra smáþœg-

sér litið .ícm ckkcrt af liiguin ciu.ítakling.'íius. '"'/« /«'•" """"" /'"-«"' " ""'•''" '"'• /"'''' <'<'^"'' '"'/ð'"

stöðu haus og starfa. Xit var öðru máli að ""''^. "Í7 aitðvclt vœri cuu að vcila þcint. cf vilji

gegna. það var drcgið iuu i allshcrjar ófrið. cr rtcri til. .All va-ri þciiu skamlað lir hncfa. iitat-

enginn fckk giskað á. hvc lcugi muiidi vara. Td '"• og drykkttr. fatnaðitr og fc. Frcttir hcffftt

vahl.<;ius var gripið. scm það átti yfir fji>ri og /""'''' "ö ./""'• '">' /"''"'"" ''" '"• /'f' ""<"«/ hœta, cf

frelsi þcgiiauua. Það var cigi lcugur .íautbýli samlök va-ru iiicð að skrifa þciiu við og við og

margra þjóðflokka. cr allir fórit að siiiinu siðitut •'"'"!/./" /"""" /''"'"''' hcimafyrir vœri að ycrast.

og siuua fcrða. — einskoiiar baudalay itllcilar- l/v""'' 1'"^ "''' ""/''/'''•" bccta þciut bitrtuvcruua og

mauiia er tjölditðit til náttstaðar — hcldiir var draga itr lciðiudiim þcirra og hciiuþrá, Þá lct
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(>(/ 1 1cnuúlastjóni.n þcss gctið, aJ liiiii iiiyiul:

grciða fyrir smúsciHliiigiiiii að til skila kœiiiiist,

0(1 kvað hclzt skorla iiiyiidi, sokka. vctliiiga.

klúta. trcfla. tóbak og sœtiiidi.

I'arð iiii l'ctla til juws. að á liliiii öðrii ári ó-

friðariiis var byrjað á JK'i að safiia n'ófiiinii og

áritaii liiiiiia hiirtii fiiriiii hcrmaiiiia. Tókii sig

jiá til btcði ciiisiakir iiiciin og fcl'ág að skrifa

þcim og sciida /'ciin þcssar smá-iiaiiðsynjar. Vorn

l'að cinknm liin innlcndn kirkjnfcl'óg, cr fyrst

gcngnst fyrir l'Ci.fn. Scm eðlilcgt z'ar, i'öldn l'aii

lir l'á mcnnina. cr j'cim liöfðn vcrið áliangandi

og kiinnn cinln'cr dcili á. Hiiiir iirðn ntiindan og

fóru varliliila i skiftuiiiiin. cr þciin voru síður

knnnir. liii i j'clm flokkiiiiiii z-orn Islcndingar og

aðrir af litlcndnm iip/'rniia, cr lir hiiidi vorii

farnir. Það varð l'ví cigi clngöngn nanðsyn.

Iicldiir sfálfsögð þfóðarskylda. að Islcndingar ah

inciif stcfn s'-o nm. að í þcssn cfni skyldii liiiiir

inigii landar þcirra cígi gfalda attar sinnar og

tif>f>rniia.

Er ffársöfiiiinin stóð scm htczt til þcssa fvrir-

ttekis. Iijá liiniiin iiiiilcndii klrkjiidclldiim. tókii

ViuiincniuifclÍHj íslcii::kii safiituyoiiiui i Jl'iiiuiþcg

slg .minan iim að fara að þcirra dtcmi og efna til

jólascndlnga til islcn.iku licniianuainia. er yflr

nm vorn jarnir. Blrtii þaii óskoraiilr i íslcn:kii

blöðininin til si'citanua. að styrkfa þctta iiiál. Var

þvi vcl svarað og safnaðist á sköinmuui tiiiia

incira fc cn þnrfti þá í hlli til fólagjafanna^ Þó

j/íí þaniiig x-œri af stað farið. var vanséð iim á-

framlialdið mcðan enginii fastur fclagsskapur

tók þctla scrstoklcga að scr. f'ii Z'or og cuglu

fullkoiuiii skrii yflr þii. cr gcngnlr voru I hcriiiu.

Kz-arlaulr licyrdiisl uiu þoð . oð sumiim hicriist

uiorgor scudingar. cn öffruui fóar eða ciigar.

I'ii zvr og c:gi hréfasklflum Iioldlð uf'j'i z'ið þii.

cr farnir zvrii og cnga áltu niikoinua íctliugja og

vini. Til þe.ts að riiða bót á þcssii, ákváðu

uokkrar koiiiir i U'iuiilf'cg oð slofna félag. cr

t(cki alt þctta z'crk að sér. og .í7'í> það lika. að lila

til mcð ffölskyldnm hiirtii farinuo licrmaiiua. er

cinliz'crs liðsiiinis þyrftu incð. l'.ii það koiii hriitt

í Ifós. að þœr z'orn margar. Skyldi félagið stauda

í sambandi z'ið "Alrikisreglu Rikisdtctrauua".

Mcð þz'í var trygging fcngin fyrlr því, að starf

félagsins kccini að tilíetliiðinii iiolum. Fuudiir

Z'ar boðaðiir að hcimili frn Jóliöunn Giiðrúuar

Skaþtason (sfá bls. 96), 37S Maryland strœti,

liliin 211. inar: iiiii vorlð. iirið 1916. Gckst liún

oðallcga fyrir fclaglsstofnnninni. Til fuiidar komu

20 konur, cn fimin scndn skeyti til fundarins og

kz-áðn sig samþykkar fnndarcfni. .-i fundi var

dcildarforsetl Rcglunuar yflr Manitoba, ckkfufrá

Colin H. Campbcll. Skýrði liún fyrir fniidar-

koiiiim starf og stefnii Rcglunnar. Að crindi

licuiior loknii z'ar samþykl í ciuii hlfóði að stofna

islcuzka deild Rcglii þcssarar, og Z'ar dcildin

ncfiid cftir Jónl Signrð.tsyni forscta. "og skyldi

fclagliiu iiafii liaiis Z'cro (Clinlcg liz'ot i stríði og

starfl lll allra góðra hliita". Iiiiigöugiiclðiuii l'úgðu

fuiidarkoniir af Z'lð fni CauiphcU. vi'ldii fn't

.'^'kaptasi'ii til forsclii. iiuyfrú I'iini Signrðsson til

skriforo. iiugfrú Krislíiiu /.. Hauiicsson til fé-

h'.rðls. l'araforsctar Z'oru kosuir frú Bförg Aiid-

crsoii Carsou i shr. 111.. bls. 412 1: Pni Sopliia

Riiuálfsdi'ttir lirynfúlfsson ; incrkisbcri niigfrú

Olöf Oddsson og fregnritari nngfrit Jónina Jolin-

soii. Þá Z'orn þœr ungfrii Anna B. Skaptason

(isbr. II. bls. 96). frii Giiðrnn Borgfförð og frú

lilinborg Hansson (sbr. H. bls. 14'>l. kiöruar af

fiindluuiu i deildarráð félogslus. Ekkfnfrú

l.iiro l'janiosou og frú Rauuz-cig Jóuassoii z'oru

kjöruar hciðiirsforsctar. ./ iitcsta fiindi btcttiist

við tólf kouur. og sz'o ii liz-crfum fuiidi cftir það

flclri og ftcrri. iius lala félagskz'cnua z\ir orðin

iitcr tz'ciiiiur linudrnðuui.

Fni J. Guðniu Skaptasou vciltl fclaginu for-

.<;ti>ðn fraiu tll haiisfsins 1916. að hiiu fór tll Eng-

lauds. í'ar þti frú Bförg Ctirson skipiið i hcnnar

sfað og liafffi liún að meslu lcyti alla forstöðu

fclagsliis frain fil striðsloka. rð'd ciuiuiff yfir það

timabilið, cr fclagið zvr sriii uiesf .<:tarfandi.

Hafði húu (crlð z'crk mcð liöndnm. Að þvi lokiiu

oc) þii er farið var fyrir alvöru að viuiia að út-

gtifii þc.^.iaror hókar. fók fni Soffia Bryufólfsson

við. og hcfir liiin zrrlð forscti fclagsins siðan.

Flaglð fók þcgar til sfarfa. Fyrjaði það sfra.r

(! þz-i að safiio ui'fuinii íslcndinga. er i licrlnn

höfðu gciiglð. Jók það skráiia iir fró iiri. þvi

svo að scgfa daglcga htcttusf cinhz'crjir z'ið. Þá

.<;afuaðl það úgrynnl af prfónles. sz'o scui trcflum,

sokkiiin og Z'Cflinginn. cunfremur pciriigiiin til

þcts að kaiipa fvrlr fóhak. sictindl og ýmislegt

flcira. Var þcfta búlð iipp i suuiböggla. og sent

iiicð föfiiii uillllhill tll þcirra. cr farnir voru.

/^(í z'or og allnokkru fc zarið til hfálpar fátœk-

uni ffölskyldum. er ýmist h'ófðn mist fyr'irviiinu
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.s-í;;(/ /' hcrinn cda átin viJ incijnt hciLsulcysi oi/ slniuíiini siihistn brcfiii. ritiiO' dcginnni c'ða Ircöld-

ulviiinnskort að striða. I ciiiiiiii licriiianiiasl'itala inii /yrir danJa /'cirra. cn Inirnst j'Ctta sciniia úr

ií'iniiipcgborgar. cr Maiiilobadcild Rcghumar bardayannm cn dánar/rcgnin. Mú /'<; ncerri gcta

koiii á /út, lct jhið bna npp sjúkradcUd að olla hvaSa liiigrciiiiiiigar /uiu ha/a vakid hjá mál-

lcyli á sinn kostnað. lil niiniiiiigar iini fyrsla ís- kiinningjnnnin. cr orðnir vorn hcima/vrir. flcst

lcii::ka piltiiin. cr fcll á frakklandi, Magdal Hcr- vorn l>an skri/in) iiicd rilblýi. Ictrið daii/t. stiuid-

iiianiisson I sjá JII. bl.i.. 414 1. Einiiig cfndi /nið nni i jlýti: cii slnndiiin lika iiokkrar liiiiir jicnna-

fil skcmtana /yrir pilla. cr koiiiii nton a/ laiids- daginii og svo bœtt við liinn nicsta. 011 vorii /hih

bygðinni og dvöldn i licrbiiðniiiiiii. cn /úa átln lingsiið íit /rá baiáttn ornshivallarins mcð skiigga

knnniiigja mcðal borgarbiia. Ccrði /ictla l'cim ó'cissniinar mikln /yrir angiiiii. Iiina ólcystu gátu

dvölina skcintilcgri. cr aiinars 'var allmórgiiiii morgiindaiisiiis.

fldl-l-cið og linig. frá stofnnn /clogsiiis og til
ji,.-.j /„,_„,• ,.,„.„ /,,^^,„ „^ /-i^^^y /,/ ^.|,)„^ /j^.„„

striðsloka. miiii /nið hafa haft .s-aiiiaii. ciiiginigii ,.,,,j ^,/,/,,- _yj,,„.,„) ,; _j„„„, /„;// „^ ..^,,.iff i,^,jg,_ /
;- pcningnm. $801111.110. Rniiiir $öilii0.ilo gcngn td ,./,;^ y,^,/,-,.„ fyigjnst .rco cmb<ettisscðlar Hcrmála-
styrktar og aðhlynniiigar hcrinónnnm og skyldn- stfiirnariniiar. cr .skýrðn frú lcgstað og grcftran

liði /icirra, mcst td Islcndinga. — En út i /ycisa /,,•„„„ /,;,,„„^ _ „jf^,^.f „„,,)• ^g,,,,, orðnnnm.
grcin fclagsins /^ýðir cigi lcngra að fara. fff,, brcfaÆftin nö cnda mcð /icssu:' Eftir

.Mcð /);; /yrsto scm /clagið byrfaði á. c/tir að lifði miiining iim mciin /'cssa og /lað scm þcir

/)að tók til starfa, var að koma á brcfasamhandi libfðii verið að hugsa um og rceða Mundinni áð-

1-ið liina islen:ku luiglinga — /»!•;' flcst vorii þctta tu\ Hcimtaði ckki rctthetisskyldaii að minniiigu

niiglingar iini og iiinan við tvitiigt — cr lir landi /tcirri vrði gcfið lif . cf nnt vceri. þótt /?ciin sjálf-

-orii jariiir. l'arð />ctta ið loknm umlaiigsmikið nin vrði ci(/i forðað við danða:' — Og var þá

vcrk. />vi c/tir j>vi scm 'cið á ófriðarlimann. fór brcfiinnm) cigi bcíf sz'arað mcð þvi? — Mc3
tala þcirra stöðngt -ca.vaiidi. cr scndir voru úr livaða licctli />að vrði hcL::! gcrt. gat vcrið álita-

hiiidi. iinr: svo taldisl lil. að út 7'iern farnir citt- mál . oq þó var cigi iicina citt til. cf iint vceri, a3

hvað á aniiað þiisiind .manns. Scrstakar konnr skvra svo liiiia daiifn ritliiiiid, að orðin yrðu lœsi-

lilifðn þcssar brcfaskriftir incð höndnni. og iiiá L-g. s'l'o þciiii. cr tintiiin ffarlkegði sfálfa atbiirð-

]>á ciiikiim ncfiia lil frú Gnðrúnn ] iihaiinsdóttiir ina. scin hiiiiim cr ncer stóðii.

Biiasoii, cr sciniia vaiin cinna incst að luidirbíiir Það iná /;•;•(' að iiokkru leyti scgja, að brcf þcssi

ingi þcssarar bókar (fœdd á Ingvcldarstöðum á vrðu til þiKss að bxrjað var á útgáfii bókar þess-

Rcvkfoströnd 20. fúni 1S75. dáiit i U'iiinipcg 16. arar. Eftir þ'vi scin frcttirnar itrðu tiðari af

úg-úst 1921, sbr. líl, bls. 457j. í'ið brcfaskriftir mannfallinu i hinnm drcifða islcnzka hcr, cftir

þe.tsar jukust fclaginii kvnni af mönnum þcssiim, þvi 'carð sú liugsiin stcrkari, að þannig vœri eigi

kjiirnin þcirra og kriiigiimstieðitm, þvi frá niörgii niit að skilfa 'cið grafiriiar á "flceniingfa-landi",

var sagt og cftir mörgu spiirzt. Myndaðist við .s-co að þcirra cr sváfu þar sz'cfni ólifðum, yrði

jrcfta náið vinulsamband milli þcss og þcirra. cr eigi mcð öðrii gcfið cn Ijósmálaða krossiiiiini, er

hcht óslitið iipp til þcss tima cr þcir linrfii hcim Hcrmálastjórnin Ict sctja að Itöfðnm þcirra.

aftiir. cða fcigðarörin skóp þcini (ddiir nni örliig L'pphaflcga átti þó ritið aðcins að gcta um þá,

fram. fclagið fylgdist incð hvcrri hrcyfingn, cr cr fallið h'ófðu cða dáið af sáriini, vera til ininn-

gcrð var á hcrstbðvuniim og orii.stiiviilluiiitm og iiigar nin þá — og /i'ci var það iicfnt Minningar-

svo að segfa lcitaði drcngfaliðsins i.slcii.'jka nicð- rit i.slcnzkra hcrmanna. En við nákvcemari ihug-

<d lifenda og dáiniia cftir Iivcrii bardaga. Svo nn 'vor þcirri ákz'Hrðiin fljótlcga brcytf. Nokkrir

varð þctta vcrk liiartfólgið þcini. scm að /'ví iindiiðnst í licrbiiðiim. koinust aldrci á orusfuvöll,

itiiiiit. og ciiikiim frú Biioson. að nicð sanni má lctit lifið sciu hiiiir. og hvcr 'cildi dœina það dýr-

scgfa. að iim annað liugsaði húii cigi frcinur. ár- arar ciniiin cii iiðriint2 Þá vorit og inargir, er

II! scni hnn átti cflir ólifiið. lifs komiisf af, cii lctii lii>iid cða fót cða biðii 'ór-

Off bar það við . að brc/ báriisf i hciidiir /c- kitinl ininiir. cr þcir si'o bcra allan aldur — í'ar

lagskoiiitm almörgnni vikitm c/tir að spiirct hafði þess að cngu gctandi' Þaniiig ó.c cjnið og varð

láf þcirra manna, cr ritað h'ófðn. l'oru þetfa cc yfirgripsmcira, uns ákvcðið var, að gctið skyldi
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allra, cr i)t)irilast höfðu viS hcri)tt). ftá ófri'ðar-

hyrjtDi til stríðsloka. Satiij'ykt þcssi ititi:t hafa

vcrið gcrð síðl<i ársiits 191S.

1 fljótii bragði z'irtist eigi i stórt ráðist titcð

þessii. fclagið hafði safitað á skrá iiöfiDiin

þeirra nMiiiia aUflcstra, cr i'it höfðn farið, og tal-

ið var sjálfsagt, að iiöfii hiiitta feiigjitst stra.v og

eftir þcitii Z'œri spiirt. Þá var og talið vtst, að

upplýsiiigar mœtti fá Itjá trttii)gj)i)ti og x'otzhi-

möiiiiiiin jí'o að scgja fyrirhafiiarlaiist iii)t alla,

og þyrfti cigi attiiað ctt gcra alittctttiittgi aðz'art.

Tilgavgttriiin iiicð ritiiiit cr si'o skýr, að cigi

Z'ar iiitt að Itiigsa scr, að hatiii yrði iiicð itokkrti

móti inisskiliitti : .Að gcta þcirra allra, cr islcnsk-

ir z'orti í aðra cða báðar ccttir. cr t Iicriiiii höfðii

gengið meðan á ófriðntiiii stóð. fœðingarstaðar

þeirra, heiinilisfangs, foreldranafna, og attar

lcngra fraiit, cf iittt vœri, t'ir hvaða hcröðiitn á

Islandi þeir vœru iipþ riinnir og að Itverju þcir

hefðti starfað incðan á hcrþjóniisttinni stóð. i'iil

meira var cigi hu(/,sað og ckki gert ráð fyrir að

scgja ilarlega sögti liz'crs og ciiis. þz'i þó Jclaginii

vari það að nokkru leyti hiilið, hvað margir

hcfðu farið í Iierinn, þá vissi það, að þeir voru

svo inargir, að cigi yrði hœgt að rita Uingt tiiál

uin hvcrn citin og fara cigi fram úr áœtlaðri

sfœrð bókarinnar. Mcð þvi að rckja œttir þcirra

til tslands, var sainbandi náð og sögiitengsliitn

við heiinaþióðina, cr vonast cr til að þýðingu

gcti borið siðar, cf iini þá z'crðtir sþiirt. cr vcst-

ur Iiafa fliitt. Mcð þc.<rsii ijátu og kaflar þcssir

orðið skiljanlcgri inöitnum, cr antiars þcktn cigi

til mantta þcsSara af itafninn cinn.

Mcð ársbyrjiin 1919 byrjaði félagið aff safita

he'ymilduin, birti áskoranir þcss cfitis i islcnzkn

blöðuniim og skrifaði til ituinna i hiitntn ýntsu

bygðarlögtiiii, cr tókii að scr að lcita tiþþlýsinga

um þá, scm þaðait liöfðii farið^ Urðti margir

vcl við þcssari kz'öð, og cr það þciin mlkið að

þakka, að skráitt cr eigi óftillkomitari cn Iti'itt cr.

An þcirrar aðstoðar licjðii fjulda tnargir cigi

verið iifipi spurðir. bccði fjccr- og nicrlcndis, cr þó

er gctið i rilinii. .Sz'O margir hjálpnðu til. að of

laitgt yrði npp að lclja tiöfti þcirra allra. Lcyfir

þi'i fclagið scr að þakka þciiii ölliim samcigin-

lcga þcirra góðii liilz'cidti. I'á tirðu og forcldr-

ar og œttingjar ittargir lil að aðsloða fclagið.

Minnist það margra brcfa t'tr þcint álluin, scm

hccði voru grcinilcg og þatiiiig lögtið, að þaii gálii

cigi aniiað ctt Z'akið liiiia dýpstii saiitúð i hjört-

iiiit þcirra, cr að ritinu hafa unnið. incð þeim er

þati rittiðii, og ntargir hz'crjir li'ófðu á bak að sjá

áslkccrtiin syni cða bróðiir. Er það einkiim við

saiiiiiing III. flokksiiis. að stnðst hcfir Z'crið við

þcssi brcf.

Fyrst fraiitait af hz'ildi mcst af z'crkinti z'ið að

safita Iicimildtim, á hcrðuni fri't Gtiðrtinar Búa-

sutt. 1 ar það að nokkrii leyli söktitii þcss. að

linii z'ar inálinn ciitna kiitintignst, liafði annast

að miklti lcyli brcfaskriftir til hinita ulanföriiii

hcniianna, og sz'o z'cgiia liins, að hi'in óskaði þcss

sjálf. Gat Iit'tti þcss i'iö fclagskonttr, að lii'iti

kysi hcht að mcga Z'cra cin uin þclta vcrk. Var

Itciini sctii öðruin óljóst, hz-aða viiiitii það íil-

hcitnti, hjóst jafnvcl z'ið að gcta lokið þvi og

kuiiiið bókintti nt inttan árs, F.ii þclla fór á ann-

aii z'cg. l'ar liún þá fariii að finiia til hcilsubil-

iinar, cr ágerðiít incð mániiði hvcrjum. En þcss

incir gaf hntt sig að vcrkinn, scm Itt'in fann að

tiittiiin styllist. l'tgáfiiitcftid sctti fclagið licnni

lil aðsloðar. Í fyrstii gat sti itcfitd lilið gcrl.

þz'i sjálf varð htin að Itafa aiki fyrirsiign. rcði

og að ittcstit aðfcrðiniii, cr itottið Z'ar við söftt-

nitina^

I ágt'isliitántiði 1919 lct ht'in úlbtia sptirtiiitga-

blað. cr siðati Z'ar prcnlað og sciit (2. scpt.) lil

allra hcrnianua. cr z'orn á iiitfnaskrá fclagsins.

l'ó spuriiingar þcssay z'icrn all-ilarlcgar. hcfðti

þccr þó þtirft að z'cra cnit grcin'lcgri og þá z'criff

spöruff margföld z'iitna cftir á. cr farið z'ar aff

'insif tir bliiðnin þcssiim. Má þar scrstaklcga

hcnda lí. að eigi z'ar itógii rcckilcga sptirt cftir

nöfiiutn foreldranna hvors um sig', ætt þeirra o.si

upprnna. cit spnrii'.ngin þannig l'óguð, að lieitni

iitálli cins sz'ara á þcssa laitds z'isii, er sttiðin cr

cflir boðorffiiiii. aff tiiaffnriitti og konati sé eitt,

— og þclla cina sc maffnriiin. Hcniii zvr þz'i

þráfaldlcga .<;z'arað á þcssa lcið : "5. sp. I'orcldr-

ar:' Mr. og .Urs. X. N. Hvar fccdd? In Iccland.

IIriiiiili.<!j'aitg? .Sclkirk. .'\!an". Kostaffi þclla. aff

skrifa varff aftnr, og þá spiirl cflir flcirii. cicji

ósjahlan bcffið uiti ritaff œfiágrip, cr z'Or scttt:

Z'orii þá hcitnlldiniir orðiiar Iz'ccr, og siii mcð

Itz'oru iitóli, sz'o að skiiiií ttiaffuriiitt Z'ar ncftidur

rctttt skiniarnafiii og föðiintafni á öðrti blaffiitti,

cn ccttar cða z'iffnrncfni föffnrs'ns á hinn. Gat

þctla ollað cigi litliim rttglingi — og jafitz'cl tz'i-

tckiiiiigii — cr farið z'ar að skrifa crfis'ágti-ágrip-
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í)i, cr clgi varð lciðrcttur iiciiia iiicð nál;vicinuin

sainaiihiirði og tyrirsf^iirnuin á iiý. Alt þctta

drógst i tiina og tafði fyrir^ En frú Búason virt-

ist óþrcytaiidi, og þab cftir að hún var lögst í

rúinið. Hclt hún áfrain að slcrifa, cða lct skrifa

fvrir sig. cftir nýjiiin og nýjum npplýsingum.

Biíin z-ar húii að' safiia '•cl tz'cim þriðju Jilntum

til II. og JIÍ. A'a/7aiií. (/ liún andaðist, cii flcst

T'ar það á lausum blöðiim og cigi til nokkurrar

blitar frá þvi gcngið. Hlaiit uii það vcrk að

falla þciin i skaut. cr tókn við og sérstaklcga

þiirftu að sjá iiin undirbúning ritsins til prcnt-

unar — lcita þcirra upplýsinga, cr cnn vantaði.

Þó nú cigi vœri lengra á vcg komið cn þctta, má

þó óhœtt ftdlyrða, að án þcssa iiiikla undirbún-

ingtsvcrks frú Búasonar. vœri ritinit cnn cigi lok-

iff, og '•anscð, hz'ort því Iiefði nokknrntima vcr-

ið lokið.

Tók nú útgáfiincfndiii algciicga z'ið. L'nniff

hafði ncfndin bœffi að inynda og upplýsingasöfn-

tin, og átt i aUmikliim brcfaskriftuin. cinkiim siff-

asta áriff cr frú Búason lifði. Hún hafði og út-

vegvð ácetliin iim frcntkostnað. nm stcypnkostn-

að viff myndirnar og samih við útsölumcnii aff

safna áskriftum. Þá liafffi liún og fcngið vai'a-

ráðhcrra Bahhcin L. Bahkvinson til að yfirfara

heimildir og skýrslur og rita cefisögii-ágrip "hiiina

aftiirkomnu licrnianiia" (í II. fl.). Er hanii allra

manna kunnugastur hiiiuni íslcnskn bxgðarlógnm

og sérstaklcga cldri kyuslóðinni, cr frá l.úandi

hcfir fliitt^ l'ar hoiiuin þaff góffur styrkiir við

þetia verk. Flcst þcssi ágrip mun haiin haja rit-

aff 1920. og skal athiiga. að við þann tiina cr inið-

að það scm þar cr sagt. Gcla ýiusar brcytingar

hafa gcrst siðan á hSgum manna, sz'o scm bnstað

þeirra, atvinnu o. fl. Af citthvað 1045 (efisögii-

ágripiiin i II. fl. hcfir haiiii ritað um SOO. Xokk-

ur bárust lioiium þannig. aff hann brcytti þcim

eigi að ncinn. cii þau z'orii ekki mörg. I'lcst

hiiiiia hafa ''crið ritnð jafiióðum og prcntað licf-

ir vcriff.

l'in þciiiia II. flokk cr þaff að scgja. að þú

liann sc cinskonar œttartöln- og œfis'ógii-sajn

þcirra luauiia. cr i Iicrinu gciigu, og cigi alls ckki

aff vcra auiiaff, þá cr þó svo til œtlast mcð þcirri

niðiirskipan. scm fvlgt cr. fái Iianii vcitt hug-

myiid iiokkra iiin. hvcniig hcrntboðiiiu z'ar var-

iff, en það i'ar aðcins hccgt mcð þz'i að fylgja

fastri timaröð i frásögninni, sz'o að hvcrt ár

invndaði kafla út af fyrir sig. Fœrir þá hvert

ár frain sinn flokk, cn þó sz'o að r'óðin cr óslitin

frá fyrsta til hins siðasta, svo að allir flokkarnir,

cr þcir cru framhjá farnir, i'crða cin óslitin sam-

st\rcð sz'cit á hergöngii. Þaff z'arð þvi nauðsyn-

lcgt, að skjóta nöfnum hinna föllnu og dánu inii

i þcssa röð cins og gert cr. Annars z'ar sz'eitin

cigi taliii 'óll. .Sz'o gáfu og nöfnin þclrra til

kvnna. hvcrsu fylkingarnar skörðiiffust^

l'm (cfisöguágripin sjálf má gcta þcss, aff þau

cru fœst svo grcinilcg, scin óskað hefði verið, en

uin það cr þó cigi þá að saka, cr þati rituðn. Þcir

gátn úviffast fariff langt fram úr liciinildnnum, þó

þcir gcrffu þaff sumstaðar. þar sem þcir þektic

bc:t til. J'iða kcinur það fyrir. að ckki cr gctiff

ftcðingarstaðar, cða aldurs eða móðurnafns þess,

scin z'crið cr að scgja frá. En þvi er þess cigi

gctið. að um þaff gátii hcimildirnar cigi hcldur.

Þá fvlgja og eigi mvudir alstaðar. Hepnaðist út-

gcfcndunum cigi aff fá þœr, þrátt fyrir st'óðngar

tilraunir og staka iðiti. og itreknð opiuber tilmœli

i islcii:kiim og cnsktitn blöðum i full fj'ógur ár.

Fvrirgrciðslan z'ar cigi iiiciri cii þctta sumstaðar,

nc skilitingur á tilgangi ritsiits. Xokkrir neituðu

aö veita nokkrar upplýsingar uni sig eöa fvrir

hönd sinna. Tz'ennir forcldrar—cigi vorn það þá

ncma tivnnir. — afs'ágðn að Ijá mynd effa láta

(cfisögu-ágrip barna siniia birtast i ritiiiii, fyrir þá

sök, að bókin vœri gefiu út á íslcnakn.'. Aðrir á-

litu. að bókin inyndi z'crða eftirkomandi kyuslóð-

iitii hcritaöaiitvöt, og vildu eigi bcra það á satn-

vizkunni að vcrða óbcinlinis sök í þvi, að Islend-

ingar z'cktn upp nýtt vcraldarstríð, er fram liffu

stnndir! .Allur cr varinu bcztiir. Gcgn þanttig lög-

uffuni mótbáriim tirðn allar rökscmdir að cngu.

Eítir það var cigi ncma á cittn staff að fara, — í

skjalasafn Iiins opinbcra. og tíita tipp t'tr því það

litið, scin þar fyudist. En þar z'ar afttir sá hæng-

tii á. að crfitt var að greina þfóffcrni á nófnnnnm

citttitn. cr mörg ern hvert 'óffru lik.

Þriðji flokktirittn. scnt Itaiitt hcr iticff scr. cr cig-

udcga sá flokkurittn. scin ritiitu gcfur nafn. Hantt

cr cinskonar minnittgctsafit. fáort og ófullkomið,

tim þá. cr lifið lctii á ciitii cða anitait Itátt af vöid-

utn ófriðarins^ l'ar sz'o til cctlast, að þcssar minn-

iitgar gcctn orðið að cinhz'crfu lcyti grcinlegri en

(cfiágrip hinna cr lifs komtist af. Þcim var þvi

cetlaff sz'olitið mcira rt'im. En hcr fór sem meff

œfis'ógu-brotin, að upplýsingar og hcimildir réðtt
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I'iir iiiii inislii. I'ú iirðii grciiiar þcssar allflcst-

ar 0/ laiigar. cf sctlar licfðii Z'crið á sama lclri og

liinar; crn þœr þvi prentaðtir mcð smœrra lctri,

cii l>ó st'o skýrii. að crfiðari aflcstrar 'i'crða þœr

ciyi fyrir ]hi skidd.

Byrjað z-ar á prciitnii ritsins snciiima á siðast-

liðniiin vclri. Þó fflr l>að Ijóst. að cnn z'antaði

jnarga. Mcðan á prcnlnn slóð var bœtt við iiin

130 œfiágripnm 1:1 bcggja flokkaniia, annars og

priðja. Xokkrar þcirra vorn lcknar iipp lir bók.

cr i'it koiii i ba-nnm Cryslal i Xorðnr Dakola og

licilir "Pcmbina Connty in thc irorhl's H'ar". og

iiiyiulirnar. cr />cim fylgja. Eni iiiyinlir þcssar

öllii snucrri cn liinar. og iiiá þannig þckkja þcssa

kafla úr. Loks z-oni cftir iu'<fn nokknrra inonna

(115), er z'issa zvr fyrir, að z-crið h'ófðn i licrn-

itm. Vm þá liöfðn ciigar npplýsiiigar fciigisí, cn

cigi þótti rélt að sleppa þcim. l'ar þz'i cigi uin

aniiað að gera cn hnýla þcim aftan við scm eins-

koiiar z'iðbœti z'ið aiinan flokk. Að þciin með-

t'óldum cr þó alls óz'ist cnii, að allir scii taldir, cn

mikln frcmiir liknr til. að cnn z'anti inarga. Kcin-

ur það cf lil z'ill sciiina i Ijós. En af þz'í iná sjá.

hz'að margir lilciidingar hafa í licrinn gcngið.

að œfiágrip og ininningar cni IISS. cn gctið i

það heila 1303 inaiina^ 1 þcssari tolii crn 16

lijúkninarkonnr, cr hjúkrnn vcittu á sjúkrahús-

uiii hcrsins. bccði hcr i álfu og í Xorðnrálfiiniii.

í'oru þœr ailar i þjóniistu hins opinbcra, og var

þz'i sjálfsagt að tclja þœr mcð. Allar gálii þœr

scr hinn bccta orðstir fyrir framúrskarandi

dugnað, lipiirð og hirðiisemi, og sköruðn að þvi

lcyti fram úr 'óðrum við það starf, að þcss var

getið i hermálaskýrsluuum. Einni þcirra. niigfri't

Ingii Johnson, cins og gctið cr nni i grciiiiimi iiin

haiia I sbr. II. bls. 404) z'oru vcittir tz'ciinir z'crð-

laniiapcniugar fyrir starf hcniiar, annar af Gcorgc

V. Brclakonungi : "First Class Royal Rcd Cross

Mcdal", cn hinii af konungi Bclga: "Mcdaillc Dc
La Reinc Elicabcth". Erii þclta hiiiar œðstn

sccindir. cr nokkiini sinn: crn z'cittar tyrir sains-

konar starf.

.Illinarí/ir hiiina canadiskn inainni. cr kvaiitir

Z'orii íslcnckuin koiiiiiii, gcngu i hcrinn. Lctii

sumir þeirra lifið en nokkrir áttu aftnrkvamt.

Um 30 crn á skrá fclagsins, vorn að þvi Icyti

taldir mcð Islcudingnm, c.ð heimilin voni is-

lcuzk. Siikiim þcss að þcirra er hvcrgi gelið anu-

arsslaðar i riliiiii. þykir rctt að sctfa iiöfn þcirra

hcr. Koiinr þcirra liafa iiniiið að inálum fclags-

iiis og nokkrar hcyra þz'i til. Xafnaskráin er

I'cssi

:

H. k. Allan. Sergeaiit W. J. liailey. W". E.

l!dl. .\. ilrown. R. B. Burby. R. W. .1. Chis-

well, féll i orustu 27. sept. 1918. Hann var kvænt-

nr Kristjönn Thomson frá Seyfiisfirði: eiga þau

eina dóttnr barna. Búa þíer niæ^síiir aÖ Gimli

i Xýja Islandi. H. R. Clarke. J. Davis. John

Doherty. F. .A. Dunn. Harry Floyd, féll i orustu á

l-'rakklandi : voru þau hjón búsett í .A.ustur Sel-

kirk. Man.. os; heitir kona hans Klin Siijrifiur.

I.awrence l'"o\\ler. Hurly GiUis. Joseph Hall.

1. C. Hambly. .K. Hill. H. G. Hnnter. Dennis

l.ee. H. McCarthy. Archibald McXeill. kvænt-

ur In.sribjiiríiu Jónssdóttnr Helsíasonar Hender-

son; bjuggu þau í \\innipeg: iiann féll sumarið

1917; iþaii eiga einn son harna. M. 11. .\icXey.

Giibert Proctor. Julian Prout. .\. B. Reid. AI-

bert B. Robinson. Dr. John Seife. G. Stead.

Sergeant Wni. Turnbuil. George P. Whi e.

Fred Wright.

Ritgcrðirnar i bókiiini cni prcutaðar cins og

h'ófnndarnir gcngn frá þcim. að nndantckinm

ritgerðiuni: "Vm lækningastörf á vigstöövum",

cftir .Sigurgcir Uckiii Bardal. cr rituð var á cnskn

ináli. cn hér cr birt i þýðingn cftir fyrv. ritstjóra

caiid. phil. Kristján Signrðsson. Kristfán var í

hJHkrnnarliði canadiska hcrsius ísbr. II. bls. 260)

og kvntist þz'i nokkiið þcssari grcin hcrþjóniist-

iinnar.

1 bókinni koma fyrir nokkrar skaniinstafauir,

cii cigi óljósari cn sz-o að flcstir iiiunu gcla Icsið i

iiiáli. Helztar cni á iiöfnuin fylkja og rikja hér

i álfu. nafnbótuin við hcrinn. incntastignni o. s.

frv.. og pýðir cigi að lcngja þctta luál incð þz'i að

h-lja þa-r iipp.

Konurnar. cr staðið hafa i útgáfuncfndinni,

hafa frá þz-i fyrsta lcigt fram mikla z'innu við

ritið, cr eigi verður öll talin. En þcssar skipa

ncfndlna: I'ni .lóluinna Giiðrún Simonardóttir

Skaptason. fri'i Giiðriin Þórðardóttir Borgfjörð,

fríi Jórunu Magníiítdóltir I.indal, frú Oliiia Eg-

ilsdóttir Pálssou, frú Gnðnin .ísgcirsdóttir Jóns-

soii og frú Guðrnn Fiiinsdóttir Jónsson. Þó

Z'crðiir scrstaklcga að tilgrcina Z'crk þriggfa

liiuna siðastlöldu. Frn Guðn'in .iscfi'irsdóttir

Júnssou zar upphaflcga forscti iicfudarinnar. cn

hcfir z'crið skrifari licnnar siðan að fri'i Búasoit
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aiidaðisít. Hcjir liúii gcgnt ölliiin brcfaskriftiiin ciiiiiig ;/()' liinar niiklii og tíðii bréfaskriftir þcss.

lit á z'ið. llúii licfir staðið að mcstii ícyti fyrir Ilcrra prcntsniiðjiistjóri Gísli Jónssoii licfir

myndasöfniiiiiiini. og ícfisögiiágripiii ti II. fí.) Icsið siðiistn próförk af allri bókinni, liaft tilsióii

ftcrði Iti'iii iindir stafliði áðiir cii liandrilið gckk nicð Itininn ylra frágaiigi liciinar. og aiik fcss

til prcntsiniðjiiiinar. Báðar liafa jncr iiicrkt ull- vcitt fclagiiiii ýiiisar injög sz'o initiðsvnlcgar lcið-

ar inyndir. cr gciiglð liaja xií inyiidatnótaz'crk- bcliiingar nicðait á iiitdirbt'iningi slóð. Bcra lioii-

smiðjiinnar. borið niótiii saiiian Z'ið fnnninyitd- iiiii iniklar fakklr fvrir all JHið z'crk. scm og öll-

irnar áðiir cn j'aii vorn sciid i prcntsinii^jiiiia og iiin liinnin ntijrgn. cr stntt liafa fyrirtœkið á ýin.-i-

mcrkt faii. og sz'O að siðnstii yfirjarið hz'crja ait liátt.

örk og borið á ný sanwit z'lð inyndiriiar áðiir cn .Ið siðnsltt .Hcal fic.ss gctið. að jnið cr ósk t'tt-

prcntað licfir z'Crið. J'ar zwk fctla bœdi inikið gcfcnda. að rit jictla incgi z'crða kærkoinin niinr-

og taf.s-anit. Þá aðstoðtiðii jncr og við sanilcstitr iny ;/;/; z'iiti og a'ttingia, cr þola ttrðn cldraiin

handrila og hciniilda og hjálpiiðii lil að gcra ficr ''Ófrlðariiis inikla". jtótt sjiill'ra atbnrðanna frá

lciðrcttiitgar. cr þtirfa þótti á handriliiniiin. cr þciin ániiii vcrði cigi ininst. tic áhyggjaniia og

Z'orn allz'íða frcninr ónákvícnt. kvíðans, án sviða og sársaiika. I'crði Itið sögn-

Fri'i Úlíita Egilsdónir Pálsson hcfir gcgiil fc- 'cga gildi fcís taliS litiS, cr tiinar liða fraiit.

hirðisstörfniii fclagsins siðan árið 1919. þcss iit- iiurlli bcnda á, að Ihu) cr cfiilsiitcsta skráin, cr

an hafl á hciidi allar brcfaskriflir í sainbandi við citii licfir vcrið santatt tckin itin Islcndinga vcst-

útsólii bókariiinar. Er það ZH'rk bicði tiinafrckt aii liafsiiis.

og Z'andasaint. og sísl að því sc lokið cnn. Bók-

liald cr inargvislcgt og iiiikið í sanibaitdi við fjár- Winnipcg. Maii., 10. Jcbrtiar 1923.

mál fclagsins. Itcf'r hr. bókhaldari Páll S. Páls-

soii þar aðsloða.1^ fclag'tð á inargan liátt. og þá Rögitz'. Pctiirsson.





I.

RITGJÖRDIR
eftir ýmissa höfunda.





Eftir prófcssor Þorbcrg Thorvaldson.

Ef maður hugsar sér hóp bania að leikjum

á ísbreiðu, sem á einu augabragði brotnar í

mjöl og steypir börnunum ofan í ólgandi

straumiðu til að berjast fyrir lífi sínu, þá fær

maður nokkra hugmynd um ástand alþýðu

manna í Norðurálfunni, þegar fimm stór-

veldin, svo að segja á augabragði og fyrir-

varalaust, lentu út í styrjöld, sem bráðlega

úlbreiddist, þar til nær allar þjóðir heims-

ins höfðu fylkt liði sínu á aðra hvora hlið.

Á fyrstu árum tuttugustu aldarmnar ræddu

þjóðirnar meira um það, hvernig mögulegt

væri að afstýra ófriði, meira um trygging al-

heimsfriðar en nokkru smni áður. Félög voru

stofnuð í flestum löndum til að viðhalda

friði. Alheims-friðarþing voru haldm og

gerðardómar settir, sem skyldu skera úr öll-

um þrætumálum milh þjóðanna. Þar að auki

höfðu stjórnmálamenn stórveldanna á prjón-

unum fleiri eða færri friðarsamninga eða

gerðardómssamnmga, sem varna skyldu, að

stríð gæti brotist út á rnini þeirra. Alþýða

manna var því farin að hugsa, að stríð milH

stórþjóðanna gæti aldrei komið á dagmn.

Sumir þjóðmegunarfræðmgar þóttust sann-

færðir um, að hin margbreyttu verzlunar-

viðskifti þjóðanna hlytu að gera alheimsstríð

ómögulegti

Á sama tíma bjuggu stórveldin sig undir

stn'ð af meira kappi en nokkru sinni áður.

Sá undirbúningur var allur sagður vera til

sjálfsvarnar, en samkepnin jókst ár frá ári og

spursmáHð virtist vera, hvert stórveldanna

gæti haft mestan sióflota, stærst og bezt æft

herhð.

Það er ekki hægt að segja, að raddir, sem

sýndu þjóðunum fram á, hvert þessi sam-

'kepni hKti að bera þjóðirnar, hafi ekki

heyrst. En alþýða manna skeytti þeim rök-

um h'tið. Tihaunir voru samt gerðar hvað
eftir annað til þess, að komast að samningum

um takmörkun á þessari samkepni. Sh'kir

samningar tókust ekki; og það kom á dag-

inn, að allar tihaunir stórveldanna, að varna

ófriði með milliþjóða-samningum og sam-

böndum (alliances), gerðu stríðið aðeins

stórkostlegra, þegar það byrjaði. Braut sú,

sem stórveldin þræddu, hlaut að leiða til

styrjaldar fyr eða síðar, og alþýða manna
vaknaði snögglega af öllum öryggisdraumun-

um, þegar herópin gullu við og herkalhð

kom. Þá var það orðið um seinan að afstýra

stríði. Isinn var brotinn og straumurinn sog-

aði börnin niður í djúpið. Sum náðu landi,

en fjöldi slasaðist eða týndist. Mikið var

rætt um að varna því, að þannig lagað slys

gæti nokkurntíma aftur komið fyrir. En

minni mannkynsins er ekki langvarandi, og

börnm eru brátt komin aftur út á nýja ísinn

til leikja.

Alþýða hinna vestrænu þjóða, sem fær

fréttir sínar úr dagblöðunum, var orðm vön

því að lesa annað slagið, að ófriðarský væru

á lofti, að einhverjar þjóðir væru í þann veg-

inn að brjóta friðinn. I Suðaustur-Evrópa

og í Asíu voru nokkur stríð háð um þessar

mundir, án þess að vestrænu þjóðirnar

drægjust að mun inn í þrætumálin. Þegar til'

cfriðar horfði meðal stórveldanna, voru mál-

in fljótlega jöfnuð, að því er virtist á yfir-

borðinu, sett í gerðardóma, eða samningar

tókust með stjórnmálamönnum þeirra þjóða,

sem hlut áttu að máli. Friðurinn virtis't því

tryggur.

Það var því eðlilegt, að hið fyrsta Ieiftur»

sem brá fyrir í austrinu, og sem var fyrirboði

stormsins, drægi ekki að sér athygli a'menn-

ings nema snöggvast. 28. júní 1914 var

erkihertoginn Franz Ferdinand. n'kiserfingi

Austurríkis og Ungverjalands, og frú hans,

hertogafrúin af Hohenberg, myrt, er þau voru

: heimsókn í borginni Sarajevo í Bosníu.

Fylkin Bosnía og Herzegovína eru að mestu

leyti bygð af Serbum, en höfðu verið alger-
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lega undir stjórn Austurríkis síðan 1908.

Moráinginn var serbneskur skólapiltur, og

stjórnmálamenn Austurríkis héldu því fram,

a? hann hefði komið frá Belgrad' höfuðborg

Serbíu, að tilhlutun og með hjálp háttstand-

andi embættismanna í stjórn og her þess

lands, til þess að fremja þessi morð. Einnig

sögðu þeir, að þetta væri partur af starf-

semi serbneskra þjóðræknisfélaga, sérstak-

lega félagsins Narodna Odbrana, sem hefðu

það fyrir sitt markmið, að ná fylkjum þeim,

sem Serbar byggja, undan yfirráðum Austur-

ríkis, og að þessi félög hefðu því gert sam-

særi á móti Austurríki, til að vinna að sund-

urhmun þess.

Fólki yfir víða veröld hrylti við þessum

morðum. Sumum þótti þetta ekki vera nema

eðHleg afleiðing þess, að em þjóð héldi ann-

ari þjóð í undirokun. Þó að ekki væri hægt

að halda serbnesku þjóðinm sem heild á-

byrgðarfullri fyrir glæp, sem serbneskur ein-

staklingur framdi innan Austurríkis, nema því

aðeins að stjórn Serbíu hefði átt þátt í sam-

særi á móti Austurríki, sem var mjög ólíklegt,

þá var búist við að Austurríki notaði þetta

tækifæri til þess að snúa sér beint til serb-

nesku stjórnarinnar viðvíkjandi þessu þjóð-

ræknisstarfi innan Serbíu, sem þeir álitu, .ið

næði til Austurríkis og Ungverjalands. Og
það var alment álitið, að Serbíu bæn að

taka vel í sh'kar málaleitanir, og að hjálpa

Austurríki, að svo miklu leyti seni húi, gí"::,

til að hegna þeim, sem við morðin væru

riðnir.

Sendiherra Frakka í Vínarborg aðvaraði

frcníku stjórnina strax 2. júlí 1914, að her-

stjórnin austurríska væri að vinna að því, að

Serbíu yrðu gerðir .=vo harðir kostir í sam-

bandi vio rannsókn þá, viðvíkjandi starfi

þjóðræknisfélaga innan serbneska ríkisins,

sem Austurríki ætlaði sér að heimta, að ekki

yrði hægt fyrir stjórn Serbíu að ganga að

þeim og halda sæmd og sjálfstæði ríkisins.

Gæti þá Austurríki notað þetta sem afsökun

t;' að fara með her inn í Serbíu. Um miðjan

júlí komu sum austurrísku blöðin. no sem

Mnitári.sche Rundschau og Neue freie Presse,

beint út og heimtuðu stríð. Þau sögðu þetta

vera hentugasta tíma fyrir Austurn'ki og

Þýzkaland til að há Evrópustríð, því Rúss-

l.Tnd væn ekki við stríði búið, og að Frakk-

land og Rússland gætu ekki haldið uppi sinni

hlið í Evrópumálum á móti Miðveldunum.

Að ef ekki yrði gengið til stríðs nú, yrði því

frestað í mesta lagi tvö til þrjú ár, og þá yrði

afstaða miðveldanna verri en nú.

Bretland, Frakkland og Rússland, er öll

sáu hættuna, sem vofði yfir Norðurálfunni, ef

Austurríki réðist á Serbíu, létu sendiherra

sína í Vínarborg leggja fast að Austurríki, að

heimta ekki meira af Serbum en þeir gætu

í té látrð og haldið þjóðsæmd sinni. Þegar

stórveldin ræddu málið við Þýzkaland. sagð-

ist það ekV.ert vita, hvaða kröfur Austurríki

ætlaði að gera, og var ekki fáanlegt til að

leggja þeim I;ð í því, að biðja Austurríki að

gæta hófs í kröfum sínum; sagði málið

snerta aðeins Austurríki og Serbíu.

Þann 23. iúlí, kl. 6 að kvöldi, voru kröfur

Austurríkis formlega frambornar í Belgrad,

^ ar Serbum gefinn 48 klukkust. frestur tii að

ganga að þeim. Ekki fengu hin stórveldin

að vita, hvers Austurríki krafðist, fyr en

næsta dag. Samkvæmt kröfum þessum átti

serbneska stjórnin að láta prenta í stjórnar-

blaðinu þann 26. júlí yfirlýsing, samda af

Austurríki, sem játaði að serbneskir stjórn-

málamenn og f\'rirliðar hefðu tekið þátt í

samsæri á móti Austurríki, er hefði leitt til

þess, að erkihertoginn og frú hans hefðu ^er-

ið myrt, oi seTi bað opinberlega afsökunar

á þessu athæfi borgara sinna. Auk þess

varð serbneska stjórnin að undirnta skuld-

bindingar, sem voru í tíu Hðum, um að

bæla niður þjóðræknisfélög í Serbíu og gera

upptækar eignir þeirra; gera upptæk viss

blöð; gera ræka kennara, sem væru óvin-

veittir Austurríki ; taka fasta og hegna viss-

i;m mönnum, sem áttu að hafa stutt að

mótblæstri gegn Austurr'íki og Ungverja-

landi, og láta austurríska embættismenn sjá

um framkvæmdir þessara loforða innan

Serbíu, ásamt fleiru.

Viðvíkjandi þessum kröfum sagði Sir

Ednard Grey, utanríkisráðherra Breta : "Eg

hefi aldrei vitað neitt ríki senda öðru frjálsu

ríki svo ósvífið skjal sem þetta. Fimta

krafan er í algerðri mótsögn við framhald-
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andi sjálfstæði serbnéska ríkisins, ef hún

(Jiýðir það, að Austurríki á að útnefna em-

'bættismenn, sem hafi vald innan landamæra

Serbíu."

Samkvæmt skýrslu Sir H. Rumbold, eins af

jendiherrum Breta í Berk'n, til Sir Edward
Grey, játaði Herr von Jagow, utanríkisráð-

herra Þýzkalands, að Serbía gæti ekki geng-

ið að öllum kröfunum, og að Austurn'ki ætl-

aði sér að nota hervald til að fullnægja þeim.

Samt auglýsti Þýzkaland þann 24. júlí, að

það væri samþykt kröfum Austurn'kis; að

það áliti þær nauðsynlegar til að stöðva

Stór-Serbíu hreyfinguna í slavnesku fylkjun-

um í Suður-Ungverjalandi ; að Austurríki

yrði að fylgja kröfum sínum fram með her-

valdi, ef þess gerðist þörf; og að málið, að

sínu áliti, snerti aðeins Austurríki og Serbíu.

A hinn bóginn sagðist Rússland ekki geta

setið hjá og látið Ausíurríki kúga Serbíu og

afnema sjálfstæði hennar. Vildi það, að

Austurríki framlengdi frestinn, sem Serbar

Kefðu til þess að svara, svo að hægt væri að

rannsaka nánar sönnunargögn þau, sem Aust-

urríki bygði kröfur sínar á. Hin stórveldin,

að Þýzkalandi undanskildu, reyndu árang-

urslaust að fá frestinn framlengdan, svo að

liægt væri að hafa samtöl milli þjóðanna og

reyna að miðla málum. Er þetta tókst ekki,

vildu Rússar að Bretland lýsti því yfir, að

það ætlaði að veita sér og Frökkum í þess-

um málum, en því neituðu Bretar. Á sama

tíma lögðu Bretland og Frakkland fast að

Rússlandi að s]á um, að Serbía gengi að

kröfum Austurríkis, að svo miklu levti sem

hún gæti, án þess að skerða sjálfstæði silt.

Þann 25. júlí svaraði Serbía þessu. Gekk
hún að kröfum Austurríkis að mestu leyti og

bauðst til að leggja öll ágreiningsmál undir

úrskurð alþjóðadómstólsins í Haag, eða und-

ir sameigmlegan dóm stórveldanna. Austur-

ríki sagði svarið ekki fullnægjandi, kallaði

lieim sendiherra sinn frá Belgrad samdægurs

of bauð út nokkru af her sínum næsta dag.

I millitíðinni var Sir Edward Grey ekki að-

gerðalau's. Þann 25. til 27. júlí gerði hann

marg-ítrekaðar tilraunir til að fá Þýzkaland,

ásamt Frakklandi og ítalíu, til þess að laka

þátt í miðlunartilraunum í Vínarborg, með

því annaðhvort að hafa málfundi með sendi-*

herrum þessara þjóða í Lu.idúnum, til pess

að ráðgast um, hvernig hægt væri að halda

friði, og síðan leita málamiðlunar samtímis

bæði í Pétursborg og Vínarborg, eða á hvern

annan hátt, sem Þýzkalandi virtist bezt.

Frakkland og Italía lofuðu samvinnu, en

Þýzkaland neitaði, sagðist ekki geta iagt

þrætumál Austurríkis og Serbíu undir dóm
stórveldanna. Austurríki kvaðst þá skyldi

lofa að taka engin lönd af Serbum, en aðeins

hertaka landið. þar til skilmáia'- sínir væru

uppfyltir, og áleit að þetta loforð ætti að

nægja Rússlandi. Sendiherra Rússlands í

Vínarborg, sem var nýkominn frá Péturs-

borg, sagði, að almenningsálitið í Rússlandi

leyfði ekki, að það sæti hjá, ef Austurríki

réðist með her á veika bræðraþjóð, og að ef

Austurríki segði Serbum stríð á hendur, hlyti

Rússland að veita Serbum. En á hinn bóg-

inn, að Rússland væri viljugt að ábyrgjast,

að Serbar gæfu og efndu öll þau loforð, sem

sanngjarnlega væri hægt að heimta af þeim.

Rússar gerðu einnig þá uppástungu, að Aust-

urríki og Rússland hefðu beint samtal um að

miðla málum, en Au3turríki neitaði ennþá

að ræða serbnesku þrætumálin, en sagði

Serbum stríð á hendur þann 28. júlí.

Daginn eftir kallaði Rússland saman her

sinn í fjórum suðurfylkjunum, sem liggja að

landamærum Austurríkis. Þann 30. júlí

byrjaði stórskotalið Austurríkis að skjóta á

Belgrad. Fregnir um almenn herboð flugu

fyrir og hvert ríki fyrir sig hélt því fram, að

hin þjóðin væii komin lengra í áttina að her-

væðast en opinbert væri. Þann 30 júlí aug-

lýstu blöð í Berlín alment herboð yfir Þýzka-

land, en frétt sú var síðar um daginn borin

til baka. Blöðin höfðu verið prentuð, svo

þau væru til, ef alment berboð væri skipað,

en verið í misgripum send út til sölu. Einnig

}-om frétt til Berlín frá þýzkum sendiherra í

Rússlandi, um alment herboð þar, en Rússar

neituðu að fréttin væri sönn. Bæði Þýzka-

land og Frakkland höfðu búið sig til at-

lögu, fyrirliðar verið kalíaðir til herdeilda

sinna; varaliði gert aðvart, að vera til taks,

o<? öllum deildum fastahersins verið fylkt

við landamærin, þar sem þeirra þurfti við.
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ef í stríð færi. Þenna dag höfðu jafnvel

þýzkir herverðir farið inn tyrir landamæri

Frakklands, og auglýstu Frakkar, að þeir

hefðu dregið herdeildir tíu kílómetia (um

sex mílur) inu fyrir landamærin, til b^ss að

verjast, að í bardaga slæi. Þýzkaland kvart-

aði um, að franskir flugmenn hefðu flogið

yfir Þýzkaland og fieygt niður sprengikúlum.

Sama dag bauðst Rússland til að hætta við

striðsundirbúning, ef að Austurríki vildi

játa, að serbnesku málin snertu Evrópu al-

ment, og vildi draga til baka þær kröfur, sem

kæmu í bág við sjálfstæði Serbíu. Rússar

gerðu þetta sama boð, nokkuð öðruvísi sti!-

að, þann 3 1 . júh', samkvæmt ósk brezku

stjórnarinnar. Sama dag sendu bæði Ausí-

urríki og Rússland út alment herboó. Þá

sýndist koma hik á Austurriki. Það sagðist

nú vera til með að ræða Serbíu-kröfur sínar,

og var JDað í fyrsta skifti, sem það hafði

gengið svo langt. Það leit því snöggvast út

fyrir, að Evrópustríði yrði varnað. Rúss-

land lýsti ánægju sinni yfir þessu, en tiltók,

að Austurríki yrði að hætta á meðan herferð

sinni á hsndur Serbíu, og lagði til, að öll

stórvéldin héldu fund í Lundúnum til að ræða

málin. Bret'and sendi strax skeyti til alira

stórveldanna og bað þau að taka þátt í fund-

arhaldmu.

En hér kom Þýzkaland til sögunnar. Það

hafði áður sagt, að ef Rússland sendi út al-

ment herboð, myndi það gera hið sama.

Þýzkaland sendi nú Rússlandi kröfu, sem

heimtaði, að herboð þess yrði dregið til baka

innan 12 klukkustunda, eða það segði Rúss-

landi stríð á hendur. Einnig sendi það kröfu

til Frakklands með 12 klukkustunda svars-

fresti, sem heimtaði, að Frakkar lýstu yfir,

hvað þeir ætluðu sér að gera, eí Þýzkaland

cg Austurríki íenti í ófriði við Rússland.

Frakkland sAaraði, að í því tilfelii mundi það

haga sér eftir því, sem hagsmunir sínir krefð-

ust. Bæði Frakkland og Þýzkaland sendu út

almenn herboð 1 . ágúst, og Þýzkaland sagði

Rússlandi stríð á hendur sama dag. Inn á

Frakkland réðst þýzkur her 2. ágúst, en

FröJikum var ekki sagt stríð á hendur fyr en

3. sama mánaðar. Austurríki sagði Rússum

stríð á hendur þann 6. ágúst.

Eins og áður er sagt, neitaði Sir Ed'.vard

Grey, að verða við þeirri bón utanríkiiráð-

herra Rússa, M. Sazonof, að Bretland lýsti

því yfir, að það ætlaði að veita Rússlandi og

Frakklandi að málum á móti miðveldunum.

Hann svaraði, að afstaða Bretlands væri sú,

að svo lengi sem málið snerti aðeins Austur-

ríki og Serbíu, léti Bretland það afskiftalaust

að öðru leyti en að reyna að varna því, að

það yrði upphaf að almennri Norðurálfu-

styrjöld. Hann sá auðvitað, að Rússland

hlaut að lenda inn í stríði milli Austum'kis og

Serbíu, því að það gat ekki, hagsmuna smna

og sjálfsvirðingar vegna, látið það afskifta-

laust, að bæði sjálfstæði og framtíð Serbíu

væri lagt undir ^4usturríki og Þýzkaland. Þa5
var því nauðsynlegt, að koma á friði milli

þessara ríkja, til að viðhalda friði í Evrópu.

Þess vegna reyndi Sir Edward Grey að fá

Þýzkaland til að nota áhrif sín við Austur-

ríki, til þess að fá málin lögð undir dcm
fjögra stórveldanna, sem ekki voru beint

málsaðilar. Þann 29. júlí, þegar stríð milli

Rússlands og Austurríkis virtist óumflýjan-

legt, sagði hann rússneska sendiherranum,

að Bretland mundi ekki nauðsynlega taka

i:átt í stríði milli þessara ríkja út af Balkan-

skaganum. Sama dag sagði hann þýzka

sendiherranum, að ef stríðið næði ekki til

Þýzkalands eða Frakklands, mundi Bretland

vera hlutlaust, en ef að þrætan breiddist út,

svo að hún snerti öll Evrópumál, þá yrði

Bretland að gæta hagsmuna sinna, og ekki

að búast við, að það sæti hjá.

Ríkiskanzlari Þýzkalands reyndi þá að fí

Bretland til að lofa því, að vera hlutlaust í

Evrópustríði, á móti loforði frá Þýzkalandi,

að það tæki engan hluta af Frakklandi eign-

arfiaidi. Ekki vildi ríkiskanzlarinn lofa þvi

sama viðvíkjandi nýlendum Frakka. St

Edward Grey svaraði (þann 30. júlí), að

þesskonar hlutleysi gætu Bretar ekki með
nokkru móti hugsað sér. Hann sagði einnig,

að eini vegurinn til þess að vinskapur m'IIi

Bretlands og Þýzkalands gæti haldist, væri

með því móti, að þau ynnu bæði samei.gn-

lega að viðhaldi friðar í Evrópu. Ef að beirn

tækist að stiHa tfl friðar nú, þegar útlitið

væri svo ískyggilegt, þá gæfi það vcr um, að
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samningar gætu tekiit milli aiira þjó5a Ev-

rópu, sem fyrirbygðu endurtekning á núver-

andi hættu. En ef Frakkland og Þýzkaland

lentu nú í stríði, sagðist hann búast við, að

Bretar gætu ekki látið það h'.utlaust.

Sama dag vildi þó Sir Edward Grey ekki

lofa Frakklandi, að Bretar myndu hðsmna

því í stríði við Þýzkaland. Starfsemi hans

var þannig öll í þá átt, að telja báðar hliðar

frá því að hefja stríð.

Þann 3 1 . júlí gerði Bretland fynrspurn,

bæði til Frakklands og Þýzkalands, þess efn-

is, hvort þau vildu hvort fynr sig lofa að

skerða ekki hlutleysi Belgíu, ef í stn'ð fæn.

Frakkland lofaði því tafarlaust, en Þýzka-

land drógst undan að svara, en vildi í stað-

inn vita, hvernig það gæti gert samning við

Bretland um hlutleysi þess í Evrópustríði.

Sir Edv/ard Grey sagði, að Bretar yrðu að

(hafa frjálsar hendur, ef í það færi.

2. ág. iofaðist Bretland til að verja norð-

urströnd Frekklands fyrir þýzkri árás af sjó.

Samkvæmt samningum. frá 19)2 m'IIi Prakk-

iands og Bretlands, tcku Frakkar burt flota

sinn úf Atlantshafinu, en Bretar sinn flota úr

Miðjarðarhafmu, og ásettu sér að hafa sam-

fiota ,á þessum höfum. Þetta loforð Breta

var bein afleiðing af bessum samningi, og

þýddi ekki, sögðu Bretar, að þeir þar með
segðu Þýzkalandi stríð á hendur.

3. ágúst krafðist Þýzkaland, að fá óhindr-

aða umferð með her sinn yfir Belgíu. Ems

og henni var skyldugt, samkvæmt milliþjóða-

samnin^urn, neitaði Belgía og bað Breta um
hjálp til að verja hhitleysi sitt. Bretland bað

sendiherra sinn í Berlín að fá fullvissu um
bað, að Þjóðverjar ekki skertu hlutleysi

Belsíu, og bað um svar tafarlaust. Þýzka-

land neitaði og sendi her sinn inn í Belgíu

næsta dae, þarn 4. ágúst. Þann sama dag

sagði Bretland Þýzkalandi stríð á hendur.

Þesrar sendiherra Breta kvaddi ríkiskanzl-

ara Þýzkalands, áttu þeir samtal, sem seinna

varð heimsfrægt. Sá síðarnefndi kvartaði

um, að Bretland segði Þýzkalandi stríð á

hf>ndi'r aðeins vegna ems orðs — "hlutleys-

is" ÍBelgíu), orðs, sem svo oft hefði verið

fvrirlitið. Að Bretar ætluðu að heyja stríð

við þjóð, sem um fram alt vildi vera vina-

þjóð þeirra, aðeins vegna bréfsnepils (hlut-

leysissamningur stórveldanna um Belgíu).

Að það væri lífsspursmál fyrir Þýzkaland, að

ráðast á Frakkland í gegnum Belgíu o. s. frv.

En sendiherra Breta benti ríkiskanzlaranum á

það, að Bretland áliti það lífsspursmál fyrir

sig og heiður sinn. að efna loforð sín og

halda samninga sína.

Þann 3. ágúst lýsti Ítalía yfir hlutleysi sinu.

Samkvæmt samningi sínum við Þýzkaland og

Austurríki, var ítalía skuldbundin til að veita

þeim að málum, ef á þau væri ráðist eða ef

upptök cfriðarins ekki væru á þeirra hlið.

Ítalía feldi því með hlutleysisyfirlýsingu sinni

þann dóm yfir sambandsríkj'am sínum, mið-

veldunum, að þau hefðu byrjað stríðið.

Eftir þelta jókst stöðugt fjöldi þeirra

bjóða, sem þátt tóku í stríðmu. Hér með
fylgir skrá yfir þær þjóðir, er lýstu því yfir,

að þær fylgdu annari hvorri hlið að málum,

og hvenær sú yfirlýsing var gerð

:

1 . Með miðveldunum

:

Tyrkland, 29. október 1914.

Búlgaría, 14. ágúst 1915.

2. Á móti m.iðveldunum

:

Montenesro, 9. ágúst 1914.

Japan, 23. ágúst 1914.

Portúgal, 23. nóvember 1914.

T'talía, 24. maí 1915

San Marino, 24. maí 1915.

Rúm.enía, 27. ágúst 1916.

Grikkland, 28. nóvember 1916.

Bandaríki Ameríku, 6. apríl 1917.

Cuba, 7. apríl 1917.

Param.a, 7. apríl 1917.

Siam, 22. júh 1917.

Libería, . ágúst 1917.

Kína, 4. ágúst 1917.

Brazilía, 26. október 1917.

Mörg önnur ríki slitu sambandi (sendi-

herra-sambandi) sínu við miðveldin.

Þannig er sagan frá 28. júní til upptaka

stríðsins. En hin verulegu upptök styrjaldar-

innar er ekki að finna á því tímabili. Rætur

hennar ná langt aftur í tímann, og til þess að

sk'Iia upptökin, verðum við að lesa hálfrar

elc'ar sögu veialdarinnar. Morðin í Sarajevo

voru aðeiiis neistar, sem kveiktu eld þann.
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sem í hálfa öld haíði verið viðað til meðal

jjjóðanna.

Hér er ekki tími til að fara nema h'tillega

yfir stefnur þaer og atvik þau, sem leiddu til

stríðsins mikla. Margvíslegar ástæður hafa

verið faerðar fram sem hinar verulegu orsak-

ir ófriðarins, svo sem: Hefndarhugur Frakka

f>TÍr niðurlæginguna frá hendi Þýzkalands

1870, ásælni Austurríkis á Balkanskagann og

ásetningur Þýzkalands, að auka veldi s.tt, þar

til það næði frá Berh'n til Bagdad. Ásetn-

ingur Rússa að ná Miklagarði (Constantin-

ople) og að fá þannig aðgang að Miðjarðar-

hafinu. Ásælni Þýzkalands í nýlendur.

V'^öxtur Sósíalista-hreyfmgarinnar í Þýzka-

landi og ósk hervaldsms þar um að heyja ut-

anlandsstríð til að sameina þjóðina. Barátt-

an milli stór-germönsku og stór-slafnesku

hreyfingarinnar. Iðnaðar- og verzlunarsam-

kepnin milli Bretlands og Þýzkalands á

heimsmarkaðnum. Hugsjón Þýzkalands, að

breiða út býzka menning yfir alla veröldma.

Eðlileg afleiðing af samkepnl þjóðanna í

herbúnaði á sjó og landi, og þar af leiðandi

vaxandi áhrif hervalds en þverrandi áhrif

borgaralegs valds í n'kisráðum þjóðanna, o.

s. frv. — Hver sem aðal-upptökin eru, þá

eru líkindi til, að margt af þessu hafi átt sinn

þátt í því, að hrinda af stað stríði.

Ef vér íhugum atburð, sem stjórnast af

•einu sérstöku náttúrulögmáli, svo sem ef að

járnstykki félli til jarðar, þá er auðvelt að

reikna út og segia fyrirfram, hvernig járn-

stykkið muni haga sér og hvar það muni

verða á hveriu sérstöku augnabliki meðan

bað er að falla. Ef nú fleiri en eitt náttúruafl

hafa áhrif á þenna atburð, svo sem segulafl í

viðbót við bvngdaraflið, þá verður strax erf-

iðara að reikna út, hvernig járnstykkið muni

haga sér. Samt er það mösculegt, ef maður

veit stærð aflanna og náttúrulögmál þeirra

verkana. En á hinn bóginn, ef (5flin, sem tak-

marka fyrirburðinn, eru mörg, og náttúrulög

þau, er ákveða verkanir þeirra, eru lítið

þekt, verður það oft ómögulegt að segja

f\'rir, hver úrslitin verða undir sérstökum

knngumstæðum.

Líf einstaklingsins er takmarkað af mjög

mörgum öflum og atvikum. Yfir .sumum

þeirra hefir hann nokkurt vald, en önnur eru

alveg fyrir utan bein áhrif hans. Þar að auki

eru sum öfl, þau sem hafa áhnf á hegðan

einstaklingsins, eða samverkanir þeirra afla,

lítið þektar. Það er því mjög erfitt að segja

fyrirfram, hvernig að einstaklingurinn muní

haga sér undir vissum kringumstæðum.

Líf emnar þjóðar er ennþá margbrotnara,

svo að, þegar við íhugum gerðir hennar, þá
er það oft erfitt, að sundurliða orsök og af-

leiðing. Endilegu úrslitin eru þá afleiðing

^erkana og mótverkana, sem erfitt er að liða

í sundur. Samt er það að nokkru leyti auð-

veldara, að segja fyrir gerðir einnar þjóðar,

heldur en gerðir einstaklingsins, vegna þess,

að meðaltalslögmálið (Law of Averages)

hefir hér sín áhrif. Við athugun sér maður.

að vissar stefnur ríkja hjá hvern þjóð fyrir

sig, og að þær virðast með tíð og tíma setja

mark sitt meira og meira á skapkend (Char-

acter) þjóðarinnar. Á hinn bóginn er á

sama tíma máske önnur gagnstæð stefna að

þroskast og ná tangarhaldi á þjóðmni, og er

þessi nýia stefna nær yfirhöndinni, með
stjórnarskiftum eða stjórnarbj'Itingu, virðist

(út í frá) sem stefna þjóðarinnar breytist

snögglega.

En í framkvæmdum ráða ekki aðeins

stefnur þær, sem ríkja innan þjóðarinnar,

heldur og einnig, óbeinlínis. stefnur þær, sem

ríkja meðal nágranna þjóðanna. Það má
vera, að utanaðkomandi áhrif neyði stundum

eina þióð til að brjóta bág við stefnur þær,

sem hún hefir tekið ástfóstri við. Eins og eitt

sterkt náttúruafl, segjum segulafl, getur

varnað lausa járnstvkkinu frá því, að falla til

jarðar og þanniq; hlvðn þvngdarlögmálinu,

eins geta sterk áhrif frá hegðan einnar þjóð-

ar varnað því, að nágrannaþjóðimar fái lif-

að samkvæmt hugsiónum sínum. Þegar við

dæmum uti athæfi einnar þióðar, verðum

við því að taka til greina bæði stefnur bær,

sem þar ríkia, og einnig, að hve miklu leytí

sterk utanaðkomandi áhrif hafa ákveðií

gerðir hennar.

Þesar .maður les st]órnmálasö<?u EvrÓDU

vfir liðlega hálfa öld fyrir stríðið, þá verður

Jiað upphaf og þroskun hins þýzka veldis,

sem vfirgnæfir alla aðra viðburði. Það eru
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|)YÍ líkindi til að öfl þau og stéfnur, er skópu

og iþroskuðu ríki þetta, svo það varð hí5

voldugasta á meginlandi 'Evrópu, hafi átt

mjög naikinn þátt í því, að ákveða sögu

Norðurálfunnar á þessu tímabili.

Það var Bismarck, sem stofnsetti hið nýja

Jjýzka keisaraveldi og sem stýrði því yfir

fyrstu brotsjóana. Það fæddist und-

ir ægishjálmi hervalds þess, sem hann, þvert

á móti þjóðarviljanum, stofnsetti á Prúss-

landi. Þegar Bismarck áleit her smn nógu

isterkan til að reyna afl sitt, valdi hann

iDanmörku fyrir mótstöðumann og með ti!-

Jij'álp Austurríkis tók frá Dönum Schleswig

og Holstein 1864. En Austurriki var of ráð-

ríkur félagi fyrir Prússland, sem samkvæmt
áformi Bismarcks skyldi ráðstafa málum

Mið-Evrópu eftir sínum geðþótta, svo að það

var nauðsynlegt, að heyja annað stríð til

þess að "kasta Austurríki út úr Þýzkalandi".

Þetta tókst vel. Prússar sigruðu Austurríki

1866 og her Bismarcks vann sér nýja frægð.

Nú þótti Bismarck tími til kominn að sam-

eina öll þýzku smáríkin í eina heild undir

stjórn Prússa. En það var langt frá því, að

gott samkomulag væri milli hinna þýzku ríkj-

anna og Prússlands, og tók hann því þá að-

ferð, að telja þeim trú um, að nauðsynlegt

væri að sameina sig gegn útlendum óvinum,

og 'tókst það ásrætlega, með því að koma af

stað stríði við Frakkland. Prússneski hennn

reyndist betri en nokkurn varði, og Frakkar

urðu fljótt nauðbeygðir til að sækia um
frið, þó bað kostaði þá, að láta af hendi tvö

fylki, Alsace og Lorraine, og borga Þjóð-

verium miklar skaðabætur.

Strax og sigur var unninn, myndaði Bis-

marck hið þýzka keisaradæmi. með Prúss-

Innd og konung þess í öndvegi. Þýzku ríkin,

sem ekki vildu ganga inn í sambandið. voru

neydd til þess með prússnesku hervaldi.

Sambandsríki það, sem hér var stofnsett,

hafði ekki nema að nafninu til þingbundna

stjórn. svo að framkvæmdastiórn landsins

væri ábyrgðarfull gagnvart þingi þióðarinn-

ar. Hér kaus keisarinn ráðuneyti ríkisins og

Táðherrarnir voru því að ems ábyrgðarfullir

gagnvart honum en ekki þina'inu. Þegar um
þmgbundna stjórn er að ræða, verðnr það

ráðuneyti, sem mist hefir tiltrú meirihluta

þingmanna, að segja af sér og þingmenn að

kjósa nýtt ráðuneyti. í þýzka keisaradæm-

.ipu var þetta alveg öfugt. Ef þingmenn ekki

vildu samþykkja það, sem keisarinn og ráð-

gjc^far hans heimtuðu, þá var þingið leyst upp

pg gengið til nýrra kosninga, en ráðuneyti

keisarans sat kyrt. Stjórnarfar Þýzkalands

var því keisara- og aðalsstjórn, studd af her-

valdi, en aðeins að ytra útliti þingbundin

stjórn.

Nú sá Bismarck, að Þýzkaland þurfti frið,

til þess að geta haldið löndum þeim, er það

hafði tekið frá nágrannaþjóðunum, og til

þess að styrkja bönd þau, er héldu þ^'^zka rík-

inu saman undir stjórn Prússlands. Til þess

að tryggja friðinn myndaði hann, 1872,

þriggja keisara sambandið, milli Þýzkalands,

Austurríkis og Rússlands, hinna þrigaia ein-

veldisríkja Evrópu, og stundaði jafnframt á

vinskap við Bretland. Til þess að halda stöð-

ugum vinskap við Breta, áleit hann, að Þjóð-

verjar ættu að varast að mynda nýlendur.

Á þenna hátt voru Frakkar, sem voru eina

hættulega óvinaþjóðin, einangraðir, og

Frakkland, án vina í Norðurálfunni, var ekki

hættulegt og gat auðveldlega venð kúgað til

hlýðni. Til þess þurfti aðeins sterkan her,

og það sá Bismarck um að Þýzkaland hefði.

Og til þess að draga athygli Frakka frá

hefndarhugsunum, hvatti hann þá til þess að

stofna franskar nýlendur í Afríku. Þetta

gaf Frökkum þeim, er herskáir -voru, starf,

og var líklegt til að leiða til óvinskapar milli

Frakklands og Englands og ítalíu, sem voru

að stofna nvlendur í sömu álfu.

Þetta gekk alt að óskum. Frakkland eign-

aðist engan vin í Evrópu og var meira að

segia nærri komið í stríð við Italíu 1881 og

Pretland 1882, út af nýlendumálum í

Norður-Afríku. Erfiðast var fynr Bismarck

að halda vinfengi bæði við Austurríki og

Rússland, þar sem þessar tvær þióðir sóttust

báðar eftir vfirváðum á Balkan?kaganum. og

voru því. afstöðu sinnar vegna. óvinabióðir.

Hann gerði því náið sarrband milli Þýzka-

lands og Austurríkis 1879 (Dual Alliance),

en á sama tíma tókst honum að gera leyni-

lega samninaa við Rússland um hlutleysi
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1:653, ef Þýzkaland ætti í stríði, gegn liku lof-

orði frá hendi Þýzkalands. Nýlenduþrætu

Frakka við ítali 1881 notaði Bismarck til að

ná Italíu inn í sambandið við Þýzkabnd og

Austurríki, og var þannig þnríkjasambandið

•^lriple Alliance) myndað til varnar. Þetta

sa.mband hélzt jáar til 191 4, að Itah'a feldi

þann dóm, að sambandsþjóðir sínar væru

komnar út í scknarstríð.

Með tilhjálp Bismarcks var Þýzkaland

o ðið langmestu ráðandi n'ki í Evrópu, þegar

Vilhjálmur iL, 30 ára að aldri, kom til n'kis

1 888. Nýja keisaranum þótti Bismarck, sem
var farinn að eldast, vera of ráðríkur, ekki

nógu frarr.sækinn og standa i vegi fyrir fram-

kvæmdum áhugamála sinna. Hann vildi

nefnilega setja Þýzkaland í jafn virðulegan

sess í alheimsmálum, eins og það nú hafði í

sérmálum Norðurálfunnar, en Bismarck fanst

ekki kominn tími til þess. Rak því keisarinn

Bismarck frá völdum 1899, og brevtti strax

i'm stjórnaraðferð hans að miklu leyti.

Samningarnir við Rússland, sem Bismarck

áleit lífsnauðsynlega fyrir Þýzkaland að
halda við, til þess að einangra Frakkland,

voru ekki endurnýj^ðir, en sambandi Frakka
'cg Rússa var á fót komið næsta ár (1891).
iÞannig, einu ári eftir að Bismarck var rekinn

frá völdum, er Frakkland komið úr þeim ó-

lögum vinleysis, sem Bismarck hafði haldið

því í, og Rússland komið vfir í andstæðinga-

f'okk miðveldanna. Annað undirstöðu-atrið-

ið í stjómaraðferð Bismarcks var, eins og
áður er sagt, að halda vinskap við Bretland.

Vilhjálmur keisari, og aðrir forsprakkar

h nnar nýju hreyfingar, að gera Þýzkaland
að hinu vo^Idugasta veraldarveldi, létu fljótt

opinberlega í Ijós, að það væri Bretland, sem
stæði mest í vegi Þýzkalands. að Brezka
veldið væri á fallanda fæti og að Þýzkalandi
væri af forsi'óninni fyrirhugað, að taka
sess þess í alheimsmálum. Það var því eðli-

legt. að afleiðingarnar yrðu þær, að Bretar

og Frakkar jöfnuðu innan skams öll þrætu-
mál sín og mynduðu vinasambandið (The

Entente Cordiale) 1904, og að Bretar og

Rússar gerðu hið sama nokkrum árum síðar.

Þannig skipuðu nú stórveldi Norðurálfunnar

sér í tvær vopnaðar herbúðir andspænis hver

annari.

Frá því 1890 var Vilhjálmur II. einvaldur

stjórnari Þýzkalands. Hann þoldi enga mót-

spyrnu frá ráðgjöfum sínum. Hann sagði:

"Konungurinn er konungur af guðs náð. Þess

vegna verður hann að standa drotni einum

reikningSikap gerða sinna. Það er aðeins

eitt lögmál og það lögmál er vilji minn." —
Eins og áður er sagt breytti hann stjórnmála-

stefnu Þýzkalands í utanríkismálum cg fylti

hann flokk hinnar svokölluðu stór-germönsku

(Pan-German) hreyfingar: Aformi þeirrar

stefnu má lýsa með orðum Vilhjálms: "Ekk-

ert má héðan í frá vera ákveðið í heiminum

án tilhlutunar Þýzkalands og þýzka keis-

arans". Eða: "Þýzkaland mun verSa ems

voldugt og rómverska ríkið var". "ích bin

ein deutscher Burger" (eg er þýzkur borg-

ari), mun verða eins áhrifamikið yfir víða

veröld eins og "civis romanus sum" (eg er

rómverskur borgari), var í tíð rómverska

ríkisms."

Til þess að hugmyndir þessar gætu sannast

í staðreyndinni, var nauðsynlegt fyrir Þýzka-

land að mynda þýzkt veraldarveldi og fyrsta

sporið í þá áít var að mynda nýleriduríki.

Bismarck hafði lengi vel varnað þess, að

Þýzkaland slægi eign sinni á nýlendusvæði,

til þess að auðveldara væri að halda vinsæld-

um við Bretland og önnur nýlenduríki. á

meðan að þýzka hervaldið væri að ná fullum

þroska. En árið 1884 lét hann tilleiðast að

byrja nýlendustofnun, með því að slá vernd

Þýzkalands yfir landflæmi í Suður-Afríku.

Eftir það tók Þýzkaland hvért tækifæri, sem

það fékk, til að auka nýlendur sínar, en af

því það byrjaði svo seint, voru flest beztu ný-

lendusvæði heimsins þegar tekin, og það náði

því ekki eins hentugum landspildum eins og

þýzka þióðin áleit, að ætti að vera sitt hlut-

skifti. Þýzkaland leit því stöðugt öfundar-

augum í þessum málum til hinna stórveld-

anna. sérstaklega til Frakka og Breta.

Þessi nýlendustefna leiddi einnig af sér

aðrar nýungar. Nýlenduríki þarf á skipa-

flota að halda og þýzka þingið veitti fiár-

styrk til skipasmíða, er notuð yrðu til fólks-

og vöruflutnipga frá Þýzkalandi til Suður-
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Afn'ku og Amen'ku. Þessum síyrkveitingum

var haldið áfram og þær auknar, þar til

kaupskipafloti Þýzkalands var orðinn einn af

þeim stærstu í heimi.

Árið 1890, þegar Þýzkaíand fékk Helgo-

Jand frá Bretlandi, byrjaði ViIhjáJmur nýja

stefnu í flotamáhnu, er gekk út á að keppa

'viZ herskipasmíðar Breta. Það ár hélt hann

ræður víða um landið og tók orð Hervveghs

sem heróp: "Okkar framtíð er á hafinu".

Hin svokölluðu flotasambönd (Návy Lea-

gues) voru m^'nduð um alt Þýzka'.and, til

þess að uppfræða almennmg um nauðsyn á

stórum herskipastól, og til að undirbúa þjóð-

ma og þingmenn hennar undir fjármáiakröf-

ur keisarans. Fyrstu herflotalögin, sem á-

kváðu smíð herskipa í næstu sjö ár, voru

samþykt í þýzka þmginu 1898. "Eg hætti

ekki," sagði Vilhjálmur um þetta leyti, "fyr

en eg hefi gert herskipaflota minn jafn-

oka hers míns". En her sinn áleit hann auð-

vitað þann mesta í heimi. Næsta ár hófst

Búastríðið, og eins og ríkiskanzlarinn býzki,

von Bulow iátar í bók sinni, "ímpería! Ger-

w^^ny", hefði Þýzkaland þá ráðist á Bretland

ef þýzki flotinn hefði verið nógu stór til að

gera það möc;ulegt. En þetta var notað sem
ástæða til að koma í gegnum býzka ríkis-

þingið nýium flotaiö^um (1899— 1900),

iem fynrskipaði stórkostlega auknar skipa-

ímíðar í næstu sextán ár. Við það var svo

hvað eftir annað aukið með nýjum flctalög-

um. 1906, 1908 og 1912, hvenær sem hægt

var að telja þingiru trú um, að það væri

nauðsynlegt.

A'fstöðu sinnar og nýlenda vegna áleit

Bretland frá því fyrsta, að nauðsynlegt væri

fyrir sig að eiga sterkan herskipastól. Sér-

stakle?a sýndist þetta rétt, þegar tiHit var

tekið til þess, að landher bess var mjög lítill

o<T heríkylda engin. Árið 1908 ákvað þaci

að sm.íða ems m.örg herskip og nauðsynlegt

væri, til þess að brezki flotinn yrði jafnstór

tveimur stærstu flotum annara þióð?., tekn-

um til samans. Þetta var að líkindum á-

kveðið í varnarskyni, ef Frakkar og Rússar

skyldu sameina flota sína. En tíu árum síð-

ar stakk Mr. Goschen, flotamálaráðgiafi

Breta, upp á því, að öll stórveldin takmörk-

L'ðu smíðar nýrra hérskipa. Það fékk eng-

ar undirtektir. Árið 1 906, þegar Þýzkaland

var í óða önn að auka herskipasmíðar sínar,

lét Bretastjórn auglýsa, að hún hefði

iminkað fjárveitingu sína til herskipasmíða

slórkostlega og að hún hugsaði sér að skjóta

(því máli til fnðarþmgsins í Haag næsta ár.

Þýzkaland hótaði þá að senda engan ennd-

reka á þingið, ef það mál yrði rætt. Frjáls-

Ij'nda stjórnin, sem var nýkomin til valda á

Bretlandi, gerði marg-ítrekaðar, en árangurs-

lausar, tilraunir til þess að komast að samn-

ingum við Þýzkaland, til að afstýra sam-

kepni í herskipasmíðum. Þýzkir stiórnmála-

menn og rithöfundar létu það ótvíræðilega í

Ijós, að ef ein þjóð gæti ekki staðið sig í

samkepninni við aðrar þjóðir, þá væri kom-

inn tími fyrir hana ti! að falla til baka úr tölu

stórveldanna ofan í flokk smáþjóðanna, og

láta öðrum vaxandi þióðum eftir sess smn.

Eins og að ofan er sagt, iuku Þióðveriar enn

herskipasmíði sína 1908, og á sama tíma

ráðlögðu þeir Bretlandi, að bezt væri fyrir

það að hætta herskipasmíðum í nokkur ár,

svo að Þýzkaland gæti sem fyrst eignast iafn-

stóran flota. Bretland svaraði nú að lokum

með því, að byria smíði á tveimur skiDUTi

f\';ir hvert eitt, sem Þýzkaland byriaði á.

Siómálaráðgiafi Breta gerði samt enn eina

tilraun árið 1913, til þess að bæði löndin

minkuðu hlutfallslega smíði n^'Tra h?r!kÍDa,

en Þicðveriar brostu aðeins að þessum mála-

leitunum.

Á sama tíma iók Þýzkaland stöðugt fasta-

her sinn. Sam.kepnin á milli Þýzkalands og

Austurríkis annarsvegar, en Frakklands og

Rússlands hinsvegar, að hafa sem stærstan

fastaher, iókst ár frá ári. Árið 1900 færðu

Þióðveriar fastah'er sinn upp í 495,500

manns, 1905 upp í 506,000 manns. auk liðs-

foringia þeirra, er aðeins voru skyldir um I

lárs hei^þiónustu; 1912 var hermannatalan

aukin upp í 544,000 og I9I3 upp í 870.000

manns. Frakkland, sem hafði mikið færri

íbúa, <?at ekki fylgst með í þessari sam.kepni,

en 1913 iók það lengd heræfingatímans frá

tveimur upp í þriú ár, til þess að fá stærri

fc.staher, án þess þó að fiöldi æfðra her-

manna. sem fáanleg'r væru á stríðstímum.
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væri aukinn. Austurríki jók einnig stöðugt

ber sinn og flota, eftir því sem fjármál þess

framast leyfðu. Rússland, sem ekki hafái

ennþá náð sér eftir stríðið við Japan og inn-

byrðisstyrjöld þá, sem því fylgdi, var að

reyna að koma í lag hermálum sínum og

bjóst við að hafa komið skipulagi á her sinn

ánð 1916.

Á yfirborðinu var það látið í veðri vaka,

að allur þessi undirbúnmgur ^æri nauðsyn-

legur til þess að halda friði. Vilhjálmur

keisari hélt því fram, að "hið hárbeitta

sverð" væri bezta tryggmgin fyrir friðnum.

Reyndar var þeirri kennmgu haldið meira og

mmna á lofti meðal allra þjóða, að bezti veg-

urinn til að tryggja frið væri, að hervæðast

sem mest, svo að engmn þyrði að sækja á.

Sú kenning heyrist nú aftur, þótt maður
nætti halda, að hún hefði fallið í stríðinu

mikla. Þegar alt hugvit og kraftar einnar

iþjóðar er notað til þess, að nema hernaðar-

list og hernaðarfræði, og til að fullkomna

sem bezt hernaðarvélar, bæði á sjó og landi,

þá er ekki nema eðlilegt, að þjóðin vilji f>'r

eða síðar prófa hernaðarútbúnað sinn og

hernaðarlist sína.

Á meðan stóð á þessari samkepni í að her-

væðast, lá oft við stríði. í hvert skifti voru

upptökin þau, að miðveldin notuðu hnefa-

réttinn í skjóli hers síns. Árið 1905, þegar

Rússar voru að verða undir í stríðinu við

Japani, og gátu því ekki stutt Frakka, sendu

Þióðverjar kröfu til hinna síðastnefndu út

af nýlendumálum í Norður-Afríku. Frakkar

urðu að láta undan, og M. Delcassé, utanrík-

ismálaráðherra þeirra, varð að segja af sér.

Vonaði Þj'zkaland um leið, að veikja hið

nýja vinasamband milli Breta og Frakka, með
því að sýna Frakklandi, að það aæti ekki

reitt sig á hjálp Breta, þegar í nauðir ræki.

Ahrifin fóru í öfuga átt oor leiddu til nánara

sambands milli Frakka og Breta. Árið 1 908
unnu miðveldm annan sigur með hnefarétt-

inum. I þetta skifti yfir Serbíu og Rússlandi.

sem var illa á sig komið eft-r iapanska stríð-

ið, þegar Austurríki með hiálp Þýzkalands

innlimaði Bosníu og Herzegovínu. Næsta

tilraunin til að nota hnefaréttirn kom 191 1.

I þetta skifti var það aftur á móti Frakklandi,

út af nýlendumálum í Afríku. En þýzka

þjóðm, sem hafði verið æst með fundahöld-

um, sérstaklega í stórborgunum, þar til hún

heimtaði stríð við Frakkland, varð að lækka

seghn, þegar Bretland lýsti því yfir, að það

fylgdi Frökkum í þessum málum. Þýzkaland

\ ar ekki enn tilbúið að berjast vi(ð Frakka og

Breta samemaða. Hnefarétturinn beið ósig-

ur og þrætumálið var lagt í gerðardóm.

Þetta var í fyrsta skiftið, sem hnefaréttur

Þjóðverja beið ósigur á meginlandi Norður-

álfu, og mátti þ'ví búast við, að þ'eir mundu
ekki reyna að nota hann aftur, þar til þeir

væru ákveðnir í því að hefja stríð.

Árið 1912 gerði brezka stjórnm mjög á-

kveðna tilraun til þess að komast að samn-

ingum við Þýzkaland, sem fyrirbygðu sam-

kepni í hermálum, og sendu Haldane lávarð

til Berlínar í því skyni. Þá lýsti Bretland því

yfir, að það væri ekki í neinu sambandi og

að það hefði enga samninga gert, sem settu

sér það markmið að ráðast á Þýzkaland, og

að það ætlaði sér ekki að gera þannig lagaða

samninga. Bretland sagðist viljugt að lýsa

því yfir, að það skyldi ekki gera eða taka

þátt í ásfæðulausri árás á Þýzkaland. Svar

Þjóðverja var, að þeir einu samningar, sem

Þýzkaland vildi gera, væru, að ef Bretar vildu

lofa að standa hjá hlutlausir, hvenær sem

Þýzkaland ætti í stríði; skyldu Þjóðverjar

lofa því sama, hvenær sem Bretar ættu í

stríði. Ef Bretar hefðu gengið að þessu,

hefði verið mögulegt fyrir Þjóðverja að ráð-

ast á Frakkland og Belgíu og sigra þau, en

Bretland hefði orðið að sitja hjá. Bretar

sögðu, að svo gæti engin frjáls þjóð bundið

hendur sínar, því þá gæti fanð svo, að henn-

ar kraftar yrðu notaðir óbeinlínis til að

þvinga veikari þjóðir, með óréttlátu stríði.

Samningstilraunirnar féllu því niður.

Samtöl bessi 1912, og tilraunir Þýzkalands

í júlí 1914 til þess að semja um hlutleysi

Breta, ef í stríð færi milli miðveldanna og^

Rússa og Frakka, sýna greinilega, að Þjóð-

verjar vonuðu að fá endurtekið aðferð Bis-

marcks og yfirvinna óvini sína einn og einn f

senn. Eftir sigur yfir Rússlandi og Frakk-

landi, og borgun stórra skaðabóta af þeim
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ríkjum, yrði auðvelt að smíða nógu stóran

herskipaflota til að ráðast á Breta.

Því hefir verið haldið fram, að ef Sir Ed-

ward Grey hefði strax, 25. júh' 1914, lýst

Jdví yfir, að Bretland stæði með Frakklandi

og Rússlandi, í stað þess að reyna að miðla

nálum á vmsamlegan hátt, þá hefði Þýzka-

land hætt við stn'ð í það skifti. Hvort svo

hefði orðið, er mjög vafasamt, og engin von,

að það hefði frestað ófriðnum nema skamma
stund. En að gera þá yfnlýsmgu í byrjun,

hefði verið að áfrýja málinu strax til hnefa-

réttar og harvalds, í staðmn fyrir að reyna

að komast að sanngjörnum samnmgum., sem

allar þjóðir, er hlut áttu að máli, mættu við

una.

Þar að auki benti margt til þess, að Þýzka-

land og Austurríki hafi verið búin að ákveða,

að láta til skarar skríða og heyja stríð, hvað

sem það kosLaði. Rússland var stöðugt að

starfa að því, að koma her sínum í lag eftir

etríðið við Japan; biðin var því óhagstæð

Þjóðverjum, eins og dagblöð þeirra sýndu

fram á. Þýzki fastahennn hafði verið auk-

inn um yfir þrjú hundruð þúsund manns ánð

áður. Borgarstríð sýndist vera í byrjun á

frlandi, og það var álitið, að Bretar ættu

^ar fult í fangi og gætu því ekki

hjálpað Frökkum. Einnig misskildu Þjóð-

verjar að h'kindum hinar mörgu tilraunir Sir

Edwards Grey til að stilla til friðar og álitu,

að Bretar vildu undir engum kringumstæðum

berjast. Einnig sýna innflutningaskýrslur, að

Þýzkaland var í óða önn að birgja sig upp að

þeim efnum, sem nauðsynlegu eru til hern-

aðar, en landið ekki framleiddi. Eitt af

þeim efnum, sem þeim flokki tilheyra, og sem

ler ómissandi við tilbúning sprengiefna, er

saltpéturssýra. Þetta efni var á þeim tíma

mestmegnis unnið úr Chile-saltpétri, sem var

flutt inn frá Suður-Ameríku. Fyrstu sex

mánuði ársins 1914 flutti Þýzkaland inn nær

fjórum sinnum eins mikið af Chile-saltpétri,

ems og nokkurntíma áður á jafn-löngu tíma-

bili. Margt fleira því líkt mætti til færa, ef

rúm leyfði.

Ari fyrir ófriðinn, í ágúst 1913, tilkynti

einnig Austurríki sambandsþjóð sinni Italíu,

£ið það ætlaði sér að ráðast á Serbíu bráð-

!ega. í nóvember 1913 sagði Vilhjálmur II.

í samtah við Beigiukonung, að stríð við

Frakkland væri óumi'iýjanlegt, og ráðlagði

Belgíu að veita Þýzkalandi, þegar þar að

"J-.æmi. Einnig hefir það komið í Ijós eftir

skeytum, sem fóru á milli þýzku ríkjanna, að

í'ýzkaland þekti kröfur Austurríkis gegn

Serbíu áður en þær voru sendar, og að þær
mundu leiða til ófriðar. Aðferð Þýzkaiands

<ið sjá um, að Austurríki neitaði stöðugt að

ræða kröfur sínar gegn Serbíu, og að Þýzka-

land sagði Rússum strax stríð á hendur, þeg-

a: Austurríki að lokum lézt tiibúið að

ræða kröfuatriðin, og von sýndist vera

til þess, að stríði yrði varnað, bendir tii

óbreytanlegs ásetnings Þýzkalands, að fresta

ekki lengur að leggja undir sig Norðurálfuna.

Ef maður íhugar að endingu grundvallar-

atriði þau, er leiddu til stríðsins mikla, þá
verður maður fyrst og fremst að telja heim-

speki þá, sem hinir þýzku rithöfundar og

stjórnmálafræðingar kendu; nefnilega, að

(það sé skyida hverrar framfaraþjóðar, að

iðka hernað, svo að undirstöðuatnði náttúru-

lögmálsins, að þeir sterkustu skuli lifa og erfa

jörðina, geti verkað tii viðhaids og þroskun-

ai mannkyninu; að máttur sé því það

sama og réttur, og að það sé skylda þeirr.i

sterkari, að sigra og stjórna, eða jafnvel upp-

ræta þá, sem veikari reynast. Lofsöngvar

voru sungnir um sverð og stríð sem það eina

lyf, sem gæti læknað allar meinsemdir þjóð-

anna. Ofan á þetta bættist sú trú þýzku

þjóðarinnar, sem var eðlileg afleiðing kenn-

inga skálda hennar í bundnu og óbundnu

máli, að hún væri að öliu leyti hafin langt yf-

ir aðrar þjóðir, að þýzk menning væri það

æðsta í heimi og að það væri því fynrhugað

af forsjóninni, að Þýzkaland skyldi stjórna

öl'Iu'm þjóðum.

I þessum jarðvegi döfnuðu almenl; hem-

?ið'aríþróttir og hernaðarfræði, þar til her-

rnenska var orðið helzta einkenni þjóðarinn-

ar. Það var því í samræmi og eðlilegt, að

Þjóðverjar gerðu sitt ítrasta til að hindra

vöxt og viðgang allra aih'eimsfriðarsamtaka.

Hvað eftir annað varð að breyta samþyktum

á friðarþinginu í Haag, unz þær voru orðnar



-28 .MLNNIXGARRIT ÍSLEXZKRA HERMAXNA

tilgangslausar, svo Þjóðverjar ekki gengju

af þingi, eða þeir hótuðu að senda enga er-

in Jreka á þingið, ef viss mál, er gátu leitt t'.l

alheimsfriðar, yrðu sett á dagskrá. Þetta

átti sér einkanlega stað, þegar um takmörk-

un á herbúnaði þjcðanna var að ræða, því

þesskonar takmörkun var á móti heimspekis-

og stjórnmálahugmyndum Þjóðverja. Af-

leiðingin varð hin mikla samkepni í herbún-

aði l3.ióðanna, sem Þýzkaland gekk á undan í,

bæði á sjó og landi, og sem hlaut að leiða til

stríðs fyr eða síðar. Meðan þessi andi ríkti

hjá týzku þjóðinni, var ekki að búast við

reinum árangri af tilraunum Breta til að

koma á samningum, er trygðu frið í Norður-

álfumi. Það eina, sem Þýzkaland var vili-

.ugt að gera í því efni, var að lofa Bretlandi,

sð hafa frið, þar til þess tími kæmi, eftir að

stórveldin á meginlandi Evrópu væru sigruð.

Hnefaréttur Þýzkalands hafði sigrað þar til

1911, að hann beið ósigur. Næsta vopnið

var herinn. Undirbúningur undir slríð fór

fram af kappi í næstu þrjú ár. Svo kom á-

lyllan. Morð ríkiserfingjans austurríska og

konu hans í Sarajevo. Það var taHð, að þessi

morð myndu fj-JIa svo viðbjóði hina lög-

hlýðnu borgara brezka konungsveldisms, að

þeir ekki tækju þátt í stríðinu. En ályktun

Þjcðverja var aðeins að parti rétt. Þeir

gleymdu að taka með í reikning;nn árás þá,

er [þeir gerðu á Belgíu Htlu, og áherzlu þá,

sem brezka veldið leggur á það, að efna lof-

orð sín og halda samninga sína, þótt þeir

séu eigi annað en ritaður "bréfsnepill '.



Eftir B. J. Brandsou hckiv..

Fáum mun hafa komið það í huga, þegar

fiétt n um að Ferdinand, rík'serfmgi hms
mikla keisaradæmis, Austurríkis, hefði verið

myrtur í smáþorpi emu í Bosníu, 28. ]úni

1914, að með dauða hans hefði verið

kveiktur sá neisti, sem átti eftn- að verða

það alheimsbál, sem stríðið mikla síðar

varð. Draumsjónamenn heim.sms voru farn-

ir að ímynda sér, að stríð og blóðsúthelhng-

ar gætu ekki lengur átt sér stað í hinum svo-

kallaða siðaða heimi; að menningin væri

orðin svo fullkomin, og þroski hennar kom-

inn á svo hátt stig fullkomnunar, að sh'kt

gæti ekki lengur átt sér stað. Alment viður-

kendu menn, að stríð 3'firleitt færðu mein

hörmungar, eymd og volæði yfir þjóðirnar,

en nokkuð annað. Með vaxandi þroska og

mennmgu fjölgaði þeim óðum, sem þóttust

s]á, að stríð mil!i siðaðra þjóða væri óhugs-

anlegt. En samt voru til menn, sem á annan

veg lásu tákn tímanna og þóttust siá hand-

skrift á veggnum, sem sknfaði með blóðugu

letri. A fyrsta áratug þessarar aldar var

samkepni stórþjóðanna á ótal svæðum á-

þre'.fanlegri en nokkru sinHÍ fyr. Með sam-

kepnmni í verzlunarskiftum fór vaxandi þrá

eftu' mei'-i völdum og meiri yfirráðum. En

fnðsamlega samkepni, eins lengi og engin

cheiðarleg vopn eru notuð, er ekki að lasta,

því slík samkepni getur aldrei haft hættu í

för með sér. En með vaxandi verklegri

^amkepni, fór líka vaxandi samkepni í her-

útbúnaði öllum. bæði á sjó og landi. Norður-

álfan var svo að segja sem stórar herbúðir,

þar sem stórþjóðirnar keptust um, að vera

sem bezt við stríði búnar. ! staðinn fyrir

að fyrirbyggja stríð, getur slíkur viðbúnað-

ur ekki haft aðrar en gagnstæðar afleiðing-

ar. Þótt vaxandi samkepni og toftrygni

ir.eðal þjóðanna væri hættuuleg, þá var það

ekki nægilegt til að hrinda þeim út í þann

hyl hörmunganna, sem fyrir framan þær lá.

. Aðalorsökin til stríðsins var sú, að stjórn

Þýzkalands hafði ásett sér að hefja stríS';.

þegar tækifærið álitist heppilegt, með því

augnamiði, að gerast alheimsherrar. "AI-

heimsveldi eða eyðilegging," voru einkunn-

arorð hins þýzka hervalds. Með þetta fyrir

augum var grip:ð fyrsta tækifærið, sem hag-

kvæmt þótti, til þess að byrja stríðið, sem
átti að gera hið þýzka hervald að alheims-

herra. I byrjun stríðsins gerðu menn sér

ekki grein fyrir þessu, og áttu bágt með að

trúa, að hin þýzku yfirvöld hefðu starfað-

ineð þessu augnamiði í heilan mannsaldur.

En með tímanum urðu sannanirnar svo

margar og ótvíræðar, að menn hlutu að trúa,

ef beir voru ekki andlega blindir.

Það, sem eg hefi sagt um herútbúnað

Norðurálfuþjóðanna, átti ekki við Canada.

Hjá fáum þjóðum hafði hernaðarlist verið

mm.ni gaumur gefinn en hjá Canadamönnum,
alt þar til stríð'ð mikla byrjaði. En strax og
styrjöldm hófst, var það óumflýjanleg

skylda hinnar canadisku þjóðar, að taka

þátt í henni. Sem partur af hinu brezka veldi

var Canada siðferðislega, ef ekki lagalega,

íkyldugt til að leggja m.óðurlandi sínu'

Bretlandi, íið eftir megni. Emkanlega

var þetta sjálfsögð skylda, þegar á það var

litið, að Bretland var ekki að berjast af eig-

irgjörnum hvötum, en það fann skyldu sína,

að standa við þá samninga, sem gerðir höfðu

verið við hina litlu þjóð, Belgm, að koma
henni til Iiðs, ef á hana væri ráðist að fyrra-

bragði. Þegar Canada réðist út á vígvöll-

inn. var það ekki orðið augljóst, að þetta

stríð væri barátta upp á líf og dauða milli

tveggia ólíkra stefna, milli frelsis og ófrels's,

milli afturhalds og framsóknar. Ef hið þýzka

hervald hefði borið sigur úr býtum, þá hefði

frelsisbarátta þióðanna á öllum hðnum öld-

um verið til ónýtis, og allir þeir, sem fórnað

höfðu lífi sínu fvrir freisi og menning þjóð-

anna í liðinni tíð, starfað og dáið til einkis.

Það var ekki fyr en áform Þjóðverja urðu
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augljós, að bandaþjóðirnar, sem á móti

]>e\m stríddu, vöknuðu til fullrar meðvitund-

ar um, hvað í veði var, og sú meðvitund gaf

jneim þaá þrek og þann kjark, sem að lokum

bar málefni þeirra til sigurs.

I fyrstu var hugmyndin hjá Canadastjórn,

-að senda 30,000 hermenn til Evrópu. Marg-

ir af þeim, sem fyrst buðu sig fram til her-

þjónustu, gerðu það eflaust meir af æfin-

fýrafýkn en ættjarðarást. Margir hugsuðu,

að stríðið stæði aðeins nokkrar vikur, eða

ef til vildi nokkra mánuði. Fáum kom víst

ti! hugar, að það Hðu meua en fjögur ár

áður en það yrði leitt ti! lykta. Með hverju

árinu fóru kröfurnar stöðugt vaxandi. Smám
saman fóru menn að ski!ja, að til þess að

bera hið góða málefni ti! sigurs, yrðu al!ar

bandaþjóðirnar að leggja fram alla krafta

sína og leggja meira í sölurnar en nokkrum

manni hafði í fyrstu komið til hugar. I stað

jþess að senda 30,000 menn til vígVallar,

iéðist Canadastjórn í að senda þangað

100,000 hermenn, og þegar það sýndist

ekki vera nægiiegt, var reynt ti! að bæta þar

enn við. I endir stríðsms voru ná!ega 1 60

þúsundir á vígve!lmum. Til þess að halda

úti svo mörgum mönnum, og fylla stöðugt

hin auðu pláss þeirra, sem féllu eða særðust,

var nauðsynlegt að hafa fjölda manns ti!

vara (in reserve). I alt voru innntaðir í her-

Canada 595,441, og af þeim fóru til Evrópu

i'm 440,000. Um 95,000 voru leystir úr

herþjónustu af ýmsum ástæðum og ekki

sendir frá Canada. Rúmlega 60,000 voru

enn í hernum, en ekki farnir frá Canada í

lok stríðsins.

Fyrst framan af var auðvelt að fá nægi-

lega marga menn, sem af frjálsum vilja buðu

sig fram til herþjónustu. En eftir þrjú ár.

var svo farið að sverfa að þjóðinni, að

nauðugur var einn kostur, ef Canada átti að

halda áfram að taka jafn mikinn þátt í stríð-

inu, eins og þjóðin hafði þá sett sér, að lög-

leiða herskyldu. Þetta var mörgum ógeð-

felt og vakti mikla sundrung og óánægju.

Margir álitu, að Canada gerði betur að beita

kröftum sínum ti! aukinnar framleiðslu á

matvörum og öðrum nauðsynjum. Öðrum

fanst það ekki útheimta sérlega mikla frels-

is- og ættjarðarást og sízt fórnfýsi, að starta

að framleiðslu á vörum, sem seldar voru

með góðum ágóða. En Canadaþjóðinni ti!

ævarandi heiðurs valdi hún það hlutskiftið,

sem heiðarlegra en erfiðara var, kaus að slá

ekki slöku við, heldur gera sitt ýtrasta tii

hins síðasta, og bregðast ekki þeim af son-

um sínum, sem þegar voru komnir á vígvöll-

irn og í þrengingum s'ínum báðu um hjálp.

A þeim þremur og hálfu ári, sem Canada-

r.ienn voru á vígvellmum, tóku þeir þátt í

cla! mörgum orustum og áhlaupum. Aldrei

í nokkru stríði hafa hermenn allra þjóða,

sem í því tóku þátt, sýnt meiri hugpiýði,

kjark og þolgæði en kom í Ijós í stríðinu

mikla. Þetta má með sanni segja um her-

menn allra þjóða, sem hér áttu hlut að máli.

l.íka má með sanni segja, að engir hermenri

tóku Canada fram. Samkvæmt vitnisburð;

óvina þeirra, eftir að þeir höfðu lært að

þekkja þá, vildu þeir einna sízt verða fyrir

áhlaupum frá þeim, og mjög sjaldan réðust

þeir þar að, sem þeir vissu, að Canadamenn

voru fyrir. Skömmu eftir að þeir komu á

vígvöllinn, gátu þeir sér ágætan orðstír í

seinni orustunni við Ypres, þar sem Þjóð-

verjar notuðu í fyrsta skifti eiturloft gegn

óvinum sínum. í þeirri orustu héldu þeir

sínum hlut á vígvel'inum og vörðu óvin-

unum aðgang að Calais og öðrum höfnum á

Frakklandi. I orustunum við Passchendale

og Vimy Ridge vakti framkoma þeirra ekki

aðeins athygli, heldur og aðdáun. En aldrei

kvað jafnmikið að þeim eins og í atlöguni

þeim, sem Bandamenn gerðu að Þjóðverjum

á síðustu fiórum mánuðum stríðsins. Hvert

lireystiverkið rak annað frá orustunni við

Amiens, 8.— I 7. ágúst, þar til að morgni 1 1

.

nóvember, að þeir tóku bæinn Mons. Luden-

dorff, hinn frægi þýzki yfirherforingi, segir

svo frá í bók sinni um stríðið, að hann hafi

fyrst örvænt um sigur, þegar Canadamenn

í*. ágúst brutust áfram 14,000 skref í gegn-

um víggirðingar hans á einum degi. Þótt

hann héldi áfram að verjast, þá hafði hann

ekki lengur neina von um sigur. Óta! aðrar

crustur mætti nefna, þar sem Canadamenn

sýndu frábæra hreysti, þrautseigju og víg-

kænsku, og gátu sér þá frægð, sem aldrei
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iTiun deyja í huga og hjörtum frjálsra og

frelsiselskandi manna.

Af her Canada féllu á vígvelli eSa dóu af

sárum 5 1 ,674 menn. Af öðrum orsökum

dóu 4960. Þess utan voru særðir um I 50,-

COO manna. Hrylhlegt er að hugsa sér

þenna stóra hóp deyja fórnardauða fyrir

frelsi og viðgang þjóðar smnar. En þetta

er sama sagan, sem hefir endurtekist í gegn-

um aldirnar, að fyrir ættjörðma leggja h'fið

í sölurnar margir af hennar göfugustu og

liugprúðustu sonum. AS verða að sjá svo

TTÖrgum af þ]óðarinnar ágætustu sonum á

bak er óumræðilegt sorgarefni, og ema

huggunin er sú, að það málefni, sem þeir

fórnuðu h'fi sínu fynr, báru þeir mitt í dauð-

anum til sigurs. Æfistarf þeirra var stutt,

en óumræði'ega þýðmgarmikið, ekki aðeins

fyrir þá, sem nú hfa, heldur h'ka fyrir kom-

andi kynslóðir, sem munu uppskera ríkulega

,það, sem þeir hafa sáð.

Þegar ein þjóð stendur uppi í stríði íyrir

tiiveru sinni, eru það ekki aðeins hermenn-

irnir, sem hlut eiga að máh, heldur verður

svo að segja hver einstakhngur, beinh'nis

cða óbeinh'nis, hluttakandi í baráttunni. Vilj-

inn til sigurs, viljmn tii að leggja fram alt,

sem getur tii iiðs orðið, alt, sem viðheidur

þreki og móð h]á þjóðinni, heíir ómetaniega

mikii áhrif. Þetta skildu stríðsþjóðirnar

mæta vel, vinir jafnt sem óvinir. Þess vegna

voru öll möguleg meðöi notuð til að auka

sáiarkraft og ættjarðarást þjóðanna. IVIenn

skiidu það mæta vel yfirieitt, að ef þjóðin

heima fyrir iéti hugfailast, þá væri ekki ieng-

ur að hugsa til þess, að þeir, sem á vígvelhn-

um voru, héldu sinni hugprýði og þoigæði.

Að þetta var rétt skoðun, sást bersýniiega,

þegar að enda stríðsins dró og hin þýzka

þjóð misti sigurvon sína, þá mistu iíka her-

menn hennai hugrekkið og alla von um sig-

ur. Ludendorff segir, að ef þjóðin heima

fyrir hefði ekki gefist upp, þá hefðu her-

mennirnir haidið uppi baráttunni mikiu leng-

ur en þeir gerðu. En þegar þjóðin misti þaS

þrek, sem viljanum til sigurs er meðfylgj-

andi, þá var alt tapað. Mikið af stríðsstarfi

hinnar canad:sku þjóðar miðaði ekki aðeins

að því, að veita hermönnum hennar alt það,

sem mögulegt var að iáta í té, heidur að því,

að gera kjör aðstandenda þeirra, og þar

næst þjóðarinnar í heild sinni, eins þoianieg

og möguiegt var undir hinum erfiðu kring-

umstæðum. Þegar um hluttöku Canada í

stríðinu er að ræða, þá er ærið margs að
minnast fyrir utan hermenn þjóðarinnar, þó
að þeirra starf sé stærsti þátturinn í stríðs-

sögunni. Þjóðræknissjóður var stofnaður

strax í byrjun stríðsins, með því augnamiði,

að styrkja aðstandendur hermanna, þar sem

þess virtist þörf. Þessi sjóður var stofnaður

oí, honum haldið við með frjálsum samskot-

um. í hann safnaðist alls yfir $50,000,000,

op miili 50 og 60 þúsund fjölskyldur nutu

aðstoðar af honum fyr eða síðar. Starf

Rauða Krossms, hjúkrunarfélagsins alkunna,

var I'íka umfangsmikið og margvíslegt. Meira

en $20,000,000 söfnuðust félagmu í sjóð,

sem svo var útbýtt þar sem þörfin sýndist

mest. Til styrktar starfsemi hins Kristiiega

féiags ungra manna var safnað nær $5,000,-

000, sem gerði því mögulegt að haida uppl

stórkostiegri hjálparstarfsemi meðai canad-

iskra hermanna, bæði á Frakklandi og ann-

arsstaðar. Mörg önnur líknar og hjáiparfyr-

.irtæki mætti nefna, en þessi voru stærst. Þeg-

ar verið er að tala um líkarstarfsemi í sam-

bandi við stríðið, má ekki gleyma hinu can-

adiska kvenfólki og hluttöku þess í stríðinu.

Engar skýrsiur geta gefið neina veruiega

hugmynd um starf þeirra, því að það var

svo margvíslegt og yfirgripsmikið. Samt má
geta þess, að 2400 canadiskar hjúkrunar-

konur fóru yfu' hafið, tii að starfa þar á

sjúkrahúsum að hjúkrun særðra hermanna.

Mörg hundruð annara kvenna eyddu iengri

eða skemri tíma við margvíslegt iíknar- og

.lijálparstarf, bæði fyrir heiTnenn og aðstand-

endur þeirra. Yfirieitt er óhætt að fuiiyrða,

að kvenfólk þjóðarinnar iá ekki á Iiði sínu,

heldur gerði ait, sem í þess valdi stóð, ekki

aðeins til sigurvinningar, heldur líka tii að

græða þau mörgu sár, sem stríðinu voru

samfara. Líka fyitu margar þeirra pláss

manna, sem á vígvöliinn voru farnir, og það

oftsinnis við verk, er tii þess tíma hafði ver-

iö skoðað sem ekki við kvenfóiks hæfi. Þeg-

ar vopnasmíð og skotfæragerð stóð sem
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hæst, þá unnu um 30,000 konur við þá

vinnu í canadiskum verksmiðjum. Fleiri

kvenmenn unnu við landbúnað og akuryrkju

en nokkru sinni fyr, og gerðu það mögulegt,

að framleiða meira af matvöru, þegar mest

var þörfin, en nokkru sinni áður hafði átt

sér stað. Á ótal stöðum létu konur til sín taka

of? jafnan bar starf þeirra heillaríkan ávöxt.

Á stríðsárunum, einkanlega árin 1917 og

1918, var svo að segja öllum framleiðslu-

kröftum þjóðarinnar beitt beinlínis eða

óbeinlínis í þarfir stríðsins. Á þessum árum

óx framleiðsla og verzlun í landinu ótrúlega

mikið, og ýmsir atvinnuvegir, sem áður

hafði verið lítill gaumur gefinn, urðu stór-

kostleg fvrirtæki. Vopn og skotfæri voru

búin til upp á meira en $1,000,000.000,

sumpart handa Canadahernum, en sumpart

htnda öðrum bandaþjóðum. Skipasmíði

hafði lítið verið iðkuð í Canada fyr, en nú

voru búin til af ýmsu tagi nær þúsund skip,

niörg stór, þó fleiri væru smá. Síðasta árið,

sem stríðið stóð, var flutt út úr landinu

meira en fjórfalt af matvöru við það, sem

átti sér stað á næstu árum á undan, þegar

miðað e'- við verðmæti vörunnar. Hin aukna

framleiðíla á matvöru var stórkostlega mik-

ils virði fyrir bandaþióðirnar, og átti stóran

þátt í því, að mögulegt var að leiða stríðið

til sigursælla lykta.

Eins og hjá öðrum þjóðum, var stríðs-

kostnaðurinn afskaplega mikill frá fjárhags-

legu siónarmiði. Ríkisskuldin óx um nærri

$2,000,000,000 á stríðsárunum, alt af

völdum stríðsins. Til þess að mæta þessum

skiildum, eða réttara sagt vöxtunum af

þeim, því meira hefir þjóðin enn ekki færst

í fang, hafa allir skattar hækkað. ótrúlega

nikið, svo mikið, að sumum finnast þeir

óbærilega háir. Samt má geta þess, að skatt-

ar í Canada eru yfirleitt lægri en hjá nokk-

urri annari þjóð, sem í stríðinu tók þátt.

Með þeirri náttúruauðlegð, sem Canada á

yfir að ráða, sem í sumum tilfellum er nærn

því óausinn brunnur, eru meiri vonir um, að

þessi þjóð fái risið undir sinni skattabyrði

en flestar aðrar þjóðir. Til þess, að svo

megi verða, þarf viturlega stjórn, samúð og

fyrirhyggju einstaklinganna, ásamt áræði og

þrautse-'jiu. Þrátt fvr-'r stormviðrið oj

myrkur það, sem stríð ð færði yfir þióðina,

er óhætt að segja, að vonarstjarna þióðir-

innar skín nú á milli skýjanna með ótrú'.ega

mikilli birtu.

Það hefir verið mikið óþarfa hjal um,

hvaða þjóð hafi unnið stríðið. Sannleiknr-

inn er sá, að allar þjóðirnar, sem í því tcku

þátt á hlið Bandamanna, unnu stríðið. Ef

nokkra eina þeirra hefði vantað í hópinr,

þá hefði stríðið farið á ?jt annan veg. Það
væri í fj'Ista máta skoplegt að segja, að

Canada hafi unnið stríðið, en hitt má segja

með sanni, að ef Canada hefði ekki lagt til

iinn skerf, þá hefði stríðið ekki unnist.

Það var svo oft, sem ekki munaði nema
hársbreidd, að óvinirnir ynnu ekki algerðan

sigur. Ef Belgíumenn hefðu ekki í bráðina

heft för þeirra við Liegé, ef Frakkar hefðu

ekki sýnt dæmafáa hreysti við Marne, ef

Englendingar hefðu látið bugast í fyrstu or-

ustunni við Ypres, eða Canadamenn í hinnr

síðari, ef Frakkar hefðu gcfist upp við Ver-

dun, — eins langt og maður nú getur séð,

hefði alt verið tapað. Og þá auknir kraftar

og aukinn móður fékst með komu Banda-

n'kjanna á vígvöllinn, tóku allar sambands-

þjóðirnar þátt í þeim stórkostlegu atlögum,

sem um síðir lögðu óvinina að fótum þeirra.

Hin canadiska þjóð getur með sanni stært

sig af því um allar ókomnar aldir, að hún

hafi slegið nokkur af þeim hamarshöggum,

sem steyptu hinu þýzka hervaldi til jarðar.

Þetta hervald táknar í huga þjóðarinnar það

afturhald og ófrelsi, sem á öllum öldum hefir

leitast við að leggja hömlur á alla sanna

framsókn. Margir, sem á vígvellinum voru,

börðust með þá hugsjón í hjarta sínu, aS

m.eð fengnum sigri fengist líka betri heimur,

heimur, þar sem framsóknarþrá mannsand-

ans fengi að dafna og þroskast til fullkomn-

unar, óáreitt af völdum stríðs og blóðsút-

hellinga. Það er fyrir framtíðina að leiða

i Ijós, hvort þessar hugsiónir hinna stríðandi

hermanna verða að virkileika eða ekki.

Stríðið og hluttakan í því hefir haft stór-

kostleg áhrif á hugsunarhátt og andlegt líf

þjóðarinnar. I eldraunum stríðsins haf;
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skapast nýjar hugsjónir, og sumar aðrar

hafa hreinsast og fágast. ÞjócSernisandinn

hefir þroskast ótrúlega mikið, svo að það

niá með sanni segja, að Canada hafi farið

í stríðiS sem nýlenda, en komið þaðan full-

\eð]a ríki í hinu brezka sambandi. Þessi

þióðernistilfinning getur ekki annað en haft

stórkostleg áhrif á allar hHðar hins canadiska

þjóðlífs. Endurminningarnar um þá, sem

fórnuðu h'fi sínu fyrir land og þjóð, verða

cmetanlegur andans fjársjóður fyrir kom-

andi kynslóðir. í sögu mannkynsins er ein

kynslóð sem eitt æðarslag, en þen- menn,

sem hjá sinni kynslóð lögðu h'fið í sölurnar

íyrir hana, gleymast aldrei. Hugsjónir þær,

sem hermenn vorn- hafa lagt svo stóran skerf

til að skapa, eiga eftir að bæta þjóðinni að

nokkru leyti fyrir þann ómetanlega skaða,

sem hún hefir liðið af völdum stríðsins

mikla.
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Eftir Gco. Pctcrson lögmann.

I þessan stuttu grein verður aSeins snert

"við aðalatriðunum:

I.

Hvað dró Bandaríkin út í stríðið?

Kafbáta hernaðaraðferð Þjóðverja.

Þeir bönnuðu heiminum umferð um höfm,

Kvort sem nokkra heimild, eða ekki, í al-

lieimslögum var fyrir því banni að finna. Þeir

tilkyntu heiminum, að eftir I. febr. 1917

yrði öllum farþega- og flutningaskipum sökt

fyrirvaralaust, er um 'höfin sigldu í þeirra

forboði. Og rækilega var sú hótun efnd. Oil-

um stipum var miskunnariaust sökt, án nokk-

urs fyrirvara og án nokkurrar ráðstöfunar til

björgunar þeim er voru innanborðs. Hvort

það voru hermenn, sjómenn, farþegar, kon-

ur eða börn, gerði engan mun. Hverju fari

var sökt í hið kolgræna kaf, er um sjóinn

sigldi, hverrar þjóðar sem var, undir hvaða

flaggi sem fór, til hVerrar hafnar sem stefndi

eða hvaða flutning sem bar eða erindi rak;

skipum' sem fluttu gjafir til hinna sárþjáðu

og h'ðandi belgísku þjóðar og spítalaskipum,

jafnt sem öðrum, enda þótt fararleyfi og ó-

hult leiði hefðu fengið hjá sjálfri þýzku

stjórninm. Hér var enginn munur gerð-

ur á milh vinveittra hlutlausra þjóða og

óvinaþjóða. Þessi stríðsaðferð var, eins og

Wilson forseti komst að orði: "stríð við all-

an heiminn. Mannkynið var skorað á hólm"

við Þýzkaland. Hver þjóð fyrir sig varð að

ráða það við sig, 'hvernig |ieirri áskorun

væri tekið. Bandaríkin tcku henni með því,

að segja Þýzkalandi stríð á h;índur 6. apríl

1917.

Ekki skorti aðrar ástæður. Lengi hafði

verið grunt á því góða með Þjóðverjum og

Bandaríkjamönnum. Engin veruleg vinátta

átti sér stað, eða gat átt sér stað, með ein-

valds- og hervaldsstjórninni þýzku og þjóð-

stjórn Bandaríkjanna. Lengi hafði varghug-

\xr prússneska hervaldsins seilst neðansjávar

til Ameríku, eins og Miðgarðsormurinn, þótt

haus skrimslisins sæist fyrst, þegar Lusitaníu

v?r sökt. Enda var því níðingsverki fagn-

að með hátlðahaldi um þvert og endilangt

Þýzkaland, sem stórmiklum "mórölskum"

sigri. I meira en mannsaldur höfðu her-

málaráðgjafar Þýzkalands setið eins og val-

kyrjur og ofið sinn Darraðar-veif

:

"Sas orpinn vefr

ýta þörmum
ok harðkléaðr

höfðum manna.

Eru dreyrrekin

dörr at sköftum,

járnvarðr yllir,

enn örum hrælat.

Skulum slá sverðum

Sigurvef þenna."

I raun réttri flutti Þýzkaland Bandaríkjun-

um stríð að höndum jafnsnemma og hinum

þjóðunum, Englandi og Belgíu. Njósnarar

þess voru hér á hverju strái í byrjun stríðs-

ins, 1914, og enda löngu fyr. Erindrekar og

sendiherrar þess gerðu hverja tilraunina á

fætur annari til að sprengja hér upp verk-

stæði og koma á verkföllum og upphlaupum

um land alt, strax frá byrjun stríðsins. Kaf-

bátar þess söktu, við hvert tækifæri sem

þeim gafst, farþega- og flutningaskipum

Bandaríkjanna.

Loks r'eyndi Zimmermann, utanríkisráð-

herra Þjóðverja, að koma Mexico og Japan

í stríð við Bandaríkin ; alt á meðan Banda-

ríkjastjórnin gætti vandlega hlutleysis í stríð-

inu. Og síðast, til að bæta háðung ofan á

skömm, var tilboð þýzku stjórnarinnar til

Bandaríkjastjórnar, 31. janúar 1917, um að

leyfa farþegaskipum Bandaríkja ferð um
hafið, bundið þessum skilyrðum:

(a) Að lent skyldi í Falmouth.
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(b) Að skip frá og til þeinar hafnar

sigldu hjá Scilli-eyjunum, 50° N.,

20' W.

(c) Skip séu merkt sem fylgir, en óleyfi-

legt öiltrm öðrum skipum í amerísk-

um höfnum: Á skipsskrokki og yfir-

byggingu þrjár rauðar rendur upp og

niður, málaðar til skíftis, rauð og

hvít. Stórt tiglað flagg á hverju

siglutré, rautt og hvítt, en í skut

þjóðflagg Bandaríkjanna. Vel sku'ii

þess gætt, þegar dimt er, að þjóð-

flagg og merki séu vel sjáanleg til-

sýndar, og að skipm séu vel upplýst.

(d) Eitt skip á viku má sigla hvora leið,

koma til Falmouth á sunnudag, fara

þaðan á miðvikudag.

(e) Bandaríkjastjórn ábyrgist, að skip

þessi flytji engan óleyfilegan varn-

ing, eftir f^-rirmælum Þjóðverja.

Eins 0% röndctt Zebradýr, eins og dílótt

Pardusdýr, með flagg í skut, eitt á viku, að-

eins til FalmTith, míttu skip Bandaríkjanna

skn'ða um sió nn, í leyfi Vi'hiálms keisara.

Undir það i?rðarn:3n gat Bandaríkjaþjóðin

ekki svínbeygt sig fyrir Þjóðverjum.

Friðelsk er Bandaríkiaþjóðin. Friðelskari

stjórn en Wilsons-ítiórnina getur ekki.

Roosevelt, fvrirrennari Wilsons, sveiflaði

kylfunni. Wihon sveiflað': pennanum. —
Meðan Þjóðverjar brusrguðu Bandaríkjunum

allskonar fjörráð og söktu skipuTi þeirra og

myrtu þegna þeirra í þúsundatali, ritaði Wil-

son "Nótur". Skínandi voru þær og snjall-

orðar, en áhrifalausar á hið úlfslega hugar-

þ'el prússneska hervaldsins, sem skotið væ'-i

sápubólum á bryndreka. Þjóð'veriar héldu

áfram uppteknum hætti með að sökkva far-

þegaskipum fyrirvaralaust.

Loksins sá þó Wilson, að ekki málti svo

búið standa. Hann lagði málið fvrir þingið

2. apríl 1917. Fjórum dösíum síðar, eða 6.

apríl, lýsti þingið yfir, með 82 atkv. gegn 6
í efri málstofunni og 273 gegn 50 í hinni

neðri, að komið væri í stríð milli Þýzkaland^

og Bandaríkjanna. Stjórn og þingi fylgdi

þjóðin einhuga. Of lensi hafði prússneski

berserkurinn bitið í skjaldarrendur og ögrað

ungu hetjunni í vestnnu til hólmgöngu. Nú
snenst hún til atlögu.

Bandan'kin voru langt frá því að vera víg-

búin, þegar þau lögðu út í stríðið. Herinn

taldi tæpar 200,000. "Svo snildarlegur, lítill

her," sagði Kipling í spaugi. "Fyrirlitlegur

her," sagði Vilhjálm.ur keisari. Herflotinn

var að mestu undirbúinn. Hann á ætíð að

vera það. Fvent var það þó, sem Bandarík-

in voru útbúin með: fallbyssukúlur og

sprengiefni. Stríðið gegn Þjóðverjum til

þessa, og altaf, var mestmegnis háð með
þessum hlutum frá Bandaríkjunum. Pen-

ingar voru líkd nægilegir til, sem kom sér

vel, því mikils þurfti með.

Ctul og hagsýn er Bandaríkjaþjóðin, og sú

mesta starfsþjóð, sem enn hefir verið uppi í

heiminum. Hún gerði það samstundis að

sínu starfi, að vinna stríðið. Það var ekki

horft í nokkurn skapaðan hlut til þess.

Stjórnin bað um það, sem hún þurfti. Sam-

stundis lagði þjóðin það til, og möglunar-

laust. Ef beðið var um peninga, var ætíS

rreira í bcði en beðið var um. Hið sama

um mannafla. Hið sama var um stríðsföng.

0!I þjóðin — meira en hundrað miljónir —
vann að því takmarki einu, að vinna stríðið.

og að vinna það sem fyrst, konur og karl-

menn, börn og gamalmenni. Fólkið borðaði,

meira að segia, aðeins það, sem sljórnin

levfði; gerði það, sem stjórnin sagði því;

fékk stjórninni alt, sem hún bað um.

Það var kafbáta-hernaðaraðferð Þjóð-

verja, sem var aðal-orsökin til þess, að

Bandaríkin lögðu út í stríðið. Sama dag og

stn'ðsyfirlýsingin var samþykt, lagði herflo'-

inn út til að vinna bug á þeim. Upptæk voru

gerð öll þýzk skip í bandan'skum höfnum,

88 talsins, með 460,737 smálesta rúmi.

Þjóðverjar reyndu að eyðileggja þau, og

fkemdu mörg þeirra, áður en þau voru tek-

in, en við hvert einasta skip var sert, og öll

voru þau notuð til herflutninga. Fvrsla verk

flrtans var að eyðileggja kafbáta Þjóðverja.

Að því starfi vann hann, með hiálp brezka

flotans, með þeim árangri, að eyðileggingar-

verk k'-'fbátanna, sem var á sínu hæsta stisi,

þegar B?ndar)kin fóru í stríðið, þvarr miög
sumarið 1917, og 1918 var það orðið af-
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kastalítið. Næsta aðaiverk flotans var að

vernda herflutningaskip Bandaríkjanna. Það

starf var svo vel af hendi leyst, að varla

hlektist á einu einasta skipi, þrátt fyrir allar

kafbáta-árásir.

Nú var um að gera, að senda Bretum og

Frökkum sem fyrst nógu mikið lið til }:ess að

vinna á Þjóðverjum. Fyrst var herinn auk-

inn úr 200,000 upp 500,000, en bao hrökk

h'tið. Almenn herskylda var lögleidd. Her-

skyldir voru alhr heilbrigðir m.enn, '8—45

ára að aldri. Fyrst voru innritaðir menn frá

21 til 31 árs. Þeir voru 10,679,814. Af

þeim fóru í herinn 2,666,867. Næst voru

innritaðir menn frá 18 til 45 ára. Þeir voru

13,228,762. Af þeim fóru í herinn 120,157.

Frá Havai. Alaska og Porto Rico voru innní-

aðir 325,445 menn, á aldrinum 18—45 ára.

Af þeim fóru í hennn 23,272. Em miljón

sjálfboða gáfu sig fram. Af þeim voru tekn-

ir í herinn 500,000. Aliur varð því herinn

um 4,000,000. Sjóherinn taídi 800,000.

Land- og sjóher til samans 4,800,000. T'.l

Frakklands fóru 2,084,000. Af þeim tóku

1,390,000 þátt í orustum. Til ítalíu fóru

1200.

Lítið gerðu Þjóðverjar úr því, að Banda-

ríkin gætu nógu snemma tekið svo mikinn

þátt í stríðinu, að verulega munaði um. —
*'Þeir geta smalað saman skríl fjölmennum;

en að gera úr þeim hermenn og koma þeim

yfir til Norðurálfunnar áður en við vinnum

stríðið, er ómögulegt," sögðu þeir. Samt

komu Bandaríkin þessu hvorutveggja í verk.

Herflutningar til Frakklands byrjuðu strax í

júní 1917. Fyrst dræmt, en svo með sívax-

andi hraða^ þar til 306 þúsundir voru fluttar

á einum mánuði. Það var í júlí 1918. í

árslok 1917 höfðu Bandaríkin 194,000 her-

manna á Frakklandi. 1. júlí 1918 var talan

orðin 1,000,000; nóg til þess að snúa liðs-

muninum á Þjóðverja.

Herföng og allur útbúnaður var fluttur

jöfnum höndum við menn, 7.500,000 smá-

lestir.

Alt var þetta valið lið, ekki síður en lið-

ið á Orminum langa; kormingir og h-austir

m.enn, Jómsvíkingarnir úr Vesturheimi, er

aldrei mæltu æðruorð, og hvorki brá við sár

né bana. Þeu" voru mergurmn úr þjóðinni,

blómi mannkynsins, hán- og hermannlegir

menn, æfðri frá barnæsku við leikfimi og

allskyns íþróttir, sund, kapphlaup, stökk,

glímur, hnefaleiki, knattleiki, og nú við

vopnaburð, ems og hetjurnar í fornöld. Fráir

voru þeir sem hreinar, sterkir sem vísundar,

hugrakkir sem Ijón og gnmmir i orustum sem

grábirnir Klettafjallanna; prúðar og hraustar

hetjur með sigurvissuna í brjóstum. "Vask-

legir eru þeir," sögðu Englendingar og

Frakkar. "Þeir eru óæfðir, þeir geta ekki

barist," sögðu Þjóðverjar. Hvort þeir gátu

barist eða ekki, var að dálitlu reynt við Cam-

brai, Chateau-Thierry — þar voru tekin öll

tvímæli af um það. Þetta fríða og hrausta

lið flutti Pershing úr vestrinu, og gekk með
það í fylkingar Englendinga og Frakka, þar

sem þeir vígmóðir og Iiðfáir háðu hmn ó-

jafna og ægilega hildarleik við Þjóðverja,

eins og Grímumaðurinn mikli, er hann gekk í

lið með Hrólfi og Stefni í viðureign þeirra við

Grím ægi og Eirík jarl. í 200 daga börðust

þeir. Þrettán orustur háðu þeir á franskri

fold, landi Lafayettes, sem með Washington

barðist fyrir frelsi feðra þeirra. Nú börðust

þeir hlið við hhð með hraustum Frökkum,

og ekki síður hraustum og þrautseigum Bret-

um, f>'rir frelsi mannkynsins, svo að þjóð-

veldið mætti þrífast í heiminum. "Eins og

jarðfast móberg stóðu móklæddu fylkingar

Bandaríkjamanna á Parísarveginum, í bar-

daganum við Chateau-Thierry. A þeim

kletti brotnuðu hinar stálgráu fylkingar

Þjóðverja, sem æddu áfram eins og hafrót-

ið og hótuðu París og Frakklandi eyðilegg-

ingu. Eins og skriðuhlaup, er öUu sópar fyr-

ir sér, var áhlaup þeirra, er þeir ruddust til

framgöngu. Þeir brutu St. Mihiel fylkingar-

oddinn, sem Þjóðverjar mynduðu og miðuðu

eins og morð-rýting að hjarta Frakklands í

fjögur ár, og ekkert vann á. Fimm hundruð

þúsund Bandaríkjamenn ráku Þjóðverja

þaðan á þrem dögum, 12— 15. september

1918.

Eftir orustuna við Chateau-Thierry byrj-

uðu Þjóðverjar að hörfa til baka. Liðsauk-

inn frá Bandaríkjunum, sem þá var orðinn

700,000 á bardagalínunni, gerði Þjóðverj-
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um ómögulegt að reisa rönd við. — Þó varð

seinna betur.

I ágústmánuði myndaði Pershing sjálf-

stæðan Bandaríkjaher. í þeim her vcru um

1 ,200,000 manns. Með þeim her háði Per-

shing hershöfðingi .Argonne—Meuse-orust-

una, frá 20. september til 11. nóvember;

mesta orusta, sem Bandaríkjamenn hafa háð.

Á móti Pershing í þeirri oruitu barðist von

der Morwitz hershöfðingi með úrvalalið úr

þýzka hernum, og keisarann og krónprinsinn,

sem aðstoðara og ráðunauta. Nú var Banda-

ríkjaherinn ekki lengur fyrirlitlegur. í Ar-

gonne-skógunum og klettaklungrunum þar

voru sterku-tu vígi Þjóðverja, sem þeir héldu

í stríðinu. -Að ná þeim og halda var keppi-

kefli Friðriks krónprins 1914. Þaðan stóð

Frakklandi og bandamönnum þess mesta

haettan. Þar á bak við lá Sedan—Mezieres-

járnbrautin, h'fæð þýzka hersins. Eftiv þeirri

braut gátu þeir Hindenburg og Ludendorff

flutt á einni nóttu menn og herföng til hvaða

staðar sem þeir óskuðu á vesturvígstöðvun-

um. Að reka Þjóðverja úr þeim vígum og

ná þeirri járnbraut, var hið örðuga og mikla

ætlunarverk, sem Foch marskálkur úthlutað:

Períhing hershöfðingja og hinum mikla

Eandaríkjaher. Tækist það, var óhjákvæmi-

legt fyrir Þjcðverja, að draga sig til baka á

allri vesturh'nunni. .4ð það mundi verða

dýrkeypt, sáu þeir vel fyrirfram, bæði Foch

og Pershing. Ynni Bandaríkjaherinn þar

sigur, þýddi það, að allur her Þjóðverja færi

á ringulreið, og friður kæmist á fyrir árslok

1918. Þetta mikla hlutverk áræddi Pershing

einn að vinna með Bandaríkjahernum,

þó ekki væri eins lengi æfður og her Frakka,

Breta og Þióðverja. A hinn bóginn vissu

Þjóðverjar þetta eins vel, og eins hitt, að

ynnu þeir sigur á Pershing, myndu þeir geta

sett friðarkostina að mestu sjálfir. Hér var

um mikið að tefla fyrir báðum aðilum. Að
þessum sviðum rökuðu Þjóðverjar sínum

hraustustu og æfðustu herfylkmgum. Það

vissi Pershmg, og einmitt þess óskaði hann

sér. Hann vissi, hvað hann niátti bjóða ?ín-

um drengjum. Að eyða — einni eftir ann-

ari — beztu hersveitum Þjóðverja, var ein-

mitt það, sem hann æ-tlaði sér. Hér höfðu

Þjóðverjar þreföld vígi : Hagen-vígin, Volker

^ ígin og hin nafnfrægu Kriemhild-vígi, seni

Þjóðverjar álitu óvinnandi. — Að næturþeh

þann 25. september, þyrptust Bandaríkja-

menn hljóðlega inn í skotgrafirnar framund-

an Argonne, sem Frakkar höfðu haldið í 4

ár. Næsta morgun í dögun réðu þeir á

Þjóðverja, og sóttu þá inn í þenna myrkvið-

arskóg og inn um þessi klettavígi. Það

var hin gamla bardagaaðferð Indíána. Þ^í

voru Bandaríkjamenn þaulvanir. Hver sá

um sig og skýldi sér fyrir aftan hvert tré og

hvern stein. Það þurfti ekki að gefa þessum

mönnum nema eina skipun, þá, að taka víg-

in Þeir voru allir hershöfðingjar. Þetta

vöruðust Þjóðverjar ekki. Bandaríkjamenn

sóttu fram strjált, í lausum fylkmgum, en þó
eftir reglum, sem er óþekt á hervöllum Norð-

urálfunnar. Þeir komu að úr öllum áttum,

að framan, til hhðar, að baki, við hvert vél-

byssu-hreiður Þjóðverja. Þeir voru flestir

ósýnilegir. Skotin riðu úr öllum áttum og

Þjcðverji féll fyrir hverju. Þetta var einvígí

milli hernaðaraðferðar Bandaríkja, sem Indí-

ánar höfðu kent þeim á mörg hundruð or-

ustuvöllum, og hernaðaraðferðar Norður-

álfunnar. Hernaðaraðferð Bandaríkja vann.

Hér yrði of langt mál að lýsa þessari orustu,

sem stóð í 47 daga samfleytt. Vígi eftir vígi

var tekið af Þjóðverjum. Hver herdeild

þeirra eftir aðra eyddist eða gafst upp, fyrir

þeirri árás, sem aldrei linti. Hvert skógar-

og klettavígið af öðru var frá þeim tekið, af

sí aðsækjandi her, sem að mestu var ósýni-

legur. Stundum sást aðeins einn maður. sem

réðist á vélbyssuhreiður, en þúsundir kúlna

skullu á þeim, sem vörðu það. Frá hverju

tré, undan hverjum steini, af hverjum kletti,

og maður féll fyrir hverju skoti, eins og þeg-

ar Þorgerður Hörgabrúðir sat í stafni á dreka

Hákonar jarls í bardaganum á Hjörungavogi

og skaut af hverjum fingri, og hafði mann

fyrir hverri ör. Stundum var það aðeins

einn Bandaríkiahermaður, sem tók hjálpar-

laust heilt vélbyssuhreiður af Þjóðverjum.

Sergeant York, fiallamaður frá Tennesee-

ríkinu, diákni í Kristskirkjunm, sem áleit

l)að samvizkusök að berjast, þó í ófrið væri

komið, og neitaði að ganga í herþjónustu.
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þar til einhver sýndi honum: Ezekiel, 32. ágúst 270,0"0 —
kap., 2.—6. V., — drap einsamall í þessari Somme, 8. ág. til II. nóv. 54,000 —
orustu 25 Þjóðverja, tók ti! fanga 132, eyði- Oise—Aisne, 18. ág. til II.

lagði 35 vélbyssuhreiður, og varði 223. hæð nóvember 85,000 —
fyrir áhlaupi heillrar þýzkrar herdeildar. Ypres—Lys, 19. ág. til I I .

Fyrir öll þessi afreksverk sæmdu Frakkar nóvember 168,000 —
hann "Croix de Guerre" ásamt pálmaviðar- St. Mihiel, 12.— 16. sept. 550,000 —
grein. Congress Bandaríkjanna veitti honum Meuse-Argonne, 20. sept. til

heiðurs-orðuna, og Tennesee sæmdi hann ||. nóvember 1,200,000 —

•

með veizlu, þegar hann kom heim úr stríð- A ítalíu, Vittorio—Veneto,

inu. 24. okt. til 4. nóv. 1,200 —
Þá var Tíunda herdeildin. Þeim var skip- Af Bandaríkjamönnum féllu í stn'ðinu

að að taka norðurbrúnina á hæðinni "Bois 50,000, 206,000 særðust. í hernum dóu
des Rapes". Baldwin majór var fyrirliði. alls 115,000. Að meðal'tali voru þeir æfð-

Þeir gerðu, sem þeim var sagt. En aðal- ir 6 mánuði, áður en þeir gengu í orustu.

fylkingin komst ekki áfram, svo þeir urðu Af hverjum 100 Bandaríkjamönnum, sem
einangraðir og umkrmgdir af Þjóðvei-ium. fíutiir voru til Norðurálfunnar, fóru 49 á

Hjálp komst ekki til þeirra svo dögum skifti. brezkum skipum, 45 á Bandaríkjaskipum, 3 á

Þýzkur liðsforingi kom undir friðarflaggi og ítölskum, 2 á frönskum, I á rússneskum und-

bauð beim að gefast upp. Mennirnir litu all- ir brezkri stjórn. Flotinn, sem flutti her-

ir til Baldwins. Hverju skyldi hann svara? föng, var nærri alveg amerískur, og hafði

hugsuðu þeir. Ætlar hann að gefast upp? 2,700,000 smál. lestarrúm og flutti 7,500,-

Baldwm var ekki fremur á því, en þeir voru. 000 af vörum yfir um.

"Til helvítis með þig," sagði hann við þýzka Bandaríkin lögðu til 2,500,000 rifla,

liðsforingjann. Það var í senn óbæn og á- 227,000 vélbyssur, 1,800,000,000 riflaskot,

hríns-orð. Daginn eftir kom Baldwin hjálp. 3,500 fallbyssur, 20,000,000 fallbyssuskot,

Þýzki herformginn féll. 200,000 vættir af gasi, 740 loftbáta. Þeim
6. nóvember var Pershing búinn að reka var skift í 45 loftflota, og tóku þeir niikinn

alla Þjóðverja úr Argonne-skógunum, og þátt í orustuunum við Chateau-Thierry-

kominn niður að Meuse-ánni, gegnt Sedan. St. Mihiel og Meuse—Argonne.

Takmarkinu var náð: Sedan—Meizieres- Frá miðjum ágúst til 1 1 . nóvember 1918
járnlbrauítin var í veði. Nú var um þrent að héldu Bandaríkjamenn lengri línu á orustu-
velja fyrir Þjóðveria: berjast og stofna öll- svæði vesturvígstöðvanna en Englendingar.
um her sínum í hættu, gefast upp eða biðja Ct októbermánuð 1918 héldu þeir 101 mllu.
um vopnahlé. Þeir báðu um vopnahlé. — Bandaríkin voru í stríðinu 1 ár og 5 mán-
Fimm dögum síðar endaði stríðið. uði og 7 daga. Það kostaði Bandaríkin yfir

Hermenn Bandaríkja tóku þátt í þessum $1,000,000 um klukkustundina. eða alls

onistum: $22,000,000,000. Þess utan lánuðu Banda-
Cambrai 20. nóv. til 4. des. ríkin bandaþjóðum sínum $10,000,000,000:

1917, 2,500 menn Bretlandi $4,166,318,358
Somme 21. marz til 6. apríl Frakklandi 3,350,762,930

1918 2.200 -. ítalíu 1 ,648!034,'050
Lys, 9.-27. apríl, 1918 500 — Belgíu 375,280,147
Aisne, 27. maí til 5. júní 27,500 — Rússlandi 192,601,297
Noyon—Montedieres, 9.

—

PóIIandi 135,661,659
15. júní 27,000 — Czeco-SIóvakíu 91,1 79327

Champagne—Marne, 15.

—

Serbíu 51,153,159
18 júlí 85,000 — Rúmeníu 36J 28,494

Aisne—^Marne, 18. júlí til 6. Austurríki 24,055,708



AO MINXIXGARRIT ÍSLEXZKRA HERMAiiXA

Grikklandi 15.000,000

Eistlandi 13.999,144

Cuba 9,025.500

Armeníu 11.939,917

Finnlandi 8,281,926

Latvíu 5.132.286

Lithaugalandi 4,981,627

XJngverjalandi 1,685,835

Líberíu 26,000

Lán til þjóðanna, sem börðust með Þjóð-

verjum, voru veitt eftir stríðslok.

Þjóðin gaf $400,000,000 til Rauða kross-

ins, «25.000.000 til Y. M. C. A.. $166.000,-

000 til K. of C. reglunnar. og auk þess gjaf-

ir til nauðstaddra Belgíu-, Serbíu-. Armeníu-

manna og Gvðinga. sem nam meiru en

$1.000,000.000.



Eftir séra Bjöni B. Jónsson, D.D.

OIIO

Er rætt skal hér stuttlega um þátttöku Vest-

ur íslendinga í stríðinu mikla, gerist þess ekki

þörf, að ræða til hlítar tildrög stríðsins, né

rekja sögu þess. Ekki gagnar heldur nú að

fárast uim hörmungar þær, sem stríðið hafði í

för með sér. Vér huggumst við þá von, að

samskonar hörmungar gangi aldrei framar yf-

ir heiminn. Það er og trú margra manna, að

einmitt fyrir þetta síðasta og mesta stríð

verði þjóðum heimsms trygður ævarandi

friður. Þá fyrst eru og full manngjöld fengm

fyrir þá, sem létu h'fið í stríðinu.

Til eru þeir menn, sem svo óviturlega tala,

að stríðið hafi ekki komið Vestur-Islendmg-

um við, og ófyrn-synju hafi þeir gefið sig við

því. En sagan og sannleikurmn þaggar nið-

ur það óvitahjal.

Þótt ekki væri því alment trúað fram að

árinu 1914, þá vita það allir nú, að Þjóð-

verjar höfðu um heilan mannsaldur búið sig

undir alheirnsstríð. "Ofurmennin" þýzku á

öl'lum svæðum þjóðh'fsins létu sig dreyma

þann sameiginlega draum, að Þjóðverjar

yrðu yfirþjóð allra þjóða. Alt uppeldi þjóð-

arinnar miðaði að því, að gera hana hæfa til

að verða öndvegisþjóð heimsins, og þeim

styrkleika gædd, að geta orðið nýtt heims-

veldi í h'kingu við rómverska ríkið gamla.

Þetta var að sönnu ekki nýr draumur ; aðrar

þjóðir hafði dreymt svipaða drauma, svo sem
sagan ber með sér. En aldrei síðan í fornöld

hafði svo lengi og kappsamlega verið unnið

að því í kyrþey, að láta drauminn rætast.

Enda munaði minstu að svo færi. Það vant-

aði ekki nema herzlumuninn tfl þess, að
Þjóðverjar yrðu að því leyti eins og Róm-
verjar í fornöld, að þeir bindu allar þjóðir

við stríðsvagna sína og gerðu hnefa sinn ein-

valdan í heiminum.

Ol'l ráðagerð Þjóðverja er nú uppvís orð-

in. Þeir vissu sjálfa sig viðbúna, en aðrar

þjóðir óviðbúnar, og þóttust því eiga ráð

þeirra alha í hendi sér. Fyrst átti að fara um
Frakkland eins og logi yfir akur. Ekki skyldi

tefja sig við krókaleiðir, heldur vaðið þvert

yfn- Belgíu, og lögmæltir sáttmálar þjóðanna

tættir sundui' sem ómerkir pappírsmiðar.

Frá Frakklandi var förinni heitið til Rúss-

lands, og átti kollhríðm að hafa staðið þar

löngu áður en Bretar gætu gripið til vopna

sinna. Þóttust Þjóðverjar þá mundu hafa alt

ráð Breta í hendi sér, er að því kæmi, að

heyja við þá lokasennuna. En þar brást þeim

bogalistin. Bretar sáu þegar í upphafi, hvert

ferð Þjóðverja var heitið, og þeir vissu líf

sitt í veði, ef fyrirætlunum Þjóðverja yrði

framgengt á meginlandinu. Og þótt nú Bretar

væru lítt við ófriði búnir, vissu þeir þann kost

vænstan, að búast þegar til varnar og senda

her sinn til liðs við Frakka, áður en Þjóðverj-

ar kæmu þeim á kné. Hefðu Bretar hikað

í upphafi stríðsins, þó óviðbúnir væru, og
ekki orðið svo fljótir til Frakklands sem þeir

uiðu, hefði sagan orðið önnur en hún varð.

Þá hefðu Þjóðverjar að líkindum fengið vilja

sínum framgengt og væru nú sama sem ein-

valdir í Norðurálfu.

Kunnugt er það og orðið nú, að Þjóð-

verjar hugðu gott til fjár og jafnvel landa í

Vesturheimi. Vesturheimur átti að borga
brúsann að stríði loknu. Ekki er þar fyrir

sagt, að Þjóðverjar hefðu að vörmu spori

vaðið með her sinn vestur um Atlantsála.

Eftir er þeir yrðu alráðandi í Norðurálfu og í

lýðlendum Breta annarsstaðar, töldu þeir það
hægan leik, að þröngva svo kosti Ameríku-
manna í viðskiftum, að Vesturheimur yrði í

rauninni skattland og féþúfa alheimsríkisins

þýzka. Að minsta kosti hefðu þá verið auð-
sén örlög Canada, ekki síður en Karþagó-
borgar forðum, þar sem Canada er partur

Bretaveldis, en refirnir aðallega skornir til

þess, að koma Bretaveldi fyrir kattarnef.

Enda er það nú með jarteinum sannað, að
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Vilhjálmur keisari hafði heitið fjármáiagæð-

ingum sínum því, að þeir skyldu fá fé sitt

ríkulega endurgoldið með vísum einkarétt-

indum, sem þeim skyldi veita í Canada, að

því er námur, skóga og aðra náttúruauðlegð

Íandiins snertir. Þá er það og uppvíst orð-

ið, að Þjóðverjar reyndu til að múta öðrum

þióðum til að óvingast við Bandaríki, og

hétu þeim landeignum í Bandaríkjum fyrir

vikið. Er til marks um það, meðal annars,

firðíkeyti það, er utanríkisráðherra Þjóð-

verja, Alfred Zimmermann, sendi 19. janúar

1917 Eckhart, sendiherranum þýzka í

Mexico, og skipaði honum, að lokka Mexico-

nienn í stríð við Bandaríki og heita þeim að

launum, að loknum Evrópu-ófriðnum, þrem

f>'lkjum Bandaríkja: Texas, New Mexico og

Arizona.

Má nú sjá, hvert óvit það er að segja, að

stríðið hafi alls ekki komið við þióðunum í

Vesturheimi: Canada og Bandaríkjum. Um
Canada má það ennfremur segja, að sjálf-

krafa var það, sem einn hluti hins brezka rík-

is, komið út í stríðið þann dag, sem Bretar

gripu til vopna gegn Þjóðverjum austan hafs.

Hverjum augum, sem menn annars líta á

samband þjcöanna í allsherjarríkinu brezka,

þá munu þeir fáir vera af góðum drengjum

með þeim þjóðum, er telji það sæmilegt, að

þær þióðir bregðist hver annari á neyðartíð.

Er það vegsauki írum, að þeir létu niður falla

innbyrðis ágreining við Engla, þegar stríðið

skall á, og börðust samhliða öðrum brezkum

bræðrum gegn yfirgangi Þjóðveria. Það eitt

er víst, að Þjóðverjar töldu Canadamenn

fjandmenn sína frá upphafi, sem aðrar brezk-

ar þjóðir. Hefðu bandamenn orðið undn í

viðureigninni, þá hefði Canada orðið að

sætta sig við hlutskifti sigraðrar þjóðar. Var

Canada því nauðugur emn kostur að verja

sig. Allir vita, hversu Bandaríkm reyndu í

lens;!tu lög að forðast ófriðinn, þar til svo var

að þeim þrengt, að líka þeim var nauðugur

emn kostur að grípa til voona, til þess að

verjast yfirgangi og sDelIvirkium óvinanna,

og trysgja framtíðarsiálfstæði sitt.

Verður því að álykta, að báðar Vestur-

heimsþjóðunar hafi verið til neyddar að

ganga í stríðið til siálfsvarnar.

Hafi þjóðunioTi í Vesturheimi, bæði Can-

ada og Bandaríkjum, verið nauðugur einn

kostur að ganga í stríðið, getur naumast með

viti verið sagt, að stríðið hafi ekki komið

Vestur-Islendingimi við.

Sammála eru að líkmdum allir um það,

að þeir menn, sem eru fæddir í þessu landi,

og hinir, sem svarist hafa með borgara-eiði í

fóstbræðralag við aðra þegna þessa lands og

samþykt hafa stjórnarskrá og lög þjóðarinn-

ar, séu allir siðferðislega skuldbundnir til

þess, að hlýða lögum og stjórn landsins. Er

því auðsætt, að ekki mátti það sæma fremur

þeim, sem af íslenzku bergi eru brotnu", en

öðrum borgurum, að skorast undan her-

skyldu, þegar nauðsyn krafðist. Þetta verð-

ur maður að viðurkenna, hverjum augum,

sem maður lítur á herskyldulögin. Það er

með þau, eins og önnur lög: maður er sið-

ferðislega skvldur til að hlýða lögum þjóðar

sinnar, enda þó maður hvorki telji þau vitur-

leg né þörf. Leyfi og skyldu hefir hver

borgari til þess, að gera alt, sem í hans valdi

slendur til þess, á réttmætan hátt, þ. e. meS
meirihluta alkvæða borgaranna, að fá þeim

]ögum breytt, sem maður álítur óheppileg

eða ill. En það, sem gildir sem lög, má vit-

anlega ekki hver einstaklingur brjóta eftir

vild sinni. Löghlýðni er fyrsta skilyrði bæ"ði

ifrelsis og þjóðþrifa. Það getur því ekki

verið ágreiningur um það, að íslenzkum

borgurum bar að gegna herskyldunni, eins og

öðrum borgurum, — og það gerðu þeir með
íieiðri og sóma.

En nú ber þess að geta, að langflestir þeir

íslendingar, sem á stríðsárunum gáfu sig við

herþjónustu, gerðu það frívil.jugir, án þess

iDg áður en þeim bæri bem skylda til þess

samkvæmt lögum. Var það rétt gert af þeim

eða rangt? Eiga þeir fyrir það lof eða last?

Þeirri spurnmgu verður að svara, er rætt er

ijm þátttöku Vestur-íslendinga í stríðinu.

' Er dæmt skal um athafnir manna, ber á-

valt að taka hvat'rnar fyrst til greina. Og er

ræðir um hvatir þeirra, sem buðu sig í her-

þjónustu, barf að mmnast þess, að lansrflest-

ir frambjóðendur voru unsir menn. Hvatir

þessara ungu manna hafa óefað venð marg-



VESTUR-ISLENDINGAR OG STRípiÐ 4y

víslegar og ólíkar. Skal hér vikið aö þeim,

sem algengastar voru:

I . Metnaííur. — Ungum efnismönnum er

metnaðurinn meðfæddur. Þeir menn, sem

eitthvað er í spunmð, bera jafnan í brjósti

metnað fyrir sjálfum sér og metnað fyrir þjóð

'sinni. Á þá strengi báða knúði stríðið.

> Herlúðrarnir gullu. Manngöfgi sitt fanst

ungum mönnum í veði, ef ekki væri hlýtt

rödd þeirra. Oðar en stríðið var skolhð á,

gerðust daglega stórviðburðir í sögu mann-

kynsins og mynduðu tímamót í sögu heims-

ins. Margur ungur maður tók þá að tala við

sjálfan sig og sagði : "Hvernig má eg standa

hjá aðgerðalaus og kallast þó maður? Hvern-

jg fengi eg hugsað til þess síðar á æfi minni,

þ'á lesið verður letur það, er nú er ntað á

spjöld sögunnar, að hafa verið ungur og

hraustur, þá viðburðir þessir gerðust, en hafa

þó sjálfur engan þátt átt í þeim? Hvernig

fæ eg síðar horft framan í jafnaldra mína, er

iganga fram til að rita sögu mannkynsins á

iþessum örlagaþrungnu tímum, ef eg sjálfur

ikún heima kyr? Eg hlýt líka, eins og þeir,

að grafa stafina mína á dyrastaf hins nýja

tíma. Eg hlýt að fullnægja manngildiskröf-

'um sálar minnar, með því að eiga hlut í við-

burðunum. Eg hlýt að fara þangað, sem

œskan og vorið heyja stríð við harðneskju og

vetur. Eg hlýt að fara yfir láð og lög og

vera þar, sem bræður mínir berjast fyrir mál-

'stað 'sumarsins og frelsisins." Á þessa leið

'hugsaði margur ungur hermaður. Og sérhver

sá, er þannig hugsaði með siálfum sér, hefði

aldrei beðið þess bætur, hefði hann brotið á

móti manngildisvitund sjálfs sín og setið kyr.

Metnaðarhvöt var það einnig, að sjá sóma

þjóðar sinnar borgið. Þó ekki sé nema um
kappleik að ræða, fyllast menn metnaði og

meðhaldi með sínum mönnum. Þegar íþrótta-

mennirnir íslenzku, Fálkarnir, háðu heims-

ifræga kappleiki sína, var metnaður Islend-

inga svo ákafur, að alt hefðu menn viljað til

vinna, svo Fálkarnir sigruðu, sem raun varð

á. En nú var það ekki leikur. sem háður var,

'heldur stríð upp á líf og dauða. Og annars-

vegar var manns eigin þjóð. Þá væru ís-

'lendingar illa úrkynja, ef þeim hefði staðið

á sama, hvort þjóðin sín yrði undir eða ofan

á í þeim hrikaleik. Tvísýnt var lengi, hvern-

ig fara myndi. Omögulegt var þá hraustum

drengjum og góðum sonum fósturjarðarinn-

ar, að standa hjá með köldu blóði, því:

"Góður sonur getur ei séna

göfga móður með köldu blóði

viðjum reyrða ogmeiðslum marða,

marglega hrjáða, og fá ei bjargað."

Og það var ekki einungis metnað'jr fyrir

hönd fósturjarðarinnar hér, heldur og ætt-

jarðarinnar íslenzku, sem réði hjá mörgum
hermanni. Það mátti ekki spyrjast, að niðjar

íslands reyndust eftirbátar annara borgara

þessa lands, þegar á drengskap reyndi. Is-

lenzkri lund samrýmist það ekki, að verða

seinastur tíl, þá hrópað er á hjálp. I fóst-

bræðralag höfðu menn svarist með borgur-

um landsins hér. Um forfeðurna íslenzku

hafði það verið sagt, að "ætíð þeir héldu þá
eiða þeir sóru, og ágætir þóttu því konunga-

menn". Niðjarnir vestur-íslenzku vildu ekki

gera feðrum sínum í gröfunum þá skömm, að

reynast eiðrofar við fóstbræður sína.

2. Drenglyndi. — Ef til vill réði það ekki

minna en metnaðurinn fynr sjálfum sér og

sinni þjóð, þá neyðaróp Norðurálfuþjóðanna

bárust vestur um haf. Það er þaulvígður

þáttur í íslenzkn lund, að þola ekki að níðst

sé á öðrum. Þjóðverjar unnu sér til óhelgis

þegar í byrjun stríðs, þá þeir brutujt inn á

varnarlau^a Belg'íu, og síðar með mörgum
níðingsverkum og launvígum á sjó og landi.

Drenglyndir menn gátu þá ekki staðið hjá

aðgerðalausir. "Munið nú Maine", kvað við

um öll Bandaríki eftir níðingsverkið á Hav-

ana-höfn árið 1898, og var þess þá sviplega

hefnt. .Af sjávarbotni hrópaði nú sokkin

Lusitania og sárbændi Ameríkumenn, að láta

ekki lengur níðast á saklausu og varnarlausu

fólki. Þegar á þessa strengi var slegið, lét

gamla íslenzka drenglyndið sér ekki til

skammar verða hjá ungum Vestur-íslend-

ingum.

3. Skyldurækni. — Vafalaust hafa margir

íslenzkir menn gengið í stríðið aðallega af

skylduræ'kni. Þeim hefir fundist, eins og

koinið var, það vera skylda sín að fara.

Hefir þar bá miestu ráðið virðingin fyrir sjálf-

um sér. Margir hafa víst hugsað eitthvað á
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þessa leið: "Fyrst nauðsyn ber til, að ein-

hverjir fari, þá stendur það mér nær en mörg-

um öðrum". Ef til vill hefir hjá þeim, sem

þannig hugsuðu, ekki verið sterk sannfæring

fyrir nauðsyn eða réttmæti þátttökunnar í

stríðinu. En skyldu sína var sjálfsagt að

gera, hvort létt var eða þungt. Má og vera,

að ekki sé þessi hvötin hinum ógöfugri. Að
ganga út í það, sem manni er ógeðfelt og

maður kvíðir fyrir, einungis af því maður er

sannfærður um, að það sé skylda sín, ber

vott um göfuglyndi og mikla mannkosti.

4. Æfintýrafýsn. — Óefað hafa margir

ungir menn farið í hernaðinn meðfram af

löngun til að komast í nokkur æfintýri. Hefir

að því leyti íslendingum kipt í kynið forna.

Má ef til vill telja hvöt þá lítt göfuga. En

sízt skyldu þeir hana lasta, er mest dá íslend-

ingasögur hinar fornu. Þótt langt sé það frá

þeim, er þetta ritar, að bótmæla stríðum og

blóðsúthellingum, þá getur hann ekki annað

en kannast við, að æfintýrafýsn ungra manna

ber vott um táp og hugprýði og er gleðilegur

vottur þess, að mikið er í mennina spunnið.

Hafa þá verið taldar hinar helztu hvatir,

sem fyrir vöktu ungum mönnum, er þeir gerð-

ust sjálfboðar í her þjóðar sinnar á stríðsár-

unum. Má svo hver um það dæma sem vill,

hvort þeim beri lof eða last. En er Saga

minnist sjálfboðaliðsins íslenzka, ætla eg hún

kveði

:

"Deyr fé,

deyja frændr,

deyr sjálfr et sama.

Enn orðstírr

deyr aldrigi,

hveims sér góðan getr."

Ekki er til óskeikul skýrsla um þá Vestur-

Islendinga alla, sem í hernum voru. Jóns

Sigurðssonar félagið hefir leitast við að afla

sér upplýsinga um alia íslenzka hermenn- bæði

í Canada og Bandaríkjum, en ekki hefir

auðnast að ná til allra. Hér verður farið eft-

ir heimildum frá Jóns Sigurðssonar félaginu,

og eru það ábyggilegustu heimildir, sem menn
hafa.

Samkvæmt þessum skýrslum gengu á

stríðsárunum í herþjónustu í Canada og

Bandaríkjum eitt þúsund tvö hundru(!í fjöru-

iíu og fimm íslendingar. Af þeim voru í Can-

adahernum níu hundruð áttatíu og níu, en í

Bandaríkjahernum tvö hundruð fimtíu og

sex. Auk þess hafa fundist á herskrám rúmt

hundrað nöfn íslenzk, en engar upplýsingar

fengist um þá menn.. Eftn^ því sem næst

verður komist, létu eitt hundrað fjörutíu og

fjórir lifið í stríðinu, en ellefu hundruð

Gg einn komust lífs af. Af þeim, sem létu

lífið, féllu í orustum 94, 2 dóu af slysum, til

tveggja hefir aldrei spurst, 19 dóu af sárum

og 27 (þar með talin ein hjúkrunarkona)

cóu af sjúkdómum. 207 særðust í orustum,

cn héldu lífi. 10 voru handteknir af óvinun-

rm.

Af þeim, sem innrituðust í herinn, voru

391 fæddir á íslandi, 456 í Canada og 304 í

Bandaríkjum. Um fæðingarstað 94 vita

menn ekki.

Af þeim, sem féllu, voru 128 í Canada-

hernum og 16 í Bandaríkjahernum.

I hernum voru fjórir íslenzkir læknnr, þrír

frá Canada og einn frá Bandaríkjum. Is-

lenzkar hjúkrunarkonur voru fjórtán, átta frá

Canada og sex frá Bandaríkjum.

Yfirforingjar (Commissioned Officers) eru

taldir tuttugu og sex, og undirforingjar (Non-

commissioned officers) fimtíu og níu í hvor-

umtveggja hernum.

Tuttugu og sjö íslendingar voru sæmdir

heiðursmerkjum fj'rir hugprýði og aðra góða

frammistöðu. Ein íslenzk hjúkrunarkona

var af konungi Breta sæmd æðsta heiðurs-

merki fyrir ágæta yfirstjórn á sjúkrahúsum

bak við vígvellina.

Af þessum skýrslum má sjá, hvern veg far-

ið var beinni þátttöku Vestur-Islendinga í

stríðinu. 3orið saman við tölu Islendinga í

álfunni (25—30 þúsundir), má fullyrða, að

þeir hafi engum þjóðflokki staðið að baki að

tölunni til. Skýr rök má og færa að því, að

þeir reyndust vel, svo enginn þjóðfiokkur

hefir borið meiri sæmd úr býtum í stríðinu en

Islendingar.

Um óbeina þátttöku Islendinga í stríðinu

má margt segja. Engar skýrslur eru fyrir

hendi, er sýni, hversu mikið fé Vestur-

íslendingar lögðu fram til herkostnaðar. En
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fullyrða má, að yfirleitt hafi þeir iagt þar

fram sinn skerf, bæ'Si með kaupum á skulda-

bréfuim stjórnarinnar, og á annan hátt. Skift-

ir það mörgum tugum þúsunda, sem Vestur-

Islendingar lögðu fram að láni og í gjöfiim.

Ef til vill er sú þátttáka ekki minst, sem

falin er í h'knarstörfum bæði emstakra manna

og félaga, og margskonar hjálp, sem veitt

var hermönnum og stundum einnig aðstand-

endum þeirra. Nærri cll félög Vestur-íslend-

inga störfuðu eitthvað í þá átt. Mestu af-

'kastaði Jóis Si?ur'ðssonar félagið. Er félag

það deild af hmu mikla ah'lkisfélagi

brezkra kvenna: Imperial Order Daughters

of the EmpJre. Þar næst má telja Aðstoðar-

íélag 223. herdeildar, sem íslenzkar konur í

Winnipeg stofnuðu. I 223. herdeild Canada-

hðsins voru flein íslenz'kir hermenn en í

nokkurri annari deiid. Var uppRinalega ætl-

ast til, að í þeirri deild og 197. deildinni,

væru Skandínavar einir saman. Reyndist það

þó misráðið, og hurfu þær deildir inn í aðr-

ar stærri semna. En Aðstoðarfélagið (Aux-

ihary) starfaði ávalt að velferð þeirra mörgu

íslendinga, er innritast höfðu í 223. herdeild-

ina, enda þótt deildin hætti að vera til sem

sérstök s'veit.

Safnaðarfélög Islendmga unnu ágætt verk

á stríðsárunum. Leitaðist hver söfnuður við

að sinna þörfum sinna manna í hernum,

senda þeim það, er þá vanhagaði um, rita

þeim og gleðia þá eftir mætti ; og þá einkum

taka á móti þeim, er þeir komu aftur, oft

sárir og sjúkir, og annast þá eftir þörfum.

þeirra. Einnig var reynt eftir mætti að lið-

sirna, er á þurfti að halda, vandamönnum
hermannanna heima fyrir, og hugga og hug-

hreysta þá. er fyrir sárustu sorgunum urðu.

Líknarstarf þetta var hvað mest í höndum
ungmennafélaga safnaðanna og Dorkas-

féla°;anna, sem eru líknarfélög ungra kvenna.

Goodtemplarafélögin og mörg félög önnur

tóku ásrætan þátt í þessu starfi.

I umboði kirkjunnar í Bandaríkium starf-

aði emn íslenzkur prestur lengi í herbúðum
Bandaríkjahersins. Annar íslenzkur prestur

þar svðra hafði boðið herstjórninni þjónustu

sína og var erindislbréf hans frá stjcrninni í

afgreiðslunni, er vopnahlé var samið. ís-

lenzkur maður veitti forstöðu allsherjar

bandalagi lúterskra kirkiufélaga í Canada,

sem stdfnað var til líknarstarfs meðal her-

manna á sjó og landi. Á margan hátt var

reynt að draga mesta sviðann úr sáruni'

manna á stríðsárunum, og aðstoða og hug-

hreysta þá, er gengu út í stríðið og sifjalið

þeirra heimafyrir, og ennfremur að leggja fé

til stríðsþarfanna og aðstoða þjóðina í bar-

áttu hennar. Er það von vor, að sagan beri

íslendingum það vitni, að þar haf i þeir reynst

vel.

Þó nú sé stríðið unnið og friður hafi stað-

ið í fjögur ár, er enn ekki unt að átta sig á

öllum afleiðingum byltingarinnar miklu. Ara-

tugi og heilar aldir mun þurfa til þess. En

það er víst, að þátttaka Vestur-íslendinga í

stríðinu hefir í för með sér stórkostlegar af-

leiðingar fyrir þá sjálfa. Útlendingar verða

þeir ekki framar í landi hér. Dýru verði hafa

þeir heimilisréttinn keyptan. Sagan segir, að

þjóðunum hafi sjaldan orðið ættjörðm kær

fyr en þær höfðu vc'kvað hana blóði sínu.

Nú hefir svo farið, að íslenzku blóði hefir út-

helt verið fvrir ættjörðina nýiu, og nú elskum

vér hana ekki með orðagjálfri, heldur blóði,

— blóði, jafn heitu og því, er bunaði úr

hjarta herrrannsins, seim fyrir oss dó. Hörm-

ungar stríðsins, sárin og tárin, hafa keypt oss

einlæga ættjarðarást í landi hér. Og fyrir

það, að vér gengum undir jarðarmen stríðs-

ins með hinum þjóðflokkunum í landi voru,

blönduðum blóði við þá, drukkum eið=m]öð-

inn með þeim, höfum vér gengið í fóst-

bræðralag við samþegna vora hér, og leggj-

um við drengskap vorn. að það aldrei slitni.

I dularsitrauimi ókominnar tíðar felst fram-

tíð fósturiarðar vorrar, hinnar ungu og kæru.

Vísast á hún fyrir höndum enn miklar hörm-

ungar, áður en hún fái "inn gengið í guðs

ríki" friðar og farsældar hér á jörðu. Ovinir

sitja um hana enn, og það jafnvel heima fyrir.

Ennþá verður hún ótal stríð að hevia, þótt

ekkert þeirra verði vonandi háð á blóðugum

vígvöllum. En svo hún nái takmarki sínu og

nióti ávaxta þeirra, er spretta upp af fórnar-

blóðinu frá 191 4— 1918, mun hún þurfa enn

að stríða, og ávalt biðjum vér, að hún vinni
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sigur, svo hún verði merkisben allra þjóða á

hergöngu mannkynsins fram á brautir frelsis,

rétdætis og fullkomnunar. En hver sem sag-

an verður, skal geyma sem þjóðarmnar helg-

asta dóm minningu hermannanna, sem \íf'\Í

lögðu í sölurnar fyrir ættjörð sína í heims-

stríðinu mikla.

"Eitt eih'fðar smáblóm með titrandi tár"

er æfi vor, sem í bih nefnumst Vestur-Islend-

ingar. Eins og dægurflugur deyjum vér.

Sem andgustur emn eru allar þjóðir. Em-

ungis eitt er ódauðlegt: líf, sem gengur í

dauða öíru h'fi til h'fs. Það eitt verður hrós-

un vor, þegar emingar h'fsins um síðir safn-

ast í alh'fjins eih'fa safn, að vér höfum haft

í oss kraft til þess að ganga, í einhverjum

skilningi, í dauða til þess að tryggja h'f ein-

hverju því, sem æðra er en sjálfir vér. Og á

því stigi, þar sem nú stöndum vér á framþró-

unarleið tilveru vorrar, vitum vér ekkert í

þjóðh'fi voru, sem oss geti þótt jafn vænt um,

eins og minningu íslenzku hermannanna, sem

dóu vegna vor og landsins vors. Oss skilst,

að blóð þeirra sé útjæði óumræðilegrar bless-

unar fyrir alda og óborna, og vér höfum hug-

boð um það, að einhver mikil sæla, sem vér

enn ekki skiljum til fulls, hafi falHð þeim

sjálfum í skaut, þegar þeir dóu fyrir bræður

sína.



Eftir Capt. Sigiii'gdr hckni Bardal. R..4.M.C.

Störf lækna í stn'ðinu mikla voru margvís-

lcg, frá því þeir skoðuðu nýja liðsmenn, til

þess þeir skipuðu nefndir til að meta sára-

bætur; að segia þá miklu sögu, ætla eg mér

ekki, heldur vil eg reyna að lýsa þeim störf-

v.m, sem eg var kunnugastur og eg vann

sjálfur að, en það var lækningavinna á or-

ustustöðvum. Svo kallaðist 7— 10 mílna

svæði frá "auðn" eða "einkis reit" (No

Man's Land) eða hinum fremsta verði þar,

t'I hinna fyrstu spítala að vígvélabaki; þeir

spítalar \*Dru nefndir "Almenningar slas-

aðra" (Casuaity Cleanng Stations).

Lækningasveit voru ætluð þau störf helzt

c' orustustöðvum, að varna næmum sóttum

meðal Iiðsmanna, að flytja særða og sjúka

úr orustu og vinna þeim bót, og að skilja

sauði frá höfrum, eða losna við þá, sem það

þóttust vera.

I her, engu síður en í siðaðra manna sam-

félagi, liggur mikið við, að sóttvörnum sé

l;aldið uppi; það er með rökum sýnt, að í

þessu stríði dóu miklu fleiri af sárum en af

sóttum; en í hverjum öðrum ófriði, er menn

hafa sögur af, hafa miklu fleiri látist af sótt-

um, heldur en fallið fyrir vopnum; þar af

iTiá ráða, að lækningasveitir hafi unnið ^/erk

sitt dyggilega í stríðinu mikla. Til saman-

burðar má geta þess, að meðan Suður-

Afríku-stríðið stóð, dóu fjórir af taugaveiki

í her Breta fyrir hvern einn, er vopnbit'nn

var. Þeirrar sóttar varð ekki vart í Stríðmu

mikla, og aldrei bar sjúkling fyrir mig með

þeirri veiki. Þetta er aðeins til dæmis, en

mörg fleiri mætti telja. Öllum lækningafróð-

um fyrirliðum var sagt sérstaklega til um
hollusturáðstafanir, meðan á námsskeiði

þeura stfð. Þegar þeir tóku við stöðu sinni,

uiðu þeir að fara iðulegar, reglubundnar

skoðunarferðir um herbúðir eða vígstöðv-

ar, meðal liðsmanna, er þeir voru yfir sett-

i;-. Alt drykkjarvatn varð að rannsaka og

hreinsa, ef þörf gerðist, svo engin hætta

stafaði af. Stöðugar gætur voru hafðar á

geymslu eða meðferð matvæla, svo og á

fatnaði og á liðsmönnum sjálfum, að hrein-

lætis væri gætt; það gerðu lækningafróðir

fyrirliðar. Ennfremur voru liðsmenn skoð-

aðir með vissu millibili, hvort sóttnæma

kvilla hefðu. Hver maður var bólusettur,

nema það afsegði, og gefinn skamtur til að

varna taugaveiki, eins oft og þurfa þótti. Ef

maður særðist, hversu litlu sári sem var, þá

var honum gefið blóðvatn gegn sárakrampa,

og annar skamtur til að varna drepi af gasi.

Loks má geta þess, að vitavörn gegn gasi

bjargaði mörg þúsund mannslífum; en það

ahald var, að eg ætla, bætt svo að dugði af

manni í lækningasveitmni.

Undireins og hermaður særðist eða sýkt-

ist, var svo kallað, að hann væri "slasaður"

(Casualty). Strax frá þeirri stund og til

þess er hann varð albata, var hann á spítala

eða í batabúðum, og var hann að fullu og

öllu skilinn frá þeirri sveit, er hann hafði áð-

ur verið í, og komst undir umsjón lækninga-

sveitar, er réði fyrir honum og annaðist hann

að öllu leyti. Ef maður særðist eða sýktist

á orustustöðvum, svo að aðgerðar eða

hjúkrunar þurfti á sjúkranúsi, þá var sá sami

borinn á börum og ekið í sjúkravagni til

næsta "almennings slasaðra", og þaðan í

veikravagni til sjúkrahúss, er enn fjær voru,

sum við sjó (Base Hospitals). Fra því
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sjúkrahúsi var hann fluttur á þar til búnu

skipi til Englands, og ef svo vildi til, að hon-

vm batnaði svo, a'ð ferðafær teldist, en ekki

herfær, þá var hann fluttur til Canada á

sjúkraskipi. Svo taldist til, a'ð í áhlaupum

óvinanna sex síðustu vikurnar, sem stríðið

stóð, hefðu um sex hundruð þúsund manna

orðið fyrir áverka í Hði Bandaþjóða; af þvi

má marka, hve mikið reyndi á lækningalið-

ið. Mjög reið á því, að sárir menn væru

fljótt fluttir af vettvangi, svo að ekki slæi

óhug á þá, sem héldu uppi orustu. Þessu

varð svo að haga, að þeir, sem fóru til á-

híaupa, hefðu örugga trú á, að ef særast

kynnu, þá myndi lækningasveitin taka þá

þegar í stað, gera að sárum þeirra og flytja

úr háskanum án tafar. Mikinn varnað varð

á að hafa, að sem fæstir fengju nýja ákomu.

og að sem fæstir færust af blóðláti á leiðinni

til óhultra stöðva. Beinh'nis þetta gerði

mikið að um hug hersins. Mér er óhætt að

segja, að lækningasveitin brást aldrei þessu

trausti hermannanna.

Það er tæplega sanngjarnt, að fiölyrða

um skrópasótt meðal kappa vorra, eða það.

sem kailað er "að sveifia sökkunni", á

þeirra mállýzku. En sú sótt var mjög næm;
við henni varð að reisa ramar skorður, elia

hcfði hún spiit heraga að miklum mun. Þeg-

ar við skrópara var að eiga, hlaut iæknis-

fróður fyririiði að gieyma því um stund, að

hann var iæknir að eiga við vanhei'an ; þá

varð hann að beita vaidi liðsforingja til að

halda því við, sem hverjum her er nauðsyn-

legt, en það er heraginn, sem ait veitur á.

Þó réðu atvik stundum niðurstöðu í því efni,

er stýrðu úrskurðum tii iínkindar. Eg minnist

þess tii dæmis, að í iiðsveit nokkurri kom
fyrir mig, í vanheillarunu, gráhærður mað-

ui, og kvartaði um höfuðverk. Hann hafði

barist í fjögur ár og aidrei gengið í vanmeta-

hóp fyrri. Nú kvartaði hann um höfuðverk

og beiddist þess að vera færður af vígstöðv-

um; en er eg fór að spyrja hann, þá kom
það fram, að hann var ekki krankur, heidur

hafði hann nýfrétt fali sona sinna og var

ieiður á öiium látunum. Mundi eg geta lagt

tii með honum, að hann yrði færður til sveit-

ar að vígvélabaki? Nú má hver gera sér í

hug, hvort karlmn fékk flutning. Það mega

vorir menn eiga, að í slíkum fjöida, svo gíf-

urieg hryðjuverk, sem hann var settur tii að

vinna, varð tiltöiulega lítiiia skrópa vart.

Nú ska! þess getið, hvernig lækningaiiði

var skipað á orustustöðvum, og því skift

niður á þær fylkingar, sem í bardaga voru.

Herhði er skift í ýmsa parta, svo hægra sé

að stjórna því, svo sem þúst (Division) með

níu þysjum (Battalions), en hver þessara er

auðkend með tölum. Með þúst hverri voru

þrennar iækningasveitir, nefndar viðiaga-

hjáip á vettvangi. í þeim voru tíu fyririið-

ar og aðrir níu iækningafróðir fyrirliðar og

einn vistastjóii; þar með tvö hundruð og

fimtíu aðrir, óbreyttir liðsmenn og undir-

foringjar. Læknir fyigdi þysju hverri : hon-

um voru fengnir sextán manns til aðstoðar;

þá æfði hann við að bera sára menn og réðí

fyrir þeim. Þústu hverri var skift í þrenf

(brigades), og var em læknmgasveit (F.

A.) með hverri fyrð.

Þegar þysja tók sér stöðu á vígvelii, sett-

ist iæknir að á hentugum stað, venjulega í

jarðhýsi eða kjailara, sem næst þeysi er

fyikingu stýrði, svo að vei mætti boðum til

hans koma, ef skift væri um stöðvar. Jarð-

húsin voru oft og tíðum viðværiieg, sæmi-

lega varin, hlý og þur; en oft kom það fyrir,

að þeirra naut ekki við, og varð þá iæknir

að gegna starfi sínu í opnum skurðum, hh'f-

ariaus gegn vindi, regni, snjó og margvísieg-

um skeytum, er hinir mildu Húnar voru van-

ir að strá yfir orustuvöll, án manngreinar-

álits.

Jarðhús voru gerð í skurðbakka,

brekku, síkis eða götubakka. Þakm voru
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þau bárujáini eða sandpokum. Hér stund-

aði lækni'inn sára menn, eftir föngum, en

þegar mikið var að gera, mátti hann ekki

öðru við koma en stöðva blóðrás, búa um

beinbrot og gefa særðum morfín, gegn ben-

roti (shock). Föngin voru ekki meiri en

það, að hann bar þau með öðrum manni,

alla leið; því varð hann oft að grípa til

sinna ráða, að vinna verk sitt vel með léleg-

um áhöldum, svo sem að hafa byssu fynr

spelku við brotinn legg, og belti til að ha'da

að skorinni æð. En við stöðuga æfingu

urðum við vel færir í þessari grein starfí

vors.

Að lokinm þessari aðgerð, var hinn sári

borinn á börum af fjórum, axlarhátt, til að-

gerða á umbúðastöð, en fyrir þeim réð

lækningasveit að öllu leyti. Þær voru vana-

lega í jarðhúsi eða kjallara, svo sem mílu

vegar frá fremstu fylkingum. Með því að

jafnvel þær stórbyssur, sem skemst drógu,

náðu til þeirra, varð að ganga eins vel frá

þessum umbúðastöðvum og unt var. I þeim

var meira um áhöld og umbúðir og hægra

að vinna sárum nákvæma bót. Byssuspelk-

uv voru teknar burtu og Thomas-spelkur

settar í staðinn, og vot línsýja lögð við sár

í stað þeirra reifa, er í fyrstu voru við lagð-

ar. Inntaka var gefm við sárakrampa og

meira morfín, ef þörf var á. Heitt te, vind-

l'.ngar og rekkjuvoðir biðu vesalinganna á

umbúðastöðvum.

Fyrsta kvöldið, sem eg var þar, hugsaði

eg mest um, hve skelfileg afráð mannslífa og

sælu væru goldin á blóðvellinum, svo sem

mílu vegar frá þeim stað, sem eg var að

verki. Eg var ekki orðinn Jdví vanur þá og

mjög kröftul'ega stríddi sú hugsun á mig, að

þeir ræflar í mannsmynd hefðu fyrir stundu

verið með hmum vöskustu af sinni þjóð, út-

valdir vegna dugs og líkamlegrar fullkomn-

unar, til að halda uppi heiðri síns lands. Fá-

um mánuðum fyr hafði eg lokið námi á

læknaskóla; þar hafði eg svo árum skifti

kepst við að vera fullnuma í þeirri íþrótt,

að vinna bug á veikindum og varðveita

mannslíf; en hér var mörg hundruð manns-

lífum fargað á hverri mínútu, í vígahryðju,

er mönnum var í sjálfsvald sett að stöðva.

Ef þeir, sem efndu til Stóra Stríðsins, hefðu

átt kost á að vera stundarkorn á umbúða-

stöð, þá þykist eg fullviss um, að aldrei

hefði til heimsstríðs komið.

iÞegar sárum var bót unnin á nýnefndum

stöðvum, var hinum særðu ekið í sjúkra-

vagni til aðal lækningastöcíva, tveim eða

fjórum mílum lengra burt frá fremstu fy'k-

ingum. Hér var sjúkur eða sár skoðaður á

ný, af lækningafróðum fyrirliða, og umbún-

aður veittur, svo að sem bezt færi um þá

og óhultast á leiðinni til "almennings slas-

aðra". Aðal umbúðastöðvum var stjórnað

af hjúkrunavliði vígvallar (Field Ambul-

ance), og var vanalega fyrirkomið í timbur-

skálum ofanjarðar. Til þeirra náðu ekki skot

nema úr þeim byssum, er lengst drógu, og

því mátti starfa þar að sárum sæmilega

hættulaust. Smávægilegar aðgerðir sára

fóru þar fram, og þeim veittur umbúnaður á

ný, ef þörf var á.

Næsta viðstaða á unc?anhaldi var "slasaðra

almenningur" (Casualty Clearing Station).

þangað var ekið í sjúkravögnum, og þar

var unnið að sáragræ-ðslu á sama hátt, sem

á sjúkrahúsum gerist. Almenningar þessir

>oru venjulega í bæ eða þorpi, sem næst

jarnbrautum; höfðu stofur til sára-aðgerða,

A-geistaáhöld og alt annað, sem tíðkast á

siúkrahúsum nú á dögum; sáralækna og

lyfja, konur og karla til hjúkrunar, skrifara

c. s. frv. Ef ekki voru hentug hús, fóru

störf þessi fram í tjöldum. Þegar mjög mik-

10 var að gera, voru fleiri en einn slíkur "al-

m.enningur" settir upp hjá brautarstöðVum,

er skiftust á að taka við sjúklingum. Að-

gerðir á sárum fóru fram daginn eftir að

4



50 MlNMNLiAKUlT ÍSLEXZKRA HERMANNA

sjúlclingar voru þangað fluttir, nema mikið

lægi við.

Þeim, sem veikir voru eða lítt særðir, var

haldið í almenningum, unz færir þóttu til að

sendast til sinna fylkinga. Þeir, sem mikið

gekk að af sárum eða sóttum, voru fluttir í

sjúkralestum til hinna yztu sjúkrahúsa við

strendurnar, til bæja sem Boulogne, Etaples,

Le Tuport. Þeim sárralestum var prýðilega

fyrirkomið, særðir fluttir þangað, sem fara

áttu, bæði fljótt og með sem mestum hæg-

mdum. Lækningafróður fyrirliði hafði um-

sjón með hvern lest, og með honum læknar

og konur og menn til hjúkrunar. Þær lest-

r.' gengu fynr öðrum á brautum, og léttu

ekki fyr en í ferðalok, svo að aldrei þurfti

að færa sjúkhnga milh lesta.

Nú er sárum hermanni fyrirkomið á ný-

tízku sjúkrahúsi, þar sem enginn háski nær

ti! hans, nema ef vera skyldi sprengikúla frá

loftfari. Hann nýtur hinnar beztu aðhjúkr-

unar, er í umsjá hinna færustu lækna, og má
tveysta því, að ah verði gert, sem auðið er,

til að flýta fyrir afturbatanum, svo að þar

munum vér skilja við hann.

Af minni reynslu í hernum, |>ó ekki stæði

lengur en átján mánuði. lærðist mér margt,

stm eg mun aldrei gleyma. Mér lærðist að

vera viðbragðsfljótur og skjótur til úrræða,

að stjórna geði mínu, láta ekki finna á mér

hræðslu, óþol né reiði, og að hlýða umyrða-

laust hverju, sem yfirboðararnir lögðu fyrir

mig. Eg var í verki með og þótti góður fé-

lagsskapur manna, er keptu í sameiningu að

sama marki, og voru álíka fúsir og eg að

fórna löngunum og metnaði sjálfra sín fyrir

rétt efni. Því bræðralagi manna á meðal

hafði eg ekki fyr kynst á jafn háu stigi,

og mun aldrei kynnast aftur, nema líkt

standi á; en ekki mun sá bróðurhugur fyrn-

ast mér, heldur fylgja mér sem skærasti sól-

skinsbletturinn frá þeim dimmu dögum.
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CARL ANDERSON.

Carl Andeison er fæddur í bænum West Selkirk í Manitoba-

fylki 9. september 1892. Hann er sonur Sigurðar Anderson

(Arnasonar) frá Breiðavaði í Suður-Múlasýslu á Islandi,

Gíslasonar, og konu hans, Bjargar Ólafsdóttur, dóttur Ólafs

Guðmundssonar Nordal og Margrétar Olafsdóttur frá Kirkju-

bæ í Norðurárdal í Húnavatnssýslu á Islandi. — Carl gekk í

Canadaherinn 22. desember 1914, 44. deildina, og fór me6
þeirri deild til Englands 18. október 1915, en var skipað í

43. herdeildina, þegar til Frakklands kom. Carl tók þátt i

orustunni við Ypres 3. júní 1916 og særðist þar mjög; eftir

það var hann á Frakklandi og Englandi, uni hann var sendur

til Canada í október 1918, þá ófær til víga eða verka, og var

hann leystur frá herþjónustu 19. febrúar 1918 sökum

heilsubrests.



54 MrNNÍNr.Ainjl'l' ÍSI.EXZKRA hermanna

#"



LTÐSMANNASKRA 55

rKEDKRlCK GOODMAN, A. B.

Fæddur 12. febi. 1897 í Victoria, B.C. Foreldar: Sigfús B.

Guðmundsson Goodman frá Katadal á Vatnsnesi í Húnavatns-

sýslu og Guðrún Arnadóttir frá Sigríðarstöðum i Vesturhó|ii

í Húnavatnssýslu. Frederick gekk í canadiska sjóliðið 10.

desember 1914. Skip JDað, sem hann var á, hafði gæzlu

meðfram Mexicoströndinni á árinu 1915, eftir það hélt það

uppi gæzlu umhverfis Nýfundnaland, og fylgdi þess utan

canadiskum flutningaskipum eins langt út á Atlantshaf og

þörf gerðist. Svo vel gegndi Frederick stöðu sinni, að hann

hlaut A.B. skírtemi og að auk heiðurspening fyrir langa þjón-

ustu. Hann kom heim aftur 3. ágúst 1919. Var ökumað-
ur í Victoriaborg áður en hann gekk í herinn.

GUDMUNDUR PÉTUR GOODMAN.

Fæddur í Winnipeg 2 1 . september 1 896. Foreldrar : Krist-

inn Guðmundsson, Ólafssonar frá Kalastaðakoti á Hvalfjarð-

arströnd í Borgarfjarðarsýslu, og Sigurbjörg Jónsdóttir, Sig-

urðssonar frá Ferstiklu á Hvalfjarðarströnd. Guðmundur
gekk í herinn 29. ágúst 1914, og kom til Englands í október

það ár. Tók þátt í orustum á Frakklandi við Somme, Pass-

chendale, Cambrai, Amiens, Arras og Le Chateau. Særðist

ekki. Kom aftur til Canada 4. júní 1919. Hann hefir ritara-

stöðu hjá Canadian National járnbrautakerfinu og býr í

Wmnipeg.

SIGURDUR K. A. GOODMAN.

Fæddur 3 1 . desember 1 892 að Nýlendu í Leiru í GuHbrmgu-
sýslu. Sonur Hreins Hreinssonar frá Sperðli í Vestur-Land-

eyjum í Rangárvallasýslu og Sigríðar Þórðardóttur frá

Hlöðutúni í Stafholtstungum í Mýrasýslu. Sigurður gekk í

herinn 23. ágúst 1914, með fyrstu íslendingum, og var kom-
inn á vígstöðvar Frakklands í febrúar 1915. Hann særðist

mikið í bardaganum við St. Julien 22.—23. apn'l 1915, svo

að hann varð að liggja á sjúkrahúsum, fyrst á Frakklandi og

síðan á Englandi, \ia\- til í september 191 5, að hann var send-

ur aftur til Canada. Hann gekk síðan á verzlunarskóla,

par til hann fékk atvinnu hjá T. Eaton félaginu, og

vinnurþar síðan. Sigurður mun nú (1920) vera orðinn sem

næst jafnhraustur og hann var áður en hann særðist. For-

eldrar Sigurðar búa að Piney, Manitoba.
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GUÐMUNDUR GOODMANSON.

Fæddur í Biandon, Manitoba, 4. marz 1894. Foreldrar:

Þorstemn Guðmundsson frá Njarðvíkum í Gullbrmgusýslu

og Hólmfríður Guðmundsdóttir frá Kirkjuhvammi á Vatns-

nesi. Guðmundur gekk í 8. herdeildina í ágúst 1914 og fór

til Evrópu 3. okt. 1914. Hann tók þátt í ^Drem orustum

við Ypres. Varð fyrir eiturgasi 1915 og særðist á vígvelli

1916. Kom aftur til Canada í júní 191 7, þá vinnufær.

Hann vmnur að rafleiðslu í Wmnipeg.

ASTýR WlI.C.niR M.lCn.lI. IIER.M.IX.XSSO.X (sji! III

I

STEFÁN G. HOLM.

Faðir hans er Gunnar Jónsson Holm frá Hólalandi í Borgar-

fnði í Norður-Múlasýslu. Þar mun hann vera fæddur 1888.

Móðn- hans er Guðný Stefánsdóttir frá Bakka í sömiu sveit.

Stefán kom hingað ungur með foreldrum sínum um 1890.

Hann vann á ýmsum stöðum í Álftavatnsnýlendunni, þar til

sumarið 1914, að hann gekki í herinn, 27. hersveitina, og

fór með henni 1915 austur um haf. Hann var á vígvellmum

á Frakklandi þar til stríðinu lauk, nema fárra vikna tíma, er

hann lá í sárum, sem greru að fullu, svo hann má heita jafn-

góður. Vann hann ýmist í skotgröfum eða við skotfæra-

flutnmga. Stefán er kvongaður dóttur Guðmundar bónda

Jónssonar við Siglunes, Man., frá Húsey í Norður-Múlasýslu.

GUNNLAUGUR G. HOWARD.

Fæddur 20. nóvember 1894 að Hnefilsdal á Jökuldal í

Norður-Múlasýslu. Hann bjó með foreldrum sínum að Siglu-

nes P. 0., Manitoba, áður en hann gekk í herinn. Foreldrar:

Guðmundur Hávarðsson frá Gauksstöðum á Jökuldal og

María Jónsdóttir, Metúsalemssonar, frá Möðrudal á Fjöllum.

Gunnlaugur gekk í herinn 1914 og sigldi til Englands 24.

ágúst það ár. Hann var í orustum á Frakklandi. Særðist

Ivjsvar, lítilsháttar á fæti í fvrra skiftið, en misti hendi í

seinna skiftið. Vai' levstur frá herþjónustu í marz 1916.

Vinnur nú á tollskrifstofu Canadastjórnar í Winnipeg.
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BJÖRGVIN JOHNSON.

Fæddur í Winnipeg 18. maí 1894. Foreldrar: Guðmundur

Johnson, Arnasonar, frá Máná á Tjörnesi, og Katrín

Arngrímsdóttir frá Brekkugerði í Fljótsdal í Norður-Múla-

sýslu. Björgvin gekk í II. hersveitma 26. september 1914

og sigldi 3. október til Evrópu. Tók þátt í orustum við

Ypres, St. Elois og Amiens. Særðist á kné, vará fyrir eitur-

lofti og einnig fyrir jarðfalli á orustuvelli. Taldist þó vinnu-

fær, er hann kom aftur til Canada 19. m.aí 1919. Hann vinn-

ur við húsagerð og hefir heimili í Winmpeg.

ERIC DOUGLAS JOHNSON.

Er fæddur í Winnipeg árið 1896, jjví hann er sagður 18 ára,

er hann gekk í herinn með föður sínum 28. desember 1914.

beir gengu báðir í varalið 44. hersveitar (2nd Re-

inforcem't). Foreldrar Erics eru þau Jón Helgi, frá Læknis-

stöðum á Langanesi, sonur Jóseps Helgasonar frá Skálum í

sömu sveit og konu hans Hólmfríðar Jónsdóttur, og Florence

Smith, af enskum ættum. Þeir feðgar fóru til Englands

snemma ársins 1915. Eric var í hernum li! stríðslokíi.

Kvæntist á Englandi og settist þar að.

JÓN HELGI JOHNSON.

Fæddur á Læknisstöðum á Langanesi á Sumardaginn fyrsta

árið 1873. Foreldrar: Jósep Helgason frá Skálum á Langa-

nesi og Hólmfríður Jónsdóttir, úr sömu sveit. Jón var 44

ára, er hann gekk í herinn 28. des. 1914. Fór sama ár til

Englands og var 'þar í herþjónustu. Var gufuvélastjóri í

mörg ár í Winnipeg áður en hann gekk í herinn. Kona hans

heitir Florence Smith og er hún af enskum ættum. Þau

bjuggu í Winnipeg.
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PÉTUR IVARSSON JÓNASSON.

Fæddur í Winnipeg 17. nóvember 1895. Var verzlunar-

þjónn. Foreldrar: ívar Jónasson, Jónssonar frá Skjálg í

Kolbeinsstaðahreppi í Hnappadalssýslu, og Magnea Péturs-

dóttir frá Felli í Grímsnesi í B:skupstungum. Pétur tilheyrði

8. deild Canadahersins áður en stríðií) byrjaSi, og fór áleiðis

til vígvallar 30. september 1914. Hann var i orustunum við

Plough Strasse og Fleurbaix og í Ypres-orustunni miklu.

Varð fyrir eituriofti 24. apríl 1915, og tekinn til fanga af

Þjóðverjum og geymdur í Þýzkalandi til stríðsloka. Kom aft-

ur til Canada 13. júní 1919, þá illa vinnufær. ívar Jónas-

son, faðir Péturs, býr að Langreuth, Man.

I

KRISTJÁN WILHELM FRIÐFINNSSON KÆRNESTED.

Fæddur að Meirihlíð í Bolungarvík í ísafjarðarsýslu 19. júlí

1865. Foreldrar: Friðfinnur Jónsson Kærnested, fæddur

að Skriðu í Eyjafirði, og Rannveig Magnúsdóttir, fædd að

Þjóðólfstungu í Bolungarvík. Kristján gekk í herinn 24.

október 1914. Tók þátt í orustum við Somme, Cresselette,

St. Elois og Ypres. Særðist einu sinni. Kom aftur til Can-

ada 5. desember 1918, þá vinnufær. Hann er kvæntur Jó-

hönnu Jóhannesdóttur. Stundar landbúnað.

Srgt. Major JÓN AÐALSTEINSSON LAXDAL.

Fæddur á Akureyri 2. september 1882. Foreldrar: Aðal-

steinn Jónsson og Sigríður Jónsdóttir Laxdal, er bjuggu á

Akureyri. Jón gekk í 101. herd. í ágúst 1914 og sigldi til Ev-

rópu í okt. það ár. Hann tók þátt í hverri orustu frá árs-

byrjun 1915 til nóvember 1916. Var sæmdur Sergeant-

Majors-nafnbót fyrir hermannlega framkomu á vígvelli.

Særðist einu sinni. Jón kom aftur til Canada 28. apríl 1919,

þá vinnufær. Hann stundar járnþynnusmíðar.
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EINAR MAGNOSSON.

Fæddur 1 6. ágúst 1 895 á Torfastöðum í Norður-Múlasýslu á

Islandi. Foreldrar: Magnús E. Magnússon frá Hamhorg og
Gróa Einarsdóttir frá Götu í Norður-Múlasýslu, nú búandi að
650 Home Street í Winnipeg. Einar gekk í 43. hersveit-

ina — Cameron Highlanders — í desembermánuði 1914.

Hann tók þátt í orustum við Ypres, Somme, Vimy
Ridge, Lens, Passchendale. Amiens, Arras, Cambrai, Mons
og víðar. Var 1915 sæmdur heiðursmerki fyrir hreystilega

framgöngu í hernaði. Kom aftur til Canada í maílok 191 9,

þá vinnufær. Stundar nú kjötverzlun.

ÞORSrEIXX G. ÓLAFSSOX (sjá III).

JÓEL BJÖRNSSON PÉTURSSON.

Fæddur á Bakka í Fljótum í Skagafjarðarsýslu 25. júní 1895.

Foreldrar: Björn Pétursson og Dorothea Jóelsdóttir, nú bú-

sett í Wmnipeg. Jóel var í Canadahernum áður en stríðið

byrjaði, og fór til Englands 30. september 1914. Hann var

í Ypres-bardaganum mikla, Plough Strasse og Fleusbaix-

orustunum, og varð fynr eiturlofti 24. apríl 1915. Hann

var tekinn til fanga og fluttur til Þýzkalands, og var þar til

stríðsloka. Kom aftur til Canada 6. marz 1919, þá vinnu-

fær.

KRISTJÁN GUDMUNDUR SIGURDSSON.

Fæddur í Winnipeg á nýársdag 1891. Hann er sonur þenra

hjóna Teits Sigurðssonar frá Litlanesi í Múlasveit í Barða-

strandarsýslu og Guðrúnar Þorstemsdóttur frá Höll í Þverár-

hlíð í Mýrasýslu. Þau giftust 1885 og fluttu frá íslandi til

Wmnipeg sumarið 1888. Knstján gekk í 5. canadisku her-

sveitina í ágúst 1914 og fór með henni til Valcartier-her-

búða. Með henni fór hann frá Canada 3. október 1914.

Hann særðist í áhlaupi 3. júní 1916 og eftir nokkra veru á

spítala kom hann til baka til Canada aftur í marz 1917.

Hann vann við verzlun áður en hann fór í hermn.
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SRGT. KOLSKEGGUR THORSTEINSON.

Fæddur 1889 í Fljótum í Skagafirði á Islandi. Foreldrar:

Tómas Thorsteinsson frá Núpakoti í Rangárvallasýslu og

GuSrún Jóelsdóttir frá Sauðanesi á Upsaströnd í Eyjafjarð-

arsýslu. Kolskeggur gekk í herinn sem undirforingi 4. ágúst

1914 og sigldi til Evrópu í september það ár. Tók þátt í or-

ustum við Ypres í Belgíu, Neuville og Chappelle á Frakklandi

og ennfremur í 14 orustum á Norður-Rússlandi, á svæðinu

frá Murmansk til Kapiselga. Hann særðist tvisvar. Var þó
vinnufær, er hann kom heim aftur til foreldra sinna í Winni-

peg, 3. október 1919, eftir meira en 5 ára herþjónustu.

Kolskeggur er trésmiður sem faðir hans og á heima i Winni-

peg, Manitoba.

THOMAS JÓXSSOX THOKDARSOX isjú HI).

THORVALDUR THORVALDSSOX (sjá HI).

JÓN THURSTAN.

Fæddur á Islandi. Stjúpsonur Jóns Guðmundssonar, sem
býr í Calgaryborg í Albertafylki. Jón gekk í herinn í ágúst-

mánuði 1914, og var kominn í skotgrafir Breta á Frakk-

landi í febrúar 1915. Tók þátt í St. Julien-orustunni og særð-

ist þar. Þegar hann var gróinn sára sinna, fór hann aftur

á vígvöll og tók þátt í orustum alt til stríðsloka. Kom þá
aftur til Canada. Hann kvongaðist og býr í Calgaryborg.





1915

jOLtUS ALFRED.

Fæddur í Winnipeg 14. júlí 1891. Foreldrar: Jcm Alfred

Jónasson frá Reykjavík og Rannveig Þórðardóttir Þórðar-

sonar frá Stafholtsey í Bæjarsveit í Borgarfjarðarsýslu. Júlí-

us gekk í herinn í janúarmánuði 1915. Tók þátt í orustum

við Amiens, Cambrai og Somme. Kom aftur 'til Canada í

apríl 1919, þá vinnufær. Stundar landbúnaðarvinnu. Júh'-

us er kvongaður, heitir kona hans Karóh'na Guðbjörg.

ANDRÉS DAGBJARTUR ANDERSON.

Fæddur í Brandonborg, Manitoba. Foreldrar: Dagbjartur

Anderson ættaður úr Vestmannaeyjum og Þórdís Þórðar-

dóttir, ættuð af Isafirði á Islandi. Þessi piltur var í Canada-

hernum og tók þátt í orustum á Frakklandi. Frekari upp-

lýsmgar um hann ekki fáanlegar.

DAGBJARTUR ANDERSON.

i'æddur í Vestmannaeyjum árið 1870. Foreldrar: Vigfús

Andrésson og Nikóiína Ottadóttir, er bjuggu í Hólshúsi þar

á Eyjunum. Dagbjartur stundaði gipslagningu í Brandon-

borg, Manitoba, áður en hann gekk í Canadaherinn árið

'915. Hann sigidi áieiðis tii hervaliar í aprílmánuði 1916,

en sýktist á Englandi og var eftir það taiinn óvígfær. Kom
\<v\ aftur til Canada í nóvembermánuði það ár. Dagbjartur

er tvíkvæntur; hét fyrri kona hans Þórdís Þórðardóttir, ætt-

uð af Isafnði. En núverandi kona hans heitir Ingibjörg.

Þau hjón búa í Churchbridge, Sask.
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EINAR S. ANDERSON.

Fæddur að Garðar, N. D., U. S. A., 1. október 1892. For-

eldrar: Sigurður Emarsson, Þorsteinssonar, frá Tunguseli á

Langanesi, Þingeyjarssýslu, og Halldóra Guðmundsdóttir ÓI-

afssonar prests að Hjaltabakka í Húnavatnssýslu. Þau hión

biuggu í Wpeg. og stundaði Sigurður Málaraiðn. Einar gekk í

78. herd. 29. júní 1915. Sigldi til Englands 14. maí 1916, til

Frakklands í september það ár. Hann tók þátt í orustum við

Somme, Vimy Ridge, Arras. Passchendale, Amiens og Mons.

Hann særðist ekki og kom aftur til Canada 12. júní 1919.

Hann er ókvæntur; vann að málaraiðn með föður sínum áð-

ur en hann fór í hermn, en hygst að stunda landbúnað á eigin

reikning fraimvegis.

EIXAR SIGURÐUR AXDERSOX ísjá III).

HARALDUR CARL ANDERSON.

Fæddur í Selkirk, Manitoba, 3. desember 1900. Foreldrar:

Haraldur Guðmundsson Árnasonar úr Andakíl í Borgarfjarð-

arsýslu og Josephma Helga Magnúsdóttir, Guðlaugssonar frá

Guðrúnarstöðum í Ashreppi í Húnvatnssýslu. Haraldur gekk

í 108. herd. 17. des. 1915 og sigldi til Englands 12. sept.

1916, og var þar við heræfmgar í 6'/ 2 mánuð; vegna þess

hve hann var ungur, var hann e'kki sendur á vígvöll, en leyst-

ur írá herþjónustu með góðum orðstýr í marzmánuði 1917.

Stundar nú verzlun á Winnipeg Beach í Manitoba.

ARXLEIFUR ARASOX ísjá III).

BJÖRGVIN ANDERSON.

Fæddur 10. júní 1891 í Wmnipeg. Sonur Árna Jónssonar

Árnasonar frá Ekkjufellsseli í Norður-Múlasýslu og Onnu

Bjarnadóttur konu hans. Björgvin gekk í hermn sem óbreytt-

ur liðsmaður þann 5. marz 1915 og sigldi áleiðis til vígvalla

á Frakklandi 13. maí 1915. Hann tók þátt í orustum við

Amiens, St. Elai, Vimy, Passchendale, Cambrai, Arras, Ypres

og Lens. Hann særðist ekki, en veiktist vonð 1918. Var

þá fluttur til Englands og var þar, þegar vopnahlé varð.

Kom heim aftur 19. maí 1919. Biörg\in vmnur á C. P. járn-

brautmni og er til heimilis í Wmnipeg.
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STEFÁN ANDERSON.

Fæddur 22. desember 1869 í Áinanesi í Norðui-Þingeyjar-

sýslu. Soreldrar hans voru þau Björn Arnason (Anderson)

frá Árnanesi og kona hans Guðrún Guðmundsdóttir. Fluttu

þau hjón með börnum sínum vestur um haf árið 1876.

Stefán gekk í 108. canadisku hersveitma 23. desember

i915, oS fór með henni frá Wmnipeg til Englands 12. sept-

ember 1916. Til Frakklands var hann sendur með 16. her-

deildmni 12. febrúar 1917 og var þar í 22 mánuði. Heim

kom hann aftur 1919. Stefán er ekkjumaðu r og býr í

/mmpeg.w

ÁGCST ÁRNASON.

Fæddur að Gimli í Manitoba 18. ágúst 1894. sonur hjónanna

Árna Hafliðasonar úr ísafjarðarsýslu og Guðrúnar Sigurðar-

dóttur frá Deildará í Barðastrandarsýslu, til heimilis í Selkirk

í Manitoba. Ágúst gekk sem óbreyttur liðsmaður í hermn í

aprílmánuði 1915 og fór um haustið það ár til Frakklands,

og tók þar þátt í ýmsum orustum og særðist tvisvar. Hann

kom heim aftur 10. ágúst 1917, þá nokkurnvegmn vmnufær.

Er til heimilis í Selkirk og stundar bændavmnu.

EGGERT JCLÍUS ÁRNASON, M.M.

Fæiddur ánð 1886 á Vatnsleysuströnd á Islandi. Foreldrar:

Arni Þorláksson frá Mmna-Knarrarnesi á Vatnsleysuströnd og

Helga Kjartansdóttir frá Munaðarnesi í Mýrasýslu. Eggert

gekk í 226. Manitoba fótgönguliðsdeildina árið 1915. Sigldi

til Evrópu í október J916. Hann tók þátt í orustum við Hil!

70, Passchendale, Amiens, Cambrai, Arras og Valenciennes.

Særðist tvisvar. Var sæmdur "MiHtary Medal" fyrir her-

mannleg afrek í Paschendale-orustunni. Kcm aftur til Can-

ada í apríl 1919, þá vmnufær. Hann var bankagjaldkeri áð-

ur en hann gekk í herinn, en stundar nú landbúnað.

SIGURÐUR ARXASOX (sjá III).
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SIGL'RDUR ÁRNASON.

I'ædciur um 1860. Sonur hjónanna Árna Sigurðssonar og
Margrétar Guðmundsdóttur, sem lengi bjuggu í Höfnum á

Sicaga í Húnavatnssýslu. Sigurður var um eða yfir 3 ár

í Canadahernum. Hann þjónaði á Frakklandi. Særðist

ekki. Kom aftur til Canada að stríðmu loknu í desember
1918. Hefn- aðsetur í Winnipeg.

GÍSLl ASMUXDSSOX isjá líl).

EDWIN GESTUR B.ALDWINSON-

fæddur í Reykjavík á íslandi 8. marz 1893. Foreldrar: B. L.

Baldwinson, fyrv. aðstoðar-fylkisntan í Manitoba, og Helga

Sigurðardóttir frá Jaðri í Skagafnði. Edwm gekk í Mech-

anical Motor Transport hðið í Imperial Army Ser\ice í des-

ember 1915- Sigldi í janúar 1916 áleiðis til Frakklands og

starfaði þar í brjú og hálft ár. Hann tók þátt í orustum við

Thiepeval (1916), Somme (1916), Arras (1917), Lens

(1917), Ypres (1918) og Passchendale (1918). Særðist

ckki, en varð fyrir eiturgasi í Somme-orustunni miklu og á

undanhaldi 5. brezka hersins þar, milli Cambrai og Amiens,

í marz 1918. Hann var skipaður undirfonngi (Corporal),

og síðar aðstoðar vistastjón um 6 mánaða tíma. þar til hann

var leystur úr herbjónustu 15. marz 1919. Kom aftur til

Canada í júnílok það ár. Edwin lauk lögfræðisnámi við

Manitoba háskólann í maí 1 92 1 • Heimili hans er í Winnipeg.

CAPT. SIGURGEIR BARDAL, M. D. C. M.

Fæddur í Winnipeg 2. okt. 1891. Foreldrar: Páll Sigurgeirs-

son Bardal og Halldóra Björnsdóttir Cnítaraprests, Péturs-

sonar. Sigurgeir læknir var að námi, er hann gekk í fyrirliða-

sveit til heræfinga í apríl 1915. Innritaðist í hið canadiska

hjúkrunarlið 3. des. 1917 sem kapteinn. Sigldi til her-

stöðva í febrúar 1918, og vann upp frá því með hinni kon-

unglegu læknasveit (R. A. M. C.) í þessum orustum: Við

Somme í maímánuði, við Ypres í apríl og ágúst, við Bellecourt

í september og síðast við St. Souplet í október. alt sama árið.

Hann varð fyrir eitursasi í orustunni hjá Ypres. Kom aftur

til Canada í apríl 1919- Útskrifaður af læknaskóla í Winni-

peg og leggur fyrir sig lækningar.
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KRISTJÁN ÞÓRARINN BENEDIKTSSON.

Fæddur í Winnipeg 4. nóvember 1886. Foreldrar Björn

Benediktsson, Björnssonar frá Víkingavatni í Kelduhverfi í

Þingeyjarsýslu, og Sigríður Jónsdóttn-, Jónssonar frá Ketils-

stöðum á Tjörnesi í Þmgeyjarsýslu. Kristján gekk í hermn í

desember 1915 og sigldi til vígvallar í október 1916. Hann

tók þátt í orustum við Vimy Ridge, Passchendale, Cambrai og

víðar á Frakklandi. Særðist tvisvar- Kom aftur til Can-

ada í maímánuði 1919; þá vinnufær.

LIEUTENANT JÓHANN (SIGURBJÖR.NSSON) BENSON.

Fæddur á Ljótsstöðum í Vopnafirði 1892. Sonur Sigur-

björns Asbjörnsonar og Stefaníu Magnúsdóttur, er fluttu frá

Vopnafirði ánð 1893 og búa í Selkirk, Man. Jóhann gekk í

lierinn síðla ársins 1915. Þegar hann kom til Englands var

Jiann skipaður í flughð Breta og vann í því fyrst á Englandi,

en seint á árinu 1917 var hann sendur til Egyptalands til þess

að fullkomna sig í fluglistmni- Þar var hann í nokkra mán-

uði. en var svo kallaður til Englands og síðan sendur til

Frakklands. Var þar nokkurn tíma, eða þar til hann var

sendur til Canada til þess að Ijúka hér læknisskólanámi, er

liann hafði stundað áður en hann gekk í herinn. Hann kom
heim aftur 31. ágúst 1918. Jóhann er giftur konu af

enskum ættum og býr í Selkirk, Man.

JÓNAS BERGMANN, SKIPSTJÓRI.

Fæddur á Islandi árið 1855- Sonur Jónasar Jónassonar frá

Yztafellskinn og Guðnýjar Jónsdóttur frá Mjóadal í Bárð-

ardal í Þingeyjarsýslu. Gekk í herinn 30 ágúst 1915.

Sigldi til Englands 10. febrúar 1916. Þar varð hann fyrir

]dví slysi að fótbrotna og var ])\í ekki sendur til Frakklands,

en hvarf aftur til Canada 22. desember 1917. Hefir nú at-

vinnu sem gæzlumaður á gistihúsi-
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HARALDUR BARNEY BERNSTEIN.

Fæddur 25. júní 1893 að Mountain, Norður Dakota, U. S. A.

Nú búandi að Hanna, Alberta, Canada. Foreldrar: SigurSur

Bjarnason, ættaður úr Skagafirði, og kona hans Sigríður, ætt-

i;ð úr Snæfellsnessýslu á Islandi, nú búandi í Calgary Alta.

Haraldur gekk í Canadaherinn í júh'mánuði 1915. Sigldi til

hervallar á Frakklandi árið 1916, og þjónaði þar, unz hann

kom heim aftur árið 1919. Hann er kvæntur Myrtle May,

og stundar prentiðn. Sigurður faðir Haraldar tók sér ættar-

nafnið Bernstem.

JOHN WILLIAM BERNSTEIN.

Fæddur 14. október 1900 í Okatoks, Alberta. Var á há-

skóla í Red Deer áður en hann gekk í herinn. Foreldrar:

Sigurður Bjarnason, ættaður úr Skagafirði og kona hans Sig-

n'ður, ættuð úr Snæfellsnessýslu, nú búandi að Calgary

Alberta. John gekk í herinn 9. júlí 1915. Sigldi frá Can-

ada árið 1916. Þjónaði í stríðinu þar til hann fótbrotnaði.

Kom heim aftur árið 1918. Stundar nú skrifstofustörf fyrir

Canada Kyrrahafs járnbrautarfélagið. Sigurður faðir Jóns

tók sér ættarnafnið Bernstein.

BJARXI BJARNASON (sjá III).

GUÐMUNDUR KRISTINN BJARNASON fsjá III).

SIGURÐUR BJARNASON (sjá III).

BERGSTEINN BJÖRNSSON.

Fæddur 13. desember 1872 að Botni í Tálknafirði í Barða-

strandarsýslu. Foreldrar: Björn Þorleifsson bóndi á Botni og

Fh'zabet Bergsteinsdóttir, Ólafssonar járnsmiðs í Keflavík í

Gullbringusýslu. Bergsteinn stundaði trésmíðar í Winnipeg,

begar hann gekk í 197. herd. 26. nóv. 1915. Sigldi til

Englands 15. janúar 1917- Var skipaður til bjónusti: í

Wales og síðar á Skotlandi. Kom aftur til Canada 1 7. apríi

árið 1918.

PÉTUR BRYNJÓLFSSON (sjá III).
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ÁGÚST ROY BYRON.

Sonur hjónanna Björns Guðmundssonar, Skúlasonar, frá

þverá í Vesturhópi i Húnavatnssýslu, og Oh'nu Sigfúsdóttur

Þórarinssonar. Agúst gekk í 52- herdeilaina árið 1915. Tók

ÍDátt í orustum á Frakklandi. Kom aftur til Canada árið

!9I9. Er nú til heimilis hjá foreldrum sínum í Winnipeg.

KRISTMUNDUR CHRISTIANSON.

Fæddur 1 0. júh' 1 894 að Hafnarnesi í Austur-Skaftafellsýslu.

Foreldrar: Kristm. Kristmundsson frá Rafnseyri við Arn-

arfjörð og Halldóra Högnadóttir frá Suðurhóli í Austur-

Skaftafellssýslu. Kristmundur gekk í 90. herd. 29. nóvember

1915. Tók þátt í orustum við Somme, Ypres, Hill 70, Vimy
Ridge og Passchendale. Særðist emu smni og sýktist þrisv-

ar af eituriofti. Var þó vinnufær, er hann kom aftur til

Canada24. júií 1919.

HRÓLFUR JACOBSSON CRAU'FORD (sjá III).

SIGURÐUR RAGNAR BJÖRNSSON CRAWFORD.

Fæddur að Gautsdal í Geiradal í Barðastrandarsýslu 1 3. nóv-

ember 1885. Foreldrar: Björn Sigurðsson Crawford frá

Kambi í Reykhólasveit og Sigríður Pétursdóttir, ættuð úr

Barðastrandarsýslu. Sigurður gekk í 101. herd.. 8. des.

1915; og var í orustum á Frakklandi. Særðist þar einu

sinni, en var orðinn vinnufær, þegar hann kom aftur til Can-

ada. Sigurður er kvæntur Maud Griffiths, konu af enskum
ættum. Hann er vagnstjóri hjá strætisbrautafélaginu í

Wmnipeg.
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ÁRNI (ARTHLR) DALMAN.

Fæddur í Winnipeg 7. desember 1895. Sonur Jónasar

Guðmundssonar Dalman og Rósu Martemsdóttur, úr Þmgev]-

arsýslu á íslandi. Arni gekk í 44. herd. 6. maí 1915 og hélt

áleiðis til herstöðvanna í október sama ár. Hann barðist í

orustunum við Somme, Vimj' Ridge. Lens, Passchendale,

Amiens, Vaienciennes og Mons. Særðist ekki. Kom aftur

til Canada 19. maí 1919, eftir meira en fjögra ára herþjón-

ustu. Arni er steinsmiður og stundar þá iðn í Winnipeg, en

foreldrar hans bjuggu að Gimli, Man.

NORMAN DALMAN.

Fæddur í Winnipeg 22 september 1893- Sonur Jónasar

Guðmundssonar Dalman og Rósu Martemsdóttur, úr Suður-

Þingeyjarsýslu á Islandi, er bjuggu að Gimli, Manitoba. Nor-

man innritaðist sem undirforingi í 27. herd. 8. marz 1915 og

fór tli Evrópu í maí það ár. Hann tók þátt í orustum við St.

Eioi—Somme—Vimy Ridge—Lens og Passchendaie. Særð-

ist ekki og kom aftur til Canada 26. maí 1919, eftir meira

en fjögra ára herþjónustu. Hann stundar nú skrifstofustörf.

HERMANN DAVIDSON-

Fæddur 13. okt. 1880 í Fiatey á Skjáifandafióa. Foreldrar:

Eiríkur Davíðsson (nú iátinn) og Helga Stefánsdóttir, bæði

úr Þingeyjarsýsiu. Þa uhjón fluttu til lanada haustið 1880.

Hermann dvaldi hjá móður sinni jsar til hann gekk í 90. herd.

í júlí 1915 og fór áleiðis tii Engiands í ágúst s. á. og það-

an eftir skamma dvöl til Frakklands. Tók þátt í orustum við

St. Eloi 3. apr. 1916 og Ypres 9. júní s. á., en í september

það ár særðist hann á fæli í orustunni á Sommehæðunum,
svo að flytja varð hann tii Engiands og þar dvaidi hann á

sjúkrahúsi í níu mánuði, og misti hann þar fótinn. Ti!

Canada kom hann aftur í maí 1918, og stundar nú vélstjórn

við fiskiklaksstöðina í Mikley í Winnipegvatni.
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LEIFUR ALEXANDER DAVIDSON, M. M- & Bar.

Fæddur að Baldur, Man., 2- des. 1896. Sonur Gunnlaugs

Davíðssonar, ísleifssonar frá Hólkoti í Reykjadal í S.-Þing-

eyjarsýslu og Margrétar Jónsdóttur, Erlendssonar frá Brett-

ingsstöðum í Laxárdal í S--Þingey]arsýslu, nú búandi að Bald-

ur, Man. Leifur gekk í herinn 29. júní 1915, þá 19 ára

gamall. Hann tók þátt í orustum við Somme, Vimy Ridge,

Passchendaie, Amiens, Arras, Cambrai og Valenciennes, og

var sæmdur öðru hæsta sæmdarmerki, er Bretar veita fyrir

hugrekki í orustum. Tvisvar særðist hann, en var

\>ó vinnufær, þegar hann kom aftur til Canada 12. júh' 1919.

Hann stundar nú landbúnað — Kunnugir segja, að hann að

réttu lagi hafi verðskuldað Victoria Cross, en sjálfur verst

hann allra frétta um hernaðarafrek sín.

ARXI l'ALDIMARSS(-).\ DAI'IS isjá ///,',

SIGURBJÖRN GUNNLAUGUR DINUSSON, M. M.

Fæddur að Hallson P. 0., Norður Dakota U. S. A., 1895.

Foreldrar: Jón Dinusson, ættaður úr Reykjadal í Þingeyjar-

sýslu, og Kristín Guðnadóttir, ættuð úr Eyjafirði. Sigurbjörn

gekk í herinn 13. desember 1915. Hann tók þátt í orustu

við Cambrai og særðist svo, að af varð að taka annan fótinn

neðan við hnéð- En svo var framkoma hans hermannleg á

vígvellinum, að hann var sæmdur Sergeants-nafnbót og hlaut

auk þess "Military Medal", fyrir ötula starfsemi að hjúkra og

bjarga særðum af vígvellinum. Hann kom aftur til Canada
I. júní 1918, \)á vinnufær- Hann er handverksmaður og
hefir aðsetur í Winnipeg.

Licntcnaut JÚX EIXARSSOX isjá III).

BJARNI EYÞÓR EIRÍKSSON.

Fæddur 26. desember 1895, að Svold, Norður Dakota, U.

S. A. Foreldrar: Sveinn Eiríksson og Guðrún Halldórsdóttir

frá Reykhólum við Breiðafjörð. Bjarni gekk í 61. herd. 4.

júlí 191 5, og tók þátt í ýmsum orustum á Frakklandi. Veikt-

ist af eiturlofti 1. nóvember 1918. Kom aftur til Canada 5.

apríl 1919, þá vinnufær. Stundar nú akuryrkju.
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FRIÐRIK JÓHANN S. EIRÍKSSON.

Fæddur 10. apiíl 1898 að Svold. Norður Dakota. U. S. A.

Foreldrar: Sveinn Eiríksson og Guðrún Halldórsdóttir frá

Reykhólum við Breiðafjörð. Friðrik gekk í canadiska ridd-

araliðið 6. apríl 1915. Sigldi til vígvallar 5. janúar 1916, og

tók þar þátt í öilum orustum með herdeild smni. V'eiktist einu

sinni af eiturlofti. Deild þessi var sæmd heiðursmerkjum fyr-

ir hreysti og hugprýði, en þau ekki tilemkuð sérstökum

mönnum úr henni. Friðrik kom aftur til Canada 10. apríl

1919, \tk vmnufær. Hann er nú kvongaður ungfrú Iheódóru

Valgerði Geirþrúði Helgason. Þau hjón stunda landbúnað.

INGVI SVEINN EIRIKSSON.

Fæddur að Svold, Norður Dakota. U. S. Æ, árið 1893. For-

eldrar: Sveinn Eiríksson og Guðrún Halldórsdóttir frá Reyk-

hólum við Breiðafjörð. Ingvi gekk í canadiska riddarahðið

3. desember 1915, og sigldi frá Canada í október 1916.

Hann tók þátt í orustum vjð Somme, Cambrai, Fresnoy, Mess-

iners og Amiens. Særðist aldrei. Kom aftur til Canada ?

febrúar 1919. þá vinnufær. Stundar nú landbúnað í Wa-
wanesa í Manitoba. Er kvæntur Herdísi Ingjaldsson (12.

janiiar 1920).

VILHJÁLMUR S. EIRÍKSSON.

Fæddur árið 1892 að Mountain í Norður Dakota. U. S. A.

Foreldrar: Sveinn Eiríksson og Guðrún Halldórsdóttir frá

Reykhólum við Breiðafjörð. Vilhjálmur gekk í 61. deild

Canadahersins 15. okt. 1915 og sigldi áleiðis til vígvallar '

febrúarmánuði 1916. Hann tók þátt í orustum við Ypres í

Belgíu og við Somme og Courcelette á Frakklandi. Særðist

einu sinni. Var þó orðinn vinnufær. er hann kom aftur til

Canada í júlí 1917. Stundar nú landbúnað í grend við

Wawanesa í Manitoba. Vilhjálmur er kvæntur Reginu Jó-

hönnu Helgason.
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ÓSKAR FINNBOGASON. M. M.

Fæddur við Reyðarfjöið á Islandi 2. nóvember 1 898. For-

eldrar: Jón Ó. Fmnbogason, Sigmundssonar, fyrrum gest-

gjafa á Seyðisfirði, og Björg Traustadóttn'. Óskar

gekk í 78. deild Canadahersms 26. nóvember 1915 og sigldi

til herstöðvanna 19. maí 1916. A vígvelli vann hann að her-

gagnaflutnmgum og vélbyssustjórn. Tók þátt í orustum við

Somme, Vimy Ridge, Lens, Amiens, Arras, Canal du Nord,

Cambrai, Bourbon Wood, Valenciennes og víðar. Hann
særðist tvisvar. Var sæmdur "Military Medal" fyrir hrausta

framgöngu. Hann kom aftur til Canada 19. maí 1919.

Stundar skólanám.

SIGURÐUR FINNBOGASON.

Fæddur 15. desember 1881 á Seyðisfirði á íslandi. Foreldr-

ar: Fmnbogi Sigmundsson, fyrrum gestgjafi á Seyðisfirði, og

Jóhanna Ketilsdóttir frá Bakka í Borgarfirði austur (bæði

•dáin). Sigurður gekk í 61. herd. sem Sergeant 7. júní 1915.

Tók þátt í orustum á Frakklandi við Somme, Vimy Ridge,

og Passchendale. Særðist tvisvar. Kom aftur til Canada
23. september 1919. Stundar verzlun.

GUSTAV A. FINNSON.

anitoba 1 1 . sept. 1 892. Gekk í

sjálfboði 5. júh' 1915.

Fæddur í Selkirkbæ í

stórskotalið Canadahersins sem
Sigidi frá Canada 12. ágúst sama ár og tók þátt i ölium orust-

um hersveitarinnar frá janúar 1916 til stn'ðsloka, í nóvember
1918. Meðal þeirra má nefna orusturnar við St. Eloi, Ypres,

Somme, Vimy Ridge, Passchendale, Amiens, Arras og Cam-
brai. Hann særðist ekki og kom aftur til Canada 28. maí
1919, og starfar nú við bókhald, eins og hann gerði

áður enhann gekk í herinn. Foreldrar þessa manns eru þau
Guðmundur vélstjóri Finnsson, ættaður frá Keflavík í Gull-

bringusýslu og Ingibjörg Ófeigsdóttir frá Klaustursseli í Jök-
uldalshreppi í N.-Múlasýslu. Þessi hjón hafa um langt skeið

búið í Selkirkbæ.
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CARL FREDERICKSON.

Fæddur Aigylebygð í Manitoba fyrir síðustu aldannót. Son-

ur Sæmundar Friðrikssonar og V'algerðar Kristjánsdóttur,

bæði ættuð úr Strandasýslu. Bjuggu í Baldur, Manitoba, en

eru nú bæði dáin. Carl var kominn á vígvöll á Frakklandi

árið 1916 og var undrformgi í herdeild þeirri, sem hann

barðist með. Hann gekk í hermn vestur við Kyrrahaf, og er

{:)ar að h'kindum nú, síðan hann kom aftur eftir stríðslokin.

Corporal JÓXAS PREDERICKSOX isjá III).

WALTER FREDERICKSON.

Fæddur í Argylebygð í Manitoba fyrir síðustu aldamót. Son-

ur Sæmundar Fnðnkssonar og Valgerðar Knstjánsdóttur,

bæði ættuð úr Strandasýslu. Þau bjuggu að Baldur í Mani-

loba, en eru nú bæði dám. WaUer gekk í hermn sem ó-

breyttur hðsmaður og var komum á orustuvöll á Frakklandi

árið 1916. Waher særðist allmikið á höfði í orustu þar,

en fékk svo bót á því, að hann getur, síðan hann kom aftur

ti! Canada að stríðinu loknu, stundað iðn sína. Hann vmn-

ur við prentun í Weyburn í Saskatchewanfylki.

GUÐJÓN SALBERG FRIÐRIKSSON.

Fæddur 4. nóvember 1867 að Haukadal í Dýrafirði í Isa-

fjarðarsýslu. Sonur Friðriks Ólafssonar, Ásgeirssonar pró-

fasts frá HoUi í Önundarfirði og Sólveigar Oddsdóttur Helga-

sonar frá Dufansdal í Arnarfirði. Kvæntist árið 1900 Regínu

S. Indriðadóttur frá Ytri-Ey í Húnavatnssýslu. Þau fluttu fri

íslandi til Winnipeg árið 1911 , og þar dó kona hans 1 1 . októ-

ber 1913. Arið eftir flutti Guðjón til Selkirk, og hefir síð-

an dvalið þar. Hann innritaðist í 108. herdeildina 31. des-

ember 1915. Sigldi frá Canada áleiðis til herstöðvanna á

Frakklandi 12. september árið 1916. Á vígstöðvarnar kom
hann 9. febrúar 1917. Settur með fleirum við járnbrautar-

lagnmgar, og tók hann því ekki beman þátt í orustum. Hann

kom aftur til Canada 27. febrúar 1919, eftir þriggja ára

hernaðarstarf.



LIÐSMAISINASKRA 75

SIGCRÐUR EIXAR BIORXSSON FRlMAXX (sjá III).

ALFRED J. GILLIES.

Fæddur í Manitoba. Foreldiar Jón Gíslason frá Eyvindar-

.stöðum í Húnavatnssýslu og Elísabet Jónsdóttir frá Björn-

ólfsstöðum í sömu sýslu. Alfred gekk í Canadahermn, tók

þátt í ýmsum orustum á Frakklandi. Særðist þar. Kom aft-

ur til Canada ánð 1919. Dó nokkru síðar á sóttarsæng í

Winnipeg.

SIGURÐUR GÍSLASON (Sam Gillis).

Fæddur í Ólafsvík á Islandi. Sonur Sigurðar Gíslasonar, en

iim móður hans er ókunnugt. Sigurður gekk í herinn árið

1915. Sigldi til Evrópu árið 1916. Var settur við her-

gagnakeyr_slu, þar til hann var leystur frá herþjónustu árið

1918. Hann var ekkjumaður og átti heima í Selkirk, Man.,

áður en hann gekk í herinn. Er nú kvongaður Victoriu

Smith. Þau hjón eiga heima í Albertafylki.

THORSTEINN J. GÍSLASON.

Sonur Jóns Gíslasonar frá Stíflisdal í Þingvallasveit í Árnes-

sýslu á Islandi og Guðbjargar Gottsveinsdóttur frá Árvelli á

Kjalarnesi í Kjósarsýslu. sem lengst af bjuggu í Reykjavík.

Þorsteinn gekk í 144. herd. 20. des. 1915. Fór til Eng-
lands 12. september 1916 og á vígvöll á Frakklandi 1 1. maí
1917. Hann særðist í orustu í ágústmánuði það ár og var

þaðan af eins árs tíma á sjúkrahúsum. Hann var leystur frá

herþjónustu 31. marz 1919, þá ógróinn sára sinna.
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AGNAR (ARTHUR) GOODMAN.

Fæddur 21. ágúst 1884 á íslandi. Foreldiar Sigfús B. Guð-

mundsson Goodman frá Katadal á V'atnsnesi í Húnavatns-

sýslu og Guðrún Arnadóttir frá Sigríðarstöðum í Vesturhópi

í Húnavatnssýslu, nú búandi að V'ictoria, B. C. Arthur gekk

í herinnþann 8. ágúst 1915. Hann var bakari í Victoriaborg

áður en hann gekk í herinn, og mun hafa unnið að þeirri iðn

meðan hann var í herþjónustu. Hann kom aftur til Canada

22. október 1918. Stundar nú bakaraiðn.

G. PÁLMI GOODMAN.

Fæddur í Winnipeg 23. febrúar 1895. Sonur Nikulásar

Guðmundssonar Pálssonar, og Onnu Jónsdóttur, sem bjuggu

að Hjálmsstöðum, og Hallgerðar Ólafsdóttur, Magnúsonar

og Guðnýjar Halldórsdóttur, er bjuggu að Gröf í Grímsnesi í

Árnessýslu. Pálmi gekk í 1 08. herdeildina í Selkirkbæ í

Manitoba þann 1 1. desember 1915. Við heræfingar kom í

ijós, að hann var ekki nógu hraustur líkamlega til þess að á-

lítast vígfær. Var því leystur frá herþjónustu þann 29.

september 1916. Var því leystur frá herþjónustu þann 29.

í Manitoba. Faðir hans er löngu látinn.

GUÐMUNDUR (JAMES) GOODMAN, M. M.

Fæddur 10. júní 1882 á íslandi. Verkamaður í Victoria,

B. C. Foreldrar: Sigfús B. Guðmundsson Goodman frá Kata-

dal á Vatnsnesi í Húnavatnssýslu og Guðrún Árnadóttir frá

Sigríðarstöðum í Vesturhópi í Húnavatnssýslu, nú búandi að

Victoria, B.C. James gekk í 67. herd. 1. september 1915.

Sigldi ú\ Evrópu 1. apríl 1916. Tók þátt í orustu við Vimy

Ridge og særðist þar. Hann var sæmdur "Military Medal"

fyrir hugrekki á vígvelli. Kom aftur til Canada í marzmán-

L:ði 1919, þá vinnufær.
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JÓNAS BJÖRN (PETER) GOODMAN.

Fæddur að Flögu í Vatnsdal í Húnavatnssýslu 27. júlí 1878.

Foreldrar hans: Benoní Guðmundsson, Guðmundssonar frá

Ferjubakka í Mýrasýslu, og Margrét Bjarnadóttir, Jónssonar

frá Steiná í Svartárdal í Húnavatnssýslu. Þau komu til Can-

ada 1887. Benoní nú skömmu látmn, en Margrét hefir

heimih að Glenboro, Man. Aður en Peter gekk í herinn 30.

nóvember 1915, hafði hann um 20. ára skeið starfað sem

i'.mferðasah fyru" ýms verzlunarfélög. Þó Peter færi til

Frakklands með herdeild smni, var hann ekki sendur á víg-

völl vegna gigtveiki og augnveiki, sem hvorttveggja þjáði

hann. Vann þar samt um tíma, en vinna sú reyndist honum
ofraun. Hann kom aftur til Canada 27. febrúar 1918.

Keypti sér þá bújörð í Argylebygð og stundar þar landbúnaS.

KJARTAN GOODMAN.

Fæddur í Winnipeg 4. febrúar 1 898. Foreldrar : Kristinn

Guðmundsson, Olafssonar frá Kalastaðakoti á Hvalfjarðar-

strönd í Borgarfjarðarsýslu, og Sigurbjörg Jónsdóttir, Sig-

urðssonar frá Ferstiklu á Hvalfjarðarströnd. Kjartan gekk

í herinn 10. ágúst 1915, og var kominn á vígvöll á Frakk-

landi í janúarlok 1916. Særðist 3. apríl í orustu við St. EIoi.

Hann kom aftur til Canada í árslok 1916. Kjartan er prent-

ari og á heima í Wmnipeg.

KRISTJÁN OCTO GOODMAN.

Fæddur 1. október 1896 í Winnipeg, Manitoba. Foreldrar:

Kristján Guðmundsson, sonur Guðmundar Sigurðssonar og

Málmfríðar Guðmundsdóttur frá Hólakoti á Mýrum; bjuggu i

Miðengi í Garðahverfi í Gullbrmgusýslu, — og Jóna Magnús-

dóttir, dóttir Magnúsar Brynjólfssonar og Þorbjargar Jó-

hannsdóttur prests á Hesti í Borgarfirði, er bjuggu að Dysjum

í Garðahverfi í Gullbrmgusýslu. Kristján Octo innritaðist í

herinn 1 1. janúar 1915, og fór frá Canada 5. febrúar 1915.

Var sæmdur "Good Conduct Stripe". Kom heim aftur 8.

október 1919. Hann er giftur Emely Alice Arlott. Hann

er bifreiðastjóri.
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OLI\'ER A. G00DM.4N.

Fæddur í Winnipeg 18. ágúst 1893. Sonur Niku'.ásar Guð-

r.'>undssonar, Pálssonar, og Önnu Jónsdóttur, sem bjuggu að

Hjálmsstöðum, en móðu- Olivers er Hallgerður Olafsdóttir,

Magnússonar og Guðnýjar Halldórsdóttur frá Gröf í Gríms-

nesi í Árnessýslu. Oliver gekk í 108. herdeildina í Selkirkbæ

l^ann 18. des. 1915, og sigldi áleiðis til Englands 12. sept-

ember 1916. Til Frakklands kom hann 17. júlí 1917. Þar

\ann hann að járnbrautalagnmgu á ýmsum svæðum, til

manna- og hergagnaflutnmga að skotgröfunum, um 13. mán-

aða tíma. Komst þá oft í mannraunu" cg miklar lífshættur.

V'ar þó ekki særður. Til Canada kom hann aftur í des-

ember 1918. Faðir hans er látmn og býr hann því með
móður sinni að Petersfield í Manitoba.

ÓSKAR GOODMAX (sjá III).

Sergeant SÆMUNDUR KRISTINN GOODMANSON.

Fæddur í Brandon, Manitoba, árið 1899. Foreldrar: Þor-

steinn Guðmundsson frá Njarðvíkum í Gullbringusýslu og

Hólmfríður Guðmundsdóttir frá Kirkjuhvammi á Vatnsnesi.

Sæmundur gekk í herinn sem undirforingi 18. desember

1915. Tók þátt í mörgum orustum á Frakklandi. Særð-

ipt þar. Kom aftur til Canada 8. maí 1919.

Sergeant OSCAR J. GOTTFRED.

Fæddur 2. október 1892 í Winnipeg. Sonur Jóhannesar

Gottskálkssonar frá Tóvegg í Kelduhverfi í Þingeyjarsýslu,

i)ú til heimilis að Jessie Ave., Wpeg. Foreldrar Jóhannesar

voru þau Gottskálk Jónsson, Gottskálkssonar frá Fjöllum. og

Lilja Jóhannesdóttir, ættuð úr Eyjafirði; en móðir Oscars,

kona Jóhannesar, er Sesselía Magnúsdóttir, Sæbjörnssonar

og konu hans Bjargar Ögmundsdóttur. Oscar innritaðist í

138. herdeildina 13. nóvember 1915. Fór frá Canada 20.

ágúst 1916. Tók þátt í flestum orustum, og særðist aldrei.

Kom aftur til Canada 22. marz 1919. Kona hans (nú látin)

var af enskum ættum. Atvinna hans er "Typewriter

Mechanic".
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Sergeant LEONARD GLADSTONE GRIFFITHS.

Fæddur í Victoria, B. C, 20. marz 1899. Sonur Josephs H.

Griffiths, af enskum ættum, cg Ahíðar Bjarnadóttur. Leonard

gekk í 67. herd. sem Sergeant þann 16. ágúst 1915. Hann

tók þátt í orustum við Vimy Ridge, í Sommehéraðinu, Pass-

chendaie og víðar, og særðist tvisvar. Kom aftur til Canada

21. júh' 1919, þá vmnufær. Hann starfar nú að rafleiðslu í

Victoriaborg. Þó Griffiths eigi enskan föður, telur hann sig

íslendmg, og er því hér talmn með íslenzkum hermönnum,

samkvæmt eigm ósk hans.

MATTHÍAS GUDMUNDSSON.

Fæddur 29_]anúar 1893 í Gaulverjabæjarhreppi í Arnessýslu.

Sonur Guðmundar Eh'asar Guðmundssonar, Vigfússonar, ætt-

aður frá Seljatungu í Gaulverjabæjarhreppi, og Guðrúnar

Stemgrímsdóttur, Grímssonar frá Kópareykjum í Reykholts-

dal. Fluttist með foreldrum sínum til þessa lands árið 1900.

Dvaldi fyrst í Dakota, en síðar í Foam Lake, Sask. Hann

innritaðist í hermn í Yorkton, Sask., 25. nóv. 1915, í 188.

herdeildma, en var færður yfu- í 96. Can. Highlanders. Fór

frá Canada 20. sept. 1916. Tók þátt í orustum við Vimy

Ridge, Passchendale, Somme, Arras, Amiens, Cambrai, Mons

og víðar. Særðist við Vimy Ridge, fékk skot í gegnum hand-

legg og kvið. Eftn- legu á sjúkrahúsum á Englandi fékk hann

fullan bata. Fór aftur yfir til Frakklands, og var þar til

stríðsloka. Var sæmdur heiðursmerki deildar sinnar, og fór

n-eð henni alla leið til Þýzkalands. Hann kom hemi aftur

19. maí 1919.

/0//.V ALBV.RT HALI. (sjá III).

JÓN HALLDÓR HALLDÓRSSON.

Fæddur 24. marz 1893 að Mountain, Norður Dakota, U. S.

A. Foreldrar: Kristján Halldórsson frá Nýpi á Skarðsströnd

og Sigurbjörg Ásgeirsdóttir frá Heydalsá í Slrandasýslu, nú

búandi að Padding Lake, Sask. Jón gekk í herinn 26. októ-

ber 1915. Tók þátt í orustum og særðist einu sinni. Kom
aftur til Canada 18. júlí 1918, þá vinnufær. Stundar land-

búnaðarvinnu.
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KÁRI ÓSKAR HANNESSON.

Fæddur í Winnipeg 26. september 1897. Foreldrar hans:

Kristján Hannesson, Magnússonar, frá Yztu-Görðum í Kol-

beinsstaðahreppi í Hnappadalssýslu, og Sigríður Ólafsdóttir,

Tómassonar. frá Grísatungu í Mýrasýslu. Kári gekk í herinn

I I. desember 1915. Tók þátt í orustum við Vimy Ridge,

Hill 70, Passchendale, Amiens og Arras, ásamt mörgum
smærri orustum öðrum. Særðist á handlegg og á báðum
fótleggjum, og var á sjúkrahúsum á Frakklandi og Englandi

frá 28. ágúst 1918, þar til hann var sendur til Canada 23.

september 1919. Hefir ekki náð fullri heilsu, en getur þó
stundað vinnu.

SIGURBJC)RX Ö. G. HELGASO.X (sjá III).

EDWIN HENDERSON.

1 æddur í Winnipeg 17. janúar 1893. Foreldrar: Jón Helga-

son Jónssonar frá Valabjörgum í Skagafirði, og Margrét Jón-

asdóttir, Sigfússonar frá Grófárgili í Skagafirði. Edwin gekk

í herinn 18. júní 1915. Hann fylgdi enska hernum (Imperial

Forces) um þnggja ára tíma, eða til stríðsioka. Kom aftur

til Canada 19. maí 1919. Vinnur nú að bókfærslu við

Merchants bankann í Wmnipeg.

HARALDUR HERMANNSSON.

Fæddur ánð 1893. Sonur Sigurðar Hermannssonar, úr

Mjóafirði, og Önnu S. Tómasdóttur frá Brekkukoti í Húna-

vatnssýslu. Haraldur gekk í herinn 18. nóvember 1915, og

sigldi til Englands með 108. herdeildinni í septcmber 1916-

Á Frakklandi tók hann þátt í orustu við Vimy Ridge og særð-

ist þar, og hafðist þá við á sjúkrahúsi á Englandi, joar til í

nóvember 1917, að hann fór aftur til Frakklands og tók þátt

í orustu við Amiens og særðist þar. Var þá á ný sendur á

sjúkrahús á Englandi, til 6 mánaða veru þar. Hann kom til

Canada í marzmánuði 1919 og var í 2 mánuði á hermanna-

spítala í Winnipeg áður en hann var leystur úr hernum í maí

1919.
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SVEINN INGILEIFUR HERMANNSSON.

Fæddur að Bnmneshjáleigu í Seyðisfirði 1898. Foreldrar

hans : Guðjón Hermannsson, fæddur á Þórustöðum á Vatns-

leysuströnd í Gullbringusýslu, og Magdalena, dóttir Sigurðar

Bjarnasonar og Ingibjargar Pálsdóttur á Grímsstöðum á Sel-

tjarnarnesi í Kjós. Með foreldrum sínum fluttist hann vest-

ur um haf árið 1904. Svemn gekk. í Strathcona riddaraliðs-

sveitina 29. júní 1915, en vék úr henni sama ár, en gekk

svo í canadiska Tank-hðið 30. maí 1918. Fór til Englands

3. júní sama ár, og með brezku Tank-sveitinni til Frakklands

27. sept. Til Canada kom hann aftur 29. maí 1919.

GESTUR ERNEST HJÁLMARSSON, M. M. & BAR.

Fæddur II. ágúst 1892 að Hallson P. 0., Norður Dakota,

U. S. A. Foreldrar Hjálmar Hjálmarsson, Jónssonar, ættað-

ur frá Sýrnesi í Aðaldal í Þingeyjarsýslu, og Friðrika S.

Jónsdóttir frá Skinnalóni á Melrakkasléttu í Þingeyjarsýslu.

Hjálmar og Fnðrika giftust hér í landi fynr meira en 40 árum
og hafa lengst af búið í Norður Dakota. Gestur gekk í her-

mn sem undirforingi 1. október 1915 og sigldi til Evrópu í

júní 1916. Hann tók JDatt í orustum við Somme, Lens, Hill

70, Passchendale, Amiens, Arras, Denain og Valenciennes.

Særðist tvisvar. Var sæmdur "Military Medal" fyrir vask-

lega framgöngu á vígvelli, og hlaut síðar viðauka-sæmdar-

merkið "Bar". Til þessa lands kom hann aftur heill heilsu

8. júlí 1919. Hann stundar gripaverzlun.

BJÖRN HJÖRLEIFSSON.

Fæddur að Árnes P. 0., Man., árið 1882. Sonur Hjörleifs

Björnssonar frá Litlakoti í Mýrdal í Skaftafellssýslu og Ragn-

hildar Árnadóttur frá Dyrhólum í sömu sýslu. Björn gekk í

herinn 24. júlí 1915. Sigldi til Evrópu í maí 1916. Barð-

ist á Somme-hersvæðinu 1916 og við Passchendale og Arras

1918. Særðist einu sinni. Kom aftur til Canada 6. júní

1919, þá vinnufær. Hann stundar tinsmíði.
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JÓN JÓNSSON HCNFJÖRD.

Fæddur aS Sauðanesi í Húnavatnssýslu árið 1872. Foreldr-

ar: Jón Jónsson frá Yztavatni og Helga Gísladóttir frá Flata-

tungu í Skagafirði. Jón gekk í herinn í júníbyrjun 1915,

og var settur í varðlið í British Columbia til að hafa eftirlit

með þýzkum föngum. Hann kom til Winnipeg og gekk í

197. herdeildina og fór til Englands 15. maí 1917. Vann

þar við skógarhögg til stríðsloka. Kom aftur til Canada í

janúar 1919. Stundar landbúnað í Kelowna, B. C.

GRANT THORSTEINSSON HÖJGAARD.

Fæddur að Garðar, Norður Dakota, L'.S.A. Foreldrar: Thor-

steinn Nicolai Höjgaard frá Krossavík í V'opnafirði og Ingi-

gerður Ófeigsdóttir frá Klausturseli á Jökuldal í Norður-

Múlasýslu. Gekk í 108. herd. árið 1915. Tók þátt í orustum

við Vimy Ridge, Passchendale og víðar á Frakklandi. Særð-

ist tvisvar. Var þó vinnufær, er hann kom aftur til Canada

16. marz 1919. Stundar landbúnað.

JOSEPH DANÍEL THORSTEINSSON HÖJGAARD.

Fæddur 1 4. júní 1 896 í Cavalier í Norður Dakota. Foreldrar

:

Þorsteinn Nicolai Höjgaard frá Krossavík í Vopnafirði og

Ingigerður Ófeigsdóttir frá Klausturseli á Jökuldal í NorSur-

Múlasýslu. Joseph gekk í 108. herd. 25. nóv. 1915. Tók

þátt í orustum við Cambrai og víðar á Frakklandi. SærSist

ekki. Kom aftur til Canada 7. marz 1919. Stundar dag-

launavinnu.
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EINAR JÓNSSON ÍSDAL.

Fæddur 19. nóvember 1894 í Selkirkbæ í Manitoba. For-

cldrar: Jón Pétur Isdal frá Háreksstöðum í Jökuldalsheiði

í Norður-Múlasýslu og Margrét Friðnksdóttir frá Marðarnúpi

í Vatnsdal í Húnavatnssýslu. Einar gekk í Bandaríkjaher-

inn 18. nóvember 1915. En fékk lausn frá herþjónustu í

aprílmánuði 1919.

FRIÐFINNUR KRISTJÖNSSON JÚHANNSSON (sjá III i

GISLI G. JÓHANNESSON.

Fæddur í Reykjavík á Islandi í maí 1892. Foreldrar hans:

Guðmundur Jóhannesson, ættaður úr Húnavatnssýslu, og Sig-

ríður Olafsdóttir, úr Reykjavík. Gísli stundaði fiskiveiðar

að Wmnipegosis, Manitoba, áður en hann gekk í herinn í

maímánuði 1915. Hann tók þátt í ýmsum orustum á Frakk-

landi á árunum 1916 og 1917, og varð eitt sinn fyrir eitur-

lofti. Til Canada kom hann aftur árið 1919. Gísli er gift-

ur konu af enskum æltum.

GUDNI JÓHANNESSON.

Fæddur að Keldunesi í Norður-Þingeyjarsýslu 1 1 . október

1867. Foreldrar: Jóhannes Árnason og Ingiríður Ásmunds-

dóttir frá Ytra-Álandi í Þingeyjarsýslu. Guðni gekk í hennn

21. júní 1915, og vann með honum í Evrópu, þar til hann

kom aftur til Canada í árslok 1919. Hann vann að skósmíði

í hernum, og var því ekki í orustum.
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ÁRNI JOHNSON.

Fæddur 11. janúar 1889 í Laugaseli í Helgastaðahreppi í

Þingeyjarsýslu. Sonur Jóns Jónssonar, Magnússonar frá

Hörgsdal í Mývatnssveit, og Margrétar Árnadóttur, Indriða-

sonar f rá Hálsgerði í Köldukinn í Þingeyjarsýslu. Árni gekk

í 44. herd. 25. sept. 1915, og var á vígstöðvum Frakka í

marz 1916. Tók þátt í orustum við St. Elois, Ypres og

Somme. Særðist í þeirri síðustu, svo af varð að taka hægra

fótinn um læri ofarlega; fékk og sár mikið á hægii hönd. Til

Canada kom hann — að mestu gróinn — 3. apríl 1917. og

stundar nú sknfstofustörf í Winnipeg. Árni er kvæntur

Sesselíu Björnsdóttur frá Selsstöðum við Seyðisfjörð í Norð-

ur-Múlasvslu.

EIÐUR JOHXSOX isjá IHK

EMIL ÁGCST JOHNSON.

Fæddur að Hensel, Norður Dakota, U. S. A., 29. nóvember

1 894. Sonur Kristjáns Jónassonar frá Móbergi í Ásum í

Húnavatnssýslu og Olínar Jónsdóttur frá Litlu-Giljá í Þingi í

sömu sýslu. Emil er kvæntur Önnu Þorgilsson, býr í Wmni-
peg og stundar rafleiðsluvinnu. Hann gekk í herinn 9. des-

ember 1915, og lagði af stað áleiðis til hervallar Frakklands

í febrúar 1916. Þar tók hann þátt í orustum við Ypres,

Kemmel Hill, Somme, Arras, Vimy Ridge, Hill 70 og Pass-

chendale. Særðist emu sinni. Kom til Canada að stríðinu

loknu, þann 20. desember 1918.

GUDMUNDUR ASGEIR JOHNSON.

Sonur Asgeirs Jónssonar frá Skaga í Dýrafirði í Isafjarðar-

sýslu og Sigríðar Þórðardóttur. Móðir hans er nú gift Þor-

steini Þorsteinssyni í Beresfoid, Man. Guðmundur innritað-

ist í 99. Manitoba Rangers 6. júní 1915, en var færður yfir

181 . herdeildina og fór með henni til Englands 9. apríl 1917.

Veiktist í Englandi og var á sjúkrahúsi í 3 mánuði. Var send-

ur til Canada 3. október 1917 og var 3 mánuði á sjúkrahúsí

í Winnipeg. Hann var til heimilis í Brandon, Man.
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GUÐMLNDUR GÍSLI JOHNSON.

Fæddur 3. september 1881 að Hallson, Norður Dakota, U.

S. A. Foreldrar: Gísli Jónsson frá Veðramóti í Skagafirði

og Guðrún Jóhannsdóttir frá Litlu-Gröf í Skagafjarðarsýslu.

Gekk í herinn 29. júní 1915. Tók þátt í orustum við Vimy

Ridge, Somme, Amiens og Arras. Varð fyrir eiturgasi. Kom
aftur til Canada 13. marz 1919. Hann var trésmiður í Ed-

monton, Alberta, áður en hann gekk í hermn.

Sergeant JÓHANN ARNÓR JOHNSON.

Fæddur í Skagafirði á íslandi 8. maí 1891. Foreldrar: Pét-

ur Jónsson frá Húsabakka í Hólmi í Skagafuði og Jóhanna

Jónsdóttir, Jónssonar, og Guðrúnar Stemsdóttur frá Sauðár-

króki. Jóhann gekk í herinn 20. marz 1915, og tók þátt í

orustum við Somme, Bully og á Vimy-hæðum. Hann var

undirforingi. Særðist hættulega á höfði og andliti, og lá í

sárum þeim nær árlangt. Kom aftur til Canada í lanúar

1918 og stundar nú sknfstofustörf. Hann telur sig til heimilis

í Calgary, Alberta, og er giftur konu af canadiskum ættum.

JOHX PETURSSOX JOHXSOX (sjá IHj.

JÓNAS TRYGGVI JÓNASSON JOHNSON.

Fæddur 1 7. ágúst 1 897 við Manitobavatn í Manitoba. For-

eldrar: Asgeir Tryggvi Jónasson frá Skútustöðum við Mývatn

og Margrét Kristjánsdóttir frá Daðastöðum í Skagafirði.

Jónas gekk í herinn 17. nóvember 1915. Við heræfingar

veiktist hann af botnlangabólgu í febrúar 1916. Varð að

þola uppskurð við sýki þeirri, en var ekki tahnn vígfær eftir

það, og var leystur frá heíþjónustu. Síðar náði hann svo

heilsu, að hann gat unnið við bifreiðakeyrslu, eins og áður

en hann gekk í herinn. Jónas er kvæntur ungfrú Ida Harriet

Jacobson.
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Lieut. KONRÁÐ KRISTINN JOHNSON.

Fæddur 13. marz 1897 í Selkirk, Man. Fósturforeldrar

:

Jörgen Jónsson og Guðný DavíSsdóttir, Daníelssonar frá

Daðastöðum í Reykjadal í Þingeyjarsýslu, en móðir Konráðs

var Snjólaug Þorsteinsdóttir og Sigurveigar Jóhannesdóttur

frá Laxamýri í sömu sýslu. Konráð gekk í 44. herd. í febr.

1915 og sigldi til Evrópu í maí það ár. Hann tók þátt í or-

i'.stu við Ypres. Varð þar fyrir heilahristingi við stórskota-

sprengingu. Gekk síðar í enska flugliðið og var gerður að

undirforingja. Kom aftur til Canada í júlímánuði 1919.

Hann stundaði miðskólanám í Winnipeg áður en hann gekk í

hermn.

ÓLAFL'R JOHXSQX (sjá III).

RAGNAR (ROGER) JOHNSON.

fæddur 15. marz 1888 í Mjóafirði á íslandi. Foreldrar:

Martemn Jónsson, ættaður úr Strandasýslu, og Helga Jó-
hannsdóttir, prests að Kálfafelli í Skaftafellssýslu. Þau hjón

fluttu af austfjörðum til Canada 1889. Ragnar gekk í herinn

1. september árið 1915 og var þar starfandi alt til

stríðsloka. Særðist ekki. Var í sveit þeirri, er fylgdi á eft-

ir Þ]óðver]um inn á Þýzkaland að stríðinu loknu. Kom
aftur til Canada 26. apríl 1919. Hann vinnur að stálþynnu-

smíði í Winnipeg. Kvæntur Ingibjörgu Jónsdóttur Helga-

sonar.

SVANBERGUR G. JOHNSON.

Sonur Guttorms Jónssonar, ættaðs úr Norður-Múlasýslu, og

Kristínar Lilju Gunnarsdóttur, Gíslasonar. Gekk í herinn 4.

október 191 5. Var kominn á vígvöll á Frakklandi 2. janúar

1917. Særðist í orustunni miklu við Ypres 14. nóvember

það ár. Var á sjúkrahúsum á Frakklandi og Englandi, þar

til í apríl 1918, að hann fór aftur á vígvöll. Varð þá fyrir

eiturgasi og var tvær vikur óvígfær. Fór svo í þriðja sinn

til vígvallar og særðist 3. október 1918. Fékk þá lausn frá

herþjónustu. Svanbergur er kvæntur Bertilínu Sigurðar-

dóttur og býr í Arnesbygð í Gimlisveit í Nýja Islandi.
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THORY (ÞÓRHALLUR) JOHNSON.

Fæddur 20. júní 1897 að Selárdal í Hörðudal í Dalasýslu.

Foreldrar hans: Þórhallur Jónsson, Jónssonar, úr Hörðudal,

(dáinn), og Sigurást Daðadóttir, Magnússonar hreppstjóra

á Núpi í Haukadal, nú að Innisfail P. 0., Alberta. Thory

gekk í herinn 23. marz 1915 og sigldi til Englands 12. sept-

ember það ár. Þar lærði hann alskonar heræfingar. Fór

svo til Frakklands 23. marz 1916. Tók þátt í orustum við

Somme, Vimy Ridge, Hill 70, Passchendale, Arras, Amiens,

Cambrai, Cana! du Nord, Pepuicourt, Hasnon og mörgum

fleiri orustum, og að síðustu með varðliðssveit til Þýzkalands.

Kom aftur til Canada 7. maí 1919. Var leystur frá her-

þjónustu 6. júní 1919, eftir hart nær 4 ára starf. Thory var

undirforingi í vélbyssudeild.

JÓHANNES GUÐMUNDUR JOHNSTON (sjá HI).

Lieut. EDWIN S. JOHNSON.

Fæddur í Reykjavík á íslandi 12. júlí 1897. Foreldrar hans:

Egill Jónsson, fæddur að Skildinganesi við Reykjavík, og Sig-

urlaug Jóhannesdóttir frá Eyjólfsstöðum í Vatnsdal í Húna-

vatnssýslu. Edwin ólst að mestu upp í Winnipeg, fékk góða

mentun og stundaði bókfærslu, þar til hann gekk í herinn í

október 1915. Fór til Englands í júnímánuði 1916. Fór

þaðan til Frakklands og gerðist flugstjóri (second b.euten-

ant) í flugliði Breta þar. Hann kom aftur til Canada í ágúst-

mánuði 1919. Vinnur nú við dagblaðið "Free Press" í

Winnipeg.

AÐALSTEINN JÓNASSON.

Fæddur í Selkirk, Manitoba, 12. marz 1897. Foreldrar

hans: Hermann Jónasson og Ósk Sigurðardóttir, er bjuggu

á Akureyri á íslandi. Aðalsteinn gekk í 144. herd. 22. marz

1915. Hann getur ekki um starf sitt í hernum. Hann stund-

ar nú landbúnað að Howardville, Manitoba.

STEFAN JÓNASSON (sjá HI).

SVEINN JÖNASSON (sjá III).

'é
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EMIL THEODORE JÓNSSON.

Fæddur 16. september 1894 í bænum Mmneota, Mmn., U.

S. A. Foreldrar hans: séra Björn Björnsson, Jónssonar, frá

Ási í Kelduhverfi í Þmgeyjarsýslu, nú prestur Fyrsta Lút.

safnaðar í Wmnipeg, og fyrri kona hans, Sigurbjörg Stefáns-

GÓttir, Gunnarssonar, bróður séra Sig. á Hallormsstað. Emil

gekk sem undirformgi í hermn vorið 1915, og fór til Evrópu

með 223. herdeildmni frá Wmnipeg, en heilsa hans leyfði

ekki, að hann kæmist á vígvöll. Hann var því leystur frá

herþjónustu og kom aftur til Canada ánð 1917. Hann
stundar nú sknfstofustörf í Winnipeg.

JÓN AXEL JÓNSSON.

Fæddur í Selkirk, Manitoba, 27. apríl 1895. Foreldrar hans:

Jón Jónsson frá Torfastöðum í Jökulsárhlíð í Norður-Múla-

sýslu og Guðlaug Sigfúsdóttir frá Straumi í Hróarstungu í

sömu sýslu. Þau hjón búa í Selkirk og stundar Jón trésmíð-

ar. Jón Axel gekk í herinn í júní 1915. Hann tók þátt í

ýmsum orustum á Frakklandi. Særðist nokkrum sinnum, en

aðallega þó í eitt skifti, er sprengikúla frá Þjóðverjum lær-

braut hann og lagði á sjúkrabeð um nokkurra mánaða tíma.

Hann var leystur frá herþjónustu í janúar 1919, þá sem næst

vmnufær. Aður en hann fór í hermn stundaði hann búðar-

störf í Selkirk.

LIEUT. JÓHANNES LAXDAL.

Fæddur í Winnipeg 5. febrúar 1898. Foreldrar: Böðvar

Gíslason, Steindórssonar frá Þrándarkoti í La.xárdal í Dala-

sýslu, og Ingibjörg Sigurðardóttir, Sigurðssonar, frá Hróð-

nýjarstöðum í Laxárdal í Dalasýslu. Jóhannes gekk í her-

inn 18. janúar 1915. Hann vann að hergagnaflutningum í

2'/2 ár, og gekk eftir það í flugdeild hersins og hafði lokið

flugnámi, þegar vopnahlé samdist. Hann særðist ekki og kom
aftur til Canada 14. júlí 1919. Jóhannes var aðeins 1 7 ára

gamall, þegar hann gekk í herinn.

J.ÍKOB LIXDAL (sjá III).



LIÐSMANNASKRÁ 89

Lieut. WALTER (VALDIMAR) J. LINDAL.

Hann er sonur Jakobs Líndal, Hanssonar á Þóreyjarnúpi, og

Ó'inu Hannesdóttur, Þorvarðarsonar, prests á Breiðabólsstað

í Vesturhópi. Móðir Önnu var Hólmfríður, dóttir Jóns

Bjarnasonar stjörnuspekings í Þórormstungu. Walter er

fæddur 22. apríl 1 887 á Þóreyjarnúpi og fluttist vestur um
haf með foreldrum sínum sama ár; ólst upp hjá þeim, en þau

bjuggu á ýmsum stöðum í Manitoba og Sask. Hann innrit-

aðist við háskóla Manitoba 1905, útskrifaðist þaðan með
liæstu einkunn og silfur-verðalaunapenmg í stærðfræði 1911.

Lögfræðisprófi lauk hann í Saskatchewan árið 1914. Inn-

ntaðist í hermn 1915, gekk í 223. herdeildma 1916, skipað-

ur þar kapteinn. Fór til Englands 191 7, og til vígvallar sam-

sumars sem Lieut. í 27. hersveitmni. Varð fyrir eiturgasi ó-

vinanna og sýktist. Komheiml9l8. Lauk lögfræðisprófi í

Manitoba sama ár og stundar nú málafærslu í Winnipeg.

Kvæntur Jórunni Magnúsdóttur, Hinrikssonar frá Church-

biidge, Sask. Er hún einnig lögfræðmgur og útskrifuð frá

Manitoba-háskóla.

Liciitcnant Sí'F.IXBJÖRX I.OPTSSOX (sjá IIIi.

SIGURÐUR LUNDAL.

Fæddur í Winnipeg 15. desember 1895. Foreldrar: Arni

Lundal Guðmundsson, Guðmundssonar, frá Arnþórsholti í

Lundareykjadal, og Margrét Sigurðardóttir frá Jaðri á Akra-

nesi. Sigurður gekk í herinn í desember 1915. Hann tók

þátt í orustum við Vimy Ridge, Fresnoy, Hill 70, Passchen-

dale, Amiens, Arras og Cambrai. Særðist einu sinni og kom

aftur til Canada í júní 1919, þá vinnufær.

GVSTAF Í. MAGXrSSOX (sjá III).

LEONARD MAGNOSSON.

Tæddur í Carberry, Manitoba, 30. júní 1895. Sonur J.

Valdimars prentara Magnússonar (Jónssonar skipstjóra á Ak-

ureyn á íslandi), og Steinunnar Stefánsdóttur, Þorlákssonar,

úr Vestmannaeyjum. Leonard gekk í Canadahennn 1 4. júní

1915, og eftir all-langa dvöl við heræfingar á Englandi var

hann kommn á vígvöll Frakka í september 1916. Tok þátt

í orustum við Somme, Vimy Ridge, Hill 70, Passchendale og

Lens. Komst ósærður úr þeim öllum. Vorið 1918 fór hann

til Englands að nema fluglist, og hafði lokið því námi, þegar

friður komst á. Hann kom aftur til Canada 1 1. júlí 1919.

Stundar nú vinnu í heildsöluhúsi í Winnipeg, þar sem hann

vann áður en hann gekk í herinn.
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MAGNÚS MAGNÚSSON, D. C. M.

Fæddur 19. ágúst 1885 að Hafnarhólmi í Strandasýslu. Son-

ur Magnúsar bónda og hafnsögumanns í Hafnarhólmi og Guð-

rúnar Mikkaelsdóttur frá Hellu við Stemgrímsfjörð. Magnús
átti heima við Bolungarvík og sótti sjó áður en hann kom til

Canada. Gekk í 90. herdeildina í Winnipeg 12. nóv. 1915.

Fór til Englands í maí 1916. Til Frakklands með 27. deild-

inni í ágúst það ár. Tók, í samfleytta 18 mánuði, þátt í öll-

um orustum við Somme, Passchendale og Vimy Ridge. Særð-

ist einu sinni. Var sæmdur heiðursmerki fyrir hreysti og snar-

væði. Einn síns liðs tók hann vélbyssu af óvinaflokki, feldi

fjóra en rak hina á flótta. Blaðið "London Gazette", dags.

28. marz 1918, fer lofsamlegum orðum um verk þetta. Magn-

ús kom aftur til Canada 27. des. 1918. Hann var kvæntur

Elenoru Kr. Pétursdóttur, Oddsonar, kaupmanns í Bolungar-

vík, og misti hana árið 1911 eftir eins árs hjónaband, og

seinna son, sem þau hjón höfðu eignast. Magnús er tæplega

vinnufær enn. Er að læra vélafræði í Winnipeg.

JÓHAINN E. MAGNOSSON, M. M.

Fæddur 24. júní 1897 að Torfastöðum í Norður-Múlasýslu.

Foreldrar: Magnús E. Magnússon frá Hamborg og Gróa Ein-

arsdóttur frá Götu í Norður-Múlasýslu. Jóhann gekk í

43. deild Canadahersms — Cameron Highlanders — 24.

lúlí árið 1915. Hann tók þátt í orustum við Ypres, Vimy
Ridge, Lens, Passchendale, Amiens, Arras, Cambrai, Mons og

víðar. Hann var sæmdur "Military Medal" fyrir sérstakt

snarræði á hættustund í orustu. Kom aftur til Canada 24.

marz 1919, þá vinnufær; hafði þó særst einu sinni á vígvelli.

Hann vinnur við verzlun í Winnipeg.

JÖX MAGXÚSSON (sjá III)

JÓN MAGNÚSSON.

Fæddur 9. september 1895 að Heiðarseli í Gönguskörðum.

Foreldrar: Magnús Benediktsson frá Grísatungu í Borgar-

firði (nú látinn) og Guðný Jónasdóttir, nú búsett á Sauðár-

króki á Islandi. Jón innritaðist í 79. herdeild Skota þann

15. desember 1915, en vegna veikinda var hann ekki sendur

úr landi, og var leystur frá herþjónustu 23. janúar 1916.

Stundar bændavinnu að Belmont, Manitoba.
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CHRISTOPHER J. MIDFORD.

Fæddur í Víðidalstungu í Húnavatnssýslu 2. desember 1893.

Sonur Jóhanns Kristóferssonar á Skeggjastöðum í Miðfirði

í Húnavatnssýslu og Margrétar Friðriksdóttur, ættaðrar af

Suðurlandi. Christopher gekk í Fort Garry riddaradeildina

í Winnipeg 25. ágúst 1915. Fór með henni til Englands um
haustið, og til Frakklands í febrúar 1916. Hann tók þátt í

orustum við Somme, Leone Quentin, Cambrai. í síðustu or-

ustunni særðist hann af kúluskoti í hálsinn og lá hjálparlaus

á vígvellinum í meira en sólarhnng, þar til Þjóðverjar, sem

\)á komu til að kanna valinn, fundu hann og fluttu sem fanga

til Þýzkalands og hjúkruðu honum þar. Seint í maí 1918

fékk hann faraleyfi til Englands og var þar á spítala, unz

hasn fór til Canada aftur í október 1918, með vingjarnlegt

bréf frá konungi Breta í vasanum.

JOHN MITCHELL.

Fasddur í Winnipeg 2. nóvember 1896. Sonur Mitchells,

ættaðs af Englandi, og Helgu Pálsdóttur frá Stóra-Núpi í

Húnavatnssýslu á Islandi. John gekk í 61. herdeildina 2.

desember 1915 og fór með henni til Englands í marz 1916.

Á Frakklandi tók hann þátt í orustum við Ypres, Somme og

Vimy Ridge. Hann særðist 10. apríl 1917 og var sendur til

Englands til lækninga. I ágúst 1918 hvarf hann aftur til

Frakklands og var skipaður undirforingi. Fór svo með Can-

adahernum til Þýzkalands í janúar 1919, en hvarf aftur til

Canada í aprílmánuði sama ár. Hann er til heimilis í Selkirk,

Manitoba.

VILHELM XORMAX (sjá III).

NORQUAY JÓNAS OLIVER.

Fæddur 16. desember 1896 að Gimli, Manitoba. Foreldr-

ar: Eggert Jónsson Oliver, Ólafssonar, fyrrum ritara Norður-

og Austuramtsins á Islandi, og Vilborg Lovísa Pálsdóttir,

Jónssonar frá Tungu í Fáskrúðsfirði. Norquay stundaði

lögfræðisnám í Prince Albert, Sask., áður en hann gekk í

53. herdeildina 15. sept. 1915. Sigldi til Englands í apríl

1916. Var kominn á vígvöll á Frakklandi 1. júní það ár.

Tók þar þátt í orustum við Somme, Vimy Ridge og Passchen-

dale. Særðist á vinstri handlegg í Passchendale-orustunni

31. október 1917. Kom aftur til Canada í apríl 1919.

Kvæntist í september það ár ungfrú Eunice Mildred Ruttan.

Hann hefir, síðan hann kom úr stríðinu, tekið fullnaðarpróf

í lögum og stundar nú lögfræðisstörf í Prince Albert.
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GÍSLI ÓLAFSSON. St. G. C.

Fæddur 29. desember 1896 að Foam Lake P. 0., Sask. For-

eldrar: Stefán Olafsson og Guðrún Hmnksdóttir, ættuð úr

Árnessýslu. Gísli gekk í 68. herdeildina 1 1. desember 1915.

Sigldi til Evrópu í apríl 1916. Tók þátt í orustum \\b Vimy
Ridge og Somme. Særðist tvisvar. Var sæmdur St. George

krossi fyrir ósérhlífni og ötula framgöngu. Kom aftur til

Canada 23. marz 1918. Stundar landbúnaðarvmnu.

HJÖRTUR ÓLAFSSON.

Fæddur 1 4. desember 1 893 í Carberrybæ í Manitoba. For-

eldrar hans : Jón Ólafsson frá Reykjavík og Rósinkransa

Hafliðadóttir, Helgasonar í Efstadal í Ögursveit í Isafiarðar-

sýslu. Hjörtur gekk í canadiska riddaraliðið 28. júní 1915.

Hann tók þátt í mörgum orustum á Frakklandi. Særðist J>ó

ekki, og kom aftur til Canada í júnímánuði 1919, eftir fjögra

ára herþjónustu. Áður en hann gekk í herinn, var hann

ritari við Dominion bankann í Wmnipeg. Faðir hans er

löngu látinn, en móðirin býr í Brandonborg, Manitoba.

MAGxrs .irxirs ólafssox (sjá iii).

ÓLAiFUR ÓLAFSSON.

Fæddur 24. júni 1886 á ísafirði á íslandi. Foreldrar: Jón

Ólafsson frá Reykjavík og Rósinkransa Hafliðadóttir, Helga-

sonar í Efstadal í Ögursveit í ísafjarðarsýslu. Olafur stund-

aði rakaraiðn í Winnipeg, áður en hann gekk í hennn 14.

ágúst 1913. Hann meiddist á Englandi í júlí 1916, svo að

hann var ekki talinn vígfær, og var því leystur frá herþjón-

ustu og sendur heim til Canada í maí 1917.
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Sergeant PAUL BJARNI PAULSON, M.M.

Fæddur 26. maí 1896 að Dundee P. 0., Alberta. Foreldrar:

Árni J. Pálsson frá Kömbum í Ljósavatnsskarði í Þingeyjar-

sýslu og Guðbjörg Eyjólfsdóttir frá Geitdal í Sknðdal í Suður-

Múlasýslu. Paul gekk í 78. herd. 15. ágúst 1915. Tók þátt

í mörgum orustum á Frakklandi, svo sem vi5 Vimy Ridge,

Ypres, Somme, Passchendale, Amiens og á ýmsum fleiri stöð-

um. Settur Sergeant. Hann særðist í orustunni við Amiens

II. ágúst 1918, af skoti í gegnum hálsinn aftanvert. Var

sæmdur "Military Medal" fynr hraustlega framgöngu gegn

óvinaflokki, og fyrir hyggilega stjórn deildar þeirrar, sem

hann barðist með eftir að fonngi hennar var fallinn. Paul

kom aftur til Canada í apríl 1919, þá vinnufær, og stundar

nú landbúnað með föður sínum, að Glenboro, Manitoba.

Móðir hans er látin.

LÁRUS M. E. PÉTURSSON.

Fæddur að Nýjabæ á Akranesi í Borgarfjarðarsýslu 29. apríl

1892. Sonur Magnúsar Einarssonar, Þorfinnssonar, Péturs-

sonar, frá Hvítanesi í Borgarfjarðarsýslu, og Rósu Arnadótt-

ur, Sigurðssonar, frá Litla-Hrauni í Hnappadalssýslu. Lárus

gekk í hennn 6. desember 1915 og starfaði lengst af í fyrstu

stórskotadeild Canadahersins, þar til stríðinu lauk. Hann tók

þátt í orustum við Vimy Ridge, Hill 70, Hill 60, Ypres, Arras,

Cambrai, Valenciennes og Mons. Fór, eftir að vopnahlé var

sett, með setuliðsdeild til Bonn á Þýzkalandi. Hann særðist

aldrei og kom aftur til Canada 13. maí 1919. Lárus er gift-

ur konu af enskum ættum og stundar húsgagnasmíðar í

Winnipeg.

]]iijjAM PRnncE isjá III).

INDRIDI FRIÐRIKSSON REINHOLT.

Fæddur 1 6. september 1 862 á Kaupangi við Eyjafjörð á ís-

landi. Foreldrar: Friðrik Jafetsson Reinholt og Sólveig

Rebekka Benediktsdóttir frá Reykhúsum í Hrafnagilshreppi í

Eyjafjarðarsýslu. Gekk í 50. herdeildina 24. sept. 1915.

Leystur frá herþjónustu 31. janúar 1917. Tók tvisvar þátt

í orustu. 3. júlí 1916særðist hann lítillega af byssusting, í

návígi. En að Baupaume á Frakklandi, þann 28. nóvember
1916, varð hann fyrir allþungum meiðslum á augum, baki og

á hægri ökla.
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FRIDRIK LEWIS REINHOLT.

Fæddur 26. desember 1888 að Alma. Cavalier Co.. N. D.,

U. S. A. Foreldrar: Indriði F. Reinholt. að Red Deer, Alta.,

og Björg Jasonardóttir, Þórðarsonar, og Önnu Jóhannesdótt-

ur. fædd og uppalin í Húnavatnssýslu. Gekk í herinn í

febrúarmánuði 1915. Leystur frá herþjónustu seint í nóv-

ember 1919. Tók þátt í mörgum stórorustum. t. d. við

Ypres3.— 13. júní 1916. Slapp þaðan heill á húfi. en særð-

ist allhættulega 28. september 1916. í bardaga við Somme.
Komst þó svo til heilsu. að hann gat tekið þátt í orustunni við

\ imy Ridge. Fékk stöðu við "Head Quarter Staff". Kvænt-

ur og á heimili í Edmontonborg. Stundar þar iðn sína, húsa-

og brúasmíðar.

^^^Hfl^^^j.
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GUNNAR GUTTORMUR SIGURÐSSON.

Fæddur í Selkirk, Manitoba. Foreldrar: Sigvaldi Sigurðs-

son frá Harðbak á Sléttu í Þingeyjarsýslu og Margrét Árna-

dóttir frá Setbergi í Borgarfirði austur. Gunnar gekk í 79.

herd. í ágúst 1915 og sigldi til Evrópu í desember það sama

ár. Hann tók þátt í orustum á Frakklandi við Ziilebeck,

Somme og Vimy Ridge. Honum var veitt lausn frá herþjón-

ustu í september 1917, bæði fyrir það, hve ungur hann var,

og l^að einnig, að þrír bræður hans voru þá ýmist fallnir eða

höfðu dáið af öðrum orsökum. Gunnar var málan áður

en hann gekk í herinn. Býr hjá foreldrum sínum í Winnipeg.

GUÐMUNDUR JÓXSSOX SIGURÐSSOX (sjá IH).

HJALMAR STEPHAXlUS SIGURÐSSOX i sjá III).

Srgt. JÓHANN SIGURÐUR SIGURÐSSON.

Fæddur 2. nóvember 1897 í Westbourne, Manitoba. For-

eldrar: Friðbjörn Jóhannsson, Sigurðssonar, úr Vopnafirði,

og Guðrún Erlendína Sigurðardóttir frá Hamri í Hörðudal í

Dalasýslu. Hann gekk í 45. herd. í október 1915 og sigldi til

Evrópu í apríl 1916. Tók þátt í orustum við Somme. Særð-

ist lítillega. Kom aftur til Canada í júlí 1918. Stundar nú

vélasmíði í Selkirk, Man. f

\

JÓN ÁRNI GUÐNI SIGURÐSSON.

Fæddur árið 1896 í Reykjavík á íslandi. Foreldrar: Sig-

urður Jónsson og Oddný Arnadóttir, búsett í Reykjavík á

l'slandi. Jón gekk i 108. herd. 3. des. 1915. fók þátt í

orustum við Hill 70 og Vimy Ridge. Særðist tvisvar, á

höfði, handlegg og fótlegg. Kom aftur til Canada í janúar

1919, þá vinnufær. Stundar algenga vinnu í Winnipeg.
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VALDIMAR JÓN SIGURDSSON, M. M.

Fæddur að Hnausa P. 0., Manitoba, 8. marz 1896. For-

c'drar: Jón Sigurðsson Björnssonar, og Guðfinnu Oddsdóttur

frá Hryggstekk í Sknðdal í Suður-Múlasýslu, og Kristín Jóns-

dóttir frá Grænavatni í Þingeyjarsýslu. V'aldimar gekk í

riddarasveit Canadahersms 4. nóvember 1915. Tók þátt

í orustum við Somme, \ imy Ridge, Lens, Passchendale, .Am-

iens, Cambrai, Canal du Nord og Valenciennes. Særðist

aldrei. Var sæmdur undirformgjatign á vígvellmum og hlaut

auk jjess "Miiitary Medal" fyrir hermanniega framgöngu á

vígvelli. Hann kom heim aftur til Canada 13. júní 1919.

Stundar búskap að Víðu- P. 0., Manitoba.

SIGTRYGGUR l'ALDEMAR SIGURÐSSOX (sjá III).

SIGÞÓR SIGURBJORX SIGURÐSSOX fsjá III).

JOHN SIMONSON.

Fæddur 1. apríl 1892 á Seyðisfirði á Islandi. Foreldrar:

Guðmundur Símonarson frá Litlabæ í Landeyjum í Rangár-

vallasýslu og Sigríður Pálsdóttir frá Hofsnesi í Öræfum í

Austur-Skaftafellssýslu. John gekk í Bandaríkjahennn ár-

ið 1915, og hafði hlotið heiðurspening sem bezta skytta í

öllu Californiaríki. Var sendur til þjónustu á Philippine-

eyjarnar. Er enn í hernum og hefir aðsetur í California.

Capt. JOSEPH B. SKAPTASON.

Fæddur að Hnausum í Húnavatnssýslu 14. nóvember 1873.

Foreldrar: Björn Stefán Jósephsson, Skaptasonar, héraðs-

læknis, og Margrét Stefánsdóttir. Joseph gekk í 108. her-

deildina 4. desember 1915 og var skipaður gjaldken hennar

og sæmdur kapteinstign. Starfa þessum hélt hann til enda-

loka stríðsins. Hann fór með deild sinni til Englands í sept-

ember 1916 og var þar fram til ágústmánaðar 1917, er hann

var sendur til Frakklands til 78. deildannnar frá Wmnipeg.

Með þeirri deild var hann eitt ár, og síðan með verkfræðinga-

deild, þar til í janúar 1919, að hann var kallaður heim til

Winnipeg, til þess að sinna fjármálastörfum við aðalherstöð-

ina þar. En frá herbjónustu var hann leystur 31. júlí það

ár. Joseph er kvæntur Jóhönnu Guðrúnu Símonaidóttur,

Símonarsonar, frá Gönguskörðum í Skagafirði, hálfsystur

f'r Valtýs Guðmundssonar í Khöfn.

STAXLEV SiIITH isjá III).
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Lieut. BJÖRN STEFÁNSSON.

Fæddur á Litla-Bakka í Hióarstungu í Norður-Múlasýslu 19.

janúar 1887. Foreldrar: Stefán Björnsson og Guðríður

Björnsdóttir, sem þar bjuggu, en fluttu til Manitoba árið

1889 og bjuggu lengst af síðan að Mary Hill, Man. Björn

er háskólalærður og útskrifaðist í lögvísi frá Manitoba-há-

skólanum árið 1915. Það ár gekk hann í Canadaherinn og

var skipaður Lieulenant. Hann var í orustum á Frakklandi.

Formgi í flugliði Breta. 1918 var skip hans skotið niður og

hann særður miklu sári, svo honum var eigi vænt lífs. Varð

þó græddur og kom aftur til Canada að stríðinu loknu. Stund-

ar lögfræðisstörf í Winnipeg. Faðir hans lézt árið 1913,

en móðirin er enn á lífi.

Capt. WILLIAM SAMUEL STEPHENSON, M.C.,D.F.C.,C.G.

Fæddur 1 1. jan. 1896 í Winnipeg. Foreldrar: Vigfús Stef-

ánsson af Skógarströnd í Snæfellsnessýslu og Kristín Guð-

laugsdóttir frá Kóngabrekku í sömu sýslu. William gekk í

verkfræðingadeiIdCanadahersins 1915, og sigldi til Englands

snemma árs 1916. Lærði fluglist og var skipaður flugstjóri í

atlögum á vígvelli. Fyrir áræði, dugnað og skothæfni var

hann álitinn í fremstu röð flugmanna brezka hersins; skaut

niður 18 þýzkar flugvélar. Hann var sæmdur kapteinstign

og "Military Cross", Distinguished Flying Cross" og "Croix

de Guerre". Þessi merki eru eingöngu veitt fyrir afburða

hreystiverk. Capt. Stephenson særðist af skoti í fótlegginn í

Aisne—Marne-orustunni í júlí 1918. Aftur kominn til Can-

ada í marz 1919, 'þá sem næst vinnufær. Er nú umsjónar-

maður Stephenson-Russell félagsins í Winnipeg.

ÞORVARÐUR SVEINBJÖRNSSON.

Fæddur 21. marz 1889 á Akranesi á íslandi. Sonur Svein-

bjarnar Þorvarðarsonar og Margrétar Kristjánsdóttur frá

Sýruparti á Akranesi. Þorvarður gekk í Strathcona riddara-

Iiðið 2. janúar 1915 og sigldi til Evrópu 23. júní bað ár.

Hann tók þátt í ýmsum orustum á vígvöllum í Frakklandi og

Belgíu, um þnggja ára skeið, en vill að öðru leyti ekkert um
það mál segja. Hann kom aftur til Canada 2. iúní 1919,

eftir meira en fjögra ára herþjónustu. Áður en hann gekk

í herinn vann hann að trésmíðum í Langreu-h, Manitoba.
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VERNHARDUR SVEINSSON.

Fæddur að Winnipeg Beach ári5 1894. Sonur Sveins Krist-

jánssonar frá Hrauni í Helgastaðarhreppi og Veróníku Þor-

kelsdóttur frá Víðiken í Ljósavatnshreppi; þau bjuggu að

Bjarnarstöðum í Bárðardal í Suður-Þingeyjarsýslu. Vern-

harður gekk í herinn í desember 1915. Vann fyrst sem hrað-

boði, og svo um tveggja ára tíma í brezka flugliðinu. Særð-

ist ekki. Kom aftur til Canada 20. júlí 1919. Hann er úr-

smiður að iðn og vinnur við verzlun í Dafoe, Sask. Hann er

kvæntur og heitir kona hans Frieda.

LEIFUR ERIC SÖLVASON.

Fæddur í Winnipeg 15. september 1895. Foreldrar: Sölví

Sölvason frá Króki á Skagaströnd og María Pálína Hallgríms-

dóttir frá Gröf í Kaupangssveit í Eyjafirði. Leifur gekk í

herinn 18. desember 1915 og hélt skömmu síðar til Englands.

Þaðan var hann sendur með hersveit til Austur-Afríku, og

Jjar fékk hann sýki þá, sem nefnd er "Black Water Fever".

Var þá talinn ófær til frekari herþjónustu og sendur heini

til Canada árið 1917.

RCTCR SIGURÐL'R SöLÍ'ASOX ísjá III).

STEFÁN SÖLVASON.

Fæddur í Winnipeg 28. janúar 1893. Atti heima í Sel-

kirk, Man. Foreldrar: Gunnlaugur Sölvason, fæddur á

Þverá í Hrollaugsdal i Skagafjarðarsýslu, og Guðríður Helga-

dóttir frá Ólafsvöllum á Skeiðum í Árnessýslu. Gekk í 108.

herd. 20. nóv. 1915. Tók þátt í orustum við Passchen-

dale og umhverfis Vimy Ridge og Arras. Varð fyrir eitur-

lofti á Arras-orustusvæðinu í apríllok 1918. Kom aftur til

Canada 6. júní 1919. Stefán er giftur konu af enskum ætt-

um. Hann kennir hljóðfæraslátt.

JÓX SIGrARÐUR THOMPSOX (sjá III).
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ÁRNI THODLACIUS.

Fæddur í Stykkishólmi á íslandi 15. apríl 1877. Foreldrar:

Daníel Thorlacius frá Stykkrshólmi og Guðrún Jósepsdóttu',

Skaptasonar, frá Hnausum í Húnavatnssýslu. Áini gekk í

79. herdeildina, "Canadian Cameron Highlanders", þann

19. ágúst 1915. Hann tók þátt í orustum við Vimy Ridge,

Lens, Hill 70, Passchendale og víðar. Hann særðist á

Frakklandi og misti þá vinstri handlegginn, í maí 1918.

Kom aftur til Canada í október það ár. Var sæmdur heiðurs-

merki. Hann er, eins og gefur að skilja, aðeins vinnufær með
hægri handleggnum, en hefir þó með sæmd unnið fyrir sér

síðan hann kom til baka úr stríðinu. Hann er kvæntur Guð-

finnu Jónsdóttur, sem ættuð er úr Reykiavík.

EDWARD JÚLIUS THORLAKSON.

"Idrar

:

Fæddur 1. júh' 1899 að Big Point, Manitoba. Forei

Magnús S. Thorlákson frá Vestmannaeyjum og Moníka Ein-

arsdóttir Suðfjörð, ættuð úr Barðastrandarsýslu, bjuggu að

Churchbndge, Sask. Edward gekk í 44. herd. 19. apr. 1915.

Tók t>átt í orustum við Ypres, Somme, Vimy Ridge, Amiens,

Cambrai og Mons. Særðist ekki. Kom aftur til Canada 26.

maí 1919. Hann var stúdent við Wesley College í Winni-

peg áður en hann gekk í herinn, og stundar ennþá nám.

JÓHAXXES STEFJXSSON THORLAKSSOX (jjú Hl).

STEFAN SUE>FJÖRÐ THORLAKSON.

Fæddur 10. desember 1897 að Duck Island, Manitoba. For-

eldrar: Magnús S. Thorlakson og Moníka Einarsdóttir Suð-

fjörð, bjuggu að Churchbridge. Stefán gekk í 44. herd.

19. apríl 1915. Tók þátt í orustum við Ypres, Somme,
Vimy Ridge, Hill 70, Passchendale, Amiens, Cambrai og

Mons. 1 einu orði sagt, var í öllum orustum frá marz 1916
til stríðsloka. Særðist aldrei. Kom aftur til Canada 15.

apríl 1919. Stundar landbúnað.
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BRAGI THORSTEINSSON.

Fæddur að Bellingham, Wash., U. S. A., 22. júlí 1895. Atti

heima í Vancouverborg, B. C. áður en hann gekk í hjúkr-

unardeild Canadahersins 20. júní 1915. Foreldrar hans eru

Þorfinnur Þorsteinsson frá Reykjavík og Guðrún Bergsteins-

dóttir frá Torfastöðum í Fljótshlíð. Bragi sigldi frá Canada

í ágúst 1915. Vann tvö ár í Saloníku á Balkanskaganum,

en eftir það á Frakklandi. Var í hrakningum með Serbum í

nóvember 1915. Á Frakklandi tók hann þátt í orustum við

H;!! 70 og Lens, og særðist þar. Kom aftur til Canada í

júh' 1919. Hann var sæmdur heiðursmerki fyrir hermanns-

starf sitt.

HÖRÐUR THORSTEÍXSSOX ísjá III).

THORSTEINN THORSTEINSSON.

Fæddur 10. október 1892 í Bolungarvík í Isaf]arð?rsýslu.

Foreldrar: Jón Þorsteinsson frá Barmi í Gufudalssveit í

Barðastrandarsýslu og Markúsína Knstjánsdóttir frá Borg í

Arnarfirði í Isafjarðarsýslu. Thorsteinn gekk í 65. herd. 14.

nóvember 1915. Tók þátt í orustum við Ypres og Somme.

Særðist einu sinni. Kom aftur til Canada í apríl 1917.

Stundar landbúnað í Peace River héraðinu í Albertafylki.

TRYGGVI THORSTEINSSON.

Fæddur 20. september 1898 að Kolkuósi í Skagafjarðar-

sýslu. Foreldrar: Tómas Thorsteinsson frá Núpakoti í

Rangárvallasýslu og Guðrún Jóelsdóttir frá Sauðanesi á

Upsaströnd í Eyjafjarðarsýslu. Tryggvi gekk í 44. herd. 20.

september 1915 og sigldi til Evrópu í nóvember það ár.

Hann tók þátt í orustum við Ypres og særðist þar. Kom
aftur til Canada 7. janúar 1919. Hefir enga fasta atvinnu,

þegar þetta er ritað, en vann að prentiðn áður en hann gekk

í hennn.

ÞORSTEIXX THORSTEIXSSOX isj^ III).
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ÞÓRDUR ADAl^TEINN THORSTEINSSON.

Fæddur 7. janúar 1884 í Reykjavík á íslandi. Foreldrar:

Steingrímur Thorsteinsson skáld og kona hans Guðríður

Birgitta Eiríksdóttir frá Reykjavík (bæði dáin). Gekk í 90.

herd. 7. nóv. 1915. Tók þátt í orustum á Fiakklandi við

Lens, Vimy Ridge, Fresnoy og Arras. Særðist tvisvar.

Kom aftur til Canada 5. janúar 1919, þá fær um að viniia

létta vinnu.

GUDJÓN THORVALDSSON.

Heddur að Hólmum í Austur-Landeyjum í Rangárvallasýslu

árið 1884. Sonur Þorvaldar Þorsteinssonar, Gunnarssonar,

frá Hólmum í Austur-Landeyjum, og Guðbjargar Jóhannes-

dóttur, ættaðrar af Skeiðum í Árnessýslu. Guðjón gekk í

Fort Garry riddaraliðið 24. ágúst 1915 og sigldi til Englands

í október sama ár. Fór á vígvöllu Frakklands í febrúar

1916 og tók þar þátt í ýmsum stórorustum, stundum sem

riddari og stundum sem fótgönguliðsmaður. í skotgröfum

Breta var hann eitt sinn í 7 vikur samfleyttar. Hann særðist

aldrei, en varð fyrir eiturgasi tvívegis; í síðara skiftið varð

hann svo veikur af því, að hann varð eftir það að vera á

sjúkrahúsum á Frakklandi og Englandi, þar til hann var send-

ur til Canada 2. nóvember 1918. Hann er ennþá heilsu-

veill af þessari gaseitrun.

FRIDRIK BRYNJÓLFUR VOPNI.

Fæddur 5. nóvember 1896 í Glenboro, Manitoba. Foreldr-

ar: Ólafur J. Vopni, Jónssonar, frá Ljótsstöðum í Vopna-

firði og Stefanía Árnadóttir frá Gunnarsstöðum í Þistilfirði.

Friðrik gekk í 27. herd. 4. febr. 1915 og sigldi til Englands

13. maí sama ár. Hann tók þátt í orustum í Frakklandi og

Belgíu frá 15. september 1915 til stríðsloka 11. nóvember

1918. Kom aftur til Canada 26. maí 1919. Hann er

hljómfræðingur og stundar bá iðn í Winnipeg. Friðrik er

kvæntur Hólmfríði Margréti Byron.

FRAXK ÍVILI.IAM jrALTERSOX líjá III). í á
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KRISTINN GUÐJÓN WALTERSON.

Fæddur 1 I. október 1888 í Selkirkbæ í Manitoba. Foreldr-

ar: Kristján Sig\'aldason, Þorvaldssonar, úr Mýrasýslu, og

Guðrún Helgadóttir, ættuð úr Snæfellsnessýslu. Kristján gekk

I 108. herd. í nóv. 1915, og var árstíma við æfingar í Can-

ada, en var þá talinn of heilsuveill til að fara á vígvöll og
var því leystur frá herþjónustu. Hann er kvæntur Jóhönnu

Jóhannsdóttur, býr í Selkirkbæ og stundar fiskiveiðar.

SIGURGEIR SIGVALDASON WALTERSON.

Fæddur árið 1 862 í Hraunsfirði í Snæfellsnessýslu. For-

eldrar: Sigvaldi Þorvaldsson, fæddur í Mýrasýslu, og Gróa

Árnadóttir, ættuð úr Snæfellsnessýslu. Gekk í 108. herd. í

des. 1915 og var árstíma við æfmgar; en var þá ekki tal-

mn vígfær og var því leystur frá herþjónustu. Hann er

kvæntur Sigríði Benonísdóttur; býr í Selkirk og stundar

smíðavmnu.

ALFONSE WESTMAN.

Fæddur í Winnipeg 10. október 1896. Foreldrar: Salman

Westman Jóhannesson, Jónssonar, frá Blámýri í Ögursveit í

ísafjarðarsýslu, og Rósa Vigfúsdóttir, Hallssonar, frá Krossi

við Ljósavatn í Þingeyjarsýslu. Alfonse gekk í 8. herd. 28.

október 1915. Hann tók þátt í orustum við Vimy Ridge,.

Arleaux, Hill 70, Passchendale, Amiens, Arras og Cambrai.

Særðist á öðrum degi Cambrai-orustunnar 28. sept. 1918.

Var alls 28. mánuði á Frakklandi. Kom aftur til Canada 6.

maí 1919. Vinnur að skrifstofustörfum.
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Sergeant EMIL PÁLL WILSON.

Fæddur 26. september 1897 í Winnipeg, Man. Foreldrar:

Sigurður Erlendsson frá Grundarkoti í Laxárdal í Húnavatns-

sýslu og Metonía Indriðadóttir frá Marbæli i Óslandshlíð '

Skagafjarðarsýslu. Emil gekk í 61. deild Canadahers-

ins, og tók þátt í mörgum orustum á Frakklandi.

Særðist í orustunni við Lens af skoti í gegnum handlegginn.

Var þó vmnufær, þegar hann kom aftur úr stríðinu í janúar

1918. Hann var sæmdur Sergeantstign á orustusvæðinu,

fyrir hermannalega framkomu þar. Hann er kvæntur ung-

frú Lucy Blanche Shaw og stundar keyrsluvinnu.

HARRY WILSON (Sigurbjörn Haraldur).

Fæddur í Winnipeg 9. júlí 1894. Foreldrar: Sigurður Er-

lendsson frá Grundarkoti í Laxárdal í Húnavatnssýslu og
Metonía Indriðadóttir frá Marbæli í Óslandshlíð i Skaga-

fjarðarsýslu. Gekk í 78. herd. 1. júlí 1915. Sigldi til Evrópu.

Veiktist þar við heræfingastarf og var leystur frá herþjón-

ustu í marzmánuði 1917. Hann er kvæntur ungfrú Ednu
Winnifred og vinnur sem umferðasali.

ALEXANDER ÞÓRARINSSON.

Fæddur 13. október 1892 í Reykjavík á Islandi. Foreldrar

hans: Þórarinn Guðmundsson, ættaður úr Steingrímsfirði,

og Karitas Jónsdóttir frá Raufarfelli undir Eyjafjöllum.

Alexander gekk í 79. herd. 6. okt. 1915 og var kominn á

hervöllu Frakklands 6. desember 1916. Hann tók þátt í

orustum við Vimy Ridge, Arleaux, Hill 70, Amiens,

Arras og Cambrai. Hann var í deild þeirra, er rak þýzka

flóttann út úr Belgíu í stríðslokin 1918. Hann særðist

aldrei. Var skipaður undirforingi 1918, fynr dugnað á

hervelli. IKom aftur til Canada í maí 1919. Móðir hans

bjó að Winmpegosis, Man.
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GUÐJÓN ABRAHAMSSON.

Fæddur að Sinclair P. 0., Manitoba, 30. september 1892.

Foreldrar hans eru: Friðrik Kr. Abrahamsson frá Hólum í

Eyjafirði og kona hans Sigríður Arnadóttir Þorstemssonar,

frá Espihóli í Eyjafirði. Guðjón innritaðist sem undnformgi

í 100. deildina þann 5. febrúar 1916 og sigldi til Evrópu

1 9. september sama ár. Hann sýktist við heræfingar á Eng-

landi. Var því ekki sendur á vígvöll, en skipaður í þjónustu

á einni af skrifstofum hersms í Englandi. Til Canada kom
hann aftur 2. júlí 1919, og stundar nú landbúnað.

Lieutenant WILLIAM ALFRED ALBERT.

fæddur í Winnipeg 30. júlí 1887. Foreldrar: Knstján Krist;-

ánsson frá Látrum á Látraströnd og Jónína Knstjana Knsti-

ánsdóttir frá Flatey á Skjálfandaflóa í Þmgeyjarsýslu. AI-

fred gekk í 223- canadisku herdeildina 1. marz 1916, og fór

með henni til Englands 23. apríl 1917. Á vígvöll Frakk-

lands var hann kominn í júlí 'það ár. Var þá gerður verk-

stjón við sporbrautagerð og sæmdur Lieutenant-nafnbót. Að
'því vann hann til stríðsloka. Kom aftur til Canada 28. febr.

árið 1919. Hann er kvæntur Þóru, dóttur Wilhelms

Pálssoriar (W. H. Paulson) þingmanns í Saskatchewanfylki,

og stundar verzlunarstörf.
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BRYNJÓLFUR ANDERSON-

Fæddur 27. sept. 1879 á Feijubakka í Axarfirði í Þingeyjar-

sýslu. Sonur Árna Brynjólfssonar frá Hólsseli á Hólsíjöllum

og Jónínu Stefánsdóttur. Hann innritaðist í 223. herdeild-

ina sem undirforingi og fór með henni til Englands 23. apríl

1917. Á Frakklandi tók hann þátt í bardögum við Arras

—

Amiens og Cambrai, og særðist á hinum síðartalda stað. —
Hann kom aftur til Canada 27. janúar 1919. Brynjólfur er

kvongaður Helgu Pálsdóttur og býr í Selkirk, Man- Þau hjón

eiga 7 börn- Hann stundar málaraiðn.

HELGI ÓLAFSSON ANDERSON.

Fæddur 30. apríl 1891 í Mjóafirði í Suður-Múlasýslu. For-

eldrar Ólafur Árnason frá Nesjum í Austur-Skaftafellssýslu

og Sóirún Árnadóttir, fædd á Eldleysu í Mjóafirði, nú búandi

að Geysir P. 0., Manitoba. Helgi gekk í 223. herdeildina í

Winnipeg 6. apríl 1916 og sigldi með henni til Englands 23.

apríl 1917. Tók þátt í orustum við Somme, Ypres, Lens og
á ýmsum öðrum stöðum- Særðist ekki. Kom aftur t'I Can-

ada 10. ágúst 1919. Stundar landbúnað og fiskiveiðar.

JÓHANN PÉTUR ANDERSON.

Fæddur að Lögberg P. 0. í Saskatchewan 15. júlí 1894. For-

eldrar hans eru Ólafur Andrésson Guðmundssonar frá Gils-

bakka í Skagafirði og Guðrún Þorleifsdóttir, Jónssonar frá

Reykjum á Reykjaströnd í Skagafjarðarsýslu. Jóhann gekk

í herinn 15. janúar 1916, og tók þátt í orustum við Vimy
Ridge—Hill 70—Somme og Cambrai o- fi. Hann særðist

einu sinni og varð fyrir eiturlofti í annað skifti. Var þó
vinnufær, er hann kom aftur til Canada 5. marz 1919. Hann
stundar landbúnað.
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ÓLAFUR ANDERSON.

Fæddur árið 1885 í Eyjafirði á Islandi. Foreldrar: Gu5-

mundur Anderson úr Eyjafirði og Agústína Man'a Jóhannes-

dóttir, úr Suður-Þingeyjarsýslu — nú bæði löngu dáin. Ol-

afur gekk í 108. herd. 22. febr. 1916, og tók þátt í ýmsum
orustum á Frakklandi, þar til hann særðist í júlímánuði 1917.

Hann fékk heiðursmerki fyrir vel unnið starf og kom aftur

til Canada í marzmánuði 1919. Aðsetur hefir hann í Wyn-
yard í Saskatchewan og stundar landbúnaðarvinnu-

THORDUR ÓLAFSSON ANDERSON

Fæddur 31. ágúst 1891 í Mjóafnði í Suður-Múlasýslu. Sonur

Olafs Arnasonar og Sólrúnar Árnadóttur, hann frá Nesjum
^' Austur-Skaftafellssýslu, hún frá Mjóafirði í Suður-Múla-

sýslu, nú búandi að Geysir, Man. Hann gekk í 223. herd.

6. apríl 1916. Sigldi til Englands 23. apríl 1917 og kom
aftur til Canada 30. maí 1919. Stundar nú algenga vinnu

að Geysir, eins og áður en hann gekk í herinn.

KRISTJÁN JÓNSSON AUSTMANN-

Fæddur að Glenboro P. 0., Manitoba, 25- september 1890.

Foreldrar Jón Ólafsson fyrrum alþm. og ntstjóri á Islandi og

Þóra Þorvarðardóttir, ættuð úr Borgarfirði suður. Kristján er

stjúpsonur Jóns Austmanns, ættaðs af Austurlandi, sem hefir

alið hann upp að mestu leyti og gengið honum með allri

sæmd í föðurstað. Kristján gekk í herinn sem undirfonngi

23. marz 1916. En á leiðinni til Englands sýktist hann svo

mjög, að hann var talinn ófær eftir það og fékk lausn úr

hernum 25. september 1917- Hann útskrifaðist úr lækna-

deild Manitobaháskólans vorið 1 92 1 . Hann er kvæntur 01-

öfu Guðbjörgu Þorsteindóttur, Oddssonar, fasteignasala í

Winnipeg-

r^
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Capt. HERBERT AXFORD.

Fæddur í Glenboro, Manitoba, 24. ágúst 1 894. Foreldrar

Arni Arnason, Arnasonar frá Skógum í Axarfirði og Guðbjörg

Jónsdóttir frá Ljótsstöðum í Vopnafirði. Herbert gekk í

hermn 4. marz 1916 og var í flugdeild á Frakklandi og í

Belgíu, og ávann sér þar fyrir frækilega framgöngu

í loftorustum, sæmdarmerkið "Distinguished Flying

Cross" og kaptemsnafnbót. Hann kom aftur til Winnipeg

í maímánuði 1919-

GUÐNI ÁGÚST ÁMUNDASON.

Fæddur í Mikley í Bifröstsveit, Man., 1- ágúst 1893. Sonur

Amunda Gíslasonar, Styrssonar að Hvammi í Skor.adal í

Borgarfjarðarsýslu og Jónínu Sólveigar Brynjólfsdóttur, Ein-

arssonar á Hreðavatni í Norðurárdal í Mýrasýslu. Guðni gekk

í hermn 1 7. maí 1916. Fór til Englands íjanúar 1917, og til

! rakklands í marz sama ár. Hann tók þátt í orustum við

V'imyhæðir, Hill 70, Passchendale og á fleirum stöðum. I jan-

úar 1918 veiktist hann af eiturgasi í orustu- Hann kom aft-

ur til Canada í júh' 1919.

ÁRNI A. BJARKI ÁRNASON.

Fæddur í Carberry í Manitoba 29. júní 1897. Sonur hjón-

anna Sveinbjörns Árnasonar og Maríu Bjarnadóttur, búandi

i.ð 909 Alverstone St. í Winnipeg. Arni gekk í 108. herd. 9.

jan. 1916 og sigldi í sept. áleiðis til herstöðvanna á Frakk-

landi. Hann var í samfleytta 18 mánuði í fremstu skot-

gröfunum þar og vann á vígf töðvum þar til stn'ðmu lauk- —
Særðist ekki og kom aftur til Canada í maí 1919. Hann er

nú kvongaður. Kona hans er af skozkum ættum. Þau hjón

búa í Winnipeg.

1

I
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ÁRNI S. ÁRNASON.

Fæddur 7. nóvember 1888 að Húsavík í Norður-Múlasýslu.

Sonur Sveins Árnasonar frá Starrastöðum. Skagafjarðarsýslu

og Jórunnar Jóhannsdóttur frá Engihlíð í Húnavatnssýslu, nú

búandi að Leslie, Sask. Gekk í 223. herd. 21. marz 1916.

Var brátt skipaður heræfingakennari og þeirri stöðu hélt

hann þar til hann sigldi til Evrópu sem óbreyttur liðsmaður

þann 4- marz 1918. Hann tók þátt í orustum við Cambrai

og Valenciennes á Frakklandi. Særðist emu smni. Kom
aftur til Canada 31. marz 1919. Hann stundar verzlun að

Leslie, Sask.

GUÐMUNDUR ÁRNASON.

Fæddur í Wmnipeg 1 7. júní 1895. Foreldrar Björn Arnason

jónssonar, Olafssonar frá Kálfárdal í Húnavatnssýslu, og

Björg Jónsdóttir frá Geirastöðum í Húnavatnssýslu. Guð-

mundur gekk í 223. herdeildma 16- apríl 1916, og sigldi með
ihenni frá Canada 23. apríl 1917- Tók þátt í ýmsum orust-

um á Frakklandi, en særðist ekki. Að loknu stríðinu var

hann sendur með herdeild til Þýzkalands. Hann kom aftur

til Canada 24. apríl 1919. Guðmundur stundar nú landbún-

að á eigm reiknmg að Teulon, Man. Móðir hans býr þar

með honum, en faðir hans er látmn- Guðmundur hafði heim-

ili að Framnes, Man., áður en hann gekk í hermn-

GUÐMUXDUR SUEIXX ARXASOX rsjá III)

SVENBJCRN ÁRNASON.

Fæddur 22. september 1869 að Hrísum í Flókadal í Borgar-

fjarðarsýslu. Sonur Arna Svembjörnssonar og Olafar Jóns-

dóttur frá Oddsstöðum í Lundareykjadal í Borgarfjarðar-

sýslu. Sveinbjörn gekk í 108. herdeildina 6. janúar 1916.

Sigldi til Englands 12. sept. sama ár. Til Frakklands var

hann sendur 6. febr. 191 7 og vann að járnbrautalagningu á

bardagasvæðinu í Somme-dalnum alt það ár. Fór til Eng-

lands aftur snemma á árinu 1918 og vann þar við sjúkrahús,

til þess tíma, er hann kom til baka í aprílmánuði 1919.

Kona hans er María Bjarnadóttir frá Langholti vlð

Hvítá í Borgarfjarðarsýslu. Þau hjón hafa lengi búið í

Winnipeg og er heimili þeirra að 909 Alverstone stræti

GUÐMUXDUR ASGEÍRSSON (sjá III)).
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THORDUR ÁSGEIRSSON.

Fæddur að Rutsholti í Snæfellsnessýslu árið 1889. Sonur

Ásgeirs bónda Þórðarsonar alþingismanns á Rauðkollsstöð-

um í sömu sýslu, og Ólínar Guðmundsdóttur söðlasmiðs, Ol-

afssonar prests að Hjaltabakka í Húnaþingi. Thordur gekk

í 223. canadisku hersveitma vorið 1916 og fór með henni

frá Winnipeg áleiðis til Englands 23. apríl 1917. Á Englandi

var hann um tíma við heræfmgar, en svo sendur með fleir-

lun til Frakklands, til liðs við 107. hersveitina. I skotgröf-

imum var hann 'þangað til ófriðnum lauk. Hann er nú til

heimilis að Mozart, Sask.

SIGTRYGGUR ÁGÚSTSSON.

Fæddur 21. marz 1874. Sonur Ágústs Jónassonar og Guðrún-

ar Þorsteinsdóttur, sem bjuggu að Torfufelli í Eyjafirði.

Hann innritaðist í 223. herd. Canadahersins þann 25. maí

1916. Hann gegndi herþjónustu í Canada um 9 mánaða

tíma, en dæmdist ekki nægilega heiisuhraustur til þess að

sendast á vígvöll í Evrópu. Var því leystur frá frekari þjón-

ustu 8. febrúar 1917.

CARL BALDWIN.

Fæddur að Baldur í Manitoba 9. ágúst 1896. Foreldrar

Baldvin Benediktsson Guðlaugssonar, ættaður úr Þingeyjar-

sýslu, og Guðný Antoníusdóttir frá Kelduskógum á Beru-

fjarðarströnd í Suður-Múlasýslu- Carl stundaði skólanám í

Winnipeg, þegarhann gekk sem undirforingi íherinn 22. marz

1916. Hann sigldi frá Canada 3. maí 1917 og tók þátt í

mörgum orustum á Frakklandi, við Amiens, Arras, Cambrai,

Valenciennes og víðar. Særðist ekki. Kom aftur 28. lúlí

1919. Stundar nú landbúnað nálægt Glenboro í Manitoba.
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KRISTBERGUR BALDWINSON, M.M., M.C.

Fæddur að Einarsstöðum í Núpasveit í Norður-Þingeyjarsýslu

13. desember 1897. Sonur Stefáns Baldvmssonar og Knst-

bjargar Vigfúsdóttur frá Núpi í Núpasveit. Hann gekk í 1 00.

herd. 1. marz 1916 og sigldi til herstöðvanna 13. september

sama ár. Hann tók þátt í orustum við Vimy-hæðir, Pass-

chendale, Amiens, Cambrai, Arras, Valenciennes og fleiri or-

ustum. Var sæmdur þrem heiðursmerkjum fyrir hermann-

leg afrek á vígvelli. Kom aftur til Canada 12. júní 1919,

og stundar nú jandvmnu að Arborg, Manitoba.

VIGFÚS STEFÁNSSON BALDWINSON-

Fæddur að Emarsstöðum í Presthólahreppi í Norður-Þmgeyj-

arsýslu 3. okt. 1894. Foreldrar Stefán Baldvinsson, fædd-

ur á Valþjófsstöðum í Presthólahreppi, og Kristbjörg Vigfús-

dóttir frá Núpi í Axarfirði; þau bjuggu að Einarsstöðum áður

nefndum. Vigfús gekk í 223. herdeildina í aprílmánuði

1916 og sigldi til Evrópu 23. apríl 1917. Tilheyrði hljóð-

færaflokki herdeildarinnar. Hann kom aftur til Canada í

apríl 191 9- Vigfús er bakari að iðn. Kona hans er Sal-

ome Josephson.

ÓLAFUR BARDAL.

Fæddur að Mountain, Norður Dakota. U. S. A.. 1. júlí 1897.

Foreldrar: Páll Sigurgeirsson Bardal frá Grímsstöðum í Mý-
vatnssveit í Þmgeyjarsýslu og Halldóra Björnsdóttir frá Gísla-

stöðum á Völlum í Suður-Múlasýslu- Ólafur gekk sem ó-

breyttur liðsmaður í herinn 23. febr. 1916. Sigldi þá um
haustið til herstöðvanna. Tók þátt í orustum við Somme og

á Vimy-hæðum. Særðist einu sinni. Ólafur stundaði skóla-

nám áður en hann fór í stríðið, en síðan hann kom aftur hef-

ir hann stundað bókfærslu í Winnipeg. Hann er bróðir Sig-

urgeirs læknis Bardals.
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BERGUR BENEDIKTSSON.

Fæddur á Vindbarði á Mýrum í Hornafirði árið 1884.

Foreldrar hans eru þau Benedikt Kristjánsson og Aðalheiður

Sigurðardóttir, sem nú búa að Emholti í Hornafirði. Bergur

fluttist frá Islandi til Wmnipeg ánð 1903, og átti þar heima,

þegar hann gekk í hermn. Hann fór til Englands með skóg-

arhöggsdeild Canadahersms 18. september 1917, og vann

v;ð skógarhögg og járnbrautarlagnmgar til stríðsloka.

KRISTJÁN ÁSGEIR BENEDIKTSSON.

Fæddur að Ási í Kelduhverfi í Norður-Þingeyjarsýslu 23.

ágúst 1861. Foreldrar hans voru Benedikt Andrésson og

Sigurveig Einarsdóttir, búandi þar. Knstján Ásgeir flutti

til Manitobafylkis árið 1894 frá Víðihóli á Fjöllum, þá giftur

Guðbjörgu Jónsdóttur bónda þar. Hann bjó í Wmnipeg þar

t;] hann innntaðist í 197. deild Canadahersms 6. marz 1916.

Var í hernum 51 viku; fyrst sem liðssafnan, og síðan sem

''Press Agent" með fl. Siasaðist á auga og fór aldrei út úr

íylkinu . Atvinna hans er blaðamenska og ritstörf. Gervi-

nafn hans er Snær Snæland.

JÓX BEXJ.!MlXSSO.\ isj,i III).

ALEXANDER LAWRENCE BENSON-

Fæddur í Winnipeg 16. apríl 1893. Foreldrar: Egill Bene-

diktsson, Jóhannessonar (pósts), ættaður úr Skagaf:rði, og

Lovísa, ættuð úr Færeyjum. Alexander gekk í herinn 23.

febrúar 1916, og vann stöðugt að hergagnaflutningum

á vígsvæði á Frakklandi, þar til stríðinu lauk. Kom aftur ó-

skemdur til Canada 1. júlí 1919. Hann hefir vegg-

rimlalagningu að iðn og hefir aðsetur í Winnipeg.

D.IXIHL J.JKOB BEIiCM.iXX BEXSOX Isjá III }.
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INGÓLFUR BENSON.

Fæddur í Winnipeg 1- september 1895. Foreldrar Sakarías

Björnsson, Björnssonar frá Klúku í Strandasýslu, og Kristín

Brynjólfsdóttir frá Tröllatungu í sömu sýslu, nú búandi í

Winnipeg. Ingólfur gekk í herinn 29. febrúar 1916 og sigldi

áleiðis til herstöðvanna 3 1 . október það ár. Hann tók þátt

i orustum við Vimy Ridge og Fresnoy. Hann særðist í síðar

töldum bardaga 8. maí 1917. Kom aftur til Canada 20-

marz 1918, en var þá ekki full grómn sára sinna. Var því á

hermannaspítala í Saskatoon fram að árslokum 1918. Þá

var hann leystur úr hernum. Hann stundar nú landbúnað.

ROBERT JOHN BENSON-

Fæddur í Regina, Sask., árið 1894. Foreldrar: Benedikt Jó-

hannesson frá Naustavík í Köldukinn í Þingeyjarsýslu og

Rósa Guðmundsdóttir frá Vatnakoti í Eyjafjarðarsýslu. Ro-

bert gekk í 223. herdeildina 21. marz 1916, og tók þátt í

mörgum orustum á Frakklandi frá því að hann kom þar á

vígvöll árið 1917 alt til stríðsloka. Særðist ekki. Kom
aftur til Canada eftir að friður var saminn- Hann er kvænt-

ur ungfrú Carry Gillespie og vinnur að húsasmíðum. Heimili

hans er í Winnipeg.

THORVALDUR HARVEY BENSON.

I'æddur í Regina, Sask., árið 1893. Foreldrar: Benedikt Jó-

hannesson frá Naustavík í Köldukinn íÞingeyjarsýsIu og Rósa

Guðmundsdóttir frá Vatnakoti í Eyjafjarðarsýslu. Thorvald-

ur gekk í 223. canadisku herdeildina 7- marz 1916 og sigldi

með henni til Englands 23. apríl 191 7 sem Sgt. Major. Hann
tók þátt í öllum þeim orustum á Frakklandi, sem deild hans

tók þátt í, frá því að hann kom á vígvöllinn alt til stríðsloka

;

og var í hópi þeirra, sem fóru inn á Þýzkaland.

Hann særðist ekki og kom aftur til Canada 29. maí 1919.

Stundar verzlunarstörf. Hann er kvæntur ungfm Rúnu
Árnason.

i
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WILLIAM BJÖRN BENSON.

fæddur í Winnipeg 16. okt. 189L Sonur Sakaríasar Björns-

sonar frá Klúku í Strandasýslu og Kristínar Brynjólfsdóttur

frá Tröllatungu í sömu sýslu, nú búandi í Winnipeg. William

er kvæntur Jónínu Hallsdóttur og búa þau hjón í Winnipeg.

Hann vann við verzlun áður en hann gekk í 184. herdeildma

29. febrúar 1916. Til Evrópu sigldi hann 31- október

1916. Hann tók þátt í orustum vi5 Vimy Ridge, Fresnoy,

Lens og Hill 70. Hann særðist 21. ágúst 1917 í Lens-bar-

daganum mikla, og var eftir það óvígfær. Kom aftur til

Canada 21. júní 1918, þá ógrómn sára smna.

AGNAR ÁRNASON BERGMANN.

Fæddur í Winnipeg 24. maí 1894. Foreldrar: Árni Jónsson

frá Máná á Tjörnesi í Suður-Þingeyjarsýslu, Árnasonar,

og Jóhanna Guðmundsdóttir. Arni er löngu dámn, en Jó-

hanna ól son sinn upp; býr nú með honum í Winnipeg. Agn-

ar gekk í hermn árið 1916 og sigldi til Englands í maí 1917,

og til Frakklands þá um haustið. Vann þar að því að aka

hergögnum, og ávann sér Sergeants-nafnbót fyru- dugnað.

Hann kom heim aftur í októbermánuði 1919-

BJARXI SIGFCSSOX BERGMAXX (sjá III).

THORSTEINN BERGSSON.

Faeddur 17. maí 1890 að Stórafjalli í Borgarhreppi í Mýra-

?_vslu. Sonur Jóns Bergssonar frá Galtarholti í Mýrasýslu og

Þóru frá Lundareykjadai í Borgarfjarðarsýslu. Þau hjón búa

að Hnausa, Man. Þorsteinn gekk í 223. herd. 1 7. apríl 1916,

en sigldi frá Canada í marz 1917. Kom aftur til Canada 1 7.

apríl 1919. Hafði þá verið rétt 3 ár í hernum. Hann
komst af ómeiddur og stundar nú landbúnað og fiskiveiðar,

ems og áður en hann gekk í herinn.

ERLUXnrR IIJARXASOX ísiá III).

ERIÐBJORX BJARXASÓX (sjá III).
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HENRY CLEVELAND BJARNASON.

Fæddur 27. ágúst 1894 að Hensel, Norður Dakota. L'. S. A.

Sonur Benedikts Þórarins Sigfússonar frá Staffelli í Fellum í

Norður-Múlasýslu, Bjarnasonar, og Jónínu G. Jónsdóttui

Hörgdals frá Möðruvöllum í Hörgárdal, Jónssonar, er búa ao

Elfros, Sask. Hann gekk í 223. herd. 20. marz 1916. Sigldi

til Evrópu 23. apríl 191 7, kom til Frakklands í ágúst það ár.

Hann tók þátt í orustunni við Ypres og fleiri orustum alt til

stríðsloka. Særðist aldrei, og var að stríðinu loknu sendur

með herdeild til Þýzkalands, og var þar fram í janúarmánuð

1919. Hann kom aftur til Canada í maí 1919.

KARL BJARNASON.

Fæddur í Churchbridge, Sask., 4- janúar 1893. Foreldrar

Sigfús Bjarnason frá Þórarinsa,töðum í Seyðisfirði og Guð-
finna Bjarnadóttir frá Sveinsstöðum í Hellisfirði í Suður-

IVlúIasýslu. Þau hjón búa nú að Langreuth, Manitoba. Karí

gekk í 223. herd. 1 1. apríl 1916, en fór eigi til Frakklands

fyr en í apríl 1918, því hann var skipaður heræfingakennari

liér í Canada. A Frakklandi tók hann þátt í orustum hjá Canal

du Nord, Cambrai og Bourbon Wood, og særðist í JDeirri síð-

'istu. Kom til Canada 3. apríl 1919. Er kvæntur LiIIian

Sigrúnu Claughton; er hún húnvetnsk í móðurætt. Hann
stundar verzlunarstörf.

MAGNÚS BJARNASON.

Fæddur í Churchbridge, Sask., 9. maí 1892. Sonur Eiríks

Bjarnasonar úr Austur-Skaftafellssýslu og Oddnýjar Magnús-

dóttur yfirsetukonu úr Vestmannaeyjum. Þau hjón bjuggu

á Seyðisfirði áður en þau fluttu til Canada ánð 1890, eða þar

um bil. Magnús gekk í 184. herd. í febrúar 1916, og sigldi

12. okt. það ár áleiðis til herstöðvanna á Frakklandi. Hann

tókþátt í orustum við Vimy-hæðir í apríl 191 7, Fresnov í maí

1917, Hill 70 í ágúst 1917, Amiens í ágúst 1918, Árras í

sama mánuði og Cambrai í október 1918. Hann særðist

tvisvar, fyrst í bardaganum við Hill 70, í ágúst 191 7, og aft-

ur í Cambrai-orustunni, í október 1918. Misti þá annan fót-

inn. Hann kom til Canada aftur í apn'l 1919.
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OTTO VALDEMAR BJARNASON.

Fæddur 23. júlí 1897 að Langreuth, Man. Foreldrar: Sigfús

Bjarnason frá Þórarinsstöðum í Seyðisfirði og Guðfinna

Bjarnadóttir frá Sveinsstöðum í Hellisfirði í Suður-Múlasýslu,

nú búandi að Langreulh, Man. Otto gekk í 223. herd. sem
undirforingi 15. marz 1916. Sigldi til Frakklands 23. apríl

1917. Barðist við Passchendale, Amiens, Arras, Cambrai,

Bourbon Wood og Mons. Særðist ekki. Hann fór með her-

deild sinni alla leið til Bonn á Rínarbökkum á Þýzkalandi, og
var í öllum þeim orustum, er herdeildin háði á þeirri leið.

Komst þó óskemdur aftur til Canada 26. maí 1919. Stundar

nú landbúnað.

OTTÓ VILHJALMLR BJARNASON.

Faeddur að Hallson í Norður Dakota 3. maí 1898. Faðir

hans er Magnús járnsmiður, er lengi var í Hallson, en býr nú

við Wynyard, Sask, sonur Bjarna bónda Þorleifssonar í Vík

; Sæmundarhlíð í Skagafjarðarsýslu og konu hans Hólmfríð-

ar frá Halldórsstöðum í Laxárdal í Suður-Þmgeyjarsýslu ,

Ásmundssonar. Kona Magnúsar, en móðir Ottós, er Rósa

Sæunn Svemsdóttir, Halldórssonar, frá Tungu í Stíflu í

Skagafjarðarsýslu. Ottó gekk í 223. canadisku hersveitma

vorið 1916 og fór með henni frá Winnipeg 23. apn'l 1917 til

Englands, og þaðan nokkru semna til Frakklands. Hann

var 18 mánuði í skotgröfum. Varð tvívegis fyrir eiturlofti,

en særðist aldrei. Kom heim aftur í maí 1919. Stundaði

nám um tíma á kostnað Canadastjórnar við Hemphills mót-

orskóla, og ennfremur við verzlunarskóla í Winnipeg. Er

til heimilis með foreldrum sínum og stundar landbúnað.

SIGFÚS BENEDIKT BJARNASON.

Fæddur að Hensel, Norður Dakota, U- S. Æ, 18. marz 1896.

Sonur Benedikts Þórarins Sigfússonar frá Staffelli í Fellum í

Norður-Múlasýslu, Bjarnasonar, og Jónínu G. Jónsdóttur

Hörgdals frá Möðruvöllum í Hörgárdal, Jónssonar, er búa að

Elfros, Sask. Gekk í 223. herd. 20. marz 1916, og fór til

Evrópu 23. apríl 191 7. Til Frakklands kom hann í september

t>að ár og tók þar þátt í orustum. Særðist 27. ágúst 1918,

og kom aftur til Canada í apríl 1919.
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VILHJÁLMUR ÓLASON BJERRING.

Fæddur að Húsavík í Þmgeyjarsýslu 1 . október 1883. Sonur

Óla Bjerring frá Kaldbak og Nönnu Vilfríðar Ólafsdóttur frá

Húsavík í S.-Þingeyjarsýslu. Hann gekk í 223. herd. 22.

marz 1916 og sigldi til herstöðvanna 23. apríl 1917. Hann

barðisl við Vimy-hæðir og Morrock, og varð fyrir eiturlofti í

síðari bardaganum. Var þó vmnufær, þegar hann kom aftur

til Canada, og stundar nú landbúnað hjá Cayer í Manitoba.

ANDRÉS J. BJÖRNSSON.

Fæddur í Hnífsdal í Isafjarðarsýslu 22- maí 1890. Foreldr-

ar: Jón Björnsson og Jóhanna Pálsdóttir bæði ættuð af Vest-

urlandi. Andrés gekk í 223. herd. 24. marz 1916 og vann þar

ýmist að lögreglustörfum eða í hjúkrunarliðinu við herspítala.

Kom aftur til Canada í marz 1919. Andrés er kvæntur

Bandaríkjastúlku af frönskum ættum, og vinnur að járnvöru-

verzlun í Winnipeg.

CARL BJÖRNSSON.

Fæddur við Breiðafjörð á Islandi árið 1898. Foreldrar

Friðrik Eggertsson frá Skáleyjum á Breiðafirði og Helga Jóns-

dóttir frá Rauðseyjum á Breiðafirði; en stjúpfaðir Carls er

Stefán Björnsson, prestur að Hólmum í Reyðarfirði, og ber

því Carl hans nafn. Carl gekk í 203. herd. 23. marz 1916 og

sigldi til Evrópu í októbermánuði það ár. Hann tók þátt í

orustum við Ypres, Somme, Neuport og Amiens. Særðist

ekki, og kom aftur til Canada í marzmánuði 1919. Vinnur

nú við verzlunarstörf.
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EDWARD BJÖRNSSON.

Fædcíur 6. október 1891 að Baldur, Manitoba. Sonur Jó-

hanns Óla Björnssonar frá FinnsstöSum í Köldukinn í Þing-

eyjarsýslu og Halldóru Guðjónsdóttur frá Granastöðum í

sömu sveit, nú búandi að Wynyard P. 0., Sask. Edvvard gekk

í 223. herdeildina 29. marz 1916 og sigldi með henni frá

Canada 23. apríl 1917. Til Frakklands fór hann í septem-

ber ^að ár, og var þar með fyrstu canadisku verkfræðmga-

deildmm til stríðsloka. Hann tók þátt í orustum við Pass-

chendale, Arras, Amiens, Drocourt, Quent, Canal du Nord og

Cambrai. Særðist ekki. Að vopnahlé sömdu var hann

sendur með deild smni til Þýzkalands. Hann kom aftur til

Canada 6. maí 1919, og stundar nú akuryrkju, eins og áður

en hann gekk í herinn.

KRISTINN HALLDÓR BJÖRNSSON.

Fæddur 20. júh' 1897 að Gardar, N. D-. U. S. A. Sonur Jó-

hanns Ola Björnssonar frá Fmnsstöðum í Köldukinn í Þing-

eyjarsýslu og Halldóru Guðjónsdóttur frá Granastöðum í sömu

sveit, nú búandi að Wynyard, Sask. Kristinn gekk í 108. herdS-

6. marz 1916 og sigldi til Evrópu 12. sept. sama ár- Hann
tók þátt í orustum við Fresnoy—Avion—La Coulette—Lens—

^HiII 70, og víðar á Frakklandi. Hann særðist á handlegg í

okt. 191 7 af sprengikúlubroti; blóðeitrun hljóp í sárið og var

hann því strax sendur á spítala á Englandi og eftir nokkra

mánuði græddur þar. Hann stjórnaði hríðskotabyssu í þeim

orustum, sem hann tók þátt í á Frakklandi, og var því, eftir

að sár hans greri, gerður að kennara við skólann í Seaford,

þar sem kend var skotfimi, og var þar undirforingi. Hann
kom aftur til Canada 22- des. 1918. Áður en hann gekk í

herinn stundaði hann nám við miðskólann í Wynyard. Síðan

hann kom úr hernaðinum hefir hann stundað akuryrkju.

ÓLAFUR GUDNI BJÖRNSSON.

Fæddur 13. sept. 1893 að Álftártungu í Mýrasýslu. Foreldr-

ar: Björn 0. Björnsson frá Alftártungu og Jensína Bjarna-

dóttir úr Reykjavík (systir Markúsar Bjarnasonar kennara í

siglingafræði). Ólafur gekk í 223. herd. 9. maí 1916. Var

gjaldkeri deildar sinnar með Sergeants-nafnbót. Hann fór

með 223. deildinni til Englands 23. apríl 1917, en var þar

íengið starf á útgjaldaskrifstofu Canadahersins í Lundúnum.
Kom aftur til Canada í júní 1919. Stundar bankastörf. ÓI-

afur er kvæntur Önnu Soffíu Vigfúsdóttur Deildal og Mar-

grétar konu hans; þau eru ættuð úr Skagafjarðarsýslu.

VALDIMAR BJORNSSON (sjá III).

ÞÖRARINN BJÖRNSSON (sjá III).
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THEODORE BJÖRN BJÖRNSSON.

FæcWur 9. apríl 18% í Seattle. Wash., U. S. A. Foreldrar:

Sveinn Björnsson frá Valþjófsstað í Norður-Múlasýslu og

Kristrún Ólafsdóttir frá Kolfreyjustað í Suður-Múlasýslu.

Theodore fór í herinn í ágústmánuði 1916 og gekk í flug-

her Bandaríkjanna. Hann var skipaður umsjónarmaður við

herspítala í Kellyfield í Texas. Lagðist í lungnabólgii og gat

l>ví ekki farið á vígvöll, en var skipaður til þjónustu við her-

spítala í St. Antonio, þegar hann náði heilsu aftur. Fékk

Idusn frá þeirri þjónustu 5. apríl 1919. Vinnur nú hjá spor-

vagnafélagi Seattleborgar.

ALEXAXDER BORGFJORÐ isjá 111).

JÓHANN SÓFFOXÍAS EIXARSSOX BORGFJORÐ (sjú II!)

EINVARÐL'R BRECKMAN.

Fæddur í Winnipeg 9. febrúar 1889. Verzlunarmaður að

Lundar, Man. Foreldrar: Þórarinn Guðlaugsson Breckman

frá Klungurbrekku í Skógarstrandarhreppi á Snæfellsnesi os;

Halldóra Þ. Einvarðsdóttir frá Skutulsey á Mýrum. nú bú-

andi að Lundar, Manitoba. Einvarður gekk sem undirfor-

ingi í 223. herdeildina 11. apríl 1916. Fór með henni til

Englands 23. apríl 1917. Var þar færður yfir í 27. deildina og

var með henni til stríðsloka. Kom aftur til Canada 1 8. maí

1919. Hann er maður kvæntur.

JACOB WALTER BYRON.

Fæddur í Winnipeg 2. sept. 1894. Foreldrar: Björn Björns-

son Byron frá Þórormstungu í Húnavatnssýslu og Margrét

Kristjánsdóttir frá Bjargi í Miðfirði í Húnavatnssýslu, nú bú-

andi í Winnipeg, Man. Jacob gekk í 223. herdeildina 1

.

apríl 1916 og sigldi með henni til Evrópu ári síðar. Hann

tók þátt í orustum við Amiens, Arras og Cambrai. Særðist

ekki. Kom aftur til Canada 26. maí 1919. Hann vinnur við

bókfærslu í Winnipeg. Hann var einn í hópi Fálkanna, er

til Antwerp fóru og sigruðu í ólympisku leikunum þar.
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GEORGE WILLIAM CAMERON.

Fæddur í Winnipeg árið 1 896. Foreldrar hans eru William

Cameron, canadiskur maður, og Guðlaug Jóhannsdóttir,

Þorsteinssonar frá Engilæk í Hjaltastaðarþinghá í Norður-

Múlasýslu, og Stemunnar Arnadóttur frá Gilsárvallahjáleigu

í Borgarfirði í Norður-Múlasýslu. George gekk í sveil með
þeim, er störfuðu að flutnmgum í brezka hernum (Imperial

Motor Transport), ijm haustið 1916. Sigldi til herstöðv-

anna á Frakklandi í janúar 1917, og vann þar, unz stríðinu

sleit. Hann kom aftur til Canada í maímánuði 1919, og tók

upp þá iðju að stjórna bifreiðum.

BJÖRN GESTSSON CHRISTIANSON. M. M.

Fæddur í Argylebygð í Manitoba 23. október 1892. Stund-

aði fiskiveiðar í grend við Langreuth, Man., áður en hann

gekk í herinn. Foreldrar hans eru Gestur Björnsson og Jóna

Benediktsdóttir frá Sveinsstöðum í Húnavatnssýslu á I=landi.

Björn gekk 223. herd. í apríl 1916. Hann tók þátt í orustunni

miklu við Passchendale á Frakklandi, og var sæmdur "Mili-

tary Medal" fyrir framgöngu sína þar. Hann kom aftur til

Canada í maí 1919.

BJÖRN CLEMENSSON.

Fæddur 5. júlí 1892 að Geirbjarnarstöðum í Þingeyjarsýslu.

Hann er sonur Jóns Clemenssonar frá Sigríðarstöðum í Hóls-

hreppi í Þingeyjarsýslu og Þuríðar lónsdóttur frá Litluströnd

í sömu sýslu. Þau hjón búa að Silver Bay, Man., og þar

stundaði Björn landbúnað með þeim áður en hann gekk í

223. herdeildina, þann 30. marz 1916. Hann varð íyrir á-

falli skömmu eftir að hann gekk í herinn, svo að gera varð

á honum holskurð. Hann var því ekki sendur á víg\'öll og

var leystur frá herþjónustu 3. janúar 1919.



LIÐSMANNASKR-Á 121

BJCRN SIGURDSSON CRAWFORD.

Fæddur 15. febrúar 1860 að Kambi í Reykhólasveit í Barða-

strandarsýslu, en búandi að Winnipegosis, Manitoba, þar sem

(h^nn stundaði fiskiveiðar. Foreldrar hans voru Sigurður

Sakaríasson frá Heydalsá í Strandasýslu og Ragnheiður

Björnsdóttir frá Ballará í Dalasýslu. Þau bjuggu að Kambi í

Reykhólasveit í Barðastrandarsýslu. Björn gekk í herinn 2.

júní 1916 og stundaði heræfmgar í Manitoba, þar til hann var

leystur frá herþjónustu 28. marz 1917.

STL'RLAl'GUR BJORXSSOX CRAWFORD (sjá III).

HJÁLMUR FRÍMANN DANfELSSON. B. S. A.

Fæddur 12. okt- 1882 að Hólmlátrum á Skógaströnd í Snæ-

fellsnessýslu. Sonur Daníels Sigurðssonar hreppstj. á Tjald-

brekku í Hraunhreppi í Mýrasýslu, og Knstjönu Jörundar-

dóttur, Guðbrandssonar ríka á Hólmlátrum. Hjálmur var út-

skrifaður úr Búnaðarvísindadeild Manitobaháskólans og

starfaði í 'þjónustu Manitobastjórnar sem kennari í þeirri

grein, þar til hann gekk í herinn 13. marz 1916. Hann var

við skotgrafirnar í orustum við Amiens og Arras árið 1918,

og vann í líknardeild hersins að bjarga særðum af vígvelli og

koma þeim á sjúkrastöðvar til græðslu- Hann fylgdist með
hernum alt til stríðsloka og var þá meðal þeirra, sem sendir

voru til Þýzkalands; þar var hann fram til febr. 1919. Til

Canada kom hann 22. júní 1919, og starfar nú í þjónustu

ríkisstjórnarinnar, að leiðbeina afturkomnum hermönnum í

landbúnaðarstarfi þeirra.

KRISTJAX KOXRAÐ DAJ-IÐSSOX (sjá III).

JOHN JOSEPH DANIELS.

Fæddur 13. september 1898, að Blanchard P. 0, Norður
Dakota, U. S. A. Foreldrar: John Daniels frá Toronto, Ont-

ario, og Ingunn Jakobsdóttir úr Skagafirði á íslandi. John
gekk í 1 08. herd. 1 6. febr. 1916. Tók þátt í orustum við Am-
iens og Vimy Ridge- Særðist einu sinni. Hann kom aftur

til Canada 28. apríl 1919. Stundar keyrsluvinnu. Hann er

kvongaður. Kona hans er ensk og heitir Ruth Mary Jones.
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JÓN HJALTALIN DANIELSSON.

Fæddur í Winnipeg 12. desember 1896- Sonur Jónasar

Daníelssonar frá Kverná í Eyrarsveit í Snæfellsnessýslu og

Guðrúnar Málmfríðar Þorfmnsdóttur frá Litla-Bakka í Hró-

arstungu. Jón gekk í "Army Service Corps" 1- maí 1916,

og hélt áleiðis til Evrópu 10. desember sama ár. Hann vann

?ð flutnmgum aðallega og meiddist við þá vmnu á Frakk-

landi, en náði aftur fullri heilsu og kom til Canada 1 . ágúst

1919. Hann er vélfræðingur og stundar þá iðn fyn>- C^ P.

járnbrautarfélagið.

Lieut. JOHN DAVIDSON.

Fæddur í Wjnnipeg 8. febrúar 1891. Foreldrar: Sigurður

Davidson frá Stóruvöllum á Vatnsnesi í Húnavatnssýslu og

Sigríður Jónsdóttir frá Strönd við Mývatn í Þingeyjarsýslu-

John gekk í 223- canadisku herdeildma 4. marz 1916 og fór

imeð henni til Englands 23. apríl 1917; gekk þar í flugher-

inn og gerðist flugstjóri með Lieutenant-nafnbót. Var síð-

an um eins árs tíma á vígsvæðmu við Salomka á Grikk'.andi.

Hann kom heill aftur til Canada 10. júlí 1919

Sergeant SIGURÐUR EIRIKSSON DAVIDSON.

Fæddur 15. október 1890 í Winnipeg. Foreldrar Eiríkur

Davíðsson og Helga Stefánsdóttir, bæði ættuð úr Þingeyjar-

sýslu, en hafa jafnan átt heima í Winnipeg síðan þau komu

frá Islandi haustið 1880. Sigurður gekk í herinn 19. febrúar

1916 og var kominn á hersvæði Frakka 7. apríl sama ár. Þar

tók hann þátt í orustum við Vimy Ridge, Hill 70 og Passchen-

dale og Loos; eftir það stundaði hann lækningar í tannlækn-

ingadeild hersins, því hann hafði lært tannlæknmgar áður en

hann gekk í herinn. Hann náði undirforingjastöðu fyrir góða

framgöngu í hernaði- Kom aftur til Canada 2. júlí 1919 og

stundar tannlækningar í Winnipeg.
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Sergeant ALBERT VIGFÚSSON DEILDAL.

Fæddur í Glenboro, Man., 8. maí 1894. Sonur Vigfúsar

Sveinssonar frá Enni í Viðvíkursveit og Margrétar Rósu Jóns-

dóttur, fædd að Þönglaskála í Skagafjarðarsýslu, en foreldr-

ar hennar bjuggu í Hólakoti í Unadal. Albert gekk í 107.

tierdeildina í júlí 1916, og gerðist undirforingi í flokki, sem
skipaður var til járnbrautagerðar á hersvæðinu. Særðist af

skoti í fótinn og var 2 mánuði á spítala. Kom aftur til Can-

ada í janúar 1919. Albert er kvæntur ungfrú Ruth Carlson-

Hann býr í Vancouver, B. C, en foreldrar hans búa í Winni-

peg, Manitoba.

GESTUR BJARNASON EASTMAN.

Er fæddur á Islandi. Hann er sonur þeirra hjóna Bjarna Þor-

stemssonar Eastmann og konu hans Guðríðar Einarsdóttur,

er búa í Big Point bygð í Manitoba. Gestur mun hafa geng-

ið í herinn að sagt er árið 1916. Býr hann nú með foreldr-

um sínum að Big Point. Frekari upplýsingar ekki fengist.

JÓN ÓLAFUR BENEDIKTSSON EASTMAN.

Fæddur í Gimlisveit í Manitoba 16. maí 1879. Foreldrar:

Benedikt Jónsson Eastman og Rannveig Þorleifsdóttir, er

bjuggu á Miklabæ í Gimlisveit. Jón gekk í herinn árið 1916.

Tók þátt í orustum á Frakklandi og særðist tvisvar. í síð-

ara skiftið í orustu við Arras þann 21. marz 1918. Kom
aftur til Canada í febrúar 1919, þá ekki vinnufær.
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WALDIMAR RAGNAR EGGERTSSON.

FæcWur í Winnipeg 22. sept. 1896. Foreldrar: Guðvaldi

Eggertsson frá Kolbeinsstöðum í Mýrasýslu og Ragnheiður

Jónsdóttir, Magnússonar. Jónssonar; þeir bjuggu í Stóru-Vog-

um í Gullbringusýslu hver fram af öðrum og tóku sér ættar-

nafnið Waage. Kona Magnúsar Waage var Guðrún Eggerts-

dóttir prófasts að Reykholti. Kona Jóns Waage var Guðrún

Agústa Guðmundsdóttir, verzlunarmanns í Reykjavík, Péturs-

sonar, og Ragnheiðar systur Helga biskups. Waldimar var

við skólanám við Wesley College í Wmnipeg. þegar hann

gekk í herinn 18. marz 1916. Sigldi til Englands með 223.

lierdeildinni 23. apríl 1917. Tók þátt í orustum á Frakklandi

1918 við Amiens. Arras og Cambrai. Fékk lausn úr her-

þjónustu í febrúarmánuði 1919. Stundar verzlunarstörf.

^^^^^HPw
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ÁSMUNDUR EINARSSON.

Fæddur 22. október 1874, að Hrauni í Aðaldal í Þingeyar-

sýslu. Foreldrar Einar Einarsson og Guðbjörg Grímsdóttir,

búandi í Gimlisveit, Man. Asmundur gekk í 108. herd. 14.

febrúar 1916, og fór til Englands í september það ár. Hann

tók þátt í orustum á Frakklandi við Hill 70 og Passchendale.

Særðist ekki. Kom aftur til Canada í febrúar 1919. Sturd-

ar landbúnað.

EINAR EINARSSON.

Fæddur að Cardwell í Ontario í marzmánuði 1897. Sonur

Einars Bjarnaonar frá Hóli í Norðurárdal og Sesselju Guð-

mundsdóttur frá Klettastíu í Norðurárdal í Mýrasýslu

á Islandi. Emar gekk í hermn þann 14. marz 1916, og

sigldi til Frakklands í nóvember það ár; os, frá þeim tíma var

hann einatt á hervelli, þar til hann kom aftur til Canada í júní

1919. Hann veiktist einu sinni af eiturgasi, en varð skömmu
síðar heill heilsu.

HÖSKULDUR EINARSSON.

Fæddur að Vestfoid P. 0., Man. 4. desember 1895. For-

eldrar: Benjamín Emarsson frá Kollavíkurseli í Þistilfirði í

Norður-Þingeyjarsýslu, og Guðlaug Stefánsdóttn- frá Kúðá í

sömu sveit. Höskuldur gekk í herinn 30. marz 1916. Fór

til Englands í apríl 191 7, og skömmu síðar á vígvöll Frakka.

Tók þar þá þátt í orustum við Passchendale, og svo í öllum

orustum þar á eftir, sem deild hans tók þátt í, alt til stríðs-

loka, í nóvem^ber 1918. Veiktist af eiturlofti einu sinni.

Kom aftur til Canada 7. marz 19! 9, þá vinnufær. Stundar

landbúnað.
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JÓHANNES EINARSSON.

Fæddur 5. ágúst 1895 að Lögberg, Sask. Foreldrar: Jóhann-
es Einarsson frá Hvammi í Höfðahverfi í Þingeyjarsýslu og
Sigurlaug Þorsteinsdóttir frá Grýtubakka í Þingeyjarsýslu.

Jóhannes gekk í 223. canadisku herdeildina í október 1916.

Sigldi til Evrópu í október 1917. Tók þátt í orustum á

Frakklandi við Amiens, Canal du Nord, Bourbon Wood,
Cambrai og Mons. Var í liði því, er rak Þjóðverja inn á

Þýzkaland. Kom aftur til Canada í marz 1919. Jóhannes
stundar nú landbúnað.

KRISTINN ARI EINARSSON.

Fæddur 1 7. júh' 1896 að Hlíð í Súðavíkurhreppi í Isafjarðar-

sýslu. Hann er sonur Einars Guðmundssonar frá Svarthamri

í Súðavíkurhreppi, og Guðbjargar Emarsdóttur frá Eyrardal

í sömu sveit, nú búandi að Gimli í Manitoba. Kristinn innrit-

aðist í 223. herdeildina 17. apríl 1916, og hélt áleiðis til

Frakklands 23. apríl 1917. Hann tók þátt í Passchendale-

orustunni og ýmsum fleni orustum á Frakklandi, en særðist

aldrei. Kom aftur ti! Canada 19. maí 1919. Hann stundar

nú fiskiveiðar, eins og áður en hann gekk í herinn.

STEFÁN EINARSSON.

Fæddur 27. júh' 1896 í Neshjáleigu í Loðmundarfirði. For-

cldrar: Sigurður Einarsson, Eiríkssonar á Sævarenda í Loð-

mundarfirði, og .^rnbjörg Stefánsdóttir, Guðmundssonar í

Loðmundarfirði. Faðir Stefáns er látinn, en móðir hans býr

á landi sínu að Arborg P. 0., Man., og hjá henni var Stefán

Jiar til hann gekk í 100. herd. 17. jan. 1916. Til Englands

fór hann í september það ár, og þaðan á vígstöðvar Frakka

í nóvember sama ár. Hann tók þáttt í orustum við Vimy
Ridge og Lens. Haustið 1917 fór hann með herdeild sinni

til Belgíu og tók þar þátt í orustunni miklu við Passchendale.

Særðist í þeim bardaga, skotinn í hægra.augað. Til Can-

ada kom hann 13. júlí 1918. Hann á heima að Minitonas

í Manitoba.
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SVEINN EINARSSON.

Fæddur á Oddeyri við Eyjafjörð 25. nóvember 1898. For-

eldrar hans voru þau Einar Sveinsson og Málmfríður Sigurð-

ardóttir. Emar Svemsson var fæddur á Þórustöðum í Gríms-

nesi í Árnessýslu 23. september 1857. IVlálmfríður var fædd

í Reykjavík 12. maí 1858, andaðist að Gimli, Manitoba, 15.

febrúar 1919. Svemn mnritaðist í herinn í marz 1916 í

108. herdeildma, og var lálinn laus í ágúst sama ár, sökum
þess, að hann þótti eigi hafa aldur til hei^þjónustu.

VILHJÁLMUR SVANFRED EINARSSON.

Fæddur 24. desember 1897 að Lögberg, Sask. Foreldrar:

Jóhannes Einarsson frá Hvammi í Höfðahverfi í Þingeyjar-

sýslu og Sigurlaug Þorsteinsdóttir frá Grýtubakka í Höfða-

hverfi. Vilhjálmur var hljómlistarnemi, þegar hann gekk í

223. herdeildina 4. marz 1916. Hann var I8mánuði á

Frakklandi og lék þar á fiðiu í hljóðfærasveit Canadahersins.

Hann kom aftur til Canada 22. maí 1919. Stundar nú fiðlu-

spil við leikhús í Winnipeg.

ÖRNÓLFUR KRISTINN EINARSSON.

Fæddur 1 1. júlí 1887. Foreldrar: Einar Einarsson, ættaður

úr Rangárvallasýslu (nú dáinn), og Jóhanna Ornólfidóttir,

ættuð af Vatnsleysustiönd, nú búandi í Hafnarfirði á Islandi.

Hann gekk í 223. herd. árið 1916. Var í ýmsum orustum á

Frakklandi. Særðist ekki. Kom heim aftur 4. maí 1919.

Stundar landbúnað.
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ANDRÉS C. EIRÍKSSON.

Fæddur í Vopnafirði á íslandi 27. ágúst 1888. Foreldrar:

Gunnar Eiríksson (Norðmaður), og .'^nna Hansdóttir, Níels-

sonar, fædd að Víkingavatni í Þingeyjarsýslu. Andrés gekk

í herinn 19. febrúar 1916, en fór aldrei til vígstöðvanna.

Hann var leystur frá herþjónustu 25. des. 1918. Stundar

málaraiðn í Winnipeg.

JOHN C. EIRÍKSSON.

Fæddur í Vestmannaeyjum 20. nóv. 1 879. Foreldrar : Eyjólf-

ur Eiríksson og Guðrún Eyvindsdóttir, úr Vestmannaeyjum.

John gekk í Bandaríkjaherinn í janúar 1916. Fór skömmu
síðar til Síberíu. Fékk þar eiturloft í augu og háls, svo að

hann fékk tæpast mælt um tveggja mánaða tíma. Kom aft-

ur í júní 1919. Hann stundaði námavinnu í Nevadaríki áð-

ur en hann fór í herinn, og vmnur nú aftur að sömu iðn.

LOÐVÍK JÓHANN FERDINAND EIRIKSSON.

íæddur á Vopnafirði 28. febrúar 1890. Foreldrar: Gunnar

Eiríksson (Norðmaður) og Anna Hansdóttir, Níelssonar, eitt

sinn búandi að Baugastöðum í Þi:igeyjarsýslu. Hann gekk

í 107. herd. sumarið 1916 og fór þá um haustið á orustuvöll

Frakka. Tók þátt í orustum við Vimy Ridge, Arleaux, Hill

70, Passchendale, Arras, Amiens, og á fleiri stöðum. Hann

var með leiðangri þeim, er fygldist með Þjóðverjum á undan-

haldi þeirra heimleiðis í gegnum Belgíu, að stríðinu loknu.

Hann særðist einu sinni, en náði fullum bata eftir fáa mánuði,

Kom aftur til Canada í mailok 1919. Hann er kvæntur Mar-

gréti Þórarinsdóttur frá Reykjavík.

SIGURÐUR J. EIRIKSSOX isja III).



LIÐSMANXASKRÁ 129

ELIAS ELÍASSON.

Fæddur 20. febrúar 1 880 að Steinsmýri í Vestur-Skaítafells-

sýslu. Foreldrar: Elías Gissurarson frá Steinsmýri og Guðríð-

ur Þórhallsdóttir frá Mörk í Vestur-Skaftafellssýslu, nú bú-

andi að Þykkvabæ í Landbroti í V.-Skaftafellssýslu. Elías

er kvongaður Guðbjörgu Sæmundardóttur. Þau búa að Ár-

borg, Manitoba, ogþar stundaði hann trésmíðar áður en hann

innritaðist í 108. deildina þann 11. febrúar 1916. Hann

sigldi til Frakklands 12. sept. það ár. Hann tók þátt í orust-

um við Ypres, Vimy Ridge. Hill 70 og Amiens. Særðist 16.

ágúst 1918 og var tekmn fangi af Þjóðverjum. Hann kom
aftur til Canada 29. júlí 1919. en ekki vmnufær.

EINAR CARL EIRÍKSSON.

Fæddur á Seyðisfirði 27. janúar 1883. Foreldrar: Sigurður

Eiríksson og Stemunn Stefánsdóttir á Seyðisfirði. Emar

gekk í 1 43. herd. 1 1 . júlí 1916. Tók þátt í orustum við Pass-

chendale, Avion og Amiens. Særðist tvisvar. Var her-

fangi á Þýzkalandi frá 13. ágúst til 5. desember 1918. Kom
aftur til Canada 22. marz 1919. Er vélstjóri.

VALDIMAR ERLENDSSON.

Fæddur í Winnipeg 17. apríi 1895. Sonur Erlendar G. Er-

lendssonar frá Melbæ við Reykiavík og Margrétar Fmnboga-

dóttur frá Geldmgalæk á Rangárvöllum, en nú búandi að

Langreuth, Manitoba. Valdimar gekk í 184. herdeildina 9.

marz 1916, en var síðar færður yfir í 223. deildma. Hanr.

sigldi frá Canada 3. maí 1917, og kom aftur 7. maí 1919.

Um þátttöku sína í orustum getur hann ekki, þótt vafalaust

hafi hann haft þar líka reynslu og aðrir, er þá deild skipuðu.

Hann vmnur við verzlun með bræðrum sínum í Langreuth.
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INGI VILHELM EYJÓLFSSON.

Fæddur 18. maí 1897 að Saltcoats. Sask. Sonur Halldórs

Eyjólfssonar, Narfasonar. frá Hverakoti í Grímsnesi í Árnes-

sýslu, og Sigríðar Þorkelsdóttur, Guðmundssonar frá Önd-

verðarnesi í Grímsnesi í Árnessýslu. Þau Halldór og SigríSur

bjuggu lengi að Saltcoats og höfðu þar verzlun. Þar lézt

Halldór fyrir nokkrum árum, og hefir Sign'ður síðan búið í

Winnipeg ásamt börnum sínum. Ingi gekk í herinn 2. marz

1916 og sigldi áleiðis til herstöðvanna í október sama ár.

Hann tók {sátt í orustum við Avion—Hill 70—Passchendale

—Amiens—Damery—Arras—Cambrai—Valenciennes og

Mons. Særðist ekki, en varð fyru' eiturgasi Þjóðverja. Hann

kom heim aftur til Canada 30. marz 1919, þá vinnufær, og

stundar nú sína fyrri atvmnu í Wmnipeg, sem sé bókhald.

MATrHlAS ALBERT EYJÓLFSSON.

Fæddur 12. marz 1895 að Saltcoats, Sask. Foreldrar Hall-

dór Eyjólfsson (dámn 1901 ), ættaður frá Hverakoti í Gríms

nesi í Árnessýslu, og Sigríður Þorkelsdóttir, Guðmundssonar.

írá Ondverðarnesi í Grímsnesi í Árnessýsiu, nú búandi í

\Vinnipeg. Matthías gekk sem undirforingi í lierinn 20.

febrúar 1916. Hann var settur við hergæzlu í Regina, Sask.,

og fór því aldrei frá Canada. Hann veiktist í nóvember ár-

ið 1918 og var undir læknishendi í 9 mánuði; hefir verið

heilsutæpur síðan. Áður en hann gekk í herinn, var

hann verzlunarþjónn í Winnipeg.

SIGURJÓN EYJÓLFSSON.

Fæddur á Islandi árið 1895. en til heimilis að Langreuth í

Manitoba. Hann gekk í 223. herdeildina 1916. Stjúpfað-

ir hans er Jóhannes bóndi Johnson, fæddur á Færeyjum,

býr í Big Point bygð, en móðir Kristín Sölvadóttir kona

hans, er andaðist þar í bygð 6. september 1905. Upplýs-

ingar um hann hafa ekki aðrar fengist en þessar.
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RAGNAR EYJÓLFUR EYJÓLFSSON.

Fæddur 9. apríl 1891 að Akra. Norður Dakota. U. S. A.

Sonur Þorsteins Eyjólfssonar frá Breiðavaði í Eiðaþinghá

og Kristjönu Jónsdóttur úr Hvammssveit. Faðir Ragnars er

dámn. en móðir hans býr að Lundar, Manitoba, og hjá henni

var Ragnar áður en hann gekk í 223. herdeildina þann 16.

maí 1916. sem hornleikan. Skömmu eftir að hann gekk í

herinn veiktist hann af berklasýki, og var því leystur frá her-

þjónustu 23. ágúst 1916. Er nú við góða heilsu.

PÉTUR EYVINDSSON.

Fæddur 5. júh' 1894 að Sandy Bay. Man. Foreldrar hans eru

Þiðrik Eyvindsson. ættaður frá Otey í Laugardal í Árnessýslu

og Guðrún Pétursdóttir frá Arhrauni í Árnessýslu, nú búandi

að Westbourne. Man. Pétur innritaðist í 223. herdeildina

14. marz 1916 og sigldi til herstöðvanna í apríl 1917. Hann
tók þátt í Passhendale-orustunni miklu. og fleiri orustum á

öðrum svæðum. Kom aftur til Canada 30. maí 1919, og

vinnur nú hjá foreldrum sínum.

FILIPPUS FILIPPUSSON.

Fæddur 21. febrúar 1893 á Gufunesi í Mosfellssveit í Kjós-

arsýslu. Faðir hans er Fihppus, sonur Fihppusar Þorsteins-

sonar og Guðríðar Árnadóttur á Bjólu í Holtum á Rangár-

völlum, en móðir Guðrún Guðmundsdóttir ríka frá Keldum

í Rangárþingi. Hann kom frá Islandi til Winnipeg 1 1 . marz

191 I, og stundaði smíðar, þangað til hann gekk í 223. her-

sveitina 1. marz 1916. Var um tíma við heræfingar, en því

næst skipaður í herlöggæzluliðið 11. júní 1917, og var í

því fram að jólum; fór þá austur til Toronto á fluglistar-

skóla, og var þar fram til stríðsloka. Kom til Wmnipeg aft-

ur í ágúst 1919; fór svo vestur til California og suður til

Mexico og þaðan til Islands. Kom að heiman aftur 8. júní

1922, og er nú sem stendur til heimilis í Winnipeg.
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JOHN FINNBOGASON.

Gekk í 223. herdeildina 1916. Jón er til heimilis í Lang-

reuthbæ í Manitoba. Hann er sonur Sigurðar Finnbogason-

ar, ættaður af austurlandi. Frekari upplýsingar ekki feng-

ist.

ÞÓRARINN FINNBOGASON.

Fæddur að Brú í Argylesveit í Manitoba 22. ágúst 1896.

Sonur Sigurðar Finnbogasonar úr Norður-Múlasýslu á Islandi

og Þóru Finnbogason, ættaSri úr Þingeyjarsýslu. Þórarinn

innritaðist í 223. herdeild Canadahersins 14. apríl 1916 og

fór með þeirri deild til Englands 23. apríl 1917. Þar var

þeirri deild skift upp, og fór Þórarinn brátt til vígstöðvanna

og tók þátt i orustunum við Lens og Passchendale það sama

ár, og í orustum við Amiens og Arras 1918, og í orustunni

við Arras, 26. ágúst, særðist hann, misti annan fótinn fyrir

ofan hné. Þórarinn kom heim úr stn'ðmu 7. desember 1918,

þá, ems og gefur að skilja, ófær til vmnu.

FINNUR FINNSSON.

Albróðir Gustav A. Finnsson. Fæddur í Selkirkbæ 5. desem^

ber 1894. Gekk í herinn 7. marz 1916, og var í honum þar

ti! 25. júní 1919. Hann tók þátt í orustum við Passchendale,

Amiens, Arras, Cambrai og Valenciennes á Frakklandi. Starf

hans var meðal annars að gefa flokki sínum fregnir og leið-

beiningar, og er sá, sem það gerir, kallaður "Signaller".

Finnur vann við rafmagnsleiðslu í Selkirk áður en hann gekk

í herinn.
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KRISTJÁN FINNSSON.

Fæddur í Riverton, Man., 22. maí 1894. Sonur Kristjóns

Finnssonar, fyrrum kaupmanns í Riverton, og Þórunnar Ei-

ríksdóttur (látm 1911). Hann innritaðist í 223. her-

deildma 9. apríl 1916, og sigldi til Frakklands 23. apríl

1917. Tók þar jjátt í orustum við Lens og Passchendale.

L'r hernaðmum kom hann aftur til Canada að stríðinu loknu á

jólum 1918. Hann stundaði búskap með föður sínum í

V'íðirbygð í Nýja íslandi. Kristjón faðir hans er ættaður úr

Kefiavík undir Snæfellsjökli, en Þórunn móðir hans er fædd

óð Heiðarseli í Norður-Múlasýslu, og var dóttir Eiríks Sig-

urðssonar.

ASGEIR PJELDSTED L^!á III).

JÓHANNES BJÖRN FREDERICKSON.

Fæddur í Argylebygð í Manitoba 21. október 1889. For-

eldrar Tryggvi Friðriksson, Friðfmnssonar úr Eyjafjarðar-

sýslu, og Sigríður Þorleifsdóttir, Olafssonar prests að Höfða-

í Höfðahverfi í Þingeyjarsýslu. Jóhannes gekk í herinn 26.

apríl 1916, og fór með 183. herdeildinni til Englands. Þar

var hann skipaður til þjónustu á sjúkrastofum særðra her-

manna, og vann þar til aprílmánaðar 1918. Hann býr með
fjölskyldu sinni í Winnipeg, og er í þjónustu póststjórnar-

innar. Kona hans er Helga Sigríður Dalman, dóttir Kristjáns

Jónssonar Dalman frá Hömrum í Dalasýslu og Kristínar Sig-

urðardóttur frá Hömrum í sömu sýslu.

PÉTUR FREDERICKSON.

Fæddur 8. apríl árið 1885 að Saurbæ í Kolbeinsdal í

Skagafjarðarsýslu. Sonur Friðriks Friðrikssonar, Benja-

mínssonar í Grafargerði, og Guðlaugar Sesselíu Pétursdóítur

frá Miklahóli í Skagafirði. Pétur bjó að Glenboro P. 0.,

Man., og stundaði landbúnað áður en hann gekk í herinn 13.

marz 1916. Sigldi frá Canada 12. september það ár. Hann
tók þátt í orustum við Lens, Vimy Ridge og Passchendale, og

serðist í þeirri síðustu, 30. okt. 1917. Hann kom aftur til

Canada 13. október 1918, þá gróinn sára sinna, og stundar

nú búskap, eins og áður en hann gekk í herinn.



LIÐSMANNASKRÁ 135

SIGURDL'R FRANKLIN FREDERICKSON.

Fæddur í Winnipeg 11. júlí 1895. Foreldrar: Jón Vídalín

Friðriksson, Davíðssonar, frá Hverfi í Víðidal, og Guðlaug S.

Sigurðardóttir, Guðlaugssonar, frá Stapaseli í Stafholtstung-

i:ni. Sigurður gekk í herinn í febrúar 1916. Sigldi til Eng-

lands í apríl 1917. Var þaðan sendur til Egyptalands til að

læra þar flughst. Var eftir það settur flugkennari á Skot-

landi, og meiddist nokkuð við það starf. Kom aftur til Can-

ada í maí 1919, þá vinnufær. Þessi maður er alþektui

íþróttamaður og æfinlega nefndur Frank Frederickson, og

var einn af foringjum Fálkanna er sigur unnu við olympiska

íþróttamótið í Antvverp 1 920.

VALTÝR FREDERICKSON.

Fæddur 3. maí 1892 í Duluth, Mmnesota, U. S. A. Sonur

Friðnks Fnðnkssonar frá Grafargerði og Guðlaugar S. Pét-

ursdóttur frá Miklahóli í Skagafirði. Valtýr stundaði land-

búnað á eigin reikning í grend við Cypess River, Man., áð-

ur en hann gekk í 223. herd. 1 1. apríl 1916. Reyndist of

heilsuveill til að vera sendur út úr Canada, og var leystur úr

herþjónustu haustið 1917. Hann cr vélfræðingur og stund-

ar nú þá atvinnu.

PÁLL BERGÍ'ÍX FRIÐ]-L\'SSOy ísi,; III).

ALBERT LAWRENCE FREEMAN.

Fæddur í Winnipeg 24. janúar 1898. Foreldrar: Andrés

Þorleifur Fn'mann frá Snæringsstöðum í Vatnsdal í Húna-
vatnssýslu og Oddný Pálsdóttir, Jónssonar frá Tungu í Fá-

skrúðsfirði. Albert gekk í 223. herd. 7. marz 1916. Hann
varð fyrir slysi eftir að hann kom til Englands, en fór þó á

vígvöli og tók þátt í orustunni við Woods Run á Frakklandi.

Kom aftur til Canada 1 1. febrúar 1919. Vinnur á skrifstofu

í Winnipeg.

^ c
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HERBERT ANDREW FREEMAN.

Faeddur í Winnipeg 10. apn'l 1896. Foreldrar hans Andrés

Þorleifur Fn'mann frá Snæringsstöðum í Vatnsdal í Húna-

vatnssýslu og Oddný Pálsdóttir, Jónssonar frá Tungu í Fá-

skrúðsfirði. Herbert gekk í 223. herd. 17. marz 1916. Tók
[iátt í orustum við Passchendale, Amiens og Arras á Frakk-

landi. Særðist ekki. Kom aftur til Canada í maí 1919.

Gegnir nú bankastörfum í Wmnipeg.

ÓLAFUR GUNNAR FREEMAN.

Fæddur 1 7. október 1 896 í Winnipeg. Sonur Ólafs Freeman

Ólafssonar frá Brekku í Víðimýrarsókn í Skagafirði og Guð-

rúnar Magnúsdóttur frá Lykkju á Kjalarnesi í K]ósarsýslu.

Þau hjón bjuggu um 11 ár að Presthúsum á Akranesi áður en

þau fluttu vestur um haf til Winnipeg 1887, þar sem heimili

þeirra hefir verið síðan. Ólafur ólst upp hjá foreldrum sín-

um að 71 1 Pacific Ave. í Wmnipeg, og þar var hann til heim-

ilis, er hann innritaðist í 184. deild Canadahersins 17. marz

1916, og fór með henni austur um haf 12. október sama ár.

en var þar skipaður í 78. herdeildma og fór með henni til

Frakklands 23. des. Hann tók þátt í orustunni við Vimy

Ridge 9. apríl 1917 og særðist þar, var skotmn í brjóstið.

Sem betur fór var skot það ekki banvænt, því Ólafur náði

sér aftur og kom heim til foreldra smna 2. október 1917.

Hann hefir lagt stund á verzlunarfræði síðan að hann kom
heim, og er til heimilis hjá foreldrum sínum.

ALFRBD .1. GII.LIES (sjá III).

CARL EYJÓLFUR GILLIS.

Fæddur í Selkirkbæ, Man., 10. maí 1895. Sonur Einars

Gíslasonar frá Hergilsey á Breiðafuði og Þórhildar Hafliða-

dóttur frá Svefneyjum á Breiðafirði, nú búandi að Gimli,

Manitoba. Carl gekk í 223. herdeildina 28. marz 1916 og

sigldi með henni til Englands 23. apríl 1917. Hann særðist af

sprengikúlu frá þýzkum loftbát meðan hann var í Shorncliffe

á Englandi, 25. maí 1917, og var þá á sjúkrahúsum um 14

mánaða tíma. Kom aftur til Canada 13. júh' 1918, þá ekki

gróinn sára sinna. Úr herþjónustu var hann leystur 26. októ-

ber 1918. Carl er kvongaður, og heitir kona hans Bessie

Leota. Áður en hann gekk i' herinn var hann í þjónustu

C. P. R. félagsins, en síðan hann kom heim aftur, hefir hann

lagt stund á símritun.
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ERLENDUR G. GILLIES.

Fæddur á Islandi. Sonur Gísla Olafssonar og Elízabetar

Pálmadóttur. sem bjuggu að Eyvmdarstöðum í Blöndudal í

Húnavatnssýslu. Erlendur gekk í hermn 16. marz 1916, og

starfaði í honum til 27. aprí! 1919, en fór aldrei frá Canada.

Hann er kvæntur Kristíönu Eh'zabetu Andreu. Þau hión búa

í Vancouverborg, B. C.

BJORX GÍSLASOX ísiá III).

HANS THEODORE AUGUST ODDSSON GISLASON.

Fædur 1 7. marz 1889 að Stað í Grindavík í Gullbrmgusýslu.

Foreldrar : Síra Oddur V. Gíslason úr Reykjavík og Anna Vil-

hjálmsdóttir frá Kirkjuvogi í Gullbringusýslu. Hans gekk í

223. herdeildina 3. marz 1916. Hann tók þátt í orustum á

Frakklandi og var tekinn til fanga af Þjóðverjum þrem mán-

uðum áður en vopnahlé var samið. Hann særðist emu smni,

og var ekki vmnufær, þegar hann kom aftur til Canada, 21.

maí 1919.

SIGL'RÐl/R P.iLMASOX GISLASOX ísiá III).

NÍELS GÍSLASON.

Fæddur á Islandi 13. nóvember 1876. Foreldrar: Gísli Gísia-

son og Guðríður Níelsdóttir, frá Hólshjáleisu í Hjaltastaðar-

þinghá í Norður-Múlasýslu. Níels gekk í 223. herd. 26. maí

1916. Sigldi til Englands 30. september 1917. Tók þátt í

oruítur" við Amiens frá ágúst til nóvember 1918. Særðist

ekki. Kom aftur til Canada 9. júlí 1919. Níels er slein-

smiður og býr í Winnipeg.

<0*
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VALDIMAR GISLI GISLASON.

Fæddur 15. janúar 1892 í Pembina, Norður Dakota, U. S. A.

foreldrar: Valdimar Gíslason, Þorsteinssonar, frá Hallgils-

stöðum á Langanesi í Þingeyjarsýslu, og Guðríður Teitsdóttir

Teitssonar frá Ánastöðum á Vatnsnesi í Húnavatnssýslu, nú

Lúandi að Wynyard. Valdimar gekk í 223. herd. 28. marz

1916, og tók þátt í mörgum orustum á Frakklandi. þar með
töldum Passchendale, Cambrai, Arras, Amiens og Mons.

Særðist ekki. Kom aftur til Canada 21. maí 191 9. Kvæntist

eftir heimkomuna ungfrú Sigríði B. Björnsson, og býr nú að

Gerald, Sask.

ÁRNI (ANDREW) GOOD'MAN.

Fæddur á íslandi 19. september 1880. Foreldar: Sigfús B.

Guðmundsson Goodman frá Katadal á Vatnsnesi í Húna-

vatnssýslu og Guðrún Árnadóttir frá Sigríðarstöðum í Vest-

urhópi í Húnavatnssýslu, nú búandi að Victoria, B. C. Andrew
gekk í 102. herd. 9. febrúar 1916. Sigldi frá Canad:i í júií

það ár. Hann tók þátt í orustum við Somme, Vimy Ridge,

Særðist í báðum orustunum. Hann kom aftur til Canada í

marzmánuði 1919, þá vinnufær. Stundaði algenga dag-

launavinnu áður en hann gekk í herinn.

Sergeant CARL WILLIAM GOODMAN.

Fæddur 12. september 1895. Foreldrar: Þorlákur Einars-

son Goodman frá Fagradal á Hólsfjöllum og Friðrika Jóns-

dóttir frá Breiðsstöðum í Skagafirði. Carl gekk í 223. her-

deildina í marzmánuði 1916. Hann tók þátt í Pa^schen-

dale-orustunni og fleni orustum á Frakklandi. Veiktist af

vosbúð í skotgröfunum, og lá meira en árlangt á spítala á

Englandi. Kom aftur til Canada 27. sept. 1919. Hann

t iftist á Englandi þarlendri konu. Hann stundar verzlunar-

störf.
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GORDON GOODMAN.

Fæddur að Muskoka í Ontario 1897. Faðir hans er Ágúst

Guðmundsson (Goodman), ættaður af Akureyri við Eyja-

fjörð, en móðir hans er af canadiskum ættum. Þau búa við

Cardwell í Ontario. Gordon gekk í canadiska herinn með
bræðrum sínum tveim sumarið 1916. Hann fór frá Canada

í ágúst 1917. Var sendur til Frakklands og var þar í skot-

gröfum, og seinna til Belgíu. Hann kom heim aftur í apríl

1919, heill heilsu. Dvelur nú með foreldrum sínum.

GUÐJÓN AÐALJÖNSSON GOODMAN.

Fæddur í Graftonbygð, Norður Dakota, U. S. A., 27. desem-

ber 1886. Foreldrar hans: Aðaljón Guðmundsson' Jónsson-

ar frá Sköruvík á Langanesi í Þingeyjarsýslu, og Olöf Sigur-

veig Jónsdóttir.Sigurðssonar, af Langanesi. Guðjón gekk í

herinn 18. marz 1916. Hann tók þátt í orustum á Frakk-

landi þar til í ágúst 1918, að hann særðist hættulega á

höfði í orustu við Amiens. Var þá fluttur á sjúkrahús á Eng-

landi og dvaldi þar til ársloka. Kom aftur til Canada 16.

janúar 1919. Guðjón er kvæntur Þorbjörgu Oddsson frá

Árborg, Man. Hann stundar fiskiveiðar og hefir heimili í

Winnipegosisbæ í Manitoba.

GUÐMUNDUR R. GOODMAN.

Fæddur í Neskoti í Ólafsfirði í Eyjafjarðarsýslu 14. febrúar

1893. Foreldrar hans eru Guðmundur Guðmundsson frá

Lóni í Olafsfirði og María Kristjánsdóttir frá Kálfagerði í

Eyjafjarðarsýslu. Guðmundur lézt á íslandi, en María býr í

grend við Kandahar, Sask. Guðmundur gekk í 108. her-

deildina 14. febrúar 1916 og sigldi til Evrópu 12. september

sama ár. Hann tók þátt í orustu við Vimy Ridge, og særðist

þar 4. júní 191 7. Kom aftur til Canada 28. marz 1918, þá
vinnufær og stundar nú landbúnaðarstörf.
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HERBERT GOODMAN.

Fæddur 1892 í Muskoka, Ontario. Faðir hans er Ágúst

Guðmundsson (Goodman), ættaður af Akureyri við Eyja-

fjörð, en móðirm af canadiskum ættum. Þau búa í grend

við Cardvvell, Ontario. Herbert gekk í herinn ásamt tveim

lívæðrum sínum sumarið 1916. Hann fór frá Canada í marz

1917 og var settur við viðartekju og sögunarmylnu á Eng-

landi í þágu hersms. Við það vann hann, þangað til ófnðn-

um lauk. Hann kom heim aftur í júh' 1919 og var leystur

frá herþjónustu skömmu síðar.

KRISTJÁN GUDJÓNSSON GOODMAN.

Fæddur á Akureyri á Islandi 1 4. febrúar 1 887. Sonur Guð-

jóns Guðjónssonar og Guðrúnar Kristjánsdóttur. Kristján

gekk í 184. herd. 28. febr. 1916, og tók þátt í orustum við

Vimy Ridge, Hill 70, Passchendale og víðar. Veiktist einu

sinni af eiturlofti. Kom aftur til Canada í maílok 1919, þá
vmnufær. Hann er kvongaður Sigurbjörgu JóhannesJótt !r

Hannessonar frá Grund í Blönduhlíð, og stundar smiðar.

He-mili þeirra hjóna er í Winnipeg.

S. GOODMAN.

læddur í Winnipeg 30. september 1896. Foreldrar: Guð-

mundur Guðmundsson úr Kjólsvík í Borgarfuði austur og

Sigríður Erlendsdóttir frá Tungubakka í Laxárdal í Húna-

vatnssýslu. S. Goodman gekk í hermn 10. júní 1916, en

fór aldrei frá Canada. Aður en hann gekk í hermn var hann

bankaritari. Er nú ritari á skrifstofum Winnipegborgar, og

kvæntur ungfrú Robina Pearl.

THOMAS GOODMAX (sjá III).

THORSTEINX KRISTIXX GOODMAN (sjá III).
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WILBERT KÁRI ADALJÓNSSON GOODMAN.

Fæddur í Graftonbygð í Norður Dakota 8. desember 1894.

Sonur Aðaljóns Guðmundssonar, Jónssonar frá Sköruvík á

Langanesi, og Ólafar Sigurveigar Jónsdóttur af Langanesi.

Wilbert gekk í 223. herd. 13. apríÍ 1916. Særðist í orustM

þann 5. nóvember 1917, og var um tíma á sjúkrahúsi á Eng-

landi. Aftur særðist hann í orustu þann 1. október 1918:

og eftir aðra sjúkrahússvist á Englandi kom hann aftur til

Canada 1. apríl 1919. Wilbert hefir aðsetur hjá móður sinni

í Winnipegosis og stundar fiskiveiðar.

CHRISTIAN RAGNAR GOODMANSON.

Fæddur í Carberry, Manitoba, 9. apríl 1899. Foreldrar: 01-

afur Guðmundsson, Ólafssonar og Knstjönu Jónsdóttur af

Hvalfjarðarströnd í Borgarfjarðarsýslu, og Margrét Krist]-

ánsdóttir, Jónssonar og Rannveigar Eiríksdóttur frá Vega-

mótum í Reykjavík. Christian gekk í 214. herdeildma í marz

1916. Fór til Englands 9. apn'l 1917. Hann tók þátt í

Cambrai-orustunni miklu og særðist þar. Kom aftur til Can-

ada 7. apríl 1919. Er kvæntur ungfrú Lily Stott og stundar

landbúnað.

VALDIMAR GOODMANSON.

Fæddur í Brandon, Manitoba, 5. ágúst 1890. Foreidrar:

í'orsteinn Guðmundsson frá Njarðvíkum í Gullbringusýslu

og Hólmfríður Guðmundsdóttir frá Kirkjuhvammi á Vatns-

nesi. Valdimar gekk í canadiska riddaraliðið þann 1 . febr.

1916. Tók þátt í orustum við Somme, Cambrai, Amiens og

Arras. Særðist ekki. Kom aftur til Canada 13. júlí 1919.

Hann er gufukatlasmiður og býr í Wirmipeg. Kvor.gaður

Minnie Hunt.
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JÓN HALLGRIMSSON GOODMUNDSSON.

Fæddur að Gimli, Manitoba, 22. nóvember 1878. Sonur

Hallgríms Guðmundssonar frá Stakkahlíð í Loðmundarfirði

og Guðrúnar Margrétar frá Hákonarstöðum á Jökuldal í

Norður-Múlasýslu. Jón gekk í 223. herdeildina þann 29.

apríl 1916, sem emn af brautryðjendum ("Sappers") henn^

ar. Hann stundaði búskap og verzlun að Elfros, Sask., áður

en hann gekk í hermn. Eftir að hann kom til baka- gekk

hann að eiga ungfrú Þrúði Guðvaldadóttur Jackson.

GUNNAR GRÍMSSON.

Fæddur 16. desember 1896 að Garíar, N. D. Sonur þeirra

Stemólfs Grímssonar frá Grímsstöðum í Reykholtsdal í Borg-

arfjarðarsýslu og Kristínar Þorleifsdóttur, Gunnarssonar, frá

Kjalvararstöðum í Reykholtsdal í Borgarfjarðarsýslu. Gunn-

ar mnritaðist í 223. herdeildma 5. apríl 1916, og fór með
henni frá Canada 23. apríl 1917. Tók l>átt í orustum við

Passchendale, Amiens, Arras og Cambrai. Kom aftur 24.

]úní 1919. Stundar akuryrkju.

JÓN HELGI GREMSSON.

Fæddur I. febrúar 1891 að Garðar, N. D. Foreldrar hans

tru Daníel Grímsson, Steinólfssonar bónda á Grímsstöðum í

Reykholtsdal og Guðrúnar Þórðardóttur, Jónssonar prests á

Lundi í Lundareykjadal; og Sigríður Þorleifsdóttir, Jónsson-

ar frá Auðnum á Vatnsleysuströnd og Ingibjargar Halldórs-

dóttur, Þorsteinssonar prests á Lundi. Fluttu til Ameríku með
foreldrum sínum sumarið 1885, og settust að í Garðarbygð,

en fluttu til Vatnabygða 1906 og tóku land nálægt Elfros.

Jón innritaðist í 223. herdeildina 21. maí 1916. Tók fjátt í

orustum við Amiens, Arras cg Cambrai. Kom heim aftur 7.

maí 1919. Hann stundar jarðyrkju.



LIÐSMANNASKRÁ 145

VILBERG GRÍMSSON.

Fæddur 11. júní 1897 að Gaiðar, N. D. Sonur Daníels

Grímssonar, Steinólfssonar bónda á Grímsstöðum í Reyk-

holtsdal og Guðrúnar Þórðardóttur, Jónssonar, prests á Lundi

í Lundareykjadal. Móðir Vilbergs er Sigríður Þorleifsdótt-

ir, Jónssonar frá Auðnum á Vatnsleysuströnd, og Ingibjargar

Halldórsdóttur, Þorsteinssonar prests á Lundi. Fluttu til Ame-
ríku sumarið 1885 og settust að í Garðarbygð, en til Vatna-

bygða fluttu þau 1906 og settust að nálægt Elfros. Viiberg

innntaðist í 223. herdeildina 21. maí 1916. Tók þátt í or-

ustum við Amiens, Arras og Cambrai. Særðist einu sinni.

Kom heim aftur 7. maí 1919. Stundar jarðyrkju.

EINAR GUÐMUNDSSON.

Fæddur 6 maí 1872 að Tjörn í Svarfaðardal. Faðir hans

var Guðmundur (d. 1910), sonur Guðmundar Sveinssonar

frá Hallbjarnarstöðum á Tjörnesi og Önnu Finnbogadóttur

frá Stóru-Reykjum í Reykjahverfi; en móðir Einars er Guð-

rún Einarsdóttir, Jóhannessonar, Jónssonar og Margrétar

Jónsdóttur frá Skjöldólfsstöðum á Jökuldal. Einar innrit-

aðist 'í 108. herdeildina 8. febrúar 1916 og fór frá Canada

12. september sama ár. Veiktist á Englandi og fór undir

uppskurð, og var færður yfir í C. M. A. C. á Englandi. Kom
til baka 23. des. 1917. Hann er kvæntur Kristínu Guð-

laugsdóttur Oiafssonar. Heimilisfang hans var í Kandahar,

Sask., þegar hann innritaðist.

Sergeant GUÐMUNDUR F. GUDMUNDSSON, D.C.M.

Fæddur að Syðra-Lóni á Langanesi árið 1891. Sonur Frið-

riks Guðmundssonar frá Víðirhóli á Hóisfiöllum og Þorgerð-

ar Jónsdóttur frá Eiði á Langanesi. Guðmundur innritaðist

í 203. deiid Canadahersms 14. júní 1916, og fór austur um
haf 19. nóv. sama ár. Hann var á vígvöiium nálega þrjú ár

og tók þátt í þessum orustum. Við Lens, Passchendaie, Ami-

ens,Canai du Nord og Cambrai. Skömmu eftir að Guðmund-
ur kom tii vígstöðvanna, var hann skipaður "Corporal". og

síðar "Sergeant", og gat sér góðan orðstýr fyrir stjórnsemi

og karimensku. Hann var sæmdur "Distinguished Canadian

Medai" og auk þess $100 í penmgum fyrir röska framgöngu

og fyrir að bjarga særðum félaga sínum úr skotmáii. Guð-

mundur kom heim tii Canada úr herþjónustu 14. apríl 1919.

Hafði særst einu sinni, en náði sér aftur svo, að hann var

vinnufær. Hann stundar nú landbúnað náiægt Mozart í

Saskatchewanfylki.
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HANNES GUNNLAUGSSON.

Fæddur í Árnessýslu á íslandi 2. janúar 1868. Foreldrar:

Gunnlaugur Hannesson og Hildur Jónsdóttir. Hannes gekk

í 197. herd. 3. marz 1916. Af skýrslu hermanns þessa verður

ekkert séð annað en að hann var færður úr 197. herdeildinni

yfir í aðra deild þann 13. apríl 1917.

OLGEIR GL'NNLAUGSSON.

Fæddur 4. desember 1891 að Hensel, Norður Dakota, U. S.

A. Foreldrar: Ófeigur Gunnlaugsson frá Klausturseli á Jök-

uldal og Súlimía Jóhanna Stefánsdóttir frá Miðvöllum í

Skagafirði (nú löngu látin). Olgeir gekk í 223. herdeildina

17. maí 1916. Tók þátt í orustum við Amiens, Arras og

Cambrai á Frakklandi. Særðist ekki. Kom aftur til Can-

ada 19. júní 1919. Stundar búskap í grend við Wynyard,

Sask. Olgeir er kvæntur Christinu Josephson frá Winnipeg.

ÁSGEIR HALLDÓRSSON.

Fæddur 7. desember 1887 í Hamilton, Norður Dakota, U.

S. A. Foreldrar: Kristján Halldórsson frá Nýpi á Skarðs-

strönd í Dalasýslu og Sigurb]örg Asgeirsdóttir frá Heydalsá í

Strandasýslu, nú búandi að Padding Lake, Sask. Ásgeir gekk

í 197. herd. 6. apríl 1916. Var við timburtekju. Kom aftur til

Canada 25. maí 1918. Stundar bændavinnu.

10
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BJÖRN B. HALLDÓRSSON.

læcldur á Úlfsstöðum í Loðmundarfirði 18. júlí 1871. For-

cldrar: Björn Halldórsson frá Úlfsstöðum í Loðmundarfirði

og Hóimfríður Emarsdóttir Scheving. Björn gekk í Canada-

hermn 15. júní 1916 og stundaði herþjónustustörf um nokk-

urn tíma. Var ekki sendur úr landi. Leystur frá herþjón-

ustu í ársbyrjun 1917. Hann er kvæntur Lilju Svemsdóttur

Sölvasonar læknis á Skarði á Reykjaströnd og konu hans

Moníku Magnúsdóttur frá Kýrholti í Skagafirði. Björn

stundar nú verzlun í Winnipeg.

FRIÐRIK ROSBJORX HALLDORSSON (sjá III).

HALLDÓR HALLDÓRSSON.

Pæddur á Isafirði á íslandi árið 1876. Foreldrar: Halldór

Halldórsson frá Seh í Bolungarvík og Kristín Pálsdóttir(bæði

dám) frá Isafirði. Þau hjón námu iand árið 1887, þar sem

nú er Lundarbær í Manitoba. Hann gekk í 223. herd. í febrú-

armánuði árið 1916, og vann við hergagnakeyrslu á her-

svæði Frakka, þar til hann kom aftur til Canada, í marzmán-

uði 1918. Hann er kvæntur Sólveigu Sigurðardóttur Bárð-

arssonar, og stundar landbúnað að Lundar, Man.

KRISTJÁN HALLDÓRSSON.

Fæddur að Lundar, Manitoba, 27. febrúar 1891. Foreldrar:

Halldór Halldórsson frá Seli í Bolungarvík og Kristín Páls-

dóttir (bæði dáin) frá Isafirði. Þau hjón bjuggu lengi að

Lundar, Man. Kristján gekk í herinn 16. febrúar 1916, og

lók þátt í orustum við Hill 70, Passchendale, Amiens og

Camlírai. í Passchendale-orustunni varð hann fyrir eitur-

lofti árið 1917. Aður en hann gekk í herinn vann hann að

fjárheimtu fyrir International akuryrkjuverkfærasölu félagið.

Hann er kvæntur Guðlaugu Eyjólfsson, og stundar bókhald

síðan hann kom heim úr hernaðinum, 8 maí 1919.
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LÁRUS HALLDÓRSSON.

Fæddur að Síðumúla í Hvítársíðu í Mýrasýslu 25. ágúst 1894.

Sonur Árna Halldórssonar, Jónssonar frá Akri í Staðarsveit í

5næfellsnessýslu, og Sign'ðar Sigurðardóttur frá Borg á Mýr-

um, nú búandi í Glenborobæ, Man. Lárus gekk í 226. herd.

16. febrúar 1916. Hann tók þátt í orustum við Vimy
Ridge, Passchendale, Avion, Lens og Hill 70. í Passchen-

dale-orustunni særðist hann 26. október 1917, af skoti í fót-

legginn. Hann kom aftur til Canada 21. febrúar 1918, en

er ennþá ekki gróinn sára sinna, svo að hann sé vinnufær.

Kona Lárusar heitir Jóhanna og búa þau hjón í Winnipeg.

HELGI HALl^SON.

Fæddur í aprílmánuði 1873 að Krossi í Þingeyjarsýslu. For-

eldrar hans: Vigfús Hallsson frá Skógum á Þelamörk og Elín

Guðlaugsdóttir frá Stemkirkju í Fnjóskadal í Þingeyjarsýslu.

Gekk í 197. herd. 24. febrúar 1916 og skipaði Corporal-

stöðu. Hann fór frá Canada 24. dpríl 1917, og á vígvöli

Frakka í júlí það ár. Þar vann hann sem vélstjóri til 27.

desember 1918, og kom aftur til Canada í aprílmánuði 1919,

þá vinnufær. Hann var hveitikaupmaður áður en hann

gekk í herinn að Mountain í Norður Dakota.

GUÐMUNDUR HANNESSON.

Fæddur 22. júní 1897 að Hlemmiskeiði í Arnessýslu. Sonur

Hannesar Hannessonar frá Hlemmiskeiði og Sesselíu Eyjólfs-

dóttur. Guðmundur innritaðist í 223. herdeildina 25. júní

1916. Fór frá Canada 17. apríl 1917. Tók þátt í orustum.

Særðist einu sinni. Kom heim aftur í desember 1918, og var

t>á ekki vinnufær.
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Lance Corpoial HANNES HANNESSON.

Fæddur í Winnipeg 16. ágúst 1893. Foreldrar: Kristján

Hannesson, Magnússonar, og Kristínar Sigurðardóttur, sem
bjuggu að Yztu-Görðum í Kolbeinsstaðahreppi í Hnappadals-

í>ýslu, og Sigríður, dóttir Ólafs Tómassonar og Elínar Sæ-
mundardóttur, sem bjuggu í Gn'satungu í Stafholtstungum í

Mýrasýslu. Hann gekk í 223. herd. 1. apríl 1916. Á Frakk-

landi vann hann að víggirðmgabyggmgum og öðrum nauð-

synjastörfum á hersvæði Breta þar. Særðist af sprengikúlu-

brotum á hálsi og handlegg þann 5. apríl 1918, og lá í þeim

sárum þar til skömmu áður en stríðinu lauk. Kom aftur til

Canada 28. desember 1918. Hann vann að verzlun áður en

hann fór í hermn, en hefir, síðan hann kom til baka, stundað

landbúnað í Manitoba ásamt bróður sínum.

Lt. Col. HANNES MARINO HANNESSON (lögfræðingur).

Fæddur 27. nóv. 1884 í Öxnadal í Eyjafjarðarsýslu. Foreldr-

ar, Hannes Hannesson og Pálína Þ.A. Jóhannesdóttir. Marino

var einn þeirra, er gengust fynr að mynda 223. herdeildina

og var skipaður Lieutenant í henni 10. marz 1916. I janúar

1915 hafði hann gengist fyrir að mynda liðsforingja

skóla fyrir námsmenn við háskólann. I maímánuði

1916 varð hann kapteinn og í marz 1917 Major, og 28- s. m.

var hann skipaður Lieut. Colonel og fengm full umráð yfir

223. deildmni. Með deildma fór hann frá Wmnipeg 23. apríl

1917, lenti í Englandi 14. maí, en 14. júní fór hann til

Frakklands með 78. canadisku herdeildinni og hafði þar ýms

embætti á hendi til 18. október 1918. Lausn frá herþjónustu

fékk hann í Winnipeg 6. desember 1918. Hann er kvæntur

Knstínu, dóttur Arngn'ms Jónssonar.

^^^tB^KSki^^ ' -^
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JOSEPH H. HANSSON.

Fæddur 29. marz 1879 á Þursstöðum í Mýrasýslu. Sonur

Hansar Josephssonar, Jónssonar Hjaltalíns prests að Breiða-

bólsstað á Skógaströnd, og Guðrúnar Magnúsdóttur. Hann

gekk í 197. herd. 15. apríl 1916, en var ekki nógu hraustur

til þess að teljast vígfær. Fór því aldrei frá Canada og var

leystur frá herþjónustu í apríl 1917. Joseph stundaði ak-

týgjasmíði í Gimlibæ áður en hann gekk í hermn, og hefir nú

aktýgjaverzlun í McCrearybæ í Manitoba. Joseph er kvænt-

ur Torfhildi Hólm Benónísdóttur.

Major SKÚLI HANSSON.

Fæddur í Húnavatnssýslu á Islandi 14. marz 1880. Foreldrar:

Hannes J. Hansson og Elmborg Ásbjarnardóttir. Skúli var

fyrst skipaður Lieutenant í 90. Winnipeg Rifles hersveit-

inni í marzmánuði 1916, en innritaðist síðan í 223. herdeild-

ina, og í maí það ár skipaður kaptemn yfir A.-flokki þeirrar

deildar. I marzmánuði 1917 var hann skipaður Major

deildarmnar, og er sú staða næst aðal-yfirmanns, eða for-

ingjastöðunni. Frá Winnipeg fór hann með deildinni 23.

apríl 191 7. Kom til Englands 14. maí, og til Frakklands 13.

júlí 1917. Þar starfaði hann til stríðsloka í nóvember 1918

og var leystur frá herþjónustu 22. desember það ár. Skúli

hefir um mörg ár stundað fasteignaverzlun í Winnipeg, og

gerir það enn.

THORSTEINN HANSSON.

Fæddur 23. október 1889 að Mountain, Norður Dakota, U.

S. A. Hafði heimili í Wynyard, Sask., áður en hann gekk í

herinn. Foreldrar: Hans Sigurbjörnsson Hansson frá Jarls-

stöðum í Bárðardal í Þingeyjarsýslu og Herdís Björnsdóttir

josephsonar frá Þorpum í Tungusveit í Strandasýslu. Hans er

til heimilis í Wynyard, en Herdís dáin. Thorsteinn gekk í 108.

herdeildina, en fékk ekki að fara með henni á vígvöll vegna
vanheilsu, og var því leystur frá herþjónustu. Hann stundar

landbúnað að Wynyard.
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ÁRNI SOFFONIAS JÓSEFSSON HELGASON.

Fæddur 1. júlí 1884 að Brú P. 0., Man. Foreldrar: Jósef

Helgason (dáinn), ættaður af Langanesi í þingeyjarsýslu, og

Guðrún Arnadóttir frá Sléttu í Þingeyjarsýslu, nú í Langreuth

Man. InnritaSist í 184. herdeildina í Winnipeg 29. febrúar

1916. Fór frá Canada 9. apríl 1917. Tók þátt í orustum

við Passchendale og Amiens. Særðist tvisvar. Kom aftur

heim 20. Janúar 1919, og stofnaði verzlun í Langreuth.

Hann dó af slysi sumarið 1922.

BRYNJÓLFUR HELGASON.

Fæddur í Hvítanesi í Kjós 30. des. 1889. Sonur Helga Guð-

mundssonar og Guðfinnu Stemsdóttur frá Hvítanesi. Brynj-

ólfur kom til Canada 1910. Gekk í 108. herd. 4. janúar

1916. Fór til Englands og var þar um tíma við heræfmgar,

en þótti ekki nógu hraustur til að sendast á vígvöll, og var

því leystur frá herþjónustu. Hann er kvæntur Guðrúnu

Agústu Lárusdóttur frá Reykjavík, og stundar málaraiðn í

Wmnipeg.

ÞORSTEINN HELGASON.

Fæddur að Hvassafelli í Mýrasýslu árið 1877. Foreldrarr

Helgi Sigurðsson frá Kúskerpi á Skagaströnd í Húnavatns-

sýslu og Valgerður Brynjólfsdóttir frá Hreðavatni í Norðurár-

dal í Mýrasýslu. Þau hjón búa nú að Sandnesi í Mikley í

Manitoba. Hann gekk í 223. herd. 3. maí 1916 og var við-

heræfingar þar til í september það ár. Var þá álitinn að

vera ekki nægilega hraustur til að teljast vígfær, og var því

leystur frá herþjónustu.
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SIGÞÓR MATTHIAS HENRICKSON.

Fæddur að Baldur, Manitoba, 15. september 1892. For-

eldrar: Tryggvi Sigurðsson, Hinrikssonar, og Jónína Ragn-

heiður Þórðardóttir (nú látin). Sigþór gekk í 223. herd. 17.

marz 1916. Tók þátt í orustum við Passchendale. Lens,

Amiens, Arras og Cambrai á Frakklandi. Særðist ekki. Kom
aftur til Canada 6. ágúst 1919. Hann er kvæntur Ethel

Mary Gowans og býr í Winnipeg.

Sergeant THORHALLUR HERMANN.

Fæddur í Húsavík á íslandi 19. september 1884. Foreldrar

Hermann Hjálmarsson frá Brekku í Mjóafirði og Magnea Pét-

ursdóttur Guðjohnsen frá Reykjavík. Thorhallur gekk í 151.

herd. með Sergeant-nafnbót 20. marz 1916. Var áður verk-

fræðingur fyrir Vegrevillebæ í Albertafylki. Þegar hann

kom til Englands vann hann fyrst á verkfræðisskrifstofu, en

var síðar skipaður kennari þar. Fór til Frakklands með verk-

fræðmgadeild. Tók þátt í orustum við Amiens, Beaupaume,
Valenciennes, Mons og víðar. Særðist ekki. Kom aftur

til Canada 17. júní 1919. Stundar verkfræði sem fyi.

MAGNOS G. S. HERMANNSSON.

Fæddur 23. febrúar 1888 að Bræðraborg í Víðinessbygð í

Nýja Islandi. Sonur Hermanns Hermannssonar og Guðrúnar

Snjólaugar Jónsdóttur, Ein'kssonar, Winnipeg Beach, Man.

Hann innritaðist í 223. herdeildina 7. marz 1916, og fór með
henni til Englands 23. apríl 1917. Hann tók þátt í orustum

við Lens, Hill 70 og Passchendale, og særðist á síðastnefndum

stað, fékk brot af sprengikúlu í fótlegginn. Var á ýmsum
sjúkrahúsum, þar til hann var sendur heim 7. maí 1918, og

kom til Winnipeg 21. s. m.. Var sendur á Tuxedo-sjúkra-

húsið í Winnipeg og fótunnn skorinn upp, og hepnaðist það

vel. Hann stundaði trésmíði áður en hann innritaðist í

herinn.
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THOMAS HERMANNSSON.

Fæddur í Winnipeg árið 1887. Foreldrar: Sigurður Her-
mannsson, aettaður úr Mjóafirði, og Anna S. Tómasdóttir.

Thomas gekk í 108. herdeildina sem undirforingi 12. sept-

ember 1916. Hann var á Frakklandi frá því í desember-
mánuði 1916 til febrúarloka 1918. Kom til Canada vinnu-

fær, og stundar nú landbúnað a5 Petersfield, Manitoba.

WILLIAM C. F. HERMANNSSON.

Fæddur 28. nóvember 1891 í West Selkirk, Manitoba. Sonur

þeirra Hermanns Hermannssonar og GuSrúnar Snjólaugar

Jónsdóttur, til heimilis að Winnipeg Beach, Man. Hann inn-

ritaðist í 239. herdeildina 3. ágúst 1916, og fór til Englands

15. desember sama ár. Hann varð fyrir meiðslum á Eng-

landi af loftförum Þjóðverja. Eftir að til Frakklands kom,

var hann gerður að Corporal, og var á Frakklandi þar til um
nýár 1919. Hann kom heim 29. marz 1919. Hann er

kvæntur og heitir kona hans Valgerður Margrét, dóttir Hrólfs

Matthíassonar og Ingunnar konu hans. Þau áttu heima aS

Winnipeg Beach, þegar hann innntaðist, og stundaði hann

verzlunarstörf.

OSCAR H. HILLMAN.

Fæddur í Winnipeg 18. júlí 1896. Foreldraiý: Hjálmar Hjálm-

arsson frá Kóngsbakka í Helgafellssveit og Valgerður Sólborg

Jónsdóttir frá Hjarðarfelli í Snæfellsnessýslu. Oscar var

námsmaður, en hætti við námið til þess að ganga í herinn,

þann 27. marz 1916. Fór frá Canada 18. janúar

árið 1917. Hann tók þátt í orustum við Vimy

Ridge, Hill 70, Passchendale og Amiens, og fór með herdeild

sinni til Þýzkalands. Særðist ekki og kom til Canada 6. maí

1919. Vinnur við vatnsleiðslur í Winnipeg.
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BJÖRN HJÁLMARSSON.

Fæddur að Biú í Aigylebygð í Manitoba 1888. Sonur Jóns

bónda Hjálmarssonar frá Hólum í Laxárdal í Suður-Þingeyj-

arsýslu og Onnu Knstjánsdóttur frá Sultum í Kelduhverfi í

sömu sýslu. Björn ólst upp í Argylebygð með foreldrum

sínum, þangað til þau fluttu vestur til íslenzku bygðarinnar

við Kandahar, Sask. Hann er útskrifaður frá Manitoba-

háskólanum og er nú eftirlitsmaður alþýðuskóla í umdæmi
því, er tekur yfir íslenzku bygðirnar þar, og búsettur í Wyn-
yard. Hann er kvæntur og er kona hans Sigrún, dóttir

Tryggva Friðrikssonar, Jóhannessonar, úr Þingeyjarsýslu,

oij Valgerðar Biörnsdóttur, Jónssonar, frá Asi í Kelduhverfi.

Þau eiga ema dóttur barna. Björn gekk í 223. hersveitina

vorið 1916, var þá skólastjóri í Wynyard, sem liðssöfnunar-

tnaður. Tæpu ári síðar, er honum var veitt umsjónarmanns-

embættið, var hann leystur frá herþjónustu.

GUÐJÓN H. HJALTALÍN.

Fæddur 9. febrúar 1871 að Jörva í Kolbeinsstaðahreppi í

Hnappadalssýslu. Sonur Hans Josephssonar, Jónssonar

Hjaltalíns prests að Breiðabólsstað á Skógaströnd, og Guð-

rúnar Magnúsdóttur frá Haukatungu í Kolbeinsstaðahreppi.

Hann gekk sem undirformgi í 197. herdeildma (sem nefnd

var "canadiska víkmgadeildm") 3. marz 1916. En vegna

^jess hann þótti eigi nógu hraustur, fór hann ekki til Evrópu

með deildinni og vai leystur úr herþjónustu 14. febr. 1917.

Guðjón er kvongaður Vigdísi Ragnheiði Jónsdóttur. Hann

stundar skósmíði í Winnipeg.

PÁLL JOHNSON HJALTDAL.

Fæddur á Seyðisfirði 5. febrúar 1900. Foreldrar: Sumarliði

Jónsson Hjaltdal og Sigríður Lárusdóttir, sem bjuggu að

Vestdalseyri við Seyðisfjörð. Páll gekk í hjúkrunardeild Can-

adahersins árið 1916, og hélt áleiðis til hersvæðis Evrópu í

maí 1917, og starfaði þar, þar til hann kom aftur til Canada

í júnímánuði 1919. Hann hefir heimiii að Langreuth, Man.
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ÞÓRARINN HJALTDAL.

Fæddur 28. apríl 1898 á Seyðisfirði. Foreldrar: Sumarliði

Jónsson Hjaltdal og Sigríður Lárusdóttir, sem bjuggu á Vest-

dalseyri við Seyðisfjörð, þar til þau fluttu frá íslandi. Þór-

arinn gekk í 184. herd. 13. marz 1916, og tók þátt í orustum

við Passchendale og Vimy Ridge á Frakklandi. Hann særðist

svo, að hann misti hægri fótinn, sem taka varð af fyrir ofan

hnéð. Áður en hann gekk í herinn, hafði hann heimili aS

Morden, Manitoba, og stundaði landbúnaðarvinnu. Eftir

að hann kom úr hernaðinum, 14. júní 1918, tók hann að

stunda skólanám.

GUXXLAUGL-R B. HJORLEIFSSOX isjii III).

ROBERT INGERSOLL HJÖRLEIFSSON.

Fæddur að Gimli í Nýja Islandi 5. október 1895. Hann er

sonur þeirra Björns Hjörleifssonar frá Hallfreðarstöðum í

N.-Múlasýslu og Guðrúnar Einarsdóttur, sem ættuð er úr

Skaftafellssýslu. Búa foreldrar hans nú við Islendingafljót

I Bifrastarsveit í Nýja Islandi. Ingersoll gekk í 108. canad-

isku hersveitina 13. apríl 1916 og fór með henni frá Winni-

peg 12. september sama ár til Englands. Hann var í hríð-

skotaliði hersveitarinnar, og tók þátt í þeim orustum, sem

herdeild hans átti í. Hann særðist í einni þeirri atlögu 24.

marz 1918; var eftir það á herspítala á Englandi til stríðs-

loka. Hann kom heim aftur 1919.

INGIMUNDUR MARINO EDWARD HOUGHTON.

Fæddur í Selkirk, Manitoba, 5. desember 1896. Foreldrar:

Edward Houghton frá Liverpool á Englandi og Helga Ingi-

mundardóttur frá Kálfárdal í Skagafirði. Gekk í 108. herd. í

desember 1916. Kom aftur til Canada í nóvember 1919.

Hann er kvæntur Hildu Berston, og vinnur á stálverkstæði í

Selkirkbæ.
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EDRIC ROLLAND HÖRDAL.

Fæddur 18. nóvember 1894 að Otto P. 0., Manitoba. For-

eldrar : Björn Þorsteinsson frá Hlið í Hörðudal í Dalasýslu og

Sigríður Ji^nasdóttir irá Ytra-Laugalandi í Eyjafirði. EdrJr.

gekk í 223. herdeildina þann 1 6. maí 1916, og fór með henni

til Englands 23. apríl 1917. Hann tók þátt í orustum við

Passchendale, Arras, Amiens, Cambrai og víðar á Frakklandi.

Særðist ekki og kom til Canada aftur 23. febrúar 1919.

INGIBERG INGIMUNDARSON.

Fasddur 25. marz 1888 á Islandi. Foreldrar Ingimundur

Guðmundsson og Sóíborg Guðmundsdóttir. ætluð úr Breiða-

firði á Islandi. Ingiberg gekk í 108. herd. 21. marz 191 6, og

tók þátt í orustuni við Ypres, Cambrai, Hiil 70 og Arras.

Særðist ekki. Kominn aftur 13. maí 1919. Hann er giftur

konu að nafni Emeh'a Aðalborg. Þau stunda landbúnað í

Lundarbygð í Manitoba.

EGILL SKALLAGRíMSSON INGJALDSSON.

Fæddur 2 1 . apríl 1 896 á Rótum í Árnesbygð í Nýja Isiandi.

Sonur Jóhanns Ingjaldssonar úr Hegranesi og Bjargar Er-

lendsdóttur, ættuð úr Blönduhlíð í Skagafjarðarsýslu. Þau

bjuggu á Bakka í Hólmi í sömu sýslu. EgiII stundaði

nám í bænum Selkirk í Manitoba, og hafði lokið miðskóla-

prófi, er hann mnritaðist í Canadahermn, 223. deild, 29. marz

1916, sem óbreyttur Iiðsmaður. Hann fór með þeirri deild

til Englands 23. apríl 1917. EgiII hefir ekki getað dvalið

lengi á Englandi, því hann er kominn til vígvallar og tekur

þátt í orustunni við Passchendale í nóvember það sama ár.

Hann tók og þátt í orustunum við Amiens og Arras og særðist

í annari þeirra, 26. ágúst 1918, en ekki hættulega, því þeg-

ar hann kom heim úr stríðinu, 22. janúar 1919, þá var hann

vinnufær.

-#•
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JÓN INGJALDSSON.

(Jón er albróðir Egils Skallagrímssonar; sjá ættartölu hans.)

Faeddur 6. október 1889 við Islendingafljót í Nýja Islandi.

Sonur þeirra Jóhanns Ingjaldssonar og Bjargar Erlendsdóttur,

sem bæði eru ættuð úr Skagafjarðarsýslu. Jón innritaðist í

223. deild Canadahersms 3. apríl 1916, og fór með henni á-

ieiðis til Englands 23. apríl 1917. Eftir tiltölulega stutta

dvöl á Englandi fór hann til vígstöðvanna og var þar, unz

vopnahlé komst á. Jón tók þátt í orustunum við Amiens,

Arras, Cambrai og Mons, og komst heill á húfi gegnum þær

ailar. Jón kom heim úr hernaði 26. maí 1919, og stundar

nú aktýgjasmíði, ems og hann gerði áður en hann fór í

stríðið.

UNNSTEINN JACOBSON.

Fæddur að Geysir P. 0., Man. Sonur Bjarna Jakobssonar

frá Laxárholti í Hraunhreppi á Mýrum og Halldóru Bjarna-

dóttur, Guðmundssonar, frá Litlu-Skógum í Stafholtstungum.

L'nnsteinn gekk í 223. herd. 2. september 1916. Barðist á

Frakklandi í orustum við Ypres, Amiens, Arras, Cambrai og

Valenciennes. Særðist ekki. Kom aftur til Canada 9. maí

1919. Vinnur nú að landbúnaði.

ROY WALLACE JENSSON.

Fæddur í New Wesminster borg í British Columbia 3. febrúar

1900. Sonur Gunnars H. Jenssonar, ættaðs úr Reykjavík á

íslandi, og Sigurrósar Jóhannesdóttur frá Blönduósi. Roy

gekk í canadiska sjóherinn sem undirforingi 5. apríl 1916,

og starfaði þar á einu af strandvarnarskipunum. Skip það

háði orustu við einn af kafbátum Þjóðverja í grend við Ný-

fundnaland í maímánuði 1918. Roy var leystur frá her-

þjónustu 26. desember 1918, með því að þá var friður trygð-

ur. Hann er nú ráðsmaður yfir einni deild J. I. Case þreski-

vélafélagsins í Saskatoonborg. Sask., þar sem foreldrar hans

eru búsett.

JOSEPH PAXÍEL JÚELSSOX (sjá III).
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JÓHANNES JÓHANNESSON.

Fæddur í Reykjavík á íslandi 18. október 1894. Sonur

Guðmundar Jóhannessonar (fiskimanns) og Sigríðar Ólafs-

dóttur. Þau hjón bjuggu lcngi í Reykjavík, og þar dó Sig-

ríður. Jóhannes fluttist til Canada 6 ára gamall og hefir al-

ist upp í Winnipegosis í Manitoba. Hann gekk í 43. herd. í

marzmánuði 1916 og var kommn á vígvöll á Frakklandi ári

síðar. Tók þar þátt í ýmsum orustum og var fram til janúar-

loka 1919. Hann særðist einu smni. Kom aftur til Canada

19. júlí 1919. í janúarbyrjun 1919 kvongaðist hann enskri

stúlku, ungfrú Margaret Walker. Þau hjón búa nú á landi í

grend við Wynyard, Sask.

Lieut. KONRÁÐ JÓNASSON JÓHANNESSON.

Fæddur 10. ágúst 1896 í Argylebygð í Manitoba. Sonur

Jónasar Jóhannessonar frá Geiteyjarströnd í Mývatnssveit og

Rósu Einarsdóttur frá Húsavík, nú búandi í Winnipeg. Kon-

ráð gekk í herinn 18. marz 1916 og sigldi ári síðar til Eng-

lands. Þaðan var hann sendur til Egyptalands, til að starfa

þar við flugskóla. Hann kom aftur til Canada 19. maí 1919,

og stundar nú háskóianám í Winnipegborg. íþróttamaður

góður. Var í Fálka-leikflokknum, er sigur vann í Olympisku

leíkjunum í Antwerp 1 920.

PALL JÓHAXXESSOX isjá III).

RAGNAR JÓHANNESSON.

Fæddur að Garðar í Norður Dakota, U. S. A., 6. janúar 1896.

Sonur Jóhannesar Jóhannessonar og Jóhönnu Jónsdóttur, er

bjuggu í Leiðarhöfn á Vopnafirði áður en þau fluttust til

Canada árið 1893. Ragnar gekk í 223. herdeildina 22.

apríl 1916. Hann særðist í orustu á Frakklandi þann 19.

október 1918. Kom aftur til Canada í marz 1919.
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Lieut. ARNLEIFUR LAWRENCE JÓHANNSSON.

Fæddur í Winnipeg, Manitoba, 17. september 1891. Sonur

Eggerts Jóhannssonar frá Vindheimum í Skagafirði og Elínar

Hjörleifsdóttur frá Dyrhólum í Vestur-Skaftafellssýslu, nú

búandi í Vancouverborg á Kyrrahafsströnd. Arnleifur gekk

bem undirforingi í 223. herdeildina, og síðar í hríð-

skotadeild Canadahersins í marz 1916. Sigldi til Evrópu 3.

maí 1917. A Frakklandi barðist hann í orustum við Am-
lens, Cambrai, Denam, Valenciennes og Mons. Hann særðist

aldrei, og hvarf heim aftur til Canada að stríSmu loknu, 1 5.

lúní 1919. Hann er lögfræðingur og stundar þau störf í

Vancouverborg, B. C.

GÍSLI JÓHANNSSON.

Faeddur í Fagradal á Skarðsströnd í Dalasýslu 1 6. apríl 1 889.

Foreldrar hans : Björn Jóhannsson frá Ósi á Skarðsströnd við

Breiðafjörð og Sigurbjörg Símonardóttir, fædd á Sléttu í Að-

alvík í Isafjarðarsýslu, en að mestu uppalin hjá séra Þórarni

Böðvarssyni, þá presti í Vatnsfirði. Gísli var í Canadahern-

um og vann að viðartekju á Frakklandi. Hann er kvæntur

og býr að Amaranth P. 0., Manitoba. Kona hans heitir Jó-

hanna Gunnarsdóttir, Einarssonar, frá Eyford í Norður

Dakota.

HARALDUR WILHELM JÓHANNSSON.

Hann er fæddur að Sayreville, N. J., 12. september 1893.

Sonur Guðjóns Ágústs Jóhannssonar, úr Keflavík í Gull-

bringusýslu, og Hólmfríðar Guðnadóttur frá Haga í Gríms-

nesi í Árnessýslu. Haraldur mnntaðist í 184. herdeildina

(Buffalo-deildina) 27. febrúar 1916. Fór til vígstöðvanna

á Frakklandi 23. desember það sama ár, og var þá skipaður

í 78. deildina. Tók þátt í bardaganum við Vimy Ridge, og

særðist á hægri handlegg í þeim bardaga. Kom heim aftur

19. október 1917 og var leystur frá herþjónustu 23. marz

1918. Er nú búsettur í Winnipeg og stundar vinnu á járn-

bræðsluverkstæði. Hann er kvæntur og er kona hans af

enskum ættum.
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HELGI JÓHANNSSON.

Fæddur íMilton, Norður Dakota, U. S. A., 5. desember 1896.

Foreldrar: Björn Jóhannsson frá Ösi á Skarðsströnd við

Breiðafjörð og Sigurbjörg Símonardóttir frá Sléttu í Aðalvík

í Isafjarðarsýslu, nú búandi að Víðir P. 0., Manitoba. Helgi

gekk í 108. herd. 21. fébr. 1916. Fór áleiðis til vígvallar 12.

september það ár. Tók þátt í orustum við Vimy Ridge og

Hill 70. Særðist 15. ágúst 1917. Kom aftur til Canada

13. ágúst 1919. Stundar landbúnað. Hann er giftur konu

af brezkum ættum.

JÓHANN TH. JÓHANNSSON.

Fæddur ! 1 . október 1 899 að Fitjum í Miðfirði í Húnavatns-

sýslu. Foreldrar hans: Þorsteinn Jóhannsson frá Bergsstöð-

um í Miðfirði og Soffía Jónsdóttir, úr sömu sýslu. Þau hjón

bjuggu á Fitjum og fluttu til Canada árið 1901. Jóhann

gekk í 223. herd. 1 5. apríl 1916. Tók þátt í orustum á Frakk-

landi og særðist þar á höfði 16. marz 1918. Eftir þriggja

og hálfs árs hernaðarstarf kom hann aftur til Canada árið

1919. Var þá enn nokkuð veikur, bæði af höfuðsárinu og

einnig af afleiðingum eiturlofts, sem hann varð fyrir á víg-

velli. Hann býr nú með móður sinni í bænum Riverton í

Manitoba.

í a 'ÉíÍ •#ii

STEPHEN JÓHANNSSON.

Fæddur að Litla-Ósi í Húnavatnssýslu 4. nóvember 1869.

Foreldrar hans voru Jóhann Helgason og Ósk Þorkelsdóttir,

er þar bjuggu. Þriggja ára gamall misti hann föður sinn og

íór þá í fóstur til Jónasar Jóhannssonar og Margrétar Sig-

i;rðardóttur í Gröf á Vatnsnesi, og var hjá þeim í nokkur ár.

Stephen er kvæntur Sólveigu Ólafsdóttur frá Höfnum í G'ull-

bringusýslu. Bjuggu þau í Glenboro, Manitoba. Stephen

gekk í 223. herdeildina 23. marz 1916 og fór frá Canada

áleiðis til Frakklands 23. apríl 1917 og vann þar að járn-

brautalagningu í þágu hersins. Hann var settur þar verk-

stjóri með korporal-nafnbót, og hélt þeim starfa til stríðs-

íoka. Heim kom hann aftur 22. janúar 1919, og vinnur nú

hjá Can. Kyrrahafsbrautarfélaginu og er búsettur í Winni-

peg. Son átti hann í hernum, er Óskar hét, er féH 15 ágúst

árið 1918.
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ASGEIR F. JOHXSOX isjá 111).

ÁSTRÁÐUR HELGI JOHNSON.

Fæddur 13. febrúar 1898 að Lundar, Manitoba. Sonur

Sveins Jónssonar, Matthíassonar, frá Hergilsey á Breiðafirði,

og Kristínar Jónsdóttur, Jónadabssonar Líndal, frá Lækjar-

koti í Víðidal í Húnavatnssýslu. Ástráður gekk í 232. herd. 1

.

júní 1916. Þegar hann kom til Evrópu, var hann skipaður

undirfonngi í hríðskotaflokki 28. herdeildar Breta, og með
henni barðist hann í orustum við Ypres, Vimy hæðir, Cambrai

og víðar. Til Canada kom hann aftur 8. janúar 1919, og
vmnur nú í Saskatoonborg, Sask., þar sem foreldrar hans

nú búa.

f
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Sergt. EINAR EMIL JOhSNSON.

Fæddur í Winnipeg 13. sept. 1896. Gekk í 61. herd. árið

1916 með undirfonngja-tign. Eftir að til Englands kom var

hann skipaður heræfmgakennari. Hann tók þátt í orustum

á Frakklandi og særðist þar mikið, misti þó engan lim, en var

lengi veikur. Hann stundaði verkfræðmám (Civil Engin-

eering) við Manitobaháskólann áður en hann gekk í herinn.

Og er hann kom aftur til baka, hélt hann náminu áfram og

lauk 'því. Heimili hans er í Winnipeg. Foreldrar: Guðmund-

nr Jónsson' Árnasonar frá Máná á Tjörnesi, er lengi

stundaði álnavöruverzlun í Wmnipeg, og Katrín Arngríms-

dóttir frá Brekkugerði í Fljótsdal.

ERLENDUR FREEMAN JOHNSON.

Fæddur í Poplar Park, Man., 24. marz 1890. Sonur Guð-

mundar Svemssonar og Eiínborgar Eriendsdóttur frá Gauta-

vík á Berufjarðarströnd, og munu þau h]ón hafa búið fyrstu

búskaparár sín á Fossvöilum í Jökulsárhlíð. Bæði dóu þau, er

Erlendur var barn að aldn; fór hann þá til ensku mælandi

fólks og kann því ekki að mæla á íslenzka tungu. Eriendur

innritaðist í 210. deild Canadahersins í bænum Moose Jaw,

Sask., 3. marz 1916. Fór með þeirri deild til Englands; fór

til Frakklands 16. maí 1917. Var skipað í 46. deild Can-

adahersins, þegar þangað kom, og með henni var hann 5'/2

mánuð, eða þar til hann særðist, 26. október 1917. Þegar

Erlendur var ferðafær, var hann sendur til Englands, og þar

var hann þangað til 14. des. 1918. Hann var leystur frá

herþjónustu 21. janúar 1919.

FINNUR JOHNSON.

Fæddur 8. febrúar 1896 á Isafirði á Islandi. Foreldrar hans:

Jón Þórðarson frá Kistufelli í Borgarfirði suður og Vigdís

Jónsdóttir frá Arnardal í Isafjarðarsýslu. Finnur gekk í

223. herdeildina þann 10. marz 1916 og sigldi með henni

til Englands í apríl 1917. Var þar við heræfingar um 9

mánaða tíma, en veiktist þá, svo að hann var sendur aftur

til Canada í desember 1917. Finnur er nú kominn til fullr-

ar heilsu, á heima í Winnipeg og stundar málaraiðn.

II
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FRANZ JOLIUS TÓMAS JOHNSON.

Fæddur í Winnipeg. Foreldrar: Páll Jónsson, ættaður úr

Skagafirði, og Ágústa Ingimundardóttn, ættuð úr Reykjavík

á Islandi. Franz gekk í 184. herdeildina í febrúar 1916.

Fór tii Englands 12. október sama ár. Hann tók

þátt í ýmsum orustum á Frakklandi og særSist þar mikið á

höfði. Var ekki fullgrómn sára smna, þegar hann kom aft-

ur til Canada, en taldi sig vinnufæran, er hann gaf skýrslu

þessa.

GUÐBRANDUR JOHNSON.

Fæddur 5. september 1889 að Churchbridge, Sask. For-

eldrar: Ólafur Guðmundsson, prests á Arnarbæli, Einars-

sonar Johnsen, og Sigþrúður Guðbrandsdóttir frá Hákoti

a Alftanesi í Gullbringusýslu. Guðbrandur gekk í herinn

1. apríl 1916. Hann fékk gigtveiki eftir að hann gekk í

herinn; var því ekki sendur úr landi og leystur frá herþjón-

ustu 4. apríl 1917. Hefir heimili að Langreuth, Manitoba.
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GUÐMUNDUR JOHNSON.

Fæddur að Rjúpnafelli í Vopnafirði 27. desember 1876.

Foreldrar: Jón Jónsson frá Haugsstöðum í Vopnafirði og

Aðalbjörg Friðfinnsdóttir frá Haga í Vopnafirði (bæði

dáin). Guðmundur stundaði trésmíðar í Baldurbæ í Mani-

toba, áður en hann gekk í 197. herd. 1 1. apríl 1916. Hann
fór til herstöðvanna í janúar 1917, og var leystur frá her-

þjónustu 3. marz 1919. Er kvæntur Erlínu Ingibjörgu Jóns-

dóttur, Jónssonar, frá Gilsárstekk í Breiðdal í Suður-Múla-

sýslu, og stundar sömu iðn og áður en hann gekk í herinn.

HARALDUR JOHNSON.

Fæddur 2. marz 1892 að Mýri í Bárðardal í Þingeyjarsýslu.

Foreldrar : Jón Jónsson frá Mýri í Bárðardal og Helga Jóns-

dóttir frá Garðsá í Eyafjarðarsýslu (hún dó á íslandi árið

1900). Jón býr að Kandahar, Sask. Haraldur gekk í 108.

herd. 15. janúar 1916. Sigldi til Evrópu 12. sept. það ár.

Tók þátt í orustu við Passchendale. Hann varð tvívegis að

þola sjúkrahússvist á Frakklandi. Kom aftur til Canada 1

.

apríl 1918, og var eftir það um sex mánaða tíma und-

ir læknisumsjá. Hann stundar nú akuryrkjuverkfærasölu í

Kandahar.

JÓHANNES BENEDIKT KR. JOHNSON.

Fæddur 2. ágúst 1874 að Gestsstöðum í Norðurárdal í

Mýrasýslu. Foreldrar: Kristófer Jóhannesson og Guðlaug

Pálsdóttir (bæði dáin). Jóhannes gekk í herinn 4. apríl

1916. Fór til Englands í janúar 1917 og til Frakklands í

maí það ár. Vann þar við skógarhögg, þar til hann hélt heim-

leiðis aftur til Canada 22. marz 1919. Jóhannes er kvæntur

Agnesi Halldórsdóttur, úr Mýrasýslu. Þau hjón eiga 2 börn

á lífi, en hafa mist 5. Jóhannes á heima í Winnipeg og

stundar trésmíði.



164 MINNIXGARRIT ÍSLENZKRA HERMANNA

JOHN JOHNSON.

Er fæddur 22. nóvember 1883, en eigi getur hvar. Hann er

sonur þeirra hjóna T. Jonsons og konu hans, er bjuggu að

Pembina. Hann gekk í herþjónustu Bandaríkjastjórnar í

júlí 1916, í 163. sveit 41. deildar fótgönguliðsins. Hann

var á vígstöðvum í Frakklandi frá því að Bandaríkm fóru

í stríðið og þar til friður var saminn. Til heimilis er hann í

Pembinabæ.

€^
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Sergeant JÓN GUÐMUNDSSON JOHNSON.

Fæddur í Húsey í Norður-Múlasýslu 8. september 1891. Son-

ur þeirra Guðmundar Jónssonar frá Hlíðarhúsum í Jökulsár-

hlíð í Norður-'Múlasýslu og Jónínu Björnsdóttur frá Netljjarn-

arstöðum í sömu sveit og sýslu. Fluttist vestur um haf með
foreldrum sínum 1903. Innritaðist í 223. herdeildma í marz

1916, og fór með henni til Englands þann 23. apríl

1917. Frá Englandi fór hann og til vígstöðvanna í ársbyrj-

un 1918 og var þá settur í 78. deildma. En þar vann hann

sig brátt upp í Sergeants-stöðu. Tók þátt í orustum við

Passchendale, Amiens, Dury, Cambrai og Valenciennes. Var

sæmdur heiðursmerki fyrir að halda vígi við annan mann í

orustunni við Cambrai. Kom heim úr stríðmu heill á húfi

10. júlí 1919. Jón hefir nú á hendi nautgripaverzlun við

Ashern, Manitoba.

JÓNAS JOHNSON.

Faeddur 7. ágúst 1884 á íslandi. Bóndi að Leslie, Sask.

Foreldrar. Jón Kristjánsson og Jóhanna Jóhannsdóttir frá

Ljósalandi í Vopnafirði. Jónas gekk í 197. herd. 5. marz

1916. Sigldi til Evrópu í janúarmánuði 1917. Eftir þriggja

ára herþjónustu kom hann aftur til Canada 15. apríl 1919.

Stundar nú búskap, ems og áður en hann fór í stríðið.

KONRÁÐ MULLER JOHNSON.

Fæddur 8. júlí 1899'á Seyðisfirði. Sonur Egils Jónssonar, úr

Borgarfirði suður og Rósu Eiríksdóttur frá Papey í Háls-

þinghá. Fluttist með foreldrum sínum til Canada 1903, og
settust þau að í Nýja Islandi. 1 . febr. 1916 gekk hann í 1 08.

herd. Fór með henni til Englands 12. sept. 1916. Dvaldi

á Englandi rúma 4 mánuði. Fékk ekki að fara til Frakklands

sökum þess, að hann hafði ekki náð lögaldri, en var gefinn

kostur á að bíða í Englandi eða fara heim. Kom aftur heim
til móður sinar (faðir hans dáinn) í febrúar 191 7. Fór aftur

til Winnipeg eftir 5 daga dvöl heima og gekk í 250. deildina

;

sagðist þá eldri en hann var, svo honum yrði ekki snúið aftur

í annað sinn. Fór með deild þeirri til Valcartier. Þá veiktist

móðir hans, og af því hann var eina lífsstoðin, þá var honum
veitt heimfararleyfi. Kom heim aftur II. des. 1917. Hann
dó úr spönsku veikinni 20. nóvember 1918.
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MAGNÚS JÓHANNESSON JOHNSON.

Fæddur að Felli á Langanesströnd 1873. Foreldrar: Jó-
hannes Jónsson og Jakobína Einarsdóttir, er bjuggu að Hóli á

Langanesi í Norður-Þingeyjarsýslu. Gekk í 197. herd. vorið

1916. Vann að timburtekju. Kom aftur tii Canada vorið

1919. Stundar landbúnað í Kurokisveit í Saskatchevvan.

M.lGXrS JOHXSOX (sjd III),

MATTHIAS ASVALDUR JOHNSON.

Fæddur 1 I. febrúar 1893 að Hallson, Norður Dakota. U.S.A.

Foreldrar: Ágúst Jónsson frá Sörlatungu í Hörgárdal í Eyja-

fjarðarsýslu og Margrét Engilráð Árnadóttu' frá Eiríksstöðum

i Svartárdal í Húnavatnssýslu. Matthías gekk í 108. herd. 18.

marz 1916, og fór til Englands 12. september sama ár. Hann
barðist við Hill 70 1917 og við Cambrai 1918, og særðist í

báðum orustunum. Kom aftur til Canada 18. janúar 1919,

þá vinnufær. Stundar landbúnað að Siglunes P. 0., Man.

ÓLAFUR JOHNSON.

Fæddur í Sauðagerði við Reykjavík á Islandi 1 1. nóvember

1877. Foreldrar: Jón Ólafur Ólafsson frá Hákoti á Álftanesi

og Sigríður Ingibjörg Benediktsdóttir frá Hallanda við Eyja-

fjörð. Ólafur gekk í 108. herd. 19. janúar 1916 og sigldi til

Englands í september það ár, en veiktist, eftir að hann kom
til Englands, og var þar á sjúkrahúsi fram í janúarmánuð

1917. Var þá sendur aftur til Canada. Ólafur er kvæntur

og stundar landbúnað að Paswegin, Sask.

PALL JOHXSOX isiá III).
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PAUL JOHNSON.

Fæddur 15. ágúst 1871 að Litlu-Giljá í Húnavatnssýslu. Son-

ur Jóns Jónssonar og Oddnýjar Jónsdóttur. sem þar bjuggu.

Paul gekk í 197. deild Canadahersins 2. marz 1916, með
undirformgja-nafnbót. Hann gegndi herþjónustu í Canada

þar til 13. janúar 1920. Paul er raffræðingur og kvæntur

Ingunni Þorsteinsdóttur, Guðmundssonar frá Syðsta-Fossi í

Andakíl í Borgarfirði suður, og konu hans Guðrúnar

Bjarnadóttur, ættaðrar úr Hrútafirði í Húnavatnssýslu.

THEODORE ODDSSON JOHNSON.

Fæddur á Seyðisfirði á Islandi 14. október 1882. Foreldrar:

Oddur Jónsson (hafnsögumanns í Reykjavík) og Hólmfríð-

ur Þórðardóttir. Þau hjón bjuggu að Lundar, Manitoba, en

eru nú bæði dáin. Theodore gekk í herinn 19. apríl 1916,

og tók þátt í orustum á Frakklandi og í Belgíu, en særðist í

orustu við Arras þann 22. maí 1918. Hann kom aftur til

Canada í desember það ár, þá nokkurnveginn vinnufær.

Stundar nú landbúnað.

STANLEY T. V. JOHNSON.

Fæddur í Winnipeg 12. júní 1898. Foreldrar: Thordur

Johnson, Jónssonar og Vilborgar Guðmundsdóttur, er bjuggu

á Hjarðarfelli í Miklaholtshreppi í Hnappadalssýslu, og Guð-

ný Björnsdóttir, Ólafssonar, og Guðrúnar Jónsdóttur, er

bjuggu á Akranesi í Borgarfirði. Stanley gekk í 61. herd. í

febrúarmánuði 1916. Tók þátt í orustum við Somme, Vimy
Ridge, Arras, Lens, Amiens og Passchendale. Særðist 10.

ágústj918. Kom aftur til Canada 15. janúar 1919. Stund-

ar nám við verzlunarskóla.
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THOMAS THORVALDLR JOHNSON.

Fæddur 26. júní 1891 að Grund P. 0., Manitoba. Foreldr-

ar: Kristján Jónsson, Björnssonar, frá Héðmshöfða á Tjör-

nesi í Þingeyjarsýslu, og Arnbjörg Jónsdóttir, Eyjólfssonar

frá Hjarðarhaga á Jökuldal í Norður-Múlasýslu. Tómas

taldi heimili sitt hjá foreldrum sínum að Baldur, Man., og

stundaði lag,anám áður en hann gekk í hermn 16. ]úní 1916.

Til Evrópu hélt hann með 223. herdeildinni í apn'l 1917, og

kom aftur til Canada að stríðmu loknu 20. maí 1919.

Sergeant THORLÁKUR JOHNSON.

Fæddur 5. ágúst 1874 að Máná á Tjörnesi í Þingeyjarsýslu.

Sonur Jóns Árnasonar, bónda þar, ættaðs frá Sveinstungu við

Mývatn, og Rebekku Guðmundsdóttur frá Litlu-Strönd við

Mývatn. Thorlákur fluttist með foreldrum sínum til Canada

árið 1876 og hefir lengst af síðan dvalið í Wmnipeg. Hann

innritaðist í 223. herdeildina og sigldi með henni til Englands.

Þar var hann skipaður umsjónarmaður þýzkra herfanga, með
Sergeant-nafnbót. Hann kviðslitnaði þar, er hann var að

kæfa eld, sem upp kom í matvælastöð, og var um tíma á

sjúkrahúsi þar. Hann kom aftur til Canada sumarið 1920.

Thorlákur er timbursmiður að iðn. Kona hans er Arnbjörg

Jónsdóttir Oddsson, ættuð úr Þingeyjarsýslu.

WILLIAM SIGURÐUR JOHNSON.

Fæddur 8. marz 1880 í Gimlisveit í Manitoba. Foreldrar:

Sigurður Jónsson, Jónssonar, Bjarnasonar, frá Draflastöðum

í Eyjafjarðarsýslu, og Þóra Hannesdóttir, Jóhannessonar

bónda að Vindheimum í Skagafirði. William gekk í 223. herd.

25. marz 1916 og fór til herstöðvanna í Evrópu 23. apríl

1917. Vann þar unz hann var leystur frá hert)jónustu í okt.

1918. Hann stundar nú landbúnað með bræðrum sínum

í Churchbridge í Saskatchewanfv'lki.
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ÞÓRDUR JOHNSON.

Sonur Jóns Sæmundssonar frá Fossi í Kjós í Kjósarsýslu og

Sesselíu Sigurðardóttur frá Skaufhólum á Kjalarnesi, sem

bjuggu að Haukagili í Húnavatnssýslu. Þórður gekk í 197.

iierd. 2. febr. 1916, en fór ekki utan. Hann er kvongaður

Guðbjörgu Guðmundsdóttur. Þórður stundar fiskiveiðar í

Les Pas í Norður-Manitoba.

HARALDLR D. JÓNASSON.

Fæddur 10. nóv. 1884 í Húnavatnssýslu á íslandi. Foreldr-

ar: Davíð Jónasson frá Súluvöllum í Húnavatnssýslu og

Ragnhildur Friðrika Jónsdóttir frá Hindisvík í sömu sýslu.

Hann gekk í 194. herd. 20. marz 1916. Tók þátt í orustum

við Amiens, Arras og Cambrai. Særðist emu smm. Kom
aftur til Canada 31. marz 1919, þá vmnufær. Stundar gips-

lagningu. Hann er giftur konu að nafni Jónína Sigurveig.

JÓNAS JÓNASSON.

Fæddur 9. október 1894 að Kelowna, B. C. Sonur Einars

Jónassonar, ættaðs frá Harastöðum í Dalasýslu, og Jónínu L

Sigfúsdóttur frá Veigastöðum í Eyjafirði. Jónas innrit-

aðist í 223. herdeildina 30. marz 1916 og fór með henni til

Englands. Hann tók þátt í atlögunum við Passchendale,

Amiens, ArraS' Bourlon Woods, Cambrai, Valenciennes og

Mons. Særðist ekki. Kom aftur til baka 9. ágúst 1919,

og stundar fiskiveiðar.
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Lieut. JÓNAS TH. JÓNASSON.

Fæddur 3. febrúar 1890 í Mývatnssveit á Islandi. Foreldrar:

Þorlákur Jónasson og Knstrún Pétursdóttir, bæði úr Mývatns-

sveit, en nú búandi að Dafoe P. 0., Sask. Jónas gekk í 108.

herdeildina sem undirforingi í janúar 1916. Hann fór til Eng-

iands, en var ekki sendur á vígvöll vegna sjóndepru. Fékk
því lausn frá herþjónustu og kom aftur til Canada í maí
1917. Jónas var yfirkennari við barnaskóla í Brandon,

Man., áður en hann gekk í herinn. Hann stundar kenslu-

störf. Er útskrifaður frá Manitobaháskóla.

MAGNÚS JÓNASSON.

Fæddur á Mmni-Ökrum í Skagafirði. Sonur Jónasar Hall-

grímssonar og Þóreyjar Magnúsdóttur, sem lengi bjuggu að

Fremn-Kotum í Norðurárdal. Magnús kom til Canada árið

1901 og dvaldi í Wynyard í Saskatchewanfylki, þar til hann

innritaðist í 223. herdeildina 19. apríl 1916. Hann tók þátt

í ýmsum orustum á Frakklandi. Særðist lítillega einu sinni.

Kom heill aftur til Canada og var leystur frá herþjónustu 19.

júní 1919, eftir fullra þriggja ára hernaðarstörf.

ÓLAFUR J. JÓNASSON.

Fæddur í Mikley í Winnipegvatni, Man., 6. nóvember 1878.

Sonur Jóhannesar Jónassonar frá Harrastöðum í Miðdölum

í Dalasýslu og HöIIu Jónsdóttur frá HöU í Þverárhlið í Mýra-

sýslu. Ólafur gekk í herinn 15. maí 1916 og sigldi frá Can-

ada með 223. herdeildinni 23. apríl 1917. Hann tók þátt

í ýmsum orustum á Frakklandi, þar með töldum þeim við

Passchendale og Cambrai. Særðist aldrei. Kom aftur til

Canada 27. maí 1919, og stundar nú landbúnað að Víðir

P. 0., Manitoba.
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THORFINNUR EGILL JÓNASSON.

Fæddur 29. apríl 1 890 nálægt Hallson, Norður Dakota. For-

eldrar hans eru Jónas Kristján Jónasson og fyrri kona hans

Þóra Þorfinnsdóttir (dáin), bæði fædd og uppalin í Skaga-

íirði, en Jónas býr nú að Vogar P. 0., Man. Egill vann á landi

föður síns þar til hann innritaðist í 25 1 . herdeildina 22. sept-

ember 1916. Fór til Englands 30. september 1917. Var

4 mánuði við heræfingar á Englandi og var svo sendur til

Frakklands í 8. herdeildina. Tók þátt í orustum við Arras og

Amiens, þar sem hann særðist 9. ágúst af kúiu, sem fór í

gegnum ristina. Var sendur á sjúkrahús á Englandi og var

þar í 5 mánuði, eða þar til hann kom til baka til Canada, 18.

febrúar 1919. Fékk lausn úr hernum 7. apríl 1919.

GUÐMUNDUR KRISTJÁN JÓNATANSSON.

Fæddur 25. júní 1885 að Staðarfelli á Meðalfellsströnd í

Dalasýslu. Foreldrar: Jónatan Þorstemsson og Sigríður

Gísladóttir frá Valþúfu í Daiasýslu. Gekk í herinn 25. apríl

1916, og var með 3. vinnudeild hans alt til stríðsloka. Kom
aftur til Canada 4. apríl 1919, þá vmnufær, og með hervott-

orð um dygga þjónustu. Guðmundur stundar daglaunavmnu.

JÓN JÓNATANSSON.

Fæddur 1 . júní 1876 á Bæ á Höfðaströnd, Skagafjarðarsýslu.

Sonur Jónatans Jónatanssonar frá Litla-Arskógi í Eyjafirði

og Guðnýjar Björnsdóttur, ættaðri af Austfjörðum. Þau hjón

bjuggu að bæ á Höfðaströnd. Jón innritaðist í lúðraflokk

197. herdeildarinnar 1 . apríl 1916. Var með þeirri deild hér

í Canada og fór með henni til Englands í lok ágústmánaðar

1917. Var í herþjónustu erlendis í 7 mánuði, eða þar til

1. apríl 1918, að hann kom aftur heim og settist þá að í

Winnipegborg, þar sem hann er enn og stundar rakaraiðn.

Jón er kvæntur Onnu Steindóru Jónasdóttur.

_^tfm
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ADAl^TEINN JÓNSSON.

Fæddur 28. október 1 898 að Mountain, N. D. Sonur Isaks

Jónssonar frá Stapaseli í Stafholtstungum í Mýrasýslu og Ingi-

biargar Benediktsdóttur frá Hvassafelli í Eyjafirði. Jón
fluttist með foreldrum sínum frá Dakota 1901 til Canada, og

var í Framnesbygð í Nýja Islandi, þegar hann innritaðist í

Canadahermn, 223. herdeildma, 27. marz 1916, og fór með
henni frá Canada 23. apríl 1917, og til Englands. En þeg-

ar til Frakklands kom, var hann skipaður í 78. deildma, og

með henni tók hann þátt í orustunum við Amiens, Arras,

Cambrai og víðar. Hann særðist einu sinni, en náði sér samt

svo aftur, að hann var vinnufær, er hann kom heim til Can-

ada 12. júní 1919. Hann stundar landbúnað, eins og hann

gerði áður en hann fór í stríðið.

EGILL JÓNSSON.

Fæddur í Skildinganesi við Reykjavík á Islandi 14. marz

1870. Foreldrar: Jón Eiríksson og Sigríður Ólafsdóttir, sem

biuggu að Skildinganesi. Egill gekk í 223. herdeild-

ina í aprílmánuði 1916, og var kominn á hersvæði á Frakk-

landi í byrjun ágústmánaðar 191 7. Hann sýktist þar af eit-

urgasi og kom aftur til Canada í árslok 1918, að stríðinu

loknu. Egill er kvæntur Sigurlaugu Jóhannesdóttur, Guð-

mundssonar, frá Eyjólfsstöðum í Vatnsdal í Húnavatnssýslu.

Þau hjón komu til Canada árið 1 903 og búa í Winnipeg. Eg-

ill hefir mest af tímanum, síðan hann kom úr stríðinu, dvalið

á herspítala í Winnipeg.

FRIDLUNDUR JÓNSSON.

Fæddur á Islandi 1. desembfr 1864. Foreldrar: Jón Jóhanns-

son frá Litlu-Þverá í Húnavatnssýslu og Asa Guðmundsdóttir,

ættuð af Vatnsnesi í sömu sýslu. Friðlundur stundaði land-

búnað að Langreuth, Man., áður en hann gekk í 223. herd.

4. marz 1916. Til Evrópu fór hann 23. apríl 1917, en getur

ekki um starf sitt 'þar. Hann kom aftur til Canada í marz-

mánuði 1919, eftir þriggja ára herþjónustu.
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GÍSLI JÓNSSON.

Fæddur 7. apríl 1898 í Pembina, Norður Dakota. Sonur

Guðmundar Guðmundssonar, sem var til heimilis að Gimli,

Man., og konu hans Önnu (dáin fyrir mörgum árum). En

fósturforeldrar Gísla eru þau Metúsalem Jónsson frá Dal í

Svalbarðshreppi í Þingeyjarsýslu og Ása Emarsdóttir, ættuð

af Fagranesi í Sauðaneshreppi í Þingeyjarsýsiu. Hann innrit-

aðist í 223. herdeildina 2. apríl 191 6' og fór frá Canada 23.

apríl 1917. Hann tók þátt í mörgum orustum, en komst ó-

skaddaður úr þeim öllum. Kom til baka 6. maí 1919,

Vinnur að landbúnaði. Heimili hans var að Árborg, Man.,

þegar hann innntaðist.

GUÐXI BJARXI JÖXSSOX (sjá III).

Ucutcnant HALLGRÍMUR JOXSSOX (sjá III).

HELGI JÓNSSON.

Fæddur 24. maí 1 899 að Mýri í Bárðardal í Þingeyjarsýslu.

Foreldrar: Jón Jónsson frá Mýri í Bárðardal, nú búandi að

Kandahar, Sask., og Helga Jónsdóttir frá Garðsá í Eyjafjarð-

arsýslu (dáin 1900). Helgi gekk í hermn 6. marz 1916.

En er hann lagði af stað frá Montreal, í ]úní 1918, var hann

veikur. Var því lagður á sjúkrahús í Halifax, þar sem hann

dvaldi í 9 mánaða tíma, eða þar til hann fékk lausn frá her-

þjónustu. Hann stundar nú landbúnaðarvinnu að Kanda-

har, Sask.

1
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JÓN JÓNASSON JÓNSSON.

Fæddur 9. nóvember 1 896 að BúSareyri í Reyðarfirði í Suð-

ur-Múlasýslu. Sonur Jónasar Jónssonar frá Þjófsstöðum í

Núpasveit í Norður-Þingeyjarsýslu (nú látinn) og Marenar

Jónsson, fædd á Eiði í Austurey í Færeyjum, nú búandi að

V'ogar í Manitoba. Jón bjó með móður smni, þar til hann

gekk í 203. herd. 24. marz 1916. Sigldi til Evrópu í októ-

ber það ár. Hann tók þátt í orustum við Lens, Vimy Ridge,

Passchendale, Amiens, Arras, Valenciennes og Lechelett.

Varð fyrir eiturgasi 1. september 1918. Kom aftur til Can-

ada 13. júní 1919, þá vmnufær, og stundar nú landbúnað

sem áður.

JÓN JÓNSSON, M. M.

Fæddur 28. ágúst 1885 að Auðbrekku í Hörgárdal í Eyja-

fjarðarsýslu. Foreldrar: Jón Snorrason (dáinn 1886), ætt-

aður frá Þverárbakka í Yxnadal í Eyjafjarðarsýslu, og Sig-

ríður Jónsdóttir, dóttir Jóns sál. hreppstjóra og dbrm. Einars-

sonar frá Laugalandi á Þelamörk í Glæsibæjarhreppi í

Eyjafjarðarsýslu ; fædd að Laugalandi, en nú til heimilis að

Sauðárkróki í Skagafirði. Jón innritaðist í 222. herdeildina

2. marz 1916 og fór með þeirri deild til Englands 1 . nóvem-

ber 1916. Hann tók þátt í flestum stórorustum, t. d. við

Passchendale, Vimy Ridge, Hill 70, Lens og Arras. Hann

var gerður að Corporal. Særðist lítið eitt 3. júní 1917. Var

sæmdur heiðursmerki (Military Medal), fyrir að taka yfir-

mann og þrjá óbreytta liðsmenn þýzka til fanga. Hann tók

þátt í síðustu atlögunni, 10. nóv. 1918, við Valenciennes á

Frakklandi, og Mons. Kom heim aftur 21. júní 1919, og

stundar nú bú sitt við Piney, Man.

;Ö.V GILBERT JÖXSSOX (sjá III).

SIGURÐUR JÓNSSON.

Fæddur 19. nóvember 1878 á Eskifirði í Suður-Múlasýslu.

Foreldrar: Jón sýslumaður á Eskifirði Ásmundsson prests í

Odda, Jónsens og Þuríður Hallgrímsdóttir prófasts á

Hólmum í Reyðarfirði; þau hjón bjuggu á Lambeyri við

Eskifjörð. Sigurður gekk í 223. canadisku herdeildina 20.

apríl 1916. Hann tók þátt í orustum á Frakklandi við Pass-

chendale, Arras, Amiens, Canal du Nord og Somain. Var með

í að veita Þjóðverjum eftirför inn til Köln á Þýzkalandi. Kom
aftur til Canada 4. maí 1919. Sigurður stundaði landbúnað

við Hayland P. 0., Manitoba, áður en hann gekk í herinn, og

einnig nokkru eftir að hann kom heim aftur. Fór síðar með
móður sinni heim til Islands.
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STEFÁN JÓNSSON.

Fæddur að Innisfail Alberta, 30. ágúst 1890. Sonur þeirra

Sigurbjörns Jónssonar, ættaðs frá Syðra-Alandi í Þistilfirði í

Þingeyjarsýslu, og Vilhelmínu Sæmundsson frá Hóli á Mel-

rakkasléttu í Þingeyjarsýslu. Hann mnntaðist í hermn þann

25. febrúar 1916. Fór frá Canada 15. júH 1916. Tók þátt

í orustum við Somme, Vimy Ridge, Pas^f-hendale, Amiens

Hill 70 og Arras. Særðist við Passchendale, og í annað smn

við Arras. Hann er giftur og heitir kona hans Margrét.

Heimili hans var í Vancouver, B. C, og vann hann við tré-

smíði. Hann kom heim aftur 17. maí 1919.

FRIÐRIK JOSBPHSSOX (siá III).

HALLGRIMUR JÚLIUS JOSEPHSON.

Fæddur að Vestaralandi í Axarfirði árið 1872. Foreidrar:

Joseph Björnsson Josephssonar og Málmfríður Hallgrímsdótt-

ir, er bjuggu að Vestaralandi. Hallgrímur gekk í 223. herd.

21. maí 1916 og sigldi til Englands 23. apríl 191 7. Varð þar

fyrir meiðslum við loftskipaárás er Þjóðverjar gerðu á bæinn

Shorncliffe, þar sem hann var þá við heræfingar. Hann
komst því ekki á vígvöll. Var leystur frá herþjónustu og

kom aftur til Canada í árslok 1917. Stundar nú búskap í

Elfrosbygð í Saskatchewanfylki.

ÓLI JOSEPHSON.

Fæddur 22. janúar 1893 að Mountain, Norður Dakota, U.

S. A. Foreldrar: Björn Josephson frá Flatey á Breiðafirði

og Þóra Guðmundsdóttir frá Broddanesi í Bitrusveit í

Strandasýslu, nú til heimilis í Wynyard, Sask. ÓIi gekk í

197. herd. árið 1916 og fór þá til Englands. Vann jjar um
tíma að viðartekju. Fór svo til Frakklands og vann þar að

hergagnaflutninRum. Hann kom aftur til Canada vorið 1918.

Stundar nú landbúnað.
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HÁLFDAN GEORG JÚLÍUS, M. M.

Fæddur í Winnipeg árið 1896. Foreldrar: Júlíus Jónasson

Júlíus frá Miðhópi í Víðidal í Húnavatnssýslu og Kristín Sig-

urðardóttur frá Svalbarði við Eyjafjörð. Hálfdan gekk í 183.

herd. 16. marz 1916 og hélt áleiðis til herstöðvanna í sept.

það ár. Tók þátt í orustum við Passchendale, Lens, Arras,

Amiens og Cambrai. I Amiensorustunni varð hann með
fiokki manna viðskila við aðalherdeildina og var þá iáðist á

þá af fjöimennum hópi Þjóðverja; í þeirri viðureign féiiu aii-

ir féiagar Háifdans nema emn, og með honum varði hann vígi

sitt í fuliar 30 klukkustundir með véibyssu, sem hann stýrði,

þar til honum barst hjáip. Fyrir þessa vörn var

hann sæmdur "Miiitary Medai". Hann særðist einu sinni, en

var þó vmnufær, þegar hann kom aftur til Canada 9. ágúst

1919. Hann vinnur fyrir féiagið, sem gefur út dagbiaðið

Free Press í Wmnipeg."
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Lieut. WILHELM KRISTJÁNSSON.

Fæddur að Otto P. 0., Manitoba, 28. desember 1896. For-

eldrar: Magnús Kristjánsson, Sigurðssonar- og Margrétar

Sigurðardóttur frá Selárdal í Dalasýslu, og Margrét Dagbjört

Daníelsdóttir, Sigurðssonar frá Hólmlátrum í Dalasýslu.

Wilhelm gekk í 107. canadisku herdeildina sem undirforingi

þann 29. janúar 1916 og fór með þeirri deild til Evrópu síðla

sumars það sama ár. Hann tók þátt í orustu við Vimy Ridge

og særðist þar. Kom aftur til Canada í maí 1919. Hann

stundar háskólanám.

EDW.ARD LESSARD.

Fæddur í fylkinu British Columbia um 1895, eftir því sem

næst verður komist. Faðir hans er af frönskum ættum og

heitir Alphonse Lessard, en móðir hans er Katrín Arnadóttir,

fædd á Islandi, en eigi getur hvar. Hún býr við Teulon

í Manitoba. Edward gekk í 107. canadisku hersveitma 12.

febrúar 1916, og með henni fór hann frá Winnipeg 12.

september 1916. Var með herdeild þessari til stríðsloka.

Býr nú með móður smni að Teulon.

INGIMAR FRANKLIN LINDAL.

Fæddur að Garðar, Norður Dakota, U. S. A., 1 7. desember

1888. Fóstursonur Jóns Jónatanssonar Líndal og Ingibjarg-

ar konu hans, sem bjuggu að Vatnshorni í Kirkjuhvamms-

hreppi í Húnavatnssýslu. Gekk í 223. herd. 18. maí 1916.

Vann að hergagnakeyrslu á hersvæði Breta á Frakklandi.

Saerðist ekki. Kom aftur til Canada 19. maí 1919. Hann

er kvæntur Sigríði Björgu Ólafsdóttur, Kristjánssonar. Þau

hjón stunda landbúnað.

}2
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ÓLI SIGURBJÖRNSSON LYNGHOLT.

Býr í Big Point bygð í Manitoba. Hann mun 'hafa gengið í

223. herdeildina árið 1916. Um ætt hans er ókunnugt.

Upplýsingar hafa engar fengist um hann.

BJÖRN MAGNÚSSON.

Fæddur í Winnipeg árið 1 894. Sonur Sigurðar Magnússon-

ar, Sigurðssonar prests að Auðkúlu í Húnavatnssýslu, og Unu
Jónsdóttur, Jóhannssonar, frá Litlu-Þverá í Miðfirði. Björn

gekk í 222. herd. 2. marz 1916 og fór til Englands í okt. það

ár. Hann tók þátt í orustum við Vimy Ridge, Amiens og

Arras. Særðist tvisvar, fyrst við Vimy Ridge 2. apríl 191 7

og síðar við Arras, í Monchy-bardaganum mikla, 29. ágúst

1918. Hann kom aftur til Canada 31. desember 1919, og

er, þegar þetta er ritað, sem næst alheill orðinn. Áður en

hann fór í herinn, stundaði hann landvinnu með foreldrum

sínum að Piney, Manitoba.

GISLI MAGNÚSSON.

Fæddur 2. marz 1863 á Gunnfríðarstöðum á Asum í Húna-

l^ingi. Faðir hans var Magnús Snæbjörnsson, Snæbjörnsson-

ar, prests í Grímstungu, Halldórssonar biskups, en móðir

hans og kona Snæbjarnar yngra var Margrét Hinriksdóttir,

ættuð af Hvalfiarðarströnd. Gísli kom frá Islandi til Winni-

peg 17. júlí 1894 og hefir átt þar heima að mestu leyti síð-

an. Hann gekk í 223. hersveitina 10. marz 1916 og var

með henni til 12. apríl árið eftir, að hann var leystur frá

herþjónustu, þótti eigi nógu hraustur til að fara á orustuvöll.
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GUÐMUNDUR BJÖRGVIN MAGNLSSON.

Fæddur 6. júní 1887. Sonur Magnúsar Jóhannessonar frá

Kálffelli í Vopnafirði, nú búandi a5 Selkirk, Manitoba, og

Ragnhildar Guðmundsdóttur( nú látin). Guðmundur gekk

i 223. herd. 27. marz 1916, en vegna óhreysti var hann ekki

sendur á vígvöll og var leystur frá herþjónustu 23. ágúst

1916.

GCÐMUXDUR ó. MAGXCSSOX (sjá III).

HALLUR ENGILBERT MAGNOSSON.

Fæddur í Skagafirði á Islandi 17. ágúst 1876. Foreldrar:

Magnús Sölvason og Ragnhildur Grímsdóttir. ættuð úr Skaga-

fjarðar- og Húnavatnssýslum. Gekk í 108. herd. 4. janú-

ar 1916. Tók þátt í orustu við Vimy Ridge og varð þar fyrir

eiturgasi. Hann kom aftur til Canada 16. janúar 1918.

Hann er kvæntur Guðrúnu Svembjarnardóttur. Hallur hefir

Billiard-stofu í Winnipeg.

KRISTJAN SIGURDUR P. M4GNLSS0N.

Fæddur 17. desember 1895 að Mountain, Norður Dakota,

U. S. A. Foreldrar: Pétur Jóhannesson Magnússon frá Hóli

í Tungusveit í Skagafirði og Knstjana Benediktsdóttir frá

Emarsstöðum í Lögmannshlíð í Eyjafirði. Kristján gekk í

223. herd. 8. apríl 1916. Hann veiktist við heræfingar

í Manitoba og var leystur frá herþjónustu 30. nóvember ár-

ið 191 7. Stundar landbúnað að Framnes P. 0., Manitoba.
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LEIFUR CHRISTOPHER MAGNÚSSON.

Fæddur 14. ágúst 1899 á Seyðisfirði á íslandi. Foreldrar:

Hallur E. Magnússon og Guðrún Sveinbjarnardóttir> ættuð úr

Skagafjarðar- og Húnavatnssýsjum. Gekk í 108. herd. 4.

janúar 1916. Hann kom aftur ti! Canada 15. maí 1919, þá
vinnufær. Hann er kvæntur og búsettur í Winnipeg.

MAGNOS VALDIMAR MAGNÚSSON.

Fæddur á Akureyn 26. apríl 1889. Sonur Páls Friðriks

Magnússonar og Guðnýjar Friðbjarnardóttur Steinssonar frá

Akureyri, nú búandi að Leslie, Sask. Magnús gekk í 223.

herdeildina 1 9. marz 1 91 6 og fór með henni til Evrópu í apríl

1917. A Frakklandi tók hann þátt í fiestum orustum frá

1. júlí 1917, þar til stríðinu lauk. Hann kom aftur til Can-

ada 10. apríl 1919, þá vinnufær, og stundar nú landbúnað.

ÓLAFUR MAGNÚSSON.

Fæddur 2. júlí 1895 að Gröf í Laugardal í Árnessýsiu. For-

eldrar: Magnús Ólafsson og Eygerður Egilsdóttir, ættuð úr

Grímsnesi í Arnessýslu. Gekk í 108. herd. 29. marz 1916.

Sigldi til Evrópu 1 3. september það ár. Hann tók þátt í or-

ustum á Frakklandi við Vimy Ridge, Lens, Amiens og á ýms-

um fleiri stöðum. Varð fyrir gaseitrun árið 1917. Særð-

ist af kúlu í Amiensbardaganum í ágústmánuði 1918. Kom
aftur til Canada 14. febrúar 1919. Stundar nú landbúnað

að Lundar, Manitoba.
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SIGURÐUR S. MARKÚSSON.

Fæddur að Blöndudalshólum í Blöndudal í Húnavatnssýslu

24. desember 1872. Sonur séra Markúsar Gíslasonar. Hann
innritaðist í 108. herdeildina 17. janúar 1916 og fór með
henni til Englands í septembermánuði það ár. Á Englandi

var hann færður yfir 175. skozku herdeildina. En brátt

dæmdist hann ófær til að sendast á vígvöll, þá 45 ára gamall,

og var því sendur heim til konu og barna í Selkirkbæ, þar

sem hann á heima.

HELGI MARTEINSSON.

Fæddur árið 1866 í Álftagerði í Mývatnssveit í Þingeyjar-

sýslu. Foreldrar: Marteinn Guðlaugsson frá Alftagerði og

Sigríður Guðmundsdóttir, Pálssonar, frá Brúnagerði í

Fnjóskadal í Þingeyjarsýslu. Helgi gekk í 223. canadisku

fótgönguliðsdeildina árið 1916. Var skipaður til herþjón-

iistustarfa í Canada. Fór því ekki úr landi. Var leystur frá

her'þjónustu við stríðslok í nóvember 1918. Hann er kvænt-

ur Gróu Magnúsdóttur, Jónssonar skálds frá Bægisá í Eyja-

fjarðarsýslu. Þau hjón búa í Wmnipeg.

ÓSKAR J. MEl^TED.

Fæddur að Garðar P. 0., Norður Dakota, U. S. A., 8. febrúar

1898. Sonur Jóhannesar Magnússonar Melsted frá Krossi í

Ljósavatnsskarði í Þingeyjarsýslu, og Jóhönnu Jóhannesdótt-

ur úr Suður-Þingeyjarsýslu. Óskar gekk í 108. herdeildma

23. febrúar 1916. Fór til Evrópu í september það ár og til

Frakklands snemma á árinu 191 7. Frá þeim tíma tók hann

þátt í mörgum stórorustum alt fram að 1. október 1918, að

hann særðist í orustu við Cambrai og var óvígfær eftir það.

Hann fékk lausn frá her^jónustu 2. maí 1919, og hélt þá til

Wynyardbæjar, þar sem faðir hans býr.
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JOHN JONATHAN NICKLIN.

Fæddur 25. ágúst 1898 að McLean P. 0., Noríiur Dakota,

U. S. A. Foreldrar: Andrevv Nicklin, af skozkum ættum, og

Viihelmína kona hans, Jónsdóttir Jónatanssonar frá Mið-

hópi í Húnavatnssýslu. John gekk í 184. canadisku her-

deildina 28. marz 1916. Sigldi til Englands 1. nóvember það

ár. Hann tók þátt í orustum við Passchendale, Amiens og

Arras. Særðist ekki. Kom aftur til Canada 9. júní 1919.

Stundar nú landbúnað.

JOSEPH XICKLIX (sjá III).
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Sergeant CLARENCE 0. OIE.

Fæddur 27. september 1891 að Mountain, Norður Dakota,

U. S. A. Foreldrar: Ole E. Oie, frá Oye í þrándheimi í Nor-

egi og Guðrún Sigríður Ólafsdóttir frá Þríhyrningi í Eyja-

fjarðarsýslu, nú búandi að Roseau, Mmn. Clarence gekk

í herinn 6. september 1916 Sigldi til Englands sem Ser-

geant í október 1918. Var leystur frá herþjónustu 22. apríl

1919. Er járnbrautarþjónn.

U'ILLIAM HEXRY O'DELL (sjá III).
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JÓHANN ÓLAFSSON.

Fæddur í Selkirk, Man., 27. október 1891. Sonur Jóns Ólafs-

sonar frá Syðstabæ í Syðri-Steinsmýri í Vestur-Skaftafells-

sýslu og Margrétar Þorbjarnardóttur frá Vaðmúlasta'ða-

hjáleigu í Austur-Landeyjum í Rangárvallasýslu, sem búið

hafa í Selkirkbæ síðan 1884. Jóhannes gekk í 223. her-

deildina 29. marz 1916. Þegar hann kom til Englands, var

hann talinn óhæfur til vopnaburðar á hervelli, vegna heilsu-

brests, og var því skipaður aðstoðarmaður við sjúkrahús á

Englandi. Eftir þriggja ára herþjónustu var honum veitt

fararleyfi til Canada í ágúst 1919. Hann stundar nú tinsmíði

í Selkirkbæ.

ÓLÍ GUÐXASOX ÓLASOX (sjá III).

HELGI OLIVER.

Fæddur 1 1. nóvember 1894 að Brú P. 0., Manitoba. For-

eldrar hans: Albert Jónsson Oliver, Olafssonar, amtsritara á

Möðruvöllum í Eyjafjarðarsýslu, og Lilja Rögnvaldsdóttir,

Jónssonar frá Hólkoti á Reykjaströnd í Skagafjarðarsýslu.

Gekk í 223. herd. 4. apríl 1916. Tók þátt í orustum við

Passchendale, Amiens, Monche Le Preux, Cambrai og Mons.

Særðist ekki.Kom aftur til Canada 1. apríl 1919. Stundar

nú landbúnað með foreldrum sínum að Brú P. 0.

GUÐMUNDUR OLIVER, M. M.

Fæddur í Skagafirði á Islandi 21. marz 1880. Foreldrar:

Stefán S. Oliver og Hallfríður Gunnarsdóttir, bæði ættuð úr

Skagafirði. Guðmundur gekk í 223. herd. 15. marz 1916.

Hann tók þátt í orustum við Amiens, Cambrai og Villinchy.

Særðist einu sinni. Var sæmdur heiðursmerkinu "Military

Medal" fyrir hugrekki á orustuvelli. Kom aftur til Canada

21. ágúst 1919, þá vinnufær. Guðmundur er kvongaður

Þóru Illugadóttur, Ólafssonar frá Selkirk, Manitoba. Þau

hjón búa að Framnes P. 0., Manitoba. Guðmundur er tré-

smiður.
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ARTHUR EYJÓLFUR OLSON.

Fæddur í Glenboro, Manitoba. 18. júní 1900. Foreldrar:

Guðmundur Eyjólfsson Olson frá Geitdal í Skriðdal í Suður-

Múlasýslu, og Gíslína Gísladóttir frá Höllum í Kinn í Suður-

Þingeyjarsýslu. Arthur bjó með foreldrum sínum í Selkirk,

Man., og stundaði skólanám. þegar hann gekk í 223. herd.

7. apríl 1916. En vegna þess. hve hann var ungur, var

hann ekki sendur úr landi og leystur frá herþjónustu 23.

febrúar 1917. Hann stundar nú trésmíðar.

DR. BALDUR H. OLSON.

Fæddur í Winnipeg 2. apríl 1888. Foreldrar: Haraldur Jó-

hannsson Olson og Hansína Emarsdóttir, bæði ættuð frá

Húsavík í Þingeyjarsýslu' búandi í Wmnipeg. Baldur gekk í

223. herdeildma, með kapteins-nafnbót, 3. apríl 1916. í

október það ár var hann skipaður yfirlæknir á hermanna-

sjúkrahúsi í Albertafylki, og í febrúar 1917 var hann skip-

aður yfirlæknir á hermannasjúkrahúsi í British Columbia, og

var þar til októbermánaðar 1919. I því sjúkrahúsi voru

120 rúm, og fékst hann aðallega við að lækna brjóstveika

hermenn. Dr. Olson er kvæntur Sigríði Jónsdóttur, Jóns-

sonar frá Mýri í Bárðardal í Þingeyjarsýslu, og konu hans

Kristínar Jónsdóttur. Dr. Olson og kona hans búa í Wmni-
peg, Manitoba.

GUDMUNDUR FRANKLIN OLSON.

Fæddur 19. apríl 1896 að Glenboro, Manitoba. Foreldrar:

Guðmundur Eyjólfsspn frá Geitdal í Sknðdal í Suður-Múla-

sýslu og Gíslína Gísladóttir frá Höllum í Þingeyjarsýslu. Guð-

mundur gekk í 223. herd. 3. apríl 1916 og tók þátt í orustum

við Passchendale, Cambrai, Arras, Amiens og Mons. Hann

særðist í síðari Mons-orustunni. Kom aftur til Canada 20.

maí 1919, þá vinnufær. Hann átti heima í Selkirkbæ áður

en hann gekk í herinn og stundaði fiskiveiðar og landbúnað-

arvinnu.
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JÓHANNES ÓLAFUR HARALDSSON OLSON.

Fæddur í Winnipeg 2. marz 1894. Sonur Haraldar Jóhann-

essonar Olson og Hansínu Einarsdóttur, bæði ættuð af Húsa-

vík í Þingeyjarsýslu. Jóhannes gekk í 223. herdeildina 25.

marz 1916, en vegna heyrnardeyfu var hann leystur frá her-

þjónustu eftir 1 1 mánaða æfmgar hér í landi. Piltnr þessi

var námsmaður og er útskrifaður tannlæknir frá læknadeild

háskóians í Torontoborg, Ontano.

PÉTUR ALEX.-IXDER ÓLSOX isjá IIÍ).

GUDMUNDUR LÚDVÍK OTTENSON.

Fæddur að Árnes P. 0., Manitoba, 1 0. júlí 1 899. Foreldrar

:

Nikulás Össurarson, Össurarsonar hreppstjóra á Hvallátrum

í Barðastrandarsýslu, og Anna Guðmundsdóttir Stefánssonar,

frá Ferjukoti við Hvítá í Borgarfirði suður. Guðmundur
gekk í 223. herd. 15. apríl 1916, þá tæpra 17 ára gamall.

Fór til Englands í apríl 1917, og á vígvöll á Frakklandi var

hann kominn 17. sept. 1917. Þar tók hann þátt í ýmsum
orustum, þar til 21. maí 1918, að hann særðist af skoti gegn-

um vinstra lungað og var eftir það óvígur. Hann kom aftur

tll Canada 29. janúar 1919, og ber þess lítil útvortis merki,

að hann hafi þolað slíka mannraun. Guðmundur er hinn

gervilegasti maður og reyndist gildur hermaður, þar til hann

særðist.

HARALDUR PALMASON.

Fæddur 19. janúar 1889 að Garðar, Norður Daikota, U. S. A.

Foreldrar: Erlendur Pálmason frá Ytragili í Langadal í Húna-
vatnssýslu og Guðríður Árnadóttir, ættuð úr Skagafirði.

Gekk í 108. herd. 15. janúar 1916. Sigldi til Evrópu 12.

september það ár. Tók þátt í orustum á Frakklandi við

Vimy Ridge, Hill 70 og Lens. Særðist einu sinni. Kom aft-

ur til Canada 28. desember 1918. Stundar nú verzlun að
Kandahar, Sask. Kona hans, sem nú er dáin, var Jórunn,

dóttir Stefáns Sigurðssonar kaupmanns að Hnausa, Man., og
konu hans Valgerðar Jónsdóttur.
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JÓHANN HANNIBAL BJARNASON PAULSON.

Fæddur í Calgary í Albertafylki í Canada 20. marz 1892.

Stundaði fiskiveiðar á Winnipegosisvatni í Manitoba, áð-

ur en hann gekk í 223. herdeildina í marz 1916. Foreldrar

hans: Bjarni Pauison frá Fáksstöðum í Þmgeyjarsýslu og Ól-

ína Jóhannsdóttir. Jóhann tók 'þátt í ýmsum orustum á

Frakklandi frá J)ví í ágúst 1917 til stríðsloka. Kom aftur til

Canada í maí 1919. Hann særðist emu smni, en var orðmn

vinnufær, er hann kom heim aftur. Hann stundar nú sömu

atvinnu og hann áður gerði.

LOUIS HAROLD PAULSON.

Fæddur í Argylebygð í Manitoba 21. október 1896. For-

eldrar: Kristján Paulson frá Tungu í Fáskrúðsfirði í S.-Múla-

sýslu og Jónína Þórunn kona hans frá Heiðarseli í Hróars-

tungu í N.-Múlasýslu. Louis gekk í 223. herd. 27. marz 1916.

Fór til Evrópu 23. apríl 1917. Barðist í orustum við Lens,

Cambrai og Passchendale. Særðist í hmni síðasttöldu.

Kom aftur til Canada 10. apríl 1919, þá vinnufær, og stund-

ar nú bændavmnu að fyrra heimili sínu, Gerald, Sask.

SIGURBJÖRN PAULSON.

Fæddur 23. apríl 1885 í Borgarfirði austur. Foreldrar:

Páll Geirmundarson og Guðfinna Guðmundsdóttir, bjuggu í

Kóreksstaðagerði í Hjaltastaðarþinghá í Norður-Múlasýslu.

Sigurbjörn gekk í 184. herd. 7. febr. 1916. Tók þátt í orust-

um við Vimy Ridge 9.—27. apríl og 1 . maí, Hill 70 1 5. ágúst

1917. Særðist einu sinni. Kom aftur til Canada 22. febrú-

ar 1918, þá vinnufær. Stundar fasteignaverzlun í Winnipeg.

Sigurbjörji er tvíkvæntur, fyrri kona hans látin; þau eignuð-

ust einn son, fæddan í ágústmánuði 1910.

SIGURJOX PAULSON ísjá III).
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THORSTEINN GUÐJÓN PAUL50N.

I æddur í Naustum á Höfðaströnd í Skagafjarðarsýslu 25.

apríl 1884. Foreldrar hans: Páll Jónsson (dáinn) frá

Minna-Hofi á Höfðaströnd og Guðbjörg Guðmundsdóttir frá

Efra-Lýtingsstaðakoti í Tungusveit. Guðbjörg fluttist frá

islandi til Winnipeg sumarið 1888; varð sonur hennar þá

eftir heima, en kom nokkru semna. Þorstemn gekk í herinn

8. marz 1916. Var við heræfingar í Canada um tíma. Því

næst sendur til Englands og þaðan bráðlega til Frakklands.

Var hann þar tii stríðsloka og var í hersveitum, er sendar

voru inn á Þýzkaland. Hann kom heim aftur í júní 1919.

Er kvæntur Júlíönu Helgadóttur Oddson við Lundar. Þau

búa að Davis Pomt, Manitoba.

JÓHANN J. PETERSEN.

Frá Leslie, Sask. Fæddur á Siglufirði á Islandi. Sonur Ja-

cobs Petersens og Önnu Jónsdóttur frá Akureyri, dóttur Jóns

Jónassonar og Guðnýar Guðmundsdóttur. Jóhann innritað-

ist í 223. herdeildina í marzmánuði 1916, þá liðugt Ivítug-

ur, og fór til Englands með henni 1917. Var þar við skóla-

nám um tíma. I september um haustið var hann færður

yfir í 111. deildina, og með henni fór hann til Frakklands

bann 14. september 1917. Þegar þangað kom, var hann

settur í 107. herdeildma, og með henni var hann, þar til í

febrúar 1918, að hann var á ný færður og þá settur í Bat-

talion No. 2, og þar var hann, er hann særðist 27. september

1918. Var hann skotmn í hægra handlegginn og fluttur á

sjúkrahús á Englandi 1 . október.

^0
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JÓHANN PÉTURSSON.

Fæddur 16. apríl 1888 að Þverholti í Mýrasýslu. For-

eldrar: Þorvaldur Einarsson og Þorbjörg Runólfsdóttir, baeði

ættuð úr IVIýrasýsIu; en Jóhann ólst upp hjá Þórði Péturs-

syni frá Smiðjuhóli og Guðrúnu Hallsdóttur frá Leirulæk í

Mýrasýslu, nú búandi í Selkirkbæ í Manitoba. Jóhann tók

sér því nafn fóstra síns og kallar sig Pétursson. Hann gekk

í 223. 'herd. 29 .júní 1916. Fór til herstöðvanna í maí 191 7.

Var á orustuvelli frá þeim tíma til stríðsloka og tók þátt í

ýmsum orustum, en særðist ekki. Hann stundar "Steamfitt-

ers"-iðn í Selkirk, eins og hann gerði áður en hann gekk í

herinn. Hann er kvæntur Kristbjörgu Einarsdóttur Johnson

frá Hnausa P. 0. í Bifröstsveit í Manitoba.

MAGNUS PÉTURSSOX (sjá III).

ARCHIBALD JÓX POLSON (sjá III).

FRANK MULVEY POLSON.

Fæddur í Winnipeg 31. ágúst 1896. Foreidrar: Jóhann Pol-

son, Gunnarssonar, frá Bakka í Kelduhverfi í Þingeyjarsýslu,

og Jónína Loftsdóttir, ættuð úr Eyjafirði. Frank gekk í 100.

herd. 16. marz 1916 og fór til Evrópu í september það ár.

Hann tók þátt í orustu við Passchendale. Kom aftur til

Canada 12. júní 1919. Áður en hann gekk í herinn var

hann skrifstofuþjónn hjá Great West lífsábyrgðarfélaginu í

Winnipeg og stundar nú sömu atvinnu.

ANDRÉS RASMUSSEN.

Fæddur 14. júlí 1871 á Seyðisfirði á Islandi. Foreldrar:

Andrés og Anna Rasmussen, er þá biuggu þar i kaupstaðn-

um. Gekk í 223. herd. 28. marz 1916, en sökum aldurs

var hann skipaður til skrifstofustarfa á Englandi, þar til hann

var leystur frá herþjónustu 30. maí 1919. Rasmussen er

kvongaður og heitir kona hans Aðalborg. Þau hjón búa að

Winnipegosis, Man., og stunda búskap.
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FINNUR REYKDAL.

Fæddur 14. febrúar 18% a5 Lundar, Manitoba. Foreldiar:

Jón Árnason Reykdal, fæddur að Reykholtsdal í Borgarfirði

suður, og Sigríður kona hans frá Kaldárbakka í Hnappadals-

sýslu. Finnur gekk í 223. herd. 20. apn'l 1916. Hann tók þátt

í orustu við Lens. Kom aftur til Canada 26. maí 1919.

Stundar landbúnaðarvinnu.

THOMAS JOSEPH RIMMER.

Fæddur að Hallock, Mmnesota, U. S. A. Foreldrar : Thomas
Rimmer, ættaður af Englandi, og Ágústa Jónsdóttir, ættuð

úr Kelduhverfi í Þingeyjarsýslu. Thomas átti heima í Winni"

peg og gekk í 107. herdeildina 3. janúar 1916. Sigldi til

Evrópu í september það ár. Hann tók þátt í ýmsum orust-

um á Frakklandi. Særðist í bardögunum við Vimy R'dge og

Passchendale. Kom aftur til Canada 6. desember 1918.

Stundar nú járnsmíði á járnbrautaverkstæði í Wmnipeg.

JÓX GUXXAR ROGXJ-ALDSSOX (sjá III).

CHRISTIAN J. SAMSON.

Fæddur 11. september 1886 á Seyðisfirði á Islandi. For-

eldrar: Jónas Samson frá Hávarðsstöðum í Þistilfirði og Kat-

rín Ásmundsdóttir frá Seyðisfirði (bæði dáin). Christian

gekk í 108. herd. 1 7. jan. 1916. Tók þátt í orustum við Hill

70 og Passchendale. Særðist í Passchendale-orustunni, svo

að hann misti annan fótinn. Kom aftur til Canada 21. apríl

1919. Stundaði lögfræðisstörf í Lakota í Norður Dakota,

U. S. A., áður en hann gekk í herinn. Stundar nú sömu störf

í Wynyardbæ í Saskatchewanfylki.
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SAMSON FREDERICK SAMSON.

Fæddur 18. apn'l 1888 á Seyðisfirði á Islandi. Foreldrar:

Jónas Samson frá Hávarðsstöðum í Þistilfirði og Katrín As-

mundsdóttur frá Seyðisfirði. Gekk í 108. herd. 16. janúar

1916. Tók þátt í orustum við Vimy Ridge og Hill 70.

Særðist tvisvar. Kom aftur til Canada 21. desember 1918,

þá vinnufær. Er kvongaSur Onnu Jónsdóttur Thorstemson og

stundar bifreiða- og akuryrkjuvélasölu í Kandahar, Sask.

STEPHAN F. SAIVISON.

Fæddur 22. marz 1886 að Garðar, Norður Dakota, U. S. A.

Foreldrar: Friðbjörn Samsonarson frá Hávarðsstöðum í Þist-

ilfirði og Jarðþrúður Gísladóttir frá Ytralóni á Langanesi, nú

búandi að Garðar, Norður Dakota. Stephan gekk í herinn

27. júní 1916. Sigldi frá Bandaríkjunum 15. desember

1917. Var skipaður til JDjónustu við hergagnaflutninga á

Frakklandi, þar til hann fékk heimfararleyfi 19. marz 1919.

Stundar nú landbúnaðarvinnu á búgarði föður síns, eins og

hann gerði áður en hann gekk í herinn.

BARL STAXLEV SHORTT /'sjá III).

i
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EUAS S. SIGLRÐSSON.

Fæddur að Árborg, Manitoba, 20. nóvember 1890. For-

eldrar: Sigurður Hafliðason, Sigurðssonar, og Guðrúnar
Halldórsdóttur frá Kothóli í Álftanesshreppi, og Sigríður

Jónsdóttir, Péturssonar, og konu hans Helgu Þorsteinsdóttu'r

frá L'tlu-Brekku í Mýrasýslu. Gekk í 223. herd. 15. marz
1916. Tók þátt í ýmsum orustum á Frakklandi, þar til í

iebrúar 1918, að hann sýktist af vosbúð í skotgröfum, og
var frá því á sjúkrahúsi á Englandi, þar til í október 1918,

að hann var sendur til Canada, þá enn svo veikur, að hann
varð að leggjast á sjúkrahús í Wmnipeg.

EYJÓLFUR SIGURÐSSON.

Fæddur 17. júní 1886 í Húnavatnssýslu á Islandi. Foreldr-

ar: Sigurður Finnbogason, úr Skagafjarðarsýslu, og Elízabet

Eyjólfsdóttir, úr Húnavatnssýslu. Faðirinn er dáinn, en

móðir hans býr að Churchbndge' Sask. Eyjólfur gekk í 223.

herd. 20. marz 1916. Tók þátt í orustum við Sorrmie, Vimy
Ridge og Cambrai. Kom aftur til Canada 5. júní 1919.

Stundar nú landbúnað.

JÓHANN KRISTINN SIGURÖSSON.

Fæddur á Teigi í Vopnafirði 5. maí 1892. Foreldrar: Jón

SigurðsEon bóndi á Borg á Mýrum í Hornafirði í Austur-

Skaftafellssýslu, og Kristín, dóttir Jóhanns Knúts Benedikts-

sonar prests að Kálfafellsstað. Jóhann stundaði laganám í

Winnipeg, en lét af því til þess að ganga í herinn í febrúar-

inánuði 1916, en vegna heilsubilunar var hann leystur frá

herbjónustu á jóli'm 1916; tók þá aftur til laganámsins og

fullkomnaði það 7. maí 1919. Stundaði þá lögfræðisstörf

á eigin reikning, þar til hann dó, varð bráðkvaddur 15. júlí

árið 1920.
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JÓN SIGURÐSSON.

Fæddur 30. júlí 1892 að Svignaskarði í Mýrasýslu. Sonur

Sigurðar Sigurðssonar frá Melkoti og Ragnheiðar Þórðar-

dóttur frá Leirá í Borgarfjarðarsýslu. Jón gekk í 108. her-

deildina 18. febr. 1916. Fór frá Canada 9. apríl 1917 ,og var

kominn á vígvöll Frakka síðari hluta sumars það ár. Tók

JDar þátt í ýmsum orustum, þar til hann særðist 9. sepíember

1918. Hann fékk þá 9 sár, 7 í brjóstið, 1 í vinstra fótlegg-

inn og 1 í hægri handlegg. Hann er ennþá máttvana í fæt-

inum. Jón vann bænda- og keyrsluvlnnu að Lundar, Man.,

áður en hann gekk í hermn, en síðan hann kom til baka til

Canada, 5. júní 1919, hefir hann mátt heita ófær til vinnu.

Starfar Jdó viS kjötverzlun.

MAGNUS SIGURÐSSOX (sjá III).

ÓLI SIGURÐSSON.

Fæddur árið 1889 að Bakkakoti á Seltjarnarnesi við Reykja-

vík. Foreldrar: Sigurður Jónsson (nú dáinn) og Þórdís

Jónsdóttir, býr í Reykjavík. Óli gekk í herinn 3. janúar

1916, 107. herdeildina, og fór með henni til Englands 12.

sept. s. á. Var á 'Frakklandi frá síðari hluta þess árs til stríðs-

loka. Kom aftur til Canada heill heilsu í maímánuði 1919.

Stundar málaraiðn í Winnipeg.

PÉTUR SIGURÐSSON.

Fæddur 12. marz 1888 á Reykjaströnd í Skagafirði. For-
eldrar hans eru Sigurður Jónsson, ættaður úr Húnavatnssýslu

(nú látinn), og Súsanna Sveinsdóttir frá Hólakoti á Reykja-
strönd, býr nú í Albertafylki í Canada. Pétur vann á gufu-

bát í Pr'nce Rupert, B.C., áður en hann gekk í 197. herd. 8.

ágúst 1916. Hann fór til Evrópu í janúar 1917 og var í or-

ustum á Frakklandi í fulla 1 3 mánuði, og síðast á undanhaldi

Breta frá Cambrai til Somme 1918. Særðist þó aldrei. Kom
aftur til Canada 5. marz 1919.
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SIGURÐUR E. SIGURÐSSON.

Fæddur í Bifröstsveit í Nýja Islandi. Foreldrar: Eggert

Sigurðsson frá Álftanesi í Hraunhreppi í Mýrasýslu og Þor-

björg kona hans frá Þverholtum í sömu sveit, nú búandi í

Selkirkbæ í Manitoba. Sigurður gekk í 223. herdeildina 29.

marz 1916, og tók þátt í ýmsum orustum á Frakklandi alt til

stríðsloka 1918. Særðist einu smni. Kom aftur til Can-

ada 29. maí 1919. Sigurður er kvongaður Margrétu Jó-

hannsdóttur, Sólmundssonar, frá Gimli. Þau hjón búa nú í

Selkirkbæ, þar sem Sigurður hefir tinsmíðaverkstæði.

STEFÁN SIGUREXSSON.

Fæddur á Jórvíkurstekk í Breiðdal í Suður-Múlasýslu 28. júní

1862. Foreldrar: Sigurður Steingrímsson og Ragnheiður

Jónsdóttir, er þar bjuggu. Stefán gekk í 197. herd. 24. marz
1916. Fékk lausn frá herþjónustu 13. febrúar 1917.

Stundar landbúnað. Stefán er kvæntur Ragnhildi Kristó-

fersdóttur.

SVEINBJÖRN ANTON SIGURÐSSON.

Fæddur í Winnipeg 21. janúar 1902. Foreldrar: Stefán

Sigurðsson frá Jórvíkurstekk í Breiðdal og Ragnhildur

Kristófersdóttir. Sveinbjörn gekk í 197. herdeildina sem

lúðurþeytari 12. marz 1916, þá 14 ára gamall. Var leystur

frá herþjónustu 18. júlí sama ár. Vinnur nú að landrækt.



LIÐSMANNASKRÁ 197

GUÐMUNDUR SIGURJÓNSSON.

Fæddur 15. apríl 1883 í Suður-Þmgeyjarsýslu. Foreldrar:

Sigurjón Guðmundsson og Friðfinna Davíðsdóttir. Þau

bjuggu að Grímsstöðum við Mývatn. Guðmundur gekk í

herinn 16. maí 1916. Hann var Sergeant í björgunarliði 27.

herdeildarinnar, og var á vígvelli þar til vopnahlé var sett.

Fylgdi brezka hernum inn á Þýzkaland og dvaldi þar 4 mán-

uði. Kom aftur til Canada 28. maí 1919. Guðmundur er

verzlunarmaður í Reykjavík.

CHRISTIAN SIVERTZ.

Fæddur 30. september 1897 að Point Roberts, Wash., U.

S. A. Foreldrar: Christian og Elinborg Sivertz, bæði fædd

á Islandi. Christian gekk í 103. herdeildma 8. júlí 1916.

Sigldi til Evrópu viku síðar. Tók þátt í orustum á Frakk-

landi, við Lens, Amiens, Arras, Cambrai og Valenciennes.

Særðist ekki. Kom aftur til Canada 4. ágúst 1919. Áður

en Christian gekk í herinn var hann skólakennan í Victona í

British Columbia og bjó þar með foreldrum sínum. Eftir að

hann kom úr hernum tók hann að stunda nám við fylkis-

háskólann í Vancouverborg.

Sergeant GUSTAV SIVERTZ.

Fæddur í Victoria, B. C, 29. júlí 1895. Foreldrar: Christian

og Elinborg Sivertz, bæði fædd á íslandi. Gustav gekk í 103.

canadisku herdeildina 7. júlí 1916. Sigldi til Evrópu viku

síðar. Tók þátt í orustum við Vimy Ridge, Amiens, Arras,

Cambrai, Valenciennes og Mons. Særðist emu smni. Kom
aftur til Canada 19. maí 1917, með heiðursskírteini fyrir

snildarlega framsókn og björgun særðra af hervelh. Gustav

bjó með foreldrum sínum í Victoriaborg og stundaði raf-

liósafræði áður en hann gekk í herinn, en er nú skógarvörð-

ur stjórnarinnar í B. C.

HENRY GEORGE SH'ERTZ (sjá III).
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JÓHANN KÁRI SÓLMUNDSSON.

Fæddur 10. okt. 1897 að Gimli. Man. Foreldrar: Jóhann P.

Sclmundsson, ættaður úr Borgarfirði suður, og Guðrún Jón-

asdóttir, Jóhannssonar, frá Alfhildarholti í Skagafirði. Gekk í

223. herd. 29. júní 1916. Tók þátt í orustum við Passchen-

dale og víðar alt til stríðsloka. Hann kom aftur til Canada

15. júní 1919. Stundar landbúnað.

JLLlUS VALTVR STEFAXSSOX fsjá III).

RAGNAR ÁGOST .STEFÁNSSON.

Fæddur 12. ágúst 1888 í Lækjarkoti í Húnavatnssýslu. Son-

ur Stefáns Þorsteinssonar frá Þingeyrum og Ástu Margrétar

Jónsdóttur frá Hyndisvík í Húnavatnssýslu. Ragnar gekk

í 223. herd. 27. marz 1916. Fór til Englands 23. apríl 191 7.

Var þar skipaður hjúkrunarþjónn við hermannaspítala og átti

því ekki kost á að komast á vígvöll. Kom aftur til Canada

l.ágúst 1919.

RAGNAR STEFÁNSSON.

Fæddur að Geysir P. 0., Manitoba, árið 1895. Sonur Egg-

erts Stefánssonar, Tómassonar, frá Egilsá í Skagafirði, og

Margrétar Halldórsdóttur, Jónssonar, frá Ytravatni í Skaga-

firði, nú búandi að Pebble Beach P. 0., Man. Ragnar gekk

í 197. herd. 25. maí 1916. Særðist í orustu við Hill 70

á Frakklandi þann 26. apríl 1917, af riffilskoti í hnéð, og

var óvígur, þar til 3. apríl 1918, að hann fór aftur í skot-

grafirnar og var í þeim til stríðsloka. Var þá sendur með
deild sinni til Þýzkalands og dvaldi þar um stund við ána

Rín. Hann kom aftur til Canada 12. apríl 1919, og vinnur

nú bændavinnu, eins og áður en hann fór í herinn.
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SIGL'RGEIR STEFÁNSSON, G.S.S..

Fæddur 25. desember 1895 að Hnausa P. 0., Man. For-

eldrar: Stefán Guðnason og Jóhanna Hannesdóttir, er bjuggu

að Skálum í Vopnafirði. Sigurgeir gekk í 100. herdeildma

22. febrúar 1916. Tók þátt í orustum við Vimy Ridge,

Hill 70, Passchendale, Cambrai og Lens. Særðist tvisvar.

Var með Canadahernum alt til stríðsloka, og var þá sendur

með Bandamannahernum inn á Þýzkaland að stríðinu

loknu. Hlaut sæmdarmerki fyrir góða þjónustu. Kom
aftur til Canada 1. júní 1919. Stundar landbúnað og aðra

vinnu.

THORGRIMLR EIRÍKSSON STEINBERG.

Fæddur í Suður-Þingeyjarsýslu ánð 1892. Foreidrar hans:

Eiríkur Magnússon og Kristín Kristjánsdóttir, bæði ættuð

úr Suður-Þingeyjarsýslu. Faðir hans nú látmn, en móðirm

á heima á Akureyn. Thorgrímur gekk í 223. herd. 6. apn'l

1916. Tók þátt í orustum við Passchendale, Amiens og

Arras. Særðist 26. ágúst 1918 í orustu við Arras. Kom
aftur til Canada 3. marz 1919, þá vmnufær. Hann er

kvæntur Sigurlaugu Jónsdóttur frá Húsavík.

STEFAN STEPHANSON.

Fæddur 15. maí 1895 á Þórarinsstaðaeyrum við Seyðisfjörð.

Vann á bújörð föður sins, að Piney, Manitoba, áður en hann

gekk í 222. herd. 29. marz 1916. Foreldrar hans: Jóhann

Stefánsson frá Lrriðavatni í Fellum í Norður-Múlasýslu, nú

búandi að Piney, og Anna María Jóhannesdóttir frá Kirkjubæ

á Straumey í Færeyjum. Hún dó á almenna sjúkrahúsinu í

Winnipeg árið 1912. Stefán tók þátt í orustu við Vimy
Ridge og á mörgum öðrum stöðum þar í grend, þar til hann

særðist 7. júní 1917, við Lackalotbæ í grend við Lens.

Hann kom aftur til Canada 25. marz 1919, þá vinnufær.

Stundar nú landbúnaðarvinnu.



200 mXNINGABRIT ÍSLENZKRA HERMANXA

DR. ÓLAFUR STEPHENSEN.

Fæddur 22. desember 1864 að Holti í Önundarfirði í Isa-

fjarðarsýslu. Foreldrar: Stephan prófastur í Vatnsfirði, Pét-

iirssonar prests á Ólafsvöilum, og Guðrún dóttir Páls amt-

manns Melsted og Ragnheiðar, dóttur Stefáns amtmanns á

Möðruvöllum. Gekk í Canadaherinn 6. febrúar 1916 sem
læknir 197. herdeildarinnar, með kapteinsnafnbót. Sigldi

með deildinni til Englands 22. febrúar 1917. Hann þoldi

ekki loftslagið á Englandi og fékk gigt. Gegndi þó læknis-

störfum við hermannasjúkrahús í Shorncliffe og Ramsgate á

Englandi um ems árs tíma. Bæði þau sjúkrahús urðu fyrir

loftskipaárás frá Þjóðverjum meðan hann var þar. Hann
kom aftur til Canada 21. febrúar 1918, þá ekki vinnufær.

stundar nú lækningar í Winnipeg. Dr. Stephensen er kvon-

gaður Margréti Stefánsdóttur, Gunnarssonar, bróður séra Sig-

urðar Gunnarssonar á Hallormsstað.

ÓSKAR STEPHESSOX (sjá III).

JOHN A. STEVENSON.

Fæddur að Churchbridge P. 0., Saskatchewan. Foreldrar:

Magnús Stefánsson, af Langanesi í Þingeyjarsýslu, og Ingi-

gerður Jónsdóttir, úr Lýtingsstaðahreppi í Skagafjarðarsýslu.

Gekk í 223. herd. í aprílbyrjun 1916. Varð fyrir eiturlofti á

vígvelli 15. marz 1918. Kom aftur til Canada í janúar 1919.

Stundar nú landbúnað að Beckville P. 0., Man.

VIGBALDI STEVENSON.

Fæddur 17. júlí 1895. Foreldrar: Stefán Jónsson, ættaður

úr Norður-Þingeyjarsýslu, og Ingibjörg Jónsdóttir, ættuð úr

Skagafjarðarsýslu, nú búandi að Winnipegosis, Manitoba.

Vígbaldi gekk í herinn 17. marz 1916. Sigldi til Englands

með 223. herdeildinni í apríl 1917. Tók þátt í orustu við

Passchendale. Særðist þar af skoti í hnéð og varð að þola

tvo uppskurði, er gerðir voru til þess að ná út kúlubrotum.

Varð ekki vígfær eftir það og var leystur frá herþiónustu í

janúarmánuði 1919. Stundar landbúnað og fiskiveiðar.
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WALTER STEVENSON.

Fæddur 13. október 1890 í Gimlisveit í Manitoba. Foreldr-

ar: Stefán Jónsson, úr Norður-Þingeyjarsýslu, og Ingibjörg

Jónsdóttir, úr Skagafjarðarsýslu, nú búandi að Winnipegosis,

Man. Walter gekk í 223. herd. 17. marz 1916. Tók þátt í

orustum við Passchendale, Amiens og Arras. Særðist tvisv-

ar. Kom aftur til Canada 4. maí 1919, þá vinnufær. Stund-

ar fiskiveiðar og landbúnað.

ÞORSTEINN NORDAL SUÐFJÖRÐ.

Fæddur 22. september 1893 að Churchbridge P. 0., Sask.

Foreldrar: Páll Nordal frá Langhúsum í Fljótsdal í Norður-

Múlasýslu, og Ólína Einarsdóttir Suðfjörð, ættuð úr Isafjarð-

arsýslu. Þorsteinn gekk í 144. herdeildina 13. janúar 1916.

Tók þátt í orustum við Vimy Ridge, Hill 70, Passchendale,

Amiens, Cambrai og Mons. Særðist ekki. Kom aftur til

Canada 13. júní 1919, þá vinnufær. Er nú landbóndi.

JÓN ÞORVALDUR SUMARLIDASON.

Fæddur að Gienboro P. 0., Man., 5. apríl 1897. Foreldrar:

Eiríkur Sumarliðason frá Bjarnastöðum í Mýrasýslu og Þor-

björg Jónsdóttir frá Draghálsi í Borgarfjarðarsýslu ( nú dá-

in). Jón gekk í 108. herd. 2. febrúar 1916. Var kominn í

skotgrafir á Frakklandi 2. marz 1917 og var þar þangað til

14. maí 1918, að hann sýktist af eiturlofti frá Þjóðverjum.

fók þátt í orustum við Vimy Ridge, Fresnoy, Hill 70, Pass-

chendale og í vörninni gegn áhlaupinu mikla, sem Þjóðverjar

gerðu um vorið 1918. Eftir að hann sýktist var hann flutt-

ur á sjúkrahús á Frakklandi. Hann kom heim aftur 20. apríl

1919. Vinnur nú við iárnvöruverzlun í Kandahar, Sask.
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HALLDÓR SV'EINSSON.

Fæddur 9. maiz 1895 að Húsavík P. 0., Manitoba. For-

eldrar: Sveinn Kristjánsson, ættaður úr Mývatnssveit, og
Veroníka Þorkelsc'óttir frá Víðikeri í Bárðardal í Suður-

Þingeyjarsýslu. Halldór gekk í 197. herd. um vorið 1916 og
sigldi til Englands. Var skipaður til vega- og brúagerða og
vann að því til stn'ðsloka. Kom aftur til Canada vorið

1919. Stundar nú mótorvagna-aðgerðir.

Sergeant RAGNAR SWANSON.

Fæddur á Isafirði á íslandi 4. febrúar 1892. Foreldrar:

Arni Sveinsson, ættaður úr Borgarfirði suður, og Guðrún

Brynjólfsdóttir, fædd á Mýrum við Dýrafjörð. Ragnar

gekk í hennn 15. maí 1916. Var skipaður í lögregludeild

hersins og síðan færður yfjr í leymlögregluskrifstofu hans í

Canada. Fór þvi aldrei úr landi. Hann er kvæntur Carolinu

Olafsdóttur Thorgeirsson, vara-konsúls íslands og Danmerk-

ur í Winnipeg. Þau hjón búa í Winnipeg.

LUTHER MELANCTON SÖLVASON.

Fæddur að Westbourne, Manitoba, 5. september 1898. For-

eldrar: Sigurður Sölvason frá Ytri-Löngumýri í Húnavatns-

sýslu og Guðrún Pétursdóttir, Einarssonar frá Felli í Biskups-

tungum í Árnessýslu. Luther gekk í 184. herd. 2. marz 1916,

en veiktist eftir að hann lagði af stað til Englands. Var

settur á sjúkrahús í Nova Scotia og lá þar í lungnabólgu og

afleiðingum hennar í fulla 6 mánuði. Hann fékk lausn frá

herþjónustu 2. maí 1917. Hann var námsmaður að West-

bourne áður en hann gekk í herinn.

SICLkÐiR LÁRLSSOX SOLVASON (sjá 111).
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TORFI INGIBERG SÖLVASON.

Fæddur 6. desember 1895 að Westbourne, Manitoba. For-

eldrar: Sigurður Sölvason frá Ytn-Löngumýri í Húnavatns-

sýslu og Guðrún Pétursdóttir, Emarssonar, frá Felli í Bisk-

bpstungum í Árnessýslu. lorfi gekk í 184. herd. 23. marz

1916 og sigldi áleiðis til vígvallar í október það ár. Hann

tók þátt í mörgum orustum á Frakklandi. Særðist tvisvar

alimikið og varð að ieggjast á sjúkrahús, þegar hann kom
aftur til Canada 26. júní 1919.

SIGURDUR PÉTUR TÆRGESEN.

Fæddur 24. febrúar 1891 að Lögberg P. 0., Sask. Sonur

Péturs Tærgesens kaupmanns á Gimli, Man., ættaðs af Ak-

ureyri, og Sigríðar Pálsdóttur frá Hofi í Hjaltadal í Skaga-

fjarðarsýslu. Sigurður vann við verzlun föður síns að Gimli

áður en hann gekk í 223. herdeildina 30. marz 1916. Hann

sigldi áleiðis til herstöðvanna í maí 1917, og tók, á Frakk-

landi, þátt í orustum við Passchendale, Amiens ,Arras og

Cambrai. Hann særðist 11. október 1918, réttum mánuði

fyrir stríðslok. Hann starfar nú, sem áður, við Tærgesens-

verzlunina á Gimli.

SIGURÐUR HELGASON THINQHOLT.

Fæddur í Reykjavík við Faxaflóa um 1872(?). Foreldrar

hans: Helgi tónfræðingur Helgason í Reykjavík og Guðrún

Sigurðardóttir frá Þerney á Kjalarnesi. Sigurður fluttist til

Winnipeg rúmt tvítugur að aldri. Kvæntist Ingibjörgu Jón-

asdóttur læknis, Jónssonar, frá Saurbæ í Lýtmgsstaðahreppi

í Skagafirði. Sigurður hefir lagt fyrir sig söngfræði og

hljómleika. Hann gekk í 197. herdeildma sem formgi lúðra-

sveitar deildarinnar árið 1916. Vék úr deildinni árið eftir.

Tók sér ættarnafnið Thingholt. Býr vestur á Kyrrahafs-

slrönd.
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JOSEPH HOSKULDUR THOMPSON (sjá HI).

PÉTUR GÍSLI THOMPSON.

Fæddur 30. október 1890 að Gimli, Manitoba. Foreldrar:

Gísli M. Thompson og Móníka Helga Friðbjörnsdóttir, sem
lengi bjuggu í Gimlibæ. Pétur gekk í 108. herd. 26. janúar

1916. Hann barðist við Vimy Ridge. Saerðist 9. apríl

1917. Kom aftur til Canada 25. apríl 1918, þá vinnufær.

Hann stundar málaraiðn.

STEINN ÓLAFUR THOMPSON.

Fæddur 23. nóvember 1893 í Selkirkbæ í Manitoba. Fað-

ir hans er Svemn aktýgjasmiður í Selkirk, sonur Tómasar á

Skarði í Lundareykjadal í Borgarfjarðarsýsiu og konu hans

Ingibjargar Jónsdóttur, en móðir hans og kona Sveins er

Sigurlaug Stemsdóttir skipstjóra í Vík í Héðmsfirði. Steinn

var til heimilis hjá foreldrum sínum og hafði lokið námi við

Manitobáháskóla, er hann innntaðist í canadiska herinn 1

.

marz 1916, við björgunardeildina (1 Ith Field Ambulance).

Hann fór til orustuvallar 14. maí 1916, og var í orustum frá

Somme til Passchendale-bardaga 30. október 1917. Hann
varð fyrir eiturlofti í september 1917 við Lens, en særðist

: Passchendale-bardaganum. Var þá sendur til Englands og

heim aftur í október 1918. Hann hefir síðan útskrifast

við læknaskóla Manitobafylkis.

HANS FRIÐRIK ÁGOST THOMSON.

Fæddur 6. október 1877 að Skálanesi við Seyðisfjörð í

Norður-Múlasýslu. Foreldrar: Hans Friðrik Agúst Thomson

og GuSrún Ólafsdóttir; bjuggu á Skálanesi. Gekk í 197.

herd. 18. marz 1916 og vann að timburtekju meðan hann

var í hernum. Kom aftur til Canada 29. marz 1919. Vinnur

á trésmíðaverkstofu. Hann er giftur konu að nafni Sigríð-

ur Sólborg.
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ROBERT ROY THOMSON.

Fæddur 18. október 1884 í Parry Sound, Ontario, Canada.

Foreldrar: Robert Thomson og Jósefína Hólmfríður Bald-

vinsdóttir, Helgasonar, frá Ásgeirsá í Víðidal í Húnaþingi.

Robert gekk í hermn í marz 1916. Fór á vígvöll í nóvem-

ber sama ár. Kom aftur til Canada í júní 1919.

JÓHANN STEFÁN THORARENSEN.

Fæddur á Akureyri 7. ágúst 1872. Sonur Stefáns Thorar-

ensen, sem þar var sýslumaður, og konu hans Olivie Alvilde,

af dönskum ættum. Jóhann gekk í 223. herdeildina 6. júní

1916, en var síðar færður úr henni yfir í lögreglu- og eftir-

litsdeild canadisku hermálastjórnarmnar. Hann var leystur

frá herþjónustu í júní 1917 og hefir síðan verið eftirUts-

maður skógarelda og fiskiveiða við Manitobavatn fyrir hönd

sambandsstjórnar Canada. Hann býr með syni sínum að

Fairford P. 0., Manitoba. Er ekkjumaður.

JÓ\ THORARIXSSOM ísjá III).

VILHJÁLMUR THORARINSSON.

Fæddur 10. febrúar 1872 á Húsavík í Þingeyjarsýslu. Son-

ur Einars Þórarinssonar frá Vestaralandi í Axarfirði og Sig-

líðar Odd.sdóttur fá Breiðuvík á Tjörnesi í Suður-Þmgeyjar-

sýslu. Vilhjáimur gekk í 184. herd. 22. febr. 1916 og sigldi

til Evrópu í október það ár. Kom aftur til Canada 1 1 . októ-

ber 1918, þá vmnufær, og með sæmdarmerki fynr skyldu-

rækni við hernaðarstörf. Vilhjálmur vann á pósthúsi Winni-

pegborgar áður en hann gekk í herinn, en stundar járnsmíði

síðan hann kom úr stríðinu. Hann er kvæntur Jónínu Ant-

oníusardóttur. Þau hjón eiga 7 börn.
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HINRIK G. THORBERGSSON.

Fæddur 19. ]úlí 1892 í Winnipegborg í Manitoba. For-

eldrar: Sveinn Bergmann Thorbergsson frá Stóruborg í

Húnavatnssýslu og Helga Hinnksdóttir frá Efra-Núpi í Mið-

lirði í sömu sýslu. Hinrik gekk í 223. herdeildina sem und-

irforingi (Corporal) 16. marz 1916 og sigldi með henni til

Evrópu 23. apríl 1917. Áður en hann gekk í herinn vann

hann að sknfstofustörfum; var því skipaður ritari á kaup-

gjaldssknfstofu Canadahersins og haldið við það starf á Eng-

landi, þar til hann fór aftur til Canada í ágúst 1919. Hann

stundar nú skrifstofustörf í Winnipeg.

INGÓLFUR A. THORDARSON.

Fæddur á Islandi í apríl 1885. Foreldrar: Arni Þórðarson

frá Miðhúsum í Eiðat>inghá í Suður-Múlasýslu og Guðlaug

Katrín Sigfinnsdóttir frá Refsmýri í Fellum í Norður-Múla-

sýslu. 'lngólfur gekk í 108. herd. í janúar 1916. Hann tók

þátt í orustum við Vimy Ridge og Hill 70. Særðist þar.

Kom aftur til Canada í janúar 1919, þá vinnufær. Stundar

nú lancbúnaðarvinnu og á heima að Gimli, Manitoba.

KOLBEINN THORDARSON.

Fæddur á Sturlu-Reykjum í Reykholtsdal í Borgarfjarðar-

sýslu 12. júní 1866. Foreldrar: Þórður Þorsteinsson og

Rannveig Kolbeinsdóttir, sem lengi bjuggu á Leirá í Borgar-

fjarðarsýsh;. Kolbeinn flutti til Canada árið 1892. Hann

var fjögur ár við gulltekju í héraðinu Klondyke, og eftir það

nokkur ár í Alaska. Hann gekk í 197. herdeildina í febrúar

mánuði 1916, en fékk lausn frá herþjónustu í febrúar 1917.

Hann á nú heima í Winnipeg.
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JOSEFH W. THORGEIRSSON.

Fæddur á Akureyn á Islandi 12. september 1877. Foreldr-

ar: Þorgeir Guðmundson, guilsmiður JDar, og SigríSur Ólafs-

dóttir frá Hvammi í Eyjafirði. Joseph gekk í 184. herd. 17.

marz 1916. Tók þátt í orustum við Vimy Ridge, Cambrai

og Amiens. Varð fyrir heilahristmgi og særðist á fæti.

Kom aftur til Canada 1 1. febrúar 1919. Stundar kola- og

viðarverzlun í Winnipeg. Hann er kvæntur Kristínu G.

Kærnested.

PALL THORGRÍMSSON.

Fæddur á Islandi 7. september 1872. Sonur Þorgríms Þor-

steinssonar og Jóhönnu Vilhjálmsdóttur, sem bjuggu að Ber-

serkseyri í Eyrarsveit í Snæfellsnessýslu. Gekk í 107. herd.

7. janúar 1916. Fór áleiðis til vígvallar í septembermánuði

það ár, og tók þátt i ollum þeim orustum, sem fyrir komu á

því hersvæði á Frakkandi, sem hann var skipaður á, alt til

stríðsloka. Særðist einu sinni. Kom aftur til Canada 9.

júlí 1919. Stundar smíðavinnu í Winnipeg. Hann er

kvæntur Svemsínu J. Arngrímsdóttur.

NJÁLL THORKELSSON.

Fæddur í Winnipeg 29. janúar 1895. Foreldrar: Þorsteinn

Thorkelsson frá Ytri-Márstöðum í Svarfaðardal í Eyjafjarð-

arsýslu og Guðbjörg Guðmundsdóttir frá Efra-Lýtingsstaða-

koti í Tungusveit í Skagafjarðarsýslu. Njáll gekk í her-

inn 8. marz 1916, en var ekki sendur út úr Canada. Hann

mun vera til heimilis hjá móður sinni í Winnipeg, Mani-

toba. . "
i
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HARALDUR FRIDRIK THORLAKSON.

Fæddur að Park River, Norður Dakota, U. S. A., 27. júní

1898. Sonur séra N. Steingríms Thorlákssonar prests í

Selkirk, Man., og Eiríku Rynnig, ættaSri úr Noregi. Har-
aldur gekk í 223. herdeildina 12. maí 1916 og sigldi til Ev-

lópu 3. maí 1917. Hann tók þátt í orustum viS Cambrai og
Amiens á Frakklandi á árunum 1917 og 1918. Særðist

ekki. Kom aftur til Canada 7. apríl 1919. Stundar nú
nám við læknaskólann í Winnipeg.

SIGFCS E. THORLBIFSSOX i sjá III)

THORLEIFUR THORLEIFSSON.

Fæddur 1 1. febrúar 1896 á Islandi. Foreldrar: Einar Þor-

leifsson frá Hrjót í Hjaltastaðarþinghá í Norður-Múlasýslu

cg Guðríður Sigfúsdóttir smiðs, Sigurðssonar, Jónssonar

prests að Eiðum í Suður-Múlasýslu, nú búandi að Stony Hill,

Man. Thorleifur gekk í 108. herd. 22. febr. 1916 og sigldi

lil Evrópu í september það ár. Hann tók þátt í orustum á

Frakklandi við Hill 70, og særðist tvisvar. Kom aftur til

Canada 28. marz 1918. Stundar nú landbúnað að Stony

Hill, sem fyr.

GUÐMUNDUR E. THORODDSSON.

Sonur Gísla Þóroddssonar og Guðrúnar Jónsdóttur frá Deild

á Álftanesi í Gullbringusýslu. Gekk í 223. herd. í júní 1916.

Vann á hersvæði Frakklands við hergagnaflutninga alt til

sfríðsloka. Kom aftur til Canada í marz 1919, þá

vinnufær.
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Capt. JOSEPH T. THORSON.

Fæddur 15. marz 1889 í Winnipeg. Foreldrar: Stephen Thor-

son og Sigríður Þórarinsdóttir. Foreldrar Stephens: Þórður

og Guðríður Jónsdóttir, hjón í Ásakoti í Biskupstungum, þau

Stephen og Sigríður búa að Gimh. Joseph gekk sem kaptemn

í 223. herdeildina í marz 1916 og sigldi til Evrópu í apríl

1917. Hann var skipaður gæzlustjóri herfangastöðva á

Frakklandi. Kom aftur til Canada 10. apríl 1919. Joseph

útskrifaðist frá Manitobaháskólanum árið 1910, með hæstu

einkunn. Stundaði eftir það lögfræði við Oxford-háskólann

á Englandi og útskrifaðist þaðan. Hann er nú forseti lögfræð-

isdeildar Manitobaháskólans. Joseph er kvæntur Aileen

Scarth.

STEPHES HELGl THORSOX isiá Hfi.

ABALSTEINN THORSTEINSSON.

Fæddur 3. nóvember 1887 að Garðar, Norður Dakota, U.

S. A. Foreldrar: Þorsteinn Þorsteinsson, fæddur á Uppsöl-

um í Eyjafjarðarsýslu, og Sigríður Jónsdóttir, ættuð úr Þing-

eyjarsýslu. Aðalsteinn gekk í 223. herd. 11. marz 1916.

Fór til Evrópu í apríl 1917. En er hann hafði um tíma

stundað heræfingar og aðra herþjónustu á Englandi, var

hann vegna brjóstveiki talinn óvígfær, og því leystur frá her-

þjónustu og sendur til Canada aftur í aprílmánuði 1918.

ASGEIR THORSTEINSSON, M. M.

Pæddur á Islandi árið 1899. Foreldrar: Þorvaldur Þoi-

steinsson frá Berunesi í Fáskrúðsfirði og Ragnhildur Eyjólfs-

dóttir, úr Reykjavík (dáin). Ásgeir gekk í 27. herd. í des-

ember 1916. Fór til Frakklands í marz 1917. Var þar í

fíestum orustum til marz 1918, að hann særðist. Þessi her-

maður var heiðraður með "Military Medal" fyrir unnið afrek

á vígvelli. Hann kom aftur til Canada sumarið 1919.

Vinnur nú við sögunarmylnu í bænum Keewatin, Ontario.

14
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CARL DANIEL THORSTEINSSON.

Fæddur í Winnipeg 2. janúar 1882. Foreldrar: Þórður

Þorsteinsson og Guðný Elízabet Daníelsdóttir, sem bjuggu í

BreiSdal í Suður-Múlasýslu. Carl gekk í 222. herd. 8. janúar

1916. Tók þátt í orustum við Passchendaie, Amiens og

Arras. Særðist einu sinni. Kom aftur til Canada í apríl

191 9. Stundar landbúnaðarvmnu.

DANÍEL THORSTEINSSON.

Fæddur 5. apríl 1896 að Kolkuósi í Skagafjarðarsýslu. For-

eldrar: Tómas Þorsteinsson frá Núpakoti í Rangárvallasýslu

og Guðrún Jóelsdóttir frá SauSanesi á Upsaströnd í Eyja-

fjarðarsýslu. Daníel gekk í 196. herd. I. maí 1916 og

sigldi til Evrópu í október það ár. Hann tók þátt í orust-

um við Lens, Passchendale og Cambrai, og særðist í báðum
síðasttöldum orustum. Kom aftur til Canada í janúarmán-

uði 1919. Stundar nú nám við Wesley Coilege í Winnipeg.

ERIC THORSTEINSSON.

Fæddur 17. marz 1890 að Bæ í Lóni í Austur-Skaftafells-

sýslu. Sonur Þorsteins Vigfússonar frá Skálafelli í Lóni og

Sigurbjargar Jónsdóttur frá Bæ í Lóni ; Sigurbjörg nú látin,

en Þorsteinn er búsettur í Glenborobæ í Manitoba. Eric

gekk í 226. herd. 8. febr. 1916, og í desember það ár sigldi

hann áieiðis til herstöðva Frakklands. Hann tók þar þátt í

orustum við Avion, Passchendale, Amiens, Arras, og í mörg-

um smærri orustum. Særðist tvisvar, fyrst í Passchendale-

orustunni 26. október 1917, og aftur í Arras-orustunni 28.

ágúst 1918, þá á báðum handleggjunum af fallbyssukúlu.

Hann kom aftur til Canada 29. júlí 1919, þá langt frá vinnu-

fær, en hefir von um fuUan bata með tímanum.
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Lieut. GUÐMUNDUR ÓLAFUR THORSTEINSSON.

Fæddur 14. september 1888 að Churchbridge, Sask. For-

eldrar: Vigfús Thorsteinsson frá Nýlendu á Seltjarnarnesi og

Guðríður Guðmundsdóttir, ættuð úr Borgarfjarðarsýslu, nú

búandi að Lundar, Man. Guðmundur var skólastjóri á Lund-

ar áður en hann gekk í 223. herd. 20. apríl 1916 og sigldi

frá Canada 19. apríl 1917. Var sæmdur Lieutenants-tign

í sept. 1916, en afsalaði sér þeim heiðri til þess að takast á

hendur íþróttakenslu á Risboro-herstöðinni í Shornciiffe á

Englandi, þar til í ágúst 1918, að hann fór til Frakklands til

þess að starfaiþar á hermannaspítala. Hann kom heim aftur

25. apríl 1919. Er kvæntur Kristínu Pétursdóttur frá Laug-

arfossi í Borgarfjarðarsýslu, og stundar skólakenslu.

ÓSKAR FRAXKLIN THORSTEINSSON (sjá III).

THORSTEINN ÓLAFUR THORSTEINSSON.

Fæddur að Birch Island í Manitoba. Foreldrar: Ásmundur

Þorsteinsson frá Seltjarnarnesi í Gullbringusýslu og Ragnheið-

ur Tómasdóttir frá Litla-Ármóti í Flóa í Árnessýslu, búandi að

Westbourne, Man. Gekk í 223. herdeildina 14. marz 1916.

Sigldi frá Canada 23. apríl 191 7. Á Frakklandi tók hann þátt

í orustum við Passchendale, Amiens, Arras og víðar. Aftur

kominn til Canada 3. apríl 1919. Stundar landbúnað.

THORSTEINN ÓLAFUR SNÓKSDALIN THORSTEINSSON.

Fæddur /1 9. apríl 1 898 í Portage la Prairie, Manitoba. For-

eldrar: Vigfús Thorsteinsson frá Nýlendu á Seltjarnarnesi við

Reykjavík og Guðríður Guðmundsdóttir frá Efra-Skarði í

Leirársveit í Borgarfjarðarsýslu. Thorsteinn gekk í 223. herd.

10. apríl 1916. Fór til Englands með 23. herdeildinni í

apríl 1917. Kom aftur til Canada í marz 1919. Stundar

barnaskólakenslu.
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THORSTEINN S. THORSTEINSSON.

Fæddur árið 1888 í Reykjadal í Þingeyjarsýslu. Foreldrar:

Steingr. og Petrína Thorsteinsson, ættuS úr IMývatnssveit,

iiú búandi að Wynyard, Sask. Hann gekk í 197. herdeildina

13. apríl 1916. Sigldi til Evrópu 18. janúar 1917. Mun
ekki hafa tekið þátt í orustum, en gegndi herþjónustustörf-

um fram yfir þann tíma, er stríðmu lauk. Hann kom aftur

til Canada 13. apríl 1919. Stundar nú landbúnað að Wyn-
yard, Sask. Hann er kvæntur Helgu Laurettu Goodman.

m
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HELGI B. THORVALDSSON.

Fæddur 21. febrúar 1898 í Winnipeg. Foreldrar: Jón

Thorvaldsson frá Urriðaá í Álftanessfireppi í Mýrasýslu og

Sólveig Bjarnadóttir frá Arnarstapa í sömu sýslu. Jón er nú

látinn, en Sóiveig býr að Suffren P. 0., Man, og hjá henni var

Helgi, þegar hann gekk í 108. herd. 11. marz 1916. Hann
lók þátt í öllum orustunum við Loos og Hill 70. Saerð-

ist í öxl, svo að hann var eftir það talinn óvígfær. Kom
aftur til Canada í aprílmánuði 1918, joá vinnufær. Býr nú

með móður sinni sem fyr.

MAGNCS THORVALDSSON.

Fæddur í Winn'oeg 3. október 1896. Foreldrar: Vigfús

Þorvaldsson frá Nesjum í Grafningi í Arnessýslu og Anna
Mas'núsdóttir frá Bjarnastöðum á Álftanesi í Gullbringusýslu.

Gekk í 184. herd. 16. marz 1916. Særðist tvisvar á vígvelli.

Kom aftur til Canada 8. lúní 1918. Vinnur á járnbrauta-

lestum C. P. R. kerfisins í Canada.

ÞORi'ALDUR THORl'ALDSSOX (sjá III).

THORBJÖRN TÓMASSON.

Fæddur 4. september 1883 að Hjöllum í Skutulsfirði í ísa-

fjarðarsýslu. Foreldrar: Tómas Tómasson og Þorbjörg Jóns-

dóttir. Thorbjörn kom til Canada árið 1912. Gekk í 223.

herdeildina í Winnipeg 8. apríl 1916. Var leystur frá her-

]ijónustu 21. apríl 1917, vegna meiðsla^ sem hann varð fyrir

á Hughes heræfingasvæðinu í Manitoba, og sem gerði hann

óvígfæran. Thorbjörn er skósmiður að iðn. Hann á nú

lieima á ísafirði á íslandi.
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BJARNI S. TORFASON.

Fæddur 29. ágúst 1880 á Seyðisfirði á íslandi. Foreldrar

lians: Skúli Torfason frá Sandbrekku í Hjaltastaðarþinghá í

Norður-Múlasýslu og Jóhanna Martina Jakobsdóttir, fædd í

Mandal í Noregi og af norskum ættum. Bjarni gekk í 223.

herdeildina 1. apríl 1916, en var, vegna heilsubrests, leystur

frá herjjjónustu í septembermánuði sama ár.

LÚÐVIK S. TORFASON.

Fæddur 12. júlí 1887 á Vopnafirði á Islandi. Foreldrar:

Skúli Torfason frá Sandbrekku í Hjaltastaðarþinghá í Norð-

ur-Múlasýslu og Jóhanna Martina Jakobsdóttir, fædd í Man-

dal í Noegi af, norskum ættum. Lúðvík gekk í 223. herd. 4.

apríl 1916. Var kominn á vígvöll í Frakklandi 7. septem-

ber 1917. Tók þátt í orustum við Amiens, Cambrai og Arr-

as, og að vopnahlé fengnu, var hann sendur með deild sinni

til Þýzkalands og var þar um tíma. Kom aftur heill heilsu

lil Canada 21 . maí 1919. Hann stundaði algenga daglauna-

vinnu í Winnipegborg áður en hann gekk í herinn.

TORFI S. TORFASON.

Fæddur 2. október 1878 á Seyðisfirði á íslandi. Foreldr-

ar hans: Skúli Torfason frá Sandbrekku í Hjaltastaðarþinghá

í Norður-Múlasýslu og Jóhanna Martina Jakobsdóttir, fædd

í Mandal í Noregi, af norskum ættum. Torfi gekk í 223.

herdeildina 4. apríl 1916 og var kommn á vígvöll í Frakk-

landi 7. september 1917. Tók þátt í orustum við Amiens,

Cambrai, Novelle og Arras. Að stríðinu loknu var hann

sendur til Þýzkalands með deild sinni og var þar um tíma.

Hann kom aftur til Canada 21. maí 1919, ósærður. Aður

en hann gekk í herinn stundaði hann vöruflutninga um Winnl-'

pegborg.
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VALDIMAR D. VALDIMARSSON.

Fæddur 25. október 1893 að Langreuth, Manitoba. Sonur

Davíðs Valdimarssonar frá Engihlíð í Þingeyjarsýslu og Guð-

bjargar Jónsdóttur, Þorgrímssonar, frá Litlu-Laugum í

Reykjadal. Þau Davíð og Guðbjörg bjuggu á Hrappsstöð-

um í Bárðardal og fluttu þaðan til Canada árið 1890.

Valdimar gekk í 223. herdeildina 12. apríl 1916 og sigldi

með henni til Englands ári síðar. Hann tók þátt í orustu

við Passchendale og særðist þar. Kom aftur til Canada 23.

desember 1918, þá vinnufær. Stundar nú landbúnaðar-

vinnu.

EGGERT FRANKLIN VATNSDAL.

Fæddur 7. marz 1 896 í Roseau County, Minnesota, U. S. A.

Foreldrar: Eiías Eggertsson Vatnsdal og Guðrún Jónsdóttir,

Þórðarsonar úr Barðastrandarsýslu. Eggert gekk í herinn 1 1

.

apríl 1916. Hann bilaði á fótum við heræfingar á Englandi.

Var því ekki sendur á hervöll, en skipaður til herþjónustu á

Englandi. Kom aftur til Canada í ágústmánuði 1919, þá
tæplega vinnufær.

BARNEY VIBORG.

Fæddur 24. júní 1892 á Isafirði á Islandi. Foreldrar: Guð-

mundur gullsmiður Viborg frá Reykjavík og Helga Bjarna-

dóttir, Bjarnasonar, frá Bessatungu í Dalasýslu. Barney

gekk í 108. herd. 4. janúar 1916. Tók 'þátt í orustum við

Vimy Ridge, Hill 70, Ypres og fimm öðrum orustum, alt til

stríðsloka. Særðist tvisvar. Kom aftur til Canada 2. marz

1919, þá vinnufær. Stundar beykisiðn í Keewatin, Ont. Hann
er giftur konu að nafni Helen Henrietta.
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EIRÍKUR VIGFLSSON.

Fæddur á Seyðisfirði í Norður-Múlasýslu 22. júní 1897.

Sonur Péturs Vigfússonar frá Seyðisfirði og Önnu Hjálmars-

dóttur, ættaðrar úr Gullbnngusýslu. Þau hjón búa að Oak

View P. 0., Manitoba. Eiríkur gekk í 223. herdeildina 28.

marz 1916 og sigldi með henni frá Canada 23. apríl 1917.

Hann tók þátt i orustum við Passchendale, Hill 70 og Lens.

Varð fyrir eiturgasi og var óvígur eftir það. Hann kom
aftur til Canada 5. janúar 1919, þá vinnufær. Stundar nú

landbúnaðarvinnu.

BJARNI SCHALDEMOSE WALTERSON.

Fæddur í Selkirk, Manitoba, 15. ágúst 1896. Foreldrar:

kristján Sigvaldason, Þorvaldssonar, úr Dalasýslu, og Ólína

jóhannsdóttir Schaldemose. Bjarni gekk í 223. herd. í marz-

mánuði 1916, og tók þátt í orustum á Frakklandi frá ágúst

1917 til ágúst 1918. að hann særðist. Hann kom aftur til

Canada 1 5. október 1918. Stundar nú fiskiveiðar.

Sergeant FREDERICK ALBERT WATHNE.

Fæddur 31. október 1891 á Reyðarfirði á Islandi. Foreldr-

ru-: Fredenk Wathne frá Mandaí í Noregi og Elísabet Wathne

vr Breiðdal í Suður-Múlasýslu. Gekk í 108. herdeildina 17.

janúar 1916. Tók þátt í orustum við Vimy Ridge, Hill 70

og Passchendale. Varð fyrir eiturlofti á orustuvelli, og var

síðan undir læknisiimsiá í 18 mánuði. Kom aftur til Can-

ada 29. janúar 1919, þá ekki vinnufær. Áður en hann gekk

í herinn vann hann að verzlunarstörfum í Kandahar, Sask.

Hann er kvæntur Soffíu Vigfússon. Stundar skrifstofustörf

í Winnipeg. t
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EGILL THORDARSON ZOEGA.

Eæddur 22. júlí árið 1888. Foreldrar: Þórður Jóhannes-

son Zoega frá Reykjavík á Islandi og Guðlaug Egils-

dóttir frá Minnivogum í Gullbringusýslu. Egill gekk í 223.

lierd. 7. febrúar 1916 og sigldi áleiðis til vígvallar 1. októ-

ber það sama ár. Hann stjórnaði vélbyssu og tók þátt í

orustunum við Vimy Ridge, Arleaux, Hill 70 og Amiens.

Kom aftur til Canada 10. marz 1919, þá vinnufær. Stund-

ar nú lanabúnaðarvinnu að Silver Bay, Manitoba, þar sem

foreldrar hans búa.

GUÐMUXDUR HJALTI ÖGMUNDSSOX {sjú III)





1917

TÓMAS VALDEMAR BRIEM ABRAHAMSSON.

Fæddur I I. júní 1895 að Sinclair P.O., Manitoba, sonut Frið-

riks Kr. Abrahamssonar bónda þar í bygð, og konu hans Si?-

ríðar Arnadóttur, bæði úr Eyjafirði. Tómas gekk í herinii

10 desember 1917 og sigldi frá Canada 8. janúar 1918. —
Hann tók þátt í orustum Neu Chappelle—Amiens—Arras

og Ccimbrai. Særðist 3. okt. 1 91 8 í bardaganum við Cambrai

og var þá fluttur á sjúkrahús á Englandi. Hann kom til Can-

ada 17. janúar 1919, þá vinnufær. Hann stundar nú land-

búnað að Leshe í Saskatchewan.

ALBERT ANDERSON.

Fæddur árið 1889 í Seattle. Wash.. U. S. A. Foreldrar:

Indriði Indriðason frá Hóli í Kelduhverfi í Þingeyjarsýslu og

Guðrún Ólafsdóttir, fædd á Ytri-Reistará í Möðruvallaplássi í

Eyjafjarðarsýslu. Albert gegndi herkalli 4. október 1917.

Sigldi til Frakklands í júh' 1918. Tók þátt í orustunni miklu

við Argonne-skógmn. sem hófst 2- september það ár og var-

aði hvíldarlaust í 9 sólarhringa. Þar veiktist hann og var

á sjúkrahúsi í 6 vikur. Kom heim aftur 15. apríl 1919.

Býr með ekkjunni móður sinni í Seattle og stjórnar þar verki

í vörugeymsiuhúsi.



22« .mi.\m.\(;arkit í.slexzkra iikkma.\.\a

ALBERT ANDERSON

Fæddur að C>-pres3 River, Manitoba, 14. febrúar 1895. For-

eldrar: Skúli Árnason frá Sigurðarstöðum á MelrakkaL.léttu í

Þingeyjarsýslu og Guðrún Hafliðadóttir frá Kothóli í Álfta-

neshreppi í Mýrasýslu. Albert gekk í herinn í apríl 1917,

en var ekki sendur utan vegna heilsuleysis.

GEORGE ANDERSON.

Fæddur árið 1892 í Seattle, Wash., U. S. A. Foreldrar Ind-

riði Indriðason frá HóH í Kelduhverfi í Þingeyjarsýslu og

Guðrún Ólafsdóttir frá Ytri-Reistará í Möðruvallaplássi í Eyja-

fjarðarsýslu. George gegndi herkalh 1 7. sept- 1917. Kom
tii Frakklands í júh' 1918. Sýktist í herbúðum við St-

Mihiel og var á sjúkrahúsi í 6 vikur. Kom heim í apríl 1919.

Býr með móður sinni í Seattle og vinnur fyrir verzlunarfélag

l^ar í borginni.

GEORGE W. ANDERSON.

Fæddur 4. jiiií 1895 í Spanish Fork, Utah- U.S.A. Foreldrar:

Bóas Arnbjarnarson, ættaður úr Skriðdal í Suður-Múlasýslu

(dáinn) og Bjarnlaug Eyjólfsdóttir frá Eyjarbakka á Vatns-

nesi í Húnavatnssýsiu, nú búandi að Spanish Fork. George

gegndi herkalH 3. október 1917. Sigldi til Frakkalands í

aprílmánuði 1918. Tók þar eftir þátt í flestum þeim orust-

um, sem Bandaríkjamenn háðu, alt til stríðsloka. Særðist

ekki. Kom heim aftur 23- ágúst 1919. Hefir heimili í

Spanish Fork og stundar daglaunavinnu.
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SYLVESTER ANDERSON.

Fæddur 12. Febrúar 1898 í Cloquet, Minnesota, U. S. A-

roreldrar: Þorvaldur Einarsson frá Klifhaga í AxarfirSi i

Þingeyjarsýslu og Gunnfríður J. Kristjánsdóttir frá Tungu-

dalsmynni á Langadalsströnd í Isafjarðarsýslu. Gegndi her-

kaili 6. apríl 1917 og þjónaði á herskipinu South Dakota, er

sökti þýzkum kafbáti þann 26- júlí 1918. Sæmdur heiðurs-

merki. Kom heim II. desember 1918- Stundar nám við

Washins;ton háskólann.

WALTER R. ANDERSON.

Fæddur í Cloquet Minn., U. S. A., 9. nóvember 1894. For-

eldrar: Þorv. Einarsson frá Klifhaga í Axarfirði og Gunn-

fríður Jónína Knstjánsdóttir frá Tungu í Dalsmynni á Langa-

dalsströnd í Isafjarðarsýslu. Walter stundaði bókfærslu,

þegar hann gekk í Bandaríkjaherinn í októbermánuði 1917.

Hann fór ekki úr landi, en var skipaður til þjónustu á her-

málaskrifstofu í Seattle, þar til hann fékk lausn frá herþjón-

ustu við árslok 1918.

HEKTOR SNÆR AUSTMANN.

Fæddur í Winnipeg 7. nóvember 1901. Foreldrar : Snjólfur

Jóhannsson Austmann frá Krossi á Berufjarðarströnd í Suð-

ur-Múlasýslu og Sigríður Jónsdóttir, ættuð úr Skagafirði.

Hektor gekk í herinn vorið 1917 þá aðeins 15 ára, en stór

og hraustlegur sem fulltíða maður. En með því að hann var

þá innan herþjónustu aldurs, var hann samkvæmt kröfum
föður hans og annara aðstandenda leystur úr herþjónustu,

þar til hann næði lögaldri, eða yrði 18 ára. En Hektor undi

þessu svo illa, að hann strauk að heiman og gekk í herdeild

eina í Hamilton í Ontario og fór með henni til Englands, og

þar var hann við æfingar er stríðinu lauk. Síðar kom hann
aftur til Canada, og er mælt, að hann hafi þá gengið í flugher

Canada.
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JÓN INGVAR ÁRMANN.

Fæddur 13. marz 1895 að Grafton, Norður Dakota, U. S. A.

i oreldrar: Guðjón Jónsson Ármann, Vigfússonar, frá Iðu i

Biskupstungum í Arnessýslu, og Sigríður Jónsdóttir frá Kór-

eksstaðagerði í Hjaltastaðarþinghá. Jón gegndi herkalli 15.

júní 1917. Sigldi til Frakklands í nóvembermánuði það ár.

Þjónaði þar í verkfræðingadeild alt til stríðsloka. Kom
heim aftur 23. febrúar 1919. Hann er prentari að iðn, en

stundar verzlun á eigin reikning.

VALDIMAR BERGMAN.

Fæddur í Winnipeg 18. september 1892. Foreldrar: Jónas

Bergman úr Miðfirði í Húnavatnssýslu og Sigrfður Jónsdóttir

skipstjóra, úr Skagafjarðarsýslu. Valdimar gekk í canadiska

flugherinn í október 1917 og sigldi til Evrópu í september

1918. Tók ekki þátt í orustum og kom aftur til Canada 5.

júní 1919. Stundar verzlunarstörf. Kona hans er Norah

Helen Doré.

STEFAN HARALDUR BERGSSON.

1 æddur 15. september 1890 í Winnipeg. Foreldrar: Jón

Oddsson, Bergssonar, af Þelamörk í Eyjafjarðarsýslu, og

Margrét Sigfúsdóttir frá Þórarinsstöðum við Seyðisfjörð.

Stefán gekk í herinn 6. júlí 1917, riddaraliðið Lord Strath-

cona Horse, og sigldi til Englands í iúlímánuði árið

1918. Var þar við heræfingar þegar stríðinu lauk. Kom
aftur til Canada í janúar 1919.
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SVEINN B. BERGSSON.

Fæddur 30. október 1896 að Galtarholti í Borgarhreppi í

Mýrasýslu. Sonur Bergmanns Bergssonar, Sveinssonar og

Lilju Jónasdóttur, Jónassonar frá Vífilsdal í Hörðudal í Dala-

sýslu. Sveinn gekk sem sjálfboði í Strathcona Horse riddara-

liðið 10. desember 191 7, og fór með þeirri deild til Englands

18. júh' 1918. Kom aftur til Canada 14. júlí 1919. Heim-

ili foreldra hans er að Minto P. 0., Man.

VILHELM G. BERNHÖFT.

Fæddur við Hallson í Norður Dakota 2. september 1894.

Faðir hans er Edward Bernhöft bóndi að Akra, sonur C.

Bernhöfts, er var bakari um langt skeið í Reykjavík á ís-

landi, en móðir er Soffía, dóttir Ólafs Brynjólfssonar frá

Skeggstöðum í Húnáþingi. Vilhelm var kvaddur í Banda-

ríkjaherinn 26. júní 1917 og þjónaði þar við matreiðslu-

störf til stríðsloka. Hann var eigi sendur úr landi.

BJARNI BJARNASON.

Fæddur að Grund í Garði í Útskálasókn í Gullbringusýslu ár-

ið 1898. Sonur Þórðar Bjarnasonar frá Vörum í Garði í

sömu sókn, og fyrri konu hans Rakelar Pálsdóttur danne-

brogsmanns, Kristjánssonar, á Eyði í Austurey í Færeyjum.

Fiuttu þau Þórður og Rakel til Selkirk í Manitoba frá íslandi

sumarið 1 902. Þar andaðist Rakel, en Bjarni hefir alist upp

með föður sínum í Selkirk. Hann gekk í 18. hersveit can-

p.diska varaliðsins 2. júní 1917, og fór frá canada Scimsum-

ars — 16. júlí — áleiðis til Englands, og þaðan eftir stutta

viðdvöl til vígvallar. Hann var í orustunni við Valenciennes,

en særðist ekki. Hann kom heim aftur 4. júní 1919, vinnu-

fær, og er nú til heimilis með föður sínum í Selkirk.
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BJ.4RNI J. BJARNASON.

Fæddur á Beigalda í Mýiasýslu ári5 1884. Foreldrar hans

voru þau, Jón, sonur Bjarna Sigurðssonar og Arnfríðar Jóns-

dóttur á Höll í Þverárhlíð, og ÞuríSur Helgadóttir Sæmunds-
sonar og Ingiríðar Hannesdóttur úr Mýrasýslu. Bjarni flutt-

ist með foreldrum sínum og syst.kinum frá íslandi 1888 til

Mikleyjar í Nýja íslandi og 1903 til Grunnavatnsbygðar.

Þar andaðist móðu' hans fynr mörgum árum og faðir hans

1921. Bjarni gekk í Bandaríkjaherinn 28. júlí 1917, fór til

Frakklands 20. ]úlí 1918, og var í orustum á Cantigny- og

Soissons-svæðunum. Misti hægri handlegginn í bardaganum

við Soissons. Til Bandaríkjanna kom hann aftur 19. sept-

ember 1918. Hann er kvæntur Bandaríkjakonu og býr við

Portland í Oregon.

JOH^' H. BJARNASON.

Fæddur að Mary Hill P. 0., Manitoba, 28. september 1898.

loreldrar: Guðm. Bjarnason, Arnasonar, og Ingveldar Sig-

urðardóttur frá Austur-Skálanesi í Vopnafirði, og Guðrún

Eyiólfína Eyjólfsdóttir, ættuS úr Fljótsdalshéraði. John

gekk í herinn 11. janúar 1917; og tók þátt í orustum á

Frakklandi við Amiens, Arras< Cambrai og víðar alt til stríð?-

loka. Særðist einu sinni. Kom aftur til Canada 4. júní

1919, J>á vinnufær.

PÁLL KJARTAN BJARN.ASON

Fæddur að Grund í Garði í Útskálasókn árið 1895. Foreldr-

ar hans eru Þórður Bjarnason, fæddur að Vörum í Garði í

sömu sveit, og fyrri kona hans, Rakel Pálsdóttn-, Knstjáns-

sonar dannebrogsmanns á Eyði á Austurey í Færeyjum. Þau

Þórður og Rakel fluttust frá Islandi til Selkuk í Manitoba

sumarið 1902. Þar andaðist Rakel, en Páll hefir alist upp

með föður sínum. Hinn 12. júlí 1917 gekk Páll í herinn og

innritaðist í 86. verkfræðingadeildma. Með henni fór hann

áleiðis til Englands 7. ágúst 1917. Er þangað kom, var hann

settur til eftirlits við ýmiskonar störf. Kom heim aftur 1 8.

september 1919, og er við búskap með föður sínum.
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STEFÁN ÁGOST BJARNASON.

Fæddur í Winnipegborg 10. ágúst 1886. Foreldrar: Guð-

mundur Bjarnason (dáinn), Arnasonar frá Austur-Skálanesi

í Vopnafirði, og Eyjólfína Eyjólfsdóttn% ættuð af Fljótsdals-

héraði. Bjuggu þau lengst eftir að til Ameríku kom við

Mary Hill í Alftavatnsbygð. Stefán útskrifaðist frá Manitoba

háskólanum vorið 1912 og frá Búnaðarháskóla Manitoba

vorið 1915. Var hann þá settur af Manitobastjórn sem um-

sjónarmaður við fynrmyndarbú fylkisins við Brandon. Hann

gekk í hjúkrunarlið Canadahersms upp úr nýári 1917. I

hernum var hann nær því árlangt. Hann var leystur frá her-

þjónustu sökum heilsubilunar og fór því eigi af landi burt.

ÁRNI BJÖRNSSON.

Fæddur 4. ágúst 1897. Stundaði aktýgjasmíðar að Bald

ur, Man. Sonur Björns Björnssonar frá Haga í Aðal-Reykja-

dal í Þingeyjarsýslu og Sigríðar Benediktsdóttur frá Grund í

Höfðahverfi í sömu sýslu, nú til heimilis að Baidur, Man. Árni

gekk í 223. herdeiidina 14. marz 1917 og sigldi til Evrópu

23. apríl sama ár, og kom á vígvöll á Frakklandi 20. júni.

Hann tók þátt í orustum við Passchendale, Amiens, Arras og

Cambrai og særðist í síðustu orustunni, 4. okt. 1918, en var

á leið í skotgrafirnar aftur, þegar vopnahlé komst á. Árni

fékk lausn úr hernum 18. júní 1919, og stundar nú fyrri iðn

sína að Baldur.

BJÖRN BJÖRNSSON.

Fæddur í Glenboro í Argylebygð árið 1899. Foreldrar hans

eru ívar frá Skjaldholti á Vatnsleysuströnd (f. 21. sept.

1866) Björnsson, Guðnasonar í Austurholti og Margrétar

Ivarsdóttur, systur þeirra Skjaldholtsbræðra; og Anna lón-

ína Valtýsdóttir (f. 1. júní 1868) í Húsavík í Borgarfirði

í Norður-Múlasýslu. Árið 1 904 fluttist hann með foreldrum

sínum að Langreuth og þar innritaðist hann í 34. riddarasveit

Canadahersins (Fort Garry Horse) vorið 1917. Með her-

sveit þeirri var hann fram eftir sumri 1918, en gekk þá í

"Siberian Expeditionary Force", Iið það, er sendast átti tll

Síberíu, en ófriðnum lauk þá nokkru seinna; var hann því

aldrei sendur af landi burt.

15
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SIGMUNDUR BJÖRNSSON.

Fæddur I. júní 1889 að Hnitbjöigum í Jökulsárhlíð í Norð-

ur-MúlasýsIu. Hann er sonur Björns Hannessonar bónda að

Cold Springs, Man., og Steinunnar En-íksdóttur, sem nú er

látm. Guðmundur gekk í herinn 1 I. nóvember 1917. Hann
fók þátt í þeim orustum, er háðar voru á Frakklandi á svæð-

mu milli Arras og Cambrai. Særðist einu sinni á vinstri

mjöðm og hendi. Kom aítur til Canada 6. júní 1919, þá
vinnufær, og stundar nú landbúnaðarvmnu.

Lieut. STEFÁN K. BJÖRNSSON.

Fæddur 30. sept. 1891 að Garðar, Norður Dakota, U. S. A.

Foreldrar: Kristján Björnsson, ættaður úr Mývatnssveit, og

Valgerður Þorsteinsdóttir, fædd á íslandi. Stefán gegndi

herkalli 6. maí 1917, en kveðst ekkert það hafa unnið, sem

vert sé að geta um. Var þó sæmdur Lieutenants-tign fyrir

trausta þjónustu. Hann var búfræðingur áður en hann fór í

herinn, en er nú umboðsmaður fyrir veðtryggingar- og á-

Lyrgðarfélög.

GUÐSTEIXX TOMASSOX BORGPJORÐ (sjá 111).

EGGERT BRYNJÓLFSSON.

Fæddur 11. marz 1891 í Victoria, B. C. Foreldrar: Einar

Brynjólfsson frá Hreðavatni í Mýrasýslu og Margrét Sigurð-

ardóttir frá Kvíum í Þverárhlíð í sömu sýslu, nú búandi í

Victoria B. C. Eggert gekk í canadiska sjóliðið 8. desem-

ber 1917, og starfaði á tveim skipum þess, þar til hann var

leystur frá herþjónustu 22. desember 1918. Stundar nú

skipasmíðar.
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JOB DAVID BUTLER.

Fæddur í Spanish Fork, Utah, U. S. A., 19. ágúst 1893. For-

eldrar: Job Butler, ættaður frá Wales á Englandi, og Katrín

Þorláksdóttir frá Dufþekju í Rangárvallasýslu. Job gegndi

herkalli í apríl 191 7. Var skipaður í aðstoðardeild viS her-

spítaJa í CaHforníu og þjónaði þar til stríðsloka og lengi

eftir það.

WALTER CAMERON.

Fæddur í Winnipeg árið 1899. Hann er sonur William Cam-

eron, af canadiskum ættum, og Guðlaugar Jóhannsdóttur frá

Engilæ'k í Hjaitastaðarþinghá í Norður-Múlasýslu. Walter

gekk í canadiska riddaraliðið sumarið 1917, og var við her-

æfingar á Englandi, þegar vopnahlé var sett. Kom aftur til

Canada árið 1919, og stundar nú múraraiðn.

EDWARD M. CHRISTIANSON.

Fæddur 29. sept. 1 894 í Spanish Fork, Utah, U. S. A. For-

eldrar: Eggert K. Chnstianson, Arngrímssonar frá Steðja

á Þelamörk í Eyjafjarðarsýslu, og Sesselía Jónsdóttir, Péturs-

sonar frá Vatnahjáleigu í Landeyjum í Rangárvallasýslu.

Edward gegndi herkalli 26. desember 1917. Fór ekki úr

landi og var leystur frá herþjónustu 4. apríl 1919.
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GUNNI J. CHRISTIANSON.

Fæddur að Garðar í Norður Dakota 3. maí 1893. Foreldr-

ai hans eru: Áskell J- Bergmann, sonur Jóns Jónassonar

Bergmanns frá Garðsvík á Svalbarðsströnd, og Guðný Jóns-

dóttir. Gunni var tekinn til fósturs þriggja vetra gamall, er

móðir hans dó, af Jóhanni Kristjánssyni og Guðrúnu konu

hans að Mountain, og gengur svo undir nafni þeirra. Gunni

var kvaddur í Bandaríkjaherinn 9. maí 1917 og gekk í 164.

sveit 41. deildar; var 'þá í Valley City. Hann var sendur til

Frakklands og þar gerður Corporal 25. september 1918.

Á Frakklandi var hann til stríðsloka. Leystur frá herþjón-

ustu 1919.

CLEMENS CLEMENSSON. M. M.

Fæddur á Geirbjarnarstöðum í Suður-Þingeyjarsýshi 3. sept-

ember 18%. Sonur Jóns Ciemenssonar frá Sigríðarstöðum

1 Hólshreppi í Þingeyjarsýslu og Þuríðar Jónsdóttur frá Litlu-

strönd í Skútustaðahreppi í Þingeyjarsýslu. Clemens ge'kk í

223. herdeildina 5. marz 1917. Sigldi frá Canada 23. apríl

1917. Kom á vígvöll í Frakklandi 21. júní sama ár, og tók

þátt í orustum við Passchendale—Amiens—Arras og Cam-

brai. Særðist í síðustu orustunni af skoti í öxlina. Hann
var sæmdur heiðursmerki (Mihtary Medal) fyrir hreystilega

framgöngu í áhlaupi á óvmafiokk við "Neuviile Vitasse'* á

Frakklandi þann 18. ágúst 1918. Var sendur tii Canada 18.

janúar 1919. Foreidrar hans búa að Silver Bay í Manitoba.

HALLDÓR CUZNER.

Fæddur í Winnipegborg 5. nóvember 1892. Sonur 'þeirra

M. R. Cuzner bartskera í Winnipeg og Friðriku Haildórs-

dóttur Reykjaiíns, Friðnkssonar, frá Kvennabrekku í Mið-

dölum í Dalasýsiu og konu hans Sigríðar Bjarnadóttur frá

Koliafjarðarnesi í Strandasýslu. Halidór mnntaðist við vega-

gerðardeild Canadahersms 19. nóvember 1917 og fór með
henni til Frakklands. Varð þar fyrir eiturgasi og heilahrist-

ingi, er orsakaðist af sprengikúlu, er óvinahermn kastaði að

(iaidi þeirra eitt skifti, er vinnudeild þeirra var að fiytja sig.

Hann kom heim vorið 1919. Vinnur á járnbrautarskrifstofu

ríkisins.
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JÓN DAVIDSON.

Fæddur að Lögberg P. 0., Sask., 18. apríl 1892. Foreldrar:

Gunnlaugur Davíðsson, Isleifssonar og Guðbjargar Jónsdótt-

ur írá Hólkoti í Reykjadal í Þingeyjarsýslu, og Margrét Jóns-

dóttir Erlendssonar og Kristbjargar Guðlaugsdóttur frá Brett-

ingsstöðum í Laxárdal í Þingeyjarsýslu- Jón gekk í herinn

10. apríl 1917, 223. hersveitina. Fór frá Winnipeg 23.

apríl 1917. Tók þátt í orustum við Passchendale, Am-

iens, Arras, Cambrai, Valenciennes og Mons. Kom aftur til

Canada ósærður 5- ágúst 1919. Stundar akuryrkju.

PÉTUR VILHELM DAVIDSON.

Fæddur að Baldur, Man., 3. desember 1899. Foreldrar:

Hjörtur Davidson, Josephssonar frá Ferjubakka í Axarfirði

og Guðný Pétursdóttir frá Árbót í Þingeyjarsýslu. Vilhelni

gekk í björgunarliðið (C.A.M.C.) 20. janúar 1917. Tók þátt

í orustum við Lens, Passchendale og Hill 70. Særðist ekki.

Kom aftur til Canada 26. marz 1919. Stundar bankastörf í

Alberta.

GESTUR EASTMANN.

Sonur Bjarna Þorsteinssonar, Jónssonar frá Breiðumýrarholti

í Stokkseyrarhreppi í Arnessýslu, og Guðríðar Einarsdóttur,

Einarssonar frá Grímsstöðum við Reykjavík. Gekk í hermn

í marzmánuði 1917, og lagði af stað til Englands 15. júní

sama ár. S'kipinu hlektist á í hafi og var Gestur nærri

druknaður. Veiktist hann svo í þeim hrakningum, að hann

var veikur lengst af tíma þeim, sem hann dvaldi á Englandi.

Sneri því aftur til Canada í janúarmánuði 1919. Heimili hans

er að Langreuth, Manitoba.
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HALLDÓR ÞORLEIFUR BENEDIKTSSON EASTMAN.

Fæddur 7. janúar 1878 í Gimlisveit í Manitoba. Foreldrar:

Benedikt Jónsson Eastinan og Rannveig Þorleifsdóttir, er

bjuggu á Miklabæ í Gimlisveit. Halldór gekk í herinn árið

1917, og vann að timburtekju. Hann kvæntist í Skotlandi

þarlendri konu. Kom aftur til Canada í maí 1919.

ÁRNI GUÐNI EGGERTSON.

Fæddur í Winnipeg 10. janúar 1896. Foreldrar Arni Egg-

ertsson fasteignasali í Wmnipeg, ættaður úr Borgarfirði, og

Oddný Jakobsdóttir, ættuð úr Þingeyjarsýslu (nú látin).

Árni gekk í canadiska flug!iðið 1. september 1917, en var

ekki sendur úr landi og veitt lausn frá herþjónustu 1 . sept-

ember 1918. Hann útskrifaðist úr lagadeild Manitoba-

háskólans vorið 1921, og stundar lögfræðisstörf. Árni er

kvongaður Maju Grímsdóttur Laxdal, fyrrum verzlunarstjóra

á Vopnafirði. Þau hjón hafa aðsetur í Winnipeg.

EINAR EINARSSON.

Er fæddur á Islandi. Foreldrar hans eru Einar Einarsson frá

Kleif í Breiðdal og Þórunn Oddsdóttir, ættuð af Austurlandi,

og búa þau við Prepot í Saskatchewan. Emar gekk í Banda-

n'kjaherinn 10. júlí 1917, og var sendur til Frakklands. Heim

kom hann aftur 1919. Frekari upplýsingar haía ekki uni

hann fengist.
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GUÐMAR JÓN EINARSSON.

Fæddur í Sayreville í New Jersey í Bandaríkjunum 13. des-

ember 1894. Foreldrar hans: Jón Emarsson, Eiríkssonar

frá Balakoti í Gullbringusýslu, og Ingigerður Hannesdóttir

írá Hrepphúsum í Mýrdal í Vestur-Skaftafellssýslu. Guðmar

gekk í Canadaherinn á stríðsárunum, þá rúmlega tvítugur að

aldri. Hann er raffræðingur og var ekki sendur úr landi.

Er til heimilis hjá foreldrum sínum í Winnipeg og stundar

iðn sína í þjónustu C. P. R. félagsins.

HINRIK VALTÝR EINARSSON.

Fæddur í Wmnipeg 29. marz 1894. Foreldrar: Einar Ein-

arsson frá Gunnarsstöðum í Hörðadal í Dalasýslu og Soffía

Guðbrandsdóttir frá Vatni í Haukadal í Dalasýsiu. Hann tók

þátt í orustum í Cambraihéraðinu á Frakklandi alt sumarið

1918. Særðist einu sinni og var á spítala tveggja mánaða
tíma. Kom aftur til Canada í júní 1919, þá vinnufær, og

vinnur nú hjá Eaton verzlunarfélaginu í Winnipeg. Hann er

kvongaður og heitir kona hans Clara Erlendsdóttir, Þórðar-

sonar, frá Eyrarlandi við Eyjafjörð.

Sergeant THORARINN E. EINARSSON.

Er fæddur að Hallson 1. febrúar 1895. Sonur Indriða Ein-

arssonar, er ættaður er af Norðurlandi, og Onnu konu han.<,

cr bjuggu um langt skeið að Hallson í Norður Dakota; þar

var Thorarmn til heimilis, er hann var kvaddur í Bandaríkja-

hermn 22. september 1917, og settur Corporal við deildina

19. janúar 1918 og síðar Sergeant (1. júní 1918). Hann

var sendur til Frakklands og var þar til stríðsloka með 87.

deild Bandaríkjahersins (Co. I, 347th Reg., 3rd Batt., 87th

Div.). Hann var leystur frá herþjónustu að stríðinu loknu.
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JENS ELIASSON.

Fæddur 25. apríl 1897 að Hávarðarstöðum í Bolungarvík í

ísafjarðarsýslu. Foreldrar: Elías Elíasson úr ísafjarðarsýslu

og Guðrún Hávarðardóttir frá Grundarhóli í Bolungarvík, nú

búandi að Westbourne, Manitoba. Jens gekk í herinn 1 1

.

nóvember 1917. Sigldi til Englands 15. júní 1918. Tók

þátt í orustum við Mons og aðra staði á Frakklandi. Kom
aftur til Canada 4. apríl 1919. Stundar landbúnað með
foreldrum sínum að Westbourne, ems og áður en hann gekk

í herinn.

LEIFUR METOSALEM ELLISON.

Fæddur 12. marz 1897 í Loðmundarfirði í Norður-Múla-

sýslu. Sonur Eileifs Magnússonar (löngu látinn) og Maríu

Metúsalemsdóttur, nú til heimilis í Wmnipeg. Leifur gekk

í vöruflutnmgadeild Canadahersins 11. júní 1917 og sigldr

til Evrópu í janúar 1918. Leifur getur ekki um þátttöku

sína í orustum, en hann vann á vígstöðvunum til stríðsloka,

og kom ekki heim til Canada fyr en 15. júní 1919, þá vinnu-

fær. Hann stundar nú landbúnaðarvinnu.

•lli

Lieut. PÉTUR ERLENDSSON, A.S.M.A.—U.S.A.

Sonur Guðbrandar Erlendssonar og Sigríðar Ingibjargar Há-

varðardóttur frá Gauksstöðum á Jökuldal í Norður-Múla-

sýslu Pétur bauð sig í herþjónustu árið 1917 strax og

Bandaríkm slitu viðskiftum við Þýzkaland, og gekk í flug-

liðið í apríl það ár. Vann svo við flugvélar og flugæfmgar

til októbermánaðar. Var þá sendur til fullnaðarnáms á

Columbia háskólann í Ohio. Tók próf í flugvélafræði í Ber-

kerly í California í janúar 1918. Útskrifaðist þaðan í marz

það ár, en var ekki sendur til Frakklands fyr en í ágúst 1918,

og gafst ekki kostur á að komast á vígvöll áður en stríðið

endaði.
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JÓHANNES GESTSSON.

Fæddur árið 1896 að Mountain, Norður Dakota, U. S. A.

Foreldrar: Sigurjón Gestsson og Arnþóra Jóhannsdóttir baeði

frá Eldjárnsstöðum á Langanesi. Jóhannes gegndi herkalli

árið 1917 og gekk í flugdeild hersins. Hann þjónaði í

þeirri deild á Frakklandi alt til stríðsloka. Kom heim aftur

til foreldra sinna að Mountam ánð 1919.

JÓNAS J. GESTSSON.

Fæddur 26. febr. 1893 að Garðar. Norður Dakota, U. S. A.

Foreldrar: Jóh. Gestsson og Jóhanna Jónsdóttir, frá Langa-

nesi í Norður-Þmgeyjarsýslu. Jónas gegndi herkalli 7. des-

ember 1917, og vann við hergagnaflutnmga á Frakklandi,

þar til hann var leystur frá herþjónustu í júlí 1919. Hann

stundar landbúnað í Garðarbygð.

MATTHÍAS GESTSSON.

Fæddur árið 1888. Foreldrar: Sigurjón Gestsson frá Eld-

járnsstöðum á Langanesi og Arnþóra Jóhannsdóttir frá sama

bæ. Matthías gegndi herkalli árið 1917, og tók þátt í ýms-

um orustum á Frakklandi alt til stríðsloka. Kom aftur árið

1919. Foreldrar hans búa að Mountain, Norður Dakota,

U. S. A.
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SIGURJÓN J. GESTSSON.

Fæddur 1 1. apr. 1888 að Grafton. N. Dakota, U. S. A. For-

eldrar: Jóhann Gestsson og Jóhanna Jónsdóttir, frá Langa-

nesi í Norður-Þingeyjarsýslu, nú búandi að Garðar, Norður

Dakota. Sigurjón gegndi herkalli 2. nóvember 1917 og

ianritað'st í flughð Bandaríkjanna. Hann sigldi áleiðis

til Frakklands 13. febrúar 1918. Hann kom aftur 20. júlí

1919. Hann stundar trésmíðar.

SIGURBJÖRN (SAMUEL) GILLIES.

Fæddur 21. júní 1890 við Islendingafijót í Manitoba. Sonur

Gísla Jónssonar frá Njarðvík við Borgarfjörð í Norður-Múla-

sýsiu og Viiborgar Ásmundsdóttur frá Setbergi í Felium.

Sigurbjörn er véifræðmgur og vann sem véistjón fyrir C. P.

R. féiagið áður en hann gekk í herinn 13. marz 1917. Mán-

uði síðar sigldi hann til Frakkiands og stjórnaði þar gufuvél

á járnbrautariestum, sem notaðar voru til þess að flytja aiis-

konar skotfæn að fremstu vígstöðvum. Til Winnipeg kom
hann aftur heiil á húfi þann 13. apríi 1919. Sigurbjörn er

giftur konu af þýzkum ættum. Þau hjón búa í Winnipeg.

BERTEL LIXCOLX GILLIS (sjá III).

Scrgrant CHARLES GlSLASOX ísjá III).

GUÐNl HELGI GOODMAN isjá III).

SIGURÐUR GOODMAX (sjá III).

0^
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JOSEPH M. GOODMAN.

Er fæcídur í Norður Dakota 29. september 1886. Er til

heimilis við Crystal í Norður Dakota. Foreldrar hans eru

þau Aðalmundur Guðmundsson og fyrri kona hans Ásdís Sig-

líður Guðmundsdóttir, bæði ættuð af Langanesi í Norður-

Þingeyjarsýslu. Býr faðir hans á þessum stöðvum. Joseph

gekk í Bandaríkjaherinn skömmu eftir að herútboð var gert

um landið, sem bílstjóri, og þjónaði í því umdæmi til stríðs-

loka. Hann var 13 mánuði á Frakklandi og var leystur frá

heíþjónustu í marz 1919.

ÓLI ALFRED GUÐJÓNSSON.

Fæddur 4. október 1897 að Garðar, Norður Dakota, U. S. A.

Stundaði landbúnað að Wynyard, Sask., áður en hann gekk

í herinn. Foreldrar Ásgeir Guðjónsson frá Köldukinn í Suð-

ur^Þingeyjarsýslu og Sigríður Arnadóttir frá Öngulsstöðum í

Eyjafjarðarsýslu, nú búandi að Wynyard. Óli gekk í herinn

í júlímánuði 1917, og sigldi frá Canada í ágústmánuði

það ár. Kom aftur til Canada í júlí 1919.

JÓHANN ANDREAS GUÐMUNDSSON.

Fæddur 31. október 1891 að Detroit Harbour, Wisconsin, U.

S. A. Foreldrar Árm Guðmundsson frá Eyrarbakka í Árnes-

sýslu og Haildóra Magnúsdóttir, Péturssonar frá Skeggjastöð-

um á Jökuldal, nú búandi að Detroit Harbour. Jóhann

gegndi herkaili 1. júlí 1917. Sigidi til Frakklands í febrúar

1918. Tók þátt í orustum við Chateau lliierry og Argonne.

Afturkominn 23. maí 1919. Stundar bókfærslu í Racinebæ

í Wisconsin.
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SVEINBJÖRN G. GUÐMUNDSSON.

Kr fæddur við Mountain í Norður Dakota 13. september

1890. Sonur Guðmundar Guðmundssonar, Jóhannessonar,

frá Víðinesi í Hjaltadal í Skagafjarðarsýslu, og Sigurlaugar

Sveinbjarnardóttur, Jóhannessonar, frá Veðramóti í Skörðum
í sömu sýslu. \ oru þau bræðrabörn. Svembjörn var kvadö-

ur í Bandaríkjaherinn 22. september 1917 og gekk í lúðra-

flokk 348. sveitar 87. herdeildar. Me'5 henni var hann til

stríðsioka. Frekan upplýsmgar um starf hans í hernum hafa

ekki fengist.

JÖN HALLDÓRSSON.

Fæddur 4. maí 1 884 að Húnsstöðum í Fljótum í Skagafjarð-

arsýslu. Foreldrar hans Halldór Jónsson, Guðmundssonar

frá Tungu í Fljótum, og Þóranna Gunnlaugsdóttir, Magnús-

sonar frá Káifsá í Ólafsfirði í Eyjafjarðarsýslu. Jón gekk í

herinn 3. apríl 191 7 og fór áleiðis til Englands í ágústmánuði

það ár, og dvaldi þar við heræfmgar, þar til hann veiktist af

blóðeitrun í handlegg, og varð af því að þola skurð og langa

spítalavist. Fór ekki á orustuvöll, og kom aftur til Canada

5. júlí 1919, þá vinnufær. Hann stundar nú smíðavinnu í

Winnipeg.
|

KOXRAÐ GUÐSTEINN HALLDÓRSSON (sjá III).

SÆMUNDUR V. HALLDÓRSSON.

Fæddur í Glasston, Norður Dakota, U. S. A. Foreldrar: Jó-

steinn Halldórsson frá Nýpi á Skarðsströnd og Margrét Sæ-

mundardóttir, ættuð úr Húnavatnssýslu. Sæmundur gegndi

herkalli í septembermánuði 191 7 og var skipaður í lögreglu-

deild Bandaríkjahersins. Hann sýktist af lungnabólgu og

komst því ekki til Frakklands. Fékk því lausn frá herþjón-

ustu nieð góðum vitnisburði, og var á vegum stjórnarinnar og

naut kenslu í mannvirkjafræði á skóla hennar.
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JÓHANN P. HALl^SON.

Fæddur 1. marz árið 1887 í Hallson, Norður Dakota. For-

eldrar hans eru þau Pétur, fæddur í Hvamnni í Hjaltadal í

íikagafjarðarsýslu, Jóhannsson, Hallssonar frá Egg í

Skagafirði, er fyrstur nam land í íslendingabygð í Norður

Dakota- bróðir Jóns prófasts Hallssonar í Glaumbæ,

og Gunnvör Baldvinsdóttir, úr Málmey í Skagafirði, nú

í Blame, Wash. Jóhann var við búskap í Manitoba og inn-

ritaðist í vmnudeild hersms 28. desember 1917. Fór yfir

til Frakklands 28. febrúar 1918 frá Halifax. Vann við brauta-

og brúalagnmgu og skurðgröft. Kom aftur 23. apríl 1919,

VICTOR FREEMAN HANNESSON.

Fæddur 3. september 1894 að Mountain, Norður Dakota, U.

S. A. Foreldrar : Frímann Hannesson frá Reykjarhól í Víði-

mýrarsókn í Skagafirði og Helga Jóhannesdóttir frá Hóli í

Goðdalasókn í Skagafirði. Frímann býr að Upham, N. D.

Victor gegndi herkalli í apríl 1917. Sigldi til Frakklands 30.

júní 1918. Tók þátt í orustum á Gerardmor Vogses svæð-

inu, 3.— 12. september, og á Meuse—Argonne svæðinu, 1.

til 11. nóvember. Særðist ekki. Kom heim aftur 20. júní

1919. Stundar landbúnaðarvinnu að Upham, Norður

Dakota.

BENEDIKT B. HELGASON.

Fæddur 24. febrúar 1885 að Brúnahvammi í Vopnafirði í

Norður-Múlasýslu. Sonur þeirra Bjarna Helgasonar og Hall-

dóru Bjarnadóttur. Foreldrar Bjarna voru Helgi Jónasson

og Guðlaug Bjarnadóttir, er bjuggu að Arndísarstöðum í

Bárðardal í Þingeyjarsýslu, en foreldrar Halldóru voru Bjarni

Jónasson, Þorsteinssonar prests í Reykjahlíð og konu hans

Kristínar Kristjánsdóttur frá Illugastöðum í Fnjóskadal í

Þingeyjarsýslu. Benedikt innritaðist í 223. herd. 3. apríl

1917, og fór frá Canada 23. apríl 1917. Tók Iþátt í orust-

um við Passchendale, Amiens, Arras, Canal du Nord og Cam-

brai. Kom óskaddaður til baka 26. maí 1919. Stundar

algenga bændavinnu.
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ÓLAFUR ÁGCST HELGASON.

Fæddur 1 9. júní í Chicagoborg í Bandaríkjunum. Sonur Ól-

afs Helgasonar frá Útkoti á Kjalarnesi í Kjósarsýslu, og Ingi-

bjargar konu hans frá Reykjavík. Olafur gekk í sjóher

Bandan'kjanna 23. júní 1917. Var leystur frá herþjónustu

12. febrúar 1919.

JACOB G. HENRICKSON.

Fæddur í Winnipeg 1 . janúar 1 890. Foreldrar hans : Gunn-

laugur Hinnksson frá Efra-Núpi í Miðfirði í Húnavatnssýslu

(nú löngu látinn) og Ásdís Sigurgeirsdóttir frá Svartárkoti

i Bárðardal í Þingeyjarsýslu, nú að Gimli, Manitoba. Jacob

gekk í herinn 29. desember 1917, og fór á vígvöll á Frakk-

landi. Tók þar þátt í orustum, og að vopnahlé fengnu, var

hann einn þeirra, er skipuðu um tíma setulið í Þýzkalandi.

Kom aftur til Canada í maí 1919, og stundar nú blýsmíða-

iðn sína í Winnipegborg.

SIGURÐUR HJALTALIN.

Fæddur 14. janúar 1896 að Mountain, Norður Dakota, U.

S. A. Foreldrar: Hjörtur Traustason Hjaltalín, ættaður úr

Eyjafirði, og Elín Sigurðardóttir, ættuð úr Skagafirði, nú bú-

andi að Bellingham, Wash. U. S. A. Sigurður gegndi her-

kalli 31 . október 1917 og gekk þá í sjólið Bandaríkjanna, en

gefur að öðru leyti alls engar upplýsingar um herþjónustu

sína. Hann er verkstjóri fyrir fiski-niðursuðufélag í

Bellingham.
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JÓHAN.N BJÖRN HOLM.

Fæddur 5. september 1896 í Minneota, Minnesota, U. S. A.

Var námsmaður þar. Foreldrar: Svemn Jóhannesson Holm

frá Kóreksstöðum í Norður-Múlasýslu og Ingibjörg Björns-

dóttir frá Búastöðum í Vopnafirði. Jóhann gekk i herinn

12. maí 1917. Sigldi til Frakklands 10. september sama

ár. Tók ^átt í orustum við Chateau—Thierry, Marne, St.

Mihiel, Champagne, Mequai og Argonne. Særðist ekki.

Kom heim aftur 6. ágúst 1919.

LARUS GUNNAR HVANNDAL.

Fæddur í Graftonbæ í Norður Dakota, U. S. A., 9. september

1894. Sonur Hjálmars Knstjánssonar frá Tungu á Langa-

dalsströnd í ísafjarðarsýslu og Maríu Kristjánsdóttur frá

Sauðanesi á Langanesi í Þingeyjarsýslu (nú látin). Lárus

gekk í hermn 1 1. nóvember 1917. Hann var í tölu þeirra

manna, sem sendir voru til Síberíu. Kom þangað í janúar

1919. Var þar 4 mánuði. Þá var deild hans send til baka

til Canada. Leystur frá herþjónustu 1 2. maí það ár.

BYRON HÖGNASON.

Fæddur 19. nóvember 1886 að Clarkfield, Minnesota, U.

S. A. Foreldrar: Snorri Högnason, Gunnlaugssonar, frá Osi

í Breiðdal í Suður-Múlasýslu, og Vilborg Jónatansdóttir, Pét-

urssonar, frá Eiðum í Eiðaþinghá. Byron var háskólalærð-

ur rafleiðslu- og mannvirkjafræðmgur, þegar hann gegndi

herkalli í nóvembermánuði 1917. Til Frakklands fór hann

með verkfræðingaflokki í aprílmánuði 1918, og starfaði þar

að járnbrauta- og brúalagningu og vegagerðum fyrir Banda-

ríkjaherinn alt fram til júnímánaðar 1919, að hann var

leystur frá herþjónustu.

16
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GUNNLAUGUR HÖJGMRD.

Er fæddur í Norður Dakota 10. desember 1893. Sonur
Kristjáns Þórðar Höjgaard, er ættaður er úr Krossavík í

\ opnafirði, og Jensínu Pétursdóttur, sem ættuð er úr sömu
s\eit. Gunnlaugur var kvaddur í Bandan'kjaherinn 7. sept-

ember 1917 og mnntaðist í 348. hersveitina, og með henni

var hann til stríðsloka. Mun hann hafa farið til Frakklands

og tekið þar þátt í orustum, en um það bresta allar upplýs-

ingar.

SAMCEL UNNSTEINN ÍSD.4L.

Fæddur 4. febrúar 1 886 í Isafjarðarkaupstað á Islandi. For-

eldrar: Árni Jónsson og Margrét Friðriksdóttir, frá Marð-

arnúpi í Húnavatnssýslu. Samúel gekk í Canadaherinn 18.

febrúar 1917. Fór til Englands í júní það ár. Samúel var

18 mánaða tíma á vígvöllum Frakklands og fékk lausn úr

herþjónustu 2. apríl 1919, eftir fulla tveggja ára þjónustu

í hernum.

ALFRED JCLIUS JOCHUMSSON.

Fæddur í Winnipeg 21. september 1898. Foreldrar: Guð-

bert Eggertsson, Jochumssonar frá Skógum á Barðaströnd,

Gg Sæunn Jónasdóttir. Þau bjuggu á .Akureyri við Eyjafjörð.

Alfred gekk í Canadiska flugliðið 18. janúar 1917. V'ar við

heræfingar í Austur-Canada, þegar vopnahlé var samið.

Hann er handverksmaður og er til heimilis í Wmnipeg.

júHAXX jonAxxssnx i.ii,; iii).
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JÓHANNES TH. JÓHANNESSON.

Fæddur að Brú í Manitoba 2. maí 1891 . Sonur Þorfinns Jó-

hannessonar úr Breiðdal í Suður-Múlasýslu og Karólínar

Rannveigar Jóhannesson, sem ættuð er úr Axarfirði í Norð-

r.r-Þingeyjarsýslu. Búa þau hjón að Baldur í Argylebygð.

Jóhannes er til heimihs með foreldrum sínum. Hann innrit-

aðist við 223. canadisku hersveitina 14. marz 1917. Var

við heræfingar um tíma, en sökum heilsuveiklunar var hann

leystur úr herþjónustu 6. júní sama ár.

JOSEPH SÆMUNDUR JÓHANNSSON.

Fæddur í Wpg. 10. júlí 1896. Foreldrar: Eggert Jóhannsson

frá Vmdheimum í Skagafirði og Elín Hjörleifsdóttir frá Dyr-

hólum í Vestur-Skaftafellssýslu. Joseph gekk í stórskotalið

Canadahersms sem undirforingi í maí 1917, en fór aldrei úr

Canada, með því að hann var sérfræðmgur í stórskota- og

fallbyssufræði og var skipaður kennari í þeim fræðum við

stórskotaliðsbúðirnar við Petawawa í Ontariofylki. Hann
stundar nú sknfstofustörf í Vancouverborg á Kyrrahafs-

strönd, þar sem foreldrar hans búa.

SIGFÚS JÓHANNSSON.

Fæddur árið 1877. Foreldrar: Jóhann Þorsteinsson frá Engi-

læk í Hjaltastaðarþmghá í Norður-Múlasýslu og Stemunn

Árnadóttir frá Gilsárvallahjáleigu í Borgarfirði austur. Sig-

fús gekk í herinn árið 1917. Fór til Englands og var í her-

þjónustu fram á árið 1919, að hann fékk heimfararleyfi til

Canada.
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BJÖRN JOHNSON.

Fæddur að Kötlustöðum í Vatnsdal í Húnavatnssýslu. Sonur

Jóns Jóelsonar og Randheiðar Sigurðardóttur, er bjuggu að
Saurbæ í Vatnsdal. Björn stundaði landbúnað að Leslie,

Sask.' áður en hann gekk í 223. herd. 15. marz 1917. Fór

frá Winnipeg 23. apríl. Sigldi til Evrópu frá Halifax

5. maí það sama ár. Hann tók þátt í orustum við Passchen-

dale og Arras. Særðist einu sinni. Hann kom aftur til Can-

ada 23. apríl 1919. Stundar nú sína fyrri atvinnu að Leslie.

^^^^^B^ ^^t^M '^Á
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Sergeant GUÐMUNDL'R JOHNSON.

Fæddur 6. ágúst 1883 í Lincoln County, Minnesota, U. S. A.

Foreldrar: Daníel Jónsson frá Breklcu í Barðastrandarsýslu

og Arnbjörg Knstjánsdóttir frá Stóra-Múla í Dalasýslu. Guð-

mundur gekk í Bandaríkjaherinn 12. maí 1917, í verk-

fræðmgadeild. Sigldi með henni til Evrópu 25. ágúst það

ér. Hann tók þátt í orustum á Toulon—Troyon svæðinu frá

15. marz til 13. maí, á Chateausvæðinu frá 6. júní til 9. júh',

á Aisne—Marne svæðinu þann 18. og 19. júlí í St. Mihiel

áhlaupinu frá 12.— 16. september. í Meuse—Argonne á-

hlaupinu 1.—26. október, á sama svæði 1.— 1 1. nóvember,

þegar Þjóðverjar gáfust upp. Hann var í liði því, sem fylgdi

Þjóðverjum inn á Þýzkaland, og þjónaði jjar, þar til 21. júlí

1919. Kom heim aftur 8. ágúst 1919. Stundar trésmíð-

ar í Minneota, Minnesota, eins og áður en hann gekk í herinn.

INGVI LÍNDAL JOHNSON.

Fæddur 18. marz 1895 að Lundar P. 0., Manitoba. Sonur

Sveins Jónssonar, Matthíassonar, frá Hergilsey á Breiðafirði,

og Kristínar Jónsdóttur, Jónadabssonar, Líndal, frá Lækjar-

koti í Víðidal í Húnavatnssýslu. Gekk í 105. herd. 12. júní

1917 sem undirforingi (Corporal). Á Frakklandi tók hann

þátt í orustum við Amiens, Bellecourt, Cambrai og á fleiri

stöðum, við hina svonefndu Hindenburg-línu, þar með taldir

staðirnir Valenciennes og Mons. Hann særðist í september-

mánuði 1918 í bardaganum við Agrecourt. Kom heim aft-

ur til Canada 14. apríl 1919, þá nokkurnveginn vinnufær.

Stundar nú flutningavinnu.

jOHN S. JOHNSON.

Fæddur í Winnipeg 6. marz 1892. Foreldrar: Guðmundur

Johnson frá Máná á Tjörnesi, um langt skeið verzlunar-

r.iaður í Winnipeg, og Katrín Arngrímsdóttir frá Brekkugerði

í Fljótsdal. John gekk í herinn árið 1917. Tók þátt í orust-

um á Frakklandi, og var þar í skoterröfum, þegar vopnahié

var sett. Kom heim aftur ósærður. Hann er útlærður land-

mælingamaður og er nú til heimilis í Winnipeg.
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MAGNÍJ^ JÚLIUS JOHNSON.

læddur 18. júlí 18% á Washingtoneyju, Wis., U. S. .\.

Foreldrar: Magnús Jónsson og Jóhanna Ingibjörg Hannes-

dóttir frá Eyrarbakka í Árnessýslu, nú búandi á Washington-

eyju. Magnús gegndi herkalli 8. júní 1917 og gekk í sjó-

her Bandaríkja. Sigldi 2. október 1917 til St. Thomas
eyjunnar, í danska Vestur-Indía eyjaklasanum, og starf-

aði þar, þangað til hann var leystur frá herþjónustu 5. apríl

1919. Hlaut sæmdarmerki fyrir skothæfni. Er nú undir-

stýrimaður á gufuskipi. Mun telja sér heimili á Washington-

eyjunni.

NÍELS G. JOHNSON.

Fæddur 30. apríl 1896 á Akureyri á Islandi. Foreldrar:

Guðbjartur Jónsson frá Víghólsstöðum á Fellsströnd og Guð-

rún Ólafsdóttir frá Stóruhvalsá við Hrútafjörð í Strandasýslu,

búandi að Upham, Norður Dakota, U. S. A. Níels gegndi

herkalli 23. september 1917. Sigldi til Frakklands 1. maí

1918. Tók þátt í orustum á St. Mihiel og Argonne svæðun-

um, og sýndi þar svo hermannlega framkomu, að herforing-

inn sæmdi hann vottorðsskjali, svo ekki gefst betra. Hann
kom heim aftur 30 maí 1919. Stundar nú nám við háskól-

ann í Grand Forks, Norður Dakota.

Sergeant OLIVER E. JOHNSON.

Fæddur 3 1 . ágúst 1 892 í Winnipeg. Var brúarsmiður í

Penibina í Norður Dakota, U. S. A. Foreldrar hans: Bjarni

Jónsson byggingameistari frá Kirkjubóli í Norðfirði og Guð-

rún Ólafsdóttir frá Tungu í Grafningi. Oliver gegndi her-

kalli 1 5. apríl 191 7 og var skipaður í verkfræðingadeild með

Sergeant-tign. Sigldi til Frakklands 12. nóvember 1917.

Tók þátt í orustum við St. Mihiel og Argonne—Meuse. Særð-

ist ekki. Kom heim aftur 20. júní 1919. Hann stundar

brúasmíði sem fyr.
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OSCAR miHEW JOHNSON. S. M.

Fæddur 7. febrúar 1894 í Spanish Fork, Utah, U. S. A. For-

eldrar: Árni 4rnason, Jónssonar, og Sólveig Sveinsdóttir. Þau

bjuggu á Vilborgarstöðum í Vestmannaeyjum. Oscar gegndi

herkalli 14. desember 1917 og gekk í verkfræðingadeiid.

Sigldi til Frakklands 14. marz 1918. Hann tók þátt í orust-

um við Chateau—Thierry, St. Mihiel og Argonne—Meuse.

Særðist ekki, en varð fyrir eiturlofti. Var sæmdur heiðurs-

merki fyrir hugrekki og dygga þjónustu á vígvelli. Kom
heim aftur í aprílmánuði 1919. Vinnur nú fynr sykurgerð-

arfélag í Utah, ems og hann gerði áður en hann gekk í herinn.

STEPHAN SIGURÐUR JOFJNSON.

Fæddur 22. febrúar 1899 í Lincoln County, Mmnesota, U.

S. A. Foreldrar: Jón Eyjólfsson Johnson af Völlum í Suður-

Múlasýslu og Sigurbjörg Árnadóttir frá Vopnafirði, nú búandi

að Minneota, Minnesota. Stefán var járnbrautarfélagsþjónn

áður en hann gegndi herkalli 5. maí 1917. Hann fór til

Frakklands 14. júlí 1918, en tók ekki þátt í orustum. Var

leystur frá herþjónustu 27. febrúar 1919. Vinnur nú sem

símritari.

S^^^^Í^KÍf ^'
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GUÐMUNDUR JÓNSSON (GOODMAN JOHNSON).

Fæddur 10. júní 1857 á Islandi. Foreldrar: Jón Einarsson

frá Vermundarfelli í Þistilfirði í Þingeyjarsýslu og Ingunn

Guðmundsdóttir, Þorsteinssonar á Hafursstöðum í Þistilfirði.

Guðmundur gegndi herkalli og var skipaður umsjónarmaður

Y. M. C. A. bygginganna við Kovney-heræfingastöðvarnar,

No. 3, í California, en fyrir aldurs sakir var honum ekki leyft

að fara til Frakklands. Guðmundur er trésmiður að iðn og

hafði, áður en hann gekk í hermn, heimili í San Diego, Cali-

fornia.

Lieut. JOSEPH T. JOSEPHSON.

Fæddur í Lincoln County, Minnesota, U. S. A., 4. maí 1891.

Foreldrar: Joseph V. Josephson frá Leifsstöðum í Vopna-

firði og Guðrún Jónsdóttir frá Eskifirði. Joseph gegndi her-

kalh 27. maí 1917. Sigldi til Frakklands 25. ágúst 1918.

Tók þátt í Argonne-orustunni miklu, frá 25. september til

stn'ðsloka 11. nóv. 1918, og ávann sér Lieutenants-merki.

Kom heim aftur 5. júlí 1919. Er símritari hjá járnbrauta-

félagi.

PÉTUR JOSEPHSON.

Fæddur 3. apríl 1890 í Lincoln County, Minnesota, U. S. A.

Foreldrar: Sigurvin V. Josephson frá Leifsstöðum í Vopna-

firði og Rósa Pálsdóttir, Péturssonar, frá Hákonarstöðum á

Jökuldal í Norður-Múlasýslu, nú búandi að Ivanhoe, Minne-

sota. Pétur gegndi herkalli 20. september 1917. Sigldi

tij Frakklands 3. maí 1918. Tók bátt í orustum við Somme,

Vosges, Verdun, St. Mihiel og Meuse—Argonne. Særðist

ekki. Kom heim aftur 3. maí 1919. Stundar landbúnað

að Ivanhoe.
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Sergeant PÉTUR S. J'ÖKULL.

Fæddur 1 0. júlí 1 897 í Minneota, Minnesota, U. S. A. For-

eldrar Pétur P. Jökull frá Hálconarstöðum á Jökuldal og Sig-

v.rborg Hallgrímsdóttir frá Vakursstöðum í Vopnafirði, hvor-

irtveggja staðirnir í Norður-Múlasýslu. Pétur gegndi her-

lcalli 5. maí 191 7. Sigldi til Frakklands í maímánuði 1918.

Tók þátt í orustum á Aisne—Marne svæðinu frá 20. júlí til

6. ágúst, á Vesle-svæðmu 7.— 17. ágúst, á Toulon-svæðinu

10. og II. september, við St. Mihiel 12.— 16. september og

á Meuse—Argonne svæðinu frá 26. sept. til stríðsloka 1 1

.

nóvember 191 8; og var í gæzluliði Bandaríkianna á Þýzka-

landi frá 13. desember 1918 til 12. iúlí 1919. Kom heim

aftur, sæmdur Sergeant-nafnbót, 6. ágúst 1919. Er nú að-

stoðar-féhirðir á Fyrsta National bankanum í Mmneota.

SIGURÐUR KJARTANSSON.

Fæddur 2. ágúst 1891 að Vattarnesi við Fáskrúðsfjörð. Son-

ur Kjartans sál. Sturlusonar og Konráðínu Bjarnadóttur söðla-

smiðs, Oddssonar, úr Reyðarfirði. Sigurður innritaðist í her-

inn í Grafton, N. D., 28. júlí 1917. Sigldi frá Bandaríkjun-

um 15. desember það ár til Frakklands. Hann fór á vígvöll

með deild sinni, og var í 5 stórorustum. Særðist einu

sinni og var mánaðartíma á sjúkrahúsi ; gekk þá aftur undir

merki. Hann fór með deild sinni til Þýzkalands og var þar til

15. ágúst 1919, að hún fékk tilkynningu um að búa sig til

brottferðar. Fékk lausn úr herbiónustu 24. sept. það ár.

Sigurður kvæntist í júnímánuði I92I Stefaníu, dóttur

Trausta og Sigrúnar Kristjánsson- að Garðar, N. D.

SIGURÐUR JÓSÚA KOLBEINSSON.

Fæddur 9. apríl 1895 í Portage la Prairie, Manitoba. For-

eldrar: Þórður Kolbeinsson frá Hreinsstöðum í Norðurárdal

og Guðríður Jónsdóttir frá Einifelli í Stafholtstungum í Mýra-

sýslu. Sigurður gekk í canadiska sjóliðið 10. nóvember

1917 og þjónaði þar fram til aprílmánaðar 1919, að hann

var leystur frá herþjónustu. Hann er kvæntur Aðalbjörgu

Sigrúnu Arngrímsson, ættaðri úr Skagafirði. Þau hjón

stunda landbúnað.
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FRED HERBERT LAVENTL'RE.

Fæddur í Winnipeg 17. janúar 1899. Foreldrar: Joseph
Laventure, canadiskur maður af frönskum ættum, og Ása Ja-

kobsdóttir, Oddssonar, og Sigurbjargar Jónsdóttur, er bjuggu
að Rauf á Tjörnesi í Þingeyjarsýsiu. Gekk í herinn 30. maí
1917. Tók þátt í orustum í Síberíu. Kom aftur til Can-

t'da 12. júní 1919. Er til heimilis í Winnipeg.

LOUIS JOSEPH LAVENTURE.

Fæddur í Winnipeg 26. júlí 1895. Foreldrar: Joseph Lav-

enture, canadiskur maður af frönskum ættum, og Ása Ja-

kobsdóttir, Oddssonar, og Sigurbjargar Jónsdóttur, er bjuggu

að Rauf á Tjörnesi. Gekk í Fort Garry riddaraliSið 4. júní

1917. Louis er gufuvélastjóri og hefir að líkmdum unnið að

því á Frakklandi. Hann kom aftur til Canada 27. ágúst

1919. Er til heimilis í Winnipeg.

HRINGLR LAXDAL.

Fæddur 20. júlí 1896 í Bellingham, Wash, U. S. A. For-

eldrar. Guðmundur Gíslason Laxdal, Jónssonar, frá Saurum

í Dalasýslu, og Halldóra Knstjánsdóttn', Vernharðssonar, frá

Eyrarbakka í Árnessýslu. Hringur gegndi herkalli í októ-

bermánuði 1917 og gekk í flugdeild Banadríkja sjóliðsins.

Starfaði með því, þar til hann var leystur frá herþjóhustu í

janúar 1919. Stundar nú bifreiða-aðgerðir.
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JOHNLAXDAL

Fæddur 13. desember 1891 í Seattle, Wash., U. S. A. For-

eldrar: Guðmundur Gíslason Laxdal, Jónssonar, frá Saurum

í Dalasýslu, og Halldóra Kristjánsdóttir, Vernharðssonar, frá

Ej'rarbakka í Arnessýslu. John gegndi herkalli í nóvember-

mánuði 1 91 7 og gekk í sjólið Bandaríkjanna, og starfaði með
því, þar til hann var leystur frá herþjónustu í desembermán

uði 1919. Hann stundar nú bifreiða-aðgerðir. John er

kvæntur. Heitir kona hans Nelhe Innes, af enskum ættum.

JÖRGEN VICTOR LEIFSSON.

Fæddur 8. júní 1 894 í Spanish Fork, Utah, U. S. A. Foreldr-

ar: Sigurður Þorleifsson, ættaður úr Rangárvallasýslu, og

Hólmfríður Hjálmarsdóttir, ættuð úr Vestmannaeyjum, nú

búandi í Spanish Fork. Jörgen gegndi herkalh 3. október

1917. Sigidi ti! Evrópu 15. ágúst 1918. Tók ekki þátt í

orustum. Var leystur frá herþjónustu 3. janúar 1919.

Stundar trésmíðar. Er kvæntur Mary Bradford og býr í

Spanish Fork.

Sergeant ALBERT GUÐMUNDUR LEIFUR.

Er fæddur að Glasston í Norður Dakota 7. maí 1892. For-

eldrar hans eru Isleifur Vernharðsson Leifur frá Eyrarbakka

! Árnessýslu, og Sign'ður kona hans, er nú búa að Mountain

í Norður Dakota. Albert var kvaddur í Bandaríkjaherinn

25. júlí 1917. Skipaður Corporal 18. október 1917, Ser-

geant 25. júlí 1918. Vann á aðalstöðvum 9. herdeildar-

innar til stríðsloka.
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JOSEPH WALTER LINDAL.

Fæddur 4. apríl 1894 í Selkirk. Manitoba. Foreldrar: Þor-

steinn Þorsteinsson Lindal, Þorleifssonar, frá Efravatnshorni

í Víðidal í Húnavatnssýslu, og Sigríður Bjarnadóttir, Sigurðs-

sonar, frá Melrakkadal í Víðidal í Húnavatnssýslu. Joseph

regndi herkalli 18. september 1917. Sigldi til Frakklands

7. maí 1918. Tók þátt í orustum við Marne, Chateau

—

Thierry, St. Mihiel og í Argonneskógi. Særðist ekki. Kom
heim aftur 1. ágúst 1919. Vinnur við sögunarmylnu í

Blaine, Wash., U. S. A.

LEÍFUR COLUMBUS LINDAL.

Fæddur 11. október 1892 að Markland P. 0., Manitoba.

Foreldrar: Björn Sæmundsson Lindal frá Gautshamri í

Strandasýslu og Svava Ingibjörg Björnsdóttir, Kristjánssonar

Skagfjörðs og fyrri konu hans Kristrúnar Sveinungadóttur

frá Skinnastöðum í Axarfirði á Islandi. Leifur gekk í her-

inn 17. júní 1917 og var við herþjónustustörf fram að jól-

um 1918. Foreldrar hans hafa lengi búið og búa enn að

Markland P. 0., Manitoba.

SIGURGEIR ÓLAFSSON MACKSON.

Fæddur 14. janúar 1892 í Pembina, Norður Dakota, U.S.A.

Foreldrar: Ólafur Magnússon, Ólafssonar og Guðrúnar Jóns-

dóttur, sem bjuggu á Áshólsskála undir Eyjafjöllum í Rangár-

vallasýslu, og Þórunn Sigurðardóttir, Ólafssonar, frá Torfa-

slöðum í Fljótshlíð í sömu sýslu, nú búandi að Raymond,

Wash., U. S. A. Sigurgeir gegndi herkalli 26. júlí 1917. Fór

til Frakklands og þjónaði bar á annað ár. Fékk lausn frá

herþjónustu 22. maí 1919. Hann gengur undir nafninu

Gary Mackson.

SIGURBJ.ARXI MAGXCSSOX (sjá III).

METHUSALEM JÓNSSOX MATTHEWS (sjá III).
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Sergeant BJÖRN MÝRDAL.

Er fæddur viS Garðar í Norður Dakota 30. júlí 1893. Son-

ur Jóns Einarssonar Mýrdal frá Miðhvoli í Mýrdal, og Sig-

ríðar Þorsteinsdóttur úr sömu sveit. Björn gekk í Banda-

ríkjaherinn 22. september 1917, í flugliðið. Hann var skip-

aður Corporai 1. marz 1918 og Sergeant 25. sama mánaðar.

Flugiistarnám stundaði hann við 73. flugdeild hersins í Berk-

ley, við ríkisháskólann í Californíu.

EINAR MÝRDAL.

Er fæddur við Garðar í Norður Dakota 13. júlí 1891. Sonur

þeirra hjóna Jón Einarssonar Mýrdal fá Miðhvoli í Mýrdal og

Sigríðar Þorsteinsdóttur. Einar gekk í fluglið Bandaríkjanna

22. septeníber 1917. Var skipaður Corporal 22. marz 1918,

cg sendur 'þá um það leyti til Frakklands. A Frakklandi var

hann með 649. deild flugliðsms og tók þar þátt í orustum.

Að ófriðarlokum kom hann heim aftur, og var leystur frá

henþjónustu nokkru síðar.

EINAR VICTOR NORDAL.

Gekk í herinn í maí 1917. Fór aðeins til Halifax. Var þar

skipaður herfangavörður. Foreldrar hans: Guðmundur
Bjarnason frá Skarðshömrum í Norðurárdal í Mýrasýsiu og
Guðný Jónsdóttir frá Bæ í Bæjarsveit í Borgarfjarðarsýslu.
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KRISTJÁN NORDAL.

Gekk í 52. herd. 19. marz 1917. Fór til Englands í júní það

ár. í ágúst sama ár fór hann aftur heim til Canada. Hann
er sonur Guðmundar Bjarnasonar frá Skarðshömrum > Norð-

urárdal í Mýrasýslu og Guðnýar Jónsdóttur frá Bæ í Bæjar-

sveit í Borgarfjarðarsýslu.

DAVIÐ JÓN ALEXANDAR NORMAN.

læddur 19. apríl 1893 í Duluth. Minnesota, U. S. A. For-

eldrar: Sigurður Jónsson Norman frá Blönduholti í Kjós í

Kjósarsýsiu og Sigurjóna Davíðsdóttu- frá Gilhaga í Hrúta-

fuði í Strandasýslu, nú búandi að Duluth, Mmn. Davíð

gegndi herkalli 3. júlí 1917 og gekk í flugdeild sjóhers

Bandaríkjanna, og þjónaði þar, þar til 22. febrúar 1919, að

hann var leystur frá herþjónustu. Davíð átti heima í Duluth

aður en hann gekk í hermn, og vann við mótorvagna-

aðgerðir.

Sergeant CHESTER HERMANN ODDSSON.

Fæddur 25. október 1896 í Seattle, Wash., U. S. A., og átti

jjar heima og stundaði skipasmíðar áður en hann gekk í

herinn. Foreldrar: Jón Oddsson frá Fannardal í Norðfirði

í S.-Múlasýslu og Guðfinna Gestsdóttir frá Akranesi í Borg-

arfjarðarsýslu, nú búandi í Seattle, Wash. Chester gegndi

herkalli 5. október 1917 og sigldi til Frakklands 20. sama

mánaðar. Þjónaði við björgun særðra hermanna úi valn-

um. Var sæmdur Sergeants-nafnbót. Leystur frá herþjón-

ustu 2. júlí 1919. Stundar enn skipasmíðar.



LIÐSMANNASKRÁ 255

BJÖRN LÍNDAL ÓLAFSSON.

Fæddur 14. ágúst 1899 í Winnipeg í Manitoba. Foreldrar:

Guðlaugur trésmiður Olafsson frá Haga í Húnaþingi (fl. til

Ameríku 1886) og kona hans Aslaug Hansdóttir frá Þóreyj-

arnúpi í sömu sýslu (fl. til Ameríku 1887). Björn vann við

prentun um það leyti sem hann gekk í hermn — Strathcona

riddaraliðið — í nóvember 1917. Til Englands fór hann

í júní 1918 og til Frakklands í ágústmánuði sama ár. Hann

kom heim aftur í aprílmánuði 1919, og er til heimilis hjá

íoreldrum sínum í Wmnipeg.

JÓHANN GUÐBRANDUR ÓLAFSSON.

Fæddur 2. júh' 1896 á Oddeyn við Eyjafjörð. Sonur Svems

Olafssonar, Jónssonar, frá Blómsturvöllum í Kræklmgahlíð.

og Guðrúnar Guðmundsdóttur, Jóhannessonar, frá Garðsár-

dal í Eyjafirði. Jóhann gekk í 90. herd. 28. nóvember 1917,

og sigldi til herstöðvanna 30. janúar 1918. Á Frakklandi

tók hann þátt í orustum við Cambrai, Arras og Amiens, og

særðist einu sinni lítillega á vinstra fæti. Hann kom aftur til

Canada 14. febrúar 1919 og stundar nú búskap með foreldr-

um sínum, á landi þeirra að Holar P. 0., Sask.

ÓLAFLR G. ÓLAFSSON.

Fæddur 14. maí 1886 á Akranesi í Borgarfjarðarsýslu. Mál-

ari í Winnipeg. Foreldrar : Guðmundur Ólafsson frá Einars-

nesi í Borgarhreppi í Mýrasýslu og Oddfríður Þorleifsdóttir,

úr Breiðafirði. Gekk í 52. herd. 11. nóvember 1917. Tók
þátt í orustu við Cambrai á Frakklandi. Særðist þar. Kom
aftur til Canada 15. apríl 1919, þá vinnufær.
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JOHN WILLIAM PETERSON.

Fæddur 18. janúar 1894 að Garðar, Norður Dakota, U. S. A.

Foreldrar: Gunnlaugur Vigfússon, Péturssonar, frá Grund á

Jökuldal í Norður-Múlasýslu, og Sigríður Jakobsdóttir Espó-

lín frá Gunnsteinsstöðum í Langadal í Húnavatnssýslu, nú

búandi að Pembina, Norður Dakota. Jón gegndi herkalli í

október 1917 og gerðist kyndan á einu af herskipum Banda-

ríkjanna. Fékk lausn frá herþjónustu í nóvember 1919. Er

nú vélstjóri á heræfingaskipi sjóliðsskólans í Annapolis' Md.,

U. S. A.

STEFÁN JÓN BJÖRNSSON PÉTURSSON.

Fæddur að Stóru-Þverá í Fljótum í Skagafjarðarsýslu 10. júní

1902. Foreldrar: Björn Pétursson og Dorothea Jóelsdóttir,

búandi í Winnipeg. Stefán gekk í 197. herd. 1. marz 1917,

sem lúðursveinn. En vegna þess, hve ungur hann var, var

hann ekki sendur á vígvöll, en leystur frá herþjónustu I .

febrúar 1918.

OSCAR THEODORE PURDY.

Fæddur 4. júní 1895 í Austur-Selkirk

launamaður í Everettbæ, Wash., U. S.

í herinn. Foreldrar: Hiram Purdy,

og Sigríður Vigfúsdóttir frá Þorbers

Dalasýslu. Oscar gegndi herkalli 12

sjólið Bandaríkjanna. Var sæmdur h

síðustu 8 mánuði herþjónustutímabil

skeyfastöðvar í Oregonríki. Leystur

janúar 1919.

, Manitoba. Var dag-

A., áður en hann gekk

af canadiskum ættum,

jsstöðum í Laxárdal í

. júní 1917 og gekk í

eiðursmerki 1918. Var

sms gæzlumaður loft-

frá herþjónustu 18.
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ÁGOST THEODORE REINHOLT.

Fæddur 2. ágúst 1887 að Micknack, Grand Forks Co., N. D.

U. S. A. Foreldrar : Indnði F. Reinholt, eyfirzkur að ætt,

og Björg Jasonsdóttir og Önnu Jóhannesdóttur frá Húsavík.

Gekk í 1.1 . herd. snemma á árinu 1917. Hermannsaga hans

ókunn að öðru leyti en því, að hann særðist tvisvar. Vonð
1918 hörfaði fylkmg sú, er hann tilheyrði, frá áhlaupi;

dvaldist honum þá við að bera særðan félaga sinn undan á-

troðningi, særðist þá og sjálfur. en fékk þó borgið sér og fé-

laga sínum. Þann 6. ágúst 1918 varð hann óvígur af sár-

um. Hann er nú að miklu leyti gróinn, en ber þó kúlubrot í

höfði, sem ekki næst til. Lifir við eftirlaun, $15.00 á

mánuði.

JACOB FRÍMANN REYKJALIN.

Fæddur að Churchbridge P. 0., Sask., 26. maí 1899. For-

eldrar: Snorri Reykjalín Jónsson, prests að Þönglabakka í

Þingeyjarsýslu, og Pálína Marteinsdóttir, Guðlaugssonar,

frá Alftagerði við Mývatn i' Þingeyjarsýslu. Jacob gekk í

223. herd. 22. febr. 1917. Tók þátt í orustum við Passchen-

dale á Frakklandi og særðist. Kom aftur til Canada 25. maí

1919, þá vinnufær. Stundar nú landbúnaðarvinnu. '

SIGURÐUR BALDUR REYKJALIN.

Fæddur að Lögberg P. 0., Sask., 6. febrúar 1897. Foreldr-

ar: Snorri Reykjalín Jónsson, prests að Þönglabakka í Þing-

eyjarsýslu, og Pálína Marteinsdóttir, Guðlaugssonar, frá

Álftagerði við Mývatn í Þingeyiarsýslu. Sigurður gekk í

223. herd. 22. febr. 191 7. Tók þátt í orustum við Passchen-

dale, Amiens og Arras. Særðist ekki. Kom aftur til Can-

ada 20. desember 1919. Stundar akuryrkju.
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Sergeant WILLIAM JAMES RIMMER.

Fæddur í Winnipeg. Foreldrar: Thomas Rimmer, af ensk-

um ættum, og Agústa Jónsdóttir, ættuð úr Kelduhvcrfi í

Þmgeyjarsýslu. Wilham gekk í Bandaríkjahermn 23. marz

1917 með undirformgjatign. Hann tók þátt í orustum á

Frakklandi. Særðist þar og varð fyrir eiturlofti. Var

leystur frá herþjónustu í nóvember 1919. Hann vinnur að

járnþynnusmíði. . '

ALBERT RUNÓLFSSON.

Fæddur í Spanish Fork, Utah, U. S. A. Kolanámamaður.

Foreldrar: Loftur Runólfsson, Runólfssonar, prests í Spanish

Fork, og Kristín, af dönskum ættum, frá Duluth, Minn. Al-

bert gegndi herkalli 4. maí 1917 og gekk í sjóherinn, var

kyndari á skipinu "George Washington". Særður einu sinni

í viðureign við kafbát. Hlaut heiðursmerki fyrir snarrSeði

og hugrekki í þeirri viðureign. Var skipaður aðstoðar-

skipstjóri. Hann er kvæntur Pearl Patfield.

BJÖRN FREEMAN SCHRAM.

Fæddur 2 1 . október 1 898 í Minneota, Minnesota, U. S. A.

Foreldrar: Vilhjálmur Schram frá Reykjavík á Islandi og

Sigríður Björnsdóttir frá Vopnafirði. Björn gekk í Banda-

i:'kjasjóherinn 15. desember 1917 og þjónaði á skipinu

"Mongolia". Það skip starfaði að mann- og vöruflutning-

iim milli Bandaríkjanna og Frakklands. A því fór Björn 30

sinnum yfir Atlantshaf, þar til hann var leystur frá herþjón-

ustu 15. september 1919.
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BJÖRN EDWARD EINARSSON SIGURDSSON.

Fæddur 13. apríl 1900 í Minneota, Minnesota, U. S. A. For-

eldrar: Einar Sigurðsson frá Brú á Jökuldal og Sigurlaug

Jónasdóttir frá Grunnavatni á Jökuldalsheiði ; þau búa í

Minneota, Minnesota. Bjcrn gegndi herkalli 10. desember

1917, en var ekki sendur úr landi. Hann var timbursmiður

í Mmneota áður en hann gekk í hermn, en stundar nú land-

búnað og griparækt í Montanaríki, U. S. A.

GUNNAR SIGURDUR SIGURDSSON.

Fæddur 22. ágúst 1896 að Riverton, Manitoba. Foreldrar:

Sigurður Jónsson frá Njarðvík í Norður-Múlasýslu og Hans-

ína Jóhannsdóttir frá Höfn á Langanesströnd. Gunnar gekk

í herinn 12. janúar 1917. Tók þátt í orustu við Cambrai.

Særðist ekki. Var sæmdur heiðursmerki fyrir skothæfni.

Kom aftur til Canada 26. maí 1919. Hann stundar nú

smíðavinnu í Amaranth í Manitoba.

JÓN SIGURÐSSON.

Fæddur 4. april 18% í Súðavík við Álftafjörð í Isafjarðar-

sýslu. Foreldrar hans: Sigurður Jónsson og Helga Emars-

dóttir, er bjuggu að Súðavík. Jón gekk í herinn 27. desem-

ber 1917, en eftir þriggja mánaða heræfmgar hér í landi

reyndist hann eigi nógu heilsusterkur til herþjónustu og var

\)ví gefin lausn úr henni.
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KRISTJÁN SIGURÐSSON.

Fæddur í Árnessýslu 31. janúar 1874. Sonur Sigurðar

Gísiasonar á Kröggólfsstöðum í Ölvési og Valgerðar Ög-

mundardóttur frá Bíldsfelli. Knstján er kvæntur Þorbjörgu

Þorláksdóttur, úr Árnessýslu, og bjó í Winnipeg. Var rit-

stjóri Lögbergs. Hann gekk í eina af hjúkrunardeildum

Canadahersms í apríl 1917 og starfaði með henni í Evrópu

langt fram yfir stn'ðslok. Hann kom aftur til Canada í

ágúst 1919. Knstján er háskólagengmn og stundaði lækn-

isfræði um tíma. Var því í bezta lagi liðtækur deild þeirri,

sem hann starfaði með í hernum.

ÓLI EMIL SIGURDSSON.

Fæddur í Winnipeg 29. október 1895. Foreldrar hans eru

þau Teitur frá Litlanesi í Múlasveit í Barðastrandarsýslu, Sig-

urðsson frá Deildará, Sigurðssonar, og Guðrún Þorsteins-

dóttir frá Höll í Þverárhlíð í Mýrasýslu, Kjartanssonar. Óli

gekk í canadiska herinn í febrúar 1917, og fór að heita

mátti strax til Frakklands. Hann var í 58. deild járnbrautar-

sveitarinnar, við hergagnafiutning. Særðist í júní 1917, en

gróinn og kominn aftur um haustið tii Frakklands í október.

Hann var við þetta starf tii stríðsioka og kom heim aftur til

Canada í apríi 1919.

SIGURÐUR BREIDFJÖRÐ SIGURDSSON.

Fæddur 16. febrúar 1895 að Lundar P. 0., Manitoba. For-

eidrar : Snjólfur Sigurðsson, fæddur að Stapaseii í Mýrasýslu

1864 (nú dáinn), og Sigríður Stefánsdóttir, fædd í Borgar-

firði í Norður-Múiasýslu, nú búandi að Biaine, Wash., U.S.A.

Sigurður gegnc'i herkalii 13. desember 1917. Sigldi til

Frakkiands í júlí 1918, með verkfræðingadeiid. Var

sæmdur undirforingjatign 4. janúar 1919 og leystur frá her-

þjónustu í aprílmánuði það ár. Hann er járnsmiður að iðn

og vann í skipakví Bandaríkjastjórnarinnar, í Brereton í

Washingtonríki, bæði áður en hann gekk í herþjónustu og

eftir að harn var ieystur frá henni.
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SIGURDUR ODDUR SIGURÐSSON.

Fæddur 25. desember 1893 í Minneota, Minnesota, U. S. A.

Foreldrar: Einar Sigurðsson frá Brú á Jökuldal og Sigurlaug

Jónasdóttir frá Grunnavatni á Jökuldalsheiði, nú búandi í

Minneota, Minnesota. Sigurður gegndi herkalli 28. júh'

1917. Sigldi til Frakklands 2. marz 1918. Hann var fregn-

beri og þjónaði á ýmsum hersvæðum, svo sem St. Hiilaire,

Marne, Tou!, St. Mihiel, V'erdun og Nancy. Leystur frá

hefþjónustu 26. janúar 1919. Einar var timbursmiður í

Minneota áður en hann gekk í hermn. Vinnur nú að brúa-

siTlíði og vegagerð.

JOHN MARIUS SIGVALDASON.

Fæddur 27. nóvember 1895 í Duluth, Minn., U. S. A. For-

eldrar: Jón Sigvaldason og Lára Eðvarðsdóttir, bæði fædd

á Islandi. John gegndi herkalii 9. janúar 1917 og var skip-

aður loftskeytamaður fyrir Bandaríkjaherinn. Hann var

ekki sendur úr iandi og leystur frá herþjónustu 29. ágúst

1919. Áður en hann gekk í hermn varhann námsmaður að

Marshail, en hefir nú atvinnu við hveitimvlnu.

URUS VALDÍMAR SIGVALDASON.

Fæddur 18. nóvember 1890 í Duluth, Minnesota, U. S. A.

Foreldrar: Jón Sigvaldason og Lára Eðvarðsdóttir, bæði

fædd á Islandi. Lárus gegndi herkalli 7. október 1917 og

var skipaður í stórskotalið Bandaríkjanna. Mun ekki hafa

verið sendur úr landi. Jón faðir hans er látinn, en móðir

hans á heima í Marshailbæ í Minnesota, U. S. A. Gunnar er

til heimilis í Butte, Montana, og vinnur hjá flutninga-

félagi þar.
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SVEINN GEORGE SIMPSON.

Fæddur í Winnipeg 1895. Sonur Guðmundar Sigurðssonar

Guðmundssonar frá Áshildarholti í Skagafjarðarsýslu, Simp-
son, og Guðbjargar Sigmundsdóttur, er ættuð er af Vest-

urlandi. Þau hjón hafa um langt skeið búið að 408 McGee
siræti í Winnipeg. George gekk í 4. skógarhöggssveit-

ina, sem vann að timburtekju í þarfir sambands-
hersins, 9. júní 1917, og fór áleiðis til Englands þann 15.

sama mánaðar. Er þangað kom, var hann færður yfir í

hjúkrunarsveit Rauðakrossins og við hana starfaði hann eft-

ir það. Leystur frá herþjónustu 1919. Er nú búsettur í

New York borg og stundar nuddlækningar.

KRISTJÁN AÐALBJÖRN SKARDAL.

Fæddur 16. maí 1899 á Heiði í Gönguskörðum í Skagafjarð-

arsýslu. Sonur Magnúsar Jónssonar Skardal frá Breiðsstöð-

um í Gönguskörðum og Ingunnar Kristjánsdóttur frá Fagra-

nesi á Reykjaströnd í Skagafirði, nú búandi að Baldur P. 0.,

Man. Kristján gekk í 79. herd. 10. júlí 1917. Tók þátt

í orustum við Amiens, Arras og Cambrai. Særðist ekki.

Kom aftur til Canada 8. maí 1919. Hann stundar landbún-

að með foreldrum sínum.

BARDI G. SKÚLASON.

Lögfræðingur í Portlandborg í Oregonríki. Er fccadur 19.

janúar 1871 á Reykjavöllum í Lýtingsstaðahreppi í Skaga-

fjarðarsýslu. Foreldrar hans voru Guðmundur Skú'iason og

Guðríður Guðmundsdóttir er bjuggu að Reykjavöllum. Fluttu

til Nýja ísiands árið 1876 og síðar, 1880, til Norður Dakota

og bjuggu lengi í grend við Mountam í Pembmahéraði í N.

Dakota. Barði útskrifaðist frá ríkisháskólanum í Grand

Forks. vorið 1895, og árið 1897 lauk hann lögfræðisprófi

við sama háskóla. Hafði hann þá málafærslu á hendi um
nokkur ár og bjó í Grand Forks. Arið 191 1 settist hann að

í Portland og hefir haft þar hinn sama starfa á hendi. Hann

mnritaðist í Bandaríkjahermn í júlí 1917, og var settur við

vistastöðva- og hergagnaflutnmgadeild hersms í Port Law-

son. Hann var leystur frá herþjónustu eftir ófnðarlok.

Gegnir nú lögfræðisstörfum sem áður í Portlandborg. Fyrri

kona hans var Charlotta H. Robmson frá Coal Harbor í N.

Dakota, og eru tvö börn þeirra á lífi.
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ROLFE SKGLASON.

Fæddur í bænum Giand Forks í Norður Dakota haustið

1897. Sonur Barða Lögfræðings Guðmundssonar frá

Reykjavöllum í Lýtingsstaðahreppi í Skagafjarðarsýslu,

Skúlasonar, og konu hans Charlottu H. Robinson frá Coal

Harbor í Norður Dakota, af skozk-amerískum ættum. Fað-

ir hans býr í bænum Portland í Oregonríki, og var Rolfe til

heimilis hjá honum, er hann gekk í Bandaríkjaherinn 6.

aprí! 1917. Tilheyrði hann áður herhði Oregonríkis (State

MiHtia). Til Frakklands fór hann samsumars. Var í orust-

um við Chateau Thierry og Argonneskóga, en særðist ekki.

Kom heim aftur 1919. Stundaði háskólanám um það leyti

er hann gekk í herinn.

SIGURÐUR SNJÓLFSSON.

Fæddur 30. október 1893. Foreldrar: Snjólfur Eiríksson,

fæddur í Vík í Lóni í Austur-Skaftafellssýslu, og Elízabet

Arnbjarnardóttir, fædd að Gerðum í Gaulverjabæjarhreppi í

Arnessýslu. Sigurður gekk í herinn 12. nóvember 1917.

Vann að timburtekju á Frakklandi, þar til hann fékk lausn

frá herþjónustu við árslok 1918. Vinnur nú við sögunar-

mylnu í Anacortis, Wash., U. S. A. Stundaði sömu vinnu í

Blaine, Wash., áður en hann gekk í hennn.

TRYGGJ'I SOFFOXÍASSOX (sjá III).

THORSTEINN BJÖRGVIN STRAND.

Fæddur 6. júní 1896 í Minneota, Minnesota, U. S. A. For-

eldrar: Jón Magnússon Strand frá Felli á Langanesströnd og

Margrét Guðmundsdóttir, ættuð frá Hóli í Fljótsdal, nú bú-

andi í Minneota, Minn. Thorsteinn gegndi herkalli 5. maí

1917. Sigldi til Frakklands í maímánuði 1918. Tók þátt í

orustum við Marne, St. Mihiel, Argonne og Toul. Aftur-

komnin 5. ágúst 1919. Var trésmiður í Minneota áður en

hann gekk í herinn. Stundar nú sömu atvinnu.
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SWAIN J. SVEINSSON.

Fæddur 30. desember 1890 að Svold, Norður Dakota, U.

S. A. Var bankagjaldkeri í Benedict, .Norður Dakota, áður

en hann gekk í herinn. Foreldrar: Björn Sveinsson frá

Syðri-Vöilum í Húnavatnssýslu og Kristín Guðbrandsdóttir

frá Hólmlátri á Skógaströnd, nú búandi að Svold, N. D.

Svvain gegndi herkalli 20. september 1917. Sigldi til Frakk-

lands 30. apríl 1918. Tók þátt í orustum við St. Mihiel og
Meuse—Argonne. Kom heim aftur 20 maí 1919. Slundar

bankastörf í bænum Cavalier, Norður Dakota.

SILAS ERNEST SWAN'SON.

Fæddur 12. febrúar 1895 í Cavalier, Norður Dakota, U. S. A.

Foreldrar: John Swanson, af sænskum ættum. og Sigríður

.Árnadóttir frá Bakka í Skagafirði, búandi að Hallock, Mmn.
Silas gegndi herkalli í Mmneapolis, Mmn., 10. desember

1917. Sigldi til Frakklands 23. apríl 1918. Tók þátt í or-

ustum við St. Mihiel og Meuse—.Argonne. Særðist ekki.

Kom heim aftur 4. febrúar 1919. Er skrifstofuþjcnn hjá

timburfélagi í Moorehead, Minnesota, L. S. A., eins og áður

cn hann gekk í hermn.

ÁGOST JÓNSSON SÆMUNDSSON.

læddur í Winnipeg 6. ágúst 1883. Foreldrar: Jón Sæ-

mundsson og Vigdís Emelía Þorkelsdóttir, bæði ættuð úr

Bárðardal í Þingeyjarsýslu. Vigdís er systir séra Jóhanns

Þorkelssonar dómkirkjuprests í Reykjavík. Ágúst gekk í

43. herd. 13. apríl 1917. Hann tók þátt í orustum á Frakk-

landi frá marzmánuði til ágústmánaðar 1918, að hann særð-

ist og lá síðan á siúkrahúsi til stríðsloka. Kom aftur til

Canada í febrúar 1919.
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HARRY THOMPSON.

Fæddur í Winnipeg 22. desember 1889. Foreldrar: Erlendur

Þórðarson frá Eyrarlandi við Akureyn og Björg Erlends-

dóttir frá Tungubakka í Laxárdal í Húnavatnssýslu. Þau

hjón fluttu til Canada frá Eyjólfsstöðum í Vatnsdal. Harry

gekk í 78. herd. árið 1917 og sigldi til Englands í febrúar-

mánuSi 1918. Þjónaði þar^ ])ar til hann fékk lausn frá her-

þ]ónustu í júní 1919. Hann er kvæntur Hróðnýju Finns-

dóttur, Stefánssonar. Þau hjón búa í Winnipeg. Harry er

í þjónustu White mótorvagnafélagsins.

JÓHANN ARNÓR THOMPSON.

Fæddur að Wild Oak, Man., 12. janiiar 1899. Foreldrar:

Bjarni Tómasson, Ingimundarsonar, í Efstadal í Laugardal í

Árnessýslu, og Anna Jóhannsdóttir frá Húsabakka í Skaga-

firði. Jóhann gekk í 223. herdeildina 2. apríl 1917 og fór

með henni til Englands 23. sama mánaðar. Var þar við her-

æfingar, þar til hann fór á vígvöll Frakklands 20. marz
1918. Eftir skammvint starf á Frakklandi meiddist hann

af slysi, sem gerði hann óvígfæran. Var því fluttur á sjúkra-

hús á Englandi og dvaldi þar nokkra mánuði. Kom til Can-

ada 5. janúar 1919. Hann stundar nú landbúnað á heimili

foreldra sinna hjá Langreuth, Mamtoba.

STEPHEN THORARENSEN.

Fæddur á Akureyri við Eyjafjörð. Foreldrar hans eru

Stefán L. Thorarensen frá Stóra-Eyrarlandi við Akureyri og
María kona hans. Stefán gekk í herinn 14. apríl 1917.

Sigldi til Englands 13. ágúst það sama ár. Segir að öðru

leyti ekkert af störfum sínum, nema að hann kom aftur til

Canada 13. desember 1917. Hann er giftur konu, sem Ingi-

björg heitir. Þau hjón búa í Vancouver, B. C.

ÞORBBRGUR EIRIKCR THORBERGSSON (sjá III).
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THORARINN HALLDÓR THORARINSSON.

Fæddur 22. ágúst 1897 við Hallson, Norður Dakota, U. S. A,

Vann að brunnagerð í Blaine, Wash., L). S. A., áður en hann

gegndi herkalli 13. desember 1917. Foreldrar hans: Magnús

Þórarinsson frá Rauðamel og Elízabet Daníelsdótíir frá

Klungurbrekku í Snæfellsnessýslu. Thorarmn gekk í sjólið

Bandaríkjanna og var skipaður til þjónustu á Philips-eyjun-

um, þar til hann var leystur frá herþjónustu 20. september

árið 1919.

OSCAR THORDARSON.

Fæddur 2. febrúar 1896 á Rauðkollsstöðum í Eyjahreppi í

Snæfellsnessýslu. Foreldrar: Þórður þórðarson, fæddur á

Rauðkollsstöðum, og Pálína Hansdóttir Hjaltalín frá Litla-

Hrauni í Kolbeinsstaðahreppi í Hnappadalssýslu. Oscar átti

lie'ma að Upham, N. D., U. S. A., áður en hann bauð sig til

herþjór.ustu 29. marz 191 7. Var við æfingar á ýmsum her-

æfmgasvæðum í Bandaríkjunum áður en hann fór til Frakk-

lands. Vann þar sem herfregna-hraðboði, þar til hann var

leystur frá herþjónustu í júlí 1919. Stundar landbúnað.

SIGURDUR THORDARSON.

Fæddur 28. apríl 1894 að Svold, Norður Dakota, U. S. A.

Foreldrar: Jóhannes Thordarson frá Presthvammi í Suður-

Þingeyjarsýslu og Jóhanna S. Friðbjörnsdóttn- frá Skálanesi

í Seyðisfirði. Sigurður gegndi herkalH 20. júlí 191 7. Var

ieystur frá herþjónustu 20. ágúst 1919.
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Lieut. T. W. THORDARSON.

Fæddur að Garðar, Norður Dakota, U. S. A-, 2. nóvember
1892. Foreldrar: Grímur Thordarson, Árnasonar, og Guð-

rúnar Gn'msdóttur, sem bjuggu að Bjarnastöðum á Hvítár-

síðu í Borgarfjarðarsýslu, og Ingibjörg Snæbjörnsdóttir,

Hanssonar, og Sólveigar Guðmundsdóttur, sem bjuggu á

Hrísum í Helgafellssveit í Snæfellsnessýslu. Þessi hermaður

er háskólalærður búfræðmgur. Hann gegndi herkalli 27.

agúst 1917. Var skipaður í stórskotalið sem Lieutenant,

eftir að hann útskrifaðist frá liðsforingjaskólanum. Honum
var haldiS hér í landi til heræfmgakenslu, þar til hann

var leystur frá herþjónustu 4. febniar 1919. Hann er

kvæntur Katrínu Olafsson, og hefir atvinnu hjá Montgomery

Ward verzlunarfélaginu í Qiicago, 111., U. S. A.

THORDUR THORDARSON.

Fæddur 16. október 1897 á Rauðkollsstöðum í Eyjahreppi í

Snæfellsnessýslu. Foreldrar: Þórður Þórðarson, fæddur á

Rauðkollsstöðum, og Pálína Hansdóttir frá Litlahrauni í Kol-

bemsstaðahreppi í Hnappadalssýslu. Tliordur bjó með ekkj-

unni móður smni í Fargo, N. D., U. S. A., áður en hann

bauð sig til herþjónustu 3. febrúar 1917 og gekk í sjóher-

inn. Var sæmdur Corporals-tign og skipaður til að kenna her-

æfmgar og meðferð eiturlofts og sprengikúlna. Fór til Frakk-

lands 3. september 1918. Var þá sæmdur Sergeants-tign.

Leystur frá herþjónustu 23. ágúst 1919. Stundar háskóla-

nám í Fargo, Norður Dakota.

THEODORE S. THORFINNSSON.

Er fæddur í grend við Hallson í Norður Dakota 16. janúar

1895. Sonur Þorláks Þorfinnssonar, Jóhannessonar, frá

Brekkukoti í Hjaltadal í Skagafjarðarsýslu, og Guðbjargar
Guðmundsdóttur, Skúlasonar, frá Reykjavöllum í sömu sýslu.

Theodore var kvaddur í Bandaríkjaherinn 22. september
1917, og sendur til Frakklands árið eftir. Hann innritaðist í

307. hraðboðasveit 82. herdeildar og var gerður að Corpoi-
al. Hann var í orustum á Frakklandi með herdeildinni. Var
leystur frá herþjónustu 1919. Theodore er útskrifaður frá

landbúnaðarháskólanum í Fargo í Norður Dakota. Foreldrar

hans búa að Mountain.
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GUDMUNDUR GEIR THORGRIMSEN.

Fæddur 18. maí 1894 í Sioux Falls, Suður Dakota, U. S. A.

V'ar kennari á háskóla áður en hann gekk í herinn. For-

eldrar: Séra Hans B. Thorgrimsen frá Eyrarbakka á Islandi

cg Mathilda Stub, fædd í Decorah- lowa, U. S. A. Guð-

mundur gegndi herkalh 7. ]úní 1917 og mnntaðist í sjóher-

mn. Hann var skipaður til þjónustu á herskipmu "Utah",

sem notað var til fylgdar og verndar skipum þeim, sem fluttu

fiermenn frá Bandaríkjunum til Frakklands. Hann var leyst-

ur frá herþjónustu 1. janúar 1919. Stundar kenslustörf,

ems og áður en hann gekk í herinn.

FRIDRIK THORKELSSON.

Fæddur í Wmmpeg 7. október 1896. Foreldrar: Þorsteinn

Þorkelsson frá Ytri-Márstöðum í Svarfaðardal í Eyjafjarðar-

sýslu og Guðbjörg Guðmundsdóttir frá Efra-Lýtingsstaða-

koti í Tunguveit í Skagafjarðarsýslu. Gekk í 223. herd.

5. marz 1917. Hann tók þátt í orustum við Passchen-

dale og .Arras á Frakklandi. Særðist emu smni. Kom aftur

til Canada 5. janúar 1919, þá vinnufær.

BENEDICT TRYGGVI THORLAKSSON.

Fæddur í Selkirk, Manitoba, 1. ágúst 1894. Foreldrar:

Magnús Þorláksson, fæddur í Hrísey á Eyjafirði, og Hall-

gerður Benediktsdóttir, ættuð úr Hjaltastaðarþinghá. Bene-

dict gekk í herinn árið 1917 og þjónaði í honum í Ontario-

fvlki um eins árs tíma. Kom heim aftur í desember 1918
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PAUL HENRIK THORBJÖRN THORLAKSSON.

Fæddur í Park River, Norður Dakota, U. S. A., 5. október

1895. Foreldrar hans eru séra N. Steingrímur Thorláksson

frá Stóru-Tjörnum í Ljósavatnsskarði í Suður-Þingeyjarsýslu

og Erika Rynnig, ættuð úr Noregi, nú búandi í Selkirk, Man.,

þar sem séra Stemgrímur er þjónandi prestur. Paul var há-

skólanemi áður en hann gekk í hjúkrunarflokk 223. her-

deildarmnar 3. maí 1917. Hann fór til Englands, en var

sendur þaðan aftur til Canada, til þess að Ijúka námi sínu við

læknaskólann í Winnipeg. Hann er nú læknir í Winnipeg

í Manitoba.

/

TH. GUNNAR THORLAKSSON.

Fæddur að Mountain, Norður Dakota, U. S. A., 12. septem-

ber 1890. Foreldrar: Jón V. Thorláksson og Petrína Guðna-

dóttir, bæði fædd í Þingeyjarsýslu á Islandi. Gunnar gekk í

canadiska flugliðið í október 1917 og var við flugæfingar í

Austur-Canada alt til stríðsloka.

VALDIMAR STEINGRIMUR THORLÁKSSON.

Fæddur að Mountain, Norður Dakota, U. S. A., árið 1886.

Foreldrar: Jón V. Thorláksson og Petrína Guðnadóttir, bæði

fædd í Þingeyjarsýsiu á íslandi. Gekk í herinn í september

1917. Fór til Englands í marz 1918 og þaðan til Frakk-

lands. Var þar skipaður í verkfræðingaflokk og hafði

lengst af aðsetur í Lyonsborg þar í landi. Kom aftur til

Canada 21. marz 1919. Stundar landbúnað.
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JÓHANN VIGFÚSSON.

Sonur Vigfúsar Eiríkssonar og Valgerðar Þórólfsdóttur,

hjóna í Litlu-Breiðuvík í Reyðarfirði í Suður-Múlasýslu.

Fluttist til Canada árið 1900. Innritaðist sem trésmiður

fyrir 223. herdeildina í Wmnipeg þann 17. maí 1917. Jó-
hann var ekki sendur með þeirn deild til Evrópu, en var

ftngið starf við skrifstofur hersins í Winnipeg, þar til 2.

júní 1919, að hann fékk lausn frá þjónustunni í hernum.
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HARALDUR ÓSKAR BJÖRNSSON WALTER.

Fæddur 2. nóvember 1896 í Pembina, Norður Dakota, U.

S. A. Var bifreiðastjóri í Grand Forks, N. D., áður en hann

gekk í herinn. Foreldrar: Björn Frímann Jósafatsson, Sig-

valdasonar, og Guðnýar Guðlaugsdóttur frá GiH í Svartár-

dal í Húnavatnssýslu, og Soffía Halldórsdóttir, Rögnvalds-

sonar og Sigurbjargar Halldórsdóttur úr Svarfaðardal í Eyja-

fjarcSarsýslu. Haraldur gegndi herkalli 20. desember 1917.

Sigldi til Frakklands í marz 1918. Tók þátt í orustum við

St. Mihiel og í Argonneskógi og á Verdun-svæðinu. Særðist

ekki. Leystur frá herþjónustu 31. janúar 1919.

OSCAR WALTER WIl^ON.

Fæddur 14. september 1887. Foreldrar: SigurSur Erlends-

son Wilson frá Grundarkoti í Laxárdal í Húnavatnssýslu og

Metonía Indriðadóttir frá Marbæli í Óslandshh'ð í Skaga-

fjarðarsýslu. Sigurður nú dáinn en Metonía búandi í Winni-

peg. Oscar gekk í herinn árið 1917. Hann særðist mikið

og misti fingur af vinstri hendi. Stundar málaraiðn, eins og
áður en hann gekk í herinn.

ÍSFELD WOLFE.

Fæddur á Vopnafirði á íslandi 12. október 1899. Foreldr-

ar hans: Úlfar Gunnlaugsson frá Fagradal í Vopnafirði og

Jóhanna Jóhannesdóttir frá Fosshóli í Víðidal í Húnavatns-

sýslu, nú ekkja í Keewatin, Ont. ísfeld gekk í 79. herdeildina

5. maí 1917. Sigldi til Englands 4. febrúar 1918. Var
ekki sendur á vígvöll og kom aftur til Canada 25. marz
1919. Hann á heima í Keewatin og starfar þar fyrir Lake
of the Woods hveitimölunarfélagið.
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EDWARD LYNN ABERCROMBIE.

Fæddur 24. desember 1897 að Kramer, Norður Dakota, L.

S. A. Foreldrar: Hugh Abercrombie, af skozkum ættum, og

Emma Goodman, búandi að Musselshell, Montana, L. S. A.

Edward gegndi herkalli 3. sept. 1918 og var skipaður í stór-

skotahð Bandaríkjanna. Hann var við heræfmgar í Lewis-

herbúðunum í Washingtonríki, þegar vopnahlé var samið.

Var ieystur frá herþjónustu 29. desember 1918. Harui er

kvæntur Pearl Worthmgton.

KRISTJÁN ALBERTSSON.

Faeddur að Hnausa P.O., Man. Foreldrar: Albert Sigursteins-

son, ættaður úr Kelduhverfi í Þmgeyjarsýslu, og Sigurrós

Guðrún Jónsdóttir, ættuð úr Hrútafirði í Húnavatnssýslu, nú

búandi að Geysir P. 0., Manitoba. Kristján gekk í hermn

sumarið 1918, en hafði aðems verið skamma stund við her-

æfngar í Winnipeg, þegar vopnahlé varð.
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SIGURSTEINN ALBERTSSON.

Fasddur 5. septemiber 1889 a'ð Hnausa P. 0., Manitoba. For-

eldrar Albert Sigursteinsson, ættaður úr Kelduhverfi í Þing-

eyjarsýslu, og Sigurrós Guðrún Jónsdóttir, ættuð úr Hrúta-

firði í Húnavatnssýslu. Sigursteinn gekk í herinn 14- maí
1918, og var á Englandi við heræfingar, þegar friður samd-

iít. Kom aftur til Canada 12. júlí 1919. Stundar land-

búnað.

ALBERT ANDEESON.

I æddur að Skálholti, Man., 19. september 1898. Foreldrar:

jón Júlíus Anderson frá Sauðá og GuSrún Sigurðardóttir úr

Sléttuhh'ð í Skagafirði. Gekk í herinn 15. jan. 1918, og sigldi

mánuði síðar áleiðis til Frakklands. Hann barðist við Arr-

as—Cambrai og Canal du Nord, og særðist við síðasttaldem

stað. Síðar. er hann var grómn sára sinna, var hann sendur

til Belgíu til að taka með herftokki sínum Mons-vígið af

Þjóðrerjum, og þar var hann staddur 1 1 . nóvember 1918, er

vopnahlé varð. Hann vann sér sæmdarmerki fyrir skot-

fimi í hernaði. Til Canada kom hann aftur 23. marz 1919-

Hann vann að verzlunarstörfum áður en hann fór í herinn og

gerir svo ennl>á.

EIRÍKUR ANDERSON.

Fæddur í Argyle-bygð í Manitoba 1 7. desember 1 896. Son-

ur Andrésar Andréssonar, Helgasonar frá Héðinshöfða í Þing-

eyjarsýslu og Sesselju Eiríksdóttur, Pálssonar frá Heykolls-

stöðum í Hróarstungu í Norður-Múlasýslu. Eiríkur gekk í

herinn 3. maí 1918 og sigldi til Englands þann 10. júlí það

ár- Til Frakklands komst hann í nóvember 1918, rétt um
það leyti að vopncihlé samdist; tók því ekki 'þátt í orustum.

Kom aftur til Canada í apríl 1919 og stundar nú landbúnað

með foreldrum sínum í Argylebygð.
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GESTL'R P. ANDERSON.

Sonur Andrésar Andréssonar Anderson og Jónínu Erlends-

dóttur, er búa í Winnipeg. Gestur gekk í herinn 15. maí
1918 og innntaðist við Fort Garry riddaraliðssveitina. Hann
fór áleiðis til Englands 28. júní. Varð skipreika á miðju

hafi, en bjargað og fluttur aftur til Hahfax. Sigldi svo það-

an aftur eftir stutta bið til Shornchffe-herbúða á Englandi.

GUÐMUNDL'R ANDERSON.

Fæddur 28. október 1891. að Burnt Lake, Alberta. For-

eldrar hans eru Sigurður Árnason frá Akranesi og Karitas Ól-

afsdóttir frá Vatnsnesi í Húnavatnssýslu á Islandi. Þau hjón

búa nú við Red Deer, Alberta. Guðmundur gekk í herinn

29. janúar 1918 og sigldi til Frakklands í marz sama ár- Hann
tók þátt í orustum við Aire-Cambrai og Heinscourt. Til

Canada kom hann aftur 24. apríl 1919 og stundar nú land-

búnað.

<
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HJALTI S. ANDERSON.

Fædciur að Brú P. 0., Manitoba, 26. júní 1883. Foreldrar:

Skúli Arnason frá Sigurðarstöðum á Mclrakkasléttu í Þing-

cyjarsýslu og Margrét Árnadóttir (löngu dáin). Hjalti gekk

í herinn 12- marz 1918 og sigldi til Englands í júlí það ár.

Mun hafa verið þar við æfingar, þegar stríðið endaði. Hann
kom aftur til Canada 24. júní 1919.

MAGNCS ÓLAFSSON ANDERSON.

Fæddur í Mjóafirði í Suður-Múlasýslu 31. ágúst 1897- Son-

ur Ólafs Arnasonar frá Nesjum í Austur-Skaftafellssýslu og

Sólrúnar Árnadóttur frá Mjóafirði í Suður-Múlasýslu. Hann
gekk í hermn 1 1. júní 1918. Tók víst aldrei þátt í orustum

og kom aftur til Canada 10. júlí 1919. Heimili hans er að

Geysi, Manitoba. Hann stundar landvinnu og fiskiveiðar.

THEODORE WILLIAM (SIGURDSON) ANDERSON.

Fæddur 7. janúar 1897 í Minneota, Minnesota, U- S. A.

Foreldrar: Sigurður Vigfússon Anderson frá Gestreiðarstöð-

um á Fjöllum og Dora Thomson, af norskum ættum.

Theodore gegndi herkalh 23. október 1918. Var ekki far-

inn úr landi þegar vopnahléð varð. Hann stundar verzlun

með föður sínum í Mmneota.
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VIGFÚS ARNI ANDERSON.

Fæddur að Geysir P. 0., Manitoba, 25. desember 1895.

Foreldrar: Árni Vigfússon, ættaður úr Borgarfjarðarsýslu og

Ingibjörg Elízabet Guðmundsdóttir, ættuð úr Húnavatnssýslu

(nú dáin). Vigfús gekk í hermn vorið 1918, og var viS

heræfmgar í Wmnipeg, þegar stríðmu lauk.

WALDEMAR ANDERSON.

Fæddur að Cypress River. Mamtoba, 13. júlí 1890. For-

eldrar: Skúli Árnason Halldórssonar og Guðnýjar Skúladótt-

ur, er bjuggu að Sigurðarstöðum á Melrakkasléttu í Þmg-
eyjarsýslu, og Guðrún Hafliðadóttir, Sigurðssonar og Guð-

rúnar Halldórsdóttur, er bjuggu að Kothól í Álftaneshreppi í

Mýrasýslu. Valdemar gekk í hermn 26. febrúar 1918, en

var leystur frá herþjónustu vegna heilsuleysis 1 1 . júní það

sama ár.

MAX KRISTIANSON, ATLASON.

í-æddur að Hemlu í Rangárvallasýslu. Foreldrar: Kristján

Atlason frá Ey og Guðfinna Magnúsdóttir frá Áshólsskála,

hvorttveggja í Rangárvallasýslu. Max er kvæntur Saráh

Hoiland. Þau hjón bjuggu í Seattle, og þar stundaði hann

Siátraraiðn áður en hann gegndi herkalli 4. marz 1918 og

sigldi til Frakklands. Hann var ekki í orustum, en var skip-

aður í þjónustu á Englandi í þarfir Bandaríkiahersins. Hann
var leystur frá herbjónustu í marzmánuði 1919- Vinnur nú

við sömu iðn og áður-
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SOFFOXÍAS GUÐMUNDUR ARMANN (sjá III).

STEFAN VALDIMAR ÁRMANN.

Fæddur 28. febrúar 1897 að Grafton, Norður Dakota, U. S,

A. Foreldrar: Guðjón Jónsson Armann, Vigfússonar frá Iðu

í Biskupstungum í Arnessýslu, og Sigríður Jónsdóttir frá Kór-

eksstaðagerði í Hjaltastaðarþinghá. Stefán gegndi herkalli

5. ágúst 1918. Var ekki kominn úr landi, þegar stríðið end-

aði. Var leystur frá herþjónustu 9. febrúcir 1919. Hann
stundar verzlun.

KRISTJAN VILHJÁUMUR ARNASON.

Fæddur 2. september 1891 í Selkirk, Manitoba. Foreldrar:

Ingjaldur Arnason frá Skörðum í Tjörneshreppi í Þingeyjar-

sýslu og María Guðrún Oddsdóttir frá Asbyrgi í Kelduhverfi í

Þingeyjarsýslu. Kristján gegndi herkalli 1. sept. 1918.

Var ekki kominn úr landi, þegar stríðið endaði. Aður en

hann gekk í herinn var hann aðstoðar féhirðir við Fyrsta

Þjóðbankann í Balaston, Minnesota, og heldur enn sömu at-

vinnu- Hann er kvæntur Margréti Eh'zabet Isfeld og býr í

Balaston-

ÖLAFVR ARNASON (sjá III).

,-- ,'^-«:,

*fc*

ASMUNDUR JÓHANNES A5MUNDSS0N.

Fæddur 1 1. marz 1900 í Selkirk, Manitoba. Foreldrar: Þor-

gils Asmundsson frá Minniborg í Arnessýslu og Steinunn Jós-

efsdóttir frá Pétursey í Mýrdal í Vestur-Skaftafellssýslu. As-

mundur gekk í Canadaherinn í júlímánuði 1918 og sigldi til

Englands í september það ár. Var þar við heræfingar þeg-

ar stríðinu lauk. Kom aftur til Canada í maí 1919. Stund-

ar algenga daglaunavinnu.
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JÓN ÁSMUNDSSON-

Fæddur í Winnipeg I. júlí 1893. Foreldrar: Asmundur Jó-

hannesson frá Hólmi í Tungusveit í Skagafjarðarsýslu og

Anna Erlendsdóttir, Sigurðssonar frá Daðastöðum á Reykja-

strönd í sömu sýslu. Jón gekk í herinn 30. apríl 1918, og

fékk lausn úr honum í júní 1919. Hann hefir aðsetur hjá

foreldrum sínum í Selkirk, Manitoba.

ELIAS SIGURÐUR ÁSGRIMSSON.

Fæddur í Minnesotaríki, U. S. A. Foreldrar: Marteinn Ás-

grímsson og Sigríður Jónsdóttir frá Miðgrund í Skagafirði,

nú búandi að Merid, Sask. Elías gekk í herinn 29. júní 1918.

Hajin var ekki kominn úr landi, þegar stríðið endaði.

SIGURJÓN AUSTFJORÐ (sjá III).

HALLDÓR ÁGÚST AUSTMANN.

Fæddur 3. ágúst 1896 að Hnausa, Man. Sonur Ásmundar

B. Austmanns frá Bakka í Borgarfirði austur og Helgu Sig-

urðardóttur frá Setbergi í Fellum í Norður Múlasýslu. Hall-

dór gekk í herinn 3. maí 1918, og fór til Frakklands og það-

an með herdeild sinni til Þýzkalands. Til Canada kom hann

aftur 12- júlí 1919- Stundar nú búskap að Víðir, Man.
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SIGURGEIR J. AUSTMANN.

Fæddur 18. janúar 1883 að Stakkahlíð í Loðmundarfirði á

Is'andi. Foreldrar: Jón S. Austmann og Margrét Gunnars-

dóttir, úr Þistilfirði; Jón nú dáinn en Margrét býr að River-

tonn, Man. Sigurgeir gekk í herinn 23. maí 1918, og var við

æfingar á Englandi, þegar stríðinu lauk. Hann kom aftur

til Canada 24- júní 1919- Stundar fiskiveiðar.

HALLDÓR BALDWIN.

læddur að Baldur, Manitoba, 28. marz 1888. Foreldrar:

Baldvin Benediktsson, ættaður úr Þmgeyjarsýslu, og Guðný
Antoníusdóttir frá Kelduskógum á Berufjarðarströnd í Suður-

Múlasýslu. Halldór var til heimilis í Baldurbæ og stundaði

þar gullsmíði áður en hann innritaðist í canadiska flugliðið í

marzmánuði 1918. I þeirri stöðu vann hann sér foringja-

nafnbót. Hann kom aftur til Canada í janúar 1919. Hall-

dór er kvongaður Ejnily Jónsdóttur, Friðfinnssonar söng-

kennara.

PÁLL B.ARDAL.

Fæddur í Winnipeg 5. nóvember 1889. Foreldrar: Páll Sig-

urgeirsson Bardal frá Grímsstöðum við Mývatn og Halldóra

Björnsdóttir frá Gíslastöðum á VöIIum í Suður-Múlasýslu.

Páll gekk í canadiska flugliðið í júnímánuði 1918, en var

ekki kominn á vígstöðvar, þegar fnður samdist. Hann kom
aftur 1. janúar 1919, og er nú umsjónarmaður við út-

íarir, eins og áður en hann gekk í hermn. Hann er albróðir

Sigurgeirs læknis Bardals, er að framan getur.
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FRED JOHN BELL.

Fæddur í Vancouver, B. C, 8. ágúst 1898. Sonur Claude

Frederick Bell, af enskum ættum, og Jónínu Jónsdóttur Árna-

sonar frá G'lsárvallahjáleigu í Borgarfirði austur. Hún er

systir Árna lögmanns í Winnipeg. Fred gekk í Canadaherinn

í júní 1918. Komst til Englands og sýktist þar. Hvarf

aftur til Canada í febrúarmánuði 1919, þá vmnufær. Hann

er við verzlunarstörf í Vancouver.

JÖN BENEDICT LEO BENEDICTSON.

Fæddur 7. september 1897. Sonur Jóns Benediktssonar úr

Skagafirði og Láru Sigurh'nu Jónsdóttur Strong (fædd í

Pembroke, Ontario, Canada). Þau hjón bjuggu að Mark-

erville, Alberta, og þar stundaði sonur þeirra smjörgerðar-

vinnu áður en hann gekk í herinn, 22. maí 1918. Hann
sigldi til Evrópu 21 . júní sama ár, en mun ekki hafa tekið þátt

í orustum. Hann kom aftur tilCanada 19. júh' 1919.

KÁRI HÓLMFRED BENEDICTSON.

P"æddur í Argylebygð í Manitoba 1 1. apríl 1889. Foreldrar:

Björn Benediktsson, Björnssonar frá Víkingavatni í Þingeyj-

arsýslu, og Sigríður Jónsdóttir, Jónssonar frá Ketilsstöðum á

Tjörnesi í sömu sýslu. Kári gekk í herinn í júnímánuði 1918

og sigldi til Englands tafarlaust. Var þar við æfingar, þegar

vopnahlé var samið. Kom aftur til Canada í júh' 1919.
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BALDL'R BENEDIKTSSON.

Sonur Björns Benediktssonar, Björnssonar frá Víkingavatni í

Þingeyjarsýslu, og Sigríðar Jónsdóttur, Jónssonar frá Ketils-

stöðum á Tjörnesi. Baldur gekk í herinn, en var ekki álit-

inn nægilega heilsuhraustur til herþjónustu. Var því ekki

sendur úr landi.

BJÖRNSTJERNE BENEDIKTSSON.

læddur að Wild Oak P. 0., Man., 1. marz 1900. Foreldrar:

Björn Benediktsson, Björnssonar frá Víkmgavatni, og Sigríð-

ur Jónsdóttu', Jónssonar frá KetilsstöSum á Tjörnesi. Björn-

stjerne gekk í herinn 6. maí 191 8' og sigldi mánuði sfðar til

Englands. Var þar þegar stríðið endaði. Kom aftur til Can-

ada í júní 1919.

A
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SKÚLI B. BENEDIKTSSON.

Er fæddur að Mountain í Norður Dakota 26. janúar 1896.

Sonur þeirra Bjarna Benediktssonar, Ólafssonar, frá Eiðstöð-

um í Húnaþingi, og Ingibjargar Pálmadóttur, af Skaga, Jóns-

sonar, er búa í grend við Mountam. Skúli var kvaddur í

Bandaríkjahermn 1.1.. júlí 1918 og mnritaðist í 78. sveit 14.

herdeildar. Með fienni var hann til stríðsloka. Hann er til

heimilis hjá foreldrum sínum á búgarði þeirra við Mountain.

KRISTINN SIGURLAUGUR BENSON.

Fæddur 3. marz 1895 að Upham, Norður Dakota, U. S. A.

Foreldrar: Þórður Benediktsson frá Dalhúsum í Eiðaþinghá í

Suður-Múlasýslu, og María Sveinsdóttir úr Seyðisfjarðar-

kaupstað. Kristinn gegndi herkalli 14. júní 1918. Sigldi

til Frakklands 3. september það ár. Tók ekki þátt í orust-

um. Kom heim aftur 28. júlí 1919.

ÓSKAR BENEDIKT BENSON.

Fæddur 18. júní 1898 að Upham, Norður Dakota, U. S. A.

Foreldrar: Þórður Benediktsson frá Dalhúsum í Eiðaþinghá í

Suður-Múlasýslu og Man'a Sveinsdóttir úr Seyðisfjarðar-

kaupstað. Óskar gegndi herkalli 1. október 1918, laust fyr-

ir stríðslok; gefur því engar upplýsmgar um herþjónustu sína.



284 MIXNIXGARRIT ISLEXZKRA HERMANXA

STEFÁN SIGLRBJÖRNSSON BENSON.

Fæddur að Ljótsstöðum í Vopnafirði árið 1885. Foreldrar:

hans Sigurbjörn Ásbjörnsson frá Einarsstöðum í Vopnafirði

og Stefanía Magnúsdóttir frá Áslaugsstöðum í Vopnafirði.

þau hjón komu til Canada árið 1893 og eiga heima í Selkirk,

Manitoba. Þar gekk Stefán í herinn að áhðnu hernaðar-

tímabilinu og fór því aldrei út úr Canada, en var hér við her-

cefingar, þegar stríðinu lauk. Hann stundaði kjötverzlun i

félagi við bróður sinn í Selkirk. Nú látinn.

AXEL FRANCIS BERGSON.

Fæddur 23. marz 1892 í Duluth, Minnesota, U. S. A. Foreldr-

ar: Páll Bergsson frá Rauðalæk og Sigr. Halldórsdóttir frá

Munkaþverá, hvorirtveggja bæirnir í Eyjafjarðarsýslu. Axel

gegndi herkalli 24. júlí 1918. Sigldi til Frakklands 21.

september sama ár. Kom heim aftur 26. janúar 1919.

Stundar mjólkursölu í Duluth.

SNÆBJÖRN J. BERGSON.

Fæddur 15. nóvemlber 1896 í Duluth, Minnesota, U. S. A.

Foreldrar: Páll Bergsson frá Rauðalæk og Sigríður Halldórs-

dóttir frá Munkaþverá, hvorirtveggja bæirnir í Eyjafjarðar-

sýslu. Snæbjörn gegndi herkalH 15. júlí 1918, og var skip-

aður í sjóherinn. Fékk lausn frá herþjónustu 14. febrúar

1919. Stundar mjólkursölu í Duluth.
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ÓLAFDR B. BERNKÖFT.

Er fæddur nálægt Hallson í íslenzku bygðinni í Dakota 13.

september 1892. Faðir hans er Edward Bernhöft bóndi við

Akra, sonur C. Bernhöfts, er um langt skeið var bakari í

Reykjavík á Islandi, en móðir Soffía, dóttir Ólafs Brynjólfs-

sonar frá Skeggstöðum í Húnaþingi, Brynjólfssonar. Olafur

var kvaddur í Bandaríkjaherinn 8. marz 1918 og innritaðist

við verkfræðingadeildma (33rd Engmeers). I hernum

starfaði hann til stríðsloka. Var leystur frá herþjónustu eft-

ir að sett var vopnahlé.

HELGI FINNBOGI BJARNASON.

Fæddur að Mountain, Norður Dakota, U. S. A. 26. septem-

ber 1888. Foreldrar: Bjarni Bjarnason, af Hólsfjöllum í

N.-Þingeyjarsýslu og Gróa Jónsdóttir frá Kálfafelli í Skafta-

fellssýslu. Helgi gekk í Bandaríkjahermn 30. marz 1918 og

sigldi til Frakklands 2. maí það ár. Hann tók þátt í orustum

við Argonneskóginn í grend við Verdun. Særðist 30. sept-

ember 1918. Ur hernaðinum kom hann aftur í desember-

mánuði 1918. Hann var ritstjóri blaðsins Wynyard Advance,

gefið út í bænum Wynyard, Sask., Can. Helgi er kvæntur

Halldóru Knstínu Christianson. Hann er nú ritstjóri og eig-

andi blaðsins "Western Review" í Foam Lake, Sask.

PÉTUR J. BJARNASON.

Fæddur 15. nóv. 1895 í Vestmannaeyjum á Islandi. Sonui

Jóhanns P. Bjarnasonar, fyrrum verzlunarst]óra þar á Eyj-

unum, og IVlargrétar konu hans. Pétur gekk í herinn 3. jan-

úar 1918 og sigldi áleiðis til herstöðvanna 5 vikum síðar.

Hann tók þátt í orustum við Amiens og Cambrai, og særðist

einu sinni. Til Canada kom hann aftur 27. marz 1919, þá
vinnufær. Hann stundar rafleiðslu í Winnipeg, þar sem
foreldrar hans búa.
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THORSTEINN GUDMUNDUR BJARNASON.

Fæddur í Westbourne, Manitoba, 25. ágúst 1895. Foreldr-

ar: Bjarni Ingimundarson frá Eyjum í Kjós og Guðrún Þor-

steinsdótt'r frá Nýlendu á Álftanesi í Gullbringusýslu, nú bú-

andi að Langreuth P. 0., Man. Þorsteinn gekk í herinn 30.

júlí 1918. Fór ekki úr landi og fékk lausn frá herþjónustu

13. janúar 1919. Hann slundar landbúnaðarvinnu.

1". : ^^f^'^^^



LIÐSMANNASKRÁ 287

BJÖRN LÁRUS BJÖRNSSON.

Fæddur að Markerville, Alberta, 5. ágúst 18%. Hann er

sonur Björns Björnssonar bónda að Markerville, og Margrét-

ar Gísladóttur (dáin 22. marz 1909). Björn er aettaður frá

Hlíð í Kollafirði í Strandasýslu, en Margrét frá Þorgrímsstöð-

um í Breiðdal í Suður-Múlasýslu. Björn Lárus gekk í herinn

14. maí 1918, og sigldi frá Canada 1. ágúst sama ár. Hann

er enn ekki kominn aftur til Canada, þegar þetta er ritað (í

apríl 1920).

GUDBJÖRN J. BJÖRNSSON.

Fæddur 14. maí 1886 í Búð í Þykkvabæ í Rangárvallasýslu.

Foreldrar: Jón Björnsson frá Martemstungu í Rangárvalla-

sýslu og Sólrún Jónsdóttir frá Syðri-Rauðalæk í sömu sýslu.

Þau hjón búa að Framnes, Manitoba. Guðbjörn gekk í her-

inn snemma í júlí 1918, en var ekki farinn úr landi, þegar

stríðinu lauk.

.\fAG.\'rS H. BJORXSSOX ('sjá III)

SIGURÐUR M. BJÖRNSSON.

Er fæddur við Mountain í Norður Dakota. Sonur Árna

Friðbjörnssonar Björnssonar frá Fornhaga í Hörgárdal og

Guðrúnar Kristjánsdóttur frá Klúkum í Eyjafirði. Sigurður

var kvaddur í Bandaríkjaherinn 15. júlí 1918, og gekk í

352. sveit 88. herdeildar, og með henni var hann til stríðs-

loka, að hann fékk lausn frá herþjónustu. Hann er til

heimilis með foreldrum sínum við Mountain.
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EGGERT JCLIUS JÖNSSON BORGFJÖRÐ.

Faeddur að Arborg, Manitoba. Sonur Jóns Borgfjörðs frá

Hofsstöðum í Mýrasýslu og Guðrúnar Eggertsdóttur frá

Fróðhúsum í Stafholtstungum. Gekk í herinn 3. júh' 1918, og

sigldi frá Canada 12. s. m. Hann var við heraefingar á Eng-

landi þar til vopnahlé varð. Kom aftur til Canada 24. júlí

1919, og vinnur nú á búgarði foreldra sinna í grend við Ar-

borg, Manitoba.

EYSTEINN BORGFJÖRÐ.

Fæddur 9. september 1 895 að Egilsstöðum á Völlum í Suður-

Múlasýslu. Sonur Sigfúsar Sigfússonar frá Gilsárvallahjá-

leigu í Borgarfirði í Norður-Múlasýslu og Sigríðar Eiríksdótt-

ur, Rafnkelssonar frá Hofi í Öræfum í Austur-Skaftafells-

sýslu. Eysteinn bjó á heimilisréttarlandi sínu að Cayer P. 0.

í Manitoba, áður en hann gekk í hennn, 7. maí 1918. Sigldi

frá Canada 25. júlí scima ár, og kom aftur til Canada 24. júní

1919. Býr nú, sem fyr, á landi sínu.

JÓHANN J. BRANDSON.

Fæddur á Seyðisfirði á Islandi 5. júlí 1892. Foreldrar: Jón

Brandsson, ættaður úr Rangárvallasýslu, og Þorgerður Arna-

dóttir, ættuð úr Öræfum í Austur-Skaftafellssýslu. Hann
gekk í herinn 7. maí 1918 og var við heræfingar á Englandi,

þegar stríðinu lauk. Kom aftur til Canada 24. júní 1919, og

stundar gnparækt að Siglunes, Manitoba.
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KRISTJÁN S. BRANDSSON.

Fæddur á Islandi 10. júní 1897. Foreldrar: Stefán Ólafur

Guðbrandsson frá Ingjaldshóli í Neshreppi og Sigríður Lárus-

dóttir frá Berserkseyri í Eyrarsveit í Snæfellsnessýslu. Gekk

í herinn 8. maí 1918. Sigldi frá Canada 25. júlí sama ár.

Kom aftur til Canada 24. júní 1919. Stundar landbúnaðar-

vinnu að Oak View, Manitoba.

ARNGRIMUR BÖÐVARSSON.

Fæddur að Jörfa í Haukadal í Dalasýslu 29. júní 1895. For-

eldrar: Jón Böðvarsson, fæddur á Borðeyri í Hrútafirði, og

Halla Arngrímsdóttir, fædd í Haukadal. Arngrímur gekk í

herinn 13. maí 1918, og sigldi tii Englands 14. júlí Jrað ár.

Var við heræfingar þar, þegar vopnahlé var samið. Kom
heim aftur 25. júní 1919. Foreldrar hans búa að Marker-

ville P. 0., Alta, og ásamt þeim stundar Arngrímur land-

búnað.

LARUS E. CHRISTIANSON.

Er fæddur 21. júní 1889 við Garðar í Norður Dakota. For-

eldrar hans eru þau Knstján Guðmundsson og kona hans

Kristín frá Dröngum á Snæfellsnesi, er búa við Edinborg í

Norður Dakota. Lárus var kvaddur í Bandaríkjahermn 24.

júní 1918, og fékst við hergagnaflutnmga þann tíma, sem

hann dvaldi við herinn.
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JOHN CHRISTOPHERSON.

Fæddur að Grund, Man., 15. sept. 1884. Sonur Hernits

Christophersonar og Þóru Sigurðardóttur úr Suður-Þingeyjar-

sýslu á Islandi. John er lögfræðingur og stundaði lögfræS-

isstörf í Winnipeg og gekk þar í herinn 19. maí 1918, og var

í honum til 3. apríl 1919. Hann fór ekki af landi burt.

REUBEN LEO CHRISTIANSON.

Fæddur 24. október 1896 í Spanish Fork. Utah, U. S. A.

Foreldrar Eggert Kristinn Christianson, Arngn'mssonar, frá

Steðja á Þelamörk í Eyjafjarðarsýslu, og Sesselía Jónsdóttir,

Péturssonar frá Vatnahjáleigu í Landeyjum í Rangárvalla-

sýslu. Reuben ^egndi herkalli 5. sept. 1918. Fékk lausn

frá herþjónustu 22. febrúar 1919.

Séra JOHN J. CLEMENS.

Fæddur í Reykjavík á Islandi 5. sept. 1872. Prestur. For-

eldrar: Jón Þorkelsson Clemens og Ingibjörg Jónsdóttir frá

Elliðavatni við Reykjavík, nú búandi í Winnipeg. Séra Cle-

mens gekk í herinn 1. júní 1918 og þjónaði sem herbúða-

prestur fram yfir stríðslok. Áður en hann gekk í herinn var

hann þjónandi prestur safnaðar í Lakeville, Mmnesota, U. S.

A. Eftir að hann fékk lausn úr herþjónustu, var hann, af

National Lutheran Commission, sæmdur silfurmedah'u fyrir

herbúðastarf sitt. Séra Clements er kvæntur Meta Roos, og

bjónar nú söfnuði í Ejnporia í Kansas, U. S. A.
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JOHN COLLINS.

Fæddur 3. okt. 1897 að Hólabrekku í Árnessýslu. Foreldr-

ar: Jón Collins Jónsson og Steinunn Þorkelsdóttir frá Apa-

vatni í Arnessýslu, en nú búandi að Winnipegosis í Manitoba,

og þar stundaði Jón yngri landbúnað með foreldrum sín-

um, þar til hann gekk í hermn 3. maí 1918. A leiðinni frá

Wmnipeg til skips kendi hann sjúkleika, og var \ivi settur í

sóttkví í hafnarbænum St. John í Canada og haldiS þar, þar

til vopnahlé var sett. Hann stundar nú nautgriparækt með
foreldrum sínum.

•*^

ALBERT CRAIGIE.

Fæddur 6. júlí 1897 í Victoria, B. C. Foreldrar: Eli Craigie,

af skozkum ættum, og Emely, ættuð af Isafirði á Islandi. Þau

búa nú að Alta Vista, Burnaby, B. C. Albert gekk í herinn

27. maí 1918. Var ekki farinn úr landi. þegar vopnahlé var

samið. Leystur frá herþjónustu 30. nóvember 1918.

r̂
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LEIFUR JACOBSSON CRAWFORD.

Fæddur 8. febrúar 1 897 að Wild Oak, Manitoba. Hann
gekk í herinn í Calgary, Alberta, 6. júní 1918. Sigldi til

Englands 25. júní sama ár, og var þar við heræfingar til 11.

júní 1919, að hann var sendur aftur til Canada. Heimili

Leifs er að Athabasca Landmg, Alberta. Foreldrar hans eru

þau Jacob Crawford, ættaður úr Barðastrandarsýslu, og

Helga Þorsteinsdóttir, ættuð úr Norður-Múlasýslu á Islandi.

Pau bjuggu í Manitoba um margra ára skeið, en fluttu til Al-

berta árið 1912.

CHARLES HAROLD CUZNER.

Er fæddur í Calgaryborg í Alberta 4. maí 1887. Foreldrar

hans eru þau M. R. Cuzner bartsken í Wmnipeg og Friðrika

Halldórsdóttir Reykjalín, Friðrikssonar, frá Kvennabrekku
;' Miðdölum í Dalasýslu, og konu hans Sigríðar Bjarnadótt-

ur frá Kollafjarðarnesi í Strandasýslu. Charles var til heim-

ilis hjá foreldrum sínum í Winnipeg, er hann var kvaddur i

Canadaherinn í ágústmánuði 1918, og gekk í timburtekju-

sveit herliðsins. Er til Englands kom þótti hann ekki nógu

hraustur til þess starfa. og því settur þar við skrifstofustörf

og gegndi þeim til stríðsloka. Hann kom heim aftur 19.

róvember 1919. Er nú umferðasali fyrlr verzlunarfélag í

Wmnipeg.

BENJAMIN INGIMAR DANIELSSON.

Fæddur að Gimli, Man., 25. febrúar 1895. Foreldrar hans

Daníel Daníelsson frá Ásbjarnarnesi í Vesturhópi í Húna-

vatnssýslu, og Ingibjörg María Benjamínsdóttir frá Hjalla-

iandi í Húnavatnssýslu. Gekk í herinn 10. maí 1918 og

sigldi til Evrópu 25. júlí sama ár, en fór ekki á herstöðvar

Frakka, því friður komst á áður en hann hafði lokið heræf-

ingum. Hann kom aftur til Canada 24. júní 1919, og stund-

ar nú landbúnað með foreldrum sínimi í Gimhbygð.
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EYMUNDUR DANÍEI^SON.

Fædciur 4. júní 1897 á IVIýrum við Hrútafjörð í Húnavatns-

sýslu. Sonur Daníels Péturssonar frá Reykjum við Hrúta-

fjörð og Þóru Bergsdóttur frá Kleyfakoti við Isafjörð. Ey-

mundur átti heima að Framnesi, Man., áður en hann gekk í

herinn 14. marz 1918, og stundaði búskap fram að þeim

tíma. Hann sigldi til Englands í júlímánuði það sama ár, og

var þar við heræfingar, þegar stríðinu mikla lauk í nóvember

Jjað ár. Hann kom aftur til Canada 24. júní 1919, og stund-

ar nú hið fyrra starf sitt á heimih föður síns að Framnesi.

KRISTJAN BJÖRN DAVIDSON.

Fæddur 29. júlí 1887 í Marshall, Mmnesota, U S. A. For-

eldrar Jón Davidson, Davíðssonar frá Máná í Húsavíkur-

hreppi í Þingeyjarsýslu, og Ingibjörg Rafnsdóttir, lónssonar

frá Galtastöðum í Hróarstungu í Norður-Múlasýslu.

Kristján gekk í Bandaríkiasjóherinn árið l^'^^ o<| biónaði

þar í 4 ár. Gekk aftur í herinn í febrúar 1918, \>á í lúðra-

sveit 88. Bandaríkja^herdeildarinnar. Hann sigldi til

Frakklands í ásrúst það ár og var þar við h°ræfingar þegar

stríðinu lauk. Kom heim aftur 18. júní 1919.

SIGURBJORN DAVIÐSSON (sjá III).

EGGERT MAGNÚSSON EGGERTSSON.

Fæddur 7. júlí í Hnífsdal við Isafjarðardjúp. Foreldrar:

Magnús Agúst Eggertsson frá Flatey á Breiðafirði og Petrína

Sigrún Stefánsdóttir frá Arney á Breiðafirði. Eggert gekk

í herinn 22. apríl 1918. Sigldi til Englands í júní það ár, og

var þar við æfingar, er stríðinu lauk. Kom aftur til Canada

2. júní 1919. Stundar málaraiðn.
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ARNÓR KONRAÐ EGIl^ON.

Fæddur í Mouse River bygð í Norður Dakota, U. S. A., 30
desember 1890. Foreldrar: Halldór J. Egilsson frá Melstað í

Húnavatnssýslu og Margrét Jónsdóttir, ættuð úr Lönguhlíð í

Eyjafjarðarsýslu. .Arnór gekk í Canadaherinn 28. íebrúar

1 91 8, og sigldi til Englands í júlí sama ár. Var við æfingar,

þegar vopnahlé samdist. Arnór er kvongaður Þórunni Sal-

ome skólakennara, dóttur Stefáns S. Oliver, fyrrum í Selkirk,

Man. Þau hjón hafa heimili að Swan River P. 0., Man.

HANNES G. EGILSSON.

Fæddur að Lögberg P. 0., Sask., 20. sept. 1890. Sonur

Gísla Egilssonar frá Völlum í Skagafirði og Ragnheiðar F. Jó-

hannsdóttur Halissonar frá Egg í Hegranesi. Hannes gekk í

Strathcona canadiska nddaraliðið 31. marz 1918 og sigldi til

Englands 15. apríl það ár. Hann var ekki sendur til her-

stöðva á Frakklandi, af því hans var þörf við hestajárnmgar-

vinnu á Englandi. Hann kom aftur til Canada 13. júní 1919,

og stundar nú, ems og áður, landbúnað með foreldrum sín-

um á landi þeirra að Lögberg P. 0., Sask.

EINAR EINARSSON.

Fæddur 25. febrúar 1897 að Upham, Norður Dakota, U. S. A.

Foreldrar Stefán Stefánsson, Emarssonar, frá Eiðsstöðum í

Húnabmgi, og Elísabet Geirhjartardóttir, Kristjánssonar, úr

Flateyjardal í Þingeyjarsýslu, en móðir Elísabetar hét Guð-

fmna Jónsdóttir, ættuð úr Þmgevjarsýslu. Emar gegndi her-

,kalli 4. nóvember 1918, einni viku áður en vopnahlé var

samið. Fór ekki úr landi.

GUNNAR JOHANN EINARSSON (sjá III).
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HALLDÓR FRÍMANN EINARSSON.

Fæddur 13. október 1893 að Pembina, Norður Dakota, U.

S. A. Foreldrar: Þorvaldur Einarsson frá Fagranesi á Langa-

nesi í Þingeyjarsýslu og Sigríður Halldórsdóttir frá Skarðs-

strönd í Dalasýslu, nú búandi aS Mountain, Norður Dakota,

U. S. A. Halldór gegndi herkalli 30. apríl 1918. Þjónaði 9

mánaða tíma í her Bandaríkianna í Washington. Fékk lausn

frá herþjónustu í janúar 1919. Áður en hann gekk í herinn

var hann íþróttakennari í Qiicago.

HALLDÖR INGVAR EINARSON.

Fæddur 26. ágúst 1897 að Vikurgerði í Fáskrúðsfirði. For-

eldrar: Einar Einarsson ættaður úr Breiðdal, og Sigurbjörg

Þórðardóttir frá Fagradal, nú búandi að Grafton, Norður

Dakota, U. S. A.. Halldór gegndi herkalli í október 1918

og sigldi tafarlaust til Frakklands. Var þar með herdeild

sinni, þegar vopnahlé samdist. Kom aftur í febrúar 1919.

Vmnur við talþráðakerfi fynr stjórnina.

HÖGNI EINARSSON.

Fæddur 1 9. apríl 1 886 að Arnanesi í Austur-Skaftafellssýslu.

Foreldrar: Emar Stefánsson (alþingismanns) í Árnanesi, og

Lovísa Benediktsdóttir, Bergssonar, dannebrogsmanns. Högni

gekk í herinn 7. janúar 1918. Tók þátt í orustum við La

Croix og víðar á Frakklandi. Særðist ekki. Kom aftur

til Canada 6. maí 1919. Stundar málaraiðn í Winnipeg.

Högni var í eftirför á eftir þýzka hernum inn á Þýzkaland, og

dvaldi þar á herverði um þriggja vikna tíma, unz fullur frið-

ar komst á.
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JÓHANN ÞORBJÖRiN ELlASSON.

Fæddur í Winnipeg 20. júlí 1892. Foreldrar hans eru El-

ías Vermundarson, Magnússonar frá Reynihólum í Miðfirði í

Húnavatnssýslu, og Valgerður Jóhannsdóttir, Bjarnasonar frá

Gnýsstöðum í Kirkjuhvammshreppi í Húnavatnssýslu. Jó-

hann gekk í herinn 3. janúar 1918, en á vígstöðvar Frakka

var hann kominn 20. júní það ár. Tók þar þátt í ýmsum or-

ustum, en særðist 9. ágúst, og var þá á spítala um tíma; en

fór aftur í skotgrafirnar, og var þar, þar til stríðinu lauk.

Þá var hann sendur með varðliði Breta inn í Belgíu og þaðan

inn á Þýzkaland, og þar var hann, þar til hann sigldi aftur

heim til Canada í maí 1919. Foreldrar hans hafa jafnan bú-

ið í Winnipeg, síðan þau giftust, árið 1889.

GUÐLAUGUR ERLENDSSOX (sjá III).

MARINO ERLENDUR ERLENDSSON.

Fæddur 2. febrúar 1895 að Suðhohi í Gullbringusýslu. For-

eldrar: Guðjón Erlendsson frá Skálholti í Biskupstungum og

Valgerður Jóhanna Erlendsson, ættuð frá Skipholti í Arnes-

sýslu, nú búandi að Reykjavík P. 0., Manitoba. Marino

gekk í herinn 10. maí 1918. Sigldi til Englands í iúlílok

það ár. Var þar við heræfingar, þegar vopnahlé var samið.

Kom aftur til Canada 27. ágúst 1919. — Stundar land-

búnað með móður smni að Reykjavík P. 0.

ALBERT ÞORSTEINN EYJÓLFSSON.

Fæddur að Akra, Norður Dakota, U. S. A., 1. nóvember

1896. Sonur Þorsteins Eyjólfssonar frá Breiðavaði í Eiða-

þinghá í Suður-Múlasýslu á Islandi og Knstjönu Jónsdótt-

ur. Faðir hans er dáinn, en móðirm býr að Osland, B. C,

en áður að Lundar, Manitoba, og með henni bjó Albert þar

áður en hann gekk í herinn 3. maí 1918. Hann sigldi áleið-

is til herstöðvanna 10. iúlí 1918, en hafði ekki tekið þátt í

orustum, þegar vopnahlé var sett í nóvember það ár. Hann

kom aftur til Canada 7. maí 1919. Stundar nú fiskiveiðar.
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GUÐMUNDUR FINNBOGI EYJÓLFSSON.

Fæddur 18. ágúst 1893 að Akra P. 0., Norður Dakota, U.

S. A. Sonur Jóns Eyjólfssonar frá Breiðavaði í Eiðaþinghá

í Suður-Múlasýslu, og Guðrúnar Guðmundsdóttur frá Stef-

ánsstöðum í Skriðdal í Suður-Múlasýslu. Guðmundur var

daglaunamaður að Lundar, Man., áður en hann gekk í her-

inn, þann 15. apríl 1918. Hann fór aldrei frá Canada.

ÓSKAR FRANKLIN EYJÓLFSSON.

Fæddur að Akra P. 0., Norður Dakota. U. S. Æ, 13. apríl

1897. Sonur Jóns Eyjólfssonar frá Breiðavaði í Eiðaþmghá

í Suður-Múlasýslu og Guðrúnar Guðmundsdóttur frá Stefáns-

stöðum í Skriðdal í Suður-Múlasýslu. Óskar var verzlunar-

þjónn að Lundar, Man., og vann að verzlunarstörfum, áður

en 'hann gekk í Fort Garry nddaraliðið 3. maí 1918. Frá

Canada fór hann áleiðis til Englands í júní 1918. Kom aft-

ur til Canada í júní 1919.

THORUKUR EMANUEL EYJÓLFSSON.

Fæddur 25. desember 1890 að Garðar, Norður Dakota, U.

S. A. Foreldrar: Stefán Eyjólfsson, Magnússonar frá Unaósi

í Norður-Múlasýslu, og Guðrún Þorláksdóttir, Björnssonar,

frá Fornhaga í Eyjafjarðarsýslu, nú búandi að Garðar, N. D.

Thorlákur gegndi herkalli 9. ágúst 1918. Fór til Frakklands.

Tók þátt í orustu við Argonne, sem varaði uppihaldslaust

frá 1 til 1 I . nóvember það ár. Var eftir það með í eftirför

Bandaríkjamanna inn á Þýzkaland og í setuliði þeirra í Cob-

lenz til 6. júlí 1919. Afturkominn til Bandaríkjanna 1. ágúst

1919. Fékk lausn frá herþjónustu 14. ágúst það ár.

ÞORKELL SrELXX EVRIKSSOX (sjá III).
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ALBERT NORMAN FINNSSON.

Fæddur i4. marz 1899 í Winnipeg. Foreldrar: Jón Finn-

bogason frá Hrauni í Reykjadal, faðir hans var Finnbogi

Finnbogason, Finnbogasonar, er bjó á Reykjum í Reykja-

hverfi í Þmgeyjarsýslu, en mó5ir Jóns var Sólveig Grímsdótt-

ir. úr Þistilfirði. Jón fluttist til Ameríku 1874, og giftist í

Winnipeg árið 1880 Jakobínu Sigurðardóttur frá Þúfnavöll-

um í Hörgárdal í Eyjafjarðarsýslu. Foreldrar hennar voru

Sigurður Knstjánsson ogÞóraÞorláksdóttir, sem lengi bjuggu

að Þúfnavöllum. Albert iruiritaðist í herinn í júní 1918; fór

til Englands í júlí sama ár, gelck á hermannaskóla þar. Kom
heim aftur í marz 1919. Hann vinnur fyrir Hudson Bay fé-

lagið í Vancouver, B. C.

JAMES ARTHUR nNNSSON.

Fæddur í Winnipeg 26. desember 18%. Foreldrar: Jón Finn-

bogason og Jakobína Sigurðardóttir (sjá ættartölu Normans

bróður hans). James innritaðist í "Canadian Engineers" í

Vancouver í apríl 1918 og fór til Englands í sama mánuði,

en til Frakklands í ágúst, og tók þátt í síðasta áhlaupinu við

Cambrai. Varð veikur og sendur til Englands á sjúkrahús,

en kom heim í apríl 1919, eftir eins árs dvöl. Hann vinnur

hjá Tucket Tobacco Co. í Winnipeg.

ADOLPH W. FREDERICKSON.

Er fæddur 1 7. nóvember 1 886. Foreldrar hans eru þau

Hermann Frederickson og kona hans, er bjuggu við Cavalier

í Norður Dakota. Adolph var til heimilis í Fillmore í Sask-

atchewan, er hann var kvaddur í Bandaríkjaherinn 24. júní

1918. Hann gekk í 350. sveit hríðskotaliðs 88. herdeild-

ar og fylgdist með henni til Frakklands, og var 'þar tíl stríðs-

loka. Hann var leystur frá herþjónustu 1919.
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ÁRMANN FREDERICKSON.

Fæddur að Glenboro P. 0., Man., 1 1 . maí 1 897. Sonur 01-

geirs Friðrikssonar, Jónssonar, lengi bónda að Hóli á Mel-

rakkasléttu í Norður-Þingeyjarsýslu, og Vilborgar Jónsdóttur

frá Stórabakka í Hróarstungu í Norður-Múlasýslu. Ármann
gekk í herinn 14. maí 1918, og lagði af stað frá Winnipeg

áleiðis til Evrópu 25. júlí það ár, en var haldið í sóttverði í

Quebecborg, þar til eftir að stríðinu var lokið. Kom aftur

til Winnipeg 11. desember 1918. Var færður yfir í Fort

Garry nddaraliðsdeildma og ekki leystur frá herþjónustu fyr

en 15. ágúst 1919.

FREDERICK VICTOR FREDERICKSON

Fæddur í Winnipeg, Man., 9. nóvember 1893. Sonur Árna

Friðrikssonar, fyrrum bæjarfulltrúa og kaupmanns í Winni-

peg, ættaðs frá Hóli á Melrakkasléttu í Þmgeyjarsýslu á ís-

landi, og Sigurbjargar Þorláksdóttur frá Fornhaga í Eyja-

fjarðarsýslu. Friðrik gekk í herinn í Vancouverborg, þar

sem foreldrar hans búa, og innritaðist í landvarnardeildina

þar þann 30. apríl 1918, en var leystur frá herþjónustu 3.

maí 1919. Hann stundar verzlun með föður sínum að 4295
Sophia Street, Vancouver, B. C.

LLOYD HERMANN FREDERICKSON.

Er fæddur 1 . desember 1 896 í íslenzku bygðinni í Dakota.

Sonur þeirra Hermanns Frederickson og konu hans, er bjuggu

við Cavalierbæ í Norður Dakota. Lloyd var kvaddur í

Bandaríkjaherinn 26. júlí 1918 og gekk í vistaflutningasveit

herins. Vann hann við vistaafgreiðslu í Lemons-herbúðun-
um, þar tíl ófriðnum sleit. Hann er til heimilis í Cavalier.
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ÓSKAR GUNNAR FREDERICKSON.

Fæddur í Ostersund í Ontariofylki I 7. marz 1 898. Foreldr-

ar: Gunnar Friðriksson, úr Kræklingahlíð í Eyjafirði og Guð-

rún Jörundardóttir frá Búrfelli í Hálsasveit í Borgarfirði, nú

búandi að Winnipegosis, Manitoba. Óskar gekk í herinn

22. júní 1918, og var við heræfingar í Halifaxborg, þar til

hann hvarf heim aftur 18. maí 1919. Óskar er kvæntur

ungfrú Neliie Björnsdóttur Crawford, og stundar fiskiveiðar.

VICTOR FREDERICKSON.

Fæddur að Cypress River P. 0., Man., 16. júní 1895. For-

eldrar: Páll Friðfmnsson, Jónssonar frá Þorvaldsstöðum í

Breiðdal í Suður-Múlasýslu, og Guðný Jónsdóttir, Ólafssonar,

fyrrum amtsritara á Möðruvöllum í Eyjafirði. Victor gekk

í hermn 9. maí 1918, sigldi frá Canada 15. júlí og lenti á

Frakklandi í nóv. 1918. Þá var friður kominn og tók hann

því ekki þátt í orustum. Hann kom aftur til Canada 1 . apríl

1919. Stundar akuryrkju.

ÓLAFUR JOHN FREEMAN.

Fæddur að Lundar, Manitoba, árið 1895. Foreldrar: Magnús

Freeman, Olafssonar, frá Brekku á Hvalfjarðarströnd, Gunn-

arsonar, og Helga Jónsdóttir, Sigurðssonar frá Ferstiklu í

Borgarfjarðarsýslu. Ólafur gekk í canadiska riddaraliðið 1

.

maí 1918 og fór til Englands. Var þar við heræfingar, þeg-

\Y stríðið endaði. Kom aftur til Canada í marzsmánuði 1919.

Stundar búskap.
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VILHJÁLMUR FRIÐFINNSSON.

Fæddur að Brú P. 0., Manitoba, 7. janúar 1890. Foreldrar:

Jón tónskáld Fnðfinnsson, Jónssonar, úr Breiðdal í Suður-

Múlasýslu og Anna Sigríður Jónsdóttir ifrá Þverá í Eyjafirði.

Vilhjálmur (gekk í canadiska stórskotaliðið 1 1. febrúat 1918,

en mun ekki hafa verið sendur úr landi. Hann fékk lausn úr

herþjónustu 4. desember 1918. Er nú ritari á pósthúsinu í

Winnipeg.

FRIDRIK FRIDRIKSSON.

Fæddur í Winnipeg árið 1892. Foreldrar Guðleifur Frið-

riksson, Einarssonar frá Steinólfsstöðum í Grunnavíkurhreppi

í Isafjarðarsýsiu, og Ingibjörg Sigmundsdóttir Jónssonar frá

Mýrum í Dýrafirði í Isafjarðarsýslu. Fnðrik hafði verið

skólakennari um fjögra ára skeið áður en hann gekk í her-

inn í ágúst 1918, og sigldi frá Canada 26. desember það

ár, eftir að vopnahié var sett. Hann var einn í tölu þeirra, er

sendir voru til eftirlits í Síberíu, en kom aftur til Canada

26. maí 1919. Friðrik er og íþróttamaður og vann verð-

laun í íþróttakappleikjum, sem hann tók þátt í með sam-

herjum sínum.

ÁRNI FRIDSTEINSSON.

Fæddur við Islendmgafljót í Manitoba 9. janúar 1891 . Son-

ur Frlðsteins Sigurðssonar frá Harðbak í Þingeyjarsýslu og

Sesselíu Guðnýjar Sigurbjörnsdóttur frá Núpi í Axarfirði.

Þau hjón bjuggu lengi við íslendingafljót. Árni gekk í her-

inn 31. júlí 1918, en fór aldrei á vígvöll, því að vopna-

hlé var sett 4 mánuðum síðar.
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JÖN KRISTJÁN FRIMANN.

Fæddur að Svold, Norður Dakota, U. S. A. 14. ágúst 1897.

Foreldrar Jón Fríinann frá Harastöðum í Dalasýslu og Helga

Líndal frá Bjarnastöðum í Hvítársíðu í Mýrasýslu. Jón

gegndi herkalli 26. október 1918. Hann veiktist í herbúð-

um Bandaríkjamanna í Fargo, Norður Dakota, og nýtur nú

eftirlauna frá Bandaríkjastjórnmni. Aður en hann gegndi

herkalli, var hann bankaþjónn í bænum Kandahar í

Saskatchewanfylki.

ÁGCST GESTSSON.

Fæddur að Mountain, Norður Dakota, L'. S. A., árið 1899.

Foreldrar Sigurjón Gestsson og Arnþóra Jóhannsdóttir, bæði

frá Eldjárnsstöðum á Langanesi. Ágúst gegndi herkalli ár-

ið 1918, og var við heræfingar í Bandaríkjunum, þegar

vopnahlé var samið.

BENEDia GESTSSON.

Fæddur í Dýrafirði á Islandi árið 1891. Foreldrar: Geslur

Björnsson og Jóna Benediktsdóttu', er bjuggu að Hjarðardal

í Dýrafirði. Benedikt innritaðist í Bandaríkjaherinn þann

17. maí 1918, og var skipaður undirforingi í verkfræðmga-

deild. Hann þjónaði á Frakklandi frá því í júlímánuði ár-

ið 1918 til júlíloka 1919, og var mánuði síðar leystur frá

herþjónustu í Bandaríkjunum, með bezta vitnisburði. Bene-

dikt er lærður verkfræðingur (Civil Engineer).
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GESTUR J. GESTSSON.

Fæddur 2. september 1890 að Grafton, Norður Dakota, U.

S. A. Foreldrar: Jóhann Gestsson og Jóhanna Jónsdóttir af

Langanesi í Norður-Þingeyjarsýslu, nú búandi að Garðar í

Norður Dakota. Gestur gegndi herkalli 5. september 1918,

en var ekki farmn úr landi, þegar stríðið endaði. Hann
stundar trésmíðar. Er kvæntur Þórunni Valgerði Thorlacius.

«*
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ALBERT GILLIS.

Fæddur 10. nóvember 1892 í Duluth í Minnesota, U. S. A.

Foreldrar: Jóhannes Gíslason, Gísiasonar frá Márstöðum í

Húnaþmgi, og Valgerður Stefánsdóttir, Björnssonar frá

Kambi í Barðastrandarsýslu, nú búandi að Garðar, Norður

Dakota. Aibert gegndi herkalli og gekk í sjóiiðið 8. maí
1918, og þiónaði á heræfmgasvæðum í Illinois og við Kyrra-

haf. Var leystur frá herþjónustu 3. marzmánacJar 1919.

Stundar iandbúnað.

GUDNI GILLIS.

Fæddur við Islendmgafijót í Manitoba 4. júlí 1890. Er tm-

smiður og hafði heimiii að Garðar, Norður Dakota, U. S. A.

Foreldrar: Jóhannes Gíslason, Gísiasonar, frá Márstöðum

í Húnaþingi, og Valgerður Stefánsdóttir, Björnssonar frá

Kambi í Barðastrandarsýslu, nú búandi að Garðar, Norður

Dakota. Guðni gegndi herkaili 24. júní 1918 og sigldi til

Frakklands í ágústmánuði það ár. Kom heim aftur 15. júní

1919, þá vinnufær, og stundar nú trésmíðar sem áður.

Sergeant GISLI GlSLASON.

Fæddur 30. ágúst 1893 í Saskatchewanfylki í Canada. For-

eldrar: Sigurður Gísiason frá StafafelH í Austur-Skaftafeils-

sýsiu og Kristín Stefánsdóttir, Jónssonar, frá Miðvöilum í

Skagafjarðarsýsiu, búandi að Blaine, Wash., U. S. A. Gísli

eða Gill (sem hann er oftast kaliaður) gegndi herkaili 3. apr.

1918, og var skipaður, með undirformgjanafnbót, tii þjón-

ustu í iíknardeiid Bandaríkjahersins. Sigidi tii Frakkiands

12. nóvember 1918. Leystur frá herþjónustu 1. febrúar

1919. Stundar nú keyrslustörf.
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HALLGRIMUR GISLASON.

Fæddur 12. nóvember 1893. Sonur Péturs Gíslasonar úr

Hjaltadal í Skagafjarðarsýslu og Bjargar Jónsdóttur úr

Breiðdal í Suður-Múlasýslu. Gekk í canadiska nddaraliðið

6. maí 1918, og leystur frá herþjónustu í marzmánuði 1919.

JOHN E. GISLASON.

Fæddur 10. október 1895 að Joliette, Norður Dakota, U.

S. A. Foreldrar Pétur Gíslason, fæddur að Kjarvalsstöðum

í Hjaltadal í Skagafjarðarsýslu, og Björg Jónsdóttir frá Ás-

unnarstöðum í Breiðdal í Suður-Múlasýslu, nú búandi að

Bellingham, Wash., U. S. A. John gegndi herkalli 19. júní

1918, en var ekki farinn úr landi, þegar vopnahlé var samið.

Leystur frá herþjónustu 13. marz 1919. Stundar daglauna-

vmnu.

ALEX HALLGRIMUR S. GOODMANSON.

Er fæddur í Norður Dakota 17. september 1891. Hann er

£onur Sigurðar Goodmanson (Guðmundssonar) af Langa-

resi og Guðrúnar Hallgrímsdóttur, ættuð úr Fnjóskadal;

þau búa nú við Garðar í Norður Dakota. Alex var kvaddur

í Bandaríkjahermn 26. ágúst 1918 og innntaðist í 76. sveit

13. deildar fótgönguliðsins. Hann mun hafa verið við her-

æfingar, þegar ófriðnum lauk og því eigi hafa verið sendur

úr landi.

20
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ALEXANDER SV'EINN GGODMAN.

Fæddur 22. febrúar 1898 að Uphcim, Norður Dakota, U. S. A.

Foreldrar Guðmundur Goodman og Anna Jónsdóttir. Al-

exander gegndi herkalli 15. júlí 1918 og gekk i' verkfraeð-

ingadeild hersins. Sigidi til Frakklands 15. ágúst 1918, og

starfaði þar, til þess er hann kom aftur 9. júlímánaðar 1919.

Hann stundar akuryrkju með foreldrum sínum að Upham.

GUDMUNDUR FRIÐJÓN GOODMAN.

Fæddur 29. ágúst 1892 að Fjallalækjarseli í Þistilfirði í Þing-

cyjarsýslu. Sonur Þorláks Guðmundssonar frá Snartarstöð-

um í Núpasveit og Önnu Davíðsdóttur frá Ferjubakka í Axar-

íirði í Þingeyjarsýsiu. Guðmundur var búðarsvemn í Glen-

boro, Manitoba. áður en hann gekk í herinn 12. janúar 1918.

Hann var ekki sendur úr landi, en var skipaður undirforingi

í lögregludeild landvarnarliðs Canada og ákveðið starfsvið í

Quebecfylki. Frá herþjónustu var hann leystur 28. desem-

ber 1918. Hann shindar nú aína fvrn atvinnu.

GUÐMUNDUR S. GOODMAN.

Fæddur 15. desember 1896 að Milton, Norður Dakota, U.

S. A. Foreldrar: Stefán Guðmundsson, Jónssonar, af Beru-

fjarðarströnd í Suður-Múlasýslu, og Kristín Steingrímsdótt-

ir, Grímssonar frá Steindórsstöðum í Reykholtsdal í Borgar-

fjarðarsýslu. Gegndi herkalli 5. nóv. 1918, einni viku áður en

vopnahlé var sett. Var því ekki sendur úr landi. Guð-

mundur stundaði landbúnað við Milton, N. D., áður en hann

gekk í herinn. Stundar enn sömu atvinnu.
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LEONARD S. GOODMANSON.

Er fæddur í Norður Dakota 23. júlí 1896. Foreldrar hans

eru þau Sigurður Goodmanson (Guðmundsson), ættaður af

Langanesi, og Guðrún Hallgrímsdóttir emhenta, ættuð úr

Fnjóskadal í Suður-^Þingeyjarsýslu, er búa við Garðar í

Norður Dakota. Leonard var kvaddur í Bandaríkjaherinn

26. ágúst 1918 og mnntaðist við 76. sveit 13. deildar fót-

gönguliðsins. Hann mun hafa verið við heræfmgar, þegar

stríðinu lauk og því eigi hafa verið sendur úr landi.

GUSTAV GOTTFRED.

Fæddur 23. september 1896 í Wmnipeg. Sonur Jóhannesar

Gottskálkssonar og Sesselíu konu hans, sem búa við Jessie

.Ave. í Winnipeg (sjá ættfærslu Oscars J. Gottfred bróður

hans). Gustav innritaðist í flugherinn 13. maí 1918.

Fór til Toronto 30. maí sama ár. Var aldrei sendur yfir til

Englands. Kom aftur 2. desember 1918. Hann er nú

símastjón við aðalstöðvar Can. Nat. Telegraph félagsins í

Wmnipeg. Hann er kvæntur Valdínu Þorvaldsdóttur Reykdal.

ARXGRÍMUR EIXARSSOX GRAXDV isjá III).

GRIMUR S. GRÍMSSON.

Fæddur í Burnt Lake, Alberta, 23. júh' 1895. Foreldrar

hans eru þau Sigurður Grímsson frá Landakoti og Kristín

Erlendsdóttir frá Breiðabólstað á Álftanesi í Gullbringusýslu.

Hann mnritaðist í sjóliðið 9. maí 1918, og fékk lausn úr

hernum 9. marz 1919. Stundar búaskap. ^
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BJARNI J. GUDMUNDSSON.

Fæddur 18. október 1895. Sonur Jóns Guðmundssonar frá

Ásum í Gnúpverjahreppi í Árnessýslu og Sigríðar Bjarnadótt-

ur, Jónssonar frá Tungufelli í Hrunamannahreppi í Árnes-

sýslu, nú búandi að Hove P. 0., Manitoba. Bjarni gekk í

herinn 1 7. maí 1918, en komst ekki til Evrópu. Var haldið

í sóttverði austur við Atiantshaf alt sumarið 1918 og leystur

frá herþjónustu 29. janúar 1919. Stundar landbúnað.

DAGBJARTUR GUÐMUNDSSON.

Fæddur 30. júní 1889 í Efstadal í Ögurhreppi í Isafjarðar-

sj'slu. Foreldrar: Guðmundur Egilsson, úr Ögurhreppi ofan-

gremdum, og Margrét Jónsdóttir frá Meinhlíð í Bolungarvík

í Isafjarðarsýslu. Dagbjartur gegndi herkalli 26. júlí 1918.

Sigldi til Frakklands 16. september það ár. Kom heim aftur

í júnílok 1919. Stundar trésmíðar í Minneapolis, Minne-

sota, U. S. A.

EINAR GUDMUNDSSON.

Fæddur 21. júlí 1894 í YeIlow,Medicine County, Minnesota,

U. S. A. Foreldrar: Bjarni Guðmundsson frá Ytra-Nýpi í

Vopnafirði og Stefanía Einarsdóttir írá Sandfellshaga í Ax-

arfirði, nú búandi að Ivanhoe, Minnesota. Einar gegndi

herkalli 21. maí 1918. Sigldi til Frakklands í ágústmánuði

það ár. Fékk lausn úr herþjónustu 16. maí 1919. Einar er

kvæntur Mabel Endelme Komplien, og stundar landbúnað.
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HANNES GL'ÐMUNDSSON.

Fæddur á Stokkseyri í Árnessýslu 1 7. marz 1898. Var banka-

gjaldkeri í Allan, Sask., er hann gekk í herinn 21 . febr. 1918.

l-oreldrar: Bjarni Guðmundsson frá Skeiðum í Arnessýslu og
Ingibjörg Jónsdóttir frá Gauiverjabæ í Árnessýslu, nú búandi

að Foam Lake, Sask. Hannes sigldi til Englands í marzmán-
uði 1918 og var þar um tíma við heræfmgar með fótgöngu-

Iiðsdeild, en var síðan færður yfir í flokk þann (Signallers

Corps), er merki gefa og bendingar með veifum. Hann
hafði rétt fullnumið þá fregnsendmga-aðferð, þegar vopna-

hlé var sett. Leystur frá herþjónustu 21 . maí 1919. Er verzl-

unarþjónn.

JACOB C. GUÐMUNDSSON.

Fæddur 30. desember 1895 að Mountain, Norður Dakota,

U. S. A. Foreldrar Gunnar Guðmundsson og Elín Pálmadótt-

ir, úr Skagafirði, er áður bjuggu að Mountain. Elín dáin, en

Gunnar býr nú hjá dóttur sinni í Winnipeg. Jacob gegndi her-

kalli 29. marz 1918. Sigldi til Frakklands í júlí það ár.

Heim kominn aftur og leystur frá herþjónustu 15. apríl 1919.

Stundar lífsábyrgðarsölu.

JÓEL SVERRIR GUDMUNDSSON.

Fæddur 25. september 1900 í Reykjavík á Islandi. Foreldr-

ar: Bjarni Guðmundsson frá Skeiðum í Árnessýslu og Ingi-

björg Jónsdóttir frá Gaulverjabæ í Árnessýslu, nú búandi að

Foam Lake, Sask. Jóel var í nddara lögregluliði \ estur-

Canada áður en hann gekk í hermn þann 19. apríl 1918.

Sigldi til Englands 8. maí sama ár. En með því hann var

lalinn of ungur, undir herþjónustulögum Breta, til þess að

sendast á vígvöll, var honum haldið við heræfingar á Eng-

landi, þar til hann var leystur úr herþjónustu 10. júní 1919.

Hann er nú skólakennan.
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JOHN GUÐMUNDSSON.

Fæddur 30. desember 1895 í Laxárdal í Dalasýslu. Foreldr-

ar: Jóhannes Guðmundsson, Halldórssonar frá Gröf í Laxár-

dal í Dalasýslu, og Helga Sigurðardóttir, Jakobssonar úr Mið-

dölum í Dalasýslu. John gegndi herkalli 26. ágúst 1918, en

fór ekki úr landi, og fékk lausn frá herþjónustu þann 4. apríl

árið 191 9.

KRISTJÁN J. GUÐMUNDSSON.

Fæddur 3. október 1896 að Bæ í Súgandafirði í Isafjarðar-

sýslu. Sonur Jóns Guðmundssonar frá Bæ í ísafjarðarsýslu

(dáinn fyrir nokkrum árum) og Guðríðar Kristjánsdóttur frá

Barmi í Barðastrandarsýslu. Kristján vann fyrir ekkjuna

móður sína á landi hennar í Swan River bygð áður en hann

gekk í herinn þann 7. maí 1918. Hann fór aldrei úr Canada,

með 'því að vopnáhlé var sett áður en heræfingum hans var

lokið.

INGÓLFUR VÍGLUNDUR GUDMUNDSSON.

Fæddur í Mikley í Nýja Islandi 8. des. 1889. Foreldrar:

Guðmundur Guðmundsson og Guðrún Ólafsdóttir, ættuð úr

Snæfellsnessýslu á íslandi. Hann innritaðist í herinn í marz

1918. Var þrjá mánuði við heræfingar í Wmnipeg, en fékk

svo heimfararleyfi og var ekki kallaður aftur, því friður

komst á um það leyti. Hann vmnur aðallega við að fiska á

vetrum, en á sumrum vmnur hann í Rice Lake námunum.
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SIGURDLIR GUDMUNDSSON.

Fæddur 14. júní 1868 í Efstada! í Ögurhreppi í Isafjarðar-

sýslu. Foreldrar: Guðmundur Egilsson, úr Ogurhreppi ofan-

greindum, og Margrét Jónsdóttir frá Meinhlíð í Bolungarvík í

ísafjarðarsýslu. Sigurður gegndi herkalli 26. júlí 1918 og

var skipaður í verkfræðmgadeild hersms. Hann fór til

Frakklands 30. ágúst 1918, og tók þátt í orustum við Meuse

Gg Argonne. Kom heim aftur 21. júní 1919. Stundar tré-

smíðar í Minneapolisborg, Minnesota, U. S. A.

VALGARDUR GUDMU'NDSSON.

Fæddur 7. júlí 1890 að Mountain, Norður Dakota, U. S. A.

Foreldrar: Gunnar Guðmundsson og Elín Pálmadóttir, úr

Skagafirði (önduð), bjuggu við Mountain. Valgarður gegndi

herkalli 29. marz 1918. Tók þátt í orustum við St. Mihiel

og Argonne á Frakklandi. Særðist einu sinni. Var þó

vinnufær, er hann kom heim aftur 23. desember 1919. Áður

en hann gekk í herinn vann hann að landbúnaði með föður

sínum, en vmnur nú við bifreiða-aðgerðir.
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LEON EINAR GUNNARSSON.

Fæddur 17. ágúst 1893 í Duluth, Minnesota, U. S. A. For-

rldrar: Kristján Gunnarsson, Jónssonar frá Geirshlíð í Flóka-

dai, og Margrét Guðmundsdóttir, Sæmundssonar frá Víghóls-

stöðum í Dalasýslu. Leon gegndi herkalli 26. apríl 1918.

Sigldi til Frakklands 29. júní það ár. Hann tók þátt í orust-

um við St. Mihiel, Meuse og Argonne. Særðist ekki. Kom
heim aftur 6. júní 1919. Hann er kyndari við gufuvélar á

járnbrautarlestum.

SIGGEIR HANNES GUNNLAUGSSON.

Fæddur 12. apríl 1896 í Argylebygð í Manitoba. Foreldrar:

Brynjólfur Gunnlaugsson frá Flögu í Breiðdal í Suður-Múla-

sýslu og Halldóra Sigvaldadóttir frá Presthvammi í Þmgeyj-

arsýslu. Þau hjón bjuggu í Höskuldsstaðaseli í Breiðdal.

Siggeir gekk í herinn 30. maí 1918, og var við heræfmgar í

Canada, þegar vopnahlé var sett. Hann stundar landbúnað

með móður sinni í Argylebygð.

BJÖRN GUTTORMSSON.

Fæddur 30. desember 1883. Foreldrar Guttormur Þor-

stemsson og Birgitta María Josephsdóttir. Þau hjón bjuggu

að Krossavík í Vopnafirði. Björn gekk í herinn 9. maí

1918, og þjónaði í setuliði hans bæði í Manitoba og Nova

Scotia fylkjum. Björn er handverksmaður, og kvongaður

Helgu Jónsdóttur Kernested við Winnipeg Beach.
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RALLDÓR K. RALLDÓRSSON.

Er fæddur við Mountain í Norður Dakota 12. nóvember
1890. Sonur þeirra Kristjáns Halldórssonar, Þorgilssonar,

frá Hundadal, og Maríu Rögnvaldsdóttur, sem ættuð er úr

Skagafirði; þau búa við Mountam. Halldór var kvaddur

í Bandaríkjaherinn 5. september 1918. Hann var við her-

æfingar, þegar stríðinu lauk, og fór því aldrei úr landi.

i
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JONATHAN HALLDÓRSSON.

Fæddur að Hallson í Norður Dakota 18. júlí 1896. Faðir

hans er Halldór kaupmaður í Wynyard, Sask., Jónatansson,

frá Húki í Miðfirði í Húnaþingi, HaHdórssonar, og Elínar

Magnúsdóttur: þau fluttu vestur 1876; settust fyrst að í

Nýja Islandi, en færðu svo bygð sina til Hallson í Norður

Dakota 1880 og bjuggu þar lengi; en móðir Cecilía, dóttir

Odds Magnússonar og Margrétar Ólafsdóttur frá Haukadal í

Dalasýslu (fædd II. október 1873 á Giljalandi í sömu

sýslu). Jonathan var kvaddur í Canadaherinn í júníbyrjun

1918 og sendur til herbúðanna í Regma. Sask., en rúmum
mánuði síðar leystur frá herþjónustu (17. júlí 1918); hef-

ir hann svo dvalið með foreldrum sínum síðan.

KJARTAN JÓNASSON HALLDÓRSSON.

Fæddur 22. júlí 1884, í íslenzku bygðmni suður af Hallson

í Norður Dakota. Foreldrar: Jónas Halldórsson og Jóhanna

Jónsdóttir frá Ytra-Laugalandi í Eyjafirði. Gekk í hermn

23. maí 1918. Fór til Englands 25. júní frá Winnipeg. Var

við æfmgar, þegar vopnahlé var sett. Atti tvívegis að send-

ast með fleirum til Frakklands, en herbúðin sett í sóttkví

í hvorttveggja skiftið, svo enginn fór þaðan. Kom til baka

til Canada seint í júní 1919. Giftist 18. maí 1918 Mable

Shewfelt frá Larivier, Man., af írskum ættum. Eiga þau
hjón tvö börn. Kjartan býr í Winnipeg og stundar trésmíðar.

R.ífJ'H E. H.-lLLDOR.s-SO.X isj^i IH/.

EDWIN P. HALLGRÍMSSON.

Fæddur 12. marz 1897 að Glenboro P. 0., Manitoba. Sonur

Bærings Hallgrímssonar og Sigurborgar Christophersdóttur,

búandi í Argylebygð. Edwin gekk í herinn 21. maí 1918
og hafði ekki lokið heræfingum hér í landi, þegar vopnahlé

var sett. Fór því aldrei úr Canada. Hann stundar landbún-

að með foreldrum sínum.
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JÓN J. HALLGRÍMSSSON.

Fæddur 13. marz 1889 á Vakursstöðum í Vopnafirði. For-

eldrar: Jón Hallgrímsson frá Vakursstöðum og Sigríður Guð-
valdadóttir frá Hámundarstöðum í Vopnafirði. Jón gegndi

herkalli 6. september 1918 og var skipaður í hjúkrunardeild

hersins. \'ar ekki farmn úr landi, þegar vopnahlé var sam-

ið. Var leystur frá herþjónustu 2. janúar 1919. Stundar

trésmíðar í Mmneota, Minnesota, U. S. A.

SIGURÐUR HALLGRIMSSON.

Fæddur að Garðar í Norður Dakota, U. S. A., 26. júní

1895. Foreldrar: Þorsteinn Hallgrímsson, ættaður úr Þing-

eyjarsýslu, og Elízabet Hallgrímsdóttir, ættuð úr Eyjafirði.

Sigurður gekk í herinn 18. júní 1918. Fór ekki utan. Var

leystur frá herþjónustu 10. janúar 1919. Stundar bænda-

vinnu að Framnes P. 0., Manitoba.

Lieut. DANÍEL HANNESSON.

Fæddur að Syðri-Brekkum í Skagafirði 4. maí 1896. Son-

ur Benedikts Hannessonar búfræðings frá Hofsstaðaseli í

Skagafirði. V ar Benedikt ættaður úr Hjaltadal, sonur Hann-

esar og Jóhönnu, sem bjuggu á Karvelsstöðum í Hia'tadal og

dóu bæði sama ár og Henedikt fæddist. En móðir Danícls

er Sigrún Daníelsdóttir, ólafssonar prests að Viðvík í Skaga-

firði, en móðir Sigrúnar var Svanhildur Loptsdóttir frá Sand-

nesi á Upsaströnd. Daníel fluttist með foreldrum sínum til

Ameríku; settust þau að á Mountain, N. D. Fluttist til Winni-

peg og vann við verzlunarstörf ; útskrifaðist af verzlunar-

skóla, og hefir unnið ýmist við bókhald eða sem farandsali

fyrir verzlunarfélag í Winnipeg, Manitoba, þar til 5. apríl

1918, að hann innritaðist sem siálfboði í flugher Englands.

Fór til Englands 6. október 1918. Kom heim 16. apríl

1919.
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HAXNIÍS HAXXESSON {sj\i HI).

HANNES A. HANNESSON.

Er fæddur í Pembina í NoríSur Dakota 19. júní 1900. Son-

ur þeirra Jóhanns Hannessonar, Hannessonar, úr Norður

Þingeyjarsýslu, og Hansínu Hansdóttur frá Gimli (aettaður

úr Þingeyjarsýslu). Hannes var til heimilis hjá foreldrum

sínum í Cavalier í Norður Dakota, er hann var kvaddur í

Bandaríkjaherinn 9. október 1918, rúmum mánuði áður en

vopnahlé var sett. Hann var því aldrei sendur úr landi.

Lieut. TRYGGVI HANNESSON.

Fæddur að Churchbridge, Sask., 1 1. ágúst 1891. Foreldrar:

Arni Hannesson frá Marbæli í Skagafirði og Guðrún Hail-

grimsdóttir frá Torfalæk í Húnavatnssýslu, nú búandi að Isa-

íold P. 0., Manitoba. Tryggvi gekk í canadiska flugliðií

4. marz 1918, og var við flugæfingar í Ontariofylki. þar til

stríðinu lauk. Var leystur frá herþjónustu 3. marz 1919.

Hann stundaði járnvöruverzlun með Jóni bróður sínum, í

bænum Langreuth í Manitoba, áður en hann gekk í herinn.

VALDIMAR HELGI HANNESSON.

Fæddur 19. ágúst 1896 að Mountain, Norður Dakola, U. S. A.

Foreldrar: Frímann Hannesson frá Reykjarhóli í Víðimýrar-

sókn í Skagafirði og Helga Jóhannesdóttir frá Hóli í Goðdala-

sókn í Skagafjarðarsýslu. Frímann býr að Upham, N. D.

Valdimar gegndi herkalli 1. marz 1918 og var skipaður til

þjónustu innan lands, þar til hann fékk lausn frá herþjónustu,

að vopnahléi fengnu.



318 AllXXIXGARRIT ÍSLEXZKRA HERMANNA

KAFFON HANSSON.

Fæddur 30. apríl 1898 að Garðar. N. D.. U. S. A. Foreldrar:

V'igfús Snæbjörnsson Hansson frá Hrísum í Snæfellnessýslu

og Margrét Bjarnadóttir frá Garði í Skagafirði. Kaffon

gegndi herkalli og gekk í fluglið Bandaríkjanna 12. janúar

1918. Sigldi til Frakklands 23. apríl það ár. Kom heim

áftur 27. febrúar 1919. Stundar landbúnaðarvinnu.

LEO HANSSON.

Fæddur 8. október 1897 að Garðar, Norður Dakota, L). S. A.

Foreldrar: Vigfús S. Hansson frá Hrísum í Snæfellsnessýslu

og Margrét Bjarnadóttir. Jónssonar. frá Garði í Skagafirði.

Leo gegndi herkalli 26. ágúst 1918 og var skipaður í hjúkr-

unardeild hersms. við Lewis heræfingastöðma í Washmgton-

ríki. og þar þjónaði hann. þar til að hann var leystur frá her-

þjónustu 1. ágúst 1919.

SIGURBJÖRN HANSSON.

Fæddur 27. júní 1894 að Mountain. N. D., U. S. A. Foreldrar:

Albert Sigurbjörnsson Hansson frá Jarlsstöðum í Bárðardal

í Suður-Þingeyjarsýslu og Sigríður Sigurðardóttir. Erlends-

sonar. frá Klömbrum í Reykjadal í Suður-Þingeyjarsýslu.

Sigurður hafði heimili að Edinburg, Norður Dakota, U. S. A.,

jjegar hann gegndi herkalli 29. marz 1918. Hann tók þátt

í orustum á Frakklandi. Særðist þar í orustunni um Argonne

skóginn 28. september 1918. Kom heim aftur8. maí 1919.
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A. S. HELGASON.

Fæddur í Hvammi í Landamannahreppi í Rangárvallasýslu.

Sonur Eyjólfs Jónssonar j^ar. Gekk í Bandaríkjahermn, en

iipplýsingar um hann að öðru leyti ekki fáanlegar. Hann

er kvæntur Guðlaugu Jónsdóttur frá Klofa í sama hreppi,

og hefir heimih í Los Angeles í Cahforna, U. S. A.

Serge.int .\RNI HELGASON.

Fæddur 16. marz 1891 í Hafnarfirði á Islandi. Foreldrar:

Helgi Sigurðsson frá Hafnarfirði og Sigríður Jónsdóttir, ætt-

uð úr Biskupstungum, en ólst upp á Setbergi við Hafnarfjörð,

þar sem faðir hennar bjó lengst af. Árni gegndi herkalli 26.

apríl 1918 og sigldi til Frakklands 31. þess sama mánaðar.

Hann tók þátt i orustunni miklu við Argonneskógmn. Særð-

ist ekki. Hann fékk lausn úr herþjónustu 30. júní 1919.

Gengur á búnaðarskóla.

ELIS HELGASOX isjá III).

INGÓLFLR HELGASON.

Fæddur 17. júní 1895 að Baldur P. 0., Manitoba. Sonur

Jónasar Helgasonar frá Grænavatni í Mývatnssveit og Sigríð-

ar Sigurðardóttur frá Ingjaldsstöðum við Skjáifandafljót í

Þingeyjarsýslu. Gekk í Fort Garry riddaraliðið I. jan. 1918.

Sigldi til Englands 24. júlí það ár. Var ekki sendur á víg-

völl, og kom aftur til Canada 14. júní 1919. Stundar land-

búnaðarvinnu.
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JOHN C. HENRV.

I leitir léttu nafni Jón Þorsteinn Karl. Fæddur í Winnipeg 2.

desember 1895. Sonur þeirra Jóns Hreggviðs Jónssonar

(vanalega nefndur Henry), Tómassonar, er lengi var á Hól-

um í Hjaltadal í Skagafjarðarsýslu, og Ingveldar Jónsdóttur

Þorstemssonar og konu hans Sólveigar Bjarnadóttur frá Y tri-

Hraundal í Hraunhreppi í Mýrasýslu, — nú búsett nálægt Pet-

ersfield P. 0., .Manitoba. John gekk í herinn 4. júní 1918

og var sendur til Englands 25. júlí sama ár. Gat ekki verið

við heræfmgar sökum bilunar í fæti, en vann að öðrum störf-

um, þar til 18. nóvember, að Kann var sendur áleiðis heim, og

kom til Canada 6. desember 1918.

THORHALLL'R MAGNÚS HJALMARSSON.

Er fæddur við Akra í Norður Dakota 15. janúar 1894. Fað-

ir hans var Halldór búfræðmgur frá Haugsstöðum í Vopna-

firði, Hjálmarsson frá Brekku í Mjóafirði, Hermannssonar

frá Firði, en móðir Margrét, dóttir Björns Halldórssonar frá

Úlfsstöðum í Loðmundarfirði og Hólmfríðar Emarsdóttur

Scheving. Magnús var kvaddur í Bandaríkjaherinn 1 7.

apríl 1918, og skipaði þar ýmsar lægri stöður (svo sem

Chief Petty Officer, Warrant Machinist o. s. frv.) fram á ár-

ið 1919. Leystur var hann frá herþjónustu það ár. Hann

á heima í Cavalier í Norður Dakota.

VILHELM HJÁLMSSON.

Fasddur 8. september 1892 að Hallson, Norður Dakota, U.

S. A. Foreldrar: Guðmundur Hjálmsson frá Kúskerpl í

Skagafjarðarsýslu og Sigurlaug Guðmundsdóttir frá Miðvöll-

um í sömu sýslu, nú búandi í Augusta, Montana. Vilhelm

gcgndi herkalli 24. júní 1918. Tók þátt í orustum við Meuse

og Argonne. Særðist ekki. Kom heim aftur 22. maí 1919.

Stundar griparækt.
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INGIMUNDUR ELLERT HIALTALIN.

Fæddur 12. júní 1900 að Mountain. Norður Dakota, U.S.A.

Foreldrar: Hjörtur Traustason Hjaltalín, fór til Anienku ár-

ið 1883 frá Nöf á Höfðaströnd í Skagafirði, og Elín Sigurðar-

dóttir, ættuð frá Litlu-Brekku í Hörgárdal í Eyjafjarðarsýsiu,

nú búandi að Bellingham, Wash., U. S. A. Ingimundur

gegndi herkalh í september 1918, og var við æfingar á her-

æfingaskóla í Pullman, Wash., þegar vopnahlé var samið.

Hann var leystur frá þeirri þjónustu 20. desember 1918.

Hann hefir heimili og atvinnu í Belhnghamborg.

PÉTL'R HOFFMAXX (sj\i III).

JÓN HOLM.

Faeddur 8. júní 1892 að Hólalandi í Borgarfirði austur. For-

eldrar: Gunnar Holm, sonur Jóns Stefánssonar frá Hólalandi

og konu hans Láru Þórðardóttur frá Hákonarstöðum, — og

Guðný Stefánsdóttir, Abrahamssonar frá Bakkagerði í Borg-

arfirði, en móðir hennar Rannveig Jónsdóttir, ættuð af Norð-

urlandi (Gunnarsætt). Jón er til Heimilis að Hayland, Man.

Jón gekk í herinn 12. júní 1918, og var í Halifax á skipinu

Cartier. Fékk lausn 2. apríl 1919 og vinnur nú við vélasölu.

JÓN SIGURÐSSON HOLM.

Fæddur 22. nóvember 1899 íStrandhöfn í Vopnafirði í Norð-

ur-Múlasýslu. Sonur Sigurðar Holm og Guðrúnar Jónsdóttur,

sem bæði eru ættuð úr Hornafirði í Austur-Skaftafellssýslu.

Fluttust vestur um haf árið 1 902 og settust fyrst að í Minne-

sota. Eftir tveggja ára dvöl þar fluttu þau til Winnipeg, en

farin þaðan (eftir 10 ára dvöl) til Nýja íslands, og tóku þeir

feðgar lönd í Framnesbygð. Hann innritaðist í herinn 1 7.

júní 1918 og fór til Englands í júlí, og var við heræfingar,

þar til stríðið endaði. Kom heim 18. september 1919, heill

og hraustur.

21
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HELGI HORNFJÖRÐ.

Fæddur að Isafold P. 0., Man., 3. júlí 1897. Foreldrar hans

eru Jón Jónsson Hornfjörð frá Setbergi í Nesjum í Skaftafells-

sýslu, og Guðleif Árnadóttir frá Görðum í Mjóafirði austur,

nú til heimilis að Framnes, Man. Hann innritaSist í herinn 4.

júní 1918, en fékk lausn í janúar 1919. Stundar bænda-
vmnu.

STEPHAN GUÐMUNDUR HÚNFORD.

Fæddur að Markerville, Alberta, 22. marz 1896. Foreldr-

ar: Jónas Jónsson Húnford, ættaður frá Lýtmgsstöðum í

Skagafjarðarsýslu, og Margrét S. Bjarnadóttir, ættuð frá

Eiðsstöðum í Blöndudal. Stephan gekk í herinn í byrjun

maímánaðar 1918 og sigldi til Englands í ágúst það ár. Var

þar við heræfingar, þegar stríðinu lauk. Kom aftur til Can-

ada í júní 1919. Stundar nú landbúnaðarvinnu, eins og áður.

/m^
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GUSTAV EDWARD ISAACSON.

Fæddur að Garðar, Norður Dakota, U. S. A. 10. desember

1894. Foreldrar: Páll Isaksson og Sigríður Eyjólfsdóttir,

ættuð úr Árnessýslu, nú búandi að Brown P. 0., Manitoba.

Gustav gekk í herinn 14. júní 1918, og var við heræfingar á

Englandi, þegar vopnahlé var samið. Kom til baka 25.

september 1919. Stundar landbúnaðarvinnu og smíðar.

SIGURGEIR VALDIMAR ISAACSON.

Fæddur að Garðar, Norður Dakota, U. S. A., 4. ágúst 1892.

Foreldrar: Páll Isaksson og Sigríður Eyjólfsdóttir, bæði ætt-

uð úr Árnessýslu á Islandi, en nú búandi að Brown P. 0.,

Manitoba. Sigurgeir gekk í herinn 14. júní 1918. Var við

heræfingar á Englandi, þegar stríðmu lauk. Afturkommn

25. júní 1919. Stundar landbúnaðarvmnu.

AÐALSTEINN EINARSSON ISFELD.

Fæddur 1 1. ágúst 1897 að Big Pomt, Manitoba. Foreldrar:

Einar Eiríksson Isfeld frá Fjarðarkoti í Mjóafirði í S.-Múla-

sýslu og Jónína Guðrún Friðfinnsdóttir, úr Þingeyjarsýslu.

Aðalsteinn gekk í herinn 3. maí 1918 og fór til Englands

mánuði síðar. Kom aftur til Canada í júlí 1919, og var

veikur árlangt eftir afturkomu sína. Var þá ýmist á sjúkra-

húsum eða undir læknishendi heima hjá sér, að Langreuth

P. 0., Manitoba.

^^^^^s
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EIRÍKLR P. ÍSFELD.

Fæddur 27. júní 1893. Stundaði bakaraiðn að Winnipeg

Beach áður en hann gekk í herinn. Foreldrar: Páll Eiríks-

son ísfeld frá Fjarðarkoti í Mjóafirði í Suður-Múlasýslu og
Anna Guðrún Pálsdóttir, settuð frá Núpskötlu á Melrakka-

sléttu í Þingeyjarsýslu. Eiríkur gekk í herinn 10. maí 1918.

Fór til Montreal í Austur-Canada og var þar við heraefmgai

í 4 mánuði. Var leystur frá herþjónustu 12. deseniber

1918. Býr nú með föður sínum að Nes P. 0., Manitoba.

Hann er kvæntur Petrínu Ólínu Revkdal.

HRINGUR ISFELD.

Sonur Kristjáns Magnússonar Isfeld og Helgu Tómasdóttur,

sem búa að Cypress River, Manitoba. Foreldrar Kristjáns

voru þau hjón Magnús og Kristín, er bjuggu að Fótaskinni í

Aðal-Reykjadal í Þingeyjarsýslu, en Foreldrar Helgu þau

Tómas og Margrét, er bjuggu að Litluvöllum í Bárðardal í

Þingeyjarsýslu. Hringur innritaðist í 44. herdeildina 5. jan-

úar 1918 og fór frá Canada í apríl sama ár. Særðist viS

Cambrai 28. september það ár. Hann kom heim aftur 27.

marz 1919.

r^.

GUDLAUGUR JACOBSON.

Fæddur í Geysisbygð í Nýja Islandi í Manitoba, og stundaði

landbúnað í þeirri bygð áður en hann innntaðist í 82. deild

Canadahersins 14. júní 1918. Fór með þeirri deild áleið-

is til Englands 24. júlí það sama ár. Var leystur úr herþjón-

ustu 24. júní 1919. Stundar nú landbúnað.



LIÐS-MANNASKRA 325

SIGURÐUR JÓELSSON.

Fæddur 26. janúar 1896 að Baldur, Manitoba. Foreldrar:

Jóel Jósepsson frá Skörðum í Dalasýslu og Steinunn Jónas-

dóttir frá Vífildal í Dalasýslu. Sigurður gekk í herinn I 7.

maí 1918. Var við heraefingar í Canada, þegar vopnahlé

var sett. Stundar landbúnað.

ÁRMANN JÓHANNSSON.

Fæddur í Baldurbæ í Manitoba 1 6. febrúar 1 897. Foreldrar

:

Kristján Jóhannsson frá Glaumbæ í Aðal-Reykjadal í Suður-

Þmgeyjarsýslu og Sigríður Magnúsdóttir frá Efra-Hreppi í

Skorradal í Borgarfjarðarsýslu. Ármann gekk í herinn 28.

maí 1918, en var leystur frá hei'lijónustu í nóvember það ár.

Hann stundar landbúnað að MarkerviIIe, Alberta, þar sem

foreldrar hans búa.

BJARNI G. JÓHANNSSON.

Er fæddur við Hallson í Norður Dakota 13. ágúst 1895.

Sonur Gísla bónda Jóhannssonar við Hallson, er ættaður er

úi Húnavatnssýslu, og Mettu Nilsdóttur Petersen; var faðir

hennar af dansk-íslenzkum ættum og flutti af Skagafirði til

Vesturheims 1883. Var kvaddur í Bandaríkjaherinn 14.

ágúst 1918 og gekk í flugliðið, 39. sveit. Með henni var

hann til stríðsloka. Hann er til heimihs hjá foreldrum sín-

um við Hallson.
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FRIÐRIK STEFÁN JÓHANNSSON.

Fæddur í Winnipeg 1894. Foreldrar: Sigmundur Jóhanns-

son frá Húsabökkum í Skagafirði og Sigurbjörg Jóhannsson,

úr sömu sýslu, nú til heimilis að Brown P. 0., Man. Frið-

rik innntaðist í hermn í Saskatchewan 20. apríl 1918. Fór

frá Canada 16. júní sama ár. Komst aldrei til vígvallar,

vegna veikinda (mflúenzu) á Englandi. Fékk lausn úr hem-
um 26. júní 1919. Stundar nú atvinnu sem búðarmaður.

HALLDÓR JÚLIUS JÓHANNSSON.

Fæddur 1. júlí 1895 að Tindastól P. 0., Alberta. Sonur

Gunnars Jóhannssonar, úr Þingeyjarsýslu, og Þorbjargar

Gestsdóttur, úr Arnessýslu á Islandi. Halldór gekk í herinn

13. maí 1918. Sigldi til Englands 10. ágúst 1918. Var

|)ar, þegar vopnahlé var sett. Kom aftur til Canada 26. júlí

1919. Stundar landbúnað.

JÓHANN BJARNASON JÓHANNSSON.

Fæddur að Geysir P. 0., Manitoba, 18. júlí 1897. Foreldr-

ar: Bjarni Jóhannsson, ættaður úr Húnavatnssýslu, og Stein-

þóra Þorkelsdóttir, ættuð úr Gullbringusýslu á Islandi. Jó-

iiann gekk í herinn 14. marz 1918, en veiktist, og var ekki

farinn úr landi, þegar stríðinu lauk. Hann stundar landbún-

að með foreldrum sínum.
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JÓHANN TRYGGVI JÓHANNSSON.

Fæddur 24. desember 1886 í Hrísey í Eyjafirði á Islandi.

Foreldrar: Gunnlaugur Frímann Jóhannsson frá Þverá í

Svarfaðardal í Eyjafjarðarsýslu og Elín Jónsdóttir frá Brita

á Þelamörk í sömu sýslu. Jóhann gekk í herinn 1 1 . maí

1918 og var leystur frá herþjónustu 25. febrúar 1919. Hann

er járnsmiður og stundar nú þá atvmnu. Faðir hans býr í

Selkirk, Man., en móðirin er dám.

STURLAUGUR HALLDÓR JÓHANNSSON.

Fæddur 25. janúar 1896 að Bifröst, Manitoba. Foreldrar

hans eru þau Hjálmar Jóhannsson og Guðbjörg Sturlaugsdótt-

ir, bæði ættuð úr Laxárdal í Dalasýslu. Faðir hans býr að

Bifröst, Man., en móðirin er dáin. Sturlaugur innritaðist í

herinn 9. maí 1918. Hann fór frá Winnipeg 25. júlí sama

ár, yfir til Englands, en var ekki sendur til Frakklands. Kom
heim aftur 24. júní 1919. Hann stundar landbúnað.

WALTER ELLERT JÓHANNSSON.

Fæddur í Winnipeg 25. ágúst 1897. Foreldrar: Guðmund-

ur Jóhannsson, Arasonar, frá Landbrotum í Hnappadals-

sýslu, og Sigurlaug Jakobína Arngrímsdóttir, Sigurðssonar,

frá Snóksdal í Dalasýslu. Ellert gekk í herinn 9. janúar

1918. En með því að hann er hljómfræðingur, var hann,

þegar til Englands kom, ekki sendur á vígvöll, heldur skip-

aður í hornleikaraflokk á Englandi, og vann í honum, unz

hann var leystur frá herþjónustu 27. júní 1919.
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ALEXANDER ARCHIBALD A. JOHNSON.

Fæddur að Hallson í Norður Dakota, en óvíst hvenær.

Sonur Ágústs Jónssonar frá Sörlatungu í Hörgárdal í Eyja-

fjarðarsýslu og Margrétar Engilráðar Árnadóttur frá Ein'ks-

stöðum í Svartárdal í Húnavatnssýslu. Gekk í Canadaher-

inn með hmum fjórum bræðrum sínum og var þar nokkurn

tíma, þar til hann fékk lausn frá herþjónustu.

ÁGÚST ALECK JOHNSON.

Fæddur 1 1. september 1891 í Marshall, Minnesota, U. S. A.

Foreldrar. Guðjón Jónsson úr Köldukmn og Sigurveig Em-
arsdóttir frá Hafursstöðum í Norður-Þingeyjarsýslu (nú bæði

dáin). Ágúst gegndi herkalli 24. júní 1918. Sigldi til

Frakklands 14. september það ár. Tók þátt í Argonne-

orustunni miklu, og var þar á eftir í deild þeirri, sem fylgdu

Þjóðverjum inn á Þýzkaland, og í gæzluhði Bandarikjanna

þar alt til 25. ágúst 1919, að hann var leystur frá herþjón-

ustu. Ágúst er rafleiðslufræðingur og hefir aðsetur í Minnea-

polis í Minnesota.

ANDRÉS THOMAS STEFÁXSSOX JOHXSOX (sjá HI).

ÁRMANN FRIÐDÓR JOHNSON.

Fæddur 26. maí 1895 að Brú P. 0., Manitoba. Foreldrar:^

Jón S. Johnson frá Skipalóni í Eyjafjarðarsýslu og Guðný

Friðfinnsdóttir frá Þorvaldsstöðum í Breiðdal i Suður-Múla-

sýslu. Ármann gekk í herinn í maímánuði 1918. Var ekki

farinn úr landi, þegar stríðið endaði. Hann stundaði verzl-

unarvinnu í bænum Baldur í Manitoba, áður en hann gekk í

herinn.

ARXGRIMUR JÚHAXX MAoXfSSOX JOHXSOX isjá III)
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ÁRNI S. JOHNSON.

Fæddur 3. ágúst 1892 að Garðar P. 0., Norður Dakota, U.

S. A. Sonur Sigmundar Jónssonar frá Hjarðarhaga á Jökul-

dal og Soffíu Björnsdóttur, Guðmundssonar frá Skógum í

Vopnafirði í Norður-Múlasýslu. Árni gekk í herinn í janúar

1918. Hann tók þátt í orustum við Kemmel og Ypres á

Frakklandi. Kom aftur tii Canada 5. apríi 1919. Hann
hefir heimili í Wmnipeg og stundar aðgerðir á bifreiðum.

ÁRNI VALDEMAR JOHNSON.

Er fæddur við Mountain í Norður Dakota 1. janúar 1897.

Sonur JDeirra Sigurðar Johnson og fyrri konu hans, er bjuggu

við Mountam. Arni var kvaddur í Bandaríkjaherinn 5. nóv-

ember 1918, nokkrum dögum áður en stríðinu sleit; var

Jdví ekki sendur burtu.

ÁSGEIR ÁSGEIRSSON JQHNSON.

Sonur Ásgeirs Jónssonar frá Skaga í Dýrafirði í Isafjarðar-

sýsiu og Sigríðar Þórðardóttur, nú gift Þorsteini Þorsteins-

syni að Beresford, Man. Ásgeir innntaðist í herinn 1 5. janú-

ar 1918, og fór yfir til Frakklands. Ásgeir var hveitikaup-

maður og landbóndi áður en hann fór í herinn.
y'
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BENEDIKT B. JOHNSON.

Fæddur 14. desember 1896 í Pembina, N. D. Foreldrar:

Benedikt Jónsson, ættaður frá Hólum í Hjaltadal, og Kristin

Baldvinsdóttir, ættuð frá Hjartarstöðum í Eiðaþinghá. Innrit-

aðist í herinn 20. maí 1918. Fór til Englands 25. júh' sama

ár. Kom heim aftur 24. júní 1919. Stundar landbúnað að
Howardville, Manitoba.

BERGÞÓR EMIL JOHNSON.

Fæddur á Mikley í Manitoba I. ágúst 1896. Foreldrar:

Einar Jónsson frá Beingarði í Hegranesi og Oddfríð-

ur Þórðardóttir frá Ánabrekku í Borgarhreppi í Mýrasýslu,

búandi að Lundar P. 0., Manitoba. Bergþór gekk í canad-

iska flugliðið í apríl 1918, en var ekki kominn úr landi, þeg-

ar vopnahlé var samið. Hann er skólakennari.
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CARL SIGURÐUR LOÐVIK JOHNSON.

Fæddur í Glenboro, Man., 4. desember 1898. Foreldrar

hans eru Björn Benediktsson Björnssonar frá Víkingavatni

og Sigríður Jónsdóttir frá Ketilsstöðum á Tjömesi. Þegar

Carl var sex mánaða gamall tóku hann til fósturs þau hjónm

Gísli Johnson frá Múla í Álfafirði í Suður-Múlasýslu og Þóra

Gísladóttir Johnson frá Gröf í Hrunamannahreppi í Árnes-

sýslu. Eru þau nú búsett á Gimh. Carl ber nafn fósturfor-

eldra sinna og var hjá þeim, þar til hann í marz 1918 gekk

í hermn. Innntaðist hann í Fort Garry riddaraliðsdeildina.

Fór til Englands um sumanð og var þar við heræfmgar, þar

til í júní 1919, að hann koma til baka heim. Á næsta vetri

í janúarmánuði, kvæntist hann og er nú búsettur í Wmnipeg.

GHRISTINN SIGURJÓN JOHNSON.

Fæddur 8. maí 1887 í Minneota, Minnesota. U. S. A. For-

eldrar: Arni Sigvaldi Jónsson, Jónssonar frá Grímsstöðum á

FjöIIum, og Sigríður Vigfúsdóttir, Jósepssonar, Arngrímsson-

ar, frá Haugsstöðum í Vopnafirði. Christinn gegndi her-

kalli 25. júlí 1918. Sigldi til Frakklands 7. september það

ár. Var aðeins ókominn á vígvöll, þegar vopnahlé var sam-

ið. Kominn aftur 13. janúar 1919. Er til heimilis í Minne-

ota og stundarprentiðn.

FRIÐRIK VALDIMAR A. JOHNSON.

Fæddur að Hallson, Norður Dakota, U.S.A., 3. janúar 1894.

Foreldrar : Ágúst Jónsson frá Sörlatungu í Hörgárdal í Eyja-

fjarðarsýslu og Margrét Engilráð Árnadóttir frá Eiríksstöðum

í Svartárdal í Húnavatnssýslu. Gekk í herinn 14. maí 1918.

Fór til Englands í júlí það ár. Var við heræfingar, þegar
stríðið endaði. Kom aftur til Canada 22. júní 1919. Stund-

ar landbúnað.
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GUSTAV ADOLF JOHNSON.

Fæddur 16. ágúst 1898 á Akureyri við Eyjafjörð. Foreldr-

ar: Sigtýr Jónsson frá Brautarholti í Svarfaðardal í Eyja-

fjarðarsýslu og Guðrún Snorradóttir, ættuð úr Reykjavík á

ísJandi, nú búandi að Blaine, Wash., U. S. A., og þar hafði

Gustav heimili áður en hann gegndi herkalli í júnímánuði

1918. Gekk í fótgöngulið Bandaríkjanna og var við her-

æfmgar í Los Angeles, California, þar til í nóvember 1918,

þegar vopnahlé var samið, að hann var leystur frá herþjón-

ustu. Gustav er háskólagenginn og stundar nú tannlækn-

inganám í Los Angeles, Cahfornia.

GUNNAR S. JOHNSON.

Fæddur 1 5. janúar 1895 í Spanish Fork, Utah, U. S. A. For-

eldrar: Jón Jónsson (vefari) frá Þingeyrum í Húnavatns-

sýslu og Ingveldur Eiríksdóttir, Ólafssonar frá Brúnum.

Gunnar gegndi herkalli 26. júní 1918 og sigldi til Frakklands

9. ágúst það ár. Var á orustuvelli frá 26. september til 5.

nóvember. Særðist ekki. Kom heim aftur 22. maí 1919.

Hefir heimili í Spanish Fork og stundar algenga vinnu.

GISLI JOHNSON.

Fæddur 5. janúar 1893 að Mountain, Norður Dakota, U.S.A.

Foreldrar: Þorleifur Jónsson frá Móafelli í Skagafirði og

Jakobína Jónsdóttir frá Hundadal í Dalasýslu, nú búandi að

Point Roberts, Wash. Gísli gegndi herkalli 5. marz 1918.

Gekk í sjólið Bandaríkja, og var skipaður á herskipið "Cra-

ven", og síðar færður yfir á skipið "Panaman". Hann fór

5 ferðir á milli Nevv York og Frakklands. Var leystur frá

herþjónustu 1. júlí 1919. Stundar fiskiveiðar.
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HENRY J. JOHNSON.

Fæddur 26. apríl 1897 í Spanish Fork, Utah, U. S. A., og

stundaði landbúnað þar áður en hann gekk í herinn. For-

eldrar hans: Árni Árnason, Jónssonar, og Sólveig Sveinsdótt-

ir; þau bjuggu að Vilborgarstöðum í Vestmannaeyjum, en

nú í Spanish Fork. Henry gegndi herkalli 1 . september ár-

ið 1918, en var ekki farmn úr landi, þegar stríðið endaði.

Var leystur frá herþjónustu 24. febrúar 1919. Stundar

landbúnað, eins og áður.
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JOHN MAGNCSSON JOHNSON.

Fæddur 31. marz 1890 að Mountain, Norður Dakota, U.S.A.

Foreldrar: Magnús Jónsson, fæddur á Silfrastöðum í Blöndu-

hlíð í Skagafirði, en ólst upp á Irafelli í sömu sveit, og Oddný
Jóhannesdóttir, ættuð frá Tjörn í Aðal-Reykjadal í þingeyj-

arsýslu, nú búandi að Edinburg, Norður Dakota. John gegndi

herkalli 24. júní 1918 og sigldi til Frakklands 16. ágúst þa?i

ár. Var tvær vikur í skotgröfum Bandaríkjamanna þar, áð-

ur en stríðið endaði. Særðist ekki. Kom heim aftur 9.

júní 1919. Vinnur við járnbrautarstöðvar í Grand Forks,

Norður Dakota. John er kvæntur ungfrú Júiíu Samson.

JÓN KRISTJÁN JOHNSON.

Fæddur 25. apríl 1895 á Hámundarstöðum við Eyjafjörð.

Foreldrar: Þorsteinn Jónsson frá Kífsá í Eyjafjarðarsýslu

og Guðrún Ingibjörg Þórðardóttir frá Þernuskeri við Eyja-

fjörð. Jón gekk í herinn 4. júní 1918. Sigldi til Englands

4. ágúst það ár. Kom aftur til Canada 4. júní 1919. Stund-

ar fiskiveiðar.

Lieut. JÖN MAGNÚS JOHNSON.

Fæddur 18. desember 1893 að Upham, Norður Dakota, U.

S. A. Foreldrar: Stefán Jónsson frá Einfætisgili í Bitru-

hreppi í Strandasýslu og Hólmfríður Hansdóttir Hjaltalín frá

Litlahrauni í Hnappadalssýslu, nú búandi að Upham. Jón

gegndi herkalli 6. september 1918 og sigldi til Frakklands

23. þess sama mánaðar, sem Lieutenant. Kom heim

aftur 12. ágúst 1919. Jón var námsmaður áður en hann

gekk í herinn.
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JÓN M. JOHNSON.

Faeddur í Winnipeg 30. marz 1894. Sonur Markúsar Jóns-

sonar og Margrétar Jónsdóttur, sem lengi hafa búið í grend

við Baldurbæ í Manitoba. Þau hjón eru bæði úr Dalasýslu

á íslandi. Jón gekk í herinn 9. júh' 1918, og var við her-

æfingar hér í Canada, þegar stríðinu lauk. Hann btundar

landbúnað með foreldrum sínum að Baldur. Hann er giftur

konu að nafni Kristín Magnúsína.

JÓN MARTEINN VIGLUNDSSON JOHNSON.

Fæddur árið 1891 í Brandonbæ, Manitoba. Foreldrar:

Víglundur Jónsson, Bjarnasonar, frá Dýrafirði í Isafjarðar-

sýslu, og Ingibjörg Jónsdóttir, Sigurðssonar, frá Sauðárkróki

í Skagafirði. Jón gekk í herinn 18. maí 1918 og var skip-

aður til formensku við skipasmíðar í Borginni Halifax í Nova
Scotia fram að jólum það ár, að hann var leystur úr herþjón-

ustu. Áður en hann gekk í herinn hafði hann heimiH að

Gimli, Manitoba.

JÓNAS KRISTINN BÖDVARSSON JOHNSON.

Fæddur að Wild Oak P. 0., Manitoba, 14. september 1889.

Foreldrar : Böðvar Jónsson frá Auðsholti í Ölfusi í Árnessýslu

og Guðrún Tómasdóttir frá Litia-Ármóti í Flóa í Árnessýslu.

Jónas gekk í herinn 17. maí 1918. Fór til Englands í júlí

það ár. Var við heræfingar, þegar vopnahlé var sett. Kom
aftur til Canada 24. júní 1919. Stundar landbúnaðarvinnu.
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JÓNAS INDRIÐASON JOHNSON.

Fæddur 22. marz 1897 í Selkirk, Manitoba. Foreldrar Ind-

riði Jónatansson frá Sknðulandi í Suður-Þingeyjarsýslu og

Jónína Jónsdóttir frá Bergsstöðum í sömu sýslu. Jónas

gegndi herkalli í október 1918. Var ekki farinn úr landi,

þegar stríðið endaði, og var leystur frá herþjónustu 24. des-

cmber 1918. Hann er tii heimilis í Aberdeen, Suður Dakota,

U. S. A., og stundar blikksmíði.

JÓNATAN INDRIÐASON JOHNSON.

Fæddur 14. apr. 1890 á Skriðulandi í Suður-Þingeyjarsýslu.

Sonur Indriða Jónatanssonar frá Sknðulandi og Jónínu Jón-

asdóttur frá Bergsstöðum í sömu sýslu. Gekk í hermn í

marzmánuði 1918. Tók þátt í orustum við Cambrai á Frakk-

landi og særðist þar. Kom aftur til Canada í apríl 1919.

Þá sem næst vmnufær. Stundar biikksmíðar í Edmonton í

Albertafvlki.

KÁRI SIGMUNDUR JOHNSON.

Fæddur 15. ágúst 1895 að Garðar P. 0., Norður Dakota,

U. S. A. Sonur Sigmundar Jónssonar frá Hjarðarhaga á Jök-

uldal og Soffíu Björnsdóttur. Guðmundssonar, frá Skógum í

Vopnafirði í Norður-Múlas3''slu. Kári gekk í herinn 24. júní

1918, og tók þátt í orustum við Haute í Alsachéraði, sem

Þjóðverjar tóku af Frökkum eftir stríðið 1870—71, en sem

þeir hafa nú orðið að skila aftur. Hann kom aftur ti! Can-

ada 31. maí 1919 og stundar búskap í Argylebygð. Kári

er kvongaður Önnu Dalmann.
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LARUS ÞÓRARINN A. JOHNSON.

Fæddur 28. nóv. 1894 að Brú P. 0. Manitoba. Sonur Hann-

esar Hannessonar, Jónssonar, frá Þernumýn í Vesturhópi

fjarðarsýslu og Margrét Engilráð Arnadóttir frá Eiríksstöðum

í Svartárdal í Húnavatnssýslu. Lárus gekk í canadiska ndd-

araliðið 1 1. júní 1918. Fór til Englands í júlí það ár. Var

þar við æfingar, þegar vopnahlé var samið. Kom aftur til

Canada 13. júlí 1919. Lárus er fóstursonur Högna Guð-

mundssonar og konu hans, sem búa í Laufási við Lundarbæ

í Manitoba.

Eftirfarandi tvær línur féllu úr greininni um Lárus Þ. A. john-

son, bls. 337, og tvær rangar settar í staðmn,

Fæddur að Hallson, Norður Dakota, U. S. A., 12. júlí 1895.

Foreldrar: Agúst Jónsson frá Sörlatungu í Hörgárdal í Eyja-

MAGNÚS JOHNSON.

Fæddur 10. apríl 1887 í Winnipeg, en hafði heimili í Lang-

icuth, Man., og stundaði þar rakaraiðn áður en hann gekk

i Ft. Garry riddaraliðið í maílok 1918. Foreldrar hans: Gísii

og Guðný Johnson, búandi að Gimli, Man. Magnús var við

heræfingar með deild sinni hér í Canada, þegar stríðinu lauk.

MAGNOS LEO JOHNSON.

Fæddur 28. nóvember 1894 að Brú P. 0., Manitoba. Sonur

Hannesar Hannessonar, Jónssonar, frá Þernumýri í Vesturhóp!

í Húnavatnssýslu, og Margrétar Halldórsdóttur, Árnasonar,

frá Hólkoti í Hörgárdal í Eyjafjarðarsýslu, nú búandi að

Glenboro P. 0., Manitoba. Magnús gekk í herinn 4. júií

1918, en var ekki kominn utan, er stríðinu lauk. Hann
stundar nú landbúnaðarvinnu.

22



338 IIINNIXGARRIT ÍSLEXZKRA HERMAXXA

ÓLAFÖR G. JOHNSON.

Mun vera fædciur á Islandi. Foreldrar Guðmundur Jónsson

og Ásta Helgadóttir frá Hamarsgerði í Lýtingsstaðahreppi í

Skagafjarðarsýslu. er fluttu til Garðar fynr mörgum árum.

Guðmundur er dáinn fyrir mörgum árum, en Ásta býr með
sonum sínum í Garðarbygð í Norður Dakota. Ólafur var

kvaddur í Bandaríkjaherinn 5. september 1918. Hann var

við aðalstöðvar 161. deildar og settur við æfingar í Grant-

herbúðunum í Illinois-ríki. Þar var hann þegar stríðinu

sleit.

OLGEIR JOHNSON.

Fæddur 3. apn'l 1897 í Argylebygð í Manitoba. Foreldrar:

Joseph, sonur Jóns Jónssonai og Aðalbjargar Jónsdóttur, er

bjuggu að Böðvarsdal í Vopnafirði, og Asdís S. Eggertsdótt-

ir, dóttir Eggerts Guðnasonar og Ástríðar þorvarðsdóttur, er

bjuggu að Kolbeinsstöðum í Kolbeinsstaðahreppi í Hnappa-

dalssýslu. Olgeir gekk í herinn 14. apríl 1918, en var ekki

kominn úr landi, þegar stríðinu lauk. Stundar landbúnað.

ÓSKAR TRYGGVI JOHNSON.

Fæddur á Mountain, Norður Dakota, 17. nóvember 1894.

Foreldrar hans eru þau Guðmundur Jónsson, Jónssonar bónda

á Elliðavatni og Guðrúnar Jónsdóttur prests, Matthíasonar í

Arnarbæli og Sigríðar Bjarnadóttur, Helgasonar, og kona

hans Helga Jónasdóttir, ættuð úr Eyjafirði; bjuggu þau á

Hrappsstöðum í Víðidal í Húnavatnssýslu. Óskar gekk í her-

inn 27. júní 1918, en fékk lausn 20. janúar 1919. Hann

fluttist til Canada um vorið 1913 og tók heimilisréttarland

nálægt Amelia, Sask.
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PÁLL RAGNAR JOHNSON.

Fæddur 1 6. ágúst 1 897 að Fremra-Núpi í Núpsdal í Miðfirði

í Húnavatnssýslu. Foreldrar : Guðmundur Jónsson frá Saur-

um í Miðfirði og Ingveldur Arngrímsdóttir, ættuð úr Snæfells-

nessýslu, nú búandi að Geysir P. 0., Manitoba. Páll gekk í

herinn 3. maí 1918 og sigldi til Englands 4. ágúst það ár.

Var þar við æfingar, þegar vopnahlé samdist. Kom aftur

til Canada 24. júní 1919. Stundar landbúnaðarvinnu.

SIGURLAUGUR E. JOHNSCN.

Fæddur 20. október 1896 að Árnes P. 0., Manitoba. Sonur

Einars Jónssonar, úr Mývatnssveit, og Bjargar Illugadóttur,

af Langanesi. Sigurlaugur gekk í hermn 3. maí 1918.

Sigldi til Evrópu 15. júní það ár, en komst ekki á vígvöll áð-

ur en vopnahlé var sett. Kom til Canada aftur 28. júlí 1919.

Stundar landbúnað að Hnausum, Man. Hann er kvæntur

Valgerði E. Markússon.

STEFÁN BENJAMIN JOHNSON.

Fæddur 20. febrúar 1 888 í Mývatnssveit á Islandi. Foreldr-

ar: Benjamín Johnson frá Grænavatni í Mývatnssveit og

Þuríður Jónsdóttir frá Stöng í sömu sveit; þau hjón eru nú

bæði dáin. Stefán var til heimilis að Hallson, Norður Dakota,

U. S. A., þegar hann gekk í Bandaríkjaherinn 22. júlí 1918.

Eftir að hann fékk lausn frá herþjónustu að stríðinu loknu,

flutti hann til Canada og býr nú á landi sínu að Wynyard,

Saskatchewan.
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SVEINN S. JOHNSON.

Er fæddur í Pembina í Norður Dakota 1 1. marz 1885. For-

eldrar hans eru Sigurður Jónsson og Pálína Sveinsdóttir frá

Igilsstöðum í Fljótsdal í Norður-Múlaýslu. Svemn vann við

Y. M. C. A. (Knstilegt félag ungra manna) skrifstofur, er

stofnaðar voru í þjónustu hersms, frá Jjví að Bandaríkin

gengu í stríðið og til ófnðarloka.

THORVALDUR JOHNSON.

Fæddur að Arnes P. 0., Manitoba, 23. október 1897. For-

eldrar hans: Sigurjón Jónsson frá Hörgsdal í Mývatnssveit

og Guðrún Þorvaldsdóttir frá Rein í Hegranesi í Skagafirði.

Thorvaldur gekk í herinn 27. apríl 1918 og innritaði sig í

flugliðið. Hann var skólakennari og háskólanemandi í

Saskatchewanfylki. Fór ekki úr landi, með því að stn'ðinu

lauk rúmum 6 mánuðum eftir að hann gekk í herinn.

VALDIMAR ÁSGEIRSSON JOHNSON.

Fæddur á Islandi 20. apríl 1887. Foreldrar: Ásgeir Jónsson

og Kristín Sveinsdóttir, ættuð úr Miðfirði í Húnavatnssýslu.

Gekk í hennn 12. febrúar 1918. Fór til Englands í júlí það

ár. Var þar við æíingar, þegar stríðið endaði. Kom aftur

til Canada 20. júní 1919. Stundar landbúnað.
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VALTÝR JOHNSON.

Er fæddur við Mountain í Norður Dakota 12. ágúst 1896.

Sonur 'þeirra J. T. Johnson og konu hans, er búa við Moun-

tain. Valtýr var kvaddur í Bandaríkjaherinn 4. júní 1918

og gekk í varðliðið (Provost Guard). I hernum þjónaði

hann til stríðsloka. Faðir hans er Jón Þoriákur, sonur

Bj.örns Jónssonar frá Sleitustöðum í Kolbemsdal í Skaga-

fjarðarsýslu, og Sigríðar Þorláksdóttur, systur Gísia bónda

Þorlákssonar á Frostastöðum í Skagafjarðarsýsiu. Fiuttu

þau vestur um haf 1876; bjuggu fyrst í Nýja tsiandi, síðar

að Halison í Dakota, en eru nú bæði dám. En móðir Val-

týs var Margrét Jóhannsdóttu', Sigurðssonar, fyrri kona

Þorláks.

WALTER JOHNSON.

Fæddur 21. apríl 1891 í Lmcoln County, Mmnesota, U. S. A.

Foreldrar: Daníel Jónsson frá Brekku í Barðastrandarsýsiu

og Arnbjörg Kristjánsdóttir frá Stóra-Múia í Daiasýsiu.

Walter gegndi herkalii í aprílmánuði 1918. Sigldi tii Ev-

rópu í júní það ár. Kom heim aftur 15. júií 1919. Hann

stundar trésmíðar í Mmneota, Mmnesota, en vann í verk-

fræðingadeiid meðan hann var í hernum.

WILFORD THEODORE JOHNSON.

Fæddur 17. apríl 1895 í Spamsh Fork. Utah, U. S. A. Var

skóiakennari í Spanish Fork áður en hann gekk í herinn.

Foreldrar hans : Sigurður Jónsson f rá Akrakoti á Álftanesi í

Guilbringusýslu og Jóhanna Guðmundsdóttir frá Mandai í

Vestmannaeyjum, nú búandi í Spanish Fork. Wilford gegndi

herkalli 15. júní 1918. Var ekki sendur úr iandi. Fékk

iausn frá herþjónustu 5. febrúar 1919. Hann er verkfræð-

ingur. Er kvæntur Verma May Loveless.
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WILLIAM HELGI JOHNSON.

Fæddur í Spanish Fork, Utah, U. S. A., 2 1 . ágúst 1 894. For-

eldrar: Helgi Guðmundsson, Einarssonar Johnson' frá Hólum
í Austur-Landeyjum í Rangárvallasýslu, og Eleanor Jones, af

enskum ættum, nú búandi í Spanish Fork. WiIIiam gegndi her-

kalh 21. apríl 1918. Sigldi til Englands 14. ágúst það ár.

Eftir nokkra dvöl þar fór hann til Frakklands, skömmu fyrir

stríðslok. Var ekki sendur á vígvöll. Var leystur frá her-

þjónustu í desember 1918. Kom heim aftur 29. janúar

1919. Stundar landbúnaðaratvinnu í Utah.

BALDUR NORMAN JÓNASSON.

Fæddur 28. október 1896 í Kelowna, B. C. Foreldrar:

Einar Jónasson, ættaður frá Harastöðum í Dalasýslu, og Jón-

ína I. Sigfúsdóttir frá Veigastöðum í Eyjafjarðarsýslu. Bald-

ur innntaðist í hermn 9. maí 1918. Fór frá Wmnipeg 21.

júlí sama ár. Var gæzlumaður þýzkra fanga. Kom aftur

12. desember 1918. Til heimilis að Gimli, Man.

GUÐMUNDUR FINNBOGI JÓNASSON.

Fæddur 19. október 1895 að Vogar P. 0., Man. Foreldrar

hans eru: Jónas Kristján Jónasson, ættaður úr Skagafirði á

Islandi, og seinni kona hans, Guðrún Guðmundsdóttir, ættuð

úr Breiðdal í Suður-Múlasýslu ; þau búa nú að Vogar P. 0.,

Man. Hann innritaðist í "Ist Depot Batt. of Manitoba" 10,

maí 1918 og fór til Englands 25. júlí sama ár. Veiktist á

Englandi og var á sjúkrahúsi þar til 24. september sama ár.

Eftir að friður var sammn, gekk hann á "Canadian Khaki

University" á Englandi, þar til hann kom til baka til Canada

24. júní 1919.
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HALLDÓR MAGNOS JÓNASSON.

Fæddur 16. desember 1890 að Garðar, Norður Dalcota, U.

S. A. Foreldrar: Guttormur Jónasson frá Keidnakoti í Ar-

nessýslu og Guðlaug Eyjólfsdóttir frá Apavatni í sömu sýslu,

nú búandi að Edmburg, Norður Dakota. Halldór gegndi her-

kalli 9. febrúar 1918 og sigldi frá Bandaríkjunum 29. sept-

ember það ár. Kom heim aftur 3. maí 1919. Stundar

akuryrkju.

SIGURBJÖRN ÓSKAR JÓN.ASSON.

Fæddur á Engimýri við Islendmgafljót 1 1. marz 1896. For-

eldrar hans eru þau Tómas A. Jónasson og Guðrún Jóhann-

esdóttir, bæði eyfirzk, Tómas fæddur á Engimýri í Öxnadal

8. ágúst 1845 (af Hvassafellsættinni), en Guðrún fædd að

Litla-Hóli í sömu sveit I. september 1852. Fluttust til Ame-
ríku 1876 frá Gloppu í Oxnadal. Sigurbjörn gekk í sjóher-

inn 13. maí 1918. Fór frá Winnipeg til Halifax 6. júní

1918. Hann var kyndari í sjóhernum. Kom heim aftur 1 5.

maí 1919. Sigurbjörn stundar bændavinnu hjá föður sínum

við Riverton, Man.

TÓMAS G. JÓNASSON.

Fæddur í Canada ánð 1893. Sonur Ármanns Jónassonar og

Óskar Sigurðardóttur, er bjuggu á Akureyri. Tómas gekk

í herinn 8. apríl 1918, og tók þátt í oruslunni við Mons á

Frakklandi, þeirri síðustu. Kom aftur til Canada 31. marz

1919, þá vinnufær, og stundar nú landbúnað.
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UNVALD ÓSKAR JÓNASSON.

læddur 13. febrúar 1890 að Geysir P. 0., Man. Sonur Jón-

asar Þorsteinssonar og konu hans, ættaðrar úr Skagafjarðar-

sýslu, en nú búandi að Geysir P. 0. Unvald gekk í herinn

23. maí 1918. Var við heræfingar á Englandi, þegar vopna-

hlé var sett. Kom aftur til Canada 24. júní 1919. Stundar

landbúnað.

BJÖRN JÓNSSON.

Fæddur 20. október 1891 á Bakka í Svarfaðardal í Eyja-

fjarðarsýslu. Foreldrar: Jón Sóffoníasson og Svanhildur

Björnsdóttir, sem bjuggu að Bakka og síðar að Neðra-Ási í

Hjaltadal í Skagafjarðarsýslu. Björn flutti til Ameríku árið

1916, og gekk í herinn í Blaine, Wash., U. S. A., 26. ágúst

1918. Var við heræfingar í Lewis-herbúðunum í Washing-

tonríki, þegar stríðið endaði. Var leystur frá herþjónustu

18. marz 1919. Aður en Björn gekk í hermn stundaði hanir

sknfstofustörf.

Sergeant GUÐlMUNDUR JÓNSSON.

Fæddur á Sleðbrjót í Norður-Múlasýslu á Islandi 1 I . janúar

1891 . Sonur Jóns Jónssonar frá Sleðbrjót, fyrrum Alþingis-

manns, og Guðrúnar Jónsdóttur, og eru þau bæði ættuð úr

Norður-Múlasýslu. Guðmundur ólst upp hjá foreldrum

sínum að Sleðbrjót, þar til hann var tólf ára, að þau og hann

fluttust vestur um haf, og hafa lengst af búið góðu búi að

Siglunes P. 0., Manitoba. Guðmundur innntaðist í þá deild

sjóhersins, er nefnist "Royal Naval Canadian Volunteer Re-

serve", 1 1. júní 1918, og var kvaddur til heræfinga austur

til Halifax í Nova Scotia, þar sem hann dvaldi unz vopnahlé

var sett. og hafði þá hlotið Sergeants-nafnbót. Hann var

leystur úr herþjónustu 9. marz 1919, heill heilsu. Fór hann

þá heim til Sigluness, og stundar þar landbúnað og fiski-

veiðar.
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JÓN KRISTJÁN JÓNSSON.

Fæddur í Reykjavík I. júlí 1889. Sonur Jóns Jónssonar frá

Dússkoti í Reykjavík (dáinn) og Ragnheiðar Vigfúsdóttur

frá Reykjum. Jón stundaði bændavinnu og smíðar að Tanlal-

lon, Sask., áður en hann gekk í hermn 15. apríl 1918. Hann

sigldi til Englands 16. júní það ár og kom aftur þaðan 24.

júní 1919.

SIGFÚS FRANK ÁRNASON JÓSEFSSON.

Fæddur að Hraunfelli í Vopnafirði 20. janúar 1892. For-

eldrar: Arni Sigfússon, Jósefssonar, frá Hraunfelli í Vopna-

firði, og Friðrika Helgadóttir frá Vindbelgi við Mývatn, nú

búandi að Glenboro P. 0., Manitoba. Sigfús gegndi herkalli

13. febrúar 1918. Sigldi til Frakklands 17. ágústþað ár. Tók

þátt í orustum á Haute-AIsac svæðirvu. Særðist ekki.

Kom heim aftur 12. júní 1919. Sigfús er kvæntur Elínu

Sigurbjörnsdóttur og stundar landbúnað í grend við Minne-

ota, Minnesota, U. S. A.

FRIÐBJÖRN ARNI JOSEPHSON.

Fæddur að Brú P. 0., Manitoba, 12. nóvember 1894. Son-

ur Þorsteins Jósepssonar, Arasonar, frá Sigríðarstöðum í

Bárðardal, og Hólmfríðar Helgadóttur, Jónassonar, frá

Grænavatni í Mývatnssveit í Þingeyjarsýslu, nú búsett að Sin-

clair, Manitoba. Friðbjörn gekk í herinn 1 1. júní 1918 og

sigldi til Englands 4. ágúst sama ár. Lengra komst hann

ekki áður en vopnahlé var sett. Kom aftur til Canada 24.

júníárið 1919.
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GUNNLAUGUR JOSEPHSON.

Fæddur árið 1889 á Geitastekk í Dalasýslu. Sonur þeirra

Jósepsjónssonar og Ásgerðar Gunnlaugsdóttur; faðirinn dá-

inn, en móðir hans á heima að Otto P. 0., Manitoba.

Hann innritaðist í herinn 9. júh' 1918. Fór aldrei frá Can-

ada. Fékk lausn úr hernum 3. janúar 1919. Stundar tré-

smíðar.

HERMANN JOSEPHSON.

Fæddur 24. febrúar 1889 í Minneota, Minnesota, U. S. A.

Foreldrar: Sigurvm V. Josephson frá Leifsstöðum í Vopna-

firði og Rósa Pálsdóttir frá Hákonarstöðum á Jökuldal í

Norður-Múiasýslu, búandi að Ivanhoe, Minnesota. Hermann
gegndi herkalli 25. júlí 1918. Sigldi til Frakklands 5. ágúst

j^að ár. Tók þátt í Argonne-orustunni miklu. Kom heim

aftur 24. júlí 1919, þá vinnufær. Stundar landbúnað að

Ivanhoe P. 0., Minnesota.

JÓHANN JOSEPHSON.

Fæddur 1 1 . ágúst 1896 í Minneota, Minnesota, U. S. A. For-

eidrar: Hermann Vigfússon, Jósepssonar, frá Torfastöðum í

Vopnafirði, og Aðaibjörg Sigfúsdóttir frá Meium í Vopna-

firði, nú búandi að Minneota. Jóhann gegndi herkalH 21.

marz 1918 og gekk í sjólið Bandarikjanna. Hann var ekki

farinn úr iandi, þegar stríðið endaði. Var ie\'stur frá her-

þjónustu 17. febrúar 1919. Stundar iandbúnað.
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MARVIN 0. JOSEPHSON.

Fæddur 9. desember 1888 að Minneota, Minnesota, U. S. A.

Foreldrar: Jón Josephson og Ingibjörg Arngrímsdóttir frá

Vopnafirði á Islandi. Marvin gegndi herkalli 23. september

1918. Hann var ekki sendur úr landi og var leystur frá her-

J)jónustu 12. apríl 1919. Hann var tii heimilis í Seattleborg,

Wash., og var vélstjóri á mótorbát áður en hann gekk í her-

inn, en stundar nú skipasmíðar.

VILHJALMUR JÓSEPHSSON.

Sonur Björns Josephssonar frá Vestaralandi í Axarfirði og

Guðnýjar Helgadóttur frá Valadal á Tjörnesi í Suður-Þing-

eyjarsýslu. Er fæddur í Argylebygð 31. júlí 18%. Hann var

kvaddur í Canadaherinn í maí árið 1918. Hafði þá stund-

að landbúnað um nokkur ár. Hann innritaðist við 10.

skógartekju- og brautalagningadeildina. Fór frá Canada

austur um haf í júní 191 8, og vann í þarfir hersins þar, unz

hann fékk lausn frá herþjónustu og hvarf heim aftur í júní

1919. Hann hefir nú á hendi 'hveitikaup fyrir samvinnufélag

bænda í Kandahar, Sask.

CARL JOLIUS.

Sonur Júlíusar Guðbrandssonar frá Vatni í Haukadal í Dala-

sýslu og Lilju Guðmundsdóttur, Magnússonar, frá Snóksdal.

Carl gegndi herkalli í San Fransisco, California, U. S. A.

Gekk í stórskotaliðsdeild og fór með henni til Frakklands.

Tók þar þátt í orustum. Aðrar upplýsingar um þenna mann

ekki fáanlegar.
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JÓHAiNN PALSSON KÆRNESTED.

Fæddur 27. september 1895 að Narrows P. 0.. Manitoba.

Sonur Páls Kristjánssonar Kærnested, Jónssonar, frá Skriðu

í Hörgárdal í Eyjafjarðarsýslu, og Guðnýjar Jóhannesdóttur,

ættaðrar úr Dalasýslu á Islandi (látin). Jóhannes innritað-

ist 10. maí 1918 í landvarnarher Canada og var þar um
tveggja mánaða tíma, en 13. júlí sama ár gekk hann í sjóher

Canada og starfaði þar til 28. maí 1919, að hann var leystur

frá herþjónustu. Hann stundar nú landbúnað með föður

sínum að Narrows, Man.

H.l.lRXI KJART.AXSSO.X (sjá 111).

THORLEIRJR KJARTANSSON.

Fæddur við Akra í Norður Dakota, árið 1891. Foreldrar:

Gunnar Kjartansson og Gróa Þorleifsdóttir, er bjuggu að

Kleppjárnsstöðum í Hróarstungu í Norður-Múlasýslu, nú bú-

andi að Amaranth P. 0., Manitoba. Hann gekk í herinn 30.

maí 1918 og var við heræfingar í Winnipeg þar til stríðinu

lauk. Stundar landbúnað með foreldrum sínum.

AÐALSTEINN KRISTJANSSON.

Fæddur 14. apríl 1878 að Bessastöðum í Öxnadal í Eyja-

fjarðarsýsiu. Foreldrar: Kristján Jónasson, Magnússonar,

frá Engimýri í Öxnadal, og Guðbjörg Þorstemsdóttir, Þor-

stemssonar, frá Mýrarlóni. Þau hjón bjuggu að Flögu í Hörg-

árdal í Eyjafjarðarsýslu. Aðalstemn er húsasmiður og fjár-

sýslumaður. Gerði margar tilraunir til að komast í her-

inn, bæði í Bandaríkjunum og Canada, alt frá því er stríðið

hófst, en var ekki talinn fær um aðþola svaðilför þá. Tókst

þó loksins að fá inngöngu í verkfræðingadeild eina með
brezka hernum og starfaði með henni í 4 mánuði, frá 11.

október 1918; en varð of seinn til að komast á vígvöll á

Frakklandi, sem hann þó hafði lengi þráð. Aðalsteinn er

giftur konu af brezkum ættum, Olive Emely að nafni. Þau

hjón hafa nú aðsetur í New York borg, U. S. A.
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ALBERT K. KRISTJANSSON.

Fæddur 23. júlí 1884 í Aðalvík í Isafjarðarsýslu á Islandi.

Sonur Kristjáns Jónssonar bónda í Miðvík í Aðalvík og Krist-

ínar Sigurðardóttur. Albert stundaði trésmíðar í Winnipeg f rA

\y\í hann kom til Canada 1913 og þar til liann gekk í herinn

26. apríl 1918. I ágúst það ár fór hann til Englands og

var þar við heræfmgar þar til stríðmu lauk. Kom aftur til

Canada í júní 1919.

JÓHajNN j. kristjánsson

Er fæddur að Eyford í Norður Dakota 8. apríl 1896. Son-

ur þeirra Kristjáns G. Kristjánssonar og Svanfríðar Jóns-

dóttur; eru þau ættuð af Langanesi í Norður-Þingeyjarsýslu,

en hafa lengi búið í grend við Mountain. Jóhann var kvadd-

ur í Bandaríkjaherinn 22. júlí 1918 og innritaðist í 78. sveit

14. deildar, og í deild þeirri þjónaði hann til stríðsloka.

Hann er til heimilis hjá foreldrum sínum við Mountain.

árni björn laxdal.

Fæddur í Wmnipeg, Man., 5. maí 1899. Sonur Lúðvíks

Hermanns Jóns Laxdal, Sigurðssonar Laxdals, verzlunar-

manns á Akureyri við Eyjafjörð, og Margrétar Steinunnar

Þorláksdóttur, Björnssonar frá Fornhaga í Hörgárdal í Eyja-

fjarðarsýslu. Árni innntaðist í flugher Canada í maí 1918,

og með því að hann hafði numið vélfræði, var hann skipað-

ur til þess að starfa að þeirri iðn hér í landi, þar ti! stríðinu

lauk. Árni hefir notið góðrar skólamentunar. Hann býr

nú með foreldrum sínum í Portland, Oregon, U. S. A.
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DANEL LAXDALE.

Er fæddur í Argylebygð nálægt Cypress River, Manitoba,

árið 1896. Um foreldra hans getur ekki. Hann er til heim-

ilis í Blaine í Washingtonríki. Hann var kvaddur í Banda-

n'kjaherinn 15. október 1918, en sökum þess að vopnahlé

var sett tæpum mánuði síðar, var hann eigi sendur úr landi.

Frá herþjónustu er hann leystur 26. nóvember 1918. Hann
vinnur nú við jarðyrkju eins og áður en hann gekk í her-

inn.

SIGURSTEINN LARUSSON.

Fæddur að Gimli, Manitoba, 1 . janúar 1 898. Foreldrar

:

Pálmi Lárusson, Erlendssonar, frá Móbcrgi í Laugadal í

Húnavatnssýslu, og Guðrún Steinsdóttir, Steinssonar, frá

Gvendarstöðum í Skagafjarðarsýslu. Sigurstcinn gekk í sjó-

her Canada ímaímánuði 1918, og starfaði við strendur Can-

ada þar til hann var leystur frá hcrþjónustu í maí 1919.

Hann dvelur nú með foreldrum sínum að Gimli, Man.

JACOB LEIFSSON.

Fæddur 10. júlí 1895 að Skálmholtshrauni í Arnessýslu, og

heitir réttu nafni Jakob Jónsson, Friðlcifssonar, frá Sýrlæk

í Flóa í Árnessýslu. Hann dvaldi á Hunter Island, Bella

Bella P. 0., B. C, áður en hann gekk í herinn 16. júlí 1918.

Fregnir af pilti l^esjum eru óljósar, en næst Hggur að ætla, að

hann hafi ekki átt þátt í orustum áður en stríðmu lauk. Hann

stundar landbúnað að Bella Bella P. 0., B. C.
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KONRÁÐ VILHJÁLMUR LEIFUR.

Er fæddur við Glasston í Pembina County í Norður Dakota

26. október 1897. Foreldrar hans eru Isleifur Vernharðs-

son Leifur frá Eyrarbakka í Árnessýslu, og Sigríður kona

hans, er nú búa að Mountain. Konráð var kvaddur í Banda-

líkjaherinn 30. september 1918, að herdeild ríkisháskólans

í Grand Forks, og var þar við heræfingar, þegar stríðinu

sleit. Var því eigi sendur utan.

^„... --..•^*Mr!aM«

SIGURGEIR LEIFUR.

Fæddur 26. febrúar 1 900 í Pembina, Norður Dakota, U.S.A.

Foreldrar: Gísli Vernharðsson Leifur frá Grjótlæk á Eyrar-

bakka í Árnessýslu og Ingibjörg Emarsdóttir frá Dvergastemi

í Árnessýslu. Sigurður gegndi herkaiii 26. febrúar 1918.

Gekk í Bandaríkjasjóliðið og vann í því, þar til hann var

leystur frá herþjónustu í sept. 1919. Er nú aðstoðarkenn-

ari við mótorvélaskóla í Fargo, Norður Dakota.

JÓN ÓLAFUR LINDAL.

Fæddur 12. október 1896. Foreldrar: Jón Jónad.absson

Líndal og Ingibjörg Tómasdóttir; bjuggu lengi í Víðidal í

Húnavatnssýslu, en nú að Lundar, Manitoba. Jón gekk í 34.

deild canadiska riddaraliðsins ("Fort Garry Horse") 1. maí

1918, en hafði ekki lokið heræfingum að fullu á Englandi,

þegar vopnahlé var sett, í nóvember 1918. Hann kom aftur

til Canada í júní 1919.
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GUÐBJARGUR ÞÓRÐUR THORODDSEN LOPTSSON.

Fæddur að Churchbridge P. 0., Sask., 16. marz 1892. Sonur

Jóns Loptssonar frá Hlíðarenda í Flókadal í Borgarfjarðar-

sýslu og Guðnýjar Guðmundsdóttur, Helgasonar, frá Grjóta-

þorpi í Reykjavík á Islandi. Geirbjargur gekk í herinn

snemma í janúar 1918 og starfaði í hermannaskála í Winni-

peg., þar til stn'ðinu lauk. Var þá leyslur frá herþjónustu og

starfar nú á landi foreldra sinna að Beckville P. 0., Man.

JÓHANNES JÓNSSON LOPTSSON.

Fæddur að Beckville P. 0., Manitoba, 13. október 18%.
Gekk í hermn í janúar 1918. Hann er sonur Jóns Loptsson-

ar frá Hlíðarenda í Flókadal í Borgarfjarðarsýslu og Guðnýar

Guðmundsdóttur, Helgasonar, frá Grjótaþorpi í Reykjavík á

Islandi. Hann veiktist skömmu eftir að hann kom í herinn;

en gegndi engum herstörfum og var leystur frá herþjónustu

að striðinu loknu. Stundar nú bú foreldra smna að Beck-

ville P. 0., Manitoba.

JOHN LUTHER.

Fæddur 20. janúar 1895 að Hjaltastöðum í Skagafirði. For-

eldrar: Jón Jónsson, sem lengi bjó á Hjaltastöðum, og Helga

Arnbjarnardóttir frá Króktúni í Rangárvallasýslu. Luther

gegndi herkalli í Grand Forks, Norður Dakota, U. S. A., 15.

apríl 1918. Sigldi til Frakklands í maí sama ár. Tók þátt

í orustum við Marne frá 16. júlí til 3. ágúst, Toulon 1.— 12.

september , St. Mihiel 12.— 16. sept., Argonne—Meuse frá

26. september til 1 . október. Særðist þar, en komst á víg-

völl aftur þann 8. nóvember og var þar til stn'ðsloka. Eftir

jiað var hann í gæzluher Bandan'kjamanna inn á Þýzkalandi

og þjónaði þar í grend við Koblenz. Kom heim aftur í ágúst

1919. Vann við landmælingar og verzlun áður en hann

gekk í hennn.
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KJARTAN ÓLAFSSON MACKSON.

Fæddur 29. nóvember 1890 í Pembina, Norður Dakota, U.

S. A. Foreldrar: Olafur Magnússon, Olafssonar og Guðrúnar

Jónsdóttur frá Áshólsskála undir Eyjafjöllum í Rangárvalla-

sýslu, og Þórunn Sigurðardóttir, Ólafssonar og Guðrúnar frá

Torfastöðum í Fljótshlíð í sömu sýslu, nú búandi að Ray-

mond, Wash., U. S. A. Kjartan gegndi herkalli 24. mai

1918 í South Bend, Wash., en var ekki kominn úr landi, þeg-

ar vopnahlé var sett. Var leystur frá herþjónustu 30. des-

ember 1918. Kjartan gengur undir nafninu John K. Mack-

son. Hann er verkfræðmgur.

ADALSTEINN MAGNÚSSON.

Fæddur á Akureyri á íslandi 6. ágúst 1896. Sonur Páls

Friðriks Magnússonar og Guðrúnar Friðbjarnardóttur Steins-

sonar frá Akureyri, nú búandi að Leslie, Sask. Gekk í her-

inn 1 . júní 1 9 1 8 og var ekki kominn úr landi, er stríðinu lauk.

Hann var leystur frá herþjónustu í ágúst 1919. Hann stund-

ar nú landbúnað með foreldrum sínum.

FRANKLIN BERGÞÓR MAGNÚSSON.

Fæddur í Selkirkbæ, Man., 30. apríl 1898. Sonur Péturs

Magnússonar frá Hjarðarnesi í Barðastrandarsýslu og Pálínu

Gottskálksdóttur frá Keflavík í Grýtubakkahreppi í Suður-

Þingeyjarsýslu. Franklin gekk í canadiska sjóliðið 28. maí

1918 sem kyndari á strandvarnaskipi. Fór því ekki í orustu

í Evrópu, en stundaði starf sitt hér við land. þar til hann var

leystur, með sæmd, frá herþjónustu í júlímánuði 1919.

Heimili hans er að Gimli, Man. :

23
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K.4RL P. MAGNLSSON.

Fæddur 1 3. júlí 1 897 í Norður-Dakota, U. S. A. Foreldrar

:

Pétur Jóhannesson, Magnússonar, frá Hóh í Tungusveit í

Skagafirði, og Kristjana Benediktsdóttir frá Einarsstöðum

í Lögmannshh'ð í Eyjafirði. Karl gekk í herinn 2. maí 1918,

en var ekki kominn úr landi, þegar vopnahlé var sett. Leyst-

ur frá herþjónustu í janúar 1919. Stundar landbúnað með
foreldrum sínum að Framnes P. 0., Manitoba.

JÓN M.AGNLSSON.

Fæddur í Lincolnhéraði í Minnesota, U. S. A., 28. október

1894. Foreldrar: Magnús Hjörleifsson, Jónssonar frá

Brekku í Hróarstungu í Norður-Múlasýslu, og Guðný Hall-

dórsdóttir frá Mýrnesi í Eiðaþinghá í Suður-Múlasýslu. Jón
gekk í herinn í júiímánuði 1918 og var við heræfmgar í

Winnipeg, þegar stríðinu lauk. Hann er kvæntur Kristínu

Anderson frá Wmnipeg Beach, Manitoba, og býr þar.

MAGNÚS MAGNCSSON.

Fæddur í Winnipeg 2. júlí 1896. Sonur Sigurðar Magnús-

sonar, Sigurðssonar prests að Auðkúlu í Húnavatnssýslu, og

Guðrúnar Pétursdóttur, Péturssonar bónda að Miðhópu í

Húnavatnssýslu. Móðir Magnúsar er Una Jónsdóttir, Jó-

hannessonar, og Ásu Guðmundsdóttur, er síðast bjuggu að

Litlu-Þverá í Miðfirði. Magnús innritaðist í herinn 27. apríl

1918 og fór til Englands, en hafði ekki lokið heræfingum

[Dar, þegar stríðinu lauk. Hann kom aftur til Canada 30.

maí 1919, og stundar nú landbúnað að Piney, Manitoba, þar

sem foreldrar hans búa.
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MAGNÚS G. MAGNOSSON.

Fæddur á Eyrarbakka í Stokkseyrarhreppi í Árnessýslu 1 7.

október 1891. Faðir hans er Guðmundur Magnússon frá

Kaldaðarnesi, Einarssonar, og Inginðar Einarsdóttur, úr

Borgarfirði suður, en móðir Sigríður Jóhannesdóttir frá

Laugardælum í Árnessýslu, Pálssonar frá Vatnsmúla, og

Ragnheiðar Jónsdóttur frá Galtafelli. Magnús var til heim-

ilis hjá foreldrum sínum í Winnipeg, er hann var kvaddur í

herinn 7. janúar 1918. Hann gegndi skrifstofustörfum við

Mmto-herbúðirnar til stríðsloka. Hann var leystur frá her-

þjónustu 24. febrúar 1920. Vinnur nú h]á Remington rit-

vélafélaginu í London, Ont., og hefir aðsetur sitt þar.

SIGURÐUR TRYGGVI MAGNOSSON.

Fæddur 5. október 1897 á Geirastöðum í Húnavatnssýslu.

Foreldrar: Magnús Magnússon, Stefánssonar og Guðlaugar

Þorgeirsdóttur, er bjuggu að Skógarnesi í Arnessýslu, og Ögn
Ingibjörg Guðmundsdóttir Frímanns, Gunnarssonar og Ingi-

bjargar Árnadóttur, er bjuggu að Sauðadalsá í Húnvatns-

sýslu. Sigurður stundaði nám að Point Roberts, Wash., U.

S. A.. þegar hann gegndi herkalli 1 1. október 1918. Var

ekki kominn úr landi, jiegar stríðið endaði, og var leystur frá

herþjónustu 18. desember 1918.

MAGNO'S H. MÝRDAL.

Er fæddur við Garðar í Norður Dakota 22. desember 1896.

Sonur Jóns Einarssonar Mýrdal frá Miðhvoli í Mýrdal, og

Sigríður Þorsteinsdótlir, er ættuð er úr sömu sveit. Magnús

var kvaddur í Bandaríkjaherinn 4. nóvember 1918. Hann

var skipaður Corporal, en ófriðnum lauk um þetta leyti,

svo að hann var ekki sendur úr landi.
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JÓHANNES SIVERTSEN NORDAL.

Fæddur 27. janúar 1896 í Glenboro, Mariiloba. Var skrif-

stofuþjónn og kennan áður en hann gekk í herinn. Foreldr-

ar: Rafn Guðmundsson Nordal frá Staðarhöfða í Borgarfirði

suður og Vigdís Sigurðardóttir frá Skógsmúla í Dalasýslu.

Jóhannes gegndi herkalh Bandaríkjanna 4. júní 1918. Sigldi

til Frakklands 31. júlí sama ár. Tók þátt í orustum við St.

Mihiel og Argonne. Særðist ekki. Heim kominn 2. októ-

ber 1919. Stundar nú kenslustörf. Jóhannes var í varð-

liði Bandan'kjamanna, sem fór til Þýzkalands eftir að vopna-

hlé var sett.

EVAN 0. OIE.

Fæddur 2. janúar 1888 að Mountain. Norður Dakota, U. S. A.

Var verzlunarþjónn að Roseau, Minn.. áður en hann gekk í

herinn. Foreldrar: Ole E. Oie frá Oye í Þrándheimi í Noregi

og Guðrún Sigríður Ólafsdóttir frá Þríhyrningi í Eyjafjarðar-

sýslu, nú búandi að Roseau, Mmn. Evan gegndi herkalli 7.

apríl 1918. Sigldi til Frakklands 16. ágúst það ár. Var

leystur frá herþjónustu 27. desember 1918. Vinnur við

verzlun í Roseau, Minn.

BJÖRN ÓLAFSSON.

Er fæddur við Garðar í Norður Dakota 17. maí 1889, og

er sonur þeirra Björns Ólafssonar og Guðrúnar Guðmunds-

dóttur, er búa að Edinborg í Norður Dakota. Björn var

kvaddur í Bandaríkjaherinn 29. apríl 1918, og sendur tií

Frakklands með 359. sveit 90. deildar fótgönguliðsins. Þar

starfaði hann með Bandaríkjahersveitunum fram að þeim

tíma, að friður var sammn.
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HALLDÖR BENEDIKT ÓUFSSON.

Fæddur að Akra, Norður Dakota, U. S. A., árið 189L For-

eldrar hans : Ólafur Árnason frá Bakka í Hólmi í Skagafirði

og Ragnheiður Sigurðardóttir frá Grund í Eyjafirði, nú bú-

andi að Brown P. 0., Manitoba. Halldór gekk í herinn 14.

júní 1918 og var við heræfingar á Englandi, þegar vopnahlé

var sett. Kom heim aftur tfl foreldrahúsa 24. júní 1919,

og stundar nú landbúnað, eins og áður en hann gekk í herinn.

HALLDÓR JÓHANN ÓLAFSSON.

Fæddur 14. september 1894 að Hensel, Norður Dakota, U.

S. A. Foreldrar: Ólafur Jónsson, Ólafssonar, frá Sveins-

stöðum í Húnavatnssýslu, og Jónína Þorgerður Þorgeirsdótt-

ir, Guðmundssonar, gullsmiðs á Akureyri við Eyjafjörð.

Halidór gekk í hermn í janúar 1918. Fór til Englands mið-

sumars það ár og var þar í herþjónustu til stríðsloka. Kom
aftur til Canada í júní 1919. Halldór vann við rafleiðslu-

lagnmgar í Wmnipeg áður en hann gekk í herþjónustu, en.

starfar nú að viðgerð mótorvagna í Kandahar, Sask.
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JÓHANNES E. ÓLAFSSON.

Fæddur 2. ágúst 1887 í Pembina, Norður Dakota, U. S. A.

Foreldrar: Erlendur Olafsson, ættaður frá Ytri-Brekkum í

Akrahreppi í Skagafirði, og Halldóra Magnúsdóttir frá Kleif-

arstöðum í Miklaholtshreppi í Snæfellsnessýslu, búandi í

Penibina, Norður Dakota. Jóhannes gegndi herkalli 22. júh'

1918. Sigldi til Frakklands 23. október það ár. Leystur

frá herþjónustu 12. marz 1919. Er kyndari á járnbrautar-

lestum.

KRISTJAN ÓLAFSSON.

Fæddur í Winnipeg 21. marz 1886. Foreldrar: Kristján

Olafsson og Ólöf Hannesdóttir, úr Hnappadalssýslu á Islandi.

Kristján gekk í hermn 10. maí 1918. Kom aftur til Canada

1. apríl 1919. Hann var undirformgi í hernum. Er vélfræð-

ingur og starfar við þá iðn í Winnipeg.

1
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MILTON ÓLAFSSON.

Fæddur að Duxby, Minnesota, L'. S. A., 13. júlí 1895. Átti

heima í Roseau, Minn., áður en hann gekk í herinn. For-

eldrar: Grímur Ólafsson frá Þríhyrningi í Eyjafjarðarsýslu og

Björg Sigfúsdóttir frá StaffeUi í Norður-Múlasýslu, nú búandi

að Roseau, Mmn. Milton gegndi herkalli 3. september 1918,

en var ekki kommn úr landi, þegar stríðið endaði. Leystur

frá herþjónustu 9. janúar 1919. Stundar landbúnaðarvinnu.

ÓLAFUR JCLIUS ÓLAFSSON.

Fæddur að Halison P. 0., Norður Dakota, U. S. A., 16. júlí

1897. Foreldrar hans: Kristján Ólafsson frá Búð í Þykkva-

bæ í Rangárvallasýslu og Guðrún Þorláksdóttir frá Galta-

stöðum í Gaulverjabæjarhreppi í Arnessýslu. Ólafur gekk í

herinn 1. júní 1918. Fór til Englands og stundaði þar her-

æfingar, þegar stríðinu lauk. Hann var leystur frá herþjón-

ustu í júnílok 1919. Ólafur á heima að Foam Lake, Sask.,

og stundar þar landbúnað með föður sínum.

PÉTUR ÓL4FSS0N.

Er fæddur við Garðar í Norður Dakota 25. janúar 1897.

Sonur Ólafs Kristjánssonar, Ólafssonar frá Stokkahlöðum í

Eyjafirði, og Sigurbjargar Tómasdóttur Jóhannssonar. einn-

ig ættuð úr Eyjafirði. Pétur var kvaddur í Bandaríkiaher-

inn 5. nóvember 1918. Var við æfingar, þegar ófnðnum

lauk, og var því ekki sendur úr landi. Foreldrar hans búa

við Garðar í Norður Dakota.
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PÉTUR H. E. ÓLAFSSON.

Fæddur 6. október 1892 í Selkirk, Manitoba. Foreldrar:

Einar Ólafsson frá Geirmundarstöðum í Norður-Múlasýslu og

Ingibjörg Pétursdóttir frá Stórabakka í Hróarstungu í sömu

sýslu, nú búandi í Mmneota, Mmnesota, U. S. A. Pétur

gegndi herkalli 28. apríl 1918 og var skipaður til gæzlustarfa

í Bandaríkjahernum. Sigldi til Frakklands 28. júní 1918.

Tók þátt í orustum við St. Mihiel og Meuse—Argonne. Særð-

ist ekki. Var í gæzluliði því, sem Bandaríkin sendu inn á

Þýzkaland. Kom heim aftur 24. júní 1919. Býr nú með
konu sinni, sem May heitir, á landi þeirra í grend við Minne-

ota, Minn.

*'
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STEINGRÍMUR SIGMAR ÓLAFSSON.

Fæddur að Ásgerðarstöðum í Hörgárdal 14. maí 1896. Son-

ur Jóns Ólafssonar frá Hrafnsstöðum í Svarfaðardal, nú bú-

andi í Glenboro í Manitoba, og Laufeyjar Hrólfsdóttur frá

Draflastöðum í Fnjóskadal (nú látm). Stemgrímur gekk í

herinn í janúar 1918 og hélt rakleitt til herstöðvanna á

Frakklandi. Hann fók þátt í orustum við Cambrai og særð-

Í3t þar. Kom aftur til Canada í janúarlok 1919, og stundar

nú sína fyrri atvmnu (trésmíði) í Glenboro.

METOSALEM ÓLASON.

Fæddur að Akra, Norður Dakota, U. S. A., 26. marz 1888.

Var daglaunamaður. Foreldrar: Guðni Ólason frá Otnyrð-

ingsstöðum í Suður-Múlasýslu og Margrét Þórðardóttir, ættuð

úr Loðmundarfirði í Norður-Múlasýslu. Metúsalem gekk í

Bandaríkjahermn 29. marz 1918 og sigldi til Frakklands í

apríl það ár. Tók þátt í orustum við St. Mihiel, Meuse

—

Argonne og í Alsace-Lorame. Særðist ekki. Kom aftur til

Bandaríkjanna 23. apríl 1919. Stundar akuryrkju. Hann
átti heima í California áður en hann gekk í herinn. Kvæntist

Knstrúnu Kristjánsson þann 20. september 1920.

Sergeant VILHJÁLMUR ÓLASON.

Fæddur að Akra, Norður Dakota, U. S. A., 6. september

1889. Foreldrar: Guðni Ólason frá Útnyrðingsstöðum í

Suður-Múlasýslu, og Margrét Þórðardóttir, ættuð úr Loð-

mundarfirði í Norður-Múlasýslu. Vilhjálmur stundaði land-

búnað að Caliento í Manitoba. Hann hafði gert ítrekaðar

tilraunir til að kom-ist í Canadaherinn, en með því að hann

hafði fyrir nokkrum árum mist sjón á öðru auga, fékk hann

ekki inngöngu í herinn fyr en 4. apríl 1918. Innritaðist þá

sem undirforingi og sigldi áleiðis til hervallar 18. júní það

ár. Síðan hann kom heim aftur hefir hann stundað land-

búnað.



LTF>S>rAXXASKRÁ 363

ÓLAFUR OLIVER.

Er fæddur í Pembina í Norður Dakota 8. ágúst 1893. Son-

ur Þorsteins Oliver og konu hans, er búa í Pembina, Ólafs-

sonar frá Tungu í Grafnmgi í Árnessýslu, Þorsteinssonar.

Olafur var kvaddur í Bandan'kjaherinn 27. maí 1918 og

gekk í 115. sveit 40. deildar og vann við skotfæraflutning

a Frakklandi. Með þeirri deild var hann til stríðsloka.

Hann var leystur frá herþjónustu 1919, og er til heimilis

hjá foreldrum sínum í Pembina.

SIGL'RDUR OLIVER.

Fæddur 5. febrúar 1897 á Vopnafirði á íslandi. Var fiski-

maður og landbóndi að Winnipegosis áður en hann gekk í 52.

herd. 7. maí 1918. Foreldrar hans: Þorsteinn Þorsteinsson

Oliver, fæddur að Eyrariæk í Árnessýslu, og Vilborg Jóns-

dóttir frá Laugarnesi í Kjósarsýslu. Sigurður var við heræf-

mgar á Englandi til stríðsloka. Kom aftur til Canada 28.

marz 1919. Hann er kvæntur Guðrúnu Johnson, og stundar

fiskiveiðar.

BENJAMIN FRANKLIN OLSON.

Fæddur á Gimli, Manitoba, 1. júní 1889. Kennari. For-

eldrar: Björn B. Olson frá Finnstungu í Blöndudal í Húna-

vatnssýslu og Guðrún Sólmundardóttir, ættuð úr Borgarfjarð-

arsýslu. Gekk í canadiska sjóherinn og þjónaði þar fram til

16. desember 1918. Benjamín er kennari við barnaskóla í

Gimlisveit.
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HJALDUR OSCAR OLSON.

Fæddur 10. júní 1898. Sonur Guðmundar Eyjólfssonar,

Guðmundssonar prests að Hólmum í Reyðarfirði, og Þóru

Þorleifsdóttur frá Villingadal í Haukadal í Dalasýslu. Hjald-

ur gekk í canadiska flugliðiS 10. maí 1918, og var við aef-

ingar á flugskólanum í Torontoborg, Ontario, þegar vopnahlé

var sett. Fór ekki til Evrópu. Fékk lausn úr herþjónustu í

janúar 1919. Hann stundar verzlunarstörf í Winnipeg.

LEONARD HELGI OLSON.

Fæddur í Winnipeg 18. september 1891. Foreldrar: Ólafur

Ólafsson, Ólafssonar og Guðnýar Eyvindardóttur frá Súlunesi

í Melasveit í Borgarfjarðarsýslu, og Helga Guðmundsdóttir,

Hanssonar, ættuð úr Borgarfjarðarsýslu. Leonard gekk í

hermn 19. marz 1918. Hann tók þátt í orustu við Cambrai

á Frakklandi. Særðist þar af skoti í vmstri handlegg. Hann
kom aftur til Canada í apríllok 1919, þá vinnufær. Hann
stundar nú landbúnaðarvmnu.

Lieut. Dr. ÓLAFUR S. OLSON.

Fæddur 1 1 . september 1 883 á Borðeyri í Hrútafirði á Íslandi.

Foreldrar: Sigurgeir Ólafsson frá Krossum í Staðarsveit í

Snæfellsnessýslu og Halldóra Guðmundsdóttir, Stefánssonar,

Guðmundssonar prófasts, Jónssonar, er var síðast þjónandi

prestur á Staðarstað á Ölduhrygg í Snæfellsnessýslu. Dr.

Olson gegndi herkalii 12. september 1918, og var skipaður

læknir við heræfingastöðina "Fort Riley" í Kansasríki,

sæmdur hærri Lieutenants-tign. Dr. Olson fékk lausn frá

herþiónustu 11. desember 1918. Hann er kvæntur Leota

Pearl Hoyt. Þau hjón búa í Duluth, Minnesota, U. S. A.
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SIGURJÓN HOLMAN OLSON.

Pæddur í Winnipeg 27. marz 1892. Foreldrar: Ólafur V.

Olson og Sigurbjörg Pálsdóttir. Sigurjón gekk í canadiska

flugliðið 23. janúar 1918, en sýktist við flugæfingar í Tor-

ontoborg í Ontario og varð að þola tvo holskurði, og lá lengi

á sjúkrahúsi þar. Hann var leystur frá herþjónustu 29.

apríl 1919, með aðeins ems árs eftirlaunum. Hann er kvænt-

ur Kristínu Ingibjörgu Kristjánsdóttur. Þau hjón búa í Sel-

kirkbæ í Manitoba. Sigurjón stundar járnsmíðar.

WILLMAR OLSON.

Er fæddur suðaustur af Akra 1888, eða þar um bil. Sonur

Hans Olson, norðmanns, er fluttist til íslenzku bygðarinn-

ar í Dakota frá Seyðisfirði árið 1887, og Gróu Eiríksdóttur

Isfeld frá Hofi í Mjóafirði. Willmar var kvaddur í Banda-

ríkjaherinn 12. apríl 1918. Var sendur til Frakklands og

særðist í atlögunni við Argonne—Meuse 29. september

1918. Hann var leystur frá herþjónustu 1919.

ALBERT NIELS P.^ULSON.

Fæddur í Argylebygð í Manitoba 18. febrúar 1895. Foreldr-

ar hans : Christian Paulson frá Tungu í Fáskrúðsfirði í Suður-

Múlasýslu og Þórunn Jónína Eyjólfsdóttir frá Heiðarseli í

Hróarstungu í N.-Múlasýslu. Gekk í herinn 23. maí 1918, en

var ekki farinn utan áður en friður var saminn. Hann stundar

nú, sem fyr, bændavmnu að Gerald, Sask.
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FRIÐRIK PAULSON.

Er faeddur 14. maí 1897. Sonur þeirra hjóna M. Paulson og

konu hans, er búa við Garðar í Norður Dakota. Fnðrik var

kvaddur í Bandaríkjaherinn 31. maí 1918 og innritaðist við

313. sveit stórskotahðsins, við 80. hcrdeild. Hann fór með
hersveit sinni til Frakklands, átti þar í orustum og var

allmikið særður í orustunni við Verdun 6. nóvember 1918.

Heim var hann sendur að stríðinu loknu og leystur frá her-

bjónustu 1919.

JÓHANN PALSSON.

Fæddur í Reyðarfirði í S.JJVlúlasýslu 5. apríl 1899. Foreldr-

ar hans: Páll Hansson og Rannveig Pálína Pálsdóttir, er síð-

ast bjuggu í Reyðarfirði, en nú að Icelandic River, Manitoba.

Jóhann gekk í herinn 8. apríl 1918, j^á 19 ára. Hann var

skipaður í eina af hjúkrunardeildum Canadahersins og var

við æfingar í Canada, þegar stríðinu lauk. Hann vinnur nú

að landbúnaði með foreldrum sínum.

CARL PETERSON.

Fæddur 7. desember 1 896 i' Lincoln County, Minnesota, U.

S. A. Stundaði landbúnað í Ivanhoehéraði í Minnesota áð-

ur en hann gekk í herinn. Foreldrar: Pétur Vigfússon, Pét-

urssonar, frá Hákonarstöðum á Jökuldal í Norður-Múlasýslu,

og María Þorsteinsdóttir, Sigurðssonar á Nýjabæ á Hólsfjöll-

um í Norður-Þingeyjarsýslu. Carl gegndi herkalli árið 1918,

en var ekki kominn úr landi, þegar vopnahlé var sett. Leyst-

ur frá herþjónustu í janúar 1919. Stundar landbúnað.
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GEORGE DANIEL PETERSON.

Fæddur 20. maí 1889 að Garðar. Norður Dakota. U. S. A.

Vann að hraðritun í Minneapolis, Mmn., áður en hann gekk

í hermn. Foreldrar: Gunnlaugur Vigfússon. Péturssonar.

frá Grund á Jökuldal í Norður-Múlasýslu, og Sigríður Jakobs-

dóttir Espólín frá Gunnstemsstöðum í Langadal í Húnavatns-

sýslu, nú búandi að Pembina, Norður Dakota. George gegndi

herkalli I 1. febrúar 1918. Sigldi til Frakklands í maí sama

ár. Tók þátt í öllum orustum Bandaríkjahersins frá þeim

tíma til stn'ðsloka. Var leystur frá herþjónustu 1. apríl 1919.

Er eftirlitsmaður innflutninga til Bandaríkjanna og hefir að-

setur í Wmnipeg, Manitoba.

GEORGE PETERSON.

Fæddur 27. maí 1888 í Lincoln County, Minnesota. U. S. A..

Stundaði landbúnað að Ivanhoe. Minn. Foreldrar: Pétur

Vigfússon. Péturssonar, frá Hákonarstöðum á Jökuldal í

Norður-Múlasýslu, og María Þorsteinsdóttir, Sigurðssonar á

Nýjabæ á Hólsfjöllum í Norður-Þingeyjarsýslu. George

gegndi herkalli 4. maí 1918 og gekk í sjólið Bandaríkjahers-

ins. Var leystur frá herþjónustu 20. febrúar 1919. Stund-

ar landbúnað.

JOLIUS M. PÉTURSSON.

Fæddur 25. júlí 1888 á Marbakka á Akranesi í Borgarfjarð-

arsýslu. Foreldrar: Magnús Einarsson, Þorfinnssonar, Pét-

urssonar frá Steinholti í Leirársveit í Borgarfjarðarsýslu og

Rósa Árnadóttir, Sigurðssonar. frá Litla-Hrauni í Hnappa-

dalssýslu. Júlíus gekk í herinn 1. júní 1918. en fór ekki úr

landi og var leystur frá herþjónustu 1. janúar 1919. Hann

er giftur konu að nafni Tercie.
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OLE T. PETERSON.

Fæddur 31 . janúar 18% að Hensel, Norður Dakota, U. S. A.

Stundaði miðskólanám í Blaine, Wash., áður en hann gekk í

hermn. Foreldrar: Bjarni Pétursson og Þóra Jónsdóttir,

bæði fædd á Islandi. Ole gegndi herkalli 10. apríl 1918 og

gekk í sjólið Bandaríkjanna sem undirforingi. Var leystur

frá herþjónustu 8. marz 1919.

SVEINN HALLGRIMSSON PÉTURSSON.

Fæddur 23. pktóber 1880 í Mjóafirði á Islandi, nú verzlunar-

maður að Upham, Norður Dakota, U. S. A. Foreldrar:

Hallgrímur Pétursson frá Anastöðum í Hjaltastaðarþinghá

(nú dáinn) og Sigurlaug Sveinsdóttir, úr Seyðisfjarðarkaup-

stað, býr nú að Upham, Norður Dakota. Sveinn gegndi her-

kalli 22. júlí 1918. Var skipaður vistastjóri deildar sinnar.

Sigldi til Frakklands 7. september 1918. Var leystur frá

herþjónustu 21. júní 1919. Stundar verzlun sem fyr.

THORLEIFUR PÉTUR PÉTURSSON.

Fæddur 1 4. maí 1 887 að Instalandi á Reykjaströnd í Skaga-

fjarðarsýslu. Sonur Bjarna Pétursson frá Reykjum á Reykja-

strönd og Kristínar Þorleifsdóttur frá Glæsibæ í Skagafirði,

nú búandi að Arnes P. 0., Manitoba. Thorleifur gekk í her-

innn 17. maí 1918. Sigldi til Englands 26. júlí það ár og

var þar við heræfingar, þegar vopnahlé var sett. Kom aftur

til Canada 24. júní 1919.
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FRANK PLEASANCE.

Er fæddur 2. desember 1890 við Hallson í Norður Dakota.

Foreldrar hans eru: William Pleasance, af enskum ættum,

er um 40 ára skeið hefir búið í íslenzku bygðmni við Hall-

son, og Sigríður Dínusardóttir, Jónssonar, frá Mýlaugsstöð-

um í Reykjadal í Suður-Þmgeyjarsýslu. Frank var kvaddur í

Bandaríkjafiermn 25. júní 1918, og þjónaði þar til stríðs-

loka við fregnboðadeildma. Hann var leystur undan frek-

ari 'hei^jónustu, strax og vopnahlé var sett.

AÐAl^TEINN REINHOLT.

Fæddur að Garðar, Norður Dakota, U. S. A., 12. marz 1891.

Foreldrar: Jafet Remholt og Anna Rósa Jónasdóttir frá

Bakkaseli í Öxnadal í Eyjafjarðarsýslu. Þau hjón bjuggu

um nokkur ár í Red Deer, bygð Islendmga í Alberta, en

fluttu síðar til eyjarmnar Cuba, og þaðan kom Aðalstemn,

um 4 þúsund mílur vegar til Winnipeg. Hann gekk

í Canadaherinn í Wmnipeg þann 24. júní 1918, og hélt tafar-

laust til herstöðvanna, en sýktist á Englandi, svo að hann

komst ekki á vígvöll áður en stríðmu lauk. Heim til sín mun
hann aftur hafa komist fyrir árslok 1919.

RICHARD WENDELL REINHOLT.

Fæddur 10. október 1892 í Calgary, Alberta. Foreldrar:

Indriði F. Reinholt, byggingameistari í Red Deer, Alta, og

Björg Jasonsdóttir og Ónnu Jóhannesdóttur. Gekk í canadiska

flugliðið í marzmánuði 1918. Stríðinu lauk áður en hann

kæmi á vígstöSvar. Stundar nú iðn sína, smíðar af ýmsum
tegundum.

24
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JOHN J. REYKDAL.

Fæddur 16. okt. 1895, aS Lundar, Man. Foreldrar: Jón
Árnason Reykdal, fæddur í Reykholtsdal í Borgarfirði suður,

og Sigríður kona hans, frá Kaldárbakka í Hnappadalssýslu.

John gekk í hennn í maí 1918. \'ar við æfingar á Englandi,

þegar stn'ðið endaði. Kom aftur til Canada 31. marz 1919.

Stundar landbúnaðarvmnu.

JÓNAS SAMSON.

fæddur 20. nóv. 1898. Foreldrar: Jón Jónasson, Jónssonar

alþmgismanns Samsonssonar frá Keldudal í Hegranesi í

Skagafirði, og Guðbjörg Olafsdóttir, Jónssonar, frá Búð í

t'ykkvabæ í Rangárvallasýslu. Jónas gekk í canadiska flug-

liðið 31. maí 1918. Hann var við verkfræðinám við Mani-

lobaháskólann áður en hann gekk í hermn. Hann var talmn

of heilsutæpur til þess að eiga í hernaði og var því leystur

frá þeirn þjónustu snemma vetrarms 1918. Stundar land-

mælingar, þegar heilsa hans leyfir það. Býr með foreldrum

sínum í Winnipeg.

EINAR SAMCEI^ON.

Er fæddur 12. febrúar 1892 að Máskeldu í Saurbæ í Dala-

sýslu. Sonur þeirra Alberts Samúelssonar, Eiríkssonar frá

Máskeldu, og Elízabetar Jónsdóttur, ættuð af Breiðafirði,

er nú búa við Garðar, fluttu þangað 1893. Einar var

kvaddur í Bandaríkjaherinn 5. marz 1918 og innritaðist í

321. stórskotasveit 82. herdeildar. Með henni var hann

til stríðsloka.
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KRISTJÁN G. SAMÚELSSON.

Fæddur aS Naustum við Isafjörð 13. apríl 1887. Foreldrar:

Samúel Halldórsson og Sigríður Pálsdóttir frá ísafirði.

Kristján gekk í Canadahermn 27. maí 1918. Var ekki kom-

inn á vígvöll, þegar stríðinu lauk, og fékk lausn frá herþjón-

ustu 7. marz 1919. Kristján er sjómaSur og hefir aðsetur í

f>'lkinu Nova Scotia í Austur-Canada.

^H|r%,<*>«»''^
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STEF^N HERBERT SCHEVING.

Fæddur í Winnipeg 5. maí 1893. Foreldrar: Stefán J.

Scheving og Guðrún Torfadóttir, ættuð úr Norður-Múlasýslu.

Gekk í herinn 9. maí 1918, og var í þjónustu hans, bæði í

Winnipeg og Halifax þar til 3. febrúar 1919, að hann var

lej'stur frá herþjónustu.

SIGFÚS J. SIGFOSSON.

Er fæddur við Mountain í Norður Dakota 19. ágúst 1891.

Sonur Sigurjóns bónda við Mountam, Sigfússonar, Jónsson-

ar frá Krossanesi við Eyjafjörð, og Sólrúnar Jónsdóttur. Er

Sigurjón nú látinn, en Sóirún ekkja hans býr þar enn. Sig-

fús var kvaddur í Bandaríkjahermn 29. apríl 1918 og send-

ur bráðlega til Frakklands. Særðist í orustunni við Villen-

hay 17. september 1918. Hann innritaðist við 358. fót-

göngusveit 90. herdeildar og var með henni til stríðsloka.

Hann var leystur frá herþjónustu 1919.

SIGURJÓX S. SIGFCSSOX (siá III).

BJÖRN SIGMAR.

Fæddur 26. júní 1895 að Glenboro P. 0., Manitoba. Sonur

Sigmars Sigurjónssonar frá Einarsstöðum í Reykjadal og

Guðrúnar Kristjánsdóttur frá Sultum í Kelduhverfi; bjuggu

að Hólum í Reykjadal í Suður-Þingeyjarsýslu. Björn gekk

í herinn 14. maí 1918. Fór aldrei úr Canada. Var leystur

frá herþjónustu 6. janúar 1919. Stundar landbúnað.
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GEORG SIGMAR.

Fæddur 24. september 1891 að Glenboro P. 0., Manitoba.

Sonur Sigmars Sigurjónssonar frá Emarsstöðum í Reykja-

dal og Guðrúnar Kristjánsdóttur frá Sultum í Kelduhverfi;

bjuggu að Hólum í Reykjadal í Suður-Þingeyjarsýslu. Georg

gekk í canadiska flugliðið 6. febrúar 1918, en fór aldrei frá

Canada og var leystur frá herþjónustu í desember 1918.

Hann stundar verzlunarstörf.

STEPHAN SIGMAR.

Faeddur 21. janúar 1888 að Glenboro P. 0., Manitoba. For-

eldrarhans: Sigmar Sigurjónsson frá Einarsstöðum í Reykja-

dal og Guðrún Knstjánsdóttir frá Sultum í Kelduhverfi; þau

bjuggu að Hólum í Reykjadal í Suður-Þmgeyjarsýslu. Stefán

gekk í herinn 18. marz 1918, en var ekki áhtmn nógu hraust-

ur til hert)jónustu og var því leystur frá henni 31 . júlí 1918,

og fór því aldrei úr Canada. Hann stundar landbúnað með
foreldrum sínum.

RAGNAR SIGTRIG.

Fæddur að Kasthvammi í Suður-Þmgeyjarsýslu. For-

eldrar: Sigtryggur Knstjánsson, Sveinssonar, frá Kast-

hvammi í Laxárdal í Suður-Þmgeyjarsýslu, og Anna Bene-

diktsdóttir, Jónssonar, frá Steiná i' Svartárdal í Húnavatns-

sýslu. Þau hjón bjuggu í Kasthvammi áður en þau fluttu

til Vesturheims vorið 1907. Ragnar gegndi herkalH 5. ágúst

1918. Hann var á Atlantshafi á leið til vígvallar, þegar

vopnahlé var sett. Ragnar stundar fasteignasölu í Seattle-

borg, Wash., U. S. A.
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ÁGLST P. SIGURÐSSON.

Fæddur í Winnipeg 25. ágúst 1890. Foreldrar: Páll Sigurðs-

son, ættaður úr Múlasýslum, og Sveinbjörg Einarsdóttir frá

Seyðisfirði í Norður-Múlasýslu. Gekk í 8. herd. 1 . janúar

1918. Kom til Frakklands í ágúst 1918. Tók þátt í orust-

um við Cambrai og Amiens á Frakklandi. Fór til Þýzkalands

er vopnahlé var sett, og sat í 2 mánuði í borgmni köln ásamt

fleirum úr canadiska hernum. Kom aftur til Canada 8. maí

1919. Er nú útgefandi blaðsins Wynyard Advance í Wyn-

yard, Sask.

BJÖRN SIGURÖSSON.

Fæddur 20. nóvember 1897. Sonur Sigurðar Sigurðssonar,

jóhannessonar, Árnasonar Eyjafjarðarskálds, frá Gagnstöð í

Norður-Múlasýslu, og Járngerðar Eiríksdóttur, ættaðrar af

Langanesströndum. Björn stundaði landbúnað með föður

sínum áður en hann gekk í hermn 26. marz 1918. Hann

fór frá Canada í apríl 1918. Særðist í orustu við Cambrai

28. september 1918. Var sæmdur heiðursmerki fj'rir skot-

fimi. Kom aftur til Canada 17. janúar 1919. Stundar nú

sína fyrri atvinnu að Winnipeg Beach, Manitoba.

ELLIS GUDFINNUR SIGURÐSSON.

Fæddur við Icelandic River árið 1898. Foreldrav hans:

Björn Sigurðsson frá Kirkjubóli í Fáskrúðsfirði og Jóhanna

Antoníusardóttir, nú búandi að Hove P. 0., Manitoba. Ellis

gekk í herinn 29. maí 1918 og sigldi til Englands í júlí sama

ár. Var þar við heræfingar, þegar stríðinu lauk. Kom

aftur til Canada 13. júní 1919. Stundar nú landbúnað.
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EWINDUR SIGURDSSON.

Fæddur 12. desember 1892 í Björgvin við Dvergastein í N.-

Múlasýslu. Faðu' hans var Siguráur, sonur Sigurðar Sig-

urðssonar og Ragnhildar Pálsdóttur, hálfsystur Sigurðar í

Haukadal í Biskupstungum, en móðir hans og kona Sigurðar

er Anna, dóttu- Guðmundar Sigurðssonar og Sigríðar Þor-

geirsdóttur á Smærnavelii í Garði í Gullbringusýsiu. Anna
flutti frá Islandi með börnum sínum til Winnipeg 1 7. júní

1905 og hefir fjölskyldan átt þar heima síðan. Eyvindur

gekk í herinn 31. maí 1918. Fór áieiðis til Engiands 28. júlí

s. á. Var við heræfingar, er vopnahlé var sett. Kom til baka

28. júií 1919. Leystur frá herþjónustu 4. ágúst. Hefir unn-

ið hjá Ford bifreiðafélaginu síðan.

GIJDMUNDLR SIGURDSSON.

Er fæddur við Svold í Norður Dakota 8. marz 1896. Son-

ur þeirra Sigurðar Sigurðssonar og Elízabetar konu hans, er

búa við Svold. Guðmundur var kvaddur í Bandarikjaher-

inn 22. júlí 1918 og gekk í 42. sveit 14 herdeildar, og

vann á aðaistöðvum hennar tii stríðsloka. Hann er til heim-

ilis hjá foreldrum sínum að Svoid.

HARALDUR SIGl'RÐSSOX isjú III).
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JOHN SIGURÐSSON.

Er fæddur 11. nóvember 1889, en getur eigi hvar. Hann

er sonur þeirra Sigurðar Sigurðssonar, bónda við Svold í

Norður Dakota, og Elízabetar konu hans. John var kvadd-

ur í Bandaríkjaherinn 8. ágúst 1918 og gekk í 135. her-

deildina. Hann var við æfingar, þegar stríðinu lauk, tók

því eigi þátt í orustum. Lausn fékk hann frá herþjónuítu

skömmu seinna.

JÓNAS SIGURÐSSON.

Fæddur 18. júní 1897. Foreldrar hans: Björn SigurcJsson

frá Kirkjubóli í Fáskrúðsfirði og Jóhanna Antoníusardóttir,

búandi að Hove P. 0., Manitoba. Jónas gekk í herinn 10.

maí 1918 og sigldi til Englands 25. júlí sama ár. Mun hafa

verið þar við heræfingar, þegar vopnahlé var sett. Kom
aftur til Canada 20. júlí 1919. Stundar nú landbúnaðar-

vmnu.

KRISTJÁN SIGURÐSSON.

Fæddur að Grund P. 0., Manitoba. 8. febrúar 1895. For-

eldrar: Kristján Sigurðsson frá Víðivöllum í Fnjóskadal í

Suður-Þingeyjarsýslu og Jóhanna Björnsdóttir frá Pálsgerði í

Höfðahverfi í sömu sýslu, nú búandi að Markerville í Alberta.

Kristján gekk í herinn 13. maí 1918 og sigldi áleiðis til her

stöðvanna í Evrópu þann 4. ágúst það sama ár. Hann mun

ekki hafa verið kominn á vígvöll, þegar stríðinu lauk. Kom

aftur til Canada í júnílok 1919. Stundar nú landbúnað.
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KRISTJÁN SIGURÐSSON.

Fæddur að Geysir P. 0., Manitoba, 28. febrúar 1890. For-

eidrar: Sigurður Friðfinnsson og Kristrún Pétursdóttir, ætt-

uð úr Hólasókn í Skagafirði. Kristján gekk í herinn 30.

júií 1918. Var við heræfingar í Winnipeg, þegar stn'ðið

endaði.

MARVIN SIGURDSSON.

Fæddur 21. marz 1896 í Gienboro, Manitoba. Foreldrar:

Einar Sigurðsson og Siguriaug Jónasdóttir, Bergssonar, frá

Grunnavatni á Jökuidaisheiði, nú búandi í Minneota, Minne-

sota, U. S. A. Marvin gegndi herkaiii 6. september 1918,

en var ekki farmn úr landi, þegar stríðið endaði.

PÁLMI M. SIGURÐSSON.

Fæddur 18. júní 1887 á Seyðisfirði á Isiandi. Foreldrar:

Magnús Sigurðsson frá Heyskálum í Hjaitastaðarþinghá og

Stefanía Ketiisdóttir frá Bakkagerði í Borgarfirði austur;

faðirinn fyrir löngu látinn, en móðir hans býr í Winnipeg.

Páimi gekk í herinn 7. febrúar 1918. Hann tók þátt í or-

ustum við Raulens, Menin og Liile um haustið 1918. Kom
tii Canada 30. maí 1919. Stundar trésmíðavinnu í Winni-

peg, Manitoba.
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PÉTUR AÐAI^TEINN SIGURÖSSON.

f-æddur 9. marz 1887 í Lincoln County, Minnesota, U. S. A.

Foreldrar: Einar Sigurðsson frá Egilsstöðum í Vopnafirði og

F.iízabet Jónsdóttir frá Heiðarseli í N.-Múlasýslu, nú bæði dá-

iii. Pétur gegndi fierkalli 25. júní 1918. Var ekki sendur

lir landi og leystur frá lierþjónustu 16. janúar 1919. Pétur

er fiandverksmaður og á fieima í Minneota, Minn.

RANDVER SIGURÐSSON.

Fæddur 18. febrúar 1889 að Svignaskarði í Mýrasýslu.

Sonur Sigurðar Sigurðssonar frá Melkoti og Ragnheiðar

Þórðardóttur frá Leirá í Borgarfjarðarsýslu. Randver gekk

í herinn 7. janúar 1918. í október það ár var hann kominn

á vígvelli Frakklands og tók þar þátt í orustum til þess er

vopnahlé var sett. Kom aftur til Canada 12 .júní 1919. Hann

er múrari og stundar þá iðn í Wmnipeg.

SIGURÐUR H. SIGURÐSSON.

Fæddur að Baldur, Manitoba, 15. maí 1885. Foreldrar:

Hjörtur Sigurðsson og María Sigurðardóttir, er bjuggu að

Ingjaldsstöðum í Þingeyjarsýslu, en nú að Baidur P. 0., Man.

Sigurður gekk í herinn þann 20. maí 1918 og sigldi til Ev-

rópu í júií sama ár. Var við heræfingar á Englandi, þegar

vopnahlé var sett. Kom heim aftur í júnílok 1919.
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SIGURDUR JÓN TORFI SIGURÐSSON.

Fæddur 20. janúar 1891 í Pembina, N. D., U. S. A. Foreldr-

ar: Séra Jónas A. Sigurðsson frá Ásbjarnarstöðum í Víði-

dal í Húnavatnssýslu og Oddrún Frímannsdóttir frá Helga-

vatni í Vatnsdal í sömu sýslu. Torfi gegndi herkalli 9.

niarz 1918. Var settur Sergeant við deild sína og skipaður

til heræfmgakenslu. Fór því aldrei úr landi. Hann var leyst-

ur frá herþjónustu í janúar 1919. Torfi er kvæntur

ungfrú Hildu Westman. Þau eiga heima í Seattle, Wash.,

U. S. A., þar sem h.ann stundar verzlun, ems og áSur en hann

gekk í herinn.

SIGURDUR P. SIGURDSSON.

Fæddur í Winnipeg 29. sept. 1892. Foreidrar: Páll Sigurðs-

son, úr Múlasýslum, og Sveinbjörg Einarsdóttir frá Seyðis-

firði í Norður-Múlasýslu. Gekk í canadiska Tank-liðið 30.

maí 1918. Fór til Englands þann 3. júní sama ár. Var

við hernaðarstörf á Englandi, þegar stríðið endaði. Kom
aftur til Canada 30. maí 1919. Hann er prentan.

SIGURDUR VICTOR SIGURDSSON.

Fæddur að Hnausa P. 0., Manitoba, 23. janúar 1895. Foi-

eldrar: Stefán Sigurðsson, Erlendssonar, frá Stórulaugum í

Helgastaðahreppi í Þingeyjarsýslu, og Valgerður Jónsdóttir

frá Svarfhóli í Mýrasýslu. Sigurður gekk í canadiska flug-

liðið þann 8. maí 1918. Var við flugæfingar í Austur-

(anada, þegar vopnahlé var sett. Kom heim aftur í desember

1918. Sigurður er kvæntur Kristínu Grace Bjarnadóttur,

Marteinssonar. Stundar fiskiveiðar.
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VICTOR .4RTHLR SIGLRÐiSSON.

Fæddur í Selkirkbæ í Manitoba 5. marz 1891. Foreldrar:

Jón Sigurðsson, Jónssonar bónda á Hvalsá í Hrútafirði (nú
löngu látinn), og Sigríður Helgadóttir, Hallgrímssonar, fyrr-

um bónda að Kristnesi í Eyjafirði. Victor gekk í herinn 9.

janúar 1918 og hélt þá rakleiðis til herstöðvanna á Frakk-

landi og tók þar þátt í orustum við .'\miens og Arras. Hann
særðist þann 7. september 1918, og kom aftur til Canada í

marz 1919, þá vinnufær, og stundar nú smíðavinnu.

ROSMANN ÁRELIUS SIGVALDASON.

Fæddur 18. ágúst 1896. Foreldrar: Sigvaldi Símonarson

frá Núpi í Miðfirði í Húnavatnssýslu og Margrét Benedikts-

dóttir frá Aðalbóli í sömu sveit. Þau hjón fluttu til Ame-

ríku 1887 og bjuggu lengst af við Framnes P. 0.. Manitoba.

Sigvaldi nú dáinn. Rosmann gekk í canadiska sjóherinn í júlí

1918, en var leystur frá herþjónustu í maí 1919. Hann á

heima hjá móður sinni að Framnes P. 0.

CHRISTIAN SIMPSON.

Er fæddur í Winnipeg haustið 1897. Faðir hans er Guð-

mundur Simpson, er vinnur við póstsendingar í þj6nuslu

Canadastjórnar, sonur Sigurðar Guðmundssonar frá Áshild-

arholti í Skagafjarðarsýslu, og Ingibjargar Sveinsdóttur, er

ættuð er úr Borgarfirði suður. Tók Guðmundur sér ættar-

nafnið Simpson. Kona Guðmundar en móðir Christians

er Guðbjörg Sigmundsdóttir, ættuS af Vesturlandi. Christian

var kvaddur í Canadaherinn 1918 og sendur til herstöðva.

Þjónaði hann þar til stríðsloka. Var levstur frá herþjónustu

ánð 1919.
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JÓN PÉTURSSON SKJÖLD.

Er fæddur í Edinborg í Norður Dakota. Foreldrar hans eru

þau Pétur Skjöld, fyrverandi kaupmaður að Hallson, Jóns-

sonar, Péturssonar prests frá Valþjófsstað, og Sigurlaug

Bjarnadóttir, nú önduð. Jón var kvaddur í Bandaríkjaher-

inn 5. febrúar 1918 og gekk í 326. sveit 82. herdeildar.

Var sendur til Frakklands og tók þar þátt í orustum. Særð-

ist í bardaganum við Meuse—Argonne 15. október 1918.

Kom heim aftur að stríðinu loknu og var leystur frá her-

jjjónustu 1919. Hann á heima á Mountam í Norður Dakota,

þar sem faðir hans býr.

GUÐMUNDL'R VALDIMAR SNORRASON.

Fæddur 27. maí 1894 í Grafton, Norður Dakota. U. S. A.

roreldrar: Snorri Sigurðsson frá Klömbrum í Vesturhópi í

Húnavatnssýslu og Skúlína Rósamunda Guðmundsdóttir,

Ólafssonar prests á Hjaitabakka í Húnavatnssýslu, frá Múla

í Aðal-Reykjadal í Suður-Þingeyjarsýslu, nú búandi að

Grafton, Norður Dakota. Guðmundur gegndi herkalli 1 1

.

maí 1918. Tók ekki þátt í orustum. Var leystur frá her-

jDjónustu 2. marz 1919. Er járnbrautarþjónn í Grafton,

eins og áður en hann gekk í herinn.

FRIDÞJÓFUR EDWARD SNÆDAL.

Fæddur að Otto P. 0., Manitoba, 26. júní 1893. Foreldrar:

Nikulás Snædal, fæddur að Hvanná á Jökuldal, og Ragnhild-

ur Einarsdóttir frá Ásgeirsstöðum í Eiðaþinghá. Friðþjóf-

ur gekk í herinn í marimánuði 1918 og var nýskeð kominn

til Frakklands, þegar vopnahlé var sett. Kom aftur til Can-

ada í júní 1919. Er verzlunarmaður í Steep Rock, Man.
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HERIVL4NN KRISTJ.ÁNSSON SNÆFELD.

Fæddur að Hnausa P. 0., Manitoba, 18. júlí 1898. Foreldr-

ar: Kristján Björnsson, ættaður úr Þistilfirði í Norður-Þing-

eyjarsýslu, og Björg Markúsdóttir, af Langanesi. Hermann
gekk í hennn 3. maí 1918. Fékk lausn úr honum 25. ágúst

I sam.a ár.

ÁRNI SOFFONÍASSON.

Fæddur 22. febrúar 1900 í Kelowna, British Columbia. Var

námsmaður að Blaine, Wash., U. S. A., og hafði þar heimilis-

iang, þegar hann gegndi herkalli 12. október 1918. For-

e'drar hans: Sveinbjörn Soffoníasson frá Bakka í Vallna-

hreppi í Eyjafjarðarsýslu og Snjólaug Runólfsdóttir frá

Hreiðarsstöðum í sama hreppi. .4rni var skipaður í sjólið

Bandaríkjanna og samdi um þjónustu í því um fjÖgra

ára skeið.

ROBERT SOFFONÍASSON.

Fæddur 15. nóvember 1889 á Gimli í Manitoba. Vann á

bakspónaverkstæði í Blaine, Wash., U. S. A., og var þar til

heimilis, þegar hann gegndi herkalli 24. maí 1918. For-

eldrar hans : Svembjörn Soffoníasson frá Bakka í Vallna-

lireppi í Eyjafjarðarsýslu og Snjólaug Runólfsdóttir frá

Hreiðarsstöðum í sama hreppi. Robert var ekki sendur úr

landi, en var skipaður til þjónustu við Lewis-heræfingastöð-

ina, þar til hann fékk lausn frá herþjónustu í janúarmánuði

árið 1919.
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HALLGRÍIVIUR JÓHANNSSON STADFELD.

Fæddur 9. febrúar 1897 að Stangarholti í Mýrasýslu. For

eldrar hans: Jóhann Guðmundsson frá StangarhoUi og Ólína

Kristín Jónsdóttir frá StaSarfelh í Dalasýslu. Hallgrímur

gekk í canadiska sjóliðið þann II. júní 1918, og starfaði

með fram austurströndum Canada, jsar til hann var leystur

frá herþjónustu 15. júlí 1919. Heimili hans er að Howard-

ville, Manitoba, þar sem hann stundar landbúnað og fiski-

veiðar.

ELÍAS STEFÁNSSON.

Er fæddur við Cavalierbæ í Norður Dakota 12. desember

1897. Foreldrar hans eru þau Sigurrós og Sigurgeir Stef-

ánsson frá Miðvöllum í Lýtmgsstaðahreppi í Skagafjarð-

arsýslu. Elías var kvaddur í Bandaríkjahermn 1918, og

var við heræfmgar, er stn'ðmu lauk. Hann var því eigi

sendur úr landi. Hann er til heimihs hjá foreldrum sínum

við Cavalier í Norður Dakota.

GUÐJÓN TH. STEFANSSON.

Fæddur að Austurhóli í Nesjum í Austur-Skaftafellssýslu 28.

ágúst 1891. Sonur Þórarms Stefánssonar frá Hvammi í

Lóni og Steinunnar Jónsdóttur frá Svínafelli í Öræfum.

Hann bjó að Framnesi í Manitoba áður en hann gekk í her-

inn 31. júlí 1918, en fór ekki utan áður en stríðinu lauk og

var leystur frá herþjónustu í janúar 1919. Hann býr nú á

iandi sínu að Framnes, Manitoba.
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INGI GUNNAR STEFÁNSSON.

Er fæddur í Norður Dakota. Foreldrar hans eru Armann
Slefánsson og Kristíana Kristjánsdóttn', bæði af eyfirzkum

a'ttum. Bjuggu þau áður í íslenzku bygðmni í Norður Da-

kota, en eru nú bæði dám. Ingi var kvaddur í Bandaríkja-

hermn 1918. Var við hernaðarstörf til stríðsloka. Ná-

kvæmari upplýsingar um hann hafa ekki fengist.

INGI SIGURJÓN STEFÁNSSON.

Er fæddur 5. september 1898 við Mary Hill í Álftavatns-

bygð í Manitoba. Foreldrar hans voru þau Stefán Björns-

son frá Litla-Bakka í Hróarstungu (dáinn 1913), og Guð-

ríður Björnsdóttir, Hannessonar. Ingi innritaðist í Canada-

herinn rúmra 19 ára að aldri og var sendur til Frakklands.

Þar var hann til stríðsloka. Hann kom heim aftur vorið

1919, og hefir stundað landbúnað síðan.

PÁLL TH. STEFANSSON.

Fæddur að Árnanesi á Nesjum í Austur-Skaftafellssýslu II.

september 1885. Sonur Þórarins Stefánssonar frá Hvammi
í Lóni og Steinunnar Jónsdóttur frá Svínafelli í Oræfum.

Páll bjó að Framnesi í Manitoba áður en hann gekk í herinn

31. júlí 1918. Hann fór ekki utan áður en stríðinu lauk og

var leystur frá herþjónustu í janúar 1919.
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SIGMUNDUR STEFÁNSSON.

Er fæddur við Cavalierbæ í Norður Dakota 18. maí 1899.

Sonur þeirra hjóna Sigurrósar og Sigurgeirs Stefánssonar frá

Miðvöllum í Lýtmgsstaðahreppi í Skagafjarðarsýslu. Sig-

mundur var kvaddur í Bandaríkjahermn snemma ársins

1918 og var mnritaður í sjóhðið. Að stríðinu loknu vistaði

hann sig áfram í sjóliðmu og var á herskipum vestur í

Kyrrahafi. Hann druknaði af skipi, er hann var nýskipað-

ur á snemma í ágústmánuði 1922. Lik hans var flutt heim

og hann jarðsettur í ísienzku bygðinnl í Norður Dakota,

skamt frá æskuheimihnu.

SIGURDUR STEFÁNSSON.

Fæddur 5. október 1897 í Kirkjuskarði í Laxárdal í Húna-

vatnssýslu. Foreldrar: Björn Stefánsson, Guðmundssonar,

frá Kirkjuskarði, og Sigþrúður Jónasdóttir, Emarssonar, frá

Köldukinn í Torfulækjarhreppi í Húnavatnssýslu. Sigurður

átti heima í Selkirk, Man., og stundaði fiskiveiðar á Winni-

pegvatni áður en hann gekk í hermn í ágústmánuði 1918, en

var ekki sendur úr landi, með því að stríðinu lauk í nóvem-

ber það ár.

SIGURÐUR S. STEFÁNSSON.

Er fæddur við Cavalier í Norður Dakota 17. október 1892.

Sonur Skúla Stefánssonar frá Miðvöllum í Lýtmgsstaða-

hreppi í Skagafjarðarsýslu og konu hans Kristrúnar að

nafni, sem ættuð er úr Eyjafirði. Sigurður var kvaddur í

Bandaríkjahermn 1. júlí 1918 og settur í fregnboðadeild-

ina (116 Field Signal 41. division). Hann var leystur frá

henþjónustu að stríðmu loknu.
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RÖGNVALDL'R JÓNAS STEVENSON.

Er fæddur í Duluthbæ í Minnesotaríki 9. marz 1896. Sonur

þeirra Sigmundar Slefánssonar, er ættaður er af Vesturlandi

(úr Barðastrandarsýslu) og konu hans. Rögnvaldur var

kvaddur í Canadaherinn 4. júh' 1918. Var hann þá til heim-

ilis hjá foreldrum sínum við Kandahar, Sask., er þar búa.

Hann var við heræfingar um sumarið, fyrst í Regina og síðar

í Winnipeg. Hann fór eigi úr landi, en var leystur frá her-

þjónustu 4. janúar 1919. Hann vinnur nú við hveitikorns-

verzlun í þorpinu Cut-Knife, Sask.
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MARVIN STONE.

Pæddur i 7. marz 1894 í Yellow Medicine County, Minne-

sota, U. S. A. Foreldrar: Guðjón Þorsteinsson Stone frá

Grímsstöðum í Þingeyjarsýslu og Margrét Jónsdóttir á Tóka-

stöðum í Eiðaþinghá í Suður-Múlasýslu. Marvin gegndi her-

kalh 28. maí 1918. Sigldi til Frakklands 8. ágúst sama ár.

Tók þátt í orustu við Meuse—Argonne. Varð fyrir eitur-

lofti á vígvelh 17. október 1918. Leystur frá herþjónustu

20. maí 1919, þá vinnufær. Stundar nú landbúnað á bú-

garSi foreldra sinna í Mmnesota, eins og áður en hann gekk

í herinn.

BJÖRN STRAND.

Fæddur 2. nóvember 1891 í Minneota, Mmnesota, U. S. A.

Foreldrar: Jón Magnússon Strand frá Felli á Langanesströnd

og Margrét Guðmundsdóttir, ættuð úr Fljótsdal, nú búandi í

Minneota, Minn. Björn gegndi herkalli 7. apríl 1918.

Sigldi til Frakklands 13. júní sama ár. Tók þátt í orustum

við Oise, Aisne og Meuse—Argonne. Særðist ekki. Heim

kominn 13. marz 1919. Er handverksmaður í Minneota.

JOHN STRAND.

Fæddur 29. júní 1887 í Minneota, Minnesota, U. S. A. Foi-

eldrar: Jón Magnússon Strand frá Felli á Langanesströnd og

Margrét Guðmundsdóttir, ættuð úr Fljótsdal. John gegndi

herkalli ánð 1918, en var ekki sendur úr landi, og leystur frá

herþjónustu í ]úní 1919. Hann er kvongaður og býr í

Lewiston, Montana. Stundar mannvirkjafræði.
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JÓHANN FRANKLIN STRAUMFJÖRD.

Fæddur 4. apríl 1898 í Selkirk, Manitoba. Foreldrar: Jó-
hann Jóhannsson (Eh'assonar) Straumfjörð frá Hrísdal í

Snæfellsnessýslu, og Björg Kristjánsdóttir, Jóhannessonar,

fædd í Eyjafirði. Jóhann var með foreldrum sínum í Blaine.

Wash., U. S. A., og var vélstjóri á skipi, áður en hann gegndi

herkalh 12. október 1918 og var skipaður í sjólið Bandan'kj-

anna. Var ekki farinn úr landi, þegar stríðið endaði, og
leystur úr herþjónustu 22. desember 1918. Stundar sigl-

ingar.

HENRY McLEOD SUMARLIDASON.

Fæddur 1. júlí 1895 að Glenboro P. 0., Manitoba. For-

eldrar: Eiríkur Sumarliðason frá Bjarnastöðum í Mýrasýslu

og Þorbjörg Jónsdóttir frá Draghálsi í Borgarfjarðarsýshi

(nú dáin). Henry gekk í herinn 6. júlí 1918 og var skip-

aður í verkfræðingadeild hans, en var ekki kommn úr landi,

[jegar stríðinu lauk. Hann stundar nú búskap á landi sinu í

í Saskatchewanfylki.

ASMUNDUR SVEINSSON.

Fæddur 29. júlí 1893 að Akra. Norður Dakota, U. S. A.

Foreldrar: Sigurður Sveinsson frá Seyðisfjarðarkaupstað og

Margrét Ásmundsdóttir frá Parti í Húsavík í Norður-Múla-

sýslu. Ásmundur stundaði bifreiða-aðgerðir í Bantry, Norð-

ur Dakota, áður en hann gegndi þar herkalli 22. júlí 1918.

Hann var ekki farinn úr landi, þegar vopnahlé var sett, og

leystur frá herþjónustu 10. febrúar 1919. Stundar nú verzl-

unarstörf í Upham, Norður Dakota.
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GÍSLI J. SVEINSSON.

Fæddur að Thingvalla P. 0., Sask., 29. september 1894.

Sonur Jóns Sveinssonar, úr Gullbringusýslu, og Þóru Gísla-

dóttur, úr Arnessýslu. Gísli gekk í herinn 16. febrúar 1918

og fór mánuði síðar áleiðis á orustusvæði Frakklands. Tók
þátt í orustum þar og særðist einu smni. Kom aftur til Can-

ada í ágúst 1919, þá vinnufær, og stundar nú fyrri i5n sína

að Markerville, Alberta.

JÓHANN K. SVEINSSON.

Fæddur 12. júlí 1884 í Húsavík í Norður-Múlasýslu. For-

eldrar: Sigurður Sveinsson frá Seyðisfjarðarkaupstað og

Margrét Ásmundsdóttir frá Húsavík, nú búandi í Upliam,

Norður Dakota, U. S. A. Jóhann gegndi herkalli 22. júlí

1918. Var skipaður í vistastjórnardeildina. Sigldi til

Frakklands 7. september 1918. Var leystur frá herþjónustu

4. júlí 1919. Stundar verzlun.

VALDIMAR J. SVEINSSON.

Fæddur að Thingvalla P. 0., Sask., 16. nóvember 18%. For-

eldrar: Jón Svemsson, ættaður úr Gullbrmgusýslu, og Þóra

Gísladóttir, úr Árnessýslu, nú búandi að Markerville P. 0.,

Alberta. Valdimar gekk í herinn 13. maí 1918, og lagði a*^

stað á vígvöll Frakklands 10. ágúst sama ár. Hann var

sæmdur heiðursmerki fyrir skothæfni. Kom aftur til Can-

ada 1 1. ágúst 1919, og stundar nú landbúnað.

CHRÍSTMAXX SJÍ'AXSOX ísjá III).
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SIGTRYGGUR Þ. TH0R4RINSS0N.

Fæddur 16. ágúst 1894 að Icelandic River, Man. Foreldr-

ar: Þcrvalcur þórarinsson frá Skógum i Kolbeinsstaðahreppi

í Hnappadalssýslu og Helga Thómasdóttir, Jónassonar. frá

Bakkaseli í Eyjafjarðarsýslu, nú búandi að Icelandic Rive;.

Man. Sigtryggur gekk i herinn 13. maí 1918, og vann um
hrið sem kyndari á canadisku strandvarnarskipi við austur-

strönd Canada. Hann var leystur frá herþjónustu í desem-

ber 1918. Hann er kvæntur Knstinu Sigrúnu Williams.

THORARINN Þ. THORARINSSON.

Fæddur að Icelandic River, Man., 2. marz 1896. Foreldrar:

Þorvaldur Þórarinsson frá Skógum í Kolbeinsstaðahreppi í

Hnappadalssýslu og Helga Tómasdóttir, Jónassonar, frá

Bakkaseli í Eyjafjarðarsýslu, nú búandi að Icelandic River.

Thorarinn gekk í herinn 8. maí 1918, en fékk lausn úr hon-

um tveim mánuðum síðar, eða 25. júli 1918.

LARUS TRYGGVI THORDARSON.

Fæddur 6. marz 1896 að Svold, Norður Dakota, U. S. A.

Foreldrar: Jóhannes Þórðarson frá Prestshvammi í Suður-

Þmgeyjarsýslu og Jóhanna S. Friðbjörnsdóttir frá Skálanesi

1 Seyðisfirði; bjuggu áður að Svold, Norður Dakota. Lárus

gegndi herkalli 8. marz 1918 og sigldi til Frakklands 30. júní

það ár. Leystur frá herþjónustu 30. júni 1919.
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SIGURBJÖRN THORDARSON.

Fæddur 5. maí 1895 á Miðfjarðarnesi í Skeggjastaðahreppi

í NorSur-Múlasýslu. Foreldrar: Eggert Ólafur Þórðarson

og Helga Kristín Hallfríður Ásbjörnsdóttir, móðirin dáin, en

faðirinn býr í Mikley í Manitoba. Sigurbjörn gekk í herinn

28. júní 1918. Sigldi til Englands 16. júlí sama ár og var

þar við heræfmgar, þá er vopnahlé var sett. Hann kom
aftur til Canada 2. júlí 1919. Dvelur nú í Mikley og stund-

ar landbúnað 02 fiskiveiðar.

SIGL'RDUR S. THORDARSON.

Fæddur 12. desember 1886 á Þúfu í Út-Landeyjum í Rang-

árvallasýslu. Foreldrar: Sigurður Þórðarson frá Garðhús-

um í Gullbringusýslu og Guðríður Eiríksdóttir frá Þúfu í Út-

Landeyjum. Sigurður gegndi herkalH 29. maí 1918. Var

ekki farinn úr landi, þegar vopnahlé var sett. Leystr frá

herj)jónustu 17. desember 1919. Sigurður vann að skó-

smíði í Seattleborg, Wash., U. S. A., áður en hann gekk í

herinn.

THORDUR GORDON THORDARSON.

Fæddur 30. júní 1895 í Mikley í Winnipegvatni, Manitoba.

Foreldrar hans : Bergþór Þórðarson frá Ánabrekku í Borg-

arhreppi í Mýrasýslu og Kristjana Sigurðardóttir, Erlends-

sonar, frá Klömbrum í S.-Þingeyjarsýslu, nú búandi að Gimli,

Man. Thordur gekk í canadiska sjóliðið 28. maí 1918, og

vann með því við austurströnd landsms, þar til í desember-

mánuði sama ár, að hann fékk lausn frá frekari þjónustu.

Hann er kvæntur og býr að Gimli, Man., og stundar smíðar.
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THORDUR V. THORDARSON.

Fæddur 31. ágúst 1897 í Áskoti í Melasveit í Borgarfjarðar-

sýslu. Sonur Vigfúsar Þórðarsonar frá Leirá í Borgarfirði

og Kristínar Ólafsdóttur frá Sturlureykjum í Reykholtsdal í

Borgarfjarðarsýslu. Thordur gekk í herinn II. júní 1918,

og sigldi til Englands mánuði síðar, en hafði ekki lokið her-

æfmgum þar, þegar vopnahlé var sett. Hann kom aftur til

Canada 24. júní 1919. Stundar nú landbúnað að Hove P.

0., Manitoba.

OSCAR JÓHANN THORGIl^SON.

Fæddur í Winnipeg 7. september 1896. Foreldrar hans:

Finnbogi Thorgilsson frá Rauðamel í Eyrarhreppi í Hnappa-

calssýslu og Hólmfríður Hallgerður Jónsdóttir frá Olfarsfelli

á Skógaströnd. Oscar gekk í herinn 12. marz 1918 og

sigldi til Englands 10. apríl sama ár. Var við heræfingar á

Englandi, þegar stríðinu lauk og kom aftur til Canada 5.

marz 1919. Stundar nú landbúnað að Vestfold, Man.

ÁRNI THORLACIUS.

Fæddur að Narrows P. 0., Manitoba, 11. nóvember 1893.

Foreldrar: Olafur Thorlacius Helgason, Jónssonar frá

Skarfsstöðum í Hvammss^eit í Dalasýslu, og Guðrún Daða-

dóttir, Magnússonar, frá Smyrsholti í Haukadal í Dalasýslu.

Arni gekk í herinn 3. apríl 1918 og sigldi til Evrópu 10. sama
mánaðar. Var við æfingar á Englandi, þegar stríðið end-

aði. Kom aftur til Canada 24. júní 1919. Stundar land-

búnað með foreldrum sínum að Dolly Bay P. 0., Man.
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BÚI THORLACIUS.

Fæddur að Narrows P. 0., Manitoba. 19. febrúar 1897.

Foreidrar: Ólafur Thorlacius Helgason, Jónssonar, frá

Skarfsstöðum í Hvammssveit í Dalasýslu, og Guðrún Daða-

dóttir, Magnússonar, frá Smyrsholti í Haukadal í Dalasýslu.

Búi gekk í hermn 10. maí 1918. Fór tii Evrópu í júií það

ár. Var við aefingar á Englandi, þegar vopnahlé var sett.

Kom aftur tii Canada 24. júní 1919. Stundar landbúnað

með foreldrum sínum að Doiiy Bay P. 0., Manitoba.

DONALD GORDON ROSS THORLAKSSON.

Fæddur í Seikirk, Manitoba, 2. júlí 1901. Foreldrar:

Magnús Þorláksson, fæddur í Hrísey á Eyjafirði, og Hall-

gerður Benediktsdóttir, ættuð úr Hjaltastaðarþinghá. Don-

aid gekk í herinn I 1 . október 1918. Var skipaður í riddara-

deild í Ontariofylki. Kom aftur 2. janúar 1920.

^

FRIDJÓN THORLEIFSSON.

Fæddur 22. jiiní 1897 að Garðar, Norður Dakota, U. S. A.

Foreldrar: Gamalíel Þorieifsson frá Hömrum í Eyjafirði og

Katrín Tómasdóttir frá Asi á Þelamörk í Eyjafirði, nú bú-

andi að Garðar, Norður Dakota. Friðjóu gegndi herkaili

31. ágúst 1918, en var ekki farinn úr iandi, þegar vopnahié

"var sett. Leystur frá herþjónustu 27. janúar 1919. Stund-

ar landbúnað.
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LÁRUS THORLEIFSSON.

\ngsti sonur JDeirra hjóna Einars Thorleifssonar frá Hrjót í

Fljótsdals'héraði og Guðrúnar Sigfúsdóttur frá Njarðvík aust-

ur, Sigurðssonar, Jónssonar prests á Eiðum í Suður-Múla-

sýslu. Þau búa við Stony Hill í Manitoba. Lárus mun fædd-

ur á Islandi. Hann var kvaddur í Canadahermn 1918 og

var um tíma í Mmtoherbúðunum í Wmnipeg. Þar veiktist

hann og var þá veitt heimfararleyfi. Kvaddur var hann aft-

ur til herþjónustu um haustið, en þótti enn eigi nógu hraustur

og var því veitt lausn frá frekari herkvöð. Tveir bræður

hans voru í hernum: Sigfús, dó af sárum 19. maí 1918, og

Thorleifur, er særðist og kom heim 1918.

THEODORE THORLEIFSSON.

Fæddur 23. desember 1891 að Garðar, Norður Dakota, U. S.

A. Foreldrar: Gamah'el Þorleifsson frá Hömrum í Eyja-

firði og Katrín Tómasdóttir frá Ási á Þelamörk í Eyjafirði,

búandi að Garðar, Norður Dakota. Theodore gegndi her-

kalli 8. maí 1918; gekk í sjóliðið og var skipaður bátsfor-

maður. Var ekki sendur frá Bandaríkjunum og leystur frá

herþjónustu 20. febrúar 1919. Stundar landbúnað.

AXEL THORSTEINSSON.

Fæddur í Reykjavík á Islandi 5. marz 1895. Foreldrar:

Steingrímur Thorstemsson skáld og Birgitta Guðríður Eiríks-

dóttir, nú bæði dáin. .Axel gekk í 'herinn 17. júní 1918 og

hélt til Evrópu 5 vikum síðar. Var við heræfingar á Eng-

landi um tíma, en á vígvöll var hann kominn mánuði fyrir

stríðslok, og var í Mons um það leyti. Var því sendur með
herdeild sinni að Rín á eftir Þjóðverjum. Hann kom aftur til

Canada í maí 1919. Axel er giftur konu að nafni Jeanne

af belgiskum ættum.
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CHESTER 0. THORSTEINSSON.

Fæddur 19. janúar 1898 í Lyon County, Minnesota, U. S. A.

Foreldrar: Þorsteinn Þorsteinsson frá Bnmnesi í Fáskrúðs-

firði og Guðný Þorkelsdóttir frá Glúmsstöðum í Fljótsdal í

Norður-Múlasýslu. Chester gegndi herkalli 23. febrúar 1918

og sigldi til Frakklands 1 7. ágúst sama ár. Þjónaði þar að

hergagnaflutningum, þar til hann var levstur frá herþjónustu

2. júní 1919.

ELMER STEPHEN THORSTEINSSON.

Fæddur 28. júní 1895 í Lyon County, Minnesota, U. S. A.

Foreldrar: Þorsteinn Þorstemsson frá Brimnesi í Fáskrúðs-

firði og Guðný Þorkelsdóttir frá Glúmsstöðum í Fljótsdal

í Norður-Múlasýslu. Elmer gegndi herkalli 25. júní 1918.

Sigldi til Frakklands 10. september sama ár. Tók þátt í

Meuse—Argonne orustunni miklu. Særðist ekki. Kom
heim aftur 2. júní 1919. Hann stundaði landbúnað áður

en hann gekk í hermn.

ERLENDUR HJÁLMUR OCTAVIUS THORSTEINSSON

Fæddur 9. október 1899 í Lincoln County, Minnesota, U.

S. A. Foreldrar: Eiríkur Magnússon, Þorstemssonar frá

Heykollsstöðum í Hróarstungu og Guðrún Eiríksdóttir frá

Heykollsstöðum. Þau hjón bjuggu á Ormsstöðum í Eiða-

þinghá, fóru þaðan til Ameríku 1878. Erlendur var við há-

skólanám í Mmneapolis, er hann gegndi herkalli í febrúar

1918 og gekk í sjóliðið, þar sem hann stundar loftskeyta- og

sæsímastörf. Var sendur til Harvardháskólan s til náms í

þeim greinum og útskrifaðist þaðan í sept. Var þá skipaður

kennari í þeim fræðum, en síðar settur til njósna um skipa-

ferðir ofan sjávar eða neðan. I marz 1919 var hann skipað-

ur loftskeytastjóri á kafbáti, og loks settur til að reyna nýj-

ar uppfyndingar í sambandi við fræðigrein sína. Leystur frá

herþjónustu í ágúst 1919, og stundar nú nám í rafmagns-

fræði við háskólann.
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JOHN THORSTEINSSON.

Fæddur 26. desember 1893 í Lyon County, Minnesota, U.

S. A. Foreldrar: Þorsteinn Þorsteinsson frá Brimnesi í

Fáskrúðsfirði og Guðný Þorkelsdóttir frá Glúmsstöðum í

Fljótsdal í Norður-Múlasýslu. John gegndi herkalli 23.

febrúar 1918. Sigldi til Frakklands 17. ágúst það ár. Tók
ekki þátt í orustum. Kom heim aftur 12. júní 1919.

Stundar trésmíðar.

NJÁLL TH. THORSTEINSSON.

læddur í Winnipeg, Manitoba, 19. nóvember árið 1897.

Sonur Bernhards H. L. Thorsteinssonar frá Reykjavík á ís-

landi og Þóru Bergsteinsdóttur frá Torfastöðum í Fljótshlíð

í Rangárvallasýslu. Þau hjón búa í Vancouver, B. C, og

hjá þeim var sonur þeirra og vann sem bryti, áður en hann

gekk í fluglið Canadahersins í maí 1918. Hann var leyst-

ur frá herþjónustu í desember sama ár.

ÓLAFUR BJARNI THORSTEINSSON.

Fæddur 12. marz 1896. Foreldrar: Vilhjálmur Thorsteins-

son og Valgerður Jónsdóttir. Ólafur gegndi herkalli 5.

september 1918 og sigldi samdægurs til Frakklands. Var

leystur frá herþjónustu 13. janúar 1919. Ólafur vann acS

landbúnaði að Hallson, Norður Dakota, áður en hann gekk

i hermn og stundar enn sömu vinnu.
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ÓLAFUR SÓFFONIAS THORSTEINSSON (Ole Oliver).

Fæddur 8. ágúst 1893 að Pembina, Norður Dakota, U. S. A.

Foreldrar: Þorsteinn Olafsson, Þorsteinssonar frá Tungu í

Grafningi, og Anna Jónasdóttir, ættuð úr Skagafirði. Ólafur

gegndi herkalli 27. maí 1918. Tók þátt í orustu við Ar-

gonne—Meuse. Var leystur frá herþjónustu 18. maí 1919.

THORSTEINN J. THORSTEINSSON.

Faeddur 18. nóvember 1893 að Miðgrund í Skagafjarðar-

sýslu. Foreldrar: Jón Helgi Júlíus Thorsteinsson og Albert-

ína Arnþrúður Jónsdóttir, bæði ættuð úr Skagafirði, nú bú-

andi að Geysir P. 0., Man. Thorstemn gekk í hermn semt

í maí 1918. Aðrar upplýsmgar ekki fáanlegar um hann.

Býr með foreldrum sínum í Geysisbygð.

BJARNI THORVALDSSON

Fæddur 3. marz 1895 að Urnðaá í Mýrasýslu á Islandi. For-

eldrar: Jón Þorvaldsson frá Urnðaá og Sólveig Bjarnadóttir

frá Arnarstapa í sömu sýslu ; Jón dáinn, en Sólveig búandi að

Suffren P. 0., Man. Bjarni gekk í herinn í júlí 1918. Var
ekki sendur úr landi. Býr nú með móður sinni sem fyr.
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ÓLAFUR KRISTINN THORVALDSSON.

Er fæddur að Akra í Norður Dakota 17. apríl 1894. Son-

ur Stígs kaupmanns að Akra, Þorvaldssonar bónda í Keldu-

skógum á Berufjarðarströnd, Stígssonar, og Þórunnar, dótt-

ur fyrverandi alþingismanns og Cnítaraprests Björns Péturs-

sonar frá Hallfreðarstöðum í Norður-Múlasýslu, og fyrri

konu hans Ólavíu Ólafsdóttur prests á Kolfreyjustað. Ind-

riðasonar. Ólafur var kvaddur í Bandaríkjaherinn 28. marz

1918, og var við störf af ýmsu tagi við aðalstöðvar (Head-

Cjuarters) 137. sveitar 35. deildar fótgönguliðsins, alt fram

til stríðsloka.

SIDNEY T. THORVALDSSON.

Er fæddur að Mountam í Norður Dakota 14. júnímánaðar.

Sonur Elisar kaupmanns að Mountain, Þorvaldssonar frá

Kelduskógum á Berufjarðarströnd, Stígssonar, og Hallfríðar

Sigurbjörnsdóttur, Guðmundssonar, úr Suður-Múlasýslu.

Sidney gekk í háskólahersveit Norður Dakota-ríkis í Grand

I'orks 7. október 1918, en fór aldrei úr landi, því að skamt

var þá eftir unz friður var sammn.

WILMAR PÉTUR THORVALDSSON.

Er fæddur að Akra í Norður Dakota 19. júlí 1892. Sonur

Stígs kaupmanns að Akra, Þorvaldssonar bónda í Keldu-

skógum á Berufjarðarströnd, Stígssonar. Móðir Wilmars en

kona Stígs er Þórunn, dóttir fyrverandi alþingismanns og

Linítaraprests Björns Péturssonar frá Hallfreðarstöðum í

Norður-Múlasýslu og fyrri konu hans Ólavíu Ólafsdóttur

prests á Kolfreyjustað, Indriðasonar. Wilmar var kvaddur

í Bandaríkjaherinn 1. júlí 1918 og skipaður heræfmgakenn-

ari í Grand Forks. Lausn fékk hann frá herþjónustu að

stríðinu loknu.
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WILMAR T. THORVALDSSON.

F.r fæddur að Mountain í NorSur Dakota 5. júlí 1895. Son-

ur Elisar kaupmanns að Mountain, Þorvaldssonar frá Keldu-

skógum á Berufjarðarströnd, Stígssonar, og Hallfríðar Sig-

urbjörnsdóttur, Guðmundssonar, úr Suður-Múlasýslu. Wil-

mar innritaðist við hjúkrunarsveit Bandaríkjahersins 7.

október 1918, en var ekki sendur úr landi.

HERMANN ÁSGEIR THORVARDSSON.

Fæddur í Hörðudal í Dalasýslu 2. desember. Foreldrar:

Hallur Þorvarðarson frá Leikskálum í Dalasýslu og Margrét

Arnadóttir, ættuð úr Rangárvaliasýslu. Hermann gekk í

herinn 15. júní 1918. Kom aftur til Canada 9. maí 1919.

Hann stundar landbúnað í Bifröstsveit í Manitoba. Er

kvæntur Sesselju Sigríði Jóhannesson.

ÞÓRDUR ÞÓRÐARSON TÓMASSON.

Fæddur 15. maí 1887 á Rauðafelli undir Eyjafjöllum á ís-

landi. Foreldrar: Þórður Tómasson og Guðrún Tómas-
dóttir, sem bjuggu að Rauðafelli. Þórður gekk í canad-

iska sjóherinn 15. apríl 1918 og þjónaði á skipinu "Niobe"
við austurstrendur Canada, þar til í janúar 1919, að hann
var leystur frá herþjónustu. Hann er trésmiður að iðn og
stundar þá atvinnu í Winnipeg.
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BJAIÍNI VIGFÚSSON.

Faeddur í Mikley, Man., 8. nóvember 1888. Sonur Vigfús-

ar Bjarnasonar.frá Hlíð í Hrunamannahreppi í Arnessýslu og

Guðrúnar Ólafsdóttur frá Hildarseh í sama hreppi, nú búandi

að Howardville, Man. Bjarni gekk í hermn 7. maí 1918.

Sigldi til Englands 25. júlí það ár, en kom heim aftur 12. sept-

ember sama ár. Stundar nú landbúnað.

Flugstjóri VALDIMAR ALFRED VIGFÚSSON.

Fæddur 5. apríl 1895 að Tantallon P. 0., Sask. Foreldrar:

Narfi Vigfússon og Anna Vigfúsdóttir, bæði ættuð úr Gull-

brmgusýslu á Islandi. Þau hjón fluttu til Canada árið 1887.

V'aldimar stundaði nám við Wesley College í Winnipeg, en

útsknfaðist frá háskólanum í Saskatoon, Sask. Hann gekk

í flughermn í aprí! 1918, og var við flugæfmgar í Canada,

þegar stríðið endaði. Hann vmnur nú að jarðrækt.

EGILL VOPNI.

Fæddur 7. marz 1895 í Seattle, Wash., U. S. .\. Foreldrar:

Hjálmar Arngrímsson frá Mælifelli, og síðar Skógum í

Vopnafirði, og Hólmfríður Jónasdóttn-, Jónassonar, frá

Krossi í Ljósavatnsskarði í Suður-Þmgeyiarsýslu. Egill

gegndi herkalli 25. maí 1918. Sigldi til Frakklands 5. júlí

1918. Tók þátt í orustunni miklu um Argonneskógmn. Særð-

ist þar 9. október, og lá í sárum, þegar vopnahlé var sett.

Leystur frá herþjónustu 4. maí 1919. EgiII er húsgagnasmið-

ur og stundar þá iðn í Seattleborg.
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BjÖRGVIN WKTDAL.

Fæddur í Yellow Medicine County, Minnesota, U. S. A., 25.

ágúst 1895. Foreldiar: Ásgrímur GuSmundsson frá Felli í

Vopnafirði og Guðný Runólfsdóttir frá Snjóholti í Eiðaþmg-

há í Suðut-Múlasýslu. Björgvm gegndi herkalli 26. apríl

1918. Var skipaður í verkfræðmgadeild og sigldi með
henni til Frakklands 5. júní 1918. Tók þar þátt í orustum

við St. Mihiel og Meuse—Argonne. Særðist ekki. Var í

för með Bandaríkjamönnum inn á Þýzkaland. Var leystur frá

herþjónustu 26. júní 1919. Björn er trésmiður og stundar

nú þá iðn.

DAVÍÐ ALBERT WESTMAXX (sjá III).

SIGURDUR FRIDRIK WESTMAN.

Fæddur í Hamiltonbæ í Norður Dakota, U. S. A., 21. júní

1894. Foreldrar: Salman Westman Jóhannesson, Jónsson-

ar, frá Blámýri í Ögursveit í Isafjarðarsýslu, og Rósa Vigfús-

dóttn-, Hallssonar, frá Krossi við Ljósavatn í Suður-Þmgeyj-

arsýslu. Sigurður gekk í herinn 9. maí 1918. Fékk lausn

frá herþjónustu 31. janúar 1919. Hann vinnur að prentiðn.

VIGFCS FRIMANN WESTMAN.

Fæddur í Hamiltonbæ í Norður Dakota, U. S. A., 5. ágúst

1892. Foreldrar: Salman Westman Jóhannesson, Jónsson-

ar, frá Blámýri í Ögursveit í Isafjarðarsýslu, og Rósa Vig-

fúsdóttir, Hallssonar, frá Krossi við Ljósavatn í Suður- Þmg-
eyjarsýslu. Vigfús gekk í herinn 26. febrúar 1918 og fékk

lausn úr honum 8. janúar 1919. Hann er kvæntur Krist-

björgu Markússon og stundar verzlun.

26
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K.4RL WILLIAM WIl^ON.

Fæddur 5. júní 1893. Foreldrar: Sigurður Erlendsson frá

Grundarkoti í Laxárdal í Húnavatnssj'slu og Metonía Ind-

riðadóttir frá Marbæli í Óslandshlíð í Skagafjarðarsýslu.

Karl gekk í herinn í ársbyrjun 1918. og var við heræfingar

vestan hafs fram að þeim tíma, er vopnahlé var sett. Hann
stundar mest íþróttir. Hann er kvæntur ungfrú Sarah

Jones.

ELIAS PÉTURSSON WOGEN.

Fæddur I. ágúst 1892. Sonur Péturs Snorrasonar frá Há-

konarstöðum á Jökuldal og Elízabetar Jónsdóttur frá Vogum
í Vopnafirði. Eh'as gekk í 16. herd. 15. janúar 1918 og sigldi

mánuði síðar til Englands. Var þar við heræfingar, þegar

vopnahlé var sett. Kom aftur til Canada 7. júlí 1919. Stund-

ar bændavmnu að Glenboro, Man.

JLLÍUS JÓNSSON WOGEN.

Fæddur 12. júlí 1879 að Vogum í Vopnafnði. Foreldrar

hans: Jón Jónsson og Katrín Arnadóttn' frá Vogum í

\''opnafnði. Júlíus gekk í hermn 24. apríl 1918 og sigldi

til herstöðvanna mánuði síðar. Hann tók þátt í orustum

\;ð Cambrai, Daoi og Mons. Særðist ekki. Fór til Þýzka-

lands með deild sinni að vopnahlé fengnu og var þar um
tíma. Kom aftur til Canada 10. maí 1919. Stundar land-

búnað að Glenboio, Man.
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EIRÍKUR ÞÓRDARSON.

Fæddur 23. apríl 1896 í Stíflisdal í Þingvallasveit í Árnes-

sýslu. Sonur Jóns Þórðarsonar og Helgu Eníksdóttur frá

Gjábakka í scmu sveit, nú búandi að Sinclair, Man. Eiríkur

gekk í herinn 3. maí 1918. Sigldi til Englands 25. ]úlí það

ár, og var þar, þegar vopnahlé var sett. Kom aftur til Can-

ada24. júní 1919.

Hjiíkrunarkonur

1915 1918.

Ungfrú THORA EMELY LONG.

Fædd að Hólum í Norðfirði, Suður-Múlasýslu, 13. marz
1888. Foreldrar: Jón Matt^híasson Long og Pálína Sveins-

dóttir, fædd að Hólum í Norðfirði. Ungfrú Thora var lærð

hjúkrunarkona og stundaði þá iðn í Humbolt, Sask. Hún
gekk í hjúkrunarlið Canadahersins í október 1915. Var

skipuð yfirhjúkrunarkona árið 1916 á hermannaspítala í

C5uður-Wales á Englandi, og síðar skipuð yfnumsjónarkona
um 1 5 mánaða tíma á Rauða Kross spítala í Southsea á Eng-

landi. Hún hlaut sæmdarvottorð frá herstjórninni fyrir mjög
mæta bjónustu, um leið og hún fékk heimfararleyfi 30. apríl

árið 1919.
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Ungfrú INGA JOHNSON.

fædd 17. október 1880 að Húsavík, Man. Foreldrar: Jón
Sigurjónsson, Jónssonar, frá Einarsstöðum í Reykjadal í

Þingeyjarsýslu og Sigurlaug Gísladóttir frá Starrastöðum í

Skagafirði. Ungfrú Johnson var lærð hjúkrunarkona og

hafði gegnt vandasömum stöðum um fleiri ára bil á aðal-

siúkrahúsi Wmnipegborgar áður en hún gekk í hjúkrunarlið

Canadahersins 26. júlí 1916. Hún sigldi til Englands 13.

ágúst það ár og var tafarlaust skipuð til þjónustu í nr. 1 spít-

rla Canadahersms á Frakklandi, þar til 28. júlí 191 7, að hún

\ar skipuð til yfirumsjónar á nr. 4. "Casualty Clearing" stöð

hersms. Þar þjónaði hún, þar til henni var veitt heimfarar-

leyfi 7. apríl 1919. Starfssvið hennar var á Frakklandi og í

Belgíu, og svo var starf hennar metið, að hún var sæmd því

verðmætasta heiðursmerki, sem herstjórn Breta veitir hjúkr-

unarkonum. Stjórn Belgíu sæmdi hana einnig þess lands

\erðmætasta heiðursmerki, er hjúkrunarkonum er þar veitt.

Ungfrú BJÖRG THORSTEINSSON.

Fædd 30. apríl 1888 á Isafirði. Foreldrar: Jón Þorsteins-

son frá Barmi í Gufudalssveit í Barðastrandarsýslu og Mark-

úsína Kristjánsdóttir frá Borg í Arnarfirði í Isafjarðarsýslu.

nú búandi að Kandahar, Sask. Ungfrú Thorsteinson var lærð

hjúkrunarkona og hafði atvinnu við sjúkrahús í Watrous,

Sask., áður en hún gekk í hjúkrunarlið brezka hersins í sept.

1916. Sigldi til Englands 7. október það ár og þjónaði ár-

langt á herspítala í Birmingham og síðar um 18 mánaða tíma

í canadiska hjúkrunarliðinu í Bramshott-herbúðunum á Eng-

landi, þar til henni var veitt heimfararleyfi 19. maí 1919.

Er nú aðal-eftirlitskona með sjúkraherbergjum hermanna í

aðalsjúkrahúsi Winnipegborgar.

Ungfrú SIGURLíNA JOLÍANA S. THOMPSON.

Fædd 16. desember 1892 í Grafton, Norður Dakota, U.S.A.

Foreldrar: Sigurður Tómasson frá Álftanesi í Gullbringu-

sýslu og Ólafía Pálína Einarsdóttir frá Kolfreyjustað í Fá-

skrúðsfirði, nú búandi að Grafton, N. D. Ungfrú Sigurlína

lauk fullnaðarprófi í hjúkrunarfræði við Minnesotaháskóla

£-rið 1915. Hún gekk í hjúkrunarlið Bandaríkjahersins 18.

desember 1917. Sigldi til Frakklands í júní 1918. Þjónaði

þar á ýmsum her-sjúkrahúsum Bandaríkjamanna og síðast á

móttökuhúsum þeirra, sem tóku þátt í og særðust í áhlaupa-

orustum þeirra móti Þjóðverjum við Chateau—Thierry, St.

Mihiel og í Argonneskógi, og var síðast send með Banda-

n'kjahersveitum til Rín á Þýzkalandi, þar sem hún þjónaði,

þar til hún fékk heimfararleyfi í júnímánuði 1919.
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Húsfiú THORA PAULSON ALBERT.

Fædd í Winnipeg 25. janúar 1889. Foreldrar: W. H. Paul-

son, þingm. í Saskatchewanfylki, frá Hofi í Hjaltadal í

Skagafjarðarsýslu og Jónína Margrét Nikulásdóttir, Jónsson-

ar, úr Seyðisfjarðarkaupstað. TTiora var háskólagengin

og starfaði viS bókhlöðu Saskatchewanfylkis áður en hún

gekk í hjúkrunardeild Canadahersins. Hún fór til Englands

i9. janúar 1918 og vann að hjúkrun sjúkra og særðra her-

manna, þar til hún fékk heimfararleyfi 30. desember 1919.

Hún giftist Lieut. W. Alfred Albert 10. janúar 1920. Þau

hjón eru til heimihs í Wmnipeg.

Ungfrú CECELIA STEINUNN EYJÓLFSSON.

Fædd 5. febrúar 1888 í Edinburgh, Norður Dakota, U. S. A.

Foreldrar: Stefán Eyjólfsson, Magnússonar, frá Unaósi í

Norður-Múlasýslu, og Guðrún Þorláksdóttir, Björnssonar,

írá Fornhaga í Eyjafjarðarsýslu, nú búandi að Edinburg

Ungfrú Cecelía hafði stundað bústjórnarvísindi og útskrifast

í þeirri grein frá búnaðarskóla Norður Dakota. Hún gekk

í hjúkrunarlið Bandaríkjahersins, sem námsmey í hjúkrunar-

fræði, 21. nóvember 1918 og var skipuð til þjónustu í

Granl-herbúðunum, til þess að dvelia þar við nám og æfing-

ar, unz námsskeiðinu lyki, í júní 1921.

Ungfrú SIGRIÐUR GILBERTSSON.

Fædd 6. desember 1890 í Minneota, Minnesota, U. S. A.

Foreldrar: Sturlaugur Guðbrandsson frá Hvítadal í Dala-

sýslu og Áslaug Guðmundsdóttir frá Brekku í Barðastrand-

arsýslu. Ungfrú Sigríður var lærð hjúkrunarkona, þegar

hún gekk í hjúkrunarlið Rauða Krossins, í Fort SnelHng,

Minnesota, 16. september 1918, þar sem hún þjónaði, þar

til henni var veitt heimfararleyfi 23. ágúst 1919.
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Lngfrú SOFFIA RAGNHEIÐUR GUÐMUNDSDÓTTIR.

Fædd 7. maiz 1894 að Geysir P. 0., Manitoba. Foreldrar:

Guðmundur Guðmundsson, Jónssonar, og Oskar Guðmunds-

dóttur, sem bjuggu að Torfalæk á Ásum í Húnavatnssýslu,

og Margrét Jónsdóttir (hreppstjóra) og Óskar yfirsetukonu

Olafsdóttur, sem bjuggu að Sauðárdalsá í Húnavatnssýslu,

og síðar um langt skeið að Geysir P. 0. Ungfrú Soffía var

lærð hjúkrunarkona og hafði haft æfingu á sjúkrahúsum í

Sí. Boniface og Winnipeg áður en hún gekk í hjúkrunarhð

Canadahersins í janúar 1918. Hún fór til Englands í októ-

ber það ár og þjónaði á herspítala þar, unz hún fékk heim-

fararleyfi í maímánuði 1919 . Hún stundar sömu iðn síðan

hún kom aftur til Canada.

Húsfrú ELLA ALBERTSDÓTTIR RASK.

Fædd 9. apríl 1894 í Minneota, Minnesota, U. S. A. For-

eldrar: Albert Jónsson frá Breiðumýri í Vopnafirði í Norður-

Múlasýslu og Ágústa Grímsdóttir frá Krossavík í sömu sveit.

Nú búandi í Minneota, Minn. Ella var lærð hjúkrunarkona,

jjegar hún gekk í hjúkrunarlið Bandaríkjahersins í septem-

berbyrjun 1918, og var skömmu síðar skipuð til þjónustu á

liermannaspítala í Tremont-herbúðunum í Palo Alto í Cali-

fornia. Eftir tveggja mánaða starf þar var henni veitt lausn

úr herþjónustu í árslok 1918. Hún giftist vorið 1919

herra P. S. Rask. Þau h]ón eiga heima í Minneapolis-

borg í Minnesota.
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Ungfrú KRISTBJÖRG SAMSON.

Fædd í Cavalier, Norður Dakota, U. S. A. Foreldrar: jón

Samson (stjúpfaðn- hennar) Jónasson, Jónssonar alþingis-

manns, Samsonsonar frá Keldudal í Hegranesi, og Guðbjörg

Olafsdóttir frá Búð í Rangárvallasýslu. Hún var lærð hiúkrun-

arkona og vann við Almenna sjúkrahúsið í Wmnipeg áður

en hún gekk í hjúkrunardeild Canadahersins 18. febrúar

1918. Hún fór til Englands I. júní 1918 og þjónaði þar við

einn af herspítölum Canadahersins, þar til henni var veitt

heimfararleyfi í júh'mánuði 1919. Hún stundar nú hjúkrun-

arstörf í Winnipeg.

Húsfrú DÓRA TRUEMNER.

íædd 22. febrúar 1894 í Pembma, Norður Dakota, U. S. A
Foreldrar; Björn Frímann Josephson frá Gili í Svartárdal

í Húnavatnssýslu og Soffía Halldórsdóttir, Rögnvaldssonar

frá Brekku í Svarfaðardal í Eyjafjarðarsýslu. Dóra nam
hjúkrunarfræði við Almenna sjúkrahúsið í Winnipeg og út-

skrifaðist þaðan árið 1917. Hún gekk í canadiska hjúkr-

imarliðið 18. janúar 1918 og þiónaði á Tuxedo herspítalan-

um í Winnipeg til 1. júní 1918, þegar hún fór til Englands.

Hún var skipuð til þjónustu á canadiska herspítalanum nr. 1 5,

Taplovv, Buckingham á Englandi, og starfaði þar fram til 14.

júní 1919, að hún fékk heimfararleyfi. Heimili hennar er að

Richlea, Sask. Hún er gift John Truemner, af þýzk-amerísk-

um ættum, frá Cavaher í Norður Dakota.

Ungfrú HILDA WINNIFRED VOPNI.

Fædd 12. apríl 1897 í Seattleborg í Washingtonríki, U.S.A.

Foreldrar: Hjálmar Arngrímsson frá Mælifelli (síðar Skóg-

um) í Norður-Múlasýslu og Hólmfríður Jónasdóttir frá

Krossi í Ljósavatnsskarði í Suður-Þingeyjarsýslu. Hilda er

háskólalærð og hafði einnig útskrifast í hjúkrunarfræði ár-

ið 1916, þá 19 ára gömul. fók þá strax að stunda hjúkrun-

arstörf, fyrst í Seattle og síðar í Wichita, Kansas. Var þar

skipuð yfirhjúkrunarkona. Þar gekk hún í þjónustu Rauða
Kross félagsins og sigldi til Frakklands 1. júlí 1918. Þjónaði

þar á herspítala í Limogene og síðar í Beau Desert Boreaux,

þar sem voru 30,000 rúm. Eftir nokkra þjónustu þar, og að

vopnahlé fengnu, ferðaðist hún til Parísar, og baðan um
austursvið Frakklands. Hún kom aftur til Bandaríkianna í

júnímánuði 1919.
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VI seí ir.

Chris Paulson Gordon Goodman (1916)
nis. m.

Sig. S. Eiríksson (1917).
Bls. 2ti3.

Myndir þessar komu of seint til þess að þeim yrði komið í rétta tímaröð í bókmni, eru

því settar hér. Að öðru leyti vísast til æfiágnpanna að framan.

-®-

AUKASKRÁ.

Nöfn, heimihsfang og herdeildarnúmer

nokkurra Islendmga, sem vissa er fyrir að

voru í hersveitum sambandsþjóðanna, en

engar upplýsingar hafa fengist um. Heimil-

isstaður er tilfærður eftir hermálaskýrslun-

um, og getur því ems hafa verið um það

leyti heimilisfang nánustu ættmenna, en eigi

hermannsms siálfs. Þá skal og athugað, að

þrátt fyru' aukaskrá þessa, er engm vissa

fengin fyrir því, að með henni séu allir tald-

ir. Miklu fremur líkur fynr hmu, að enn

vanti marga. Bygðn- íslendinga standa svo

dreift um álfuna. að með öllu varð það ó-

vmnandi verk, að ná uoplýsmgum um alla.

Þá er og þess að geta líka, að sökum nafna-

breytm'='a — íslenzku nöfnin víða færð und-

ir enska stafsetnmgu eða al-enskuð, og

skírnarheiti skammstöfuð — varð erfitt að

glöggva íslenzku nöfnm frá hinum, og held-

ur en að !e:ða að því getur einar, var þeim

slept.

A. ABRAHAMSSON, Pipestone, Sask., 100.

hersveit.

A. H. ANDERSON, 1 1 . varaliðssveit.

CHRISTIAN ANDERSON. Faðir danskur. en

móðirin íslenzk. Detroit Harbor, Wis.

P. ANDERSON, Glenboro. Man.

ROBERT C. ANDERSON, 27. hersveit.

P. ÁRNASON, ísafold, Man.

PAUL BARNSON.

P. K. B. J. BJARNASON, Arborg, Man.

WALLACE BOWMAN (dáinn úr inflúenzu).

EINAR E. BRANDSSON, Victoria, B. C.

GUDM. (James) BRANDSSON. 7. hersveit.

J. G. BRECKMAN, 108. hersveit, Lundar.

iManitoba.

EINAR CHRISTIANSON.

M. CHRISTIANSON, Guli Lake, Alberta.

CARL A. DALSTED, Blaine, Wash.

J. DANÍELSSON.

T. DAVÍÐSSON, Pipestone, Man.
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EDWARD EDSON, Dafoe, Alberta.

SIGURBJÖRN EGGERTSSON.

S. EGILSSON.

E. S. EINARSSON, Winnipeg, Man.

J. S. EINARSSON, Mary Hill, Man.

MAREL THEODORE EINARSSON, Church-

bndge, Sask.

EMIL GUNNAR EIRÍKSSON.

0. G. ELÍASSON.

JOHN A. ERLENDSSON.

ARCHÍBALD B. EYFORD, Pembina, N. D.

EINAR EYMUNDSSON, 197. hersveit.

A. FREEMAN.

Ungfrú CLARA JÓNSDÓTTIR GILLIES,

Winnipeg, Man.

FRED W. GILLIES.

ALFONSE G. M. GOODMAN.
ÓLAFUR GOODMAN, Gimli, Man.

JÓHANN HALL, Wynyard, Sask.

E. HALLDÓRSSON, íslendingafljót, Man.

JÓN HALLDÓRSSON, High River, Alta.

SIGURDUR HALLDÓRSSON.

VIKTOR SIGURDSSON, HANNESSON, Span-

ish Fork, Utah.

JOE HARGRAVE, 203. hersveit.

STEPHEN HERMANNSSON.

KOLBEINN HOFF, Blaine, Wash.

JÓN A. HÓLM, Salt Lake City, Utah.

PÉTUR NÍELSSON HÓLM, 223. hersveit.

RAFN INGIMUNDARSON, Lundar, Man.

223. hersveit.

SKÚLI J. JACKSON. I sjóhernum.

INGI JÓHANNSSON.

SVEINN JÓHANNSSON (Halldórsson),

Svold, N. D.

VALDIMAR JÓHANNSSON, Arborg, Man.

223. hersveit.

Pte. JOHNSON.

ALBERT BERGÞÓRSSON JOHNSON, Lund-

ar, Man. (Falhnn á Frakklandi.)

BYRON P. JOHNSON, íslendingafljót, Man.

CARL JOHNSON, Piney, Man.

CHRIS. JOHNSON.

FRIDRIK JOHNSON, Brandon., Man. 99.

hersveit.

HALLDÓR JOHNSON, Reykjavík, ísland.

J. B. JOHNSON, Lundar, Man.

JÓN PÁLSSON JOHNSON, Wynyard, Sask.

L. JOHNSON, Árnes, Man.

MUNDI JOHNSON, 25 1 . hersveit.

J. K. JOHNSON, 81. hersveit.

J. S. JOHNSON. Fort Garry Horse.

J. V. JOHNSON. í sióhernum.

SKAFTI L JOHNSON, Otto, Man.

SKOLI JOHNSON, Brandon, Man.

TOM JOHNSON, Selkirk, Man.

V. R. JOHNSON.

L. A. JÓNASSON, Otto, Man.

ELIMAN JÓNSSON.

SAM. JÓNSSON, Wmnipeg, Man. 44. her-

sveit.

F. H. KRISTJÁNSSON, Mozart, Sask

HELGI KRISTJÁNSSON, Lundar, Man. 100.

hersveit.

RÖGNV. SVEINSSON KRISTJÁNSSON Wyn-

yard, Sask.

WILLIAM PÁLSSON KÆRNESTED, Narrows.

Manitoba.

FRED D. LAXDAL, Cavaher, N. D.

H. F. MAGNCSSON.

MAGNCS MAGNCSSON, frá ísafirði, nú í

New York. Vann á herskipum við England.

B. F. NÍELSSON.

CHARLES ODDSSON, Gimli, Man.

WALTER ODDSSON, Blaine, Wash.

G. A. ÓLAFSSON, Brandon, Man.

INGIMUNDUR ÓLAFSSON, Wild Oak, Man.

JOHN ÓLAFSSON.

H. OLIVER, 78. hersveit.

GUNNAR OLSON, Brandon, Man.

A. PAULSON, Piney, Man.

M. A. SAMCELSSON.

ELLERT SCHRAM.

EDWARD ÞORSTEINSSON SIGFCSSON,

Wynyard, Sask.

INGI SIGURÐSSON.
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T. SIGURBSSON. Leslie. Sask.

J. A. G. SIGURjÓNSSON, 108. hersveit.

S. SIGVALD.ASON, 18. varaliðssveit.

J. SIGVALDASON. Winnipeg, Man.

FRED STEPHENSON.

ALLAN STEVENS.

ALEX STEVENSON.

STEVE STEVE.NSON, 78. hersveit.

ARNI SVEINBJÖR.NSSON. 108. hersveit.

SHERMAN SVEINSSON, Detroit Harbor, Wis.

Dr. THORDUR SVEINBJÖRNSSON tónskálds

SWINBURNE. í brezka hernum.

.ARNOLD SÖDERBERG (fallinn). Móðir

hans íslenzk. Detroit Harbor, Wis.

A. SÖLVASON.

P.AUL SÖLVASON, Winnipeg, Man. 223. her-

sveit.

ÁGCST ÞIÐRIKSSON.

FR.ANZ THOM.AS, Winnipeg, Man.

Ungfrú SIGRÍÐUR HANSDÓTTIR prests

THORGRIMSEN. Grand Forks, N. D.

C. THORKELSSON, Eastend, Sask.

BENEDICT THORLÁKSSON, 30. B. C. Horse.
\' R r

BERGÞÓR F^ THORSTEINSSON. Mozart,

STEINGRIMUR THORSTEINSSON, Winnipeg

Beach, Man.

S. THORSTEINSSON, Stony Hill, Man.

W. P. THORSTEINSSON. 78. hersveit.

EDWARD TORF.ASON.
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1914

Sergeant SIDNEY CUZNER.

Var fseddur 10. júlí 1890 i Winnipeg, :\Ianitoba. Sonur

M. R. Cuzner bartskera í Winnipeg og Friðriku Reykja-

lín dóttur Halldórs rriðrikísonar Reykjalíns frá Kvenna-

brekku í Miðdölurn og Sigriðar Bjarnadóttur frá Kolla-

fjarðarnesi. Halldór flutti með börnuni sinum til Yest-

urheims 1876. Bjó siðast að Mountain í Morður Dakotn.

Sidney gekk í 27. liersveitina í ágúst 1914, og með lienni

fór hann frá Winriipeg áleiðis til Englands og sté á skip

17. niai 11:115. Eftir stutta bið þar liélt hann til Frakk-

lands og fór strax í skotgrafir. í atlögunni niiklu, er

samlierjar gerðu liaustið 1918, féll hann. ásanit mörgujii

fleiruni. hinn 18. september. rúmra 28 ára að aldri: var

hann liá búinn að vcra heilt ár hvildarlaust i skotgröfun-

um. Aður en hann gekk i herinn stundaði hann jiront-

iðn: læiði hjá Saults & Pollard (Free Press Job Depart-

menti. og hjá þeim vann hann þangað til hann fór. Auk
foroldra á hann lirjár systur og tvo bræður á lifi, er til

heimilis eru i Winnipeg. Hann var hið mesta mannsefni,

að þeirra sögn, er þektu hann.
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ÁSTHÝR VALGEIR MAGDAL HERMANNSSON

Var íifUdiu á F(nna>tekk við Seyði.rfjiirOv 21. júni lM.i">.

rorcldrar hans voru: Guðjón. sonur Horinann.< Jónsson-

ar og Gróii Bjarnadóttur á Þórustöðuni á Yatnsleysu-

strönd í Gnlll)iinf,'usýslu, ng .Matrilalcna. dóttir Si^'iuö-

ar Bjarnasonar og Ingilíjargar Pálsdóttur á Grinisstöð-

uni á Seitjarnarne.si í Kjós. MaKilal fluttist nici') foreklr-

uni sínum vestur um haf U>04, er settnst fyrsl aff i Kee-
Matin í Ontario. Vistafiist hann l)ar lijá prentsmiðju-

félagi, OK lagði fyrir sig prentiðn: fór því næst til Winni-
])(•!! og fullkonuiaði sig í Ix'irri list. Hinn 5. ágúst 1914

gckk liaini í canadiska lierinn og var fimtugasti og fjórði

niaður til ]>ess i Oanaila. Hann innritaðist við liina

nafntoguðn 90. hersveit \Vinni))e,gborgar (Xinetieth

Winnii)eg liiflesi, er auknefnið hlant á herstöðvunum
"Svörtu djöflarnir litlu" (The Little hlaek Devilsi. Með
sveit l>esí!ari fór hann til Frakklands um haustið (þeir

sigldu 3 októher'. Var í ölluni orustuni, sem hún tók

|)átt i fiam til næsta vors. í ornstunni mikln við T.ange-

niarck l's. ai)ril 191."), er meiri hlnti félaga hans féll í.

sa'rðist hann hættulega og var færður í sárahúðir, og

l)aðan á hermannas.iúkrahiis. og af þeini sáruni andaðist

ihann þar 2. maí. ilagdal var fyrsti íslendingurinn, er

féll í .striðinu. Hann var ineð lieim allra röskustu yngri

miinnum. er til Frakklands fórn liað ár, og myndarleg-

ustu, .iafnt í raun og sjón.

ÞORSTEINN G. ÓLAFSSON.

Var fieddur i Winnipeglioig li. nóveniber 1S94. Sonnr

Guðlaugs trésmiðs Ólafssonar frá Haga i Húnaliingi

(flutti vestur 1SS6) og Áslaugar Hansdóttur frá Þórey.iar-

núiii (kom til Ameríku ISSTi. Þoisteinn innritaðist í

'M. riddaraliðssveitina, "'Fort Garry Horse", snemma í

ágiistmánuði 1914. og niun hafa verið með fyrstu fram-

l).i(')ðendum í hcrinn frá "Winnipeg. Með hersveitinni fór

hann 30. ágúst til Gueliih-herbúða í Ontario, og haðan
seinna til Englands. Stigu þeir á skip 23. októbcr 1915.

Þaðan fiir hann til orustuvallar á Frakklandi. og var þar

svo stöðugt eítir það i ýnisuni hersveitum, liangað til

hann féll h nn 6, september 191S. Tckið mun hann hafa

þátt i flcstum orustum, er canadiski Iierinn átti í frá þvl

stríðið l)yriaði og fram til þess tínia. Ilann ,-ar gæddui-

Diikln þreki bæði til sálar og líkama. og har aldrei á því

í hréfum hans. til forcldra eða ættingja, að hann æðrað-

ist, þótt dvölin lengdist á orustuvöllunum. Sanit lang-

:.ði hann að mega hverfa heim aftur. þ() eigi væri nciiia

uin stundarsakir. Síðla sumarsins 1918 var honum boð-

i(^. að liann ni;vtti k.i()sa. hvort hann vildi. taka l.ieuten-

ants-stiiðu í hernum eða hverfa heim aftur þá um haust-

ið. Voru þá orðnar meiri líkur til. að (ífriðnnm myndi

slíta. Kaus hann hið síðartalda, og hefði þá farið licim

nicð ()k^()l)cr. hefði liann konnst lífs úr siðustu oru-tiuini.

En liað átti eigi að verða. og virtist sannast hið forn-

kveðna: Kkki m;i -ikiliinm rcnna.
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WILLIAM PREECE.

Vai- fæddur í Winuipfg S. janúai- l.siiu. Foveldrar han.< húa
i \Vinnii)i'g og var liann til lieiniili-; lijá liviin, m í |)j(')n-

n<tn .iárnvöruverzlunaríélag.-íins Millor Mor.'je Hardwaro
t'o., uin það leyti seni liann gelvk í lierinn. Faðir lian.<

hoitir S. Preece, er af en.skuin ættuni og fæddur á Eng-
landi, en mófSir han.< er Jakoliína (Tuðhnigsdóttir, Grírns-

.<onar, frá Brciðuvik undir .Tökli. B,inggu forcldrar Ja-

kobínu vi'ð Búðir á Snætellsnesi. Williani gckk i liorinn

19. dcseniber 1!I14, og innritaðist við 44. canadisku hcr-

svcitina. ,Mcð honni fór liann frá Winuiiieg áleiðis til

Knglands IS októbcr lill.j, og á ski)) '2'>. sania niánaðar.

Frá Englandi fór hann uni veturinn til !Frakklands, Er
til Fi'akklands kom, var hann færðnr í canadiska rid<lara-

liðið (C'an. Mounted Riflesi og í ])ví var hann eftir bað.

Hann féll í orustunni við Yprcs í Bclgíu. cr háð var clag-

ana milii ])e.ss 2. og .i. júní um sumarið IDIH, ])ar sem hcr-

mcnn ncfndu Mustcrisskóga (Sanctuary Woods), og cr

.iarðaður í canadiska hci'mannarcitnum ])ar. Hann vár

hinn mcsti cfnismaður.

SIGURSTEINN HÓLM SIGURÐSSON.

Var fæddur 2S. fclirúar 1S!)4 á Oiinli í Nv,ia íslandi. For-

oldrar hans vorii Jiau Sigvaldi Sigurðsson, frá Harðhak á

Sléttu í Korður-I>ingeyja]-sýslu og Margrct Arnadóttir

frá Setbergi í Borgarfirði austur. Er Sigvaldi síðari mað-
iir Margrétar, cr áðui' vai- gift \'aldimar Davíðssyni frá

Fer.iubakka í Axarfirði í Norður-Þingeyjarsýslu. Bjuggu
])au að 4o9 Fcrry Road. St. Jamos \-ið A^'mnipcg. '^igin-

steinn var til heimilis hjá forcldrum sínum, cr hann inn-

ritaðist i ('anadahcrinn i ágristmánuði 1911. Ilann gckk

í áttundu hersvcit (90 Winnipeg Eifles^ cr nefnd hefir

vcrið "Svörtu Djöflarnir litlu", og fór nieð henni til

Bclgíu í októbor sama ár (.stigu á skip 3. okt.). Hann
var í ornstunum við T.angciiiarck, Yprcs og St. Julimi.

í bardaganum við St. Julien 22. api'íl 1915 var hann tek-

inn til fanga og sondur til Þýzkalands og liafður þar i

sfröngu gæzlu\-arðhaldi. Ilann aiulaðist i ri'icsscn ;i

In'-zkalandi 20. októbcr 191S, r'ir spön,=ku veikinni. Hann
var liinn mesti stillingar- og r;'iðdcildariiiaðiir. Miðal

fyrstu islendinga cr gcngu í licrinn oftir að ótriðnrinii

l)yr.iaði.
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Corporal THOMAS JÓNSSON THORDARSON.

Xuv tiftUlur í iJinfrvallabygð. .Sa.-k.. U). mai \^'.H. .lón faiN-

ir hans var fæddur 25. nóvember 186-3 aí5 Vestri-Reyni á

Akianf.-;i í Borgaifjarðar.<ýsIu, .sonur Þórfíar Björn.«son-

ai- vestan|)ó.<t.< og konu hans (Tiiðriinar .lónsdóttur. Fluttf

.I()ii til Aiiieríku árið ISStí og til Þingvallal)ygðar, er þá
\ai- að l)yggjast, og l)ar kvongaðist hann. Kona Jóns, en
iiióðir Tóiiiasar. er (iuðfinna ifædd 21. ágúst IStíl að Litla-

Ariuóti í Flóai, dóttir Tómasar Ingimundarsonar frá Eg-
ilsstöðuiii í Ölvesi og Guðrúnar Eyjólfsdóttur á .Snorra-

stöðum í Laugardal. Var Guðrún móðursystir séra

^Magmisar Andréssonar á Gilsbakka. Árið 1894 fhittust

jiau .lóu og Guðfinna með börnuin sínum til nýbygðar-
innar íslenzku vestaii við Manitobavatn, er kend er nú
\ið Langreutli, og hafa búið Jiar síðan. Með lieim ólzt

Thomas sonur þeirra upp og var hjá þeim til heimilis. er

liann innritaðist í riddarasveitina "Lord Strathcona
llorse" haustið 1914. Með henni íór hann til Englands 3.

október, og nokkru síðar til Frakklands. Tók hann bar
l)átt í þessum orustum: 191."): Hesseims, bichbach, Simal:

1916: Somme, Peronne, Tevin-Court og Gusen Court:

1917. Bethen Gourt og Vaten ('ourt. en þar er talið að

liann hafi fallið að morgni 27. maí 1917. Var hann ]iá

fyrir nokkru skipaður Corporal. Er svo sagt frá þeim
atbuiði í skýrslu sveitarforingjans: ".Snemma morgun.'i

27. maí sendi hersveitin flokk undir forustu Thordarsons,
yfir í skotgrafir óvinanna, til liess að hafa baðan fréttir.

Ruddist hann undan mönnum sínum. tók tvo Þjóðverja

til fanga, en meðan liann var að afvoima annan þeirra,

skant hinn hann í gegnum iðrin og beið hann þegar
liana."

THORVALDUR (WALTER) THORVALDSSON.

"\'ar fivddui' í Brandonbæ IJ. október 1^92. Foreldrar hans-

eru Þorleifur Þorvaldsson, fæddur að Miðhúsum i Gufu-

dalssveit í Barðastrandarsýslu, og Málmfriður Guðlaug-

.lensdcJttir, úr Skutulsfirði við ísafjarðardjúp. Bi'ia þau
hjcjn í Biandiin. Þorvaldur ólst npp með foreldrum sín-

um í Biaiulon og vann sem kyndari við gufuvélar á-

járnbrautarlestum Can. >'or. félagsins um það leyti sem
hann gekk i herinn. Hann innritaðist við 12. Drakúna-

sveit Manitoba 2.''. ági'ist 1914; var með sveit þeirri um
tima í '\alcartier-herbúðunuiii, en fór þaðan með fyrstu

liðsendingu frá Canada um haustið. 3. október 1914..

Ilann var brátt sendur til orustuvallar og tók þátt í or-

ustum við St. Julien, Ypres og Somme. í orustunni við

St. Julien 27. apríl 1916 særðist liann mjög mikið. Er
hann var gróinn sára sinna, var honum gefinn kostur á

að hverfa heim aftur. en hann neitaði því; hvarf til hn-

stöðvanna aftur og var þá settur sem leyniskytta við

herinn. Þeirri síöðu hélt hann, er hann féll 26. sep ember

1916. Míelt hafði sveitarforingi hans með því, að honum
væri veitt heiðursmerki fyrir dirfsku og snarræði í or-

ustu. en hann var fallinn, áður en sú viðurkenning var f

té látin. Hann var hinu gerfilegasti maður og fullhugi

að sama skajii.
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EINAR SIGURÐUR ANDERSON.

Yar fæildui' á Hól.<húsuin í Hii.«a\'ík í Borgarfjarðar-

hrei)i)i i Nor(5ur-Múlas>>lu "29. júlí lS8ö. Foreldrar: Jón
Árnason (Ander.son) frá Gilsárvallahjáleigu i Borgarfiroi

austur og ólavía Jónsdóttir, ættuð úr Loðniundarfirði.

Sy.stkini Einai's voru niörg og eru C á lífi: C'arl Anderson.
fyrruHi ])(')stl).iónn í 'Winnipeg: Árni Anderson. lögfræð-

ingur í AVinnipeg: Björg, gift canadiskuni nianni, að
nafni Joseph Car.son, búsett í Winnipeg. Gunnar Andei-
son, bóndi við Spalding í Saskatehewanfylki: Gunnlaug-
ur Ander.son umterðasali í Winnipeg, og ungfrú María
K. Anderson, skólakennari í Yaneouverborg í British

Columbia. Árið 188(5 flutl:ist Einar með foreldrum sinnm
vestur um haf. og settust ])au að í Winnipeg. Með beim
ólst hann upp til fulltíða-aldurs. Skömiini áður en ófi'ið-

urinn brauzt út, fluttist Einar vestur í Saskatehewan-
fylki og nam sér land í íslenzku bygðinni við bæinn Les-

lie. Þar bjó bann. er hann innritaðist í 53. eanadisku
herdeildina haustið 19b5. Með henni ffn- bann til Eng-
lands um veturinn, 29. marz. og til Frakkland.* snemma
vorsins 1916. Tók hann ])ar bátt í öllum orustum með
canadisk)! bei'sveitunum. ofan til 15. dags september-
mánaðar um haustið, að hann fi^ll.

27,
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ARNLEIFUR ARASON.

Hanii var fcediliir lii. júli ISÍIO í Þing-vallanýli'iiáiinni í

.^askati-Iicwanfylki. Foit-idiar Iian.s vorn Jiau Eifgort Ara-
son og Sigurlina .lónsdóttir (nú dáini. Iia>ði a>ttiið úr
Eyjafirði á l'slandi. Býr íaðir Iians nú í Nýja íslaiidi og
fluttust l)au hjóii liangað. er Arnleifur var tvoirffja ára

gainall, og þar ólzt Iiann upii. Hann frekk í ('anadalier-

iiin 18. iiiarz 191.5 og innritaði.st ])á í His. lu'rdcildina. Var
svo sendur iiieð herdeild Jieirri frá Wiiini|it'í áleiiNis til

Ensrlands 12. sei)teinber lílKi. o" nuin hafa verið iiiet^ lieim

allra fyrstu úr þeirra hertleilil að fara til Frakklantls.

Ft^II í orustu 13. fehrúar 191S. Hafði þá stöðugt tekið

])átt í orustum frá liví hann ftjr og til Jiess tiiiia. Arn-

leifur var í röð efnilegustu ungra iiianna í Nýja Islandi.

Hann er jarðaður í grafreit eanadiskra hermanna á

Frakklandi. Eftir lifa auk föður.sins se.\ systkini.

SIGURÐUR ÁRNASON.

Sigurður Árnason var fætklur li'. iiiarx árið ISlRi i Selkirk

í Manitolia. Foielilrar Iians voiu ]iau Arni Hafliðason,

jipttaður úr ísaf.iarðarsýslu, og Guðn'in SigurðardtJttir,

ættuð úr Barðastranilarsýslu. F'igi getur um lu'imilis-

fang lieirra á I.slantli. Hafa ))au búið um laiigan tíina í

Selkirkliæ og var sonur ])eiria til heimilis hjá lieim og

stundaði algenga landbúnaðarvinnu. Haustið 191.5 gekk
hann í .51. canadisku hersveitina i F](Imontonl)org f Al-

lierta og fór með Iionni til F'nglands. siglili frá ('anada

IS. ajiríl ISIIG. iSkömmu síðar mun hann hafa farið til

Frakklanils. Var svo skýi't frá ]n\ um siimarið snemma,
i símfregnum i'ir herbúðiuium. að hann væri sa>rður: og
svo nokkru siðar. 13. júiií 19I(i. að hann væri "•sa'rður og

hovfinn" (wounili'd and inissingi, en frogn sii síðar leið-

rt'tt, að hann hafi fallið í orustu ])ann dag. Frekari fregn-

ii liafa eigi fengist af lieim atburði. Efnismaður var

liann mikiU. er koiiiið hefði í Ijós, et lionum hetði unni.st

aldiir til.
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GÍSLI ÁSMUNDSSON.

Tai' fædduj' í Gf.v.^islj.vgc^ i X.v.ja islamli suniuidaginn 17.

júní 1SII4. Foreldrar lians voru (iui^niundur AsniuntlssDn.

íettaður úr Borgarfirði austur (dáinn 1908) og Ragnhcið-
ur Jón.sdóttir. nafnkends lijúkrunarnianns í Höskukls-

^taðaseli í Breiðdal. Finnbogasonar. Móðir Ragnhciðar
konu .Tóns var Hildur Jónasdóttir bónda í ílöskulds-

staðaseli og konu lians Ragnhriðar Þorvarðardóttur
bónda á Höskuldsstöðuni, Gislasonar. Gísli Asniunds-

son fluttist nieð t'oreldi'uni sínuin til Selkirk. ])egar hanii

var ársganiall, og ólzt hann ]iar upi) hjá l)eini. og var eft-

ir lát föðui' sins til heimilis h.iá móður sinni, ])ar til liann

í;eni sjálfboði innritaðist í heiinn i-"i. nóveniber 1915. Síð-

ustu ])rjú ár sín í Selkirk vann hann á yélavprksmið.iu.

Hann innritaðist í fil. hei'sveitina og fór nieð henni (sté

á ski])) til Englands 2.'1 a])ríl 1916. Kn ])á var hann færð-

ur yfir í 44. sveitina og fór me?> henni til Frakklands 1-5.

Ijúlí sama ár og stra.x í skotgrafir. Sunnudaginn 19. nóv-

emlier, ]iegar hermeiuiirnir voru að taka h\ild. féll

s;])rengikúla, sem varð honum að bana. Var atburður sii

tilkyntur ætting.ium hans nokkru síðar.

JÓN BENJAMÍNSSON.

Tar fæddur { Tíðidal á Möðrudalsf.iöllum í Xor?)ur-Jh'iIa-

s.vshi 22. nóvember 1890. Foreldrar han.s eru: Benjamín,
-sonur Jóns Benjaim'nssonar, er leng.st bjó að Háreksstöð-

um í Jökiildalsheiði, og Guðriinar Jónsdóttur úr Borgar-

íirði aiistnr, og Jóhanna. dóttir Hallgríms Benediktsson-

ar, af norðleiizknin ættum, og Guðn.var Hermannsilóttur.

íi'ttaðrar úr -\l.ióafirði. Ólzt Jóii uiijt nieð for(ddriiiii sín-

uin í Víðidal, Sænautaseli og á Hárek.sstöðum, til vors-

iiis 190.5, er Jiau fluttu alfari til Te.sturheims. Sittist f.iiil-

skyldan að í Alftavatnsbygfl í Manitoba og befii- búið

]iar ávalt síðan. Teturinn 191.) gekk Jóii í los. sveit fót-

göngiiliðs Canada sem óbrotinn liðsiiiaður. ^NIrð ])cirri

dcild lagði hann austur um haf 12. .sc])tenilier 191(i. A'ar

heniii txístrað eftir að til Knglands kom og liðsmiiniium

hennar bætt inn í aðrar dcildir á herstöðvnnum, eins og
lirirf krafði. Jón var í fyrsta hóinium úr deildinni. cr

senilnr var í skotgrafirnar. l>að var skömmu ryrir .iól

191(1. Hinn 9. aiiríl 1917 tók Iianii ])átt í binuni maiin-

skæða bardaga, scni ki'iidii]- er við Timyháls- í Xorðiii-

Frakklandi, og féll liar ](ann sania niorgun. Ilaiin er

greftraðiir í grafreit f'anadamanna ])ar nm slóðir. Jón
\ar bár og grannur. b.iarthærðiir og bláeygnr. dreiigileg-

ur á svij) og fríður sýnuni. Hann \-ar yfirlætislaus og
liátt]in'iðiir í dagfari. fastiir í lund, Iiygginn og ósérhlíf-

inn. Æfin varð stutt — og endaslei)])ari en skyldi —
ri'ini 20 ár — en: Ein drykklöng stund. sein hug.sjón helgri
f'V vígð, Er nieira verð en alilar-æfi iiiók.
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BJARNI BJARNASON.

Var fæddur á Arnarstapa í Álptanesshreppi í Mýrasýslu
í septembermánuði 18S0. Foreldrar hans voru þau Bjarni
Sigurðsson frá Háhóli í Álftanesslueppi og Margrét ó.

úlafsdóttir frá Kafnkelsstöðum í Hraunshreppi í ilýra-

syslu. Bjuggu ])au lijón í 34 ár á Arnarstapa. Sumarið
lyOl fluttist Bjarni með foreldrum sínuni og systliinum

vestur um haf og settist að í Winnipeg. Lagöi hanu íyr-

ir sig smíðar, einlium veggrimlalagningu. Hann geklv í

144 hersveitina 1. október 1915, og fór með henni frá Caii-

ada tll Englands 29. maí 1916. Til Erakklands fór hann
sanisumars. í ágústmánuði, og þá strax í skotgrafir.

Ilann féll á Frakklandi 6. septemlier 1916. í orustunni við

Poitieres, er stóð dagana frá 4. til 7. september. Forehh'-

ar hans eru bæði dáin, en 5 systkini lians eru á lífi hér

i landi: ólafur og Sigurður í Winnipeg, Ás:geir i Selkirk,

Sólveig Þórðarson, gift hjá Stony Hill, Man., og Salome
Backman, gift við Mozart, Sask. Ein systir, Kristíana,

býr á íslandi. B,iarni var hinn mesti röskleikaniaður og-

vi'I gefinn.

GUÐMUNDUR KRISTINN BJARNASON.

Var fæddur á Laugavegi í Eeykjavík 2S. niaí árið 1900.

Sonur Þórðar Bjarnasonar frá Vörum í Garði í Útskála-

sókn á Reykjanesi. og .<íðari konu hans Vigdísar Eiríks-

dóttur frá Kötluhóli í Leiru í sömu sveit; eru bræður

hennar þeir Auðunn útvegsbóndi í Þjóðbraut í Garði

og Magniís skósmiður í Hafnartirði, en móðir beirra syst-

kina var Margrét, dóttir Magnvisar bónda á Hofsstöðum.

Guðmundur fluttist á unga aldri með systkinum og for-

eldrnm til Vesturheims og settust bau að í Selkirk. Var

hann ]iar til heimilis hjá þcim, er hann innritaðist í lOS.

hersveitina 14. desember 1913. bá n'imra 15 ára að aldri.

llonum er svo lýst, að hann hafi vorið einkar vel gefinn.

vinsæll og staðfastur í lund. kjarkmikill og ötull. Með
herdeildinni fór hann áleiðis til Englands 12. september

1916, en til Frakklands í júlímánuði árið eftir. Þar var

hann í skotgröfum bar til hann féll 2. september 191S.

Hann stýrði hríðskotaliyssu, og var svo .«agt. að hann

liafi fallið fyrir skoti frá leyniskyttu Þ,i()ðverja. Hann
var rúnua 18 ára, er hann lézt, og hörmuðu félagar hans

fráfall hans, bví hann var í hvívetna vin^^æll.
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SIGURÐUR BJARNASON BERNSTEIN.

Var fæddur á Daðastöfiiiin i Skarð.slirL'iJiii í Skagafjaið-

arsýslu 10. október 1S74. Var hann hálfbróðir .?éra l^or-

kels Bjarnasonar á Reynivöllum í Kjós. roreklrar ]ian.«

voru B,iarni á Daðastöðum og síðari kona hans Guðbjörg
Svoin^dóttii'. Fhittu Imu frá íslandi til Nýja l'slands suni-

arið 1S76, og settust að í Árnessbygð. Bjarni drukknaði

í Winnipegvatni nokkrum árum síðar. Sigurður mun
hafa alist upp með móður sinni, fyrst í Ký.1a íslandi og

svo í Winnipeg. Fhittist hann bví næst til Dakota og

kvongaðist ])ar. Heitir kona lians Sigriður Andrésdótt-

ir og býr í Calgaryborg. Vann Sigurður Jiar við járn-

))raut, er hann með sonum sínum 2 innritaðist í lierinn

2. .iúli 191-5, i 56. herdeildina. Til Frakklands fór hann 2."..

marz 1916. Tók bátt í siðari orustunni við Ypres. Særð-

ist bar og varð einnig fyrir eiturhjfti. Koni aftur til

Canada 11. júlí 1917, þá ólieiU heilsu. Eigi náði hann
heilsu aítur, en eftir miklar þjáningar andaðist hann á

hermannaspitalanum í Calgary. 1. marz vorið 1922. 8ig-

urður heitinn var hinn mesti myndar og dugnaðarmað-
ur, sem hann átti kyn til.

PÉTUR BRYNJÓLFSSON úrsmiður.

Var fæddur i Engey við Reykjavik 7. febrúar 1891. Son-

ur ])eirra BrynjíMfs óðalsbónda Bjarnasonar (f. á Kjar-

ansstöðum 4. marz lS4.5i og Þórunnar Jónsdóttur frá

Skildinganesi (f. 6. október 1844. d. 28. október 1915). 17

ára fór Pétur úr föðurhúsum til Reykjavíkur og nam l)ar

lirsmíði hjá Magnúsi Ben.iamínssjTii, en árið 1913 til

Ameriku og settist að í Winnipeg og stundaði bar iðn

sína um tíma, og l)vl næst í Kiverton í Nýja íslandi. Við
nóvemberlok 1915 gekk hann í 144 deild Canadahersins;
var við horæfingar fram til 18 september 1916. að hann
sigldi til Englands. Vann hann ])á við byssusmíði i

hernum fram eftir vetrinum, unz hann var sendur til

Frakklands í skotgrafir. Átti hann þá í orustum eftir

]iað stöðugt, liar til hann féll 27. september 1918. — Pétur
var lágur niaður vexti. ]irekinn vel. friður synum og sviji-

hreinn. ]iéttur í lund og fastur fyrir, hver sem í hlut átti

og lét lítt stjórnast af annara tortölum. En tryggur v;!r

hann og vinfastur. listhæfur og hagur til allra verka. Af
bi'ennandi áliuga fylgdist hann með sjálfstæðiskröfum
íslands, bó honum auðnaðist eigi að sjá bað mál til

fullra lykta leitt.
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HRÓLFUR JACOBSSON CRAWFORD.

\"ar faHUlur Kl apiil ISilS afi Wikl Oak, Maii. Ilann inn-

litaíSist í (í:1 licrdeildina i Edniontonborg 17. .septembcr
11)15 og .«igldi frá Canada 1."). apríl líllti. Þann 'Hi. septeni-

bi'r sania ár sivrAist liann i ornstunni vifí Sornnu'. og 21.

sriit('nil)íM- 1Í117 sa'ríMst liann i annað sinn i orustunni vitV

N |ii-('s. Auk l)('.<s t()k hann i)átt i orustuin virn Passclien-

ibil(\ Arras Canibrai og Canal du Xord. Til Canada koni

liann aftur 2i). apríl 1919 og settist að við Atliabasca

l.anding, Alberta, þar sein hann byrjaði bii á eignarjörð

sinni. Foreldrar han.s, Jacob Crawford og Helga Þor-

steinsd(')ttii-, búa afS Athaba.^ca T.anding. Allierta. Hrólf-

ni- andafíist á ,i()ladaginn 11)20 inni ú lu'rniannasi)ítala f

('algaryhorg. úr afIi'i("Singuin l^eirra sára, scin hann hlaut

i stríiNinu, og aldrei grern. Ilann var hinn iiiesti efnis-

iiiaí^ur.

ÁRNI VALDIMARSSON DAVIS.

A'ar fæddur 21). s(>iitenil)er 1SS9 á Young St. í Winniiieg-

borg. Faöir lians var ^'aldimar, sonur Paví('»s frá Fer.iu-

bakka í A.\arfir(^i i Nori^nrl'ingeyjarsýsln, .J(Jsafatssonar.

er l),i() í Hr.iánsnesi vi(N .Mývatn á öldinni scni h'i(^ (nú í

eyöii, en iiKVðir er ^largrét Árnadóttir frá Setbergi í

Borgarfirði i Xorðui'-Múlasýslu. Margrét inisti nianu

sinn fyrir niörgiiin áruni .-íiðan og giftist í annað siiin

Sigvalda Sigurðssyni frá Harðbak á shvtu í NDn'uir-Iiiiig-

eyjarsýslu. l'an hjiiggu að i:59 Fcrry Koad. St. ,Iaines vii^

Winnipeg, og var .\rni til lieiinilis hjá lieiin og stundaði

ticsiiiii'^i. Haiiii innritaðist við 79. cana(li>ku hersveitina

("Caiiieron Highlanders" l.'l Batt) í febrúar 1915. Fór nicö

henni frá Canada 21. apríl 191(1, og yfir til Belgiii. Hann
var i orustuniiiii við Fcstubert. Zillebeek, Xeuve Cha-

liiUr', St. EÍDÍ iig Soiiiiiii'. Hann féll í orustunni við

Soinnie 21. septeinber ]91(;. Fraiii að beiiii tiiiia haf(^i

hann aldrei sæiv.t. Haiiii \ar (Ingnaðar- og áhugaiiiaður

inikill og sanniir drengskapariiiaðiir.
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Lieutenant JÓN EINARSSON.

Var fæddur í iMiigvalhiliygi^ í Saskatchr« aii 5. dosenibpr

1890. Soiuir Jóhaimesar Einars.sonar l)ónda vifi Lögl)eiK,

Sa.sk., frá Hvainini í HöfíSahverfi í Snf>nr-Þ>ingeyjars.v.slU'

og (infSlaugar Þorsteinsdóttur frá Grýtubakka í söinn

sveit. Jón ()lzt np]) í föfiurgarði og lauk barna.skólanánii

]iar í hygíl): fór Jiví næst til Winnipeg og inni'itafiist við

Jlanitohaháskólann og hiuk hnrtfarari^rófi l)aðan nieð

beztn <'inkunn vorii'N l!)!-l. Las liann ])vínaíst lög hjá lög-

fræf)ingaféhigi í Yorkton, Sask. i' tcbrnar li)!.') gekk hann
í eanadiska herinn — lli. sveit liddaraliðsins — en félík

sig þaðan lau.san til liess a75 gangast fyrir stofnun 22:i.

her.sveitarinnar, ásaint fleiium. A'ann hann svo að lið-

söfnun við hersveit liessa. en var \>6 jafnfranit við nám
á heiforingjaskóla og iauk bíefti Lieutenant.s- og Capteins-

prófi. Var liann bá viíS fefingu meíS stórskotali?>i ríkis-

ins um tíma. Haustiri 19]li var áskoriin send til allra

lirjfrvrra manna a!S koiiia til lijáli^ar stórskotalifVi Canada-

manna í Frakklandi. BainN Jón sig fraiii og tór til

Frakkland.s jiá nm hanstiiS. .Uti liaiui í niörgnm (ii-ii>^t-

nm (^ftir af> )iangafj kom, á Viiny-liáls. Passehendah'

og víi'Sar. Hann féll í orustnnni vi(N Passfhendale 2.5.

október 1917. r)llum liarmdaurii. er til hans jiektn. Var
hann einn liinna gorfilegustu og bozt gefnu yngri nianna
íslenzkra vostan liaís.

Corporal JÓNAS FREDERICKSON.

Sonur Magnúsar Frii'Srikssonar, .Magnússonar og Sigríðar

Ebeiiezardóttnr. frá Húsaliakka í .\?)aldal í Þingey,iar-

sýslu, og llelgu Jörundsdóttur. Jóliannssonar Kröyer og
Elínar Krist.iánsiU'jttur, Krist.iánssonar frá Sigríðarstöð-
itni. B,iuggu ])au :\Iagni'is og Helga lengi á Xýpi í Kinn
og fluttu ])afian vestnr niii haf árii^ ISfif!, Búa ])an nú í

VíiVir-liygð í Xýja Islandi. Jóiias var fæddnr i .\ustur

Selkirk í :\Iaiiitoba 24. maí ISDI. í föi'íurgarfii var Iiann
og aðstoðaði foreldra sína við landbúnað eftir að Jiau

flnttii til Víðirbygðar 1910, og ])ar til hann gekk í Can-
adaliiM-inn 2.'!. nóvember 191."). (d. liersveitina. Frá Winiii-

peg fór hann 2f). niarz 191fi. og á skip áleiðis til Englands
2L aiiríl. og skömnni síðar yfir til Frakklands. Hann tók
liátt í orustiim við Coiirt Celotto, Vimy-háls og Somme,
en fóil í síðasta liardaganum 7. .jani'iar 1917 Ettir ]n-í

sem knnnugir skýra frá. fanst lík hans eftir orustnna og
var veitt groftrun í hermannareitiium xið "V'illers au Bois

í d'.^rtois-héraði, um 10 mílur vegar frá liie.iunum Lens,

Bethunc og Houdain. eii nokkrii skemra frá .\ubigiiy.

Jónas \'ar gildur meðalmaðiir vo.xti, stiltur og gætinn.
vinsæll og vel gefinn. Hann var .«érstaklega verktróður
og verkhygginn og vandur að ]iví, að ]iað væri vel gert,

er hann hafði með höndnm.
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SIGURÐUR EINAR BJÖRNSSON FRÍMANN.

Er fæildur í Austur-Selkirk 18. nóvember 1897. Forfldrar:

Björii Kristinn Frímann, Sigvaldason, Gislasonar (bróð-

nr Björns heitins (lislasonar á Haui?sstöðinn í Voiin;i-

fin^i' og Jóhanna Sigriður Sigurðardóttir frá Ilamri í

Ilörðudal í Dalasýslu. Erlendssonar. og Hóhnfriöar Stein-

dórsdóttur frá Hrappsstöðum í Laxárdal í sömu sýslu.

Björn faðir Sigurðar misti föður sinn ungur; gittist móð-
ir lians öðru sinni Jakol) Frímann, er bjó um skeið í Da-
kota. Ólzt Björn upp nieð stjúpa sínum og nióður og
lier því ættarnafn lians. Sigurður innritaðist í 70. can-

adisku lu-rsveitina 1-J. ágitst lOlö. og fór með Iienni áleið-

is til Frakklands 18. apríl 1916. Yar hann i oritstum með
henni tim sumarið og féll í bardaganum við Ypres 11.

ági'ist 1916. Sigurður var íbróttamaður góðttr. Yar hann
formaður Hockey-íþróttafélagsins í Selkirk 1914, og síðan

fyrir samdrættingum (Team) 78. herdeildarinnar í Bran-
don veturinn 1915. Yar hann röskleikamaðttr og dreng-

lu' hinn bczti.

ÓSKAR GOODMAN.

A'ai' fæddur 12. nóvemliei' 1897 á Hólahæ í Langadal í

Uiinailiingi. Forcldrar hans voiu Jiau Guöninndur Steins-

son frá Eyrarlandi í Laxárdal í Hitnavatnssýslu og Gróa
Jónasdóttir frá Bólstaðarhlið i sömu sýsltt. óskar var á

iiðru ári, cr móðir hans flutti með hann vestitr ttm haf.

Áttit l>att mæðgin hciina við Paeifie Junetion í Manitoba.

Vm miðjan nóveinber 1915 gekk Óskar í 78. canadisku

hersveitina og var með hcnni i herbúfíunum uiii vetni-

inn. 20. maí 1916 sté hann á skip og Iiélt til Frakklands á

III iistuvöll. Tók liátt í ýnisiim oriistuiii jiar. fiá liví mcð
ágústbyrjun og fraiii á liaiist. að hann varð fyrir sprengi-

kúlu. er Iiann bcið baiia af. Eftir ]iví sem móðurinni hcf-

ir vcrið tilkynt. bar liað að hinn 27. október. Óskar var

cinkastoð inóðiir sinnar ng hinn iimhyggjusamasti. Haiin

\ar friðiir sýnuni. b.iarthærðiir og bláeygur, svipiirinn

lireinn, f.iörlcgur og greindarlcgur. Hann var liðlega

vaxinn og mannsefni mikið.
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JOHN ALBERT HALL.

Sonur ]jeirra BL'nedikt.s Hall, Hálfilanar<onar, og Sigríð-

ar konu lian.s í Torontoborg í Ontario. Þau lijón fluttu

frá ólafsdal í Saurbæjarlirepiii í I)ala.~,v.<lu til Toronto
sumarið 1S7S, og: hata l)úið þar sífian. Yoru þau í fi-ænd-

semi við Torfa búfræðing og skóla.«t.ióra í ólafsdal. John
Albert var fæddur ISSS og uppalinn í Torontoborg. Maut
])ar góðrar mentunar og á.stríkis í föðurgarði sem einka-

sonur. Nokkru áður en ófriðurinn byrjaði, réðist hann
i li.iónustu Canadiska Kyrrahafsfélagshis. og var stöðvar-

stjóri félagsins í liænum Fort William, Hann gekk í hríð-

skotadeild -14, canadisku hcrsveitarinnar í október 191-j,

Sigldi til Englands Jjann 2.3. s. m,. og var í Bramshott
herbúðunum um veturinn. Slasaðist hann Jjar við her-

íefingar, og ])egar hann kom til heilsu aftur, var hann
settur Sergeant við hermálastofuna í Lundúnum, Eigi

undi hann Jjeirri stöðu, kvaðst hafa í herinn gengið til

að berjast, en eigi til að sit,ia við bókfærslu, Fékk lausn

]jaðan, hélt áfram heræfingum sínum í Bramshott og
sendi heim foringjamorki sitt til föðursins: fór Ijví næst
til Frakklands með 27, herdeildinni í febrúar 1917, A'ar

íiann ]>á stöðugt í skotgröfum ]jað sem eftir var. 2.j.

n'ilí hóf óvinaherinn megna skothríð með sprengikúluin

á framgrafir Canadaher.sins, Varð John fyrir sprengikúlu

og særðist mikið. Hann var fluttur í sárabúðir. Yar
með rænu og Iiað að skila kvcðju sinni heiiii, en dó svo

sköinmu síðar.

SIGURBJÖRN ÓLAFUR GUNNLAUGUR HELGASON.

A"ar fæddur að Bæjarstæði við Seyðisfjörð í Norður-JIúla

sýslu 22, ágúst 1S66, Sonur Helga Einar.ssonar og Krist-

jönu Olgeirsdóttur, er Jiar bjuggu. (iiinnlaugur fluttist

til Ameríku ásamt foreldrum sínum 1SS4, Árið 1S!)1 gekk

liann að ciga ungfrú Oddnýu Svcinsdóttur frá l>orberu-

stöðum í Langadal í Húnavatnssýslu, Settust ]jau að í

AVinnipeg og stundaði Gunnlaugur búðarstörf. og síðar

kjötverzlun, Eignuðust ]jau hjón sex börn, sem öll eru

á lífi ásamt móðurinni. Hinn S, desember 191.5 innritað-

ist Gunnlaugur í herinn, við 101, hersveitina og sigldi

með henni til Eiiglands 2S. júnímánaðar 1916. Á Eng-

landi var hanu ]jangað til í nóvomlicr 1917, cr hann fór

til Frakklands og var ]iar skipaður í .58. herdcildina. ou'

með Iicnni var hann ])angað til hann féll .30. marz 191 S, {

Torbardögunum miklu við Vimyhæðir, Gunnlaugur var

maður ])rekinn vexti, gildur á vclli ng hraustmcnni lilð

mesta, og mannkostamaður.
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FRIÐFINNUR KRISTJONSSON JoHANNSSON.

Var fæddur á ísafiii^i \. apiil 1S!12. Foreldvar hans ent

luiii Krist.i(jii .1. .Icilianiis.<iiii 05: Mikki'lína FriiSfinnsdóttir

KaMiU'stml. liauu ól;it u\)\) ineð foreldniiii siniiin \mxv til

liann var fnllra 17 ára. Flutti ])á vrstui- uni liaf til niói^-

ursystur .siunar. Kristinar Frirtfinnsdóttur Kæruestcd.

rr li.vr i ^\'innii)e,!r. lljá lieuni átti lianu lieinia, er hann
giíkk i 4k canadisku liersvoitiua á öndverfNu ári llil."). 'l'il

vígstöOva t'ór haun fiá ('anaihi '-';. okti'iher lli|."i. .\ .ii'ila-

rtaginn líiKi sivrðist lianii, en el^ki ha^ttulcfia. og var koin-

iun aftur til vigvallar lieill heil.su o.-r algróiun sára «inua.

3. fehrúar i;il7. \i\v hanu í orustu og var að hinda um
sár á l)ýzkuin fanga. er .si>ren,gikúla féll nii^ur lijá liouuin

og heii^ liaun l)egar bana af. Svo vin'íist. sein hauu hafi

lii'.vrt til li.iörgunarliiMnu, og hafi \erk haus vcrið. að

hiriNa uiii ]iá, cr fcllu óvigir og koiua ])eiiu til sárahúOva.

Lik haus var teki?) og veitt greftran í grafreitnuin inikla

virt Viller.s-au-Bois. Friíifinnur var hinn myndarlegasti í

sjriu. iliróttauiai^ur góður og syudur vel.

JOHN JOHNSON.

Var fæddur S. maiz IMKJ á Húsahakka i H(31iiii í Skaga-

f.iarðarsýslu. FaiMr hans var Pétur .lóhannsson. htlnda á

Húsahakka og kouii hans llelgu Pálsdóttur (er síðar

koiii vestur og audaiSist í .Mauitobai : cn móííir Jóhanna

.I('>nsdóttii'. .iriussoiiar, og Gufininar Steinsdóttur, er

hjiiggu á Saui^arkróki' ou koiiiu hæíSi vestur og öndiiTíust

í Canaila. I'aii ínreliliar .irm.s fluttu til .Uueriku ri'tt

fyrir aldaiiiót: áttu iiiii tiina hciiiia i .Manitolia. eii fhlttu

svo vestiir i C'algaiy i .Vlhertafylki. og ])ar anda'ðist Pét-

ur m apríl 1!M I. .Ii'iii uaiit skólavistar og útskrifa'ðist frá

æi^ri skóla licr ve.-tra. Árift 1!11:1 ftjr haun að heinian.

nani sér hi'iland i Saskatchewaufylki og var l)ar. cr faðir

hans andaíM.st. Tlvart l)á m(')('Mr hans heiiii til íslands

111 II -timarift; cn iiiei^an húu var að heiinan. gckk hann í

hl canadisku hersveitina i .iauúar lOlö: var á hrott

.sköminu cftir afj hún Uom til haka aftur, og gar

spur/t fyrir uni. hvar liauii væri. Fór hann incð liersveit

]iessari til Englands 2:1. okt()her lOl.-j, og sama ár til

Frakklands. Hann t('>k ])átt í oruítum virt Vprcs og

Somme og WU um haustið lOlG — talinn liorfinn í her-

málaskýrslunni. Vita menn ekkert Ijósar iiiii liaiN. l)ví

liaiN crii sii^ustu fn'ttirnar. er m(')f)iir hans luifa horist af

honiini.
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ÓLAFUR JOHNSON.

Vai' fæddur ;i SeyAisfirAi árið issT i?i. Foreldrar haus
voru Imu Jón Odd.s.son, er lengi var á SeyftistiríVi, og Sig-

urlij<'>i'g Jletusalenisdóttir trá Il.jálniai-sströntl í l.oi^-

numdarfirifji. Voru l>au longst af liúsnien.sl<uhjón á Seyð-

i.sfiriM. Suinarið lí)13 flutti ólafur til Vesturheims og fór

til hciiuilis til nióðiirbróður .síns Hallgrínis bónda iletú-

salems.sonar. að Lundar í Alftavatnsbygð í Manitoba.

Þaðan innritaðist hann í .53. eanadislcu hersveitina í

september 101.5. og með heiuii fór hann frá Wlnniiieg IS.

febrúar 191(), pn lét í haf 29. niai-z s.á. Eftir skaninia dvöl

á Englandi hélt hann til Frakklands til oru.stuvallar. og

tók liiitt í orustuiii fram til liess tima. að hann féll 12.

ági'ist um sumarið. fireinilegar iipiilýsingar um. i hvaða
orustuni hann var, eða með hvaða hætti hann féll, liafa

ekki fengist. Var eigi frá því skýi't að öllum jafn.aði

framan af striðsárunum.

EIÐUR JOHNSON.

Var fæddur 2. marz 1SÍI2 i >s,v.jab;e ;i ilólsfjöUum í Jíorðui--

Þingeyjarsýslu. Foreldrar hans vorii þau Friðrik .Tons

son, ntí bóndi að Mozart, Sask., fr;i Víðirlióli á Fjöllum,

Árnasonar, og Þorgerður Erlendsdóttir .skálds Gott-

skálk-ssonar frá Garði í Kclduhverfi. Hiín dó 1. septem-

ber 1912. Eiður fluttist nieð foroldrum .sínum frá íslandi

til Winnipegborgar sumarið l.s9o. Þar lauk hann aljiýðu-

skólanámi og var biiinn að vera við nám á Wesley
College. er hanu innritaðist i herinn 17. .iúni 1915, við 79.

hersveitina (Cameron Highlanders). Hann fór af landi

bnrt 4. októbor um haustið, til En.glands, Við felirúar-

byrjtui 1910 var hann .sendur til Frakklands og var liar í

skotgröfum til l.'í. sei>tember sama ár. Þá fékk hann skot

í hnéð oíT var fluttnr á sjiikrahús ;i Englandi. Gróinu

var hann uni .iól. \av hann lui settur við verkfræðideild

hersins. Vann bar ýiiiiskfinar stiirf liar til snemnia í

marz 1918, að hann var attur .sendui- til Frakklands. í

októliermánuði særðist hann öðru sinni og in,iög hættu-

lega. Var liann Ini fluttur ;i sjúki-aluis í .Wibeville. og

])ar lézt hann 19. desember 1918. Eiður var gerfilegur

rnaður og góður drengur, stiltur og fáskiftinn, dulur og
okki fl.ióttekinn, en traustnr og óbrigðull í lundn. Tlann

var hið mcsta mannsefni.
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Sergeant JÓHANNES G. JOHNSTON.

Haim var sonur l>óröar Jóliannessonar Johnston frá

Xoi^ra'Hálsi í Kjósarsýslu á íslandi, og Guðbjargar Guð-
nnindsdóttur frá Kárancsskoti i sömu sýslu. Hann var

frinldur á Ginili í Manitoba Vt. niaí 1892. Þaðan fluttist

hann með foreldrum sínum til Winnipegosis 1S97 og ólzt

])ar upp til l)ess er hann var 23 ára að aldri. Hinn 3.

ágúst 191Ö innritaðist liann i 79. herdeildina. seiii ])á var í

Brandon. !Man., og dvaldi ])ar við heræfingar nm sex

niiuiaða tima, og fór svo til Englands 14. apríl 1910. Þar
var liann gerður að undirtoringja (Corporal). Á Elnglandi

var hann í 6 mánuði vð að æfa menn til her]),i(')nus'u o.s

átti að vera við ]iað starf framvegis. en bauðst til að fara

til Frakklands með 43. Cameron Highlanders í október

1910. A Fiakklandi tók hann drengilegan þátt i stríðinii.

Skíiinimi áður en hann féll, liafði hann verið gcrður að

"lið])jálfa"' (Sergeant) fyrir vasklega framgöngu, og var

hann að leiða menn sina til atlögu. er hann féll, í hinni

skæðu orustu 26. október 1917. Jóhannes var fríður maður
sýnum. bjarfchærður og góðmannlegur á svip. Hann var

með liærri mönnum á vöxt og fagurlega vaxinn, ])ýður og

innilegur i öllum viðræðum, oi-iNvar og gætinn og ávann
sér liylli allra. .sem hann kyntist.

stefan jónasson,

Var fæddur 25. október árið 1890 (?), á Hámundarstöðum
íi Arskógsströnd í Eyjafjarðarsýslu. Eoreldrar hans eru

])au Ásgeir Tryggvi Jónasson frá Skútustööum við ^I.v-

vatn og Margrét Krist.iánsdóttir frá DaiSa.stöðum á

Reykjaströnd i Skagafjaiðarsýslu. Stefán bjó i Selkirk

og var kvæntur luigfrú Franees Irene Stevens, og vann

við innsetning gufuhitunarvéla í íbiiðarhúsum (Steam-

fitting), er hann gekk í herinn, Hann var hljómleikari

og gekk i hljómlcikaflokk lOS. herdeildarinnar 29. nóv-

ember 191.5. Hann fór fiá Canada 12. september 1910.

Er til Englands kom, var hcrsveit l)es,sari sundrað og

liann skipaður í 43. sveit Cameron Highlandcrs og mcð
lienni scndiir i skotgrafir 4. marz 1917, Hann var rétt ár

í skotgröfunuM) og féll I. mavz 191S, í hinu mikla áhlaupi

l^ióðver,ia ])á um vorið: varð fyrir sprengikúlu og beið

bana af. Stefán var dugnaðarmaður mikill. Ekkja hans

er ni'i gift öðrn sinni: heitir maður hcnnar Mv. Pi-udcn

og búa |iau i A\'innii)og.
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SVEINN JÓNASSON.

Yar fæddur 15. apri'l lt;S2 á Björnóltsstöðuia í Langadal
í lliinavatn.ssýslu. Forokli-ar liaui; voru Jónas Jónsson

og Margri't Jónsdóttir. ^Móðir lians dó á íslandi. en Svoinn
flutti tii Anieríku með föður .sínum 18S8, og settust þeir

að við Akra í Norður Dalcota. Pyrir nokkrum árum flutt-

ist Sveinn til Mordenbygðar í Manitoba. I lierinn gekk
hann í desemlier 1915, í 184. sveitina og sigldi með Iienni

frá Canada áleiðis til Englands .Tl. október 1916. Skönnnu
síðar var liann sendur til Frakkiands. 13. desember 1917

særðist liann lítillega og var á sjúkraliúsi nokkra daga.

Strax og liann var gróinn .«ára sinna. var hann aftnr scnd-

ur í skotgrafirnar. 30. marz 1919 varð hann fyrir sprengi-

kúhi, sem varð honuni að bana. Herprestur sveitar lians

ski-ifar, að hann verið að sækja vistaforða handa félög-

um sínum. Sveinn var maður Inigrakkur. liermannlogui-

skyldurækinn og drengur liinn bezti. Hann eftirskilur

aldraðan föður á Akra: lu-óður, er Jón heitir og seni býr

með föður sínum: lnUfsy.-;tur, er Sigríður Hjaltdal

heitir og býr í St. James í Manitoba. Áður en Sveinn
gekk í herinn. stundaði liann landljúnaðarvinnu og bjó

á landi sínu vestur af Morden. Jlan.

JAKOB LINDAL.

Var fæddur í grend við Clun-clibridge í Þingvallabygð í

SaskatcheAvan 22. september 1895. Taðir hans var Jakob
Líndai, f. á Björnólfsstöðum í Langadal í Húna])ingi 'JH.

desember 1849, d. í 'Winnipeg 1920, Hansson, Xatanssonar;
en móðir Anna Hannesdóttir (löngu dáin), Þorvarðav>on-
ar pre.sts á Breiðabólstað í Vesturhópi. ilóðir Önnu var

Hólmfríður Jónsdóttir stjörnufræðings, Bjarnasonar í

Þórormstungu. Jakob innritaðist í Canadaherinn 1915.

við 65. hersveitina. Með henni fór hann frá Canada 18.

júní 1916. Tók ])átt í öllum orustum, er canadisku her-

sveitirnar áttu í sumarið 1916. og féll um hanstið í nóv-

ember ])að ár. Hann var prýðilega vel gofinn, sem hann
átti kyn til. og var fyrir skömmu byrjaður á námi, er

hann gokk í herinn.
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Lieutenant SVEINBJÖRN LOFTSSON. M.M., M.C.

\ ai- fæddur 21. ágiist lS9ö í Sclkirk í .Maniti)lia. on var til

lifiniilis í Kdniontonborg í Alhcrtafylki. l>ar scm foreldr-

ar lian.-i bjnfiini. FaiNir hans var ólafur gull.'^niiAiir Lofts-

.eon frá Hlírtarcnda í Flókadal i Borgarfjai'Aarsý.-;lii (dá-

inn llil.ji. .lónssonar á HraAastiiiNuni i .Mi)sfcll-s\oit. Mú'V

ir Ólaf.s var Barhara Magnúsdóttir í Ilainrakoti í Anda-
kil. Magnússonar undan Kyjafjölluin. Tóku ])au Lottur

(d. 1S()3) og Barhara npp nýbýli í Flókadal og ncfndu
Hlíðarenda. Kona Ólaf.<. er býr hjá biirnum sínum í Ed-

monton. Fór samsumars til Frakklands. Tók l)átt í or-

ívarsdóttur. i'ir Rcyk.iax'ík. Systkini Svcini),iarnar. hfirn

<')laf< og (iuTin'inar. oru séra .Ví'Salstoinn Magnt'is, kristni-

1)0(M í Wu-Cli()\v. Kwang-Tci. Kína: Loftur Páll í Winni-

licg: ólafur Stcingrímur háskiMa.sti'tdcnt í Ednionton. og

Anna, heilbrigðisiinisjóiiarkona við alli.vðuskóla Alherta-

fylkis. Svcinbjiirn gekk í riddarasvcitina alkunnu 'Prin

cessPatrif'ia" 21. ji'iní 191ö: var l)á við háskólanáiii í Ed-

monton. Fór .sam.stimar.s til Frakklands. Tfik liátt í or-

iistunum við Sonmic. Sinctuiry Wooil- osr Vimyháls l!)l(í.

Var sæmdur hciðursmcrki (Military Mcdali og gcrður

að dcildarforing.ia. fyrir hrcysti og hugi)r\'ði i Itcsstim or-

ustum. Hvarf ]iá til Englands um tíma til frckara hotn-

aðarnánis. Kom afttir til Iicisvcitarinnar 2. n(')vcml;er

1917. A"ai- l)á gerður n.iósnarfyrirliði mcð Licutenant.s-

nafnh(')t. Sænidnr "hcikros.si" (Military ('rossi eftir á-

hlau|)i(^ við NcuviUc Vitassc. Hann fi^ll í orustunni við

Canibi-ai 2S. scptcmher 1918, gegnt Tilloy. særður hana-

.eári og andaðist daginn ettir. Hann er grafinn við hlið

sveitarforing.ian5!. er fiMl sania dag. í "Ontario herniann:i-

rcitnum" við Cambrai.

GÚSTAF L MAGNÚSSON,

\íiv fæddur í Manitoba árið 1898, Bi'ia foreldrar hans nú
Yið Winthor.st í Sa.skatchowan. Faðir hans er Tngimar

3Iagnús.son, Gíslasonar, Gíslasonar prests í Sauðlauksdal

í Barðastrandarsýslit; en m(íðir. .It'ilia Agústa .b'ihannos-

dóttir, .lakohssonar frá Hallormsstað. Kona .b'iliannosar

var (Tiiðn.v .l(')nsd(')ttir í H\animi vifí Fáskri'K^sfjörð,

.\rnasoiiar. (ii'istaf var hinn cfnilegasti piltur. Hafði

]iá urinið við h(')ktærslu hátt á annað ár við titbi't Union-

bankans, tyrst í 'W'inthorst í cin ár og siðan í S'wift ('urr-

ent um sex inánaða skeið. cr hann innritaðist í fi8. can-

iid.skti hcrsvcitina 20. doscnihcr l!M."i. \\vi\ hcniii f('>r liann

til Englands '_>8. aiiríl 191fi, og var ]iar í tvo niánnði. Var

l)á licrsvcit lians skipa(^ til Frakklands. .V(^ur cn licr-

svcitin f(')r, hanð svcitartoringinn Cústaf að vcra cttir.

sfikuin ])ess. livc hann vivii ungiir rúinra 17 iira — en

liann noitaði og kviK^st tara mundu. Er til Frakklands

kom. var lianii fæn^ur yfir i 8. In'rsvcitiiia CT.ittlc Black

Dcvils" !Mi W'innipeg Tíitlesi og var iiio(^ hciini frii 1. .iúlí

til '2ti. sc))tcnihcr, að hann ft'll (livarfi i orustunni við

Somnic. Hcfir cigi siðan til lians spurst. Fiirust liannig

f.iilhhi iiiiirgir. að oigi fiindnst lik hcirra cflir ornstnna.
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JÓN MAGNÚSSON.

\av fa'ddni- 2!). niaí ISW nC) (iröf i l.augardalshreiii)! í

Árncssý.sln. Foreldi'ar han.-j eru Imu .Magnús bóndi Ól-

afsson viS Lundar, >Ian., a-ttaíNur úr (xríinsne.si í Arnes-

.<vslu. og Eigerður Ei;i)sdóttir. B.ió .Inn sonur lieirra vi?i

Lundar um ])aS leyti. ir liann írrkk í liei-inn. Ilann inu-

ritaðist við 7!). canadisliu lipi-~veitina í Brandoniia' !•.

n(jvemhcr ]i)1.5. yie^ lienni f('ir liann til Englands 24. aiiril

1916, o.!í Ivafian til Fra)<klands nokkru síríar. Hann var

í orustunni við ^'iires í .n'iní lllKi og Somme í seiitember

uiu haustifi. Hann sperðist í áhlaniii, er liandamönnum
var veitt vif) Coureellette lli. seiitcmlier IIIKI. og af l)ei':i

«árum aridafíist haiiii á hers])ítalamim 22, vifS Camiers
á Frakklandi, 27. septeralier. Jóii var i hríðskotadeild

hersveitarinnar og .st.iórna?5i hríðskotabyssu daginn, sem
hann sferði.st. Ilann var íbrtíttamaður góður. einn stofn-

andi í])r(')ttafélagsins '"Círettir" við Liindar. Ft'lagslyndur

var hann og t(ík liátt í ýmiskonar félagsstarfsemi í

Lundarhygðinni. Fyrstur varð hann íslendiiiga í Alfta-

vatiisbygð til að b'óða sig í liorinn. og einnig hinn fyrsti.

er fi'll úr ]3VÍ bygðarlagi.

WILHEUVI NORMAN.

Fæddur .j. april lsi»2 i A'ietoria B. C. Foreldrar: Stein-

grímur Xorman. fettai^ur úr Húnavatnssýslu, og Lassar-

íana B.iainadi'ittii-, ætnu') úr .Mýrasýslu á íslandi, nú bú-

andi i Yietoriaborg í British Columliia. Wilhelm gekk i

herinn haustið 191.5, (i7. her.sveitina (Western Seots', og

fór skömmu .síðar, 21. apríl 191ii. til vigvallar. Hann
sýktist af tæringu í skotgröfum á Frakklandi. Var send-

nr til Canada í september 1917. Hann andaðist á lieilsu-

hælinu Monntain Sanatorium. í Hamilton, Ontario. Lík-

ið var sent heim til foreldranna og grafið í Vietoria B. C.

.4ður en Wilhelm gekk í herinn. stundaði hann húsa-

sniíðar.
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MAGNÚS JÚNÍUS ÓLAFSSON.

Var fæiltlur i íslenzku bygðinni við Foain I.ake 2. júní

1893. Var hann með íyrstu íslenzkum börnum, cr fædd-

ust ])ar í bygð. Poreldrar hans voru Stefán bóndi ólafs-

son, ættaður úr 8keiðalirepi)i i .\rnessýslu, og Guðrún
Hinriksdóttir, ættuð af .Seltjarnarnesi (systir .Magniísar

bónila Hinríkssonai- í Churchbridgei. Fluttust þau hjón

frá íslandi til l'ingvallabygðar, en þaðan árið 1892, ásamt
þrem íslenzkum fjölskyldum, til þeirra stöðva, cr siðan

hefir nefnzt Foam Lake-bygð. Voru það fyrs'tu tildrög

bygðarinnar. Þar andaði.st Guðrún, en Stefán býr nú
lijá dóttur sinni og manni hcnnar ])ar. .Jóni Þórðarsyni Vi-

um fiá Valshanni i Gciradal. Magniis ólzt upi) með for-

cldrum sínum ])ar i bygð. 11. des. 1915 gekk haiin í ilS.

eanadisku herdcildina og fór frá Canada 21. april 1916.

Er til Prakklands kom, var hann settur við Princess

Patrioia hersvcitina, er alkunn varð í ófriðnum fyrir

hið mikla mannfall, er hún beið ár eftir ár. Virðist sem
hiin liafi öðrum fremur haft sig í hættu. I orustum var

hann við Vimyháls. .Somme og Viircs. Tvívegis sama ái-

ið, 1917. var Magnús í hópi ])cirra fáu. cr upi^i .stóðu eft-

ir áhlaup. er þá voru gerð. Sendi hann hciiii ýmsa smá-

gripi til niinja i'ir orustunum. í eitt .skiftið var ]iað mik-

ill og forkunnar fagur tigilhnífur, í annað .skiftið .sveitar-

merkið af hiifu hans sjálfs. er skotið hafði verið í tvent.

Morguninn 30. október hófst cin .«kæðasta oriista, er her-

sveit l)c,ssi tók l)átt í. Sótti hún fram að hlífðargörðun-

um. Um hvað gerðist. iirðu fáir til frásagna um kvöldið.

f þetta skifti kom Magnús cigi aftur. Var hans leitað

ineðal særðra og fallinna. en fan.st eigi, og hefir eigi síð-

an til han.s spurst. Sprengingar vorn ægilegar um dag-

Hin (ig við l)að týndu.st margir. Bcr sögunum enn mjög
á iiiilli uin l)cssa orustu.

GUNNAR RICHARDSON.

Var fæddur ö. ágúst 1896 á Rafnseyri við .\rnarfjörð.

llann var sonur séra Ríkharðar Torfa.sonar sóknarprests

þar og síðar bókhaldara við Landsbankann í Reykjavik.

og konu hans .Málmfríðar Lúðviksdóttur. .\lcxíussonar

.steiníimið.s. Gunnar flut'ti.st til Vesturhciins sumarið

1914, cftir tvcgg.ia ára nám við .Mentaskólann í Hcykja

vík, og settist að í Glenborobæ í .\rgylebygð. T^ar stund-

aði hann algenga sveitavinnu. Hann var vaskleikamað-

ur, mikill vexti og fríður i sjón. og því auðsætt manns-

cfni gott. Hann innritaði.*t í herinn árið 191.5, til þess aíi

gera nýkominn til landsins, við 78. hersvcitina, og fór

mcð hcnni til Knglands 20. mai 1916. Eftir það var hann

lcngst af á vigstöðvunum. Hann særðist í einni orust-

nnni 1917 töluvert á handlegg og var þá um nokkurn tíma

á sjiikrahú.si. Hann féll 21. marz 191S í bardaganum við

St. Emile i grend við Lens. Eftir frásögu hermálaskýrsl-

nnnar. stýrði hann fallbyssu. Kom sprengikúla niðnr.

þar scin hann var, sundraði virkisveggnum og beið hann

\ið það liana.
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KONRÁÐ SIGTRYGGSSON.

Vai' ffpddur 17. ágúst KS88 á Hóli í Köhlukinn í Siiður-

I>ingey.iarsý.slu. Foreldrar hans voru þau Sigtryggur
Hallgríni.sson frá Stóru-Yöllum í Bárðardal og fyrri kona
hans Kristín Agústa Jónatansdóttir frá Klanibraseli í

Reyk.iahverfi, nú bæíVi dáin. Konráð gekk í Canadaher-
inn í október 1915 og inniitaðist við 78. hersveitina. Frá
Canada fór hann 20. niaí 1!)1(3, dvaldi uni hríð á Knglandi,

en var Iní nse.st sendur til orustuvallar á Frakklandi.

f ýnisuni orustuni var hann íuinarið lillti og særðist

frvisvar. Hann féll í grend við Viniy-liáls 31. marz 1917.

Konráð var efni.smaðnr mikill. Eftir að hann gekk í her-

inn, ráðstafaði hann þeim eignum, sem hann átti, áður
en hann fór að heiman. í liví falli, að hann ætti ekki aft-

urk\;enit. Hann var maður einbeittur i !und og stefnu

fastur.

AÐALSTEINN JANUS SIGURDSSON.

Var fæddur i Winniiiegborg '27. janúar 189L'. i'oreldrar

hans eru Teitur Sigurðsson, Sigurðssonar, og Húnb,iargar

Guðnuuidsdóttur, er lengst bjuggu á Deildará í Múla-
sveit, fæddur 1.5. febrúar 185G að Jiitla-Nesi í Múlasveit

í Barðastrandarsýslu og stundaði bar sjómen.sku,

og Guðrún Þorsteínsdóttir, Kjartanssonar, og Jó-

hönnu Einarsdóttur, er Ijjuggu að Haugum i Stafholt.s-

tungum. fædd 22. sejitember 1858 i Höll í Dvcráililic'S í

Mýrasýslu. Aðalsteinn var til heimilis hjá foreldrum sin-

um við Gimli og stundaði algenga sveitavinnu. Hann
gekk í liciinn í ajiríl 1!)15 og innritaðist við 14. eanadisku

her.sveitina. Með henni sté hann á skip og hélt til Eng-
lands 2.3. október sama ár, en var færður yfir í 5. hersveit-

ina eftir að til Englands kom. Með henni fór hann til

FrakklaMd.s .snenuna ársins Ifllfi. Tók ]iátt í ýmsum or-

ustum liar. Særðist 2. .iúní 191fi: var þá um tíma á sjúkra-

hv'isi, en kom brátt til baka til her.sveitar sinnar. Hann
féll í orustunni við Somme 2lí. september 1916. Aðal-

steinn var hinn gerfilegasti maður, liæði í raun og .sjón.

28
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GUÐMXTNDUR JÓNSSON SIGURÐSSON.

Var faHldur 22. loliniar isici á ul\aUL<.stööuin i Borgar-
Iniiiiii i .Mýras.Vslu. Foreldrar han.< eru Jón Sigurðs.son,

faHhlur á (ilvaldsstöðuni, og (Tuðrún Jón.^dóttir, fædd í

Hannakoti í .Andakilshrepiii í Borgarfjarðarsýslu. Biia

Jiau við Bowsman River i Manitoba, og var sonur þeirra

til heimilií- hjá ]ieim, er hann gekk í Canadaherinn 25.

iiiarz 1915. Hann innritaöist við 184. hersveitina .sem Ser-

geant. og fór með licnni til Englands 31. október 1916.

Til Fvakklands var hann kominn 28. nóvember. Hann tók

]>átt í ýmsuni orustuin Jiann votur og sumarið eftir, unz
liann féll í liardaganum við Camlirai 10. nóvember 1917.

fíuðmundur var vel gefinn piltiir. riuttust foreldrar

hans frá f.slandi .sumariTi 1897 og .settnst fyrst að i Bran-
donba'. Þar naut Ouðmundur .«kólamentunar og var

kominn upp i X bekk Brandon mentaskóla (Brandon
('iillrgé'. er hann gekk í herinn. .Vlls voru systkinin 11

og var (iuðmundur ö. í röðinni. 9 eru á lífi og heita:

Sosselia, býr í Vaneouver, ógift; Ingimundur, býr í grend

\ið fö'ður sinn. kvongaður Sig]ióru Ketilsdóttur frá

Brandon: Jón tré.smiður í Brandon, kvongaður Ingiríði

Ketilsdóttiu' frá Brandon: Reimar, ókvfentur, býr í grend
við föður .sinn: Þórður, skólakonnari í SaskateheAvan-

fylki: Sigurrós, h.iúkrunark(ina í Swan River: Kristrún,

F.ialar (i.g Lovísa. oru öll ln'ima hjá fdrcldnnii sinum.

HJALMAR STEPHANÍUS SIGURÐSSON.

^ar fa'ddur 24. mai 18!)(i á (iimli í Nýja Islaiuli. Foreldrar

lia!i< vdiu Sigvaldi Sigurðs.son frá Hai'ÍMiak á Sléttu í

X(»iður-l>iiige.v.iarsýslu, og Margri't .Unadóttir frá Set-

licigi í Borgarfirði í Xorður-Múlasýslu. Kr Sigvaldl síð-

aii iiiaður .Margrótar. er áður var gift A'aldimar Davíðs-

syiii frá Fer.iuliakka í íjxarfirði. og In'ia Jiau liiíin að

i!9 Fcri-y Road, St. Jaiiies við Winni))eg. Hiálmar var tii

hciiiiilis moð foreldrum sínum, er hann gekk í Canada-
licriim í feliniarmánuði 191.5, Hann innritaðist við björg-

nnaideild 79. horsvcitarinnar, "Cameron Highlanders",
(ig f(ii' til Knglands 24. apríi 1916. Þaðan fór hann skjtitt

yfir til onistii\allar í Bolgíu, og var í orustum við Festu-

iici-f, Zillebcck, Xeuve Chapolle. St. Eloi og Somme.
1'iisvar sa-rðis: iiann og síðast til (ilífis i onistunni við

Sdmme 27. soptcniber 1916. Hann var hrau-stur itiltur og
iiiyndarlegur, Jkí oigi vaM-i haiin noiiia niiiit tvitiigur. er

iKinn féU.
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SIGTRYGGUR VALDIMAR SIGURÐSSON.

\av fœddiu- á Hú.savík i i>iug'eyjars:ýslu i .•<epteinl)er 1S74.

Sonur Sigurðar Sveinbjörn.ssonar frá Landaiiióti i Köldu-

kinn og Pálinu Pálsdóttur frá Reykjadal i líingey,iar-

.sýslu. Sigtryggur koin til Canada sumarifí lS!i.5 og

kvongaðist .'^könuim sirtar (fuðrúnu Jósophinu Jónsdótt-

nr frá .\kureyri. Þau lijuggu í bænuni Glenboro i ^Mani-

toha. Sigtryggur gekk í Canadaherinn áriíV lítl.j, í 1-11.

hersveitina, "Little Blaok Devils"', og fór nieð henni til

Englands 18. september 1916. Tók liátt í nrustum á Prakk-

landi. ])ar til luuin féll bar á vigvelli suniariíS 1917. Hann
var niyndarmaður hinn niesti.

SIGÞÓR SIGURBJÖRN KRISTJÁNSSON SIGURÐSSON

Yar fæddui' á Vall>jófsstö7Juin i Núpasveit i Norður-Þin.í;-

oyjarsýslu 22. nóvember l.'<94. Foreldrar: Krist.ián Sig-

urðsson Asmundssonar frá Katastöðum, og Arnína Guð-
rún Þorláksdóttir, Einai'^sonai'. frá Garði í Þi.stilfirði.

Sigþór fluttist með foreldrnm sínum til Anioríku sumar-

ið 190.3. Þau settust að i islenzku bygðinni nokkrar mil-

ur norður af Glenl)oro og voru þar, liangað til um vorið

1907, að móðir hans dó. Eftir það vann Sigliór fyrir .?ér

h.iá ýnisum bs'ndum í Argylel)ygðinni. ])ar til hann inn-

ritaðist í 144. hersveitina i Winnipeg 1.5. desember 191.5.

nndir nafninu Thor Sigurðsson frá Leslie. Sask. (því l)á

var Kristján faðir lians þar vesturfrá). Eftir að hann var

búinn að vera 9 mánuði við heræfingar í Winnipeg og í

Hugho.s-herbúðunum, fór hann til Englands með fleirmn

iir hersvoitinni IS. septeinber 191(1 Þar var hann enn við

æfingai-. ]>ar til soint um haustið lOKi, að hann fór til

Fiakklands. og var þar settur i 44. hcrsveitina og fór

fl.iótlpga i skotgrafir. Hann særðist stórkostlega í or-

ustu .snemnia í aiiríl um vorið, og andaðist af l)eim sárum
11. apríl 1917. Sigþór var fremur smár vexti, en þrekinn.

Hann var dulur í skapi og fylginn sér, og tók hver.iu, sem
að höndum bar. æðnilaust. Frá því um fermingu, er

hann misti móður sina, var hann að mestu leyti hjá

vandalausum. Getur það að oinhverju leyti hafa haft

álirií á skapferli hans. Hann var stiltur og gætinn.
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STANLEY SMITH.

Var fædilui- i Winnipog-borg lö. október 185)2. Soniir

Ricliardí .SaiiUR'l Siiiith; vv liaiin af i'ii^kuni foreldruni,

fæddur í Esse.x á Englandi, og Sigrúnar Guðnuind.sdótt-

ur Skúlasonar og Gnðríðar Guðnnmdsdóttur konu lians.

Bjuggu þau foreldrar Sigrúnar á ReynivöUuin í Skaga-
firði og fluttu ineð börn sín til N.vja islands 187G. Það-
an til islenzku l).vgðarinnar í Dakota K^SO og bjuggu þar
eftir það. Er Guðriður enn á lífi, en Guðiiiundur iláinn

f.vrir nokkrum áruni. Stanley var til heiinilis lijá for-

eliirum sínum í Winnipeg og vann við vatnsleið.slii i

bænuni. Hann innritaðist í 27. hersveitina (Winnipeg
Battalit)!!! í apríl líUÖ og fór með henni frá Winnii^eg á-

leiðis til Englands 13. maí og á skip 17. saiiia inánaðar.

Til vigstöðvanna var hann koniinn skömmu seinna.

Hann átti i mörguni orustum, en kom úr þeim flestum

ósærður. í orustunni miklu nóttina niilli S. og !). sept-

ember, við Ligny-iSt.-Flochel á Frakklandi, særðist lianu

banasári og andaði.st 10. sama mánaðar. Stanley var iiiynd-

armaður og prýðilega vcl gefinn, sem hann átti kyn til.

RÚTUR SIGURÐUR SÖLVASON.

V;ii- ta'ddur 2ö. febrúar 1S90 í Wiiuiipegborg. Faðir lians

cr Sigurður póstmeistari Sölvason i Westbournebæ í

Jianitoba. fa'ddur á YtriLönguniýii í Blöndudal i Húiia-

þingi 7. september 1S()2. soniir Sölva Sölva.sonar og konii

hans Sólveigar Stefánsdóttur, er Jiar bjuggn: en nióðir

Guðrún, dóttir Péturs Einarssonar frá Felli í Biskups-

tungum og konu hans Höllu JIagnú.sdóttur frá Bráð-

ræði við Reykjavík. Riitur gekk í Canadaherinn 26. maí
191.") og imiritaðist við II. hersveitina, og með henni fór

hann frá Winniptg áleiðis til Englands IS. október og sté

& skip 23. s. m. Var þar i finiin inánuði, en sendnr ])ví

næst til Frakkland.s og skipaður i hríðskotaliðið. Hann
tók l)átt i orustxinni við Mnsterisskóga gegnt Vpres i

Belgiu 2.—ö. júní li)16 og féll þar. Eftir því sem hermála-

skýrslurnar skýra frá var mannfall þar mikið og margir.

er eigi fundu.st ])ar eftir ornstuna. Var Rútur i tölu

]ieirra. Hann var hinn röskvasti og niyndarlegasti pilt-

iir. vel gefinn til lifs og sálar og hinn vinsælasti í sveit

félaga sinna.
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JÓN SIGVARÐUR THOMPSON.

Yar fætMiir i Selkirklia' i .Mauitulia 12. ji'iji 1S97. Sonur
])pirra Svfins akty^'.iakaupnianiiií í Sclkirk. Tóiiia.-if-onar.

.Tón.<sonar, og ]nsili.iargar Jónsdóttui', ev 1>.iuf;gu aA
Skarfi! i Lnnilareykjadal i Borgartjarðarsýslu, og Signr-

langai- Stoinsdóttur skiiistjóra i A'ík í Héðinsfirfíi. .lón

var til heiniilií hjá foreldrum .sínum og var biiinn að

l.iúka nndirbúningsnánii til háskólans, cr hann innritað-

ist i Canadaherinn árið 1915, við lOS. hcrsveitina, Með
henni fór hann frá AVinnippg 12. sopteiiiher uiii haustið

IPlfi og sté á skip IS. saina niánaðar. Hann var um hálfs

annars árs tínia aðstoðaniiaðui- ib'ildarhvknisins, Dr.

Dunn. on sótti ]rd um lausn frá ]^\í verki og að vera tek-

inn í aðallierinn. Var honum veitt ])að og .skinaður við

"1(5. canadisk-skozku hersveitina'", og ineð henni sendur
á orustnvöll frá Englandi i marz IfllT. Mnð henni var

hann ]iangað til hann féll, og hafði ]5á verið fulla IS nián-

uði i .skotgröfum. Þátt tók hann i ornstunni við Somme
—Lons—Passohendale. Hann fóll i orn.stnnni við Camlirai

1. októ))er 191S. Ilann var ötull og framg.iarn. að hverjn

spni liann gekk, stiltur og Ijrekniikill og hinn hezti dreng-

ur í hvivetna.

JÓHANNES STEFÁNSSON THORLÁKSSON.

Yar fæddur 2(j. marz ISSS á Seyðisfirði i Norður-Múlasýslu

á íslandi. Taðir hans. Stefán Þorláksson, var ættaður

af Djúi)avogi í Suður-Múlasýslu, en móðir, .Jóhanna

^íagnúsdóttir, úr Yestmannaeyjum. Jóhann fluttist til

Ameriku nieð foreldrum .sínum sama ár og hann fædd-

i.st, og settust Jiau fyrst að i smábænum BlenfeldviUe ná-

lægt New l'ork, en komu ]>aðan eftir tveggja ára dvöl til

Canada og settist faðir hans að á landi i Löghergs-

nýlendu og dó ])ar. ^lóðir hans lifir og býr nú við Chureh-
liridge i Þingvallanýlendu, Sask. Jóhanni's .stiindaði laml-

búnað og gekk tvo vetui- á búnaðarskólann i Winnii)eg.

en fór í lierinn 12. april 191.5 og gekk i 44. her.sveitina.

Hann fór trá ^Yinnipeg 28. niaí 1915 og á skip 23. októ-

ber ])á um haustið, en til Frakklands var hann kominn
skönimn seinna. Haiin fann upp vél til að kasta með
sprcngikúlura (Bomh-thi'owing Machinc), og stóð til, að

Iiann yrði sendnr á yfirforing.jaskóla, en féll iiiii baiN h'yti,

2. .iiili 19iri, við Ypre.s. Hann var m.iög lagvirkur, hvar
sem hann tók til hendi, og fyrirmyndarpiltur i allri fraiii-

komn. Heiðursmerki var honum veitt af hcrstjórninni,

og var ]>að scnt til móðurinnar i descmbcr 1920.
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HÖRÐUR THORSTEINSSON.

Var fívdilur 27. iuarz 1.S92 á K'olkuósi i .'^kagafjarðarsýslu.

Kartir hans cr 'l'óuias I. Tlior.stcinssoii, fæddur afí Xiipa-

koti uudir Ky.jafjölluui í KauKárvallasýslu, soiwir ísleifs

lióiula iJorstein.ssonar í Xúpakoti og konu han.s Þóru
I>i)rsteiiis(lóttur. en móðir Ilaiðar er Guðrún, fædd á

ri)saströnd í Kyjafjarðarsýslu. dóttir Jóel.s hónda .Jóus-

souar i Hvauiiiii í Hötðaliverfi og Dórótheu T,o))tsdóttur

lióiula i Sauðane.si. Tóma.s og (íuðrún fluttu iiieð börn

<\n til Canaila .sumarið 1902, ok hafa búið lengst af í

Winnipeg .siðan. Hörður vann hjá kjötsiHufélaginu Gib-

son Gage «& Co., er hann innritaðist í herinu 1. nóv. 191-5

við 90. hersveitina (90th Winnii^eg Riflesi. er i ófriðnuiii

lilaut auknefnið "Svörtu djöflarnir litlu". Með henni fór

hiinn til Knglands 20. mai 191ö og skömmu síðar yfir til

l'iakklaiul.s. Haiin var í orustunum við Soiiinie. Vimy-

liáls og Fresnoy. Særðist í Somme-orustunni, en féll í

hardaganum við Frosnoy 2í. apríl 1917. Hörður var hinn

iiiesti ákafamaður. ódeigur í hættum og fiis til stórræða.

Hann var vel að inanni, að afli og íþróttum. Þeir bræð-

ur, synir Tóma.sar. voru fjórir og gengu allir i herinn á

íindvi'iðum tínia ófriðarin.s og gátu sér allir orðstír fyr-

ir hrausta fiauigöngn. Foreldrar Harðar búa nú við

Sturgeon Creek fyrir vcstan \Vinniiieg.

THORSTEINN THORSTEINSSON.

Var fæddur 2. .iúlí 1S9I) við White Sand i Saskatchewan.

l'á uiii tíma var l)ar íslenzk bygð. skamt frá bar seiii mi

er borpið Theodore. Foreldrar hau,s eru Þorsteinn bóndi

Thorsteinsson. fæddur i Holtuiii i Kinholt^sókn við Hoin:i-

f.ií)ið i Austiir-SkaftafcUssýslu, og .\nna Jónsdóttir frá

Asgriinsstöðum í H.ialta.staðarliingliá í Norður-Múlasýslu.

l'au lijón fluttu frá íslandi til CaiKuUi sumarið 1S91. Voru

uni tima í Þingvallanýlendu, cn fliittust til Foam Lake

liygðar árið 1898 og hafa búið bar síðan skanit frá bæn-

uiii I.cslie. Þorsteinn sonur þcirra ól/t upii með foreldr-

iiiii ,sinuui, bar til liann gekk í Canadaherinn. 188. her-

sveitina. H. dcsember 191.5. Var hann bá uni tíma við

hcræfingar i Vorktonbæ i Sask. og Hughcs-lierbúðunuTii

í .Manitoba. Hcrsvcit hans var scnd af stað til Kn.glands

28. isei^tember 191«. en 12. október var stigið á skip. Er

til Knglands koni. var hann færðiir í 10. hcrsveitina cg

iiirð hciini scndiir til Frakklands 20. desembcr um vet-

urinn. Hann var í tveim stórorustuiii og féll í hinni sið-

iiri. við Viiiiy-háls lii. apríl '917. Hann sívrðist bá nokkru

iii^ur iig \iir bá uui biig.-'.iii \ikna tíma á s.iiikraluisi.

I'orsti'inn var iiieira on meðalmaður að vexti, bjartur yf-

iilitiini. bláeygur og hinn gervilega<ti að syii og i.rku.

l'iiiimr var hann fálátur og orðvar. cn trygguv í lund.

.Kfilciill lians var ckki viðburðaríkur: iii;i scg,ia. að her-

giingan va'ri fyrsta æfint.vrið. ciula reyndist ]rdTi líka

stórt. Hann gckk seiii .s.iiilfl)<)ði í lierinn. alluiinn að taka

l)ví seiii verða vildi. sáruiii cða bana; fór bað og að skap-

lyndi Iians. Hann var óádcilinn uiii annara sakir og lét

ckki inikið yfir sér. Hanii var liinii saiiivizkii-aiiiasti í

rillii iig liinii bczti (Ircngur.
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FRANK WILLIAM WALTERSON.

Var faHldiu' í Srlkiikljæ í Manitolia 10. de!<enil)er 1896.

Soiiiir H.iartar \\'alter.-^on. er ættafSur er úr Borirai'f.i <ýslu.

og Jónínu Sveinsdóttur. a>ttaðiar úr Bárðardal í Sui^ui-

ÞiiiKP.v.iars.v.slu. Frank vai- til liciiiiilis í Selkirk oíí var

kvæntiir Hi'atrici' ('iiiiuninKs. Ki' lnui af cuskuui ,-ettiiiii.

Þau áttu cinn son, cr Franklin lieitir. er tekinn var til

fóstur.s af föðurforeldrunuin. Frank gekk i canadiska
lierinn 13. deseiiil)er 191.') og innritaiVist við lóS. hersveit-

ina. Er .svoit ]iessi fór til EuKlands, var Franklin veikur
og fékk l)ví eigi fylgst nieð henni. Er liann koinst til

heiksu, var hann .settur við riddaraliðs-sveitina "Lord
Stratheona Horse". MeTí henni fór hann áleiðis til Eng-
lands 1. ajiríl 1917. Var hann bráðlega sendur til Frakk-
lands og skiiiaður sem hraíVlioiVi við herinn (Di.siiatcli

Rideri. Hann var í ýni.suin orustuin frani til strííVsloka.

Eftir ai^ voimahlé var sett fylgdist hann mefí canadiska
hernum inn á Þýzkaland. Á bakaleif) um vorii'V 1919. í

ma.-zmánufSi, veiktist liann af spönsku .sýkinni. AndaíV-
ist hann úr þeirri veiki á sjúkrahúsi í Bramshott á
Eiifílandi.

^^^g^
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GUÐMUNDUR SVEINN ÁRNASON.

A'ar fædclur 5. aijríl 1892 í Árdal í Borgarfjarriarsýslu. For-

eldrar hans voi'U Arni Vigfús..son, fyrruni liónda í Lamb-

haga í Borgarf.iari5arsý.>;lu. nú biiandi í HjarfJarliolti í

Bifrö.st.svt'it í Xý.ia íslandi. og lugilijörg Eií/.al)ct Guð-

mundsdóttir frá Botnastöðuni í Jlúnaþingi (dáin 9. april

1919). Gurtnmndur vann heinia lijá foreldrum sínum áð-

ur en hann gckk í herinn. Hann innritaðist í 107. her-

sveitina IM. mar/. 191-"). og .sigldi frá Canada áleiðis til

Englands 1,">. nóvember sama ár: liélt Jtaðan við.stöðu-

laust til Fi-akklands, og var stöðugt i skotgröfum frá því

í janúarbyr.iun og fram til 9. maí 1917. að liann féll. Guð-

mundur var hinn rjiyndarlogasti niaður í sjón, bjartur á

hár, bláeygur, og góðmannlegur, en þó alvörugefinn og

einbeittur og hugaður vel. Honum var ógcfið um að láta

hlut sinn fyrir neinum. en ýfðist þó aldrci við nokkurn

að fyrra bragði. .^tiltur vel og dró cig aldrci til baka i

neinu, er til hins bctra leiddi.
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GUÐMUNDUR ÁSGEIRSSON.

A'ar fæddiir á jóladaginn árið 1892 að Rut.'-holti í Sniie-

f(ll.-inc.<.<ýslu. Klutti.-^t at^ Frófíá í söniu sýslu mctS for-

eldruni sinuin 14 ára ganiall og dvaldist l)ar nieð ])eiui

í f.iögur ár, eða þar til liann flutti til .\nieríkn árið líllO.

.uti liann lieinia i Winnipeg uni nokkur ár. en flutti því

luvst vestur til .\lbertaf>ikis. og l^aðan innritaðist lianii

í 2!). eanadisku liersveitina í apríl lltllj. Til Frakklands
fór Iiann ])a(S sama vor og var stöðugt í orustum uin suiii-

aiið frain að 2.j. .september, að hann f(?ll. Forcldrar Guð-
niimdai- ern ])au -Ásgeir Þórðarson. al])ingi.s- og danne-

brossnianns á Rauðkollsstöðuni í Snfefellsnessýslu, og
i')lína (iuðiiiuiKlsd(')ttir s(iðla.<niiðs. (')lafssonar prests að

ll.ialtahakka i Hrinaliingi. Húa |)au li.i(ín á Fríiðá á Siiiv-

fcllsnesi. Guðinundur var nieðalinaður vexti. greindur

vel og örgeðja. Hanii var i]iróttaniaður góður og glað-

sinna. og var ])vi .iafnan kærkoniinn i hópi yngri nianna.

DANÍEL JAKOB BERGMANN BENSON.

^'ar fa'ddnr .1 október 1801 i Park River liæ í Xorður Da-

kota. Foreldiar lian.s voru l)au .\skell Jóusson Berg-

niann (albróðir séra Friðriks J. Bergniannsi og Guðný
J()nsdóttir frá Mýlaugsstöðum i .-Vðaldal í Suðiir-Þing-

e.v.iarsýslu. Tvegg.ia ára ganiall iiiisti Daníel iii(')ðn!- <n\i\:

var liann ])á tekinn til fíístiirs af ]ipini li.iónnin Gísla og

(iuðli.iöign Ben.son og (')lzt hanii upp nieð ])eini þar til

liann var IS ára ganiall. Flutti hann ])á til Canada og

vann á ýiiisuni stöðuni um scx ára bil. unz liann innrit-

aiMst í 21!t. eanadisku hersveitina 27. inaí 1916. "S'ar hann

bá við li(>ræfingar trani til vorsins 191S. afS hann f(')r iiieð

lii'isveit l)essari til Fiakklands. .Vtti hann i mörgum or-

iistuiii j)á iim snmarið. en særðist Ix') cigi: \:\v!S eitt >kilti

fyrir eiturlofti. en veiktist eigi að niun. í áhlaui)inu

niikla hinn 27. september ]iá uni liaustið féll hann. og er

.iarðaðiir í herniannagrafreit iiandaiiianna á Frakklandi.
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BJARNI SIGFÚSSON BERGMANN.

Var fæikiur 3. septeinlter 1SII7 af) Gaiðar í Xorður Dakota.
Foreldrar: Sigfús verzlunannaður í Wynyartl, Sask., son-

iir Sigfúsar frá Fagraskógi við Eyjafjörð, Jóna:ssonar

Bergmanns, og Þórunnar Jón.sdóttur frá Laugalandi i

Hörgárdal. Halldórssonar, og Anna, dóttir Bjarna frá

Garði í Fnjóskadal, Olgcirssonar, og Guðriinar Ásmunds-
dóttur, Gi.-<lasoiiar, fi'á Þverá. alsystir Einars Alhingís-

manns i Xesi. Bjarni ólzt ui)p í foreldrahúsunj, art Garð-

ar í Norður Dakota, svo í Mordenbygð. .Man., þá í Warr-
enton í Oregou og síðast, frá árinu 190.5, að Wynyard,
Sask. i uppvexti naut hann algcngrar skólamentunar.

og að henni lokinni vann hann við vorzhm föður .«ins i

Wynyard, unz hann innritaðist í 211. sveit Canadahersins

3. mai'z lilKH. En sökum hcilsubilunar. er áger(^ist mjög
í hei'búðunum. var hann leystur \n heraum cftir nokk-

urra mánaða l),iónustu. Hann andaðist heima hjá for-

eldrum sínum að Wynyard 20. marz lí)17.

ERLENDUR BJARNASON.

Yar fæddur á Xoi-ðui'-Hcyk.ium i Mo.^fcllssvcit 12. októ-

bcr 1S!)1. Forcldrar liaiis eru ])au Bjariii Bjarnason á

Norður-Rcyk.ium i Mosfellssveit og Kristín Erlcndsdóttir

Snædal, fædd 12. októbcr IStíö í Skálholti í Biskupstung-

um í Árnessýshi. Erlendur var til hcimilis uieð móður
sinni við Reykjavíkurpósthús í Man. um hað leyti sem
hann gekk í herinn og stundaði aðallega trésmíðar. Tið
marzbyr.iun IDKl innritaðist hann í 223, hersveitina og fór

mcð hcnni frá Winnii)cg álciðis til Englainls 7. april UI17.

Eigi cr gctið iim. í hvaða oriistum haiin var eftir að hann
kom til Fi'akklands. cn stöðiigt var hann i framfylkingu

Canatlahcrsins, |)angað til liann féll 1. fcbrúar li)lS. Hann
var dugnaðarmaðui', liagur til allra vcrka og vcl að sér

gerr á margan hátt.
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FRIÐBJÖRN BJARNASON.

Hanii var fætlclur '27. júiií ISU i Kolgcií^i i Ilöfðahverfi 1

.Suður-Þinffey.iar!>ý.shi. Faðir hans er Kri.<tján Friðbjörns-

.son, .Jón.ssonar. og .Margrétar .J6n.<(lóttur frá Kinn i l'in.!?-

p.vjarsýslu, en iiióðir hans og kona iíristjáns cr Kristjana

Signrðardóttir, .lóhannt'ssonar. os Sigurlaugar .Tónídótt-

ur frá .Miðgerði i Jyaufássókn. einnig i Þingeyarsýshi.

Atta ára ganiall fluttist hann nieð foicldruni sínuin til

t'anada liRL', og hyrjaði liá á barnaskólanáiiii, og ])rátt

fyrir fátækt og örðugleika, liélt hann því áfrani, unz liann

liafði lokið kennaraiMÓfi innan tvitugsaldurs. Hafði

hann jiii á liendi skólakcnshi í rúiiit ár. i'ii gekk ]ivi na\st

í lierinn. innritaðist i 22li. eanadisku liersveitina í feluú-

ar lílll). Moð Jjeirri liersveit fór liann til Englands saiiia

lianst og var ]iar fluttur yfir i 16. varaliðsdeildina og

sendur með henni til Frakklands í ai)ríl 1917. í skotgröf-

unura var hann frá il)ví og liangað til hann féll 1. inarz

191S. Hann var b.iartur yfirlitum. meðalmaður að vexti,

en freinur .skariiholda. í háttseiiil og allri fraiiikoiim var

liann stiltur og viðiiióts])ýður: að cðlisfari viljasterkur

i)g fraiiigjarn. iðinn og eftirláts.saiiiur, og iiieira en i lueð-

allagi að gáfnin.

VALDIMAR BJÖRNSSON.

Var fæddur í (ilenl)oro í Argylehygð 12. nóvember 1896.

Foreldrar hans eru Ivar frá Skjaldakoti á Vatnsleysu-

strönd (f. 21. sept. 18661, B.iörnsson. (iiiðna.sonar i Aust-

iirliolti, og Margrétar ívarsdóttur, systur iH'irra Sk.ialda-

kot.sbræðra, er voru nafnkendir sjómenn við Faxaflóa

síðari hluta Ul. aldar: og .\nna Jónína Valtýsdóttir (f.

1. .iiiní 1868) frá Húsavík i Borgarfirði austu'-. .\tta ára

að aldri flutti.st hann með foreldrum sínuiii til l.ang-

reuth, Man. í'ar innritaðist hann í 1S4. canadisku her-

sveitina 29. fehri'iar 1916 og fór með henni í októbcriiián-

iiði saiiia ár yfir til Englands og ])aðan sköiniiiu síðar til

Frakklaiids. Eftir scx mánaða vcru i skotgröfunum
veiktist hann af hitasótt (Trench Fever' og var fhrtiir

til Englands. í marz 1918 var liann orðinn alhata og hclt

|);i á iiý til Frakklands með 188. varaliðssveitinni og fór

-trax í ^kotgrafir. 1 ágústiiiiinuði særðist hann ;i hiifði

og vai- ])il fliittiir ;i sjúkialiiis ii herstöðvunuiii, og ;ind-

;iðist ]>ar i:i. s. iii, Valdiinar var hraustmenni iiiikið,

hriiii- iihiir ;i li;cð og ])rekinii eftir aldri. Hann var Ijó.s

;i li;ir. hjaitiii- yfirlitmii. fjörh'gur og li\;itiir í lin>yfing-

11111. Ilann var djiirfiir og fraiiisii'kinii. \iii'^;i'll og i liliti

ineðal æðri sein hcgri. Systkini liaiw eiii: Hiiiiii, Sigurð-

iir, TI;illiir)i-;i. Miirgrct og .\(ldii' A'inhi. iiU við l.'ingn'iith.
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ÞÓRARINN BJÖRNSSON.

Vai- fii'dUur í líakka.sierfii í StÍM^vai fiiAi i SiiAur-Mrila-

8ý.slu 1. iiuií ISiSO. Soinii- B.i()nis Jóussonai' og Lukku Stef-

ánsdóttur, or liar b.iuKKU. Ilaiin flutti iiieð skyltlnionni

sín 10 að tölu frá Húrtuiii í Fá.skrúðsfirfti vorið 1905 til

Ameríku og settist að í Wiuniiieg. Hanii vann uiii tíina

við verzlunarstörf í Winuiiieg:. en setti síðar á stotii

skeggrakastofu í bænuiii og veitti honni foiistöðu, þang-

að til hann innritaði.st í Canadaherinn, við lOS. hersveit-

ina, 7. febrúar lOlfi. Með henni fór hann áloiðis til Eng-
land.s I-'3. septeiiiher uin Iiaustið og dvaldi Iiar uin votur-

inn. Vorið 1!)17 er hann sendur til vígvallar á Frakklandi

og særðist Ijar í áihlau])inu mikla við HiU 70, lö. ágúst

uin sumarið, og andaði/st degi síðar. Eftir skýrslu spít-

alaprestsins. var hann .skotinn í báðar mjaðmir og viníitra

handlogg. og því eigi hjáljiar auðið eftir að hann koiii

inn á s.iúkraliúsið. Þórarinn var sérstakloga lundliýður

niaður, fiiðgjarn og fáskiftinn. tryggur og vinfastiir.

Hann var iiioðalniaður ^exti, freiiiur smáleitur, bláeygð-

ur og l.iós8ulur á hár. Hann var hinn liezti drengur og
hvarvetna vol metinn á iiieðal lieirra er honuin kyntu.st.

ALEXANDER BORGFJÖRÐ.

Var fæddur að Árborg, Man. 5. október 1898. Sonur Guð-
miiudar :\lagnús.sonar tóorgfjörðs frá Litlu-Brekku í

Mýrasýslu, Magnússonar, og Þórunnar Hallgn'msdóttur

frá Kalaiiosi í ('íiillbringusýshi, Sigurðsisonar. Biía Jiau

Guðmundur og L>órunn í grend við Arborg. Alexander
g^ekk í 2.51. eanadisku hersveitina 20. október 1916, bá rétt

18 ára gamall. Vorið 1917 var tvisvar gerður á honum
uppskuiður, við ineinsemd, er gerði vart við sig undir

vinstra handlogg hans, og þóttist læknirinn hafa tekið

fyrir moinið með 'soinni uiipskurðinum. En bað fór á

annan veg; moinið tók sig upp að nýju og ágorðist meir

og meir. Lagði það hann loks í rúmið í júniinánuði 191S.

Lá hann bá réttar 9 vikur og leið miklar b.iáningar, er

hann bar með frábæru broki, unz hann andaðlst hinn 9.

ágúst lun .sumarið, heiiiia hjá foreldrum sínuni. Var hon-

um veitt heimfararleyfi rétt áður en hann lagðist. Ale.x-

andor var hinn gorfilegastl í s,ión og hið mosta manns-
efni. og röskur til livers or vora skyldi. Hann var friðloiks-

maður og drengskaparmaður í hvívetna.
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JÓHANN SOFFONÍAS EINARSSON BORGFJÖRÐ.

X'dr fæddur í Lyons C'ounty í Minnesota IS. aidil 1894.

Foreklrar lian.< cru Einar (iuðnunid.s.-ion Borgt'jörð. ætt-

aður úr Borgarfirííi í Xorftur-Múlasýsln, og l'órstina S.

l'orstcinsdóttir .<nikl<ara. \"ilh,iálnissonar frá H.iartaistiu^-

nni í Suður-.MúIasýslu. Búa l)au í grend við Mary Hill

I'. O.. .Man. Jóhann innritaðist í herinn, 223. sveit. 7. inaí

1!(U), og fór til England.s nieð þeirri deild 7, apríl 1917. Var
liann Jiar æfður .«ein leyniskytta (sniper*, og reyndigt svo

sUotviss. að lionuni var innan litils tíiiia boðin staða við

<kotkenslu. p]ii .Jóhann liafnaði l)ví hoði »'^ fór til Frakk-

hinds í ()któl)er 1917. Gerði.st hann ineðliinur hríðskota-

liðsins (Mai'hine Gunnersí og vann með ]>eini. þar til

hann særðist á höfði í áhlaupi á skotgrafir IJjóðverja (i.

nóvember kl. .5 um morguninn. Höfðu þeir félagar tekið

tvær skotgrafir. er hanii særðist: aðrar tvær tók deild

hans í lies.su áhlaupi. Hann var meðvitundailaus í 1(1

daga og var búist við dauða hans á hverri stundii. En
liann raknaði við og var búinn að ná allgóðri heilsu, er

liann kom heim í júlímánuði 191S. Veturinn cftir, l'j.

fi'l)rúar, fór hann til Winnipeg til að læra vélfræði, sam-

kvæiiit tilboði stjórnarinnar. Vai' hann við það nám, þar

til hann veiktist, 14. inarz. Hann dó á King Oeorge's

s.júkralu'isinu 2-1. marz. Líkið var .sent til Lundar og jarð-

sett liar. Með sanni iiiá scgja, að fallið hafi í valinn

hraustmenni, bæði í líkamlegri og andlegri merkingu.

ósérhlífinn og ótrauður til livers þess, sem lionuni virtist

skyldan bjóða.

STURLAUGUR BJÖRNSSON CRA'WFORD.

A'ai- ficddur í (íaut.sdal í Geiradal í Barðastrandarsýshi.

Sonur Björns Sigurðissonar Crawford frá Kaiiibi í Reyk-

Iiólasveit og Sign'ðar Pétursdóttur frá Fríshóli í Barða-

strandarsýslu. Bjuggu liau foreldrar hans í (Jautsdal

unz ])au fluttu til Vesturheims og settust að við Winni-

l)egosi.svatn í Manitoba. Sturlaugui- stundaði ])ar fiskiveið-

ar frani til þess tima, er hann fór í lierinn og innritaðist

við 223. hersveítina í marzniánuði 1916. Með henni fór

bann af landi burt 7. apríl 1917 áleiðis til Englands, og

l)aðan með ágústbyrjun til herstöðva á Frakklandi. Eft-

ir Jiað var liann árlangt stöðugt í skotgriifum, í hríðskota-

liði bandamanna. Gekk ]vá á sífeldum orustum. Særðist

liaiin ckki fyr en i stórorustunni 27. ágiíst 1918. Fékk
liaim l)á mörg sár og var fliittur í búðir sárra hermanna
á bak við fylkingar (Clearing Station 29. Can. Army) og

andaðist ]iar sama dag. Sturlaugur var röskur maður
og vígdjarfur og hinn bozti drcngur.
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KRISTJÁN KONRÁÐ DAVÍÐSSON.

Var fædilur viiS .Miltoiilirt' í Cavalicr ('ouiity i Nurður Da-

kota 15. júní 1899. Fori>ldrar lian.-; xorii :Magnú.s Davíðs-

son Iióndi við Milton (iláiiini. ærtai^ur úr Ska.a:afirði, og
Ingil).iörg (fædd á (;iinli í Ný.ia l'slandii (íisladónir fra

Hiiscy i Yallliólini í Ska.nafirði. (iislasonar, ólafssonar.

:M()ðir Ingili.iargar var Ka.nnln'iður ( íísladóttir hónda á

Skynl>úfii i A'allliólmi. tlóiissonar liónda að Cirótargili i

söiini .svcit. Kona ,lóiis jirssa. cn iiióðir (íí.sla, A-ar sögð
að vera laundóttir llalliirns uiiihoðsiiianns Vídalíns á

Reynistað, Bjarnasiinar s.vsluniaiins á Þingeyruin, Hall-

dórssonar og Hólinfríðar Pálsdóttur löginanns Vídalíns.

Kristján ólzt mii) í Dakotabygðinni Jiar til hann var 13

ára. að hann iiiisti föður sinn: fór hann l)á til öiiinm-

bróður síns, Andrésar (^'islasouar við Voga í Sighniess-
liygð. og var li.iá honuiii eftir hað. liar til hann innritað-

ist í hcrinn, 22:1 hei^vcitina. i inarzinánuði 1916. Fór
liann há til Winnii)cg o't vdv við lierætingar rúman nián-

aðartíma. cða han.sað til liann vciktist af skæðri lungna-
liólgu. Xav hann liá fliittiir inn á sji'ikraluiLS V\'innipeg-

liæ.iai- og ])ar andaðist liann !(!. iiiaí. Krist.ián var vel að
nianni og t.ilinn ni.iiig cfnilcgur.

SIGURÐUR J. EIRÍKSSON.

Var fæddur 2.'!. júní lS!):i í .Mýrasýslu á islandi. I''uicldrar

hans eru l>au Jón Eiríksson og Ingiiijörg l'orkelsdóttir,

ættuð úr Mýrasýslii. cn liúa m'i i greiid við Otto-pósthús
í Manitoha. Sigurður gckk í 107. canadisku hcrsveitina
"29. janúar árið 191(). 3Ieð liersvcit þessari fór hann til

Englands 1?>. septcmher uin haustið og ])aðan sköinmu
síðar til Frakklands. Yar hann nærri því undantckning-
arlaust i öllum oriistiim. er Canadaliorinn tók liátt í, frá

oru.stunni við Yiiiiy Ridge 9. april 1917, og til Jiess að
hann féll, 2?. sciitcmbcr 1918, í hardaganum við Cambrai.
I^igurður var nýbyrjaður á háskólanáiui, cr hann gekk i

lierinn. Yar hann góðum námshíi>filciknm búinn og
liótti inannscfni gott. Hann var vasklcikaniaðnr og vel

að .sér gerr uni margt.
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ASGEIR FJELDSTED.
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Vai' fæckliir að .lörta í liiiapi'adalssýslu 27. júni 1SS5. þar
seiii forohlrar liaiis, l>orlicrf?iir l'jekl.stod frá Hvitárvöll-

uin í Boigarfjarðarsý.sUx og Helga GuðinuiuLsdóttir frá

Hainraenduni í Stafholt.stungnahrepi)!. ]iá bjuggu. Suni-

ari'ð 1887 fluttist fjölskyldan til Anu'riku og sottist að
uni tínia i Winniix'g. eii l)vi næst i Mikle.v. Ári eftir að
vestur koin. andaðist Holga nióðir Ásgeirs. Snennna
l)yrjaði Ásgoir á verzlunarstörfuni og gerði.st verzlunar-

stjóri i bænuni Arborg líilO, tyrir Sigurð.sson, Thorvald-

son verzlunarféhigið. Kvongaðist hann uni það leyti og
reisti sér ])ar liús og bjó l)ar. Heitir kona hans Ingunn
dóttir Kristjóns Finnssonar. seni ættaðnr or i'ir Snæfells-

nessýshi. Eigniiðust ])au lijón ])rjá sonu. Ásgoir var fríð-

iir sýniiin. dökkur yfirlitiini, liðlega vaxinn, ör í skapi og
fjölhæfur á niarga liind. Hncigðist liugur hans nijög að

sönglist og hljónileikuni. í febrúar 1910 gekk hann i 223.

her.sveitina og var iskiiiaðiir kaiiteinn i vistastjóradeild

sveitarinnar. Gegndi hann l)vi starfi og var jafnfraint

við lieræfingar frain eftir suinri. l.'í. ágúst var hann
staddiir að hoiiiiili sinu i Árborg: veiktist hann þá liast-

arloga, var fluttur sanida'gurs inn á s.iiikrahiis Winni-
pegborgar og l>ar skorinn upp, en til heil.su konist hann
ekki og andaðist har •ÍO. s. ni.. Lík hans var flutt til Ár-

borgar og jarðsett l>ar. Aiik föðursins, sem nú er á ní-

ræðisaldri. lifa hann (i alsystkini og ])rjár hálfsystur.

Bræðnr han.s eru Guðniundur fyrv. hingni. Giinlisvcitar

og Jón kl.æðskori í Heyk.iavík.

PÁLL BERGVIN FRIÐVINSSON.

Var fivddnr 22. inaí ISilö að Koyk,iuni i Skarðshrejipi f

Skagatjarðarsýslu. Forekirar hans erii ])au Friðvin As-

grínisson Ijóiuli á Koykjiini og Margrét Sigriður Jóhanii-

esdóttir. Páll kom eiiin sins liðs frá íslandi .sumarið

Ifllo og var til heiinilis h.iá fra^iidfólki sinu. Jóhannesi

lækni Pálssyni og móður hans, við Elfros, Sask, um það
leyti .sem hann gekk i Canadaherinn. Hann innritaðist

við 223. hersveitina vorið 1911!, upphaflega við hjúkrunar-

doild svoitarinnar en var siðar skii)aður, oftir að til Eng-
lands koni. i svoit, er send var til Frakklands til að fylla

skörð ])eiri-a fylkinga. er vorii á oriistiivellinum. Hanii

var liar i ýnisum orustuni, liangað til liann féll i oriist-

unni við Cambrai 28. .september 191S. Talinn var liann.

af ]">eim. .com honiim kyntn.st. vel gefinn og bezti drengur
í hvivetna.
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BJÖRN GISLASON.

Var fæildur á Bakka á 'J'jönicsi 2:j. októlKn' 1891. Árifi líK.Ki

fluttist haun til AiiR'ríku með forc'klruiii .>;ínuin og thaldi

í Arg.vlcli.vfiiV ])ar til 1910, að haini flutti með líeim norð-

ur að ;\Iauitol)avatni, jjar .sem nú heitir Silver Bay. Hann
innritaðist í 222. her.sveitina 2. febrúar 1916, á Aí;hern,

Man., og var vifS æfingar í Hugheshi>rliúðiim. l-,ar til luinn

fór mefi herdeildinui til Kiiirland.s í nóvember sama ár.

Litlu eftir jól var hann .sendur til Frakkland.s til 44. her-

sveitariiinar. er |)á var í skotgröfunuiii. í maí 1917 .særð-

ist haiin. cii varð græddiir og seudiir aftur á oriistii-

völlinn. Hann féll nálægt Leus 22. ágúst 1917 og var jarð-

sunginn að hermannasið. B.iörn heitinn var með stærri

mönnum á vöxt og hinn karlmannlegaisti. Hann var .stilt-

ur maður og gætinii, fastur í liind og lét lítið yfir sér.

kjarkgóður og ósérhlífinn og hiun bezti drongur. Yov-

eldrar iians eru Jóel Gíslason, ættaður frá Bakka á

Tjörnesi í Siiður-Þingey.iarsyslu á íslandi, og Kristli.iiirg

Rósa Guðnadóttir, ættuð frá Lauga.seli í Reykjadal i

sömu sýslu.

SIGURÐUR PÁLMASON GÍSLASON,

Var fæddur i Steinholti í Gl;fsiliæjarhrei)i)i i Ey.iaí'.iaið-

arsýslu. Sonnr Páliiia bónda Gíslasonar. .lóiis.soiiai'.

á Belgsá í Fn.jcískadal í Snðiii-Þingey.iar.sýshi. .lóussonar.

Móðir Pálma var Kristbjöi-g Magnú^dóttir fiá Jarlsstíið-

um í Bárðardal. Móðir Sigurðar hét Jónina Sigurðardótt-

ir, ættuð lii- Svarfaðardal í Ey.iaf.iarðarsý.shi. eii cigi get-

ur hverra iiianna hún var, í lieiin skýi'slum, cr fengist

hafa. Sigurður gekk í 108. canadisku hersveitina vorið

1916: var ])á til hcimilis í Winnipeg. Með henni fór haiin

til Englands 12. septembcr um haustið og til Frakklands
]m um vcturinn. Hann féll i oriistunni á Viiny-liálsi 9.

apríl árið 1917.

20
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THOMAS GOODMAN.

Var ta'ddiir áiiiN ISIin við Mii^kulva í Ontario. á liiiuiin

forim stöðvuiii ísli'iiilinfra. |)ar si'iii fyrst myndai^ist ís-

lenzk bygð i L'anada. i'aðir lians heitir Ágúst (Guð-
iiinnds.soni Goodnian ofr er fæddur á Akureyri. en iiióð-

irin er af eanadiskuiii ættuin. Búa þau hjón við Card-
will í Ontario. Synir lieirra eru þrír og gengu allir í

licrinn lílUi, en eigi getur uiii, í livaða liei\sveit þeir
bræður voru. Tlioinas fór frá Canada í marz 1!I17. T>egar

til EnglaiuLs koni, var liann .settur við skógarvinnu. Við
vinnu l>e.ssa meiddist liann háskalega, en eigi getur um,
hvernig liað atvikaðist. Lá haim ]>á á sji'ikrahú.si í Glas-

gow lengi. Virti.st uni tíma seiii væri hann á hatavegi,

en hati sá varð skamuiærr. Tók hann lungnabólgu og
andaðist síðla á árinu lOlS. Haiin er jarðaðnr í Glasgow-
liorg á Skotlandi.

ÞORSTEINN KRISTINN GOODMAN.

Var fæddur 12. maí 1S94 í Xýleiidii i Leiru i Gullbringu-

sýslu. Sonur Hreins Ijónda Hrein.ssonar. (íuðlaugssonar,

(f. 11. janúar IStö á Siiprðli í Vestur-Landeyjum i Rang-
árl)ingii. og Sigriðar l'órðardóttur frá Hlöðutúni i Staf-

holtstungum í Mýrasýslu (f. 13. júlí'l8.58). Arið 1900 flutt-

ist Þorsteinn með foreldrum sinum og .systkinum ve.stur

iim haf. Námu foreldiar han.s land við Piney í Manitoba

og ólzt hann ])ar uiii> iiieð lieiiii til ]>ess tima, að hann
gekk í herinn. 29. ágúst lillii innritaðist hann i 223. her-

s\-iMtina og fylgdist með henni til Englands 7. april 1917,

eii i september sama ár var hann, með fleirum, sendur til

vinnuhei'sveitar á Frakklandi. Starfaði hann ])á að ýmsu
i hernum fram til marzmánaðar 1919. að hann veikti.st af

spönsku sýkinni. Fór hann bá á s.ii'ikralu'is. fyrst á

Frakklandi og seiiina á Knglandi. Tieiilfga terðafær var

liann svo senilur til Canada og kom til Winniiieg 2. .ii'iní

1919. Er ])angað kinii. lagðist hann enn á King Edward
s.irikrahúsið og var |)ar lengst af — að undanteknum 2

vikum. er hann dvaldi heima h.iá foreldrunum — ])ar til

liaiin andaðist ''>. ágúst luu sumarið. Lik hans var flutt

hiim og jarðað i grafreit fslendinga við Piney.
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FRIÐRIK RÓSBJÖRN HALLDÓRSSON.

Yar fæddiii- (1. júlí isno \-\is llall.-^oii i Norrtiu- Dakota. Fa^-

ir lian.'i er Halldór kaupiiiaður í Wyiiyard. Sask.. Jiniath-

ansson l'rá Ili'iki i .MiíM'irði í Húnaþingi. Halldóissonar.

og konti lians Klinar Magniisdóttnr: fluttu fi'á íslandi til

'Sýja. íslands suniarið 1876 og fjóruiii áruin síðar til Hall-

.son í Norður Dakota. og bjuggu ]jar lengi: en inóðir

Cecilía, dóttir Odds Magnússonar og Margrétar ólafs-

dóttur frá Haukadal í Dalasýslu. fa^dd á riiljalandi i sömu
sýslu 11. október 187:3. fluttist nieð foreldrum .sínuni frá

íslandi til íslenzkn bygðarinnar í Norðiir Dakota sumar-

ið 1S8(). Þau Halldór og t'ecclía giftust 6. apríl 189.5 og
lijuggu nokkur ár við Hallson. eu fluttu l)ví næst til

S'askatcheAvanfylkis laiist eftii- aldamótin og voru moð
í.vrstu landnernununi i Wynyard: nefndi Halldór liæ sinii

Sleipni og var ]jar sett póstafgreið>sla uin tíma. Friði-ik

innritaðist við 108. hersveitina við l)yr.iiin ársins IDIG og

fór til Englands 12. septemlior sama ár, og féll í liinu

iiiikla iihlaiiiii við Hill 70 á Fi-akklandi l."). ágúst 1017.

rriðrik var oinkar staðfa.stur piltur. náinfús og reglu-

samiir. Byr.iaði að hjáliia föður simini við verzluii hans,

])egar hann var 10 ára, í skólafrístundum síniini. Tlann

i'itskrifaðliSt frá verzlunarskóla í Winniiieg: oftir liað

vann hann sein innheimtumaður fyrir Intornational Har-

vester félagið. og var í ])eirri stöðu, ])egar hann innrit-

aði.st í herinn.

GUNNLAUGUR HJÖRLEIFSSON.

Tar fæddur í Winniiieg 'l't. júlí I8!M. Sonnr lí.iörns hónda
Hjörleifssonar við íslentlingafl.iót í X.v.ia íslandi. frá Hall-

freðarstöðnm í Xorður-Múlasýslu. og (Tuðrúnar Einars-

dóttur. sem ættuð er úr Skaftafellssýslu. riuttust ]iaii

hjón til Vesturheims sumarið 18ÍK!, dvöldii um tima í

Winnipeg, ])ar næst um skeið í grond við Gimli, en húa
nú á áðurgreinduín stað. Gunnlaugur ólzt upp með for-

eldi-um sinum og yfirgaf oigi foroldrahúsin fyr en hann
innritaðist í Canadaherinn. llinn 'Jii. .iam'iar lOli; gekk
hann í 108. hersveitina og fór iiieð lieiini 12. soiitemher frá

Winnipeg áleiðis til Englands. og í janúar 1917 til Frakk-
lands. Er jiangað koin. var hann færðnr í hiiia svonefndu
skozkii Hálendingasvoit (Scotti.sh Highlanders) og með
lienni var hann eftir liað, unz hann féll í orustunni miklii

í grend við Cambrai l(i. ágúst 1918. Frognir um lát lians

liárust foreldriiniim skömmu síðar. Hann var iiiaður

fremiir hár vexti, ])rekinn og karliiiannlegur: gló.iarpur

á hár. augiin grá og Ixiartur yfirlitiim: liægur í viðin<')ti

og eigi orðiiiargnr. en fastnr í lund. Hann var fyrsti ís-

lendingurinn í Fljótsliygð. sem innritaðist í liorinn.
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JOSEPH DANÍEL JoELSSON.

Var faHUlur ai^ Baldur í Argylebygð i Maaitoba G. febrúar

l^íl.j. Foreldrar lians eru Jóel bónili Jóseplií.son og Elíza-

betar, frá Skörðuni í Miðdalahreppi í Dalasý.*lu, og Stein-

unn Jónasdóttir og Steinunnar, er bjuggu í Vífilsdal í

liörðudal í sömu sý.--lu. Jóseph ólzt upp með fon'klrum

sínuu) og vann að landbúnaði. er liann gekk í Canada-
herinn. Hann innritaðist við 222. hersveitina 7. jiuii 1916

i)g fór nieð henni áleiðis til Englands 1. nóvemljer .sama

ár. Til Frakklands fór hann um veturinn. Eigi getur, í

hvaða orustum hann tók ]iátt, né heldur. að hann hafi

særst. Eftir orustuna við Passehendale 2ij. október 1917

gátu luMskýrsIurnar þes.s. að liann hefði eigi aftur komið
úr bardagaiuun. og var Jívi talinn fallinn. Urðu Jiau af-

drif alliuargra i ófriðnum, að ])eir fundust eigi eftir or-

ustu, fyr en l)á allnokkru scinna. Var .iörð oft svo rótað

til. að hinir föllnu huklust nu)klu og sverði. Jóseph var

talinn mjög efnilegur maður, vel gefinn og hinn myndar-

legasti í sjón.

PÁLL JÓHANNESSON.

Var fæddur 13. janúar ItíSKi við i.-k'ndingafl.iót í Nýja ís-

landi. Foreldrar hans eru Þorfinnur bóndi Jóhannesson

við Baldur i Argylebygð, ættaður úr Breiðdal í Suður-

Múla-yslu. og Karólina Kannveig .Uulrésdóttir. ættuð

úv Axarfirði í Norður-J^ingey.iarsv<Iu. Með fon'ldruin

sínuni fluttist hann til Argylebygðar 100.'? og var ])ar nu-ð

])eim. bangað til hann gekk í 222. eanadisku hersveitina

IS. .ianúar litKl. Til Xorðurálfunnar fór hann i nóvcmber

1!)1(; og VMr l)á .<kipaður í 46. hersveitina. Hann féll á

Frakklandi •"). mai liU7, en fanst oigi fyr en 2.5. ji'ilí. Fregn-

in um andlát hans l)arst foríddrunum 2S. maí. Hann var

VI I gefinn o.g duglegur, glaðlyndur og dagfarsgóður. og

liinn efnilegasti i idlum greinuni.
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SIGURBJÖRN JÓHANNESSON.

Var fæddur 18. októlier !S72 i Pálxsoli i Laxárdal 1 Dala-

sýslu. Foreldrar lians voru þau Jóhaunes Ixuidi i Pál.s-

seli, Halldór.sison, og Sesselía Bjai-nadóttir. Eigi gotur.

hvenær Sigurl),iörn fluttist til Ve.^turlieiins. Hann var

kvæntur og hét iíona hans Steinunn (dáin fyrir löngui.

Börn áttu þau, Bjarna og Jónassínu. til heimilis i Js'ýja

íslandi í Manitoba. Sigurlíjörn gelvk canadiskn

hersveitina 15. april 1910 og ineð lienni fiu- liann frá C'an-

ada 7. apríl 1917 áleiðis til Englands. Kftir aö liangar*

koni, var hann sendur til herbiVc'Va i Belgíu. Var hann
þar um sumarið, ])angaA til hann féll (i. nóvember 1917.

ÁSGEIR F. JOHNSON.

Var fæddur í Winnipeg 13. októlier 1.S9Ö. PaTiir lians er

Finnur John.son bóksali í Winniiieg, soniU' J(')ns bónda
á Meliim í Hrútafirði, Jónssonar kamiiieiráðs, Jónssonar

á Mehnii, og hafa þeir langfeðgar biiið liar mann frain at

nianni í nærri 300 év. Kona Jóms á Melum og móðir Finns

var Sigurlaug Jónsdóttir liónda ólatssonar að Helguvatni
í A'atnsdal. J\ona Finns og móðir Á.sgeirs er Guðrún As-

geirsdóttir. Finnbogasonar, er síðast bjó á Lundum í

Stafholtstiingum í Mýrasýslu, og seinni konu hans Ragn-
hildar ólafisdóttur. A.sgeir gekk í herinn í febrtiar 1916

og fór álciðis til Englands í október bað ár. Var með
herdeild sinni (78th Batt.) þar til .30. október 1917, að

hann fcll í orustunni miklu, sem kend er við Passclien-

dale i Bclgiu. Varð bað á liann hátt. að s)irengiki'ila féll

rétt hjá honum og iiiisti hann h'fið á svipstundu. A.sgeir

er .iarðaður að Passchendale, New Bi-itish C'ciii'etery, fiVL'

mílu E.N.E. af Ypres í Belgíu, (Plot 13. Row B.. (írave .5i.

Systkini Asgeirs ertt: Anna, gift John P. Duncan, Antler,

Sask., og Jón Ragnar, sem nú stundar nám við háskóla

;Manitobafylkis. Asgeir var alinn np)) hjá forcldi-um sín-

niii í Winnipeg og var byr,iaðiii- á liáskólauáiiii. cr luinii

gekk í lieriiin. Svo cr hoiiuiii lyst af iiianni, er ])ckti

hann vel: "Hann liafði far.sæhir námsgáfni-, iðjusamur og

silcsandi. Þýður og viðkvæmur i lund, geðprúður i bezta

lagi, orðvar og á.stiiðlegur i viðmóti. Hann var röskur

ineðalmaður að liæð, ]irekinn, beinvaxinn og iiar sig vel.

Honum vai- vcl farið i s,ión. svipiii-inn hreinn og gi'iðleg-

ur. cn ])(') djarfh'gur."
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MAGNÚS JOHNSON.

\"ar la'ildiir í l'i-lnriar lss(j á \'alshaiiiri á SkÓKaströnd í

Siia'fi'Ilsiiessýslu. Forcldrar lians \ oru .lón hr('i(i).st.ióri

.lóns.son, er þar hjó \yá og síðar art Narfeyri i söinii svcit

iil. l!W2i, og seinni kona hans .MiUiiifiíí^ur .lóscph.-i lótt-

ir, som er enn á lífi off á liciiiia hjá (iuðinundi syni sín-

11111 í Stykkishóliiii. .Jón hreppstjóri var .sonur .](>ns Jóns-

sonar í Gvendarcyjum og Salóiiie, dóttur OdcLs (TuAbrands-

sonar frá Þingvölhun og Þuríðar Onnsdóttur. Sigurð.s-

sonar í I/angoy. En Máliiifríðiir er dóttir .líísenhs H,ialta-

líns á Yalslianiri, .lónssoiiar i^rests, (Jdd.ssonar Hjaltalín

á Breiðab()lssta(5. l'egar Magiiús gekk í hcrinn, átti hann
lieinia i -Mouse Uiver bygðiiini í Xorður Dakota og stund-

aði landUúnaðarvinnu, Hann innritaðist í 214. horsveit-

ina í Moose .Jaw, Sask., i nóvember lílKí og fór með henni

til Englands í april líllH. l>ar var hann við æfingar luii

suinarið og var sendur til Frakklands i seiitember það
ár. i .). hersveitina. Hann særðist snemma í n(')veml)er

af kúlubroti. scin hann fckk i höfuðið, en greri svo, að

hann varð fær um að fara aftur til hersveitar sinnar í

fcltn'iar 1918. Hann var svo á orustusvæðinu frá l^eim

tima og til ]>ess cr hann særðist aftur 2. septemher, at

kúhiskoti í aðra öxlina, og rtó af bvi sári 12. .september.

Siikiiin Ik'ss. að hermíinnum var Iiannað, að ncfiia i hréf-

iim siniim staði liá, seni Ix'ir voru á, eða scgia frá athöfn-

hcrdi'ildar sinnar, liá skiifaði Magiiús ckkert um liað hvar

hann barðist; en fr(?zt hefir i'ir öðrum stað, að .>. her-

deildin hafi á bessum tima (.sept. 1917 til sept. 1918) har-

ist á svæðinii hjá og í nánd við Yprcs. Mun hann bví
hafa verið l)ar, er hann særðist banasárinii, og aiidast l)ar,

sem áðiir cr sagt.

PÁLL JOHNSON.

Yar fæddur á Mýruiii i .Xusíiir Skaftafellssýslu um 1890.

Foreldrar hans voni séra .lóii ( iiiðimiiulssoii (dáinn fyrir

miirguiii árum siðam og (íuðný Kri.st.iánsd(')tíir, er l).i(>

á ráskn'i(\sfirði, or siðast fréttist. I'áll f«')r frá í.slandi til

Winnipcg sumarið 1910, að sögn, og iitti ])ar heima i sex

ár. ö. april vorið 19I(i innritaðist haiin við 107. oanadisku

horsveitina. Yar iim tima við licraningar i Huglies-her-

bi'iðiim í .Manitoba, cn f()r ])vi iiæst með hersveit l)essari

til EnglancLs 1:L septemher 191(5. Er ])angað kom, var

sveit hans sundrað og haiin skipaður i 16. skozk-oanad-

isku sveitina. >Ieð henni fór liann til Frakklands og i

skotgrafir skömmu fyrir hátiðarnar iiiii vcturiiin. Hann
féll i oriisttinni á Yiniy-hi'ilsi í aiiril 1917.
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GUÐNI BJARNI JÓNSSON.

Hann var .^onui' liciria Jóii.s (Juc^nHindssdnar ofr Stcin-

unnar JSIagni'ixlöttur. seiii bi'ia í Hnausab.vKiN í Ný.ia l's-

laníii. Var hann fæddur ]>ar líl. apríl 1S!)1, og ólzt uiiii h.iá

forcldruni .sínuni. (iuSni gekk í 2'J:!. hersveitina. luíA-

skotadeildina. 13. marz lítKj og var við ætingar i þcirri

deild liangaíV til hann lagði af stað frá Winnii^eg 7. aiiril

1917. Eftir t;vi>lega tveggja ára dvöl á Knglandi veiktist

hann af lirtagigt og lá Jiar á sjúkralu'isi i finuii vikur. Að-
ur cn liann koni Jiaðan i'it aftur. var dpild lians .skift og
nokkuri af lienni sent til Frakklands: variV liann þvi vifS-

skila vii') félaga sína. Hann var við lioræfingar á Eng-
landi ])angað til í nóveuiber 1917, Jiá var hanu sendur til

Frakklands með 7S. hersveitinni. í Jieirri sveit var hann
eftir ])að og oftast i skotgröfunuin í næ.stu 10 mánuði.
Þar særðist hann og dó af sárum 3. seiitemlioi- 191.^.

Giiðni var liinn mannvænlega.*ti, ])rekmikill og fylginn

sér, kappsamur og skyldurækinn. og í hvívetna hinn nýt-

asti maður. Hann á foreldi-a og fimm systkini á lifi, cr

búa við Hnausa.

Lieutenant HALLGRÍMUR JÓNSSON. M. C.

Var fæddur á Myri í Bárðardal l!i. iiiarz l.sS.'i. Soinu' .h'ins

bónda .lónssonar á M.vri, fa'ddur á (iarösá i Kyjafjarðar-

sýslu. og Kri.stjönu Jónsdóttur bónda að Xúpi i Bárðar-

dal. Vestur um haf flutti^t hanii eftir lát móður .<innar

sumarið 1900 og var Jiá uin nokkur ár til hcimilis hjá

móður.systur sinni og iiianni hcnnai-, Jóhanni l'orgeirs-

syni verzlunarmanni í Winnipeg. Hann var að upplagi

sérlcga vcl gcfinn og námfi'is, Biauzt hann ])vi í að afla

sér æðri mentunar strax eftir hingað komuna. Innrit-

aðist hann við Wesley College í Wpg. 190.'), í undirliún-

ingsdcild háiskólans. Átti liann við marga örðugloika "ð

stríða. fátækt og ófullkomna undirbúningsmentun, eiiik-

uni i cn.-íkii tungu: on örðuglcika ]ipssa yfirsté hann alla,

lauk burtfarai)rófi vorið 1!)12 mcð lofi og hlaut að auk
verðlaunapcning háskólans fyrir sérstaka kuni.áttu í

ensku og eniskum bókmentuni. Xáði hann ])vína'st stöðii

sem yfirkonnari við miðskóla í bænum Manitou í Mani-

toba. Gegndi hann ])VÍ emhætti.er hann innritaðist í lOS.

hersveitina í .ianúarmánuði 1916. Til yrakkland.s fór

hann á undaii hersveit sinni. í ágúst sama ái'. í októher

l)á 11111 haustið var hann sæiiidur heiður.smcrki (Jlilitary

Crossi fyrir hrausta fraiiigöngu í orustu. Voiið 1917 var

hann .skipaðnr til yfiriims.iónar með hcrmanna- og vista-

(lutningum, en ]iótti starfi sá of kyrlátur og sótti l)vi frá

honiim um inngöngu í flugliðið, í marz 191S. Fór liann

liá til Englands um tíma til lioss að fulhuima sig í flug-

list. Kvænti.st ])ar í .ii'inímánuði ungfrú Luoille Ritrh-

man, cn fór til Frakkland< aftur seint í .iúli og féll liar í

loftoru.^tu o. sciitemlicr um haustið. Var hann ölhim

hariiidauði. cr til hans þektu.
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JÓN GILBERT JONSSON.

A'ar fíeddnr í Winnii)eg lö. september l.sy^i. FaíSir lians or

Filil)I)U.s Jón.sson, Pétiir.^sonar, frá Vettleifí^.stöðuin í

Holtnm í Rangárvallasýslu, en mófSir Þór(li.s Þor.steins-

(lóttir. Þorstoinssonar. frá Vatnsenda í Skorradal í Borg-
arfjarðarsýslu. (iill)ort ólzt upp lueð foroklrnm síniiin,

fyr.-t í WinniiiofT og siðan við Stony Hill i (írnnnavatns-

bygð. Þangað koni liaiiii 4 ára. Hanstið l!ii:! iiiiuitað-

ist hanii við .I<ins B.iarnasonar sk(')la i Winnipcfí og stund-

aði liar nám iii^p til 2í). janúar l!llt;, að hann innritaðist

i 1(17. eaiiadisku horsveitina. ^'ar liaiiii ]já við heræfing-

ar í Winnipi'jr off síðar i Hufrhes-horbúðnni. liangað til

að herdoildin lajíði af stað til Englaiuls l.'x soptomhor
lOKi. Þegar til Eufflands koni, var hann taliiin of iinfrnr

til að sondast á onistuvöll: var ])vi i Whitby horliúiNiiin

fraiii til 2'). fohrúar 1917, að hann var sondiir til Frakk-

land.s. 'N'ar hann svo ]iar. ]iað soiii oftir var æfinnar, cr

skemri reyndist on vonast hetði mátt til. í oiuistum var

hann iim vorið og suinarið, en féll i hardafíaniiin við Hill

70 1-3. ági'ist uin suiuarið: varð fyrir sproiifrikúln ofí lieið

samdfpsriirs bana at ]ioiin sárnin, or hann Jiá fi'kk. (iil-

hert var hið ofnilegasta iing:iiionni. hafði átrætar náms-

fíáfur. frlöfífran .skilning og gott ininni. tn'ihnoigðnr og

samvizkiisainnr. tiúverðugur og stöðiiglyndur vi5 hvað
.«6111 haiin ti')kst ;'i hondur að gera.

FRIÐRIK JOSEPHSSON.

\';ii- f;oililiii- 24. ()kt(')lii'r IS!).j ;'i .Mvrarl(')ni i I.iigiiianiislilii'i-

arsókn í Ey.iaf,iarðarsýslu. Faðir hans var Jóii (f. 0. sopt.

ISGV Josephs.son b()nda á Neðri-Dálkstöðum á Svalbarðs-

ströiid, Jósei>lissonar, saiiia staðar, en móðir J<jns var

Holga Magni'is(l()ttir, systir Vigdisar móður TCri.stins

sk;ilds Stof;'uiss()nar i Winnipog. Kona Jiíns on ini'^iMr

Fri(^riks or (iuðrún ísloifs(l(')ttir fi'á (ilení i Eyjatirði (f.

'22. ji'ilí 1S71I. Bjupgu ])au ;í Mýrarlóni ]iar til J()n driikn-

;iði 4. n(')voml)er 1SÍ»,S. Varð ]ipiui tvoggja barna auðið.

Hiá (iuðri'm ]iá húi og flutti til Vesturheims með hörn

-ín tvö. Friðrik og .Aðalheiði ólínii, árið 1902. Var uin tiina

í Winnipog, fliittist ])viii;¥st til .\rgyloliygðar og giftist

li;ii- Sigvalila B. (iuðmundssyni við Baldiir. óTzt Friðrik

iipp iiieð lioiiii og var liar til hciniilis. hogar lianii gokk

i 222. eanadisku hor.sveitina S. janúar 1916. Frá Canada
fi'ir liaiin 1. nr^vriiilior lOlfi og var kominn til vígstöðva ;i

Fiakklandi siiomiua i janúar 1917. I orustunnl á Vimy-
liiilsi 1 apríl 1917 sserðist hann og var ])á um tinia á

sjrikiMliúsi ií Englandi, en var liriiðloga scndur til baka
:iftiir. tíaiiii var i ornstiinni við .Viuions i ágúst 191S.

Kii úr bai'dagaiiiiiii við .\rras :?. scptcmhor, er hann t(')k

l)átt í, koin hann cigi aftur og hcfir eigi til hans spurzt

siðan. Féll liann ])ar, ]ió cigi fyndist hann að lokiniii or-

iistiinni. Friðrik var hinn cfnilega.«ti maður, hnguuistór,

liioiuskiliiin og h.iiartagóður. Haiin var friður s.vnum.

k;irliii;mnlrgiir ;i xiixt og hagiir til allra vorka.
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Lieutenant MAGNÚS SIGURÐUR KELLY.

Var íaHldur í .Selkii'k i .Maiiitolta Jl. októlui- isití. i'aðir

hans vav Þorsteinn, sonur Þorkels Guðnuind.'i-;onar Ofi

Jlallfríðai'. or bjugg^u á I'na.-;tö7Juiii í ll.ialtadal í Skaga-
f.iarðarsvslii. og þar var l'or.striiin fa'ddur; en iiióðir

rvuðn'in. dóttir B.iörn.« Gnðiiiunds.sonai- ojr fyr.<tu konu
luuis Sitrríðar Hjarnadóttur, er lijus^'-u á Kjartansstöðuiii

í Keynistaðarhrepiii í SkagaE.jarðarsýshi. Var Sijrríður af

hinni alkunnu Sjávarborgar;ett. Þau forcldrar Masrm'isar

hjugg-u fyrst í Steinárgcrði i .> vartárdal í I iri:ia|iiiif;i ok
síðar á Lei£.sstöðuni. Til Aiiieríku fliittii hau h-^s:',:

li.hisgu fyrst i Árncshyg-ð í Xý.ia islaiidi. cn áiið lS!il

fa'iðu l)au si{!: til Sclkirk og bjiiggu har síðaii. l'orsteinn

andaðist ]iar 20. iiiaí 18!)7. 'Vók þá H.iörii soiiur lieirra við

hrii o{f er inóðir lians til lieiiiiilis hjá lionuin. Magnús
luuk barnaskólanáiiii í Selkirk og innritaðist hvi næst
við Manitobaliáskólann. l'aðan útskrifaðist hann i sögu
og )i.ióðniegunarfra'ði vorið VM'). has l)ví næst lög h.iá

iiiági sínuiii, Buhr lögfræðingi i Morse, Sask. Þar inn-

ritaðist hann í ^'i:!. canadisku hersveitina 101(1 Var ])á

nýkvongaður sti'ilkn af canadiskum ættuiii. Til Englands
fór hann 7. april 1917. Er liangað koin, var hann færður
í flugliðið. Var hann fyrsti íslendingur, cr lokið hefir

fluglistarnámi. Hann dó af slysi 15. maí 1918, ]iannig að
•á flugvél hans rakst brezk flugvél í loftorustu við Þjóð-

verja. Féllu báðar fhigvnlarnar til .iarðar og biðu l>eir

bana. cr í ])eiin voru. Magnús var il^róttaiiiaður. Iiafði

unnið 30—10 verðlaunapeninga á allsherjar iliróttainót-

um áður en hann útskrif.'ði.st l'ir skóla. Sy.'^tkini hans:

Guðrún Bt'iason (d. 1921), Sigríður Hill. gift kona i

Winnipeg, og Jlaria, gift Bulir lögfiii'ðingi í .\loise. Sask.

BALDUR KRISTJÁNSSON.

Var fa^dihir á Giinli 9. október 1S91. Foreldrar hans voru

])au Krist.ián S. Guðmundsson (d. 10. sept. 1918 1 og Helga
J. Þórðar l('>ttir. B.iuggu ])au á "\'tri-Tungu á Tjörnesi i

Þingey.iarsýslu: fhittu ]>aðan til Vcsturheiins árið 1887

og settust að í grend við (iiinli i Xýja íslandi. Börn
lieirra, önnur i-n Baldur. crii: séra Alliert Edvard. prest-

iir að Lundar, Maii.; Kristíana og María. háðar giftar:

Sigtryggur: Hannes verzlunariiiaðiir á Ginili. og Hall-

friður. Baldur var iliróttainaðiir góður og sérlcga gef-

inn fyrir hl.iómleika. Hann gekk i lúðrasveit 197. can-

adisku hersveitarinnar 25. maí 1916 og stjórnaði henni um
tima. Setti hann ]iau skilyrði. er hann gekk í hcrinn, að
eigi yrði honum ]iröngvað til vopnahurðar, cn ]iegar til

Englands kom og sveitinni var sundrað, var lítt um liann

samning fengist. Er hann afsagði að stunda skotæfing-

ar, var honum haldið að lieiiii engu að síður. En við

liað að kynnast ástandi á Englandi um ]iað Icyti. lireytt-

ust skoðanir Iians að mun, og biiru lircf hans ])að með
sér. er hann ritaði ætting,ium snium. Taldi hann ]iör£ að
leiða ófriðinn til lykta, er aðeins yrði gert með því, -að

sem flestir tækju til vopna. Til Englands fór hann 1916

og rim veturinn til Erakklands. Er hann hafði verið í

skotgriitunum iim tíma, átti Iiann kost á að taka hina
fyrri stiiðu sína. on hafnaði ]iví Iioði. Hann féll í orust-

unui við Aiiiicns—Arras 11. ági'ist 1918.



458 .MIXXIXGARRIT ÍSl^KNZKHA UKKMAXXA

SKÚLI G. LÍNDAL.

Var fa'iUliii- í ííicíkí \i(^ ('huiclilnidjíc í Þingvallaliygð í

Saskatclicwanfylki •')ii. ok^óhcr l)<ifí. Faðir hans var .lacoli

Líndal (f. á Hjömólfss:öftnni í Lanfradal í Húnal>ingi 2!i.

dcs. ISlíi. dáinn í Winnipcf; lít'in. Han^son, Natans<onar;
cu uióiMr Anna Hanucsdóttii' ilönfru dáin i. I'oivarfts-

.souar i)icsts á Hrcií^alióisstar* í A"cstiirhó|)i MóiMr (lunu

var Hóluifrírtur .lóiisdóttir stjönuifræ?)ings, Bjaruasouar
í ÞóronnstunKU. Skúli var í Saskatoon, er liann innrit-

aiSist í CauadaliiMÍuu. (ickk hann í líMi. hcrsvcitina l!Mi;

og fói- iiici^ licnui til Kufclauds l!tI7. Vfir til Frakklauds
fór haun l)rá(Mc{?a cftir ai^ yfir niii koin. Var luinu í oi-

nstiinui vi(N Passchcndalc 1!I17. Aiuicn.s og flciri onistuiii

líHS. Hanu féll síiMa suiiiars 1!I1S, uokkru áPiur cn vopna-

hli' var sctt. Skúli var s(^rl('fra vcl gcfinn piltur. Hann
byrjaði sk(')lanáui í Winnipeg og var konilnn í undirbún-
ingsdeild hásk()laus. cr hann f(')V v(^stur til Sa.skatoon:

átti fafiir hans l)á licinia við Wynyard. Hélt hann náiiu"

áfram cftii- að vcstur koni vift Saskatclicwan-háski'^lanu.

alt fiain til þcs.s, a(> hann gckk i herinn.

EINAR STEFÁNSSON LONG.

Var fæddnr a^'S Naustahvaiiiiiii í Xon^fir^'íi i Siu'tur-Múla-

sýslu 22. de.seinber 1S91. Poreldrar hans voru bau Stefáu

Bjarnason í Naiistahvaiiiini og GuíM^jörg Matthíasd(}ttir,

Matthíassonar, Kichardssonar Long. og er ætt si'i koniin

fiá Kiifflandi. Tók Einar sér nafn ættarinnar. oftir iu\

liann koiii vestur. l'cgar hauu var .5 ára, var hauu tck-

inn til f(')stur.s af scra .l(')ni (iu(^iiuuuissyui á Xcsi í Xor(^-

firði. ('>lzt hauu ui)]) iiicí^ bciui og kostui^n ]iau haiiu til

Reykjavíkur til að neina klæðskeraiðn. Suiiiarið 1909

ff')r Einar til VesturlU'inis og vistaðist vestnr til Vatna-

hygða í Saskatchewan. Vann hanu þar fyiir sér. on

stiinda('')i .iafnfraint ski'ilanáiii. Haustið 1911 innritai^ist

haiin við undirlu'iniugsilcild AVcsley Collegc í Winniiicg-

Skortur á euskukunnáttu tafði tyrir honuiii nániii'). en

sk.j(')tt yfirsti' hanu þann örðugleika. fátæktin var erfið-

ust. Jl.iálpar naut hann að nokkru frá fáeinuin inönnuin

er honuiii liöfðu kynst. Yfir suniarmánuðina síðari árin

.«ein liann var í .ski'ila. vann liann að kirk.iiilcgum niáluni

og flutti piTilikanir á ýmsuiii stöðiim í íslcnzku hygð-

arliigiiniim. ^Ctrarlangt hclt liann uiipi sunuudagspré-

ilikuniim li.iá Sk.ialdliorgarsöfnuði í Winniiieg. Haun
liafði ákvciNið að leggja fyrir sig iircstskai). er fram liðir

stiindir. 2S. febrúar 191() innritaði.st hann við h.iúkrunar-

deild "20:!. ranadisku hersveitarinnar, fór nieð henni til'

Kiiglands. var liar niii tíma. eii fór því næst til Frakk-

laiids iiicð hiúkrunardcild S. licrsvcitar. T^ar fi'll hann 9.

ágúst 191S, var að binda uni sár eins fclaga sins, er liann

fékk kúluskot. -sem vcitti houuiii bana. Einar vai' prýð-

is vcl gefinn og l)(')tti ræðumaður g(')ðiir. Tlann var

grannvaxinn, hárið ghMijart. augiin lilá og svipiirinn all-

ur g(')ðiiiannlpgur.
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GUÐMUNDUR Ó. MAGNÚSSON.

Var fa'ddur i ^Viiiiiiiii'ií II. (ikt(')l)cr isiil. Fa(Mr lians ci-

Ólafur, sonur Mafíiiúsar iKUida JíHissonar á 'randrastöfi-

uin í XoríVtirc^i í Su(^ur-.\Iúlasvslu <>g Gu('»rúiiar ('>lafs(l(')tt-

ur, en iiiófSir Björg, dóttir Gn('Niiiuii(lar Ix'jnda ^Magnús.sun-

ar í Fannardal í NoríSfirði og Sigurbjargar Sigfásd(')ttur.

Búa foreldrar hans við Lundar í Álftavatn.sbygð. iiwVt-

niundur (ílzt npii iiieí'V foreldrum sínuni og var viipt náni

við luinaftarliá.sk('>la Manitoba uin liað leyti í^em lianii

gekk í herinn. Hann innritaði.st við 22'1 canadisku lier-

sveitiua '-'3. iiiaí 191fi og fór nieð lienni til Englands 7.

apríl 1917. Til Frakklands fór hann saiii.suinars og féll i

oru.stunni við Arras 20. júní 191S. Guðinundi er ])annÍL;

lý,st, að liann var hár vexti, en grannur og liðlegnr á vtlu.

Hárið bjart, augun Ijó.s. cnnið niikið og svipurinn hreinn

og drengilegur. Hann var fríðleik.siiiaðar cg bar svii u:

hans allur vott uiii ríkt gáfnafar. Hann vai iii.i(;)g náni-

fús og liafði ásett sér, að afla .sér fræðdu og liekkingar,-

ef aldur hefði unnist til.

JOSEPH NICKLIN.

Var fæddur 29. nóveniber lti94 i íslenzku bygðinni i Xorð-

ur Dakota. Hann var til heiniilis í íslenzkn bygðiuni við

Mordeii, er hann gekk í heriiin. og stuiulaði l)ar algenga

sveitavinnu. Foreldrar hans eru l)au Andrew Xicklin,

skozkur að ætt, og A'ilheliiiiiia J(3iiatansdóttir, Jónatans-

sonar frá Miðhópi í Húnavatussýslu, er bi'ia í ilorden-

bygð. Börn beirra Andrew og Vilhelinínu eru 11 að tíilu

og var Joseph þeirra elztur. Hann gekk í 184. canadisku

hersveitina ^.'^. inarz 191tí og fór frá Canada áleiðis til or-

ustuvallar 1. nóveinber ]91(i. Hvað sneniina hann fór til

Frakklaiuls, liafa eigi fengist upplýsingar um, en ]iang-

að var hann kominn .síðla vetrar 1917. Hann var i orust-

unni við Vimy-háls 9. apiil 1917 og ft'll bar.
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SVEINN HJALTALÍN ODDSSON.

A'ar fa'ddur í Roykjavik 30. s('i)tcinl)or 1S!)0. Soiuir Giinn-

ai-.< Oddssonar frá Hvanimi í K.iós og Sezelíu Svcinsdótt-

11 r frá Breiðuniýrarholti í Flóa í .Á.rnes.sýslu. Fluttust

l)au vestur um haf .sumarið 1900 og .«ettust að í grend við

.\rborg í Kýja íslandi: er Gunnar löngu dáinn (191U, en

inóðir Sveins og systkini eiga heima við Árhorg, og þaiS-

an fór Sveinn í Canadaherinn, 22.1. hersveitina, 27. apríl

1916. Með henni fór hann frá 'Winnipeg 7. apríl 1917 á-

leiðis til Englands. Til Frakklands fór hann í dosenilier-

niánuði um veturinn og var svo stöðugt í .skotgröfum

eftir ]iað, þangað til hann féll í omstu 8. ágúst 1918.

Sveinn var myndarpiltur hinn me^iti og vasklcikamaður

orðinn, liótt cigi væri hann nenia tæplega tvítugur.

WILLIAM HENRY O'DELL,

\ar fu'ddur náliegt Cavalier i Norður Dakota 0. nóvem-

)mi' 1S9(1. .4ður cn hann gekk í herinn átti hann heima

að (Tlcnboro i Manitoba, bar scm hann stundaði landbún-

að. Foreldrar hans cru þau Phil. O'DelI, af írskum ætt-

uiM. ficddur i New York-ríki i Bandaríkjunum, og Ingiríð-

nr ('^lafsdíittir frá Eystrahóli í Fljótum í Skagaf.iarðar-

.<.v.slu. i:r móðir hans nú til heindlis i grcnd við Baklur,

-Man. Henry innritaðist i 222. hcrsveitina að Baldur 21.

febrúar 1916 og fór frá Canada 1. n()vembcr sama ár. Hann
t(')k ]iátt i orustumim við Viniy-hál.s. Hill 70 og Pas-cli-

ciulalc, l)ar scm hann féll 2(1. oktcíher 1917,
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ÓLI GUÐNASON OLASON.

Var fæddiir 2. ág-ú.st 1S81 á (TÍslastöðuiii á ^iilluiii í .Suð-

ur-ilúlasýslu. Forclilrar hans voru liau Guðni ólason og
Margrét Þórðardóttir, .som ]>ar bjuggu í nolíkur ár. Þeg-

ar Óli var -5 ára ganiall fluttust fon'ldrar hans til Aiiie-

ríku og settust að við Akra í Norður Dakota og h.iuggu

])ar yfir 20 ár. Var óli ])á tekinn til fósturs af Einari

Jónssyni á Stórasandfelli, íósturhróðir Margrétar móður
hans. og l)ar ólzt liann upp liar til hann var 2-5 ára gaiii-

all. Gekk hauii Jiá að eiga ólöfu .Jónsdóttur frá Arnkels-

gerði á Völluin og flutti.«t árið eftir ásanit konu sinni til

Ameríku og staðnæiiulist í Winnipeg. Var ]iar ]iangað

til hann innritaðist í lierinn og \-aiin leiigst af tíiiianiiiii

við útkeyrslu. Hann innritaðist við lO.S. canadisku lier-

sveitina IS. janúar IHHi og lagði af stað aiistur 12. .^eiit-

ember ])að .saina ár. Skifti um sveit, ]jegar hann kom til

Englands og var ])á skipaður í IG. hersveitina. Með henni
var hann eftir ])að sem óhreyttur liðsmaðiu- og tók ])átt

í öllum orustum iiieð henni fraiii til síðari hluta sumars
1917. Hann féll i orustu li;. ágúst 1917, l'-: mílu N. X. W.
af Lens á Fiakklanili. óli var hraustleikamaður og ])ol-

inn í öllum mannrauniim, .<em hann átti kyn til, og

drengur hinn bezti.

PÉTUR ALEXANDER OLSON.

Var fæddur 21. ágúst l.^s:! á Gimli í X.v.ia íslandi. For-

eldrar hans. er l)angað fluttu snenuiia á tíð, voru ])au

Gottskálk Sigfússon Olson (löngu dáinni og Hólmfríður
Jónasdóttir. bæði ættuð úr Skagafirði. Pétur var kvænt-

ur maður og lieitir kona hans Jónína Hrólf.sdóttir: ])au

eignuðust |iijú ))örn. Býr ekk,ian með börnum sínum

á Giiiili. l^'tur gekk í lOS. her.sxeitina 27. marz 1910 og

fór iiH'ð henni uiii haustið, 12. .septemlier, til Knglanils.

Veturinn eftir, hinn 20. febrúar, var hann færður yfir í

IG. eanadisku hersveitina og með henni fór hann til

Frakklands. Tók hann ])átt í ýmsum orustum með her-

eveit ])e.ssari voiið og sumarið 1917, unz hann særðist 8.

nóveiiibei' uiii liaustið. Var hann bá um nokkurn tíina

H sjúkiahú>i. í janúar 1918 var hann aftiu- kominn til

orustuvallar og var ])ar fram til hyr.iunar ági'istmánað-

ar, að hann fékk 10 daga hvíld og fór aftur til Englands.

Til Frakklands kom hann aftur l)ann 11. sama mánaðar
og féll fiinm döginii .^íðar í orusttmni við Amiens—Ari'as,

16. ág'ú.st 1918, Pétur var stór maðui- vexti, dökktu' yfir-

litum og hinn karlmannlegasti, röskur að verki og orku-

niikill. Góðlyndur og h.iálpfi'is eftir ])ví sem ástæður
leyfðu, einkum við ])á, er ininni voru iiiáttar.
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SVEINBJÖRN PÁLSSON.

Xiir fii'ddur lö. aiuil 1SS.3 í .Mjóafirði í SiK^ur-.Múlasýslu.

Sonnr Pál.« .lóliaiiiipssonar og Þórlaugai' Einarsdóttur,

frá Jljóafirði á íslaudi. Þau hjón fluttu til Canada áriíS

1883 og liafa .síðan búið í grend við Islendingafljót í Mani-
toba. Sveinbjörn innritaðist í 16. canadisku liersvt'itina í

aprílniánnði líiK! og fór með lionni áleiðis til Frakklands
]iá niii haustið. Hann særðist niikið í orustu á Frakk-
landi i apriliiiánuði 1917, og var liá fluttur til Knglands
og dvaldi l)ar á sjúkrahúsi liartnær árlangt, cn var l)á

aftur sendur til lier.stöðva. Ilann .sferðist í aniiað sinn

í orustu í ágúst 1918. Tók þó þátt í bardagauuni við

Soniine i sei)teinberlok 1918, en í ])eirri orustu hvarf

hann og hefir lík hans eigi fundist og ekkert til hans
siiurst. Svoinbjörn var kvæntiir ungfn'i Guðrúnu Isleifs-

dóttur. Sigurgeir.s.sonar, frá Barkarstöðuni í Fljótshlíð í

Rangárvallasýslu og 'hjuggu liau við .4i-borg í Isýja ís-

landi. tSveinbjörn var lirekmaður mikill og dugnaðar-
niaður.
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MAGNÚS PÉTURSSON.

Haim var fæddiir 1 Borgarliolti í .Miklalioltshreiipi i Snæ-
fellísýí:ln ári?) 1N95. Fhi ti til Ami'ríku l'.U:'. og spttist

að í Winniiieg. Stundarii hann iiiálaraii^n niii l>að leyti

er hann gekk í lierinn. Foreldrar han< t'ru ]iau Pétur
Þórðarson frá Rauðkoll.sstöðum í Eyjahrepiii í Snætells-

ne.s.sýslu og Þóra Þórarinsdóttir frá Melkoti við líeykja-

vík. systir séra B.iarna Þóiarinssonar, nú í Reykjavík.

^lagiiús gekk í 144. hers^'eitina og innritai'Sist við hana
vorið lyili. Með henni fói' hann til F^nglands sana.snniars

og uni haustið yfir til Frakklands. Yar hann eítir Jiað

jafnan á orustuvelli, ]iar til hann féll í marzmánuði vor-

ið 1917. Magnús var listhæfur og greindur vel. Hann var

Iiinn röskasti að hver.iu seni hann gekk. framsækinn og

íylginn sér og ótrauður. góðh.iartaður og drenglyndur,

og mátti Ijað í niörgu merkja, ])ótt ungur væri.

ARCHIBALD JÓN POLSON.

Var fæddur í Winnipeg 2-5. nóvember 1895. Taðir hans ei

Ágúst G. Pol.son, sonur Gunnars Pálssonar og -Jóhönnn

Ingjaldsdóttur frá Austurgörðum í Kelduhverfi í Þing-

eyjarsýslu; en móðir hans er Elízahet. dóttir Gísla Ei-

ríkssonar og Elízabetar .lónsdóttnr frá Kritlióli í Skaga-

firði. Archibald ólzt npp hjá foreldrnm sínum lyrstu 6

árin í Winnipeg og síðan á Gimli. Stundaði ]iar all^ýðu-

skólanám og var kominn upp í niiðskólann, þegar hann
hætti og fór að vinna. Hann gegndi ýmsum störfum, en

vann ]>r') mest við verzlun. Hann innritaðist í lOS. her-

sveitina 16. febrúar 1916 og .steig á skipsfjöl áleiðis til

orustuvallar IS. sept. sama ár. Á orustuvellinum á

Frakklandi. oftast eða altaf við Vimy-háls, var hann frá

]>vi í febiúar og ])angað til í apríl 1917, í smábæ ])ar, er

nefnist Neuville St. Vaast, varð hann o. apríl fyrir

sprengikiilu, er tók af honum hægri handlegginn og

særði hann l>ess utan mörgum og stórum sárum. Þrem
dögum síðar, á i)áskadag, var liann kominn á spitala á

Frakklandi, og eftir ]irjár vikur ])ar. var hann sondur til

Englands. Á Englandi var hann svo ])að stutta. sem eft-

ir var æfinnar, lengst af á sjúkrahúsi í Stcpping HiU, en

síðast í Ramsgate. Sár hans virtust vera algerlega gróin,

en ])á tók sig ujip blóðeitrun, sem leiddi hann til bana
1. sept. 1917, á 22. aldursári. Arehibald var vel gefinn.

Xámsgáfnr hafiM hann góðar. Hann var ving.iarnlegnr í

viðmóti og hjartagói^ur við ]iá, sem hágt áttu. Hann var

frændrækinn og frábærlega á-'úðlegur ættin.g.ium .<inum.
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JÓN GUNNAR RÖGNVALDSSON.

Var fæililur 7. fi-brúar ISii.J nd Mi(Miú>iiiji i ('>slaiul.-;lilíA í

Skagafjarí^arsý.shi. Soinir Röfruvaldar .lóns.sonar o.ir

Steiniinnar .lónsdóttur frá Hlíftaronda i söinu sveit. Jóu
fluttist vestur uiii liaf létt f.vrir striðsliyrjun og spttist

aTi í AVinnipeg. Ilann gekk í lOS. hersveitina eanadi.sku

(i. iiiarz 191(1 (»ff f('ir nieíi lieuni frá Winniiiefr 12. seiiteinher

uni haiistiíV áloiíMs til Eiifílaiids. Suiiiarií'S cftir var liann

sendur til FrakklaiKÍs t>g t(')k |)átt í ýnisuiii orustniii.

Haiin sivrftist allhættnh'íía í orustunni vifí Hill 70 og-

varð ennfreniur f.vrir eitnrgasi: var Jiá uiii tíina á .sjúkra-

In'isum, og er hann koiiist til heilsu var hann ekki talinn

vígfær og l)ví sendur lnini aftnr til Canada í niarz 191S.

Eftir afS liiini koni \ar liann iindir læknishendi uni
nokkurii tiina. 'l'i'ik liá tilbofii Canadast.li'irnar og festi

sér land iioiftur í f.vlkiiiii osj byrjaiM ])ar á .iariNyrkju. En
óh(>ill var hann fyrir lirj^'isM eftir eitnrloftif), og svo tókii

meiðsli han.s sig aftur iii)p, er hann fór að reyna á sig.

Hvarf hann Iní inn til Winnipeg aftur hausíið 1920 og
gekk niidir uppskunN. Eftir ]rd!S náiM haiin aldrei heilsu.

lá allleiigi á Alnieniia .sji'ikralu'isinu og andai'Sist ]iar efíir

iniklar li.iáningar 11. seiiteniher 1921. .hin var í liæira

iiiefSallagi. graniiva.xinn og iin'iður í fraiiikoinu. li.iartiu- á

hár, bláeygur og vifinuítsliýfiur og hinn hezti drongur.
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MAGNÚS SIGURÐSSON.

Var fæddur eá ^íðivöllum \ií) Ánu's í Nýja l'.slandi ário

1892. Faðir hans er Stefán (hóndi á Viðivölluni við Áv-

ne.si, fæddur á Víðivölluni í Blíiiidulilíð i Skasaf.iarðar-

sýslu, sonnr Sigurðar járnsniiðs SifíiirðsM)nar, Jlrólfsson-

ar, (is Jnfiili.iai'gar ISJagnúsdóttur (hlaupa-Mafínú.sar), en
móðir Guðrún Magnúsdóttir, torjvol.'isonar, á Gríinsstöð-

um við líeykiavíJc. Magnús var með föður sínum þar til

hann inniitaðist í Canadaherinn 8. marz lOlfi, 22:1 hor-

sveitina. Með henni fór hann til Englands 7. apríl 1917

og þaðan til Frakklands. Var hann í ýinsum oru.stum l)að

suniai-. unz haiin féll uin haustið, IZ. nóvcml)pr 1917, í or-

ustunni \ið Pas.<ch(Midal('-li;vðir í Bclgíu. ^NIagnús var
kvpentur Guttorniínu J\'ristínu Brynjólfsdóttur Ander-
son og l>ýr hi'ui í Winnipeg. Magni'is var hinn mesti
hrau.'^tleikamaður, soin liann átti kyn til. og bezti drengur.

HENRY GEORGE SIVERZ, M. M. & Bar, etc.

Var fætidur í X'ictoriaborg, B. C, lö. nóvoniher 1893. Fað-

ir hans er J\rist,ián Sivertz, sonur Sigurðar Sigurðssonar

á Grænhóli á Barðaströnd, og Bjargar .h'insdóttur, Ein-

arssonar, er Jengi bjó í Mýratungu í Jieykhólasveit; en

móðir Elínborg, dóttir Samúels frá Grafarkoti á Vatns-

nesi í Húnaliingi, B.iörnssonar á Syðrivöllum, og (irriu

konu hans J^'insdóttur prests á Söndum í Dýrafirði.

Krist,ián og Elínhorg giftust í Vietoria 18112, hafa búið
])ar siðan og oignast 6 syni. Var Henry clztur. Skólanám
stundaði haiin fyrst í Vietoria og tók inntökupróf í

mentaskíjla lúmt 12 ára gamall, lank bví næst háskóla-

námi og las Jögfræði tvegg.ia ára tíma við MeGilI háskól-

ann í Montreal; en varð að l)pim tíma liðnum að taka sér

hvíld frá námi sökum heilsubrests. ?,. .iúh' 191(i innritað-

ist Heniy ásamt 2 bræðrum sinum í WX eanadiskn hor^

sveitina og f()r moð honni liann 15. s. m. áleiðis til Eng-
lands, oii til Frakklands -viku fyrir j(')I um voturinn. Var
hanii í (iiiistunum við Vimy-háls, Lons og Passehendalo

árið 1917, og við Amiens, Arras og Canal du Noid 191S.

Hann f(''ll í bai-daganum við Camlirai 29. september 1918.

Fram að lieim tíma hafði hann aldrei særst. Tvisvar var

honum voitt hoiðnrsmorki fyrir framúrskarandi dngnað
og hngrokki, "Military "Mcdal & Bar" og "Socond Bar": í

síðara skiftið fyrir a'ð taka einn til fanga -14 manna sveit

býzkia bcrmanna. "Eg hefi aldrei liokt hugrakkari

manii," sagði sveitarfoiingi hans nm hann að honnm
látnum.

30
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JÚLÍUS VALTÝR STEFÁNSSON.

\'iiY fa'diiur ol. júli 1896 við Gimii í Nýja íslandi. Foreldr-
ar lian.s cni l)aii Stefán Ijóndi Eirílisson á Nýjabæ vifS

Gimli (frá Djúpadal í Aliralireppi í Skagafjarðarsýslu.

Eirík.s.'íonar, og Lilju Guðnadótturi. og Pálína Guðljjöig
kona lians, dóttir Stefán.s frá Þverá í Blöndulilíð, Jónas-

.sonar. og (;nðl),iargai' 'l'óniasdóttur fi-á Xautabúi í sdiiiu

siiVIu. Júlíus var til lieimilis lijá forcldrum sínum, er

liann gekk í herinn 22. marz 1916. Hann innritaðist við

Kis. liersveitina og fór með lienni frá Winnipeg 12. .sept-

ember áleiðis til Englands. Hvenær hann var sendur til

hcrstöðvauna er óljóst, en liangað var hann koiiiinn

sneuiuia ársins 1917. Var hann liar í skotgröfuni eftiv

Jiað. liangað til haun féll í oru.stuuui við VimyJiáls 9.

aiuíl 1917. Bræður Júlíu.-iar eru þeir Stefán bóndi Eld-

,Íárnsson við Gimli (hálfluóðin og Valdimar lögreglu-

li,iónn og fógetafnlltrúi á Gimli. Júlíus var mesti mynd-
arpiltur. vel greindur, scm liann átti kyn til í báðar ætt-

ir. Hann var við skólaiiám síðustu árin áður en liann

gckk í hcrinn. Eorcldrar hans fluttust að heiman og til

Gimli sumarið 1S88, og hafa liúið þar síðan.

ÓSKAR STEPHENSON.

Var fæddur á Litla-Á.-;i á \'atn.snesi í Húnavatnssýslu 23.

júlí 1898. Forcldrar haus eru þau Stefán Jóhannsson frá

I.itla-Ási á "\'atnsncsi og Sólveig ólatsdóttir frá Kirk.iu-

vogshöfnuiu í Gullbringusýslu Fluttu þau vestur árið

1900 og settuíit að í Argylebygð, og hafa lengst af búið í

bænuiii Glenboro. Þar innrituðust þeir feðgar liáðir i

herinn, í .sömu hersvcitina og sama dag. óskai- gekk í

226. Jiersveitina 2^. marz 1916, þá 17 ára gamall, cn var

færður nokkru síðar yfir í 22.3. hcrsvcitina. cr flestir is-

lendingar heyrðu til. Með lienni fór liann fiá Winuipcg
7. apríl 1917. Um miðjan nóveinl)cr um liaustið var hanu
.sendur til vígstöðvanna á Frakklandi. og var eftir Jiað í

skotgrötuiii. jiangað til liann féll in. agúst 1918. Hanu
var gerfilegur iiiltur í sjón, fallega vaxinn og friður sýn-

iiiii. fagiircygður. li.iartur á liár og ennið hátt og iiiikið.

llanii var hið cfnilegasta ungmeniii. Ætt hans má rek.ia

til lieirra Sti'iihcnsons lanil-liiifðing.ia og Stefáns aiiit-

manns Þórarinsíonar.
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SIGURÐUR LÁRUSSON SÖLVASON.

A'ar fæddiir í Winnipegborg 13. nóveinber lS9o. Soniir

Láru.«ar Sölvasonar og Lilju Einar.-;dóttur, og tru l)au

íettuð af Skagaströnd í Húnavatnssýslu. Býr Láru.« við

Yíðir í Js'ýja íslandi og var Sigurður sonur hans þar hjá

honuni, en Lil.ia við Mary Hill í Álftavatn.sbygð. Sigurð-

ni' gekl< í ('anadaherinn 6. júní IDlti og innri ai^ist vift 22.'l

hersveitina. Vai' liann nieð tienni þar til að liann veikt-

ist og gekk undir hol.-:kurð á .Vliiienna sjúkraliúsiiiu í

Winnipeg, í marz 1917. Var eigi talinn ferðafær, er sveit

þessi var send af landi burt (7. apn'l) og því leystur frá

herþjónustu. í október 1917 gekk Sigurður í herinn að

nýju (Ist Dei)ot Battalioni og fór fiá t'anada :i apríl

1918. Snemma íumars var liann kominn yfir til Frakk-

lands og í skotgrafir. Hann féll í oru.-itunni við Camljrai

27. september 1918. Sigurður var taUnii hraustur maður
og kappgjarn og liinn nýtasti drengnr.

JÓSEPH HÖSKULDUR THOMPSON.

Var fæddur í bænuiii Cartwriglit í ^lanitoha oO. apríl

1896. Haim var einkaliarn foreldra sinna. Faðir hans er

(Þorsteinn) Joseph (Jósephsom Thompson (f. I86O1 járn-

brautarum.sjónarmaður Ganada Kyrrahaf.s félagsins í

bænuiii Matlier í Manitoba, .sonur Jó.sephs Helga.sonar og

Sigríðar Einarsdóttur, er síðast bjuggu í Sveinatungii í

Mýiasýslu, fhittist til Vesturheiiiis ineð iiióður sinni oií

.systkinuin 1876. Kona hans og móðir Jósephs vai- Helga
Jóhannsdóttir frá Haugi í Miðfirði í Hnnaliingi (f. 187?..

d. 1920), Ásmund,<.-;onar frá Skeggjastöðum í Miðfirði.

Bjarnasonar frá Bjargi í söniu sveit: móðir Helgu var

rxuðrún Gunnlaugsdóttir, Hinrikssonar, er bjó á Ósi í

Hi'maliingi. Til Vesturheims fiuttist Helga sumarið 1889.

Fjórtán ái-a gaiiiall lauk Jó.<eiili barnaskólanámi og tók l)á

strax stöðu h.iá 'Tlie Bank of Hamilton" og vann sem
g.ialdkeri og liókhaldari við útbi'i félagsins í Mather.

Brandon, Treherne og Carberry. í febrúar 1916 bauð
hann sig í herinn og var innritaður í 100. hersveitina

(lOOth Winnipeg Grenadiersi. Hann var þá í Carberry.

Um haustið, 14. september, var deildin .send til Englands.
Þcgar liangað kom, var liann færður yfir í 7S. varadeildina

;78th Reserve Battalioni og .30. nóveinber er hann send-

ur til Frakklands. Á jóladaginn er hann sendur á víg-

völlinn og þar er hann fram að þeiiii degi, að hann téll

í orustunni við Vimy Ridge 9. apríl 1917. Hann var fríð-

ur .sýnum, bjartur á hár og hörund, gildvaxinn og ramur
að afli, þýðnr í lund og viðkvæmur, samvizkusamur og
skyldui-ækinn og mannsefni gott.
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JÓN THORARINSSON.

Var f;iHl(liii- 1. fflirriar INSíi í l\.jal\ ik i >v.ia í.-laiuli. FaA-

ir hans var Þóiarinn Jón.sson frá Hóli í Sæniundarhlið í

Skaf,'afjaiffar.sý.<lii, albróðir Magnúsar fræðiniann.s frá

Fjalli; en inóðir Sigríður Þórleiísdóttir. Jónssonar. og-

Siffríðar Þoibrrgsdóttur frá Ri'yk.iuin á Kcyk.iaströnd í

.söiiiu s.vslu. Si'ttust ]iaii li,ión að i Viðinessliygð. cr liau

koimi frá l'slandi. Þórarinn drnkknaði í Winnipegvatni
árið 1S9I. Fluttist liá Sigríður ekkja hans þaðan með son
þeirra ungan. Giftist hún nokkru seinna Friðrekl Frið-

rikssyiii og luia hau i hinni svoncfndu LögbergsnýletKÍu

norður af IMngvallabygð í Sask. Jón ólzt upp með móð-
nr ^inni og st.iripföðiir. Xaut liaiin all.sn'iðiar inentuiiar.

stundaði nám í fjóra vetur við Wesley-skólann i Winni-
l)eg, og var kominn upp i 3. bekk há.skólans, er hann
hætti námi. Vann hann l)á við landbúnað nieð foreldr-

um sínum eftir það og liangað til hann gekk í herinn.

Hann innritaðist við 14-1. hersveitina i janúar 1916. Var
við heræfingar fram í októher um haustið, að hann fór til

Englands. Til Frakklands fór hann snemma vetrarins

og féll ])ar um voiið. (i. maí 1917. Jón var vel greindur

og myndarpiltur i hvivctna. Hann var si-kátur og skemt-
inn og ])vi mjög vinsæll meðal eldri .-^em yngri.

STEPHEN HELGI THORSON.

Var fæddur iHi. aiuil Ls9:2 í Winniiiegliorg. Sonur Steph-

en.s Thoisoiiar lögregludómara að Ginili. Man., og Sigrið-

ar Þóiarinsdóttur. Stei)hen eldri er sonur l)eirra hjóna

l>óiðar .lónssoiiar og Helgu Jóiijidóttur á Bryggju i Bisk-

upstungum, en foreldrar Sigriðar voru ])au Þórarinn Þór-

arinsson og Guðriður Jónsdóttir hjón i Á.skoti í sömu
sveit. Þau Stephen og Sigriður fluttii til Reykjavikur

sumarið ISSl. og .stundaði Stephen liar steinsniiði. Sum-
arið 1SS7 fluttu l)au af landi burt og settust að i Winni-

peg og bjuggu l)ar upp til haustsin.s 19Ki, að þau fluttu

að Gimli og reistu sér Jiar hús. en sumarið 1922 fluttu

þau vestur á Kyrrahafsströnd. Haustið 1913 var Stephen

kosiiin bæ,iarstj()ri á Giiiili, en 191.5 f^kipaður lögreglu-

dóiiiari þar. Þau hjón cru sérstaklega vel gefin og hefir

StepJien komið mikið við félagsmál íslendinga í Winni-

peg. Soiiur ])eiira. ScepliHii yngri. ólzt up)) með ])eim og

naut algengrar skólamentunar i Winnipeg. Vorið 1916,

i marzmánuði, innritaðist liaiin við 53. liersveitina can-

adi.sku, var þá i þjónustu póst.stjórnarinnar, og með her-

sveitinni fór hann til Ehglands að mánuði liðnum.

Skanima viðdvöl hafði hann þar, en hélt rakleiðis á or-

ustuvöll. Hann var i orustuiuini við Ypres og Somme
sumarið 1916, en særðist i hvorugri þeirri oru.stu. Hann
féll i bardaganiim við Corcillate 16. september 191C.

Stephen Hclgi var einkar vel gefinn piltur, bráðskýr og

örgcrður i lund- kappsamur og fylginn sér. Haiin var

meðal maður vexti, fremur grannur og dökkur á brún og

brá. Var hinn bezti drongur. Auk foreldranna eru þrír

bræðiir hans á lifi: Jón, i þjónustu póststjórnarinnar við

póstflutninga með járnlirautum: Jó.scph Þórarinn lög-

fræðingur, forscti liigfræðidcildar Manitobaháskólans, og

Carl dráttlistariiiaður. Eru l)eir bræður allir búsettir í

Winiiipi'g.
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SIGFÚS E. THORLEIFSSON.

Var fæddni- á Hóli í II.1alta.staðar])inghá í XoriSuixMúla-

.iýslu 2!). iiiaí 1.S9;;. Foreldrar lians oru þau Eiuar Thor-

leifssoii frá Hr.iót á Fl.iót.-idalsliéraíVi. Arnfinnssonar, og
Guðrúii Sigfúsdóttir frá Njarðvílí austur, Sifíurðssonar,

Jónssonar iire.<ts á Eiðuin í Suður-MúlasýsUi. ileð for-

eltlrum .<ínum fluttist Sigfús til Vesturheims og ólzt upp
h.iá ])cira að Stony HiII, :\Ianitol)a. Naut ])ar al])ýðu-

skólamentnnar: var iiiik |)es,< vii") náni i Selkirk um !)

mánaða tíma, er hann var á fimtánila áii. Eftir l)að var
hann lengst af heima. Hann gekk í oanadiska herinn 22.

febrúar lt)in og innritaðist við 10,'^. hersvcitina. ^leð

lienni fói' Iiann frá AVinnipeg 12. septeml)er um liaustið

áliMðis til Englands. en ])aðan uin vetiirinn til Erakk-
lands. í gegnum bardagann við Vimy-hál.s 9. apríl 1917

konist hann ósærður, en 2S. s. m. særðist hann mörguin og
stórum sárum og var sendur á sjúkrahús í Erakklandi og
mátti dvel.ia ])ar fram til 20. maí. Þá var honum komið
til England5. Var ])ar tekinn af honum annar fóturinn

<ig útvorti.s sárin að mestii grædd. Fékk hann liá heim-

fararleyfi og kom heim í febrúar 191S. En sár han.s höfð-

ust illa við, og varð hann ])ví að fara inn á Almenna
s.iúkrahúsið í Winnipeg, og liar andaðist hann 19. niaí

191S. Sigfús var vel gefinn og bar veikindin moð .stakri

hngprýði. Hann var í öllu efnismaður mesti.

ÓSKAR FRANKLIN THORSTEINSSON.

Var fæddur á Gimli 11. nóvember 1S94. Foreldrar hans
eru Guðni Thorstein.sson póstmeistari og verzlunarmað-

iir, ættaður úr Eangár])ingi, og Vilborg Arnadóttir frá

Brunnastöðum á Vatnsleysu.strönd í Gullbringusýslii.

I'an fluttu frá íslandi til Gimli 1885. Hefir faðir hans átt

stóran ]iátt í sveitamálum liar: var fromstur meðal
])eirra, er fengu sveitina löggilta, var lengi í .sveitarstjórn

og skólastjórn á Gimli og einn af fyr.stu kennurum bygð-

arinnar. Atta ára gamall fluttist Franklin með móður
sinni til Solkirk. Dvöldu ])au l)ar í 5 ár og lauk hann ]iar

all)ýðuskólan;imi. Fluttust bau Jiá til "Winnipeg og vist-

aðist hann h.iá Xortliern Crown bankanum. Meðan hann
var í Winnii>eg, heyrði hann til íslenzka í])róttafélaginu

"Fálkanum" og liótti ]iar með hinum beztu í leikfimi.

I'm liað leyti sem stríðið byrjaði, var hann .sendur til

Swift Current, Sask., að útbúi bankan.s, og átti hann ]jar

heima, er hann innritaðist í Canadaherinn. Hann gekk í

209. Saskatehewan hersveitina 1. niarz 1916 og fór með
henni til Englanrts það sania híiiist. 9. október. I feljrú-

ar 1917 er hann sondur til Frakklands og bá færður yfir

í 10. hersveitina, og með henni var hann, er hann andað-

ist 1.3. marz 1918. af eiturlofti, er hann varð fyrii- 2 dögum
áður. Franklin var hinn efnilegasti piltur og sérlega

vinsæll í sveit yngri manna.
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THORVALDUR J. THORVALDSSON.

Var fæddur 27. iiiaí lS!)tí á L'rriðaá i Álftane.«shreppi í

Mýra.'^y.-ilu. Foreldrar han.-; voru þau Jón Þorvald.«son

frá L'rriðaá og Sólveig Bjarnadóttir fiá Arnar.<tapa í

.sömu .<ý.>ilu. Ársganiall fluttist hann nieð foreldrum sín-

um til Vesturheims og ólzt þar upp og naut all)ýðument-

unar, þar til faðir hans dó 2. júní 1907. Varð hann \m að
liætta skólanámi og fara að vinna til að hjálpa móður
sinni og systkinum. Hann innritaðist í herinn 1. Tuarz

1916. á.xamt bróður sínum Helga Thorvaldssyni. Gekk í

l.'^l. 'her.-íveitina og fór nieð henni til Englands 12. apríl

1917. en á skip hinn IS. s. m. Er til Frakklands kom voru

l)eir báðir settir við 16. hersveitina. Tók Thorvaldur þátt

í öllum orustum með þeirri sveit eftir að hann kom Ijaríg-

að og fram til þess, að hann særðist, 6. ági'ist 191S. Var
hann þá fluttur á sjúkrah)'Ls og þar andaðist hann 16.

s. m. Hann var hið bezta mannseíni, lundgóður og hvers

manns luigiji'ifi, er honuin kyntist.

GUÐMANN HJALTI ÖGMUNDSSON

A'ai' fæddui' í grend við Churehhridge í Þingvallabygð í

Saskateliewan IS. ji'ilí 1S90. Ögmundur faðir lian.>; var

sonur ögmundar Arnbjarnarsonar og Sezelíu Guðmunds-
dóttur. er bjuggu á Hrafnkelsstöðum í Hrunamanna-
liroppi í Árne.ssýslu. Kona lians. móðir Hjalta, var Þor-

lijörg dóttir Gísla Þórðarsonar og Kristínar GuðinuntL^-

ilóttur (systur Sezelíu>, er bjuggu í L'nnarholtskoti í

sömu sveit. Bjuggu þau Ögmundur og l3orl)jörg. foreldr-

ar Hjalta, iim allmörg ár í Þingvallabygð. en fluttu því

næst til Wiiinipeg og áttu heima að .59.3 Victor St. Þau
cru nú bæði dáin. Hjalti innritaðist í eanadiska herinn
.;. .ianúar 1916 og gekk í stór.-^kotaliðið (3rd D. A. C.K Til

Knglands fór Iiann ."). iiiarz uin vorið, en til Frakklands
1.1. jrili iim sumarið. Hann var í orustiinni við Vpres í

Hi'lgíu. Ki'iiiiiiel-hæð, Somine, Arras og Vimy-háls. Hann
féll í onistii .^. .júní 1917. Hjalti var hinn mesti hagleiks-

iiiaður, stundaði blikksmíðar í Winnipegbæ áður en

liann gekk i herinn. Hann var stiltur i geði. æðni- og

yfirlætislaus og hugrór. hver.iu .sem var að mæta.
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GUÐSTEINN TÓMASSON BORGFJÖRÐ.

Var fæddur Kl deseiiiln'r 1S% á KárastÍH^uiii í Borgar-
hreppi í Mýra.sýíilu. Foreldrar hans eru Tómas Jónsson
BorKf.Íörí^ trá (Tiof í saiiia hre)ipi ok Sezi'iía B.iörnsdótt-

ir frá Re.vnivölluiu í Kjó.s. 'l'vegKJa ára flutti.st liann

vestur uiii haf með foreldruin sínuiii. l'au dvöldu vetr-

arlangt í Winnipeg, en fluttust sííian til Seattle. Wa.sh.,

og þar hafa l)au búið síðan. Sex ára gamall fór Gu(5-

steinn í fóstur til Þorlijargar Oddsdóttur (Ti-een í Clellan

Bay, Wash, og var liar til hciiiiilis unz hann innritaðist

i lierinn. l'orbjörg er ættuð úi- BorKarf.jai-ðai-sýslu og

gift sænskum nianni, ftreen að nafni. (-ruðsteinn var

iii.iög hneigður til náms og naut Jiví góðrar nientunar.

Tlann útskrifaðist með bezta vitnisburði frá Clellan Bay
High .School: byrjaði síðan á námi við Pullman College,

Wash. Þar hafði hann verið einn vetnr. er rikið krafð-

ist hans í herþjónustu. Hann innritaði.st í herinn haust-

ið 1917 (Co. B., Ifi2nd U. S. Infantry), og uin nýár var hann
koiiiinn áleiðis til Frakklands. Þar var hann um vetur-

inn við heræfingar og við citthvert sérstakt nám, sem
hann aldrei skýrði frá, hvað væri. Svipleg var bví frétt-

in, að hann hefði látist af slysi (druknaði 30. .iúní 1918.

Hann var jarðsettur 4. júlí 191S — Iiátíðisdag þjóðar sinn-

ar. Að honuin var inannskaði niikill, ))ví liann var bczta
iiiannsefni og alstaðar vel kyiitur.
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Ungfrú CHRISTINE FREDERICKSON.

Fæcld 0. jiili IMit) á llaiiui í Ilesranesi í Skafraf.iarðar-

.^yslii. Fori'lilrar: Frirtrik Friðrik.<son. úr Skafraf.iarðar-

sýslu, og GinMauff Pctursdóttir frá Miklalióli í Viðvíkur-

sveit í .söinu .sýslu. og búa Itau nú að (ili'ulioro, Mani-

toba. Ungfrú Frcderickson nani lijiikrunarfr.pði við

Stratlicona .s.iúkralutsið í Alhertafylki og tók fulluaðar-

liróf liaðan nieð lieztu einkunn 16. marz lOltí. .\ð l)ví

loknu (Ivaldi lu'ui nieð foreldrum sínum í Mauitnlia til

1. nóvembcv 1Í)I7. Tók luin l)á aftur .stöðu við Strath-

coua-siu'talanu og iiniritaðist í li.iúkrunardeild liersins

(Canadian .\rmy Medical Corp'. Var lienni þá fcngið að

annast um sjúka hermenn. Spán.ska sýkin svonefnda

geisaði ])á uni landið og varð mannskæð mjög. Voru
liennenn ])eir, er sýktust af veiki liessari cinangraðir

við spítalann og ungfrú Frederickson fengin til að liirða

um l>á. Var það eigi liættulaust, sem raun l)ar vitui uin.

Við ])etta .starf .sitt. er hún rækti með stökustu alúð, tók

lu'm veiki þessa sjálf hinn 24. október 191S og andaðist úr

henni hinn 28. sama mánaðar.



DAXAKSKRÁ 473

Sergeant CHARLES GÍSLASON.

\nr raMlilni- 2-"i. -i'|itciiil)i-r Lssil á Wiisliiiistoii-cyju í Wis-
consinríki í Bandaríkjunum. Sonur Jóns Gíslasonar frá

Rangárvölluiii (flutti vestur 18721 og Ágústu Einars-
dóttur, úr Reykjavík. Rekur Jón verzlun á AVasliingto'n-

pyju. ('harlrs .sri'kk í Banilarík.ialiiTÍnn í júni 1!I17 ou' \ar

skiiiaOur Sergeant við Í28. liersveitina. Hann sigldi frá

New York til Frakklanrts í fehrúar 1918. Yar í oru.stuni

hjá Cliatcau-Tliierry og í Aigonneskóguni. Hann var
sænidur herkrossi Frakka (Croi.x de Guerre) fyrir franiúr-

skarandi hugrekki og ósérhlífni í orustu. Tylgdu heið-

ursmerkinu l)e.ssi orð frá Petain hershöfðingja: "Er
niönnuiii sínuiii fyiiriiiyiul að hreysti og ósérlilifni. og al-

kunnnr orðinn fyrir áhlaui) á framvígi óvinanna." Char-
les féll í orustunni við Argonneskóga 6. október 1918.

A'ar harist l)ar í návígi í skóginum og fylkingar dreifð-

ar. Þótti að lionum hin mesta eftirsjá, l)ví liann var
orðlagc'Sur vaskloikamaðnr.

GUÐNI HELGI GOODMAN.

Yar fæddur á ísafirði við í.safjarðardjúp 12. feljrúar 1S91.

Foreldrar: Guðmnndur Guðniundsson. ættaður úr on-

undarfirði í ísafjarðarsýslu, og seinni kona lians Kristín

Rósinkarsdóttir frá Bakka i Hnifsilal. Helgi fhittist i

Í3crn.sku með foreldrum sínum vestur nm liaf, fyrst til

Argyle, Man., siöan til Yaneouver, en þaðan árið 1901 til

ilarkcrville, Alhcrta. Dvaldi þar mcð móður sinni liang-

að til hún giftist öðru sinni, Jóni Krist.ián.ssyni bóiida

frá Barrons. Alta. Þá fluttist Hclgi til Calgary og tók að

vinna við ölgorð. Stundaði þá atvinnu jafnan síðan,

þangað tii hann gekk í her]»jónnstu seint á árinu 19! 7.

Snemma í febrúarmánuði 1918 fór liann austur til Eng-
lands, en til vigstöðva Frakklands í ágústmánuði sama
ár. Þar féll liann í orustu 2. septembcr 1918. Helgi

Goodman var staðfastur í ráði og stiltur, reglusainur o.g

æðru- og irmtölulaus. Móðir hans er dáin fyrir nokkmm
árum, og bræður luins dánir eða horfnir.
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SIGURÐUR (SAM) GOODMAN.

Var fæddiir 7. ági'i>t ISIl i Victoiiaboig i fylkinu Briti.sh

('oliimhia. Foiehlrar lians (M'u liau (ioodnian. cv sifSast

li.il'> í Katadal á Vatiisncsi i Húnavatns.<ýslu. og Guf^n'in

.vinadóttir frá Sigríðarstöftiiiii í Vesturliópi i söiim

-yslu. og fluttu jiau vpstur uiii liaf árifi ISS7. Hafa

])au I)i'iifi lengst af í Victoria. Sigurfíiir sonur þeirra var

að lieiinan farinn og stundaði landbúnað í Albertafylki

uiii l)að leyti sem hann gekk í lierinn, 50. hersveitina.

haustið 1917. Frá Canada fór hann til Englands í febrú-

ar 191S og liaðan eftir skaniiiia dvöl til Frakkland.-*. Hann
tók liátt i ýinsuiii ornstuiii uiii suiiiarið og féll við Hon-
court 2. .<ei)tomber I91S. Hann var sagður röskleika- og
diignaðannaður mikill.

KONRÁÐ GUÐSTEINN HALLDoRSSON.

Var frtHkliii- 21. iiiarz 1897 við Brú i Argylebygð í Jlani-

toba. Sonur liiónanna Jón.s Halldórssonar bónda við

Sinclair í PipcstoiH'fiygð i Manitoba. frá Hrauntúni í

Þingvallasvcit i .vrne.s.xýslu, og (íuðrúiiar Sigríðar Ka])-

rasiusdóttur frá Roykjavik. Fluttu ])au lijón til .\rgylc-

bygðar fiá íslandi og bjuggn Jiar uiii nokkur ár, en 1S99

])angað, seiii l)an cru nú. í»ar ólzt Konráð sonur þeirra

upi) nieð þeim, var yngí>tur 8 sy.stkina, og eru nú eftir

aficins 3 á lífi. Konráð réðist .sneinma i vinnu, fyr.st við

járnvöruverzlun. cii bví næ.st herði liann blikksiiiíði.

\'orið I9l(i fór liann til Brockbæ.iar í Sask. og vann bar

að bcirri iðn fraiii í fclirúar 1917. að hann gekk í 24:i can-

adiskii hcrsvcitiiia. Mci'i licnni fór hann til EnglaiKH
.<ama ár, cn í ágúst til Frakklands og í .<kotgrafir gcgiit

bænuin Pa.sschendale. 3?ar særðist hann í orustu 10.

nóvenibcr iiiii haiistið og dó af þeim sárum næsta dag.

Konráð var l.)ós.iari)iir á hái', blácygAiir og friður sýnum.
Hann var vin.sa'll af .iafnöldnim sínum. cnda hiiin bczti

drcngiir í orði og vcrki.
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Capt. JÓHANN (JAMES) JÓHANNSSON.

A'ar fædilui- í Skagafiiði (í Hegranesinu?) 1876 eða þar

um bil. Foreldrar han.s voru l>au .lóliann, sonur Jólianns

l'orvaldssonar frá LitluiGröf og .síðar í Holtsinúla, og
Ingibjargar Helgadóttur í Pottagerði í söinu sýslu, og
Rósbjörg (luðinundsdóttir frá Vatn.>ikoti í Hegranesi.

Fluttu l>au lijón frá Islandi til Dakotaliygðar suinarið

1883 og settust að í Pembina. Uni bað loyti höfðu Banda-
rikin þar setulið (í Fort Pembina). Var það flutt það-

an löngu seinna. Mun Jóhann yngri hafa gengið þar í

fastahorinn, er liann hafði aldur til. Nokkru seinna er

liann í sHtiiliðinn á Philip^i'yjnnnni. Árið 11(14 ei' hanii

í hersveit Bandarik.ianna á Honoluhi á Hawaii-eyjunuin,

og þá kaiitcinn. Vorið 1917 var hann .sendur heim og
skipaður kennaii við heræfingar í Lewis-herl)úðunum á

Kyrrahafsströndinni (stjórnaði hann æfingum 23. deild-

ar hríðskotalið.sins). Þar andaðist hann af l^lóðuppgangi

18. júní 1919. Jóhann var gildur maður á velli <>g hinn

myndarlegasti. Ýmiskonar heiðursmerki hafði hann
hlotið tyrir starf.-iemi i hernum. Hann var hraustiiienni

til burða og harðgerr, og greindarmaður.

SIGURBJARNI MAGNÚSSON.

Var fæddur i fíesthúsum á Alftanesi í Gullbringusýslu

4. marz 1893. Sonnr ^Magni'i.sar Magni'issonar frá B.iarna-

stöðum á Alftanesi og Iiigib,iargar Bjarnadóttur frá

(iesthrisuni, vv siðar giftist ( í. (íi-iiiissyni og býr nú við

Burnt Lake í AIlKTta. ólzt Sigurbjarni upp með foreldr-

um sínum á Seyðisfirði. Þar mi.«ti hann föður sinn;

flutti þá til l'.safjarðar ásamt móður sinni og dvaldi þar,

þangað til árið 191.3, að hann flutti af landi burt til San
Diogo, Califoriiia. Þar .stundaði hann mest sjó, þar til

1917, að hann sótti nm inntöku í sjólið Bandaríkjanna,

en var synjað fyrir þá siik, að liann hafði ekki dvalið full

fimm ár í ríkinu og öðlast borgararétt. Gekk hann þá
í laiidherinn og iniiritaðist í Vo. B., 31(i Eiigineeis". Fór

austur um haf til Frakklands í ági'istmánuði 1918 með 91,

herdeildinni. Sú deild fór í bardaga nærri Forest de

Hesse i Argonne.-;kógum. Þar særðist hann af sprengi-

kúlu í liægia kné. i áhlaupi nálægt 'rronsol. Haiiii var

fluttnr á Raiiðakross s,iúkialin.< i Fleiiry Siir .\isi'. Xav

þá tekinn af honum hægii fóturinn, en blóðeitrun hljóp

í sárið, sem dró hann til dauða fjóiuiii dögum seinna,

liann 3. október 1918. iHann var greftraður i nánd við

Bjúkrahúsið. En andlát.sfregn hans og síðasta kveðja

var snnd nióður hans til C'anada.
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METHUSALEM JÓNSSON MATHEWS.

Var fæildiir að IJiii á Jökulclal í Xorðin-Miilasyslu 23.

(lcsoniber 1885. Sorjur Jóns Methúsaleni.s.sonar írá Möðru-
dal á F.iölluin og Stefaníu Stefánsdóttur frá Stakkahlíð

í I.oðnuiiidarfirði. Fluttist vestur um haf nicð foreldr-

11111 .síniini árið 1S87. Ólzt upp með þeiin í .\lftavatns-

b.vjrð og síðar í Siglunessbygð. Stnndaði fiskiveiðar og
landbiuiað. Eftir að faðir hans lézt árið 191.5. tók liann

við búsforráðum nieð nióður sinni, ]mT til hann fór í her-

iiiii, 223. hersveitina, í marz 1917. A'ar hann kominn á

vígvöll fyrir jól .sama ár og var bar, ban.!?að til liann féll

24. ágú.st 1918 í bardaganum við .4niiens. Metú.salem var

nu'ðalmaður á hfeð og .svaraði sér vcl, snar og f,i('>rugur í

lireyfingum og fylginn sér. og dugnaðarmaður til vinnu.

Ilann hafði góða groind og var hreinn og ómyrkiir í

máli, gleðimaður og öruggur til allra framkvæmda.
Reiðubúinn til að lijálpa. hvenær sem einhver átti í

vök að verjast, og aflaði ]iað honum vinsælda.

Sergeant TRYGGVI SOFFONÍASSON.

\nv fæddur -1. fobrúar 1803 á Gimli í Manitoba. Yann á

l)akspónaverksta>ði í Blaine, Wa.'^h., áður cn hann gekk
í licrinn. Foreldrar: Svoinbjörn Soffoníasson, fæddur á

(irund, en alinn upp á Bakka i Vallnahrcpiii í Ey,iafjarð-

ars.vslu. .lónssonar, og Snjólaug Runólfsdóttir frá Hreið-

arsstöðum i Valluahreppi í sömu sýslu, ísakssonar frá

Sk.ialdarvík. Tryggvi var kvaddur i Bandarikjahorinn

18. .soptcmbor 1917 og veitt Sorgoant.s-staða. Sigldi til

Frakklands .). júlí 1918. Tók þátt í orustunni miklti í

Argoiineskóguiii. Haiin féll 9. október 1918 í bardagan-

uin við Hólinn "^^ö'", nálægt bænum Gesnes á Frakklandi.

Foreldrar han.s og systkini eiga heiiiia í bænuui Hlaine.
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ÞORBERGUR EIRÍKUR THORBERGSSON.

Var fæddiir 21. iuaí liiOl á Bakka á Tjörnf.<i í .Suður-lJing-

eyjai-sýslu. Sonur André.sar Þorbergssonar frá Syðri-

Tungu á Tjörnesi og Aíialb.iargar Pálínu Guðniundsdótt-
ur frá Húsavík við Skjálfanda í söniu .-<.v.slu. Fluttust þaii

til Yesturheinis .sumarið 1912 og eru nú búsett við íslend-

ingafljót í Xýja íslandi. Þorbergur var til heimilis í Ar-

gylebygð, er hann gekk í herinn, og vann þar við járn-

brautina. Hann innritdðist við 223. hersveitina 1. marz
1917 og fór með henni rúnnim mánuði seinna frá Winni-
peg til Englands. Á Englandi dvaldi liann stutt, en var
sendur bráðlega til Frakklands. Hann var á orustuvell-

inum á annað ár og tók Ijátt i ýmsuni orustum; var í

bardögum við Passchendale, Amiens og Arras. Hann féll

í orustunni viS Arras 10. október 191S. Honum var .«á

vitni.sburður borinn, að hann hefði verið sérlega ósér-

hlífinn og ógjarn á að teljast undan því, sem krafi.«t var.

Var liann ætíð með l)eim fyrstu til að bjóða sig fram, er

til einhverra mannrauna kom og leitað var til sjálfboða

til þeirra hluta. Hann var tíept hálfs nítjánda árs, er

hann féll, og var bá orðinn hinn rö.skasti maður til allra

verka.



1918

SOFFONlAS GUÐMUNDUR ÁRMANN,

\»v faMldnr 2!t. niai i (ii'aftoiibæ í Nori^iii' Dakota. For-

oldrai' lian.-: voiu l)aii (iuðjóii Jónsson Árinann. Viíifús-

sonar frá Irtu á .SkeifSuni í Árnessýslu. og Sigríður Jóns-

(liittii- frá Kóreksstaðagerði í Hjaltastaðarþinghá í Norfí-

nr-.Mtilas>>lu. Soffonías .stundafíi náin vifj liáskóla Xorft-

ur Dakota-ríkis í (Ti'and Porks og var útskrifaður ])aðan

xorið 1917, l)á aðeins 19 ára gamall. Hann var til heiiiiilis

li.iá foreldriiin sínuni í Grafton, er hann var kallaður í

Handaríkjalierinn 9. október 1918. Pór hann l)á til (irand

Forks og var liar við heræfingar ineð háskólaliersveitinni,

er hann heyrði til. Að tæpri viku liðinni, eftir að hann

koiii þangað. veiktist hann af spönsku veikinni. er þá

gi'kk iiin land alt, og andaði.st hinn 27. október, rúiiit tví-

tiigur að aldri. Lík hans var flutt til Grafton og jarð-

sungið hinn 29. s.m., af .«éra H. E. Hel.seni, presti hins

norska lúterska safnaðar þar. Soffonías var hinn luann-

vivnlegasti maður, sérstaklega vel gefinn og eiukar nám-

fús. Var lianii álitinn liið iin'sta iiiannsefni af iilluiii.

rr lianii þektu.
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ÓLAFUR ÁRNASON.

Var fæddur jóladaKÍnii árii^ ISSIi. aA (icitafi'lli í Ki'ykja-

hvei'fi í Siifíin-Þingeyjarsý.xlu. Foreldrar lians: Ingjald-

ur Árnason, Jónssonar. og Sigriðar Sigurðardóttui', vv

hjuggu að Skörfíum i Keykjahverti. og Maiia Giiðrún

Oddsdóttir. l'órfiarsonar. og (Tuðriinar Snorradóttiir. á

Lanpavatni i .söimi sveit. Oddiir fariir Mariu var ættað-

ur úr SkafiafiríM og var inóíMr hans, María Oddsdóttir,

systir séra (lunnlaiifrs Oddsens. dóiiikii-kju|)rests i Rvik.

En Gnðrún kona Odds vai' af liinni svonefndu rornhaga-

ætt í Hörgárdal: vai- Snorri í-aiViv hennar Guðmund.sson.

og albróðir ^atn^riida Hósu. l'ngiir af> aldri fluttist ól-

afur vestur iiiii haf með foreldrum sinum. Var hann til

heimilis hjá l^eiiii i Lyon.s Coiinty i Minnesota, þar sem
])au liafa l)iiið í rúm 20 ár,. er hann innritaðist í Banda-
i-ikjaherinn IS. ji'ini 191S. Stundaði hann ])á húsasmiðar.

Hugvit.s- og hagleiksmaður var hanii mikill. Af eigin

ramleik leysti hann af hendi fullnaðarpróf i vélfræði. án

allrar tilsagnar. l' hernuin var hann skipaður kennari i

l)essari fræðigrein við heræfingaskóla háskólapilta i

IMinneapolis, en las ]iar jafnframt rafmagnstræði. Var
hann livi næst nokkra iiiánuði við heræfingar i Shelby-

herbúðunuiii í Missi.sijipi og Mills á Long Island, unz

hann sigldi til Fi'akklands (1. október. Þar var hann sett-

ur við hergagnaflutning. en veiktist skömmu síðar at

mislingum, er .snerust upp í lungnabólgu, og úr henni

andaðist hann 9. nóvember í Ooetquidam-herbúðunum i

iloriheau. og er liar grafinn.

SIGURJÓN AUSTFJÖRÐ.

Vai' fæddur nálægt ])óstafgrei(^slustaðnum Akra í ís-

lenzku bygðinni i Xorður Dakota 24. seiitember 1S97.

Faðir hans er Halldór Austfjörð, sonur Jóns Árnasonar
frá Ekk.iufellsseli og Sigriðar Björnsdóttur frá Hofi i

Fellum í Xorður-Múlasýslu. en móðir hans. kona Hall-

dór.-^ Aiistf.iörðs. er Margrét Einarsdóttir, Eirikssonar.

frá Þorgrímsstöðum i Breiðdal og Helgu Marteinsdi'jttur

frá Skriðustekk i Breiðdal i Suður-Múlasýslii. Sigiir.ión

heitinii var hinn iiiesti myndai'iiiltur og góðum gáfum
gæddur og hafði lokið miðskólanámi. er hann innritaðist

i herinn 12. .iúní 191S. Alist hafði hann upp hjá foreldr-

um síiium, fyrst í Dakota og siðar við ^Mozart, Sa.sk., liar

sem ]iau hafa búið ni'i um nokkur ár. Sigur.ión var inn-

ritaður við '"1.5 Reserve Battalion" og sigldi áleiðis til

Englands I. ágú.«t 1918. Var hann ])ar næst við licræf-

ingar á Englandi. ])ar til hann veiktist úr spönskii veik-

inni, er ])á gei.saði um herbiiðirnar, og andaðist úr ])eirri

TPiki á hermannaspitalanum í Bramshott 3. október. Auk
foreldranna lifa hann 7 systkini, er ÖII eiga heima við

-Mozart. Sask.
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MAGNÚS H. BJÖRNSSON.

Var fívddui' 11. októbér 18í)3 við Eyford í í.-;li'nzku bygt^-

inni í Norður Dakota. Hann var elzti sonur ]ioirra h.ión i

Hanne.'^ar Björnssonar frá Syðra-^Iælifelli í Skagafirði.

.Tónssonar, Þorstein.s.sonar á Hofi í Hjaltadal. og önr.u

Jóhannesdóttur frá Hóli í sönui sý.slu. MaKnús var

kvadilur i Bandarík,iaherinn 22. júlí 191S og fór hann \)é,

til Custer-herlnVða í Miehigan. Þar var hann við heræf-

ingar fram á hau.st, eða liar til hann veiktist af .spönsku

.sýkinni. Úr henni andaðist hann ö. saina niánaðar. Lík-

ið var flutt heini og jarðsungið að Mountain. Ma.gnús

var gildur nicðalnuiður að vexti. hraustur og karlmann-

lefrnr og {rreindur vel. Hann var sfirlaður og liiegileffur

ur í umgengni, tryggur og brjóstgóður og hagur til allra

verka.

SIGURBJÖRN DAVÍÐSSON.

Var faeddur 30. maí IS'JT í grend við .Milton í Cavalier

County, Xorður Dakota. Hann var sonur Magnúsar Da-

víðs.sonar frá Reynhólum í Miðfirði i Húnaldngi, Jóns-

sonar, og Þórdísar Guðniundsdóttur. Bjuggu þau Davíð

og Þórdís, föðurforeldrar Sigurbjörns, um langt skeið í

(larðarbygð, en em nú bæði dáin, Móðir Sigurbjörns,

fyrrikona Magnúsar, var Sigurb.iörg Bjarnadóttir, Jóns-

sonar, og Guðbjargar Magnúsdóttur, er fluttu til Vestur-

heims 1874 frá Garði i Hegranesi í Skagafirði. Sigurbjörn

var kvaddur í Bandarikjaherinn 4. september 191S og fór

til Grant-hcrbúða i lllinoisríki. Hann s.vktist l)ar af

si)ön.sku veikinni og andaðist þar í herbúðunum bann 8.

október. Sigurbjörn var góðum námshæfileikum búinn.

llneigðist hugur lians að hljómlist. Hafði hann bá ný-

liga lokið tvegg.ia ára fjarvistarnámi við hljóndeikaskóla

i ('liicago, er hann var kvaddur i herlijónustu. En lengra

vanst honum eigi aldur til að komast.
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GUNNAR JÓHANN EINARSSON.

Var fædcliu' aft (iaiO>ar í Noii^iir l)al<i)t;i l'l'. ,iúlí l.sílö. FaA-

ir lian.s cv Steíáii IkhkIí við Baiitiy í Noii^iu- Dakota.

Stefáns.'íon l)ónda á Kir».-;stöðuiii i Svínaxatnslii'eiipi í

Hi'mal>iní;i. Einaissonar, Skattasonar á Ilelfíavatni: cii

iiióftir (Tiiniiar.s og kona ."^tefáiw er Klizabcr, il(')t ir (ieir-

lijartar Kristján.ssonar og (iuðfinnu J(jnsilóttur at Flat-

eyjardal í Sufíur-Þingeyjarsýslu. (junnar var kvaddur í

Bandarík,iaherinn 4. inarz 1918 og gekk í liríðskotadeikl

59. Iier.sveitarinnar. Úr landi fór liann 2. maí áleiíSis til

Frakklands. Tók lianii ]iátt í orustum iiie?) Bandaiík.ia-

liersveituin ])á uiii suniariíi og liélt með lierniiiii inn á

Þýzkaland um haiistið, eftir art vopnahlé?) var sett. Yor-

ið 1919 veiktist hann af lungnabólgii og andaðist i Ernzt
á Þýzkalandi 6. maí. Hann var ágietlcga hagur til siiiíða

og atgeríismaður um margt, Verðlaun tók hann við her-

æfingask()la fyrir að set,ia saiiian vélby.ssu lilindandi. og
])ótti ])að vel af hnidi leyst.

GUÐLAUGUR ERLENDSSON.

Var fæddiir -J. nóveiiiber ISS9 í Sviðholti á Alftanesi í

Gullbringusýslu. Vorii foreldrar hans Guðjfin bijndi Er-

lend.'^son við Keykjavik, Manitoha. frá Skálholti í Bisk-

ui)stiinguiii Idáiiin) og Valgerður .lólianna -hHisdóttir

frá Skipholti í Arnr.ssýslu. Giiðlaugur var kvaddur i

Canadalieiinn :!. .ii'ilí 1918. Var við heræfingar í Mani-

toba um siimarið, en var færðiir austur til ^Montreal uni

haustið. Þar veiktist hanii af spönsku sýkinni og andað-

ist 4. október og var .iarðaðiir ])ar. Móðir Iians og sex

systkini eru á lífi og bi'ia í grend við Keyk.iavikiiri)óstluí.s.

Honum er .svo lýst, að haiin hafi (Mgi aðeins verið ís

lenzkur að ætt, heldur og íslenzkur í anda og víðlesinn

og íslendingasögunum hafi hann verið vel kuiiiiur og

muni ])ær hafa verið lians iippáhaldsbækur.

.^l
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ÞORKELL SVEINN EYRÍKSSON.

Var fæddur i Cavalierbæ i Norður Dakota fyr^íta sumar-
dag 1S94, hinn 19. april. Foreklrar hans eru ]jau Sigur-

jón fófíétafnlltnii í Wyn.vard. Eyriksson og: Halidóru Sig-

iirfSardóttnr frá Gilliaíía i Goðdalasókn i Skagafirði. og
Kristrún. dóttir l'orkels frá Gili á Jökuldal, B(>ssasonar,

ofr l»orli,iarg:ai' frá Hafrafelli í Fellinn í Norður-Múlasýslu,

Svoin.sdóttur. "N'ar Sveinn á Hafrafelli bróðir Jóns föður

l>orl).iargar inóður Jóns ritstjóra Ólafssonar. Þau Þor-

kell og Þorbjörg fluttu vestur uni haf suinarið 1S76 og
var ])á Kristrún dóttir ])eirra á unga aldri. Sigurjón og
Kristrún b.iuKKn fyrst uin allinör]? ár í Dakota. Vorið
1907 fluttu l)an til Wynyardli;e,iar í Sask. og liafa átt l)ar

heima síðan. .Mi'ð ]vciin ólzt Þorkell sonur ])eirra ui)p

og fór aldrei úr föðurgarði, fyr en hann var kvaddur í

her]3jónustu S. jan. 1918. En stutta dvöl átti hann í her-

búðum, veiktist af lungnabólgu, fékk heinifararleyfi seint

í iiiarziiiánuði og var svo heiina uni .suniarið. 12. október

fór liann öðru sinni til herbúðanna. en sýktist eftir að

])angað koin af spönsku veikinni. Sótti faðir hans hann
]iá og flutti heiin, en bata varð eigi auðið og andaðist

hann heima hinn 21. s. ni. Hann var efnismaður hinn
mesti. mikill vexti og hraustmenni, geðljúfur og jafn-

lyndur og vildi eigi öðru en góðu skifta við alla.

ARNGRÍMUR EINARSSON GRANDY.

Xnv fæddur lö. maí 1895 að Garðar í Norður Dakota.

Hann var hveitikaupniaður i Wynyard, Sa.skatchewan,

áður en hann gekk i herinn. Foreldrar han.s eru Einar

Einarsson Grandy frá Björgum i Xorður-Þingeyjarsýslu,

iiú bóndi við Wynyard. Sask.. og Katrin Sigurðardóttir

fiá ^liðf,iarðarnesi í Norður-Múlasyslu (dáin 19201. Arn-

gi'íniiir gekk i 46. eanadisku hersveitina i marzniánuði
191S og sigldi til vígvallar 2. apríl sama ár. Haiin tók

])átt i ým.snin orustum um sumarið, og féll í orustunni

við Cambrai 27. september um haustið. Arngrímur var

hinn niesti myndarmaður í sjón og hæfileikamaður í

livívetna.
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RALPH E. HALLDÓRSSON.

Var fæddiir í Long Pine. Brown County í Nebraska-ríki

árið 1888. Sonur Jóns Halldór.ssonar, úr Mývatns.^veit, er

var ineð fyrstu landnenium íslenzkuni i Nebraska, Gam-
alíelssonar frá Hagane.si við Mývatn. Kona Gamalíels

var Helga Einarsdóttir iirests á Arnarvatni, Jónas.-íonar

frá Yogum, l)róðnr séra Þórarins í Múla. Móðir Jóns

Halldórssonar var Arnfríður Tómasdóttir bónda á Kálfa-

.strönd og Guðrúnar Jónsdóttur. Halldórssonar írá Mýri

í BáríSaidal. systur Sigurðar liónda á (Tantlíindum föðui'

Jóns alliiiigismanns. Kona Jóns en nióðir Ralplis, var

Þórvör Sveinsdóttir frá Syðrafjalli i Aðaldal. Jónssonar,

og Sopbiu Skúladóttur prests, 7Y)nia.*sonar i Mi'ila. Þau
Jón og Þórvör giftust í bænum rirth í Nebraska i desem-

ber 1875. Eignuðust 9 börn og eru nú aðeins 4 á lífi:

Sveinn, .iárnvörukaupniaður í Bassett. Neb.: Tóinas. Páll

og Sopbia i Chieago: en foreldrarnir bæði dáin. Ralph

var v'uskrifaður frá ríkisliá.«kólanuni i Nebraska, og vann
Yið Ijósmyndasmíði hjá nafnkendu félagi, Moralle-Hoo],

i borginni Syracase i New York ríki, er hann var nieðeig-

andi i. Hann var kvaddur i Bandarikjaherinn 27. .iúli

1918 og sigldi til Frakklands frá Dix-herbúðum i New
Jersey riki .30. ági'ist. Skönimu eftir að til Prakklands

koni sýktist liann at spön.^ku veikinni og andaðist Jiar á

s.iúkrahiisi (Camp Hospital •») 18. septeniber. I bréfi til

föður hans skýrði ytirmaður sjúkrahússins svo frá: "12.

september var sonur yðar fluttur inn á sjúkrastofu

liessa, þá þjáður af lungnabólgu, og þó hann virtist berj-

ast sem hetja á iiióti hinum skæða óvini, með sterkri lífs-

þrá, l)á varð hann sanit berfang þessa ægilega óvinar, er

slökti lífsneistan síðasta og eftirskildi brosandi ung-

lingsandlit.

"

HANNES HANNESSON.

Yar fæddur 9. septeniber 1889 í Spanish Fork, Utah. Son-

\ir Sigurðar Hannessonar frá Hvoli í ölvesi i Arnessýslu
(dáinn 1910) og Sigríðar Gisladóttur frá Kröggóltsstöð-

um i sömu sveit, Eyjólfssonar. Er Sigríður gift öðru
sinni og heitir niaður hennar E. C. Christianson; þau
búa i Spanish Fork. Hannes var kvaddur í Bandarikja-

berinn 26. júní 1918, og tók þátt i orustum með honum
siðari hluta sumarsins. í orustunni i Garonnc-skógi særð-

ist banii á vinstri hendi og var fluttur í sárra-bi'tðir og
liaðan á .sji'ikrahús. Tók hann Jiar spönsku veikina og
andaðist úr henni 14. október 1918.
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ELIS HELGASON.

Var fædduv að Gaiðar, Norc^nr Dakuta. 2t!. janúar 1S95.

Sonur Árna Ilallgríinsíionar, Helffasonar, frá Kristnesi í

Eyjafirði, og Elízabetar Sigfi'i.sdóttur Berjrniann.s frá

Fagraskógi i Arnarnesshrepiii í Ey.iaf.iarftarsýslu. Búa
foreldrarnir við Norður Stjörnu (Xortli Stan í Manitoba.

Elis gekk i canadiska herinn 5. janúar llllS. i S. hersveit.

Með hcnni fór hann frá Halifa.x áleiðis til Frakklands 14.

apríl sania ár. Hann tók þátt i orustuni við Bourbon-

sk()ga, og .síðar, 27.-29. septeniber í bardagainnn við

t'anibrai. Eftir l>á orustu var liann sagður liorfinu

i.Missingi. cn nokkrti seinna fallinn. Hefir foreldi-ununi

cigi verið greinilegar frá liessu skýrt siðar. Elis var

lirekmaður niikill og vel gefinn, fjölhiefnr og staðfastur

í fyrirætlununi. Hann var gildur nieðalniaður vexti,

l.iós á liár. ennið liátt og Inniguvaxið. angun blá og svip-

urinn gieindarlegur. Hann var hneigður til nánis og sér-

lega bókgefinn.

PÉTUR HOFFMANN.

Var faMklur 26. febrúar 1S97 í Kötlnliolti i Innraness-

hnpi.i i Snæfellsnessý.slu. Foreldrar: -lón Hoffmann

Mláinn- og Solveig Grímólfsdóttir yfirsetukona. l>au hjon

fluttu til C'aiiada árið 1900 og reistu bú að Hecla P. O.

Man. Pétur var kvaddur í Iierinn S. maí 191S. föður sín-

um mjög nanðugt. og var uin tima við heræfingar í

W'innipeg. Innritaði hann .sig svo í canadiska s.ióhorinn

og vann á hcrskipum við austurstrendur landsins. liar til

i marz 1919, að hann sýktist af brjóstvciki, cr snerist upp

í lungnatæringu, sciii leiddi hann til bana. Fór hann

fyrst á Kcntvillc Sanarorium i .\ustur-('anada og var þar

fram í .iúlí. en var .svo scndur á Ninette tivringarhælið í

.Manitobii og l>ar andaðist hann 17. fcbn'iar 1920. Lík

liiins var fhitt til Mikley.iar og jarðað þar. Pétur var

umsýsluiiiaðnr inikill. hiir voxti og hrckinn að sania

skapi. raniur ík^ iifli og hinn karlmannlcgasti. yfirbragð-

ið góðlcgt. cii liar Ix') vott um festu og rika geðsmuni.

Hann var bjartur yfirlitum og Ijósoygnr. dulur í skapi og

eigi orðmargnr. vinfastur og friviuliirkinn í liczta lagi.
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ARNGRÍMUR JOHANN MAGNÚSSON JOHNSON.

Var fæddiii- í Winnipeg 12. júlí 18i).j. .Sonur Masnú.^ar

liónda vi(S í<li'ndin}rafljót, frá .Stóra-Stein.<vaði í Hjaltii-

.«taðarl)ingliá, Hjörleif.ssonar bónda á HroIlaiigs.stöðuiii,

Jóns.sonar, og Bjargar Jóhannesdóttur á Hvollaugsstöð-

uiii, Jónssonar. Móðir Arngríins kona Magnúsar er Guðný
Halldórsdóttir, Jónssonar, bónda á Hauksstöðum á J5k-

uldal, Halldórssonar. Sex ára gamall fór Arngríinur í

fóstur til Aingrínis Jónssonar bóiida í .Minneota, Minn..

og konu hans Jóhönnn Jónsdóttur. ^Maunaðist hann vel.

nam þar verzlunarfræði við Mankato Coinmercial College

og auk ])es.< trésmíðar. er hann stiindaði síðast. Hanii

var kvaddur í Bandarík.iaherinn og innritaðist við liann

11. ágúst 1918. Fór frá Bandarík.iunuiii til Frakklands 2.'i.

septembor um haustið. í orustuiii átti hann í Argonne-
.«kógum og féll liar rétt fyrir stríðslok, ."i. nóvembcr 1918.

Eftir skilríkjum að dænia til ætting.ia lians, er hann
jarðaður í hermannaroit Bandarík.ianna á stöðvuin Jiess-

um 1.3. saraa mánaðar.

ANDRÉS TÓMAS STEFÁNSSON JOHNSON.

Var fæddur í grend við Minneota í Minnesota 2. október
1889. Faðir han.s er Stefán Þorsteinsson, Jónssonar, frá

Melum i Fljótsdal í Xorður-Múlasýslu, er liýr nú í Fargo
í Xorður Dakota, bróðiirsonur frú ('innu. konu .\ndrésar

læknis Kjerúlf. Kona Stefáns var .\nna Tóinasdóttir.

Péturssonar prests á Valþiófsstað. 'rómas var ársgamall,

er hann misti inóður sína: var liaiin liá tekinn í fóstur og
alinn uii]( af liciiii hjónum Jóseph Jónssyni frá Haug.s-

stöðum í Vopnafirði og konii hans Stefaniu Sigiirðar-

dóttur, systur Sigurb.iörns Iiónda Hof'eig í Minnesota.
Vorið 1913 brugðu fósturforeldrar lians biíi og fengu
Tómasi bað í hendur, cii fluttu sjálf til Minneotabæjar.
Stundaði hann ])a<S eftir Jiað, ]iangað til hann var kvadd-
ur í Bandaríkjaherinn 27. fobrúar 1918. I'm sex vikur var

hann við heræfingar í Dodgo-herbúðuiii í ToHa; var li\í

næst með fleirum sendur til Frakklands. Einhvorn lit-

inn tíma var hann ]iar við æfingar, en er kominn í or-

ustuvöll í jiílí. Tók hann ]iátt í ýmsum orustum um sum-
arið. unz hanii féll í liardaganum í Argonne-skógum 21.

október, Eftir orustuna fanst lík hans og var greftrað

í hermaiinaroit Bandaríkjaniia h.iá bænuiii St. Juvin.

Hann var dngnaðar- og atorkuinaðiir niikill.
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BJARNI KJARTANSSON.

^'ai' fifildui- 1. jaiuiai' ISHT nft \'atlaniisi yiiS Fáski-iu^s-

fjöi'ð. Foreldrar lians voru ]>au Kjartan ÍSturluíon á
A'attarne.-íi og KonráíVína B.jaruadóttir. Odds.^oiiar

s(')ðla.«iiiið.<, á Kollalfiru við Reyðart'jörð. Er H.iarni var

vikuKainall anilaðist faðir hans. Fl.vzt þá iiióðirin ve.st-

ni' iiiii liaf iiieð tveiiii sonuiii siiiuiii. Sigurði of; H.iarna.

cn liinn þriðja. Úlfar, .skildi hún eftir heinia. Var liúii

niii tíiiia í Winnipeg, en hvarf því næst heiiii aftur, en
syni sina Sigurð ug Bjarna, skildi hún eftir hjá .systrum

.sínum Valgerði og önnu Odds.son í AVinniiieg. Er
Bjarni var þriggja ára fór liann í fóstur til lieirra lijóna

Einars .Mýrdals að Garðar í Xorður Dakota og konu lian.s

öniiu Svein.sdóttur frá Tunguhóli í Fáskrúðsfirði, — liún

og Kjartan faðir Bjarna voru systkinabörn. Hjá þeim
ólzt Bjarni upp og stundaði landbi'maðarvinnu. Hann
var kvaddur í Bandaríkjaherinn 7. janúar 1918 og sendur
í Jefferson-herbúðir í St. Louis-borg i Missouri. t>ar sýkt-

ist hann af skarlatssótt, er brátt snerist upi) í lungna-
liólgu. og úr henni andaðist hann 17. febn'iar IHlíi. Lík

hans var flutt til Garðar og þar greítrað 27. s. m. Bjarni

var hinn efnilegasti X)iltur, lífsglaður og Jiýður í viðmóti.

Hann var gildur meðalinaður ve.xti, bjartur yfirlituin,

.svipurinn hreinn og bar vott um góðfýsi og dreng.skap.

SIGURÐUR ÁRNI SCHEVING.

Var fffddiir við t'ailisle suðvestur af Peiiibina í Xorður
Dakota 18. júlí 1889. Sonur .4rna Þorkelssonar Seheving

frá Stóra-Sandfelli í Suður-.Mi'ilas.vslu og Margrétar Eyj-

ólfsdóttur, Kristjáiissonar, frá Breiöavaði i Eiðaliinghá.

Sigurður var iit.skrifaður frá rikishá.skólanum í Grand
Forks og hafði lesíð iþav lög í tvö ár. Hann gekk í

Bandaríkjaherinn 1914 meðan á uppreisninni í Mexico
stóð. Var liann Jiar syðra uiii tínia. .\ð Jiví loknii livarf

liann lieiiii aftiir, kvanitist og gekk að eiga iiiigfn'i Björgu

.\ndersoii. Vorið 1918 gekk hann á ný i Bandarík.iaher-

inn og var settur lieræfingakennari við háskólann í

Grand Forks. Við það .starf var hann um sumarið, en f

október um haustið tók hann spön.sku veikina og and-
aðist i'ir henni 20. sama mánaðar. Sigurður var hætileika-

maður og lundpri'iður og hið mesta góðmenni. Hann var
\'iiisa'll og viiifús. hiigl.ii'ifur í viðkyniiiiigii og .sannur

drengskapariiiaður.
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SIGURJÓN BENEDIKT SIGFÚSSON.

A'^ar fæddur að Mountain í Norður Pakota ol. iiiarz 1893.

Sonnr Sigurjón.s Sigfússonar frá Syðra-Kros.sane.si við

Eyjafjörð. Jón.«sonar. og Sigríðar Sólrúnar Jónsdóttur
frá Stóra-Núpi í Miðfirði í Húnavatn.s.sýslu. Hann ólzt

upp í hciinaliöguin þangað til hann var kvaddur í

Bandarík.ialierinn ,«uniarið 1918. Hann var í Ciister-

herbúðuin og heyrði til 4(i. sveit stórskotaliðsiiis, liiiiu

8. októlier um hau.-itið tók hann spönsku veikina og úr
henni andaðist hann ]iann 12. s. m. þar í herhúðunum.
Líkið var flutt til Mountain og jarðað ])ar. Sigurjón var
hinn me.sti röskleikainaður. kraftamaður og hraustmenni,
hagur bæði á tré og jáin. og hafði talsvert fengist við

vélagerð og aðrar sniíðar. Hann var stiltur og ving.1arn-

legur í frainkoinu og greiðvikinn og tryggur vinur vina.

HARALDUR SIGURÐSSON.

Var fœddur 26. ágú.st 1890 á Sauðárkróki í Skagaf.iarðar-

sýslu. Sonur Sigurðar Jón.ssonar frá Miðgrund í Blöndu-
hlíð og Súsönnu Sveinsdóttur frá Hólakoti á Reykja-
strönd í sömu .sýslu. Haraldur var til heiniilis í Fargobæ
í Norður Dakota og stundaði þar algenga bæjarvinnu,
er hann var kvaddur í Bandaríkjaherinn 22. júlí 1918.

Hann var uin tíma við heræfingar, en heilsa hans bilaði,

svo að hann var ekki sendur til orustuvallarins. Hann
var leystur frá herjijónustu 2-3. mai 1919. Hann andaðist

á sjúkrahi'isi Bandaríkjahersins í Clcvelandborg i Ohio-

ríki 10. okt um haustið. Haraldur var kvongaður og áttu

l)au h.ión einn son barna, er Mervin heitir. Býr ekkja

hans í Wisconsinriki og er sonur ])eirra h.já henni. Móð-
ir Haraldar er einnig á lifi, gift Stefáni bónda Oliver við

Graminia í Alberta.



4SS MI.NMM.AIiKI'l' ÍSI.K.XZKKA IIKK.MANNA

CHRISTMANN SWANSON.

Var ffeddiir 17. febrúar 1^!89 við (ilonhorolni' í .Manitoba.

Forcltlrar hans voru Torfi Sveln.-;.xon, ættaftur i'ir Dala-

.sýsln, nafnkendur liiaustleikauiaftnr á .iinni tíð. og .•;oinni

kona hans GufNriin .lónsdóttir. ;ettuð i'ir Miðdölum í

sönui sýslu. Torfi andaí^iist fyrir uiörKuni áruiii. en Ourt-

rún lifir enn og á heiiiia í (íleiilioro. Christniann ólzt uim>

i fæðingarbæ .síiuini, og eftir að hann eltizt. vann liaiin

við algenga sveltavinnu. Hann var kvaddur i Canada-
herinn 5. janiiar 191S og var við lieræfingar uiii tíiiia i

Brandon. en sendur til England.s 12. febrúar. Eftir

stutta viðdvöl á Knglandi. fór hanii til Frakklands. >ki|i-

aður í 127. herdeildina. Hann var í orustununi við .\iii-

iens. .\rras og Cainbrai. i bardaganuin norður af Caiii-

brai, 1. október 191.'^. særðist liann af .sprengikúlubroti.

er hann fékk i höfuðið, og dó sanistundi.';. Chri.stinann

var iiiaður i stærra lagi. hraustlogur og vol vaxinn. Hann
VMV stilliiiganiiaður. hafði farsælar gáfur h.l' \ar fiálner-

li ga :-amvizkusaimir. Hann var tryggiir viniini símim og

átti enga óvini. Móðu .sinni góður sonur og lét sér ant

uni. að henni liði í^ein bezt. Tvö al.systkini og fimm hálf-

systkini á hann á lifi og oru tvö búsett á íslandi.

DAVÍÐ ALBERT WESTMANN.

Sonur þeirra Bjarna kauiuiianns AVestnianns í Chui-oh-

bridge, Sask., Davíðssonar frá l>oivaldsstöðum i Stað-

arhreppi í Hi'inavatn.s.sýslu, Bjarnasonar, og Tngibjargar

(TUðmundsdóttur prests að Arnarbæli i -irnessýslu, John-

sens. Hann var fæddur að Churchbridge árið 1893 og var

einkasonur foroldra sinna. Hann var kvaddur í herinn

snemnia ársin.s 1918 og innritaði.st við 15. eanadisku vara-

liðssveitina. Til Englands fór hanii 18. niarz um vorið

og var bar við heræfingar bangað til i júlíinánuði. Var
liann ]já sottur liar til náins við "Signar'-skóla, er tilsögn

veitir i ]ivi, að færa fregnir með táknuni og veifum. Var
liann fullnuma við skólann um liað bil sem voimahlcð
\ai' sett. Dvaldi hann .svo á Englandi þann votur. En
vorið eftir voiktist hann af hinni skivðu siiönsku voiki.

er liá gokk í liriliúðunuin, og lézt i'ir veiki lioini á Ripon-

spítala i .lórvíkurliéraiM ;'i Kiiglainli l."i. iuai 1919. Davíð
var liinn mosti ofiiisiiiltur.
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Eftir scra Giitti'nii ii nttDiinssoii.

I. Augnami^ samherja. — Friðartillögur

Wilsons.

Kærumálin uiOu nokkuð margvísleg og

flókin, þau er fram voru borm, ýmist á þessa

hlið eða hma, í styrjöldmni; en í laun og

veru var þó deilan aðems um eitt efni baeð:

fyrst og síðast. Þrætuephð var sjálfur hern-

aðarandmn prússneski. Sá ófögnuður haíði

raskað friði Norðurálfunnar í heilan ni.^nns-

aldur og betur til; hafði eignast hámæltann

og svæsmn talsmann, þar sem Vilhjálmur

keisari var; hafði brotist út og magnast í

vígbúnaði svo ægilegum, að öðrum ríkjum

stóð hmn mesti stuggur af. Þau sáu þann

kost vænstan, að hervæðast og bindast trygð-

um til varnar.

Auðvitað hefn' hernaðardýrkunm jafnan

átt sér talsmenn hjá flestum þjóðum; og sá

ójöfnuður, að máttug ríki ásælist lönd og

héröð í krmgum sig, slái á þau eign smm
eftir vild og láti þau ganga hrossakaupum

að íbúum þeura fornspurðum, hann hefir

venð í för með heimsmennmgunni ems og

ramaukm ættarfyigja og spilt friði þjóðanna

hvað eftir annað frá fyrstu líð alt fram á

þenna dag. Þessir hlutir voru engin upp-

fundnmg eða séreign Þjóðverja. En hér er

sökin, sem varla verður þvegin af herjörl-

iinum prússnesku. Einmitt um þær mundir,

þegar fnðarstefnan var að komast á góðan

rekspöl víða með kristnum þjóðum og var

jafnvel orðin vænleg um góðan árangur —
hefði hún fengið að njóta sín — þá óx of-

Tnetnaður þýzkra leiðtoga um allan helming.

Hernaðarstefnunni var skipað í öndvegi,

lofsungið í orði, þjónað í verki sem mest

mátti; hún var tignuð eins og arfgcngt ágæti

Þjóðverja, er gæfi þeim rétt til ásælni og yf-

irráða. Hún komst í þann algleyming, er

ógnaði grannaþjóðunum meir og meir, blés

að ófriðarkolum um alla Norðurálfu og hratt

af stað þeirn stórkostlegustu vígbúnaðar-

samkepm, sem sögur fara af.

Af þessu leiddi svo aðvitað það, að Norð-

urálfuveldin voru komin í tvennar herbúðir

löngu fyrir ófriðinn. Annars vegar voru

"Miðveldin" svonefndu, n.eð Þjóðverja í

broddi fylkingar, en á móti voru "Samherj-

ar eða "Bandaþjóðirnar", það er að segja

Frakkar, Rússar, Englendingar og aðrar

smærri þjóðir. Þverúðin jókst með ári

hverju, og sló að lokum í blóðuga styrjöld,

þegar Þjóðverjar höfnuðu sáttagerð fyrir

hönd Austurríkismanna í deilu beirra við

Serba út af morði Ferdinands ríkiserfingja.

Deila sú var ekki nema tilefnið. Þar á bak-

við lá vígbúinn ofmetnaður Þjóðverja, sem
Bandaþjóðirnar vildu nú >.kki þola lengur

yfir höfði sér. Hugðust þær nú a5 gera út

um það, í eitt skifti fyrir öll, hvort slíkur ó-

frelsisandi og vígahugur ætti framvegis að

hafa yfirráð yfir heimsmennmgunni, eða sigr-

ast að fullu. Fyrir þá sök voru Samherjar

ófáanlegir til að leggja niður vopnin, fvr en

hervaldið prússneska væri með öllu brotið

á bak aftur.

lEn jafnvel þótt aðalaugnamiðið væri nú

þetta, sem nú var lýst, þá urðu sigurvonirn-

ar því háfleygari, sem ófnðurmn stóð lengur

yfir. Eftir því sem hríðin versnaði og flein

og fleiri þjóðir lentu í henni, en fórnfæring-

arnar urðu æ meiri og átakanlegri, eftir því

fór sú tilfinning að láta meir og meir á sér

bera, bæði hjá háum og lágum, að sigurinn

mætti með engu móti mistakast — að eitt-

hvað stærra og dýrmætara, heldur en koll-

vörpun þýzka hervaldsins, yrði að koma fyr-

ir manndauðann allan og hörmungarnar.

Fyrir lítið kæmi slíkar brennifórnir, fanst

mönnum, nema himinborm blessunaröld,

með nýum himni og nýrri jörð, nsi eins og

fuglinn Föni.x upp úr öskunni.

Hugsun þessi heillaði hjörtu almennings í
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öllum löndum Samherja, sem von var. Hún

tók á sig ýmsar myndir. Það þótti ekki leng-

ur nægilegt að sigra herjarlana þýzku; hern-

aðarandinn þurfti að sigrast hjá öllum þjóð-

um, stríð og styrjaldir að leggjast niður;

heimsmáHn þurftu að komast í annað og

friðvænlegra horf. losast við leynibrall alt

og ásælni og sérhvað annað, sem áður hafði

raskað heimsfriðinum; smáþjóðirnar áttu

að njóta réttar og sjálfstæðis óhultar; al-

múginn, sem svo mikið hafði lagt í sölurnar,

bæði í ófriðarlöndunum og víðar, átti að

öðlast betri kjör, en félagsleg rangindi öll og

stéttarígur að falla niður; kristnar hugsjón-

ir áttu framvegis að ráða lögum og lofum á

sviði þjóðmálanna. I einu orði sagt, hrika-

leikurinn, sem yfir stóð, átti að verða "stríð

til að enda öll stríð", úrslitabarátta milli

hernaðarandans og friðarstefnunnar.

I þessum fögru myndum birtust sigurvon-

irnar í ræðu og riti hjá flestum leiðtogum

Bandaþjóðanna. Blöð og tímarit voru full

af líkum spádómum, en stjórnmálamennirn-

ir lofuðu þessari eftirvæntu gullöld friðarins,

hver í kapp við annan. Allir vildu leggja

þar orð í belg, að því er 'virtist, en þó fór

von bráðar um hugarstefnu þessa eins og

flestar aðrar, að hún þurfti að eignast ein-

hvern sérstakan talsmann eða merkisbera,

sem öðrum fremur væri betur til þess fall-

inn, ekki aðeins að beita sér fyrir málinu.

heldur jafnvel í eigin persónu að verða

nokkurskonar sýnilegt merki hugsjónanna,

sem til grundvallar lágu. Maður sá, er fyrir

valinu varð, var Wilson Bandaríkjaforseti.

Sú tilhneiging er almenn og virðist eiga

sér djúpar rætur, að vilja sífelt finna tákn

eða persónugerfing stefnu hverrar í ein-

hverjum vissum manni. Svo hafði farið

þegar í byrjun stríðs, að allra augu voru fest

á Vilhjálmi Þýzkalandskeisara. Mönnum
fanst eins og þar stæði sjálfur vígahugur

Þjóðverja holdi klæddur, svo herskálegur

þótti maðurinn, bæði í orðbragði, sjón og

allri reynd. Og fáir munu neita því, að Vil-

hjálmur hefir verið mæta vel til frægðar þess-

arar fallinn um ýmsa hluti. En alveg eins og

sá maður var í einu hljóði kjörinn mgrkis-

beri vígstefnunnar, og varð að sýnilegu

tákni hennar í augum almennings, svo fór

í gagnstæðri grein um Wilson forseta, þega'-

fram í sótti; hann gat sér þann orðstír um
allan hinn mentaða heim, svo að segja — að

minsta kosti meðal almennmgs — að hon-

um væri öllum mönnum betur trúandi fyrir

friðarmerkinu. Það kom eins og af sjálfu

sér. Wilson þótti frábærlega vel að þeim

heiðri kominn, bæði vegna kenningar sinnar

og framkomu, en ekki síður fyrir þá sök, að

afstaða Bandaríkjanna við ófriðinn var

nokkuð með sérstöku móti.

í ófriðarbyrjun voru Bandaríkin eðlilega

hlutlaus. Deiluefnið kom þeim lítið við. eða

svo fanst öllum meginþorra þjóðarinna:'.

Það var auðséð þegar frá upphafi, að Wil-

son langaði til að eiga einhvern góðan 05
mikilvægan hlut í sáttagerðinni. Hann bauðsi

til að bera fnðarboð á milli þjóðanna, sem

lent hafði saman, en því boði var ekki sint.

Og síðar meir, þegar Þjóðverjar tóku að

veita Bandaríkjamönnum ýmsan ójöfnuð og

smán, sem ilt var að þola — þegar landar

Wilsons höfðu tugum saman týnt lífi, fyrsc

á farþegaskipinu Lúsitaníu og síðan á ýms-

um kaupförum öðrum, sem þýzku kafbát-

arnir söktu fyrirvaralaust, þvert ofan í al-

þjóðalög — þá sýndi Wilson af sér svo fá-

heyrða stillingu og þolinmæði, að ýmsum
leiðandi Ameríku mönnum þótti nóg um, og

kölluðu heigulskap.

Eina list kunnu herjarlarmr flestum mönn-

um betur; þeir höfðu sérlega gott lag á að

afla sér óvina. Ekki hættu þeir við fyr en

þeir voru búnir að koma Wilson og þjóð

hans út í ófnðinn á móti sér. Jafnvel sá

fnðsemdarmaður gat ekki þolað mátið leng-

ur, þegar Þjóðverjar með kafbátahernaði

sínum skoruðu Bandaríkm á hólm, ef svo-

mætti að orði kveða. Þetta gerðist snemma
á árinu 1917. Varla þarf að orðlengja það

hér, hve rösklega var til víga gengið af hálfu

Bandaríkjamanna, þegar til þess kom; en

hitt kemur meir við þessa sögu, að Wilson

forseti, staddur mitt í rimmunni, þegar hún

var sem allra skæðust og tvísýnust, gerði

sér far um að hafa orð fyrir samherjum sín-

um um friðarmálin; leitaðist við að lýsa svo

hugsjónum þeim, sem barist skyldi fynr, að-
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rétthugsandi menn með öllum þjóðum gætu
fallist á orð hans og fylkt sér undir það frið-

armerki.

Og honum tókst það mæta vel. Bæði var

það, að Bandaríkm voru laus við gamlar

erjur og þjóðaríg Norðurálfunnar og gerðu

ekkert tilkall til sigurlauna, hvorki í löndum
né lausum aurum; en auk þess var forsetinn

alkunnur að hógværð og friðarást, spakur

að viti og orðhagur. Bar því meginþorri

manna sérlega mikið traust til hans um lönd

öll, og flestir urðu hrifnir af fegurð og há-

fleygi kenningarinnar, sem hann flutti.

Áhrif Wilsons náðu ekki aðeins lil Banda-

þjóðanna, heldur bárust orð hans smátt og

smátt til eyrna lýðsins í óvinalöndunum líka.

Samherjar 'óku það ráð til að flýta fyrir

friði, að þeir prentuðu kafla úr ræðum Wil-

sons á þýzku pg stráðu pésunum úr loftför-

um yfir borgir og herbúðir óvinanna. Var

það gert í því augnamiði, að almenningur í

þeim löndum gæti fengið réttari hugmynd
um friðarkröfur óvina sinna og orðið því

fúsan til að gefast upp. Ráðið hreif að ein-

hverju leyti, ems og sjá mátti meðal annars

á því, að herjarlarnir brugðust reiðir við,

og hótuðu hefndum, ef þessu væri haldið

áfram. En þegar Miðveldm fóru í síðustu

vandræðunum að biðja sér griða, þá var

það jafnan tilskilið, að meginatriðin á

stefnuskrá Wrlsons væru höfð að heimildum

í sáttagerðmni.

iFriðarstefnu sína birti Wilson í ræðum,

er hann flutti við ýms tækifæri, einkum eftir

að Bandaríkin voru komin í ófriðinn. Megin-

atnðm er að finna í tveim eða þrem ræðu-

köflum, og verður þá fyrst að telja "fjórtán

punktana" nafnfrægu, því að gremir þær

vöktu mikla eftirtekt þegar í stað, og um-

ræður, sem enn í dag eru varla til lykta

leiddar. "Punktarnir fjórtán" hlutu !ang-

mesta frægð af öllu því, sem lagt var til

friðarmálsins áður en vígum Imti; og hafa

þeir orðið fyrir afar misjöfnum dómum,
bæði sjálft innhaldið og ekki síður hitt,

hverja útreið þeir hafi fengið á friðarþing-

inu. Um þá hluti verður ekki dæmt með
sanngirni, nema litið sé á það, hvernig á

stóð, þegar Wilson þirti þessar fjórtán

greinir.

Nokkrum sinnum, á meðan Miðveldin

báru hærra hlut á vígvöllunum, höfðu

stjórnir þeirra þreifað fyrir sér um friðar-

horfurnar, ofur varlega þó og varla nokk-

urntíma með beinu tilboði. Oftast var það
gert á þann hátt, að ráðherra einhver eða

stjórnarformaður, eða sjálfur kanslarinn,

stundum í Berlín, en oftar þó í Vínarborg,

flutti hjartnæma ræðu um það, hve ófriður-

inn væri skelfilegur og hve fús Miðveldin

væru til sátta. Þeir forðuðust jafnan eins og
heitan eldinn að nefna kröfur sínar eða

bjóða nokkur ákveðin friðarboð, en töluðu

fremur um fulltrúafundi til að ræða máhð.
Þetta var eðlilegt, þar sem þeir ætluðu sér

auðvitað að hafa sem allra mest upp úr sig-

urvinningum sínum, og vildu því ekki spilla

fyrir sér í byrjun með því að sýna, hvað
undir bjó. Það duldist þó engum, að þeir

ætluðu sér æði mikið fyrir snúð sinn. Venju-

legast voru þeir að búa sig undir harða sókn

einhversstaðar, um leið og þeir töluðu fag-

urt um sættirnar, og stundum spilti keisar-

inn fyrir tilraunum undirmanna sinna, með
því að flytja í sömu svifum einhverja af sín-

um digurmannlegu ræðum um "sverðið

góða", um "sigursældirnar", um "vegleg-

an" eða "sterkan" frið og annað þvíumlíkt.

Öllum friðarbendingum Miðveddanna svör-

uðu Samherjar á svipaðan hátt — með opin-

berum ræðum einhverra málsmetandi

manna. Bentu þeir þá jafnan á vígahug og

gorgeir Þjóðverja, og töldu ógerning að
semja frið, fyr en sá andi, með hervaldinu,

sem hann hafði skapað, væri hvorttveggja

sigrað að fullu. Að ganga til friðarstefnu

á meðan Prússar hrósuðu sigri — sagði

Lloyd George, forsætisráðherra Englend-

inga — væri eins og að smeygja hálsinum í

snöru óvmar síns og semja svo við hann um
lífgjöfina.

Aðrar raddir fóru þó að heyrast frá Mið-

veldunum; þegar fram í sótti. Fólkið var

orðið dauð-uppgefið á styrjöldinni; vildi

fyrir hvern mun komast að einhverjum sætt-

um, ef ekki með sigri, þá sigurlaust. Til-

finning þessa túlkuðu Sósíalistar í ræðu og
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riti — eða nokkur hluti þess flokks. Þeir

vildu láta leggja niður vopnin og semja frið,

án sigurs, og kröfulaust á báðar hliðar.

Tillaga þessi fékk góðan byr meðal ger-

breytingamanna í öllum löndum, og þá ekki

sízt á Þýzkalandi sjálfu, þegar að krepti. Þó

kom það flestum mönnum á óvart, þegar

Ríkisdagurmn (sambandsþing Þjóðverja),

samþykti, 19. júlí 1917, skorinorða friðar-

tillögu, er mÆJti með skjótum sáttum, "án

fébóta og án innlimunar". Með öðrum orð-

um, að hertekin héröð yrðu laus látin, en

sakir allar og skaðabótakröfur félli niður.

Ekki skal um það dæmt hér, hvernig sam-

þykt þessi hafi verið tilkomin, hvort hún

hafi verið í einlægni gerð eða ekki. Ríkis-

dagurinn réði ekki gerðum stjórnarinnar

hvort sem var. En svo mikið er víst, að slík-

ur friður gat ekki komið til mála, á meðan

leiðtogarnir öðruhvoru megin gerðu sér

nokkra von um sigur. Samherjar vildu ekki

taka í mál að láta hereydd lönd, eins og

Norður-Frakkland og Belgíu, bíða tjónið alt

og skemdirnar bótalaust; en tillagan um frið

"án innlimunar" var nokkuð óákveðin, og

ekki fullnægjandi, nema héröð, sem hér-

numin höfðu verið í fyrri styrjöldum og síð-

an innlimuð, eins og Elsass-Lothringen eða

Pólland, væru nú látin laus aftur.

Svo litu Samherjar á málið. En að þýzk-

ir herjarlar voru ekki gen^nir í endurnýj-

ungu lífdaganna, það sýndi meðferð þeirra

á Rússum nokkru síðar. Snemma á árinu

1917 hafði orðið stjórnarbylting í Rúss-

landi, eins og kunnugt er. Þar voru dylgj-

ur miklar með flokkum og leiðtogum fram

á haust, og alt í óvissu, hverjn- verða myndu

að lokum ofan á. Byltingaflokkurinn,

Bolshevikar svonefndir, notuðu sér fnðar-

þrá fólksins; þeir gerðu einkunnarorðin

:

"engin innlimun og engar fébætur", að meg-

inatriðum stefnu sinnar; hétu alþýðunni

skjótum friði, ef sinn flokkur fengi völdin.

í nóvembermánuði veltu þeir Kerensky-

stjórninni frá völdum og tóku sjálfir taum-

ana.

Þjóðverjar fóru þegar að ræða frið við

Bolshevika, sem vildu fyrir hvern mun kom-

ast að sættum við Miðveldin, til þess að hafa

því meira bolmagn heima fyrir. Tóku því

rússnesku leiðtogarnir, Lenm og Trotzky,

sáttaboðinu fegmsamlega, en kváðust þó

ekki mundu ganga að neinum afarkostum

fyrir hönd þjóðar smnar. Var svo samið

um vopnahlé 3. desember; en fulltrúar

beggja málsaðila komu saman litlu síðar í

Brest-Litovsk, litlum bæ á landamærum Pól-

lands. Þjóðverjar birtu kröfur sínar þegar

í fundarbyrjun, og voru þær í stuttu máli

þessar: Skyldi Þýzkaland hafa umráð yfir

hveitimarkaði Rússa í fimtán ár, en hveitið

var aðal-útflutningsvara þeirrar þjóðar, eins

og kunnugt er. Þar á ofan heimtuðu Þjóð-

verjar tollfrían aðgang að mörkuðum Rúss-

lands með allar sínar vörur. Þetta tvent

þýddi auðvitað það, að Þýzkaland fengi full

yfirráð yfir verzlun Rússa og iðnaði. Þar á

ofan kváðust Þjóðver]ar mundu halda lönd-

iim þeim, sem þeir höfðu unnið af Rússum

í stríðinu. Það voru héruðin Kúrland, Est-

ónía, Lívónía og rússneski hlutinn af Pól-

landi. Svæði þetta, sem Þjóðverjar vildu

innlima, nam hundrað og tuttugu þúsund

fermílum og taldi tuttugu og fimm miljónir

íbúa, eða betur til. Það \ar að ummáli full-

ur fiórði partur af Rússaveldi í Norðurálfu,

eða fullur þriðjungur að fólkstölu. Svona

mikils mat þýzka stjórnin samþykt ríkisdags-

ins um réttlátan fnð "án innlimunar eða fé-

bóta". Og cllir gátu séð, þegar Bolshevikar

birtu heinVnum kröfur þessar, á hveriu Sam-

herjar mættu eiga von, ef Miðveldin fengju

sigur á Frakklandi og Italíu.

Trotzky og Lenin mölduðu auðvitað í

móinn lengi vel. Sögðust þeir aldrei sknfa

undir aðra eins kosti; en þeir voru komnir

með "hálsinn í snöruna", búnir að spilla

fyrir sér vörninni, og gátu ekki veitt Þjóð-

verjum viðnám. Eftir all-langt stapp sá

Lenin sér þann kost vænstan, að ganga að

kröfum Þjóðverja.

Meðan á þessu stóð, tóku Þjóðverjar að

flytja hersveitir sínar austan að vestur á

Frakkland, drógu þangað ógrynni af a!s-

konar herbúnaði og bjuggu sig undir harða

sókn á því svæði. Notuðu sér auðvitað bil-

un Riissa. Samtímis mátti hlera fnðarboð

úr þeirri átt, óbein að vísu og ekki sem skil-
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merkilegust, en miklu aðgengilegn en áður.

Þeir virtust vera til með að !áta Elsass og

Lothrmgen laus við Frakka, "ef íbúarmr

vildu". Usla þann, er þeir höfðu gert á

Frakklandi og Belgíu, skyldi bæta með fé

því, er kæmi fyrn- þýzku nýlendurnar í

Afríku. Buðust jjeir einnig til að ráðstafa

hernumdum héröðum á austursviðinu með
rýmilegum kjörum.

Markmiðið var auðsjáanlegt. Þjóðverj-

ar hótuðu harðri atiögu að vestan, en von

þeirra um nokkurn úrslitasigur þeim megin

var ekki sem öruggust. Kusu þeir því heldur

að bjóða Samherjum nokkurnveginn sæmi-

leg kjör, en ná sér aftur niðn á Rússum, sem

nú voru berskjaldaðir. Með þessu móti

gátu þeir fært út kvíarnar mikillega, aukið

bæði lönd sín og verzlunarmagn. En tillög-

ur þessar fengu næsta lítinn byr meðal Sam-
herja. Jafnvel Sósíalistar og aðrir talsmenn

verkaiýðsins, sem áður höfðu verið ákafir

flytjendur fnðarmálsins, vildu nú ekki líta

við öðrum eins sáttaboðum, eftir að herjarl-

arnir voru búnir að sýna, með aðförum sín-

um í Brest-Litovsk, hvað undir bjó.

Lloyd George svaraði friðarbendingum

þessum í ræðu, sem hann flutti á þingi

enskra verkamanna í fyrstu viku janúar

1918. ítrekaði hann friðarkröfur Samherja

og tók sérstaklega fram, að til lítils væri að

semja við Þjóðverja fyr en stjórnarfar

þeirra væri orðið frjáislegra — komið úr

greipum keisarans og herjarlanna. en í

hendur þjóðarinnar sjálfrar. Þetta var

hverju orði sannara. Ofmetnaðurinn og ó-

freisið höfðu haldist í hendur í Þýzkalandi.

Þjóðin réði engu. Ráðherrar báru ábyrgð

fyrir keisara, en ekki fynr ríkisdeginum, en

keisarinn fullur af vígadrambi og rígbund-

inn við herskapinn. Að síðustu var jafnvel

komið svo, að hvorki ríkisdagur né stjórnar-

deildir né jafnvei sjálfur keisannn höfðu

nokkur veruieg völd. Herforingjarnir réðu

lögum og iofum í landinu, sögðu stjórninni

fynr verkum, bæði um hernaðinn og fnðar-

máiin. Friðurinn gat aldrei orðið tryggur á

meðan þýzka þjóðin bjó við annað eins

stjórnarfar.

Þegar hér var komið sögunni, var orðið

nauðsyniegt að Wiison forseti legði fram á-

kveðnar tiiiögur, frá sjónarmiði sinnar þjóð-

ar, í fnðarmálmu. Hugsjónunum hafði

hann lýst áður mjög faguriega, og sett fram

ýmsar meginregiur. Ein þeirra var fólgin í

orðinu "sjálfsákvörðun" — sú kenning, að

sérhver lýður hefði fulian rétt á að velja um
yfirráðin, er hann viidi lifa undir. Orðið

reyndist vængjað; það fiaug um heim allan

og hafði ósegjanlega mikil áhrif, bæði í sögu

friðarmálanna og jafnframt á ýmsa viðburði

aðra. — En nú þurfti Wiison að iýsa af-

stöðu sinni við málið, eins og það lá fyrir,

ræða einstök atnði þess frá praktisku sjón-

armiði. Hailaðist hann að tillögum Sósíal-

ista um bótalausan frið? Eða vildi hann nú

sinna bendmgum Þjóðverja og semja frið

við Miðveldin á kostnað Rússlands og Balk-

anríkjanna? Eða var hann samþykkur kröf-

um Samherja? Þetta var afarmikilvægt

mál, eins og á stóð. Þjóðverjar fengu hálfu

meira bolmagn á vígsvEðum Frakklands,

þegar Rússar biluðu; ná voru þeir að búa

sig undir harða sókn, og það var lítt hugs-

aniegt, að Samherjar gætu varist, hvað þá

sigrað, nema Bandaríkin veittu þeim iið af

aiefli. Þeir gátu því varia nsið öndverðir

á móti friðarstefnu Wilsons, hver sem hún

væri.

Óefað hefir Wilson gert sér fuila grein

fyrir vanda þeim hinum sérstaka og mikil-

væga, sem honum var nú á höndum í máli

þessu. Enda lét hann ekki standa á sér.

Hann ávarpaði báðar deildir congressins í

þinghúsinu í Washington 8. janúar 1918;

gerði hann þar nýja og skilmerkilega grein

fyrir fnðarstefnu sinni, liðaði málið sundur

í atriði þau, er síðan eru fræg orðin og

nefnd hafa verið "punktarnir fjórtán". Attu

greinir þær að vera mergurinn málsins í

sáttatillögum Bandaríkjanna. "Punktarn'.r

eru að efni tii á þessa ieið

:

1

.

Opinberir friðarsáttmálar og til þeirra

stofnað opinberiega; skal þeim á engan veg

haggað eftir á með leyniiegu samkomuiagi

nokkurra þjóða, heldur skulu heimsmálin

ætíð rædd og afgreidd berlega, fyrir allra

augum.

2. Al-frjáls og óhindruð sigiing um heims-
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höfin, hvoit heldur er á friðartímum eða ó-

friðar, nema í landhelgi sé, eða sjóvegum

einhverjum sé lokað með alþjóða ráði til að

framfylgja algildum sáttmálum.

3. Afnám á verzlunarhöftum öllum, eftir

því sem unt er, og lögleiðmg jafnréttis í við-

skiftahögum allra þeirra þjóða, er aðhyllast

friðarsáttmálan og koma sér saman um að

halda honum uppi.

4. Fullnægjandi tryggingar gefnar og

teknar fyrir takmörkun á vígbúnaði allra

þjóða, alt niður að því lægsta marki, sem

samrýmst getur óhultleik heima fyrir í landi

hverju.

5. Frjálsleg, sanngjörn og algerlega óhlut-

dræg afgreiðing á nýlendukröfum þjóðanna,

strangiega bundin þeirri meginreglu, að í úr-

skurði allra slíkra mála um yfirráðin, þá

skuli hagsmunum íbúanna jafnmikill gaumur

gefinn og réttmætum kröfum stjórnar þeirr-

ar, er tilkallið gern\

6. Lausn allra rússneskra héraða úr hers-

höndum, og sú lúknmg á öllum málum

Rússa, að þeim megi auðnast, með góðri og

frjálslyndri aðstoð hinna heimsþjóðanna, að

ráða óhindraðir fram úr einkamálum sínum

og velja sér það stjórnarfar og þá stjórn-

málastefnu, sem þeim bezt líkar, en jafn-

framt séu þeir velkomnir í samfélag með
öðrum frjálsum þjóðum og eigi heimtmg á

hverskonar hjálp, sem þeir þarfnist og æski

sjálfir eftu'.

7. Allur heimurmn mun kannast við það,

að Belgía verði að losast úr hershöndum og

öðlast fulla viðreisn, án nokkurrar tilraunar

til að skerða fullveldi það, sem henni ber,

eins og hverri frjálsri þjóð annan.

8. Öll héröð Frakka skyldu laus látm og

hereyddum landshlutum viðreisn veitt; en

ranglætið, sem Frakkar urðu fyrir af hendi

Prússa árið 1871, í sambandi við Elsass-

Lothringen, og raskað hefir heimsfriðnum í

nærfelt fimtíu ár, skyldi leiðrétt, svo að fnð-

urinn veiði trvgður af nýju, til góðs fyrir

alla.

9. Lagfæra skyldi landamörk Italíu, og

setja þau þar sem þjóðir skilur, eftir glöggum

unimerkjum.

10. Þjóðflokkum Austurríkis og Ung-

verjalands vildum vér unna varðveitingar cg

viðreisnar á stöðu þeirra meðal þjóðanna,

og skyldi því veita þeim fullan kost á sjálf-

stæðisþroska þjóðlegum.

11. Rúmenía, Serbía og Svartfjallalp.nd

skyldu losuð undan útlendu hervaldi og við-

reisn veita hernumdum héröðum þe:rra

þjóða; Serbíu skyldi veita frjálsan aðgang

að sjó; afstaða Balkanríkjanna hvers \ið

annað ákveðin á vingjarnlegan hátt, eftir

sannsögulegum ummerkjum þjóðernis eða

lýðhollustu, en alþjóðatrygðir veittar fyiir

því, að Balkanríkin haldi landeignum sínuin

óskertum og sjálfstæðinu líka, bæði um
þjóðmegun og stjórnarfar.

12. Tyrkjaveldi því, sem nú er, skyldi

ráðstafað á þann hátt, að tyrkneski hlutinn

fái vissu fyrir öruggu sjálfstæði, en aðnr

þjóðflokkar skýlausa trygging fyrir óhuU-i

lífi og óáreittum sjálfstæðisþroska. En

Hellusund skyldi opnað um aldur og æfi til

frjálsrar umferðar skipum og kaupskap

allra þjóða.

13. Stofnað skyldi sjálfstætt Pólverja-

ríki, umlykjandi öll þau héröð, sem áreið-

anlega eru bygð af Pólverjum; skyldi það

hafa frjálsan og öruggan aðgang að sjó, en

landeignir þess og sjálfstæði skyldi tryggja

með alþjóða-sáttmálum.

14. Mynda skal almennan félagsskap með
þjóðunum, bundinn ákveðnum sáttmálum

með því augnamiði, að gefa sameiginlega

trygging fyrir óskertum landeignum og póli-

tísku sjálfstæði allra ríkja, hvort heldur eru

stór eða smá.

Auðséð er, að þrent vakti fyrir Wilson

forseta, þegar hann samdi greinir þessar.

Hann leggur mesta áherzlu á umbætur þær.

sem stuðlað geti að almennum friði. Um
það efni hljóða fyrslu fimm liðirnir, og sá

fjórtándi. Flestum kröfum Samherja vill

hann veita lið, en fara þó fremur vægilega

í þær sakir. Notar orðið "skyldi" (should),

en ekki "skal" eða "verður" (must), þegar

ræðir um kröfur Frakka eða endurreisn Pól-

verjaríkis eða ráðstöfun á Tyrkjalöndum

eða Balkanmálunum. Og þar í liggur þnðja

atriðið. Hann vill veita Miðveldunum sæmi-

leg friðarkjör og allmikið svifrúm til samn-
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inga. Ekki er beinlínis fanð fram á sundur-

liðun Austurríkis eða Tyrkjaveldis, heldur

aðeins lagt til, að undirsátar þeirra ríkja öðl-

ist meira sjálfsforræði. Þjóðverjum er synj-

að um leyfi til að kúga Rússa í verzlunarsök-

um, en jafnframt er lagt bann við að sams-

konar kúgun verði beitt við Miðveldm. Svip-

að þessu má segja um önnur mál, sem um
ræðir í "punktunum". Wilson vildi því sjá-

anlega veita Miðveldunum kost á rýmilegri

sáttargerð, þegar þau voru að búa sig undir

nýtt blóðbað á vestursvæðinu. Og enginn

vafi er á því, að hefði tilboðinu verði sint á

þeim tíma, þá hefðu samningar tekist á þess-

um grundvelli — því að Bandaríkin máttu

sín mikils um friðarmálið, eins og sakir

stóðu. Og þá hefðu Miðveldin borið miklu

ríflegn hlut frá borði, heldur en raun varð á

að síðustu, auk þess sem komist hefði venð

hjá öllum hernaði síðasta ársins, með mann-

dauðanum og eignatjóninu, sem þar kom í

aðra hönd.

I löndum Samherja fengu tillögur Wilsons

þegar ágætan byr hjá flokkum þeim og leið-

togum, er næst stóðu alþýðunni. Stjórn-

endurnir veittu þeim líka samþykki sitt,

en fremur dræmt þó. Hefðu þeir víst kosið

harðari kröfur á hendur Miðveldanna; og

engin þeirra myndi hafa farið jafn ákveðn-

um orðum um liðsinnið við Rússa. Bretum

fanst höggvið býsna nærri sjóvarnarstefnu

sinni í liðnum um frjálsa sigling á ófriðar-

tímum. Sumir leiðtogar Frakka höfðu nokk-

urn ýmugust á hugsjónastefnu Wilsons.

"Hann talar eins og Jesús Kristur," er haft

eftir Clemenceau st)órnarformanni. Og þeg-

ar fregnin kom um "punktana", á sami mað-

ur að hafa sagt: "Er nú Wilson búinn að

gefa okkur fjórtán boðorð? Drottinn sjálf-

ur hafði þau ekki nema tíu!" — Þó var

greinunum gefið jákvæði í þingum og stjórn-

arsöium beggja ríkjanna.

En útreiðin varð öll önnur, á þessum tíma,

hjá stjórnendum Þýzkalands. Þeir brugðust

reiðir við; hótuðu jafnvel því, að ef ekki

væri hætt að strá flugritum Samherja yfir

þýzka jörð — þar áttu þeir sérstaklega við

þessa síðustu ræðu Wilsons — þá skyldi

hver sá flugstjóri "skotinn í kurl", sem

handsamaður yrði og uppvís að slíku at-

hæfi. Sjálfir höfðu þó Þjóðverjar óspart

notað flugritasendingar, bæði á ítalíu og

víðar — en það kemur ekki við þessa sögu.

En hitt varð auðséð, að þeir vildu síður

sleppa friðarkenningu Wilsons í heilu lagi

við aiþýðuna.

Tillögurnar fjórtán voru þó opinberlega

teknar til umræðu, bæði í Berlín og Vínar-

borg. Czernin greifi svaraði fyrir hönd
Austurríkis. Ræða hans var mild og frið-

vænleg. Hann sagði, að stefna Wilsons

kæmi svo nærri sjónarmiði Austurríkis, að

vel mætti ieita um sættir á þeim grundvelli.

En Hertling, ríkiskanslari Þýzkalands, hafði

orð fyrir sinni stjórn. og söng við annan tón.

Fyrstu fjóra "punktana" sagðist hann geta

undirskrifað "vandræðaiaust", en meira

ekki. Ræðan var þrungin gorgeir og sigur-

drambi, og auðséð, að Þjóðverjar þóttust

eiga allskosti við óvini sína. Þeir voru enn

að hugsa um sigurlaun og þóttust geta hald-

ið vinningum sínum í Rússlandi. Var tiiboði

Wilsons þar með hafnað af Miðveldunum að

því sinni, því að Austurríkismenn urðu auð-

vitað að iúta Þjóðverjum.

Gekk svo friðarrrjálið þann veg, sem

Þjóðverjar viidu. 18. febrúar sendu þeir

lið sitt, það er eftir stóð að austan inn á

Rússland, þess erindis að kúga Rússa til

friðar. Það var létt verk. Þeir komu í opna

skjöldu Boishevikum hvarvetna, því að föng

voru engin til varnar. Bolshevikar sáu þann

kost vænstan, að þiggja grið af Þjóðverjum.

Gengust þeir undir friðarkröfurnar, sem nú

voru talsvert harðari en í fyrstu, og stað-

festu friðinn með undirsknftum sínum í

Brest-Litovsk 3. marz. Fáum dögum síðar

varð Rúmenía að semja frið við Miðveidin,

svipaðan þeim, sem Rússar höfðu hlotið.

En Þjóðverjar bjuggu sig nú af alefii undir

sóknina fyrirhuguðu vestur á Frakklandi,

því að nú þurfti að tryggja þýfið, sem þeg-

ar var fengið, eða bæta við. Áhiaupin hóf-

ust í marz ofanverðum og héldust uppi til

maíloka viðstöðulítið, með hernrsdarverkum

afskaplegum og manndrápi. Kúgunarfnður

Rússa og Rúmena, og síðan hnkaleikunnn

vestur á Frakkiandi — það voru svönn, sem
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heijarlainir gáfu við fnðartillögum Wilsons.

Þó vildu þeir í óförum sínum haustið eftir

byggja friðarkjör sín á sömu greinunum,

eins og ekkert hefði í skorist.

Auðséð var, að Wilson þóttist hafa rétt

til að endurskoða tillögur sínar, eftu' að

"fjórtán punktunum" var hafnað. Að mmstd

kosti tvisvar um sumarið birti hann nýjar

greinir, fjórar í hvort skifti, sem áttu að

vera meginreglur í sáttargerðinni. Voru

jjað sömu grundvallaratnðin og áður, aðems

tekin fram í styttra m.áli, og með almennum

orðum. En "reglur" \:æi náðu aldrei sömu

frægð eins og "punktarnir". Þeir vöktu.

eins og áður var sagt, meiri eftirtekt og náðu

meiri hylli en nokkuð annað, sem lagt var

til friðarmáianna á meðan stríðið stóð yfir.

Eins er enn ógetið um friðarkenning Wil-

sons. Um aðal-markmið stríðsins kom hon-

um vel saman við stiórnendur hinna Banda-

þjóðanna. Hervaldið prússneska þurfti að

sigrast, hvað sem öllu öðru leið, og hverfa

úr sögunni. Þetta liggur til grundvallar ;'

"punktunum", eins og sjá má á fjórðu grein-

inni sérstaklega. Og meginatriði þetta tók

hann fram við ýms tækifæri, meðal annara í

ræðu þeirri, er hann hélt 4. júlí 1918. Þar

fórust honum svo orð, að eitt aðal-augna-

mið Samherja væri: "Kollvörpun hvers þess

einveldis, er gæti eitt sér, með leynd og eftir

eigin vild sinni raskað friði heimsins — eða

ef því verði ekki kollvarpað um sinn, þá sé

það gert svo orkulaust, að engan saki." —
Hér hefir þá verið skýrt frá friðarmálun-

um, eins og þau horfðu við á öndverðu áii

1918. Hernaðarsaga þessa missiris verður

ekki rakin hér. En næst er að segja frá

atvikunum helztu, sem leiddu friðinn í garð.

II. Ófarir og friSarboð Miðveldanna.

I byrjun ágústmánaðar, árið 1918 hafði

orrahríðin geysað rétt fjögur ár, og var þá

enn ekki farið að rofa svo til í lofti neinstað-

ar, að almenningur manna, í löndum Sam-

herja að minsta kosti, gæti gert sér nokkra

von um sigur eða frið fyrir áramótin. Að
vísu var þýzka sóknin ógurlega vestur á

Frakklandi stöðvuð fyrir tveim mánuðum,

ósigur Austurríkismanna við ána Piave suð-

ur á Italíu orðinn sex vikna gamall, og Þjóð-

verjar rétt fyrir fáum dögum búnir að koll-

varpa sigurvonum sínum í nýju áhlaupi vest-

ur við Marne, þegar þeir biðu ósigur fyrir

Frökkum og Bandaríkjamönnum í orustunni,

sem kend er við Chateau-Thierry. Miðveld-

in áttu í vök að verjast á öllum vígsvæðum

í ágústbyrjun ; en alt um það þorðu fáir að

vonast eftir skjótum úrslitum, því að á-

hlaupa-hernaður af hálfu Samherja hafð:

oftast að undanförnu gefið lítið í aðra hönd

nema valkestina.

Árangurinn varð þó meiri að þessu sinni

en áður. Sigurinn við Chateau-Thierry

reyndist fyrirboði nýrra sigurvinninga, sem

voru hver öðrum stórkostlegn. Samherjar

ruddust áfram í hverri atrennu svo mílum

skifti, einkum að vestan, tóku fallbyssur

hundruðum saman, en fanga í tugum þús-

unda. Mönnum veitti erfitt heima fyrir^ að

átta sig á slíkum fregnum; þær líktust miklu

fremur kynjasögum en bláköldum sannleika,

eftir allar hörmungarnar, sem á undan höfðu

gengið. Og viðsjárvert var að gera sér of

háar vonir, því að ekkert virtist líklegra, ef

dæma skyldi eftir dýrt keyptri reynslu fyrri

ára, en að Miðveldin myndu koma herflokk-

um sínum fyrir í nýjum skotgröfum eftir

undanhaldið og verjast enn í langan tíma.

En í miðjan september fór að koma fram

í dagsljósið ýmislegt fleira, sem til heilla

horfði fyrir samherja. Það tók að vitnast á

ýmsum umm.erkjum, að Miðveldin voru

komin á heljarþröm, og einkum að Austur-

n'ki lá við að liðast í sundur eins og flaki

fvrir ósjóum. Eitthvert fyrsta táknið, þótt

undarlegt megi virðast, kom á daginn aust-

ur í Síberíu. Þar var fjölmennur flokkur her-

fanga frá Austurríki, sem Rússar höfðu tek-

ið snemma í ófriðnum og sent austur þang-

að til geymslu. Þeir voru Zecho-Slóvakar

að þjóðerni, en sá þjóðflokkur byggir Bæ-

heim, Móravíu og þann hluta Slesíu, sem

liggur undir Austurríki. Þjóð sú er slavnesk

að uppruna; hafði hún lengi þolað yfirráð

Austurríkis, en aldrei glatað þjóðerni sínu

eða tungu, né sætt sig við ófrelsið.

Zechó-Slóvakar þessir austur í Síberíu

tóku til sinna ráða, þegar Bolshevikar kom-
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ust til valda á Rússlandi. Þeir fylktu liði

gegn Bolshevikum og sýndu af sér dæmafáan

ötulleik og ráðkænsku. fiöfðu þeu" á áliðnu

sumri náð undu- sig mestalln járnbrautmni,

sem liggur yfir þvera Síberíu frá Cralfjöl!-

um austur a5 Vladivostok. Þeu- lýstu yfu-

sjálfstæði þjóðar smnar og tjáðu sig andvígd

Miðveldunum; en Samherjar veittu Zechó-

Slóvökum viðurkennmgu sem frjálsri banda-

Þjóð sinni, I öndverðum september. Vínar-

stjórnm brást reið við og lýsti því yfu', að

þetta tiltæki Samherja væn brot á alþióða-

lögum; en Zechó-Slóvakar sjálfu", þar heima

í Austurríki, lögðust undu" höfuð að afþakka

frelsisgjöfma. Gátu |dví alhr séð, að sam-

farir voru ekki sem, beztar með fylkjum og

þjóðflokkum þar í landi.

Ekki leið heldur á löngu áður en miðveld-

in fóru að þreifa fyrir sér um frið. Austur-

ríkismenn nðu á vaðið 14. september með
tilboð um sáttafund. Boðið sendu þeir páf-

anum í Róm og öllum stjórnum Samherja

Lögðu til, að erindrekar frá ófriðarþjóðun-

um kæmu saman á fund til að ræða um
sáttakröfur sínar í "trúnaði' , án þess að

nokkuð væn fastmælum buudið, en í von

um að umræðurnar leiddu svo til fullra sátl<:i.

Auðséð þótti, hvar fiskur lægi undir steini.

Nokkrum sinnum áður höfðu stjórnmála-

menn Miðveldanna látið á sér heyra, að

þeir væru reiðubúnir að semja frið; en

venjulegast höfðu þeir áréttað slíkar bend-

ingarar með því að búa sig undir nýja sókn

á vígvöllunum. Þjóðverjar vildu ná "sterk-

um "
friði, eins og keisarinn komst að orði,

og kusu því helzt að ræða um sættirnar,

þegar þeir höfðu sverðið reitt til höggs og

bjuggust við ótta sem allra mestum í her-

búðum óvina sinna. Svo höfðu JDeir farið

að ráði sínu á meðan hagur þeirra stóð í

blóma. En nú var öldin önnur. blerflokkar

þeirra JDokuðust nú aftur á bak á öllum víg-

svæðum. Samherjar höfðu heitið undirsát-

um Miðveldanna, svo sem Zechó-Slóvökum.

Júgó-Slövum og Pólverjum, fullu frelsi.

Austurrríki hlaut að liðast í sundur, en

Þýzkaland að færa saman kvíarnar, nema

stjórnir þeirra ríkja kæmust að einhverjum

samningum áður en þeim yrði nauðugur einn

kostur, að taka friðarkröfum Samherja skil-

yrðislaust. Vildu með öðrum orðum slá

niður taflinu til að forðast máti.

Wilson Bandarikjaforseti varð fyrir

svörum af hálfu Samherja og svaraði fremur

snúðugt ; sagði, sem satt var, að hann væn
(Degar búinn að lýsa friðarkröfum sínum,

berlega og hispurslaust, og gæti því sín

stjórn aldrei tekið þátt í leynistefnu til að

ræða mál, sem hún áður væri búin að gera

jafn-opmbert. Aðrir stjórnendur Samherja

tóku í sama strenginn og létu sér vel líka.

Svar Wilsons var í raun og veru tilkynning

um það, að Samherjar vildu ekki gefa neinn

afslátt á friðarkostunum, sem þeir höfðu að

bjóða. Þeir voru þegar búnir, einkum Wil-

son forseti, að gera kröfurnar svo mildar og

sanngjarnar sem frekast mátti, og ekki var

trútt um, að sumum leiðtogunum fyndist

jafnvel Wilson ganga helzt til langt í vægð-

aráttma, svo sem áður var sagt. En um það

höfðu þeir komið sér saman, að ekki skyldi

hætt að berjast fyr en sigur væn fenginn og

Miðveldin reiðubúin til að játast undir meg-

inatriðin í fnðarkröfum óvina sinna, skilyrð-

islaust.

.'\nnað friðarboð sendu Þjóðverjar Belgíu

13. september, eða degi síðar en tilboðið

áðurnefnda kom frá Austurríki, en Belgíu-

menn afsögðu að skerast úr leik eða semja

um sættirnar einir sér við Þjóðverja.

Undirtektir þessar komu sér mjög illa

fyrir leiðtogana þýzku. Þeir höfðu auðvit-

að hugsað sér að gera þann enda á ófriðn-

um, að þeir gætu sjálfir sett friðarskilyrðin.

og þau ekki sem vægust. Til þess var leik-

urinn ger í fyrstu. En nú var svo komið,

að þeim var jafnvel synjað um alla tilslökun

á friðarkröfum óvinanna. Og rétt í þessum

svifum fóru herflokkar þeirra hverja hrak-

förina á fætur annari. Samherjar náðu

Makedóníu úr höndum Búlgara, hröktu

Tyrki burt úr Gyðingalandi, en stöktu Þjóð-

verjum á flótta hvað eftir annað á Frakk-

landi, bæði í grend við Rheims, í Argonne-

skógi og víðar. Auðséð var á öllum um-

merkjum, að sambandsríki Þjóðverja voru

að þrotum komin; enda var þess ekkijangt
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að bíða, að bandalag Miðveldanna fæii út

um þúfur.

Búlgarar urðu fyrstu- til að gefast upp.

Þeir höfðu verið hraktir út úr Makedóníu,

sem fyr var sagt, og í síðustu viku september

brast megmflóttmn í hði þeirra. Auk þess

var þjóðin al-uppgefin heima fyrir og heimt-

aði frið, en Þjóðverjar gátu engan hðsauka

sent, því að þeir áttu nóg með sjálfa sig.

Búlgarar sáu því þann kostmn vænstan, að

senda fulltrúa með friðarbón til D'Esperey

hershöfðingja, þess er stjórnaði hði Sam-

herja austur þar. Setti hann Búlgörum

stranga kosti um vopnahlé, en þeir áttu ekki

á öðru völ og skrifuðu undir skilmálana 29.

september. Dagmn eftu' gekk svo vopna-

hléð í gildi og Búlgarar þar með gengnir af

hólminum fyrir fult og ak. Þeir undirgeng-

ust að kalla heim leifar þær af herflokkum

sínum, sem enn voru í Serbíu og á Gnkk-

landi; uppleysa her sinn mestallan, gefa

Samherjum umráð öll yfir vopnabirgðum,

virkjum og herstöðvum, yfir járnbrautum,

þjóðvegum og flutnmgatækjum öllum. og

sérstaklega yfir ánni Danube. Máttu Sam-

herjar senda Hð sitt óhindrað yfir landið,

hvert sem þeir vildu. Í einu orði sagt, Búlg-

arar lögðu niður vopnin algerlega og skil-

yrðislaust, og skuldbundu sig til að halda

sáttmálann þar til almennur friður yrði sam-

inn; en á hinn bógmn var ekkert tilskihð

um stjórnarfar eða landamæri Búlgaríu, því

að alt sh'kt átti auðvitað að koma til úr-

skurðar á friðarþinginu. — Nokkium dög-

um síðar lagði svo Ferdinand, konungur

Búlgara, niður völd, en sonur hans tók við

ríki. Ferdinand hafði otað þjóð sinni út í

ófriðinn Þjóðverja megin, þvert ofan í til-

lögur sumra ráðgjafanna.

Þýzku blöðin reyndu að gera sem alha

minst úr hnekki þeim, sem Miðveldin biðu

við þessar ófarir Búlgara ; kendu þau ýmsu

um, svo sem fjárkröggum þjóðarinnar og

innbyrðis erjum leiðtoganna, og létu sér fátt

um finnast í orði kveðnu. En þó varð það

von bráðar Ijóst, að atburðir þessir höfðu

haft djúp og heilsusamleg áhrif á herjarlana

þýzku. Þeir gerðu nú nýjar tihaunir til að

bjarga sjálfum sér frá samskonar útreið.

Herthng ríkiskanslari, sem reynst hafði leik-

soppur hervaldsins, og fyrir þær sakir áunn-

ið sér óvinsældir í hópi friðarvina heima-

fyrir, en megnan óþokka meðal Samherja,

var látinn segja af sér; en Maximihan prins

frá Baden var gerður að eftirmanni hans.

Maximilian var auðvitað aðalsmaður í húð

og hár og íhaldssamur undirniðn; en hann

var hðlegur maður og gætinn og minni vin-

ur hervaldsins en margir aðrir. Hafði hann

fyrstur allra málsmetandi stjórnenda þar á

Þýzkalandi kveðið upp úr með þá skoðun,

að Þjóðverjar gætu aldrei unnið sigur eða

getið sér tryggan og farsælan fnð með
vopnum einum.

Með vali þessa manns vildi keisarinn

þóknast bæði leiðtogum Samherja, og ekki

síður frjálslyndum mönnum og fnðarvinum

heimafyrir. Samtímis gaf hann þeirri stjórn-

arbót jáyrði sitt, að ráðuneytið skyldi fram-

vegis bera ábyrgð fyrir n'kisdeginum (sam-

bandsþinginu þýzka) en ekki fyrir keisara.

En þessa breyting í áttina til lýðstjórnar

hafði hann aldrei viljað taka í mál áður.

Ráðið kom þó ekki að tilætluðum notum.

Allir vissu, að Maximilian var til þess al-

ófær, að vinna bug á hervaldinu. Auk þess

var von Payer áfram undirkanslan, en í hon-

um áttu herjarlarnir hvert bein, að því er

virtist, og svo hafði einveldið prússneska

stundum heitið umbótum áður, þegar hætta

var á ferðum, en gleymt svo loforðum sín-

um eftirá. Samherjar lögðu því lítið upp úr

kanslaraskiftunum eða stjórnarbótinni,

nema að því leyti, er hvorttveggja sýndi,

hvernig keisarastjórninni lá lífið á að geta

samið frið, áður en hún biði algeran ósigur

á vígvöllunum og yrði svo rekin frá völdum.

Maximilian tók við embætti 3. október,

og þegar daginn eftir lét hann nýtt friðar-

boð útgefið. Orðsendingin var stíluð til

Wilsons forseta, en honum falið að koma

boðunum til samherja sinna. Þýzka stjórn-

in bauð öllum ófriðarþjóðunum að senda

fulltrúa á sáttastefnu; kvaðst hún fús til að

leggja friðarkröfur Wilsons, þær er hann

hafði sett fram í boðskap sínum til congress-

ins 8. janúar og við önnur tækifæri síðar,

einkum í ræðu þeirri, er hann flutti 27.
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september, "til grundvallar fyrir umræðum"
um sáttagerðma. Ennfremur mæltist hún til,

að þegar í stað yrði samið um vopnahlé.

Orðsendmgu þessari fylgdi Maximilian

eftir með ræðu, sem hann flutti í ríkisdeg-

mum 5. október. Lýsti hann þar stjórnar-

bótmni fyrnefndu með mörgum fögrum orð-

um, benti á það, að hér eftir hvíldi alt

stjórnarfar Þýzkalands á þjóðviljanum, en

ekki á emræði keisarans eins og að undan-

förnu. Ennfremur gaf hann ádrátt um, að

Belgíu skyldi gefið fuh frelsi og emhverjar

skaðabætur borgaðar, eftir samnmgum.

Boðskapur þessi var að vísu fjarlægur og

gagn-óh'kur fyrri fnðarkröfum Þjóðverja.

Réttum sex mánuðum áður höfðu leiðtogar

þeirra talað digurmannlega um að heimta af

óvinum sínum landspildur miklar og fébæt-

ur. En jafnvel þótt nú kvæði nokkuð við

annan tón, þá var þó rostmn ekki lægður

að fullu. Keisarinn þurfti að ræða málið frá

sinni hlið, sjálfum sér til dýrðar. Lýsti hann

því yfir, að hann "hefði enn emu smni ásett

sér að bjóða óvinunum frið", en það vildi

hann gera öllum kunnugt, "að hann útrétti

ekki hönd sína eftir öðrum friði en þeim, er

sér og þjóð sinni væri sæmd í". Þetta fanst

mörgum full-borgmmannlegt, ems og sakir

stóðu.

Sjálfsagt hafa Þjóðverjar ímyndað sér,

að Bandaríkjaþjóðm stæði með hálfum huga

í ófnðnum, og myndi því fegin taka hvern

átyllu, sem byðist, til sáttagerðar. En þeim

varð ekki kápan úr því klæðinu. Blöðin

hvöttu Wilson til að láta ekki undan, heldur

krefjast þess eins, að Þjóðverjar gæfusi:

upp. Sama gerðu leiðandi menn í congress-

inu. En Frakkar og Englendingar töldu orð-

sendingu Maximilians blekking eina, og til-

raun til að spilla samkomulagi meðal banda-

þjóðanna.

Wilson var ekki ánægður með orðsending-

una. í stað þess að svara, þá sendi hann

Þjóðverjum fynrspurn um það, hvort þeir

væru reiðubúnir að ganga að skilyrðum þeim,

er hann hafði áður sett og þeir höfðu nefnt

í sáttaboðinu. Honum þótti það ekki nógu

ákveðið loforð, að meginatriði þess skyldu

"lögð til grundvallar fyrir umræðum", eins

og Maximilian hafði komist að orði. Ekki

kvaðst hann heldur geta fengið af sér að
mæla fram með vopnahlé við bandamenn
sína á meðan þýzki herinn sæti á löndum
þeirra.

Fyrirspurn þessari svaraði þýzka stjórnin

12. október. Þjóðveijar "játuðust undir

friðarkostina, sem teknir voru fram í ræðu
Wilson 8. janúar, og í öðrum síðari ræðum
hans, "á grundvelli varanlegs friðar og rétt-

lætis". Þeir voru ennfremur til þess albún-

ir", að verða við bending hans um að lála

af hendi hernumin lönd. Nýtt ráðuneyti,

sem valið hafði verið "á ráðstefnu og eftir

samkomulag! við mikinn meirihluta ríkis-

dagsins", stóð nú fyrir málum þýzku þjóð-

arinnar, sagði skeytið, og sama meirihlutann

hafði kanslarinn að bakhjalli. Orð hans

voru því töluð í nafni lýðsins, ekki síður ea

stjórnarinnar.

Keisarastjórnin var orðin ofur mjúkmál
og tillátssöm í viðureigninni við Wilson, eins

og skeyti þetta ber með sér. Annað stóð

heldur varla til. En á vígvöllum bar þó
næsta lítið á slíkum ávöxtum iðrunarinnar,

þó í óefni væri komið. Herflokkarinr frömdu

allskonar hermdarverk á undanhaldinu; það
voru engin agaleysis-óknytti, engin skríl-

spjöll, heldur alráðin og fyrirskipuð ósvinna,

unnin af stökustu vandvirkni og í fulhi

hlýðni við hervöldin, eins og Þjóðverjum var

lagið. Þeir spiltu eignum Frakka sem mest

þeir máttu, lögðu í eyði akurlönd og vín-

garða, hjuggu niður aldintré; brendu bæi til

kaldra kola; ónýttu námur með sprenging-

um og vatni, vörpuðu sprengikúlum niður á

sjúkrahús, þó skýrt væru mörkuð; héldu

áfram kafbátahernaðinum alræmda með
sömu gnmd og áður. 3. október skemdu
þeir kolanámurnar í grend við Lens svo illi-

lega, að kolatekjan verður þar víst aldrei

söm og áður var; fimta dag sama mánaðar
lögðu þeir eld í borgina Donai á Norður-

Frakklandi og mörg þorp í grend við Cam-
brai, en sú borg var brend til ösku fjórum

dögum síðar. Og tíunda október, rétt tveim

dögum áður en svarið var sent til Wilsons

forseta, sökti þýzkur kafbátur póstskipinu

Leicester, er var á leið með fjölda farþega
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frá Dýflinni og austur til Holyhead. Týndu

þar lífi hátt á fimta hundrað manns. Það

er alkunnugt, aÖ þýzku- herformgjar töidu

sér heimilt að beita fúlmenskunni, þegar

kúga skyldi sigraða lýði til auðsveipni; en

hvaða hag þeir sáu sér í öðru eins atferli,

þegar ósigurinn færðist yfir á sjálfa þá og

stjórn þeirra var sem ákafast að biðja sér

griða — það er gáta, sem seint verður ráð-

in að öllum líkindum.

Ekki var Wilson allskostar ánægður með
skeytið frá Berlín. Hann svaraði 14. októ-

ber á þá leið, að viðvíkjandi skilyrðum fyr-

ir vopnahlé eða tilhögun á brottflutningi

þýzka liðsins úr Frakklandi, þá yrði farið al-

gerlega eftir ráðum herstjórnannnar, en sú

ein tilhögun yrði tekin í mál, er trygt gæti

Samherjum unninn sigur og alger yfirráð á

vígsvæðinu. En ekki væri til neins að tala

um vopnahlé, á meðan Þjóðverjar færu sínu

fram um grimdina, ránskapinn og spellvirk-

in. Til þess að koma í veg fyrir allan mis-

skilning, kvaðst Wilson verða að ryfja upp

eitt atriði sérstakt í friðartillögum sínum,

þeim er þýzka stjórnin hefði nú í orði

kveðnu gengið að. Voru það orð hans í

ræðunni 4. júlí, þau er áður var vitnað til,

um "kollvörpun hverrar einvaldsstjórnar, er

gæti af eigin ramleik, með leynd og eftir vild

sinni raskað heimsfnðnum". Kvað hann

keisarastjórnina þýzku vera þess eðlis, sem

þar væri lýst, en þjóðin gæti breytt því

stjórnarfari, ef hún vildi flýta fyrir sáttum.

.4 meðan þessu fór fram, höfðu stjórn-

endur .Austurríkis verið að leitast við, eins

og í dauðastundar-iðrun, að bæta stjórnar-

farið í löndum sínum. Karl keisari lýsti því

yfir 18. október, að ýmsum fylkjum og

þjóðflokkum þess veldis yrði nú gefið meira

sjálfsforræði en áður; þó var enginn ádrátt-

ur gefinn um endurreisn Póllands. En ítalska

hlutanum umhverfis Triest suður við Adría-

flóa skyldi ráðstafað á sérstakan hátt "eft-

ir óskum íbúanna". Yfirbótin var góðra

gjalda verð í sjálfu sér, en hún kom of seint.

í ianúar gat Austurríki varist sundurliðun

með þessu móti — hefðu Miðveldin á þeim

tíma gengið að friðartillögum Wilsons. En

nú var svo komið, að fylkin sjálf höfðu sagt

sig úr lögum við Vínarstjórnina. Zechó-

Slóvakar urðu fyrstir. Sama daginn og boð-

skapur Karls keisara var út gffinn, sendu

þeir Wilson forseta tilkynning um það, að

þeir væru með öllu sjálfstæðir og lausir við

Austurríki og búnir að mynda lýðveldis-

stjórn útaf fynr sig. Samskonar yfirlýsing

kom frá Ungverjum. Þeir tjáðu sig í "vin-

samlegu sambandi" við Austurríki, en lausa

undan ölium yfirráðum keisarans eða stjórn-

arinnar í Vín. í öðrum fylkjum bryddi á

breytmgum í sömu átt, en hennn, er samsett-

ur var af öilum þessum þjóðfiokkum, var

kominn í það horf, að honum var ekki treyst-

andi lengur.

Með þessa atburði fyrir augum svaraði

Wilson forseti 18. október skeyti því, er

komið hafði frá Vínarborg 12 dögum áður.

Höfðu Austurríkismenn beðið um friðar-

gerð í samræmi við "punktana fjórtán .

Wilson gaf það svar. að ekki væri hægt að

afturkalla þá stórviðburði, sem gerst hefðu

síðan 8. janúar. Austurvíki gæti því ekki

vænst eftir sáttagerð þeirri, sem þá var boð-

in. Samherjar væru þegar búnir að viður-

kenna sjálfstæði Zechó-SIóvaka, til dæmis.

Héðan af yrðu þjóðflokkar tvíveldisins —
.Austurríkis og Lngverjalands — látnir ráða

sjálfir örlögum sínum um stjórnarfar og lýð-

skyldu.

Þenna sama dag, 19. október, héldu

þýzkir leiðtogar fund með sér í Berlín, til að

íhuga, hverju svara skyldi síðasta skeyti

Wilsons. Ludendorff herforingi, sá er um-

ráð hafði haft yfir hermálum öllum á Þýzka-

landi síðan á miðjum vetri eða lengur, var

kallaður á fundinn til að lýsa horfunum og

leggja til um úrræði. Sagði hann sínar fanr

eigi sléttar, eins og geta má nærri. Strand-

lengjan öll í Belgíu var komin í hendur Sam-

herja; Þjóðverjar hrökluðust við ilian ieik

austur á bóginn frá Cambrai og víðar á

Frakklandi, en sumstaðar iá við sjálft, að

stórar deiidir þýzka hersins yrðu kvíaðar

inni, svo illa gekk undanhaldið. Samherjar

hlutu að verða komnir inn á Þýzkaiand með

her sinn eftir fáar vikur, nema vopnahlé

fengisf áður. Þjóðverjar gátu ekki rönd við

reist. Mannkrafturinn var þrotinn, hernað-
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aiúthaldið alt í niðurníðslu og engin föng á

að taka það upp, sem glataðist eða gekk úr

sér. Átján JDÚsund fallbyssum, eða réttum

Ijriðjung birgða sinna í þeim vopnum, töp-

uðu þeir í hendur óvina sinna á Frakklandi

frá miðjum júlí til októberloka. Ýmsar her-

deildir þýzkar, sem upphaflega höfðu ná-

lægt sjö þúsund manns, höfðu nú ekki þús-

und vopnfærum mönnum á að skipa. í her-

deildirnar allar vantaði hálfa miljón manna
eða vel það; en í varaliði höfðu þeir ekki

nema þrjú hundruð og fimtíu þúsund manns,

en mikill hluti þess liðs voru unglingar fyrir

innan tvítugt. Þýzkir herforingjar höfðu

lengi venð örlátir á mannafla sinn, þegar

þeir veittu sókn, en nú var sá auður upp-

gengmn, og sigursældin um ieið. Heima-

fyrir var ástandið engu glæsilegra. Hallær-

isverð á nauðsynjum öllum og bjargræðis-

skortur áþreifanlegur undir veturinn.

Með þetta og annað eins til frásagnar

hlaut nú Ludendorff að gera reiknmgsskap

ráðsmensku sinnar þar á fundinum í Berlín.

Hörmungarástand þetta var honum að

kenna flestum öðrum fremur, því að hann

hafði verið ait að því einvaldur á Þýzka-

landi síðustu mánuðina. Frægð Ludendorffs

hófst með signnum mikla yfir Rússum í

Austur-Prússlandi haustið 1914. Hinden-

burg hafði þar yfirstiórn liðsins, en I^uden-

dorff var æðsti ráðunautur hans og hægri

hönd svo að segja. Samvinnu þessan héldu

þeir síðan áfram og gátu sér mikla sigur-

frægð á austursviðinu, unnu þar glæsileg af-

reksverk, á meðan hernaðunnn gekk í enda-

lausu þófi yfir á Frakklandi. Þjóðverjar

fengu nærri því takmarkalausa tröllatrú á

tvístirni þessu, og fólu þeim að lokum æðsta

valdið yfir öllum hernaði ríkisins. Hinden-

burg var eldri þeirra tveggja og vinsælli, en

smám saman fóru menn að fá það álit á

Ludendorff, að hans megm væri herkænsk-

an og vitið. "Ludendorff er með því!" —
það voru orð, sem sættu þjóðina við ýmis-

legt það, sem giæfralegast var í ráðum her-

larlanna. Þótti þá öllu óhætt, ef ráðio

kæmi frá honum, eða hefði samþykki hans.

Ludendorff var prússneskur heriarl í húð og

hár, óvæginn og kaldráður. Mælti emdreg-

ið með kafbátahernaðinum; taldi rétt og
viturlegt að varpa sprengikúlum úr loftför-

um niður á varnarlausar borgir; gekst fyrir

því, að fóikið væri fiutt þúsundum saman
úr Belgíu og Norður-Frakklandi til Þýzka-
lands og hnept þar í þrældóm. Gerræði
hverju treystu Þjóðverjar eins og nýju neti— einkum leiðtogarnir — ef ráðið kom frá

þeim fóstbræðrum. Fór svo að lokum, að
þeir urðu nærri því einvaldir í stjórnmálun-

um líka. Kúgunarkjörin, sem Rússum voru

boðin í Brest-Litovsk, voru þeirra ráð. En
eftir það bar þeim á milli, svo að leiðir

skildust. Hindenburg vildi tryggja sigurinn

að austan sem allra bezt og hafa herafla

mikinn þeim megin, en láta sér nægja að

verjast á vestursvæðinu, þar til Samherjar

myndu þreytast, og taka sáttum á kostnað

Rússlands og Balkanríkjanna. En Luden-

dorff þóttist nú eiga ails kostar við óvini sína,

þegar Rússar væru nú úr sögunni, og lagði

til, að sókn mikil væri hafin vestur á Frakk-

landi. Hann hafði sitt mál fram, en Hind-

enburg dró sig í hié, þegar ráðum hans var

ekki tekið; hélt að sönnu herstióranafninu,

en lét Ludendorff einráðan um hernaðinn að

öllu leyti. Ludendorff rak nú hennn af nýju

út í ógurlegan ásóknarhernað, eyddi bæði

herföngum og mannslífum óspart, í þeirri

von, að hann gæti unnið skjótan sigur. Hann

sætti þjóðina við þessar nýju hörmungar

með því loforði, að sóknin skyldi neyða

ssmherja til að leggja niður vopn. "Frið-

arsóknm", var þessi síðasta senna köiluð ai-

m.ent á Þýzkalandi. Hríðin var ægileg og

mannskæð, en voðalegust þó fyrir Þjóð-

verja sjálfa, eins og nú var Ijóslega komið á

daginn í októberlok. Þeir höfðu keypt sér

smán og ósigur með öllu blóðbaðinu síðan

í janúar, þá er þeir höfnuðu fnðartillögum

Wilsons en kusu vígastefnu Ludendorffs.

Ekki aðeins hafði sóknin farið út um þúfur,

heldur fór nú undanhaldið í ólestri, þó hvergi

væri gefið eftir af góðmensku. Frægðarsól

Ludendorffs var gengin til viðar. Hann gat

enga von gefið, þar á fundinum í Berlín, um
örugga vörn af hálfu sinna manna eftir hrak-

farirnar, og iá því ekki annað fyrir en að
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taka kiöfum Wilsons hinum síðustu, þótt

strangar væru.

Næsta dag barst sú fregn frá Berlín, að

Ludendorff hefði látið af herstjórnmni. Kom
þá Hmdenburg fram á sjónarsviðið aftur,

valdi sér annan ráðunaut, Gröner nokkurn,

og stýrði liðinu það sem eftir var ófriðarins.

En Ludendorff settist í helgan stein, eða öll'

heldur vanhelgan, og situr þar enn. Fær

hann líklegast aldrei viðreisn í áliti þjóðar

sinnar, en orðstír sínum meðal annara þjóða

var hann búinn að glata löngu áður en hann

sagði af sér. Svo fer þeim, sem dýrka mátt-

inn yfir alla hluti fram og treysta harðneskj-

unni.

Litlu síðar fékk svo Wilson svarið frá

þýzku stjórninni. Hún var auðmjúk í orð-

um, þóttist verða við öllum kröfum hans;

kvaðst aldrei hafa skipað fyrir um hryðju-

verk, en lofaði því, að hér eftir skyldu kaf-

bátarnir aidrei sökkva farþegaskipum.

Þýzkaland hefði nú fulla þingræðisstjórn, er

bæri ábyrgð fyrir þjóðinni. Herinn vildu

þeir draga burt úr löndum nábúa sinna, en

lögðu tii, að herfræðinganefnd úr liði beggja

málsaðiia sæi um burtförina. En í vopna-

hlénu skyldu hiutföliin halda sér, þau sömu

og nú, um liðstyrk allan og herföng. —
Þetta síðasta atriði var rúsínan í svarinu.

Þjóðveriar vildu komast burt af Frakklandi

með lið sitt óskert, það er eftir var, og kom-

ast að einhverjum samningum um friðinn,

þótt ekki væri nema að nafninu til. Með

því einu móti gátu leiðtogarnir dulið hin

verstu axarsköft sín fyrir þjóðinni og tollað

í vaidasessinum. Annars voru dagar þeirra

taldir.

Wiison gaf það svar 23. október, að enn

hefði Þýzkalandskeisari fuli vöid, og sami

hópurinn stæði þar enn fyrir málum, eð-i

ekki væri annað sjáanicgt. Væri því ena

við einveldið að eiga og herstjórnina, þá

vildi hann ekki semja við þann flokk, heid-

ur heimta það, að hann gæfist upp. Þetta

var síðasta skeytið frá Wiison til þýzku

stjórnarinnar. Eftir þetta sneri hann máli

sínu til Samherja, og mæltist til, að Þjóð-

verjum yrði veitt vopnahlé með því móti,

að þeir gæfust algeriega upp, en Foch hers-

höfðingi og ráðunautar hans voru látnir

segja að öiiu ieyti fyrir um skilyrðin.

V'ið þetta féliust þýzku leiðtogunum

hendur í samningsleitinni. Þeir voru nú á

milii tveggja elda, gátu ekki veitt viðnám á

vígsvæðunum og ekki samið um frið; en

heima fyrir óx vantraustið og óánægjan

meðal fólksins. Það var því ekki iengur neitt

vafamál, að herjarlastjórnin átti skamt eftir.

III. Ófarir Miðveldanna.

Nú er að segja frá vopnaviðskiftum aust-

ur í Makedóníu. Búlgarar voru sigraðu,

sem fyr var sagt, og fengu þá Samherjar

opna leið yfir land þeirra áleiðis tii Mikla-

garðs. 30 október sátu þeir um borgina

Adrianopei á Tyrkiandi. .Alt útlit var fyrir,

að sú borg yrði tekin innan fárra daga.

Tyrkir fengu nú enga iiðveizlu framar hjá

Þjóðverjum, og sáu sér ekki annað fært en

að biðja um frið. Gáfust því upp um mán-

aðamótin, svo að segja skilyrðislaust; máttu

gefa Samherjum full yfirráð yfir virkjum

ölium við tyrknesku sundin alla ieið inn að

Svartahafi, og iáta lausa fangana, er þeir

höfðu tekið, án þess að fá sína aftur, fyr

en friður væri saminn. Lndir kröfur þessar

sknfuðu erindrekar tyrknesku stjórnarinnar

31. október, og þar með var allri vörn lokið

af þeirra háifu.

Það fiýtti mjög mikið fynr úrslitum ófrið-

arins, þegar Tyrkir gáfust upp. Samherjar

höfðu nú frjálsar hendur að austan og öll

ráð í sinni hendi. En lýðnum félst hugur

heima í miðveldunum. Fólkið var búið að

fá megna ótrú á leiðtogum sínum og bjóst

nú til að taka völdin úr höndum þeirra.

Leikurinn byrjaði, eins og eðlilegt var, í

veldi Karis keisara. Þar hófu hermenn upp-

reisn í Vín og Búdapest, höfuðborgum Aust-

urríkis og Ungverjalands, 30. október. Lýo-

urinn tók þeim atburði feginsamlega. Ekkí

voru það óbreyttir liðsmenn einir, sem hér

áttu hlut að máli. Liðsforingjarnir rifu merki

keisaraveldisins af húfum sínum og fylgdust

með. Þjóðþingið í Búdapest var í vitorði

með uppreisnarmönnum þar. Fangelsi borg-

arinnar voru opnuð og lausn veitt öllum

mönnum, sem þar sátu inni fyrir póiitískar



FRIÐURINX 503

sakir. Samsærismenn lýstu bæði löndin lýð-

veidi.

Tvíveldið austurríska var nú með öllu iið-

að í sundur. Zechó-Slóvakar voru þegar

búnu' að öðlast viðurkennmgu sem sjáifstæð

þjóð. Bæiieimmgar fóru að þenra dæmi,

fengu setulið Austurríkis, sem þar var fiaft,

í iið með sér, iýstu sjáifstæði sínu og mynd-

uðu sérstakt iýðveidi með 12 miijónum íbúa.

Leiðtogarnir kváðust mundu fylgja Sam-

herjum að máium. Þetta gerðist rétt fyrir

mánaðamótm. En snemma í október höfðu

Króatar, siavneskur þjóðfiokkur í suðurhiuta

Ungverjaiands, sagt sig úr iögum við Ung-

verja, eftir þúsund ára samband við þá þjóð,

en gengið í féiag um nýja ríkismyndun með
frændþjóðum sínum þar í nágrennmu, Serb-

um og Svartfeiimgum. Riki j^að er síðan

kailað Júgó-Siavía.

Eftir atburði þessa var það auðvitað ó-

hugsandi, að hermenn tvíveidisms suður á

Italíu héidu áfram að berjast fynr ríki, sem

ekki var tii. Þetta sá herstjórn Austurríkis,

sem enn hékk við völd að nafnmu tii. Fór

hún því fram á vopnahlé við ítali 31. októ-

ber. Sama dag var stjórnarformaður Ung-

verja, Tirza greifi, myrtur. Hann hafði ver-

ið stjórnmáiagarpur mikiii, brögðóttur og

ósvífinn afturhaidsmaður og mikiis metinn

á ráðstefnum æðstu manna í IVIiðveldunum.

Sagt er, að hann hafi drjúgan biásið að ó-

fnðarkoium á Baikanskaga; hafi iagl á ráð-

m með herjörium Þýzkaiands í júií 1914 um
frammistöðu IVliðveidanna í vígsmáimu eftir

Ferdmand prins. Kröfurnar airæmdu, set.i

Austurríkismenn fluttu á hendur Serbum í

því máii, kváðu hafa verið hans verk að

mestu leyti. En kröfur þær og tiisvörin, sem

stjórnendur þeirra ríkja veittu, þegar leitað

var um samkomulag, urðu tiiefni tii ófriðar-

ins, eins og kunnugt er.

iFráfail greifans var eins og sýniieg mynd
af afdnfum ríkis þess og stefnu, er hann

veitti fyigi sitt. Stjórnir tvíveidisins höfðu

um iangan tíma verið ágangsmenn og liiir

nábúar, eins og þjóðagiundroðinn, sem þeir

réðu yfir, bar með sér. Habsborgarættin

gamla, keisaraættin í ríki þessu, hafði vöid

yfir Itöium Króötum, Serbum, Póiverjum,

Zechó-Slóvökum, Bæheimingum og þjó5-

brotum enn fieiri, auk Ungverja og þýzka

iýðsins í Austurríki. En Babeis-hrófatiidur

þetta nægði þó ekki stjórnendunum. Lengi

höfðu þeir róið að því ölium árum, að undir-

lagi Þýzkalands, að auka veldi sitt austur á

bóginn með því að ná yfirráðum, beinum

eða óbeinum, yfir Baikanskaga. Röskuðu þeir

friði ailrar Norðuráifunnar með þeirri ásæini.

En nú höfðu þeir sjálfa sig fyrir hitt. Rík-

inu var steypt undan þeim. Þegnar Karis

keisara búnir að mynda sjálfstæð iýðvelcli,

og Sósíaiistar höfðu þar víða yfirráð. Rauði

fáninn biakti á stöng yfir þinghúsinu í Vínar-

borg.

keisarmn hafði nú engum á að skipa.

Osigurinn var aiger. Vopnahiésskilmáiarnir,

er Austurríkismenn undirskrifuðu 4. nóvem-

ber, staðfestu þau úrslit fyrir fuit og ait.

Austurríki varð að hætta öiium hernaði

bæði á sjó og iandi, draga iið sitt burt úi

hernumdum héröðum og jafnvei vestan af

Frakkiandi, og uppieysa mestaiian herinn;

láta af hendi heiming af hergögnum öiium;

sleppa hendi af ítöisku fyikjunum við Adría-

flóa; veita Samherjum umráð yfir virkjum

öilum í iandinu og frjálsa umferð yfir járn-

brautir og skipgeng vötn, hvert sem þeir

viidu halda iiði sínu. Gátu þeir því um-

kringt Þýzkaiand og einangrað eftir vi!d

sinni. Þýzkum hersveitum var skipað að

hafa sig burt úr Austurríki á hálfsmánaðar-

fresti, eiiegar komast í hervörziur. Ailir

herfangar, sem Austurríkismenn höfðu náð

í stríðinu, skyidu tafariaust iátnir lausir, án

gagnskifta. IVlikið hafði nú breyzt um hagi

Austurríkismanna síðan sumarið 1914, þeg-

ar þeir með kröfunum airæmdu ætluðu sér

að ná þræiatökum á Serbíu, og létu Þjóð-

verja koma sér til að kjósa heidur alisherjar-

styrjöid en að ieggja máiið í gerð, þótt slór-

veldin hin, einkum Engiand, iegðu hart að

þeim að taka sættum. Og nú höfðu þeir

fengið þau ieikslok, er þeir vöidu sér. Sjald-

an hefir svo hnarreist veidi fengið aðra eins

auðmýking á jafnstuttum tíma.

Nú stóð Þýzkaiand eitt uppi í óíriðnum,

og umkringt á aila vegu. Það var fokið í

flest skjói fynr Þjóðverjum. Ofan á hrak-
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föllin i hernaðinum og bjargræðisskoitinn

og óánægju |D]óðarinnar bættist óreiða mik-

il í fjármálum landsms, þegar leið á októ-

ber. Bankar hrundu hver um annan þver-

an, bréfpenmgar rikisms uróu emkis virði,

svo að bæn- og sveitir máttu gefa út seSla á

eigm býti til bráðabirgðar. Stjórnm var að

þrotum komin, bæði að fé og fylgi. Jafnvel

íhaldsmenn og gamlir herjarla-sinnar þóttusl

nú illa gabbaðir, þegar sigurdýrðin hjaðn.iði

niður, og þeir létu fjandskap sinn ekki liggja

í þagnargildi.

Beiðni Þjóðverja um vopnahlé hafði Wil-

son bonð undir sameiginlegt hermála-

ráðuneyti Bandaþjóðanna, svo sem áður

var að vikið. Nefndin hafði fund í Ver-

sailies á Frakklandi og íhugaði málið ræki-

lega. Var þar samþykt að heimta skilyrðis-

lausa uppgjöf, eða því sem næst, af Þjóð-

verjum; skyldi setja þeim svo stranga kosíi

um vopnahlé, að þeir gætu ekki byrjað á

vígum aftur. í friðargerðinni skyldi farið

eftir "fjórtán punktunum", að því tilskildu

að Þjóðverjar yrðu látnir greiða bætur fyr-

ir skemdirnar og kaupskipatjónið, er þeir

voru valdir að; en liðinn um frjálsa sigling

skyldi friðarþingið hafa til meðferðar og

frekari skýringar. Viðbótin um bætur fyrir

skemdir gat naumast verið Þjóðverjum mik-

ið tilhlökkunarefni. Styrjöldin hatramleg í

sjálfu sér, og þar við bættist, að herstjórnin

býzka skifti eignum annara þjóða óspart,

hvar sem leikurmn færðist yfir, og hvort sem

skemdirnar gáfu nokkurn stundarhag í

ófnðnum eða ekki. Og kafbátahernaðurinn,

sem hafinn var í trássi við alþjóðalög, olli

gífurlegu tjóni. Auðsætt var, að tjónið

myndi nema mörgum biljónum dollara, og

að Þýzkaland gæti aldrei risið undir allri

þeirri skuld. En hitt þótti sjálfsagt, að þen^

greiddu svo miklar bætur, sem fjárhagur

þeirra frekast leyfði.

Kosti þessa tjáði Wilson þýzku stjórninni

5. nóvenr.ber. — Myndi nú keisarinn og

garpar hans, sem til skams tíma höfðu boo-

ið byrginn mestöllum heimmum, auðmýkja

sig undir önnur eins friðarboð? Þeim var

ekki annað fært. Næsta dag voru sendi-

menn komnir af stað frá herstjórnarsetri

Þjóðverja i bænum Spa í Belgíu, áleiðis til

Fochs hershöfðingja, í þeim erindum að
biðja hann um vopnahlé að hermannasið.

Foimaður nefndar þeirrar var Mathias Erz-

berger, leiðtogi kaþólska flokksins í ríkis-

deginum.

iFrakkar höfðu bifreiðir á takteinum við

herbúðir sínar, þegar sendimennirnir komu,

og var þegar ekið með nefndina yfir eyddar

merkur og bæjarrústir áleiðis til Senlis, þar

sem Ferdinand Foch, yfirhershöfðingi

Bandaþjóðanna, hafði um þessar mundir að-

setur sitt. Senlis var gamall og merkur smá-

bær i jaðrinum á Compiégne-skógi tuttugu

mílur norðaustur frá París. I september-

mánuði 1914 höfðu Þjóðverjar líflátið bæj-

arsljórann þar og aðra málsmetandi menn,

eins og þeirra var siður, þegar þeir vildu

skjóta iandslýðnum skeik í bringu. — Að
kvöldi dags 8. nóvember, fjórum árum efttr

þann atburð, var ekið með Erzberger og fé-

laga hans í gegnum rústir þessa bæjar, inn

í skóginn upp að járnbrautarlest, sem þcr

stóð. Voru það híbýli Fochs hershöfðmgja.

Nefndarmönnum var tekið með kaldri kurt-

eisi, aðbúðin góð, en fátt um vinakveðjur.

Næsta dag voru þeim afhentir vopnahlés-

kostirnir.

Nú var röðin komin að Þjóðverjum með
að taka á auðmýktinni. Nefndarmenn urðu

hnugnir í bragði, þegar þeir lásu skjalið;

báðu þeir Foch að vægja til í ýmsu. Hann

aftók það ekki, en ófáanlegur var hann til að

iáta hætta sókninni fyr en formlegir skilmái-

ar væru staðfestir og undirritaðir. Sendi þá

Erzberger mann með skjalið til herstjórnar-

innar í Spa og beiddist ráða. Hmdenburg

bauð honum að leitast við_ af fremsta megni

að fá mildað úr kröfunum, en skrifa þó und-

ir að síðustu, jafnvel þótt engu yrði um
þokað.

í þessum umsvifum bárust þær fregnir frá

Berlínarborg, að uppreisnir væru komnar {

ískyggilegan rekspöl víða um landið; keis-

ari búinn að ráða við sig að ieggja niður

vöid, en Sósíalistar i rikisdegmum hefðu

tekið við stjórnartaumunum til bráðabirgða

og gert Friedrich Ebert, ieiðtoga sinn einn,

fyrrum aktygjasmið, að ríkiskansiara. Um-
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toð sitt hafði þó þýzka sendinefndin óhagg-

að, því að Hindenburg stjórnaði hernum á-

fram, en nýja stjórnin í Berh'n vildi auðvitað

ná friði sem alha fyrst. Skrifuðu JDeii Erz-

berger undir vopnahlésskilyrðin 1 1 . nóvem-

ber, með mótmælum þó, en Foch hafði hhðr-

að til í fáemum atriðum. Sama dag rlýði

Vilhjálmur keisaii burt frá Spa með h't'lli

sæmd norður í Holland. Krónprinsinn tók

sama ráðið til að forða sér rétt á eftir. Þar

með var veldi Þýzkalands, ægilegasta her-

veldið, sem risið hefn- á síðari öldum, að

fullu brotið á bak aftur og búið að játa 6-

sigur sinn fyrir öllum heimi. Skal nú greint

frá helztu skilmálum vopnahlésms.

Vígum skyldi hnna samdægurs. Á hálfs-

mánaðar fresti áttu Þjóðverjar að hafa

dregið allan her sinn burt úr Frakklandi,

Belgíu, Elsass-Lolhrmgen og Luxemburg, og

íkilað aftur öllum hernumdum íbúum þeir>a

landa. Skyldu þeir láta af hendi átta þús-

und fallbyssur stórar og smáar, tuttugu og

fimm þúsund skotvélar, seytján hundruð

loftför, fimm húsund mótorvagna og hundr-

að og fimtíu þúsund kerrur eða hestvagna,

alt í góðu lagi. Lið sitt alt gengust þeir

undir að draga burt úr eigm löndum sínum

fyrir vestan Rín og austur yfir fliótið, tult-

ugu mílur eða lengra, en Samherjar skyldu

hafa setulið í þýzkum héröðum vestan fijóts-

ins og við þrjár helztu brýrnar, þar til friður

væri saminn. Hétu Samherjar að láta lands-

lýðinn óáreittan í sveitum þessum og spilla

har engu. Sáttmálarnir, sem Þjóðverjar

höfðu þröngvað upp á Rússa og Rúmena
veturinn áður, skyldu ónýttir og þýzkir her-

menn kallaðir burt úr þeim löndum. Enn-

fremur undirgengust Þjóðverjar að borga

fyrir skemdir allar, er þeir voru valdir aá,

bæði á landi og sjó. skila aftur gulli því, er

þeir höfðu tekið af Rússum og Rúmenum,
f'ytja skip sín og hergögn burt úr höfnurn

Svartahafs; selja fram allan kafbátaútveg

sinn, en afvopna meginflotann og fá Sam-

herjum hann til geymslu. Herfangar Sam-

herja skyldu lausir látnir þegar í stað án

gagnskifta; Samhc-rjar fengu frjálsan að-

gang að höfnum Evstrasalts, en Þjóðverjum

var bönnuð öll sigling þar til friður væri

saminn. — Samherjar höfðu góð orð um,

að útvega Þjóðverjum vistir, til að forða

landinu frá hungursneyð.

Strangir voru kostir þessir óefað í ýms-

um greinum, enda kvörtuðu Þjóðverjar sár-

an. Líktu þeir kjörum sínum við örlög

Karþagóborgar, sem sagt er að Rómverjar

hafi rifið niður til grunna og síðan plægt yf-

ir rústirnar. Samlíkingin nær auðvitað

engn átt, enda var hvorki hefnd né gereyð-

ing augnamiðið. Samheijar vildu tryggja

sigurinn, sem þegar var unninn; tryggja

það, að svo miklu leyti sem hægt var, að

Þjóðverjar héidu orð sín um bætur fyrir

rupl og skemdir og gætu ekki hafið styrjöld

eða óspektir að nýju fyrirvaraiaust. — En
hitt er víst, að Þjóðverjar gátu ekki betur

sýnt, hve gersamiega þeir voru sigraðir,

heldur en með því að skrifa undir aðra eins

kosti ; enda sagði Foch hershöfðingi síðar,

að alt það, sem hann hefði frekast hugsað

sér að ná af Þjóðverjum með því að halda

stríðinu áfram, hefðu þeir latið laust af

sjálfsdáðum, þegar þeir gáfust upp.

Þýzkur almúgi varð auðvitað guðsfegina

fnðnumi, þó harðir þættu skilmáiarnir. En

óánægjan kom niður á stjórnendum lands-

ms, eins og maklegt var; þeim var veit úr

sessi mjög snariega um ieið og vopnahléð

gekk í gildi. En á meðal Bandaþjóðanna

bar iítið á skuggum tiiverunnar daginn þann,

þegar fregnin flaug yfir um frið og sigur og

flótta keisarans. Samdægurs voru þau fagn-

aðartíðindi komin út í afdal hvern svo að

segja, þar sem símar náðu til, og var þá

engu líkara heidur en að gieðin hefði verið

stífluð inni í hálft fimta ár og flóðlokunum

væri nú alt í einu hleypt frá. Hún brauzt

fram óstöðvandi, alvöid, óviðráðanleg, eins

og í meginflóði, sem alt og alla hreif með
sér. Til Ameríku barst fregnin þrem dög-

um of snemma — 8. nóvember — og

hleypti þar öllu í uppnám. Klukkum var

hringt og gufublástrar kváðu við, hvar sem

til náðist. Fólkið hafði litla sinnu á verkum

sínum þann dag. í borgunum tæmdust verk-

stæði og skrifstofur; gamlir og ungir af öli-

um stéttum fyltu strætin fram á nótt, þyrp-

ingin var víða svo þétt, að sporvagnar
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stöðvuðust. En lítið var um saman tekin

ráð til viðhafnar; mannfjöldmn streymdi

ýmist í þessa átt eða hma, með hávaerum,

spnklandi fagnaðarlátum, og sinti því engu,

\)ó fregnin væri bonn til baka. Þvíh'kt

hafði aldrei sést áður. En ærslin voru öll í

góðu; skemdir ekki teljandi. Fáum datt í

hug að gera sér mikla rellu út af gabbinu,

því að Þjóðverjar voru vitanlega í þann

veginn að gefast upp hvort sem var. Þegar

svo þjóðin sannfrétti þrem dögum síðar, að

vopnahléð væri gengið í gildi, var tekið aft-

ur til óspiltra mála. Fagnaðarlætin voru ekki

alveg eins gáskafull og ófyrirhugsuð, ef til

vill, eins og í fyrra skiftið, en viðhafnar-

bragur þeim mun meiri.

iMikið var um dýrðir í öðrum löndum.

Jafnvel frá borginni Lima, suður í Perú, sem

engan þátt hafði tekið í styrjöldinni, hafði

lýðurinn gert sér svipaðann sprengidag, með
óstöðvandi ærslum og háreysti, eins og í

New York. Á Englandi og Frakklandi var

gleðin ósegjaniega mikii, en þó með öðrum

blæ; bar þar næsta lítið á verulegum gásk^

— þrautirnar höfðu venð of tilfinnanlegar

til þess — en lýðurinn var gagntekinn af

feginleik engu að síður. Stræti Lundúna-

borgar voru troðfull af fólki, þvert yfir.

mílutugum saman. Klukkunni miklu, "Big

Ben" í Westminster, var hringt í fyrsta skifti

síðan snemma í stríðinu. Strætin voru lýst

um kvöldið, en borgin hafði áður um langan

tíma verið koldimm hverja nótt, til varnar

við loftförum Þjóðverja. Hátíðarhaldið var

glæsilegast í Parísarborg. Það stóð yfir

marga daga. Borgin var prýdd í skyndi með
fánum og öðru skrúði ; uppljómuð að nætur-

lagi; troðfull af hermönnum og öðrum að-

komulýð. Þar agaði saman einkennisbún-

ingum flestra Bandáþjóðanna; þjóðsöngvar

þeirra guilu við hvað eftir annað, en sigui-

hróp og háværar kveðjur þess á milli. Uin

helztu strætin gat ekki gangandi maður far-

ið þversfótar dögum saman, svo mikil var

þröngin. Ýmsir hópar skipuðu sér í skrúð-

göngu, en mannfjöidinn sveigdi þær aliar

upp. Borðsaiirnir frægu voru troðfullir frá

morgni til kvöids dag eftir dag. Keisara-

íeðgar Þýzkaiands og gæðingar þeirra fengu

sinn hlut ósvikinn í hátíðarhaldi þessu, bæði

í París og annarsstaðar; var þeim óspart og

með fuiium rómi vísað niður á við. — Fögn-

uðurinn var hávær og óstöðvandi, en létt-

leikann vantaði; þar voru sárindi fólgin í,

eins og þegar maður iosast úr heljargreipum

alt í einu, eftir ósegjanlegar þrautir.

Samherjar fyigdu signnum eftir mjög

skjótiega. Á tveggja vikna fresti lágu skip

þeirra sum við akkeri undan Miklagarði. en

önnur voru komin alla leið inn í Svartahaf.

Höfðu þeir tekið við Beigíu, EIsass-Loth-

ringen og Luxemburg úr höndum Þjóðverja,

heimt aftur hálfa-aðra miljón hertekinna

manna, komið setuliði fyrir í löndum Prússa

við Rínarfljót, fengið í sínar hendur megia-

flotann þýzka og komið honum í brezkar

hervörzlur í Skapaflóa norður í Orkneyjum.

Franska liðinu var tekið með virktum í E!-

sass-Lothringen. Þýzk merki voru rifin ?f

verziunarhúsum í mesta snatri, en frönsk

sett í staðinn. Franska töiuð aistaðar. Her-

menn Þjóðverja þar um slóðir voru nú

hræddir við landslýðinn og báðu franska

herinn um vernd á meðan þeir kæmust á

brott með föggur sínar. Áður höfðu þó
Þjóðverjar haldið því fram statt og stöðugt,

að fólkið væri alþýzkt í héröðum þessum.

Nú verður að skýra nokkuð nánar frá

því, sem gerðist á Þýzkalandi um og eftir

síðustu hrakningana. Þjóðin var orðin dauð-

þreytt á vígaferlum og harðrétti ; búin að fa

megna ótiú á leiðtogum sínum, einkum keis-

ara og gæðingum hans. Lýðstjórnarstefnan

fékk nú byr undir báða vængi, sérstaklegu

fyrir þá sök, hve tregir Samherjar voru tii

að semia frið við keisarastjórnina. Þurftu

því leiðtogarnir að bæta úr skák fyrir sjálf-

um sér og þjóðinni á einhvern hátt. En þar

var við raman reip að draga. Gallharðir

íhaldsseggir þóttust enn geta náð "sterkum

friði; voru þeir ófáanlegir tii þess lengi vel,

að þoka til um hársbreidd. Á þeirra bandi

var keisarinn, og eins Herthng ríkiskanslari.

Þóttust þeir keisarasinnar enn hafa mátt til

að haida öliu í járngreipum heima fyrir:

töldu sér fært að bera frá borði að minsta

kosti hálfan hlut í ófriðarlok. Hékk þvi

Hertling í embætti fram á haust, en keisan
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tók enga stjórnarbót í mál, hvað þá að leggja

niður völdin.

Styrkur íhaldsmanna lá aðallega í því, að

enginn vissi nema herstjórnin, hve afar-ilia

var komið ófnðarmálunum. Ludendorff

hafði iengi tamið sér þá hst í hernaðarskýrsl-

um sínum, að skýra hrakfarir aliar á ýmsa
vegu sér í vil, breiða yfir það, sem ískyggi-

legast var, og grípa jafnvel í viðlögum til

beinna ósannmda. Keisarmn sjáifur hafði

látið blekkjast, hvað þá þeir, sem fjær stóðu

formenskunni. Þó segja meðhaldsmenn

Ludendorffs, að hann hafi séð fram á örlög

þjóðar smnar í ágústbyrjun; hafi hann þá

þegar viljað biðja um vopnahlé og slaka til

við lýðveldissinna. En þá þorði enginn að

skýra keisara frá ástandmu, eins og það var.

Loksins var Albert Ballm, skipaeigandinn

alkunni, fengmn til þess verks. Ballin var

emarður maður og sjálfstæður, einn af þeim

fáu leiðandi mönnum á Þýzkalandi, er ver'ð

höfðu andvígir ófriðnum frá byrjun. Hafði

hann alvarlega varað landa sína við glæfra-

ráðum herjarlanna, en jafnan borið lægra

hlut. Svo fór enn, þegar hann leitaðist v:ð

að koma Vilhjálmi í kynni við sannleikann.

Keisari var ósveigjanlegur. Þá var Hintze

flotaforingi gerður út í þeim erindum, að

tala um fyrir honum, en alt fór á sömu leið.

Tók þá Ludendorff það ráð, segir sagan, að

láta ríkisdaginn vita, hvers vænta mætti.

Sannleikanum sló niður á þann virðulega hóp

eins og eldingu; svo megn hafði fávizkari

verið áður og sjálfstraust þjóðarinnar, jafn-

vel á meðal leiðtoganna. Ox nú stjórnar-

andstæðingum fiskur um hrygg við þessar

fréttir; gamlir íhaldsmenn snerust á móti

keisaranum einn eftir annan, svo sem fyr var

sagt; og fóru svo leikar, að í septemberloK

sagði Hertling af sér, en Maximilian prins frí

Baden, einn af hinum friálslyndari aðals-

mönnum Þýzkalands, tók við kanslaraem-

bætti. Hliðruðu þá keisarasinnar til við

þjóðarviljann, ekki með lagabreytingum eða

formlegri stjórnarbót, heldur með lauslegu

samkomulagi við flokka þrjá í ríkisdeginum,

er í samlögum áttu þar meinhlutann —
Sósíalista, kaþólska flokkinn og svo kallað i

Frarasóknarmenn. Maximilian prins, nýi

kanslannn, og ráðunautar hans áttu völd sín

undir samsteypunni ; flokkarnir skiftu með
sér embættum, og fengu nú Sósíalistar í

fyrsta skifti að gegna mikilvægum stöðum í

ríkisráðinu. Þetta kölluðu keisarasinnar

mikla eftirgjöf. Þeir ætluðu Maximilian

það sérstaka hlutverk, að gylla betrunina

sem allra bezt fyrir vinum og óvinum, og séi-

staklega fyrir Wilson forseta, til að útvega

Þjóðverjum vægan ósigur.

En ráðið hreif ekki. Stjórnarbótin fann

enga náð í augum Wilsons, en almúginn á

Þýzkalandi lét sér fátt um finnast, því að

allir gátu séð, að þingræðistildur þetta var

alt í lausu lofti. Keisari eignaðist fleiri og

fleiri óvini, jafnvel meðal íhaldsmanna, og

heimtuðu þeir fullum hálsi, að hann legði nið-

ur völd. En Vilhjálmur sat við sinn keip og

fáeinir íhalds-sinnar harðsoðnir. er hann

helzt lagði lag sitt við. Vildu þeir herrar

með engu móti gefast upp, hvorki fyrir Sam-

herjum né fyrir frjálslyndari flokkunuin

heima hjá sér, nema barist væri til síðustu

þrautar. Sagan segir, að þeir hafi nú tekió

saman ráð sín um að senda flotann út úr

höfnum í annað sinn, í einhverri örvita-von

um að geta sigrað eða lamað sjóher Eng-

lendinga.

En hér fór sem oftar, að ofmetnaðurinn

kollsigldi sig. Liðsmenn og hásetar í flota

liðinu komust á snoðir um fynrætlun þessa,

og þá var leikurinn búinn. Þeir aftóku með
öllu að etja við brezka flotann úti á rúmsjó

;

kváðust ekki kæra sig um að sigla beint út

í opinn dauðann ófyrirsynju. Hlauzt af þessu

uppreisn í þýzka flotanum 3. nóvember;

liðsforingjar allmargir voru drepnir; rauði

fáninn, merki Bolshevika, var dreginn á

stöng í staðinn fyrir keisaramerkið þýzka;

eftir fáeina daga höfðu samkundur verka-

fólks og liðsmanna, í líking við sovietifi

rússnesku, verið stofnaðar í öllum flota-

höfnum Þýzkalands. Breiddist nú byltingJT

út yfir landið eins og eldur í sinu; læsti sig i

stórborgirnar, einkum Berlín; en ástand'ð

var þó ískyggilegast í Rínarfylkiunum, því

að þar átti fólkið von á herflokkum Sam-

herja þá og þegar og vildi flest ti! vinna að

losast við heimsóknina. Uppreisnarmenn
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bjuggust nú til að taka völdin úr höndum
stjórnannnar algerlega.

Ekki verður þó anrað sagt en að upp
reisnin færi skaplega fram allvíðast. Blóðs-
úthellingar voru varla teljandi eftir fyrstu

skorpuna. Hermenn þeir. er fyrir byíting

unni stóðu, virtust hvergi nærri svo svæsnir

gerbreytingamenn, -ins og andlegir frænd-
ur þeura, Bolshevikarnir á Rússlandi, höfðu
reynst áður. Héldu þeir sínum mönnum
nokkurnveginn í skefjum. Þó töldu gætnir
menn tvísýnt, hvað úr yrði. nem.a ríkisdag-

urinn héldi völdum og leiddi breytingarnar í

garð á lögformlegan hátt. Urðu þá Sósíalistar

í ríkisdeginum, og flokksbræður þeirra utan
bings, nokkurskonar milliliður milli vald-

stjórnar og uppreisnarmanna í umsvifum
þessum. Tóku þeir að sér að stýra þjóðinni
út úr vandanum, og sneru sér til Maximilians
kanslara 7. nóvember með jjá kröfu, að keis-

arinn legði niður völdin tafarlaust.

En Vilhjálmur keisari var kominn vestur t'I

vígstöðva. Hann hafði jafnan þver-neitað aS
segja af sér og "selja bjóðina í hendur bylt-

ingamönnum og erlendum óvinum", eins o'í

hann komst að orði. Nú þyrfti "sterka hönd"
t.i að halda í taumana, fanst honum, og vildi

bví með engu móti sleppa völdunum úr
hendi sér. Hafði hann því farið vestur ti!

herst'crnarstöðvanna í Spa. til að tryggja sér

fylgi hersins, bví bar þóttist hann eiga ör-

uggan bakhjall, ef illa færi. En hörmulega
brugðust þær vonir, þegar Philip Scheide-
mann, talsmaður Sósíalista úr ráðuneytinu,
kom á fund hans vestur til Soa, 8. nóvem-
ber, með þau skilaboð frá Maximilian, lo
keisari væri beðinn að leggia niður völd.

Kí'IIaði Vilhjálmur þegar á sinn fund Hmd-
enburg og Gröner og aðra forkólfa hersins,

osr beiddist ráða, en þeir sögðu honum a!t

hið sannasta um horfurnar oq bað meðai
annars, að allur herinn, nema fáeinir undir-

foringjar og hersveitir tvær frá Prússlandi,

væri orðinn andvígur keisara og ófáanlegur
til að bera vopn á uppreisnarmennina: væri
því sá einn kostur vænstur, að verða við

kröfunni. Keisari varð hinn reiðasti og af-

tók með öllu að láta undan. Átti hann há-

værar umræður við Hindenburg út af þessu,

en símaði þess á milli til gæðinga sinna í

Berlín. Mun hann ekki hafa fengið sem
glæsilegastar fregnir þaðan. Loksins, eftir

mikið stapp, léti keisari tilleiðast, 9. nóvem-
ber, og lýsti því yfir, að hann hefði "ráðið

við sig" að leggja niður völdin. En ekki

segði Vilhjálmur neitt um ríkiserfðirnar; og

eftu" stundarkorn bætti hann þeirri athuga-

semd við. að hann gæfi frá sér keisaratign

aðems, en ekki konungdóm yfir Prússlandi.

Fékk hann það svar um hæl frá stjórnar-

stöðvum í Berlín, að varnaglinn væri sleginn

of seint; tilkynningin væri þegar út gefin, að

hann hefði afráðið að segja ríkinu lausu

fyrir fult og alt.

Að kvöldi sama dags, 9. nóvember, flýði

keisannn burt frá Spa, með föruneyti því, er

hann trúði bezt fyrir sér. Voru þeir fimtúi

saman í tíu bifreiðum, alvopnaðir, og hröð-

uðu ferðum sem mest þeir máttu norður :

Holland, því að keisarinn var hræddur um líf

sitt fyrir hernum. Og varúðin var víst ekki

um skör fram. Sagt er að þúsund þýzkir her-

menn hafi veitt þessum lánardrotni sínum

eftirför norður að landamærunum, og sjálf-

sagt ekki með það í hug, að árna honum að

skilnaði langra lífdaga.

Norður í Holland komst þó Vilhjálmur

slysalaust. Fór hann huldu höfði yfir landa-

mærin og beiddist verndar eins og réttur og

sléttur flóttamaður, þegar það vitnaðist,

hver hann var. Enginn var hann þar aufúsu-

?estur, hvorki landslýðnum eða stjórnmni.

Þó varð eitthvað af honum að gera. Eftir

href nokkurt var það ráð tekið, að fara með
keisara og förunevti hans eins og hvert ann-

að rekald úr ófriðnum; afvopna hópinn all-

an og levfa honum landvist undir ströngum

\erði. Kastali var Vilhjáimi fenginn til í-

búðar, gamall og ekki reisulegur, í Amer-

ongen á Norður-HoIIandi, milli Arnheim og

Ltrecht. A ferðalaginu norður þangað var

honum tekið með óhljóðum alstaðar, bar

sem hann þektist, svo illa var hann þokkaður

af landsfólkinu; og varla verður annað sagí

en að þessi flótti keisarans hafi verið all-

sneypulegur, ekki sízt þar sem annar eins

garpur átti hlut að máli. í Amerongen-
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kastala hefir Vilhjálmur setið síðan og haft

lítið um sig.

Þá er að segja frá syni keisara, krónprms-

inum. í nokkra daga fréttist ekkert til hans.

Flaug það fyrir, að hann hefði verið myrtur.

En brátt kom hann fram í grend við Maast-

richt á Hollandi. Hafði hann flúið úr Spa

við tólfta mann, með mikinn farangur og al-

væpni. Þeir félagar höfðu þrjá bíla til ferð-

arinnar og fóru mikinn, og lögðu lykkju á

leið sína, til að komast undan hermönnun-

um. Svo geist fóru þeir, að hollenzkir verðn-

gátu ekki stöðvað bílana við landaniærin.

Mátti því stjórnin veita Friðrik Vilhjálmi

sömu kjör og föður hans. Samistaðunnn,

sem hann hlaut, var prestsetur lítilfjörlegt í

sjómannaþorpi á eyjunni Wieringen, í Suð-

ursjó fyrir HoIIandi norðanverðu. Fremur

var óvistlegt í JDessum nýju heimkynnum
krónprinsins, og lítill höfðingjabragur á

manninum, þegar hann settist þar að. En

hann hafði sloppið lífs úr greipum jjvzku her-

mannanna, og mátti .því vera þakklátur.

Vilhjálmur keisari þrjózkaðist við í allra

lengstu lög að gefa frá sér völdin, svo sem
sýnt var áður. Úr Belgíu flýði hann án þess

að efna loforð sitt um afsögnina. Það var

ekki fyr en 28. nóvember, að hann afsalaði

sér skriflega öllu tilkalli til ríkis á Þýzkaland'»

og þá aðeins fyrir sjálfan sig, en ekki fyrir

ættina. Samskonar yfirlýsingu undirskrif-

aði krónprinsinn þrem dögum síðar.

Aðrir þjóðhöfðingjar í Miðveldunum fóru

flestir sömu leiðina. 12. nóvember lagoi

Karl Austurríkiskeisari niður völd. Karl

var ungur maður, góðgjarn, fremur vel lát-

inn, en ekkert ofurmenni; hann kom til rík-

is í miðri styrjöldinni, reyndi á ýmsan hátt

að stilla til friðar, en fékk engu áorkað.

Ekki flýði hann land eins og keisarafeðgarn-

ir þýzku, heldur sat á búgarði sínum nálægt

Vín yfir veturinn. Afdrif hans hin síðustj

koma ekki við þessa sögu. — Á sama tíma

fuku höfðingjar þýzku fylkjanna úr valda-

sessi hver eftir annan, bæði konungar, furst-

ar og hertogar; sögðu sumir af sér, en aðrir

voru reknir frá. Þetta stórjarlahrun þótti

varla í frásögur færandi, svo dauf er aðals-

mannadvrðin á vorri tíð.

Stjórnmálamenn í Berlín tóku til óspiltra

mála 9. nóvenri!ber, þegar afsagnar-Ioforðið

kom frá keisara. Fóru þeir að öllu eins og

hann væri þegar kominn frá. Maximilian

lagði niður embætti, en tvær grcinir Sósíal-

ista, "óháði flokkurinn og meirihlutinn",

náðu samkomulagi með sér og mynduðu
bráðabirgðastjórn, með söðlasmiðinn Eberí

að ríkiskanslara. En þá var enn eitt brotið

eftir, "extremistar" svonefndir, eða svæsn-

ir gerbyltingamenn. Karl Liebknecht var

foringi þeirra, nafnkunnur ræðumaður, sen
lengi hafði verið fleinn í holdi keisarastjórn-

arinnar. Flokkur þessi aðhyltist kenningar

Bolshevika ; hann stóð utan samsteypunnar

og gat orðrð hættulegur nýju stjórninni, því

að samkundur verkafólks og Iiðsmanna, sem

hrundið höfðu byltingunni af stað og stökt

keisara úr landi, voru sem nærri má geta.

tregar til að sleppa nýfengnum völdum úr

hendi sér aftur. Hættan var, að gerræðis-

flokkur Liebknechts næði þessum þýzku

sovietum á sitt band og umturnaði svo öllu

þjóðfélaginu með róstum og hryðjuverkum,

eins og fanð hafði á Rússlandi.

Nýja stjórnin átti því ekki sjö dagana sæl.^.

Neyðin afskapleg í landinu; verzlunardauði,

atvinnuleysi og hungur framundan; gremja

mikil meðal fólksms út af óförunum, og ó-

hugur undir niðri gagnvart leiðtogunum;

ríkinu lá við að fara í mola; í Bavaríu, Rín-

arfylkjum og öðrum héröðum voru öflugir

flokkar, sem heimtuðu sundurliðun ; en heiin

í allan þenna glundroða komu nú hermenn-

irnir í tugum og hundruðum þúsunda. Sá

mikli sægur gat orðið hættulegur, ef ekki

tækist nógu fljótt að sjá honum farborða í

friðsælum atvinnuvegum heima fyrir.

Tvent var það þó, sem bætti allmikið úr

skák. Landslýðurinn var ekki í neinum víga-

hug yfirleitt. Hann var búinn að fá sig full-

saddann á stórræðum og langt fram yfir það.

í annan stað fékk Ebert-stjórnj'n öflugan

bakhjall, þar sem Hindenburg yfirhershöfð-

ingi var; hafði hann víst verið fremur lítill

vinur keisara. Hann kvaðst mundi stjórna

iiðinu, þar til fylkingarnar væru leystar upp,

til að forða landinu frá róstum og óskapn-

aði, en láta svo af herstjórn, þegar það væri
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búið. Hindenburg var sá eini af hinum

fyrri stjórnendum, sem ekki flýði land eða

dró sig í hlé í byltmgunni. Liðið alt og al-

þýðan bar djúpa virðingu fyrir honum.

I umsvifum jaessum valt á ýmsu, sem ekki

verður tahð hér. Ríkisdagurinn varð sjálf-

dauður, og erfði því Ebert einn með ráðu-

nautum sínum valdið alt eftir keisarastjórn-

ina, svo bilað sem jjað var. Sundrungaröfl-

in færðust í aukana, [aau er toguðust á við

stjórnina um yfirráðin. Þó tókst Ebert eftir

þóf nokkurt að semja póhtískan fnð við

sovietín, og varð sú sætt óefað til að bjarga

ríkinu frá innbyrðis ófriði. Skyldu yfirráðin

vera í höndum sovietanna, en Eberts-menn

hafa framkvæmdavaldið, þangað til efnt

yrði til kosninga.

Nú vildu gerræðismenn láta til skarar

skríða. Eggjuðu þeir fólkið á nýja bylting

að dæmi Bolshevika; höfðu Hðssafnað a!l-

mikinn í Berh'n og víðar; mestan styrk fengu

þeir meðal sjóliðsmanna, sem heim voru

komnir. Flokki þessum var gefið nafnið

Spartakistar, eftir Spartakusi, skilminga-

manni grískum, er í fornöld leiddi stroku-

þræla og öreigalýð út í uppreisn móti Róm-

verjum. Viðbúnaði þessum stýrði Lieb-

knecht sá, er áður var nefndur, og Rósa

nokkur Luxemburg.

Uppreisnina hófu Spartakistar í Berh'n á

aðfangadag jóla. Varð brátt róstusamt um
alla borgina, þvi að stjórnin tók röggsam-

lega á móti. Hlauzt af þessu manntjón all-

mikið og skemdir; leikurinn færðist út, og

mátti Htlu muna um örlög stjórnarinnar Ekki

var hún talin örugg í sessi aftur fyr en 10.

janúar, þegar Hindenburg hafði tekið að sér

að skakka leikinn og unnið sigur á uppreisn-

armönnum í Berh'n. Viku síðar voru þau

handsömuð, Liebknecht og Rosa Luxemburg

og mistu bæði h'fið. En rósturnar gusu upp

aftur öðru hvoru á ýmsum stöðvum fram

eftir vetrinum.

Til kosninga var gengið í janúar, og báru

lýðveldis-sinnar stórkostlegan sigur úr býtum

yfir einveldismönnum og "extremistum .

Þegar svo þingið kom saman í febrúar, vai

lýðveldið lógleitt og Ebert kosinn forseli.

Ekki má gleyma því, þegar lagður er dómur
á þýzku þjóðina, að hún réð fram úr málum
sínum með ótrúlegri gætni og stillingu í

þrauta tíðinni eftir vopnahléð. Þó var a-

standið að öllu leyti slæmt og ískyggilegt í

Miðveldunum báðum. Lýðurinn beið með
óþreyju eftir fullum friði.

IV. Friðarþingið í París.

Aldrei hafa víst nokkrir stjórnmálamenn

haft örðugri úrlausnarefni við að fást, held-

ur en þau, er í ófriðarlokin lágu íyrir leið-

togum Bandaþjóðanna . Varl?. er ofsögum

sagt, að heimurinn allur hafi legið í lama-

sessi eftir aðganginn; og ekki sízt þau ríkin

eðlilega, sem harðast komu niður. Þjóð-

verjar voru óvígir; Austurríki sundrað; ægi-

leg umbrot og óskapnaður um gervalt

Rússaveldi ; Balkanríkm engu betur komin,

eða Tyrkland. Harðæri mikið í landi víð-

ast hvar um flæmi þetta, og verri neyð fyrir

höndum, nema hjálpin kæmi fljótt. Los á

allri mannfélagsskipun; landamerki horfin,

eða í óvissu; en óhugur, sem enginn vissi,

hvað úr gæti orðið, áþreifanlegur hvarvetna

meðal alþýðunnar.

iMeð Samherjum var ástandið auðvitað

sýnu betra- en þó hvergi nærri glæsilegt. Þar

var líka hart í ári, byltingahugur mikill og

framtíðin í óvissu. Sigurvegarar jafnt og

sigraðir höfðu hlaðið á sig byrði á byrði of-

an, þar til gömul og rambyggileg stjórnar-

skipun svignaði undir þunganum — eða

kollvarpaðist með öllu, eins og á Rússlandi.

Eigi aðeins voru útlátin gífurleg, bæSi í fé

og mannafla, heldur var áreynslan^ sem af

styrjöldinni hlauzt, í svo risavöxnum stíl og

svo umfangsmikil, vinnuharkan svo nær-

göngul kröftum og þoli þjóðanna, sem fram-

ast var hægt að hugsa sér. Stjórnirnar höfðu

tekið sér einhverskonar umráð yfir fram-

leiðslu mestallri, yfir vinnulaunum^ vöru-

verði og ágóða, yfir samgöngum og vöru-

flutningum, og jafnvel yfir matarhæfi fólks-

ins, húsnæði, eldivið og klæðnaði- til þess

að safna kröftum sem allra rækilegast í

ófriðarátökin. Flest, sem að iðju laut, var

í beinni eða óbeinni hert>jónustu. Strangar



FRIÐURINX 511

skorður voru settar mörgum iðnaðargrein-

um og verzlunar. en öðrum var með öllu rót-

a5 um og hróflað upp aftur í nýjum mynd-
um' eftir því sem bráðþörfm skipaði fyrir.

Og nú, þegar stríðinu var lokið, hrundi 'þetta

hrófatildur eðhlega niður af sjálfu sér, eða

hékk í lausu lofti. Afstaða þjóðanna hverr-

ar við aðra var auðvitað margvíslega úr

lagi gengin, og greiðum viðskiftum lítil við-

reisnar von, nema heimsmálin kæmust nokk-

urn veginn í viðunanlegt horf áður. Ekki

voru það aðeins ófriðarþjóðirnar- sem svona

var komið fyrir ; hlutlausu ríkin fóru þar

ekki varhluta, einkum í Norðurálfunni; þau
drógu að sjáifsögðu dám af grannaþjóðum

sínum.

í þessu svartnætti óreiðunnar festu marg-

ir augun á einni vonarstjörnu — friðarþing-

inu, sem nú var í undirbúningi. Átakanleg

er sú tröllatrú, sem öldin þessi hin efagjarna

hefir á löggjafarþingum og ráðstefnum og

flestu, sem þar að lýtur. Með funda-

samþyktum vill hún helzt aila hluti iagfæra.

Og svo fór hér. Mikill þorri manna um heim

allan virtist gera sér einhverja óijósa von um
það, að þegar stjórnvitringar Bandaþjóð-

anna kæmu saman á friðarstefnu- og ekki

sízt ef Wilson forseti yrði þar leiðtogi, þá
myndi þeim herrum bráðlega takast, með
ráðstöfunum og reglugerðum og iagastaf,

að leiða farsæla heimsskipun fram úr

óskapnaðinum ölium og eyðingunni.

Ekki aðeins áttu menn þessir að leggja á

ráðin um það, hvernig koma skyldi heimin-

um í samt iag aftur- hve erfitt sem það verk

hlaut að vera út af fyrir sig. Til miklu

meira var ætlast. Hugsjóna-háfleygið var

geysi-mikið í ófriðariokin, eins og áður var

sagt. Þjóðirnar, að minsta kosti Sanrherja

megin og í hlutlausu iöndunum alivíða, von-

uðust eftir nýjum og betra heimi, þar sem

friðurinn yrði tryggur og réttlætið í önd-

vegi; og þessa guilöld átti fnðarþingið að

ieiða í garð. Sú tilætlun þótti eðiileg og

sjálfsögð á ófriðarárunum. Það sýna blaða-

greinir margar frá þeim tímum. Sama hugs-

unin gægist í gegn um orðaiagið á fjórtán

greinum Wiisons. Jafnvei í sögu friðar-

stefnunnar sjálfrar gerir hún vart við sig á

ýmsan hátt. Þingið átti að skrifa um Norð-

urálfu þvera; ráðstafa héruðum í Afríku og
Asíu; aga Miðveldin mátulega strangt; á-

kveða fébætur fyrir speiiivirkin; útkljá

merkjaþrætur gamlar og nýjar' og önnur

vandræðamái; finna ráð til viðréttingar

fjárhag og viðskiftum ófriðarþjóðanna;

stilia til friðar, ^ar sem þess þyrfti við, í

sambandi við ríkjaskiftunina; tryggja sjálf-

stæði smáríkja og pólitískt og trúarlegt

frelsi minna hlutans í ýmsum iöndum; efla

hag verkalýðsins með samþyktum þar að

lútandi, og — 'það sem ekki varðaði minstu— semja ráðagjörð eða tilskipun um alls-

herjar samtök tii tryggingar heimsfriðnum,

beinlínis eða óbeinlínis; en margir umbóta-

postular og ættjarðarvinir úr ýmsum iönd-

um vildu gefa henni miklu stærra verksvið

og margbrotnara' og þyktust við, þegar til-

lögum þeirra var ekki sint. Svo sterk var

trúin á orku þess mannfundar. Má því óef-

að með fullum sanni sjá það, að aidrei hafi

vandamái svo margvísieg og ram-flókin

hlaðist á nokkra stjórnmáiamenn, eins og

þessi, sem enndisrekar Samherja voru

kvaddir tii að þreyta við, þegar þingið kæmi
saman.

Áfram gat þó skilað með allan þungann-

áleiðis tii nýrrar og betri veraidar, hefði byr-

inn staðið emungis úr þeirri átt, en það var

öðru nær. Almanna-hugurinn var einmitt

ömurlega tvídrægur í friðarmálinu víðast

hvar og sjálfum sér ósamþykkur — sem

reyndar var við að búast, því að ófriði

fylgja jafnan einhverjar þær óskaplegustu

mótsagnir, sem til eru. Gott og ilt fer þá í

algleyming.

í Bandaríkjunum, til dæmis' virtist þjóðin

vera hjartaniega samþykk friðarstefnu Wil-

sons, að meginmáli til, í það minsta. Mikið

hafði verið skrafað og skeggrætt um ófrið-

armálið, um þessa ný]u heimsskipun, sem

aliir þráðu út af iífinu. Ekkert mál gat ver-

ið brýnna' eins og þá stóðu sakir; og fram-

gjarnir menn um alian heim höfðu augastað

á Wilson, sem aðal-taismanni þeirrar hug-

sjónar. Það var aikunnugt. Einnig iá það

í augum uppi, að aldrei yrði þetta fagra frið-

armái annað en loftkastalar einir, ,fyr en
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þjóðirnar tæki mein og betri þátt, hver með
annari, í velferSamálum heimsms. A tíma-

mótum þessum fóru fram almennar kosnmg-

ar til ríkisþings — það var í nóvembei- byrj-

un- rétt fyrir vopnahléð — og kjósendurnir,

sem voru fráhverfu- stiórnmni út af ýmsum
heimasökum, sintu ekki beiðni Wilsons um
þjóðarfylgi eindregið í fnðarmáhnu, en

veittu meiri hluta Repubhkum, andstæðinga-

flokki forsetans. Varla hafði þó þjóðin alt

í einu snúist á móti honum í heimsmálunum.

En hún leit á það, sem nær lá- og lét tnðar-

þarfirnar liggja á milH hluta. Það var alt

og sumt. Átakanleg voru úrshtin engu að

síður. Wilson fékk ekki það skýlausa um-

boð, sem hann hefði þurft, frá þjóð sinni, og

stóð fyrir bragðið mik!u ver að vígi á fnðar-

þinginu í París.

Á Englandi var h'ka gengið til kosninga

rétt fyrir áramótin. Að einu leyti fór þar á

annan veg en í Bandaríkjunum. Friðarmál-

ið komst í öndvegi. Háðu þar hildina Lib-

eralar Asquiths og verkamanr.aflokkunnn á

móti samsteypunni, sem Lloyd George veitti

forstöðu. Samsteypu-menn hétu því' að ef

þeir fengi völdin áfram, þá skyldi ríkt geng-

ið eftir hegningu keisarans og annara her-

jarla, og skaðabóta krafist svo hárra, sem

Þjóðverjar gæti frekast af hendi látið. Hin-

ir vildu fara vægar í sakirnar. En Lloyd

George varð ofan á með miklum meiri hluta.

Og í öðrum ríkjum fór miög á sömu lcið.

Stjórnmálamenn Frakklands og ítalíu höfðu

nægilegan bakhiall í almennings-álitinu,

hvorir hjá sinni þjóð, þótt kröfuharðir væn-

sem síðar mun sýnt.

Alt var þetta auðvitað ofur eðlilegt.

Bandaríkin hafa venð fáskiftin um heims-

mál alla sína tíð. Þjóðin var ekki öðru vön.

Og Samherjar höfðu lagt í sölurnar ósegjan-

iega mikið í ófiðnum. Þei mvar reyndar

vorkun, þótt þeir hefði tilhneiging til að

reka harma sinna og taka bætur svo ríflegar,

sem unt var. Ekki má heldur kenna hræsn;

um hugsjónaflugið alt og faguryrðin, þótt

andstæðurnar færi iíka í algleyming — ekki

fremur en það er óeinlægni, þegar "af sama

munni framgengur blessun og bölvun" í ór-

um drukkins manns. Styrjaldir og víga-

ferii eru sterkasta áfengið- sem tii er. Bezt

er því að vera spar á dómhörkuna. En taka

verður ástæður þessar með í reikninginn, ef

dæma skal rétt um Parísar-þingið og allan

gang friðarmálsins.

Málatilbúnað allmikinn og annað umstang

höfðu Samherjar með höndum eftir vopna-

hléð, eins og eðlilegt var, áður til stefnu væri

gengið. Xóvembermánuður gekk mestali-

ur í það, að koma brýnustu skilyrðum

\opnahlésins í framkvæmd og tryggja sigur-

inn. Sendu sigurvegararnir gæzlulið inn í

Rínarhéruðin, heimtu aftur hálfa aðra

miljón herfanga- er í haldi höfðu verið á

Þýskalandi, tóku við flotanum þýzka og

settu í hervörziur. Frakkar og Belgíumenn

fengu nú lönd sín aftur, þau er Þióðverjar

höfðu haldið fyrir þeim fram í ófriðariokin.

Þar með komst Elsas-Lótringen undir frakk-

neska stjórn á ný, og var heidur en ekki

fögnuður með íbúum þeirra héraða, þeg-

ar liðsveitir Fochs tóku þar við löggæ.'lurni.

Lauk svo þeim þættinuni i langmdasögu

Prússaveldis.

Lm mánaðamótin byrjuðu heimsókr'i; og

fundarhöld leiðtoganna. George Bretakon-

ungur brá sér til Parísar 28. nóvember- sat

þar veiziu fjölmenna og glæsiiega, og sæmdi

Foch marskálk heiðursmerki. Þrem dögum
síðar var mannfagnaður mikiil í Lundúnum,

með herflokkasvningum og ails konar við-

höfn. Voru þar saman komnir stjórnarfor-

menn, hershöfðingjar og annað stórmenni

ríkjanna þnggja, Bretlands, Frakklands og

Italíu. Tilgangunnn var- jafnframt veizlu-

haldinu, að taia sig saman um fnðarmálin.

"Fjórtán punktar" Wilsons, sem stjórnir

þessar höfðu samþykt að meginmáli til, voru

frumdrættir einir, texti sáttmálanna væntan-

legu, og ekkert meira. L'tleggingin var eft-

ir. Og um hana gat orðið skoðanamunur á

ýmsa vegu; enda þótti sumum ieiðtogunum-

sem hér komu saman, stefna Wilsons nokkuð

draumkend. Má því nærri geta, hvað á góma
hefir bonð á samtalsfundum þessum.

En það er af Wilson að segja, að hann

hafði áður haft við orð að sækja friðar-

þingið og túlka þar sína stefnu með eigin

munni. Ekki skai það fullyrt, að undubún-
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ingsfundir Samheija hafi styrkt hann í þeirri

fyrirætlan, en 2. desember- daginn eftir há-

tíðarhaldið í Lundúnum, flutti forsetinn ræðu
fyrn- congressinum og skýrði frá því, að

hann hefði ráðið við sig að sigla til Norður-

álfu og taka sjálfur þátt í friðargerðinni.

Tveim dögum síðar lét svo Wilson í haf frá

New York, með gufuskipinu George Wash-
ington, e:gn Bandaríkjastjórnar. Með hon-

um fóru fjórir fulltrúar' er hann 'hafði valið

til að mæta með sér á þmginu fyrir hönd

þjóðar smnar — Lansmg ríkisritan og þrír

menn aðrir. Ekki þóttu ráðunautar hans

vera stjörnur af fyrstu stærð. En auk þeirra

hafði forsetmn með í förinni heila sveit af

sérfræðingum, í sögu, hagfræði, alþjóðalög-

um, landafræði, þjóðfræði- nýlendumálum

og öllum þeim fræðigremum, er til áhta gætu

komið í sambandi við friðarmálin. Áttu þeir

að gefa honum allar þær upplýsingar, er

hann þyrfti við. Heilan farm af bókum og

skjölum höfðu menn þessir með sér, og er

sagt, að Wilson hafi mik!u oftar ráðfært sig

við sérfræðingana, heldur en við félaga sína

í fulltrúanefndinni.

Sighng Wilsons mæltist misjafnlega fyrir.

Enginn forseti hafi áður í embættistíð sinni

farið af landi burt. Svo þóttu starfsmáHn

brýn heimafyrir. Einkum var það fundið

honum til foráttu, að hann hafði ekki .áð-

fært sig við þing eða þjóð um burtförina —
en senatið, eða efri málstofa congressins,

hefir eftir stjórnarskránni þátttökurétt í ut-

anríkismálum. En meðhaldsmenn forsetans

bentu á það, að hann væri af öllum heimi

skoðaður sem siálfkjörinn forvígismaður

hugsjónastefnunnar í friðarmálunum, auk

þess sem undirstöðurnar, sem fnðurinn átti

að byggjast á, væru frá hans hendi. Gæti

hann því með engu móti setið eftir af þing-

förinni.

Það er áhtamál enn í dag, hvort ekki

hefði venð betra fyrir Wilson að sitja heima,

gæta vel að fylgi sinnar eigin þjóðar, trúa

öðrum fyrir málarekstrmum í París og leggja

þar fátt til annað en kjarngóðar meginsetn-

ingar við og við. Ovíst er, hvort friðarsag-

an hefði orðið önnur og farsælli með þessu

móti, en sjálfur hefði Wilson varðveitt bet-

ur vinsældir sínar, bæði heimafyrir og er-

lendis, og lagt minna í sölurnar að öllu leyti.

Fremur varð fátt um kveðjur með Wilson

og Republikum í senatinu, sem nú áttu þar

meirihluta í vændum upp ur kosningunum,

eins og áður var sagt. Þeir átöldu forsetann

harðlega fyrir það, að hann hefði ekki haft

senatið með í ráðum um heimsmálin, né val-

ið málsmetandi menn úr meirihlutanum í

fulltrúanefndina. Kváðust þeir eiga heimt-

ing á hvorutveggja — bæði lögheimild, og

eins, eftir kosningarnar, sérstakt og ákveðið

umboð frá þjóðinni . Hvort kröfur þeirra

hafa verið réttmætar, eftir lögum og stjórn-

arvenjum landsins, skai hér látið ósagt. En
hitt er víst, að slík samvinna gat með engu

móti tekist, eins og sakir stóðu. Það kom
brátt í ijós. Daginn áður en Wilson sigldi,

bar Knox senator, fyrrum ríkisritari, fram

tillögu til þingsályktunar, er fór fram á það,

að fnðarstefnan skyldi fresta stofnun al-

þlóða bandalags, þangað til búið væri að

semia frið við Miðveldin.

Þetta var í raun og veru tilkynning til

Norðurálfu-þjóðanna um það, að ýmsir

forkólfar meirihlutans í senatinu væru ósam-

þykkir forseta um meginatriðið í tillögum

hans; því að þjóðabandaiagið átti einmitt

að vera máttarstoðin í allri friðarbygging-

unni, eftir hugmyndum Wilsons. En Knox,

Johnson, Lodge og fleiri leiðtogar Republika

litu hornauga til þeirrar hugsjónar; töldu

það draumsjón eina, og hana varhugaverða

mjög, eða jafnvel hættulega. Hér gat því

engin miðlun átt sér stað. Wilson hefði eins

vei mátt gefa með öllu frá sér málarekstur-

inn, eins og að láta undan Knox og þeim fé-

lögum í þessu atriði.

Theodore Roosevelt, fyrrum forseti og á-

trúnaðargoð margra Republika, hafði nokkr-

um dögum áður tekið í þenna sama streng

mjög óþyrmilega. Han nlét blöðin birta þá
yfirlýsingu, að Wilson hefði nú ekki lengur

neina he mild til að flytja boðskap sinn í

nafni þjóðarinnar; hún hefði hafnað honum
og öllum hans "punktum" — og svo fram-

vegis. Með berari orðum gat maðunnn
varla heitið Samherjum fylgi sínu og síns

flokks, ef þeir vildu hafna Wilson og "punkt-
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unum fjórtán" og gera friðarkjörin svo hörð

sem þá lysli. Nærri má geta, hvort orðsend-

ingar þessar hafi gert vægðarstefnunni létt-

ara fyrir. En Roosevelt mælti þar feigum

munni, því dauðmn tók við honum htlu síð-

ar. Hann var jarðaður tíu dögum áður en

friðarþmgið var sett. En deilan óx og magn-

aðist, milh Wilsons og senatoranna.

Þeir Wilson tóku höfn í Brest á Frakklandi

13. desember og fengu viðtökur ágætar,

eins og nærri má geta. Svo var um ah ferða-

lag forsetans, er hann á næstu vikum heim-

sótti borgir ýmsar og stórmenni Frakklands,

Bretlands og ítah'u. Sjaldan hefir víst ó-

krýndur maður verið sæmdur öðrum eins

viðhafnar-kveðjum 'þar í Norðurálfu. En

mest var þó vert um viðtökur alþýðunnar.

Eftirvæntingin var mikil alstaðar, en hrifn-

ingin varð enn meiri, þegar Wilson var kom
inn. Ræður þær, sem hann flutti á ferða-

lagi þessu, voru háfleygar og hjartnæmar.

Fólkið réði sér ekki. Það var eins og nýr

Móses væri þar kominn, spámaður og lög-

gjafi nýrrar veraldar. ítahr nefndu eftir

honum götur í borgum sínum; franskir al-

þýðumenn tárfeidu, þegar þeir sáu hann.

Mannfjöldinn í brezkum borgum hlustaði

hugfanginn á ræður hans og hrópaði: "We
are with you!" Jafnvel Þjóðverjar buðu
honum heim — en það boð gat hann auðvit-

að ekki þegið, eins og sakir stóðu. Svo

mikil var þá lotningin fyrir honum þar í

landi, segja ýmsir alþýðuleiðtogar Þjóð-

verja, að hefði Wilson á þeim tíma dæmt
þjóðinni stranga refsingu, þá hefði hún tek-

ið dóminum umyrðalaust.

I þessu andrúmslofti vonar og hrifningar

komu erindrekar Bandaþjóðanna saman á

friðarþingið, sem hófst í Parísarborg 18.

janúar 1919. Hópur þessi, með sérfræðinga-

sveitunum og öðru föruneyti, var afar fjöl-

mennur út af fyrir sig, því að tuttugu og s]ö

ríki, stór og smá, tóku þátt í fnðargerðinni

Samherja megin, auk nýlendanna brezku.

En það var þó ekki nema lítill hluti mann-

fjöldans, sem úr öilum áttum hafði safnast

til Parísar. Borgin var ekki höfuðstaður

Frakklands um þær mundir. Hún var höf-

uðbói og miðstöð aiirar veraldar. Hún átti

með öllum rétti iýsinguna, sem Postuiasagan

gefur Jerúsalem á hvítasunnuhátíðinni mikiu
— nema hvað þjóðalisti Parísar yrði sjálf-

sagt heimingi iengri, ef talið væri. Öilum

upphugsanlegum þjóðbúningum, hörundslit-

um og tungumálum agaði þar saman, því að

sendinefndir eða flóttamenn hópuðust þang-

að frá ríkjum, héröðum, trúflokkum eða

þjóðabrotum í öllum álfum heims. Og aiiir

höfðu sín sérstöku mál að flytja, sínar sér-

stöku kröfur eða tillögur viðvíkjandi þess-

ari nýju heimsskipun, sem í vær,dum var.

Þjóðirnar tuttugu og sjö, er að þingi sátu,

voru allar á einn eður annan hátt komnar í

óvinatölu Miðveldanna. Sumar, eins og

Kína, höfðu sagt Þjóðverjum stn'ð á hend-

ur, en lítið sem ekki gengið að vígum. Aðr

ar voru brot úr föllnu ríkjunum; þær áttu

frelsi sitt og viðreisn undir vinfengi Banda-

þjóðanna.

Miðveldin höfðu enga erindreka á þing-

inu, fyr en Samherjar voru búnir að koma
sér saman um kostina, sem þeir ætluðu að

bjóða. Og Bolshevika vantaði. Bæði var

það, að stjórn þeirra var ekki komin á svo

fastan fót, að henni bæri viðurkenning, eft-

ir alþjóða venjum; og svo voru þeir féiag-

ar gerræðismenn, eins og kunnugt er, og

svarnir óvinir stjórnarfarsins í öðrum iönd-

um. Þó var reynt að skjóta á fundi óform-

legum með byltingamönnum þessum. En

það tókst ekki, því að Bolshevikar höfnuðu

megin-kröfum Samherja þegar í stað og

vildu hvorki kalla saman þjóðkjörið þing né

taka að sér ríkisskuldirnar rússnesku.

Áður var Pan's á undan friðarþinginu líkt

við Jerúsalem á fornri hvítasunnu. Ekki

skýrðist þó ættarmót þeirra tveggja stór-

viðburða, þegar þingið var sett, í klukku-

salnum í utanríkishöll Frakkastjórnar, á Quai

d'Orsai í París, 18. janúar. Alt fór þar að

sönnu hátíðlega fram — nema að guði var

gleymt, að því er virtist. Þar var ekkert

bænarorð borið fram í þingbyrjun, eða

nokkuð þess háttar. Að minsta kosti geta

heimildir ekki um slíkt. Satt er það, að

guðrækninnar gætti sjaidan mikið í samnr

inga-bralii Norðurálfu-veldanna, enda mátti

þekkja þann skort á ávöxtunum. En hér
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átti ný og betii öld að renna upp, í meira sam-

ræmi v:ð guðs og samvizkunnar lög, heldur

en sú gamla var. A svo mikilvægri stund var

gleymskan tilfinnanleg í meira lagi. Annað
gleymdist þó ekki; 'það var syndir Þjóð-

verja, gamlar og nýjar. Dagurinn 18. jan-

úar var afmælisdagur kúgunarsáttmálans,

sem Þjóðverjar neyddu Frakka til að skrifa

undir í Versölum árið 1871. Á það efni

mintist forseti Frakka, Raymond Poincaré, í

ræðu sinni, er hann setti friðarþingið. Með
þetta fyrir augum höfðu Frakkar auðsjáan-

lega valið þingsetningardaginn.

I þessu tvennu sem nú var bent á, spegl-

ast ófullkomleikarnir á friðarstefnunni allri

og sáttmálunum, sem þar voru samdir. Þótt

ekki sé tekinn gildur nema tíundi hlutinn af

aðfinslum þeim, sem hlaðið hefir verið á

Versala-friðinn síðari, þá verður því ekki

neitað, að þar kennir helzt til mikillar löng-

unar til að lækka rostann í Þjóðverium, en

hins virðist varla nógu vel gætt. að allir hlut-

aðeigendur þurftu að auðmj'kja sig fyrir

guði.

Var svo þegar eftir þin^setninguna tekið

til óspiltra mála, því að ærin voru verkefn-

in, eins og áður var sagt. Allra mikilvægustu

málin voru þæfð í tíu manna nefnd, er í voru

fulltrúar frá veldunum fimm, Bandaríkjun-

um, Bretlandi, Frakklandi, Italíu og Japan
— tveir frá hverju. Eiginlega náðu þó eng-

in af aðalmálunum fram að ganga, nema

fjórir af þessum tíu kæmu sér saman, því að

þeir voru forkólfar fremstu þjóðanna. Voru

þeir kallaðir stórmennin fjögur eða fjögra

manna ráðið. Má þar fyrstan nefna Wilson

Bandaríkjaforseta. Annar var hinn mikii

Hólmgöngu-Bersi Frakka, öldungurinn Clem-

enceau, stjórnarformaður þar í landi. Hann

"var ættjarðarvinur í frekasta lagi, fylginn

sér og orðhvass nokkuð, jafnskæður í póli-

tísku þrefi sem einvígum. Þá var Lloyd

George, formaður Bretastiórnar, einhver

hinn allra sniðugasti stjórnmálagarpur vorr-

ar kynslóðar, glöggur og fljótheppinn í hugs-

un og hárjárn á ræðupalli. Umbótamaður

liinn mesti var Lloyd George og hugsjóna-

ríkur, en gleymdi þó sjaldan veraldarvizk-

unni. Sá fjórði var forsætisráðherrann

ítalski, Signor Orlando, stjórnkænskumaður

mikill. Þetta voru mennirnir, sem áttu að

"reformera" heiminn — yrði því nauðsynja-

verki áfram hrundið á annað borð þar á

friðarþingmu.

FuIImikið á fjóra menn lagt í sannleika,

eins og ástatt var, og ekki sízt með allan

þann sæg af sendinefndum og sjálfkjörnum

ráðunautum, sem hrópuðu sífelt eftir áheyrn

og lögðu sitt hver til málanna. Þó var hitt

erfiðara, að leiðtogarnir fjórir litu ekki á

friðinn alveg frá sama sjónarmiði. Hug-

siónastefnu Wilsons var áður lýst. Hann var

allur þar. Friðsemin hafði áunnið honum
endurkosning árið 1916. í allra síðustu lög,

og mjög nauðugur, hafði hann gengið til

víga. Og svo var Bandaríkjaþjóðin ólömuð.

þrátt fyrir átök mikil í ófriðinum, og æskti

nú engra launa fyrir sjálfa sig eða hlunninda.

nema þess eins. að geta orðið að liði. En

hinir allir, Clemenceau, Lloyd George og

Orlando, höfðu náð æðstu völdum á mikilli

hættutíð, hver í sínu landi, þegar safna

þurfti öllum lífs og sálar kröftum til varnar

ósigri. Völdin voru í þeirra höndum, af

því að þeir höfðu reynst öðrum fremuv ó-

trauðir í hernaðinum. Og glímuskjálftinn

var víst ekki runninn af þeim með öllu, þeg-

ar til þings kom. Auk þess voru þjóðirnar

þeirra mjög aðfram komnar af sárum og

þreytu. Eðlilega vildu þeir allir, hver fyrir

hönd síns ríkis, hafa svo mikið upp úr sigr-

inum, sem réttmætt væri.

Ekki svo, að hugsjónunum væri hafnað.

Allir voru þeim hlyntir að meginmáli. Allir

vildu góðan frið, tryggan, réttlátan frið. En

auk þess vildu Italir ofurlitla viðbót við

ítölsku héröðin í Austurríki. Þeir vildu ná í

Dalmatíu-ströndina, suður með Adríaflóa

austanverðum og eyjar með, hvorttveggja

bygt slavnesku fólki að mestu — og þar með
umráð yfir flóanum og eignarrétt algeran á

hafnarbænum Fiume, einu höfninni, sem

veitt gat nábúum þeirra, lúgó-SIövum, greið-

an aðgang að sjó. Og Bretar vildu ítök og

nýlendueigmr sem þeirra menn höfðu unnið

af Þjóðverjum í ýmsum londum; þar á meðal

Mesopotamíu, Gyðingaland og þýzkar ný-

lendur í Afríku. Líka vildu Frakkf^r nýlend-
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ur og ítök, og skaðabætur vel mældar, og
yfirráð bein eða óbein yfir þýzkum löndum
alla leið að Rín, og hervarnir sterkar við

fljótið og annað það, er þeir töldu nauðsyn-

legt til að halda Þjóðverjum í skefjum og
láta þá efna sættirnar. Svipaðar voru kröf-

ur Japana. Snemma í ófriðnum tóku þeir

af Þjóðverjum skagann Shantung í Norður-

Kína, gegnt Kóreu. Vildu þeir nú með engu
móti sleppa þeim feng úr hendi sér aftur.

.Auk þess höfðu Japanir augastað á eyjum
Þjóðverja nokkrum í Kyrrahafi.

Smærri kröfum og gagnkröfum verður að
sleppa hér, sem mýmargar voru, frá þjóð-
um, flokkum og ríkjabrotum, og sóttar þrá-

sinnis af afarmiklu kappi. í mótsetningu við

þann málarekstur var hegðun tveggja þjóð-
anna í Norður-Ameríku. Canada og Banda-
ríkin höfðu sent til Frakklands yfir tvær
miljónir hermanna og eytt biljónum dala í

herkostnað. Canada sérstaklega borið hita

og þunga dagsins frá byrjun og komið hart

niður. En hvorug þjóðin krafðist þó nokk-
urs að sigurlaunum, nema ef telja skyldi lít-

ilfjörlegar bætur fyrir tjón á privateignum.

Það var nýstárleg sjón.

Og fulltrúarnir frá Bandaríkjunum hittu

sjálfa sig fyrir, því að þeirra þjóð var miklu
betur treyst en hmum stórveldunum — auk
alþýðuhylli þeirrar, sem Wilson sjálfur naut.

Sóttu því smáríkin sífelt til forsetans með
kærumál sín og gerðu honum ónæði mikið.

Af öllum þingheimi, segja kunnugir, lagði

enginn maður eins hart á sig, eins og Wilson

forseti. Stundum tók hann þátt í tveim

nefndafundum samtímis.

Nú var þrautin að sniðla þenna myrkvið
allan, milda úr kappsmálum og fá kröfum
betur í hóf stilt og samrýma úrskurðina

"fjórtán punktum" Wilsons og öðru viður-

kendu fnðarmáli. Um þetta var baráttan

háð af hugsjónamönnum, með Wilson í

broddi fylkingar. A því voru margir erfið-

leikar. I alþ]óðamálum er samningalistin

gömul og þaulæfð. Þar er vel haldið á há-

spilum. Og hæsta tromfið á sáttastefnum

er venjulega "stríðskortið" (War map)

;

með öðrum orðum: mátturinn. Aðalstyrk-

ur eða veikleiki málsaðila á slíkum þingum

verður, þegar öllu er á botninn hvolft, af-

staða herflokkanna. Hverri þjóð finst hún
mega halda því, sem hún hefir, eðlilega, eða

fá eitthvað í staðinn. Svo fór í París. Hver
átti til dæmis að snúa fallbyssukjöftunum á
Frakka og reka þá vestur frá Rín; eða

flæma Breta burtu úr Gyðingalandi; eða
hrifsa Shantung úr höndum Japana og gefa

skagann Kínverjum? I slíkum efnum varð

auðvitað litlu um þokað, nema stjórnirnar.

sem hlut áttu að máli, slökuðu sjálfar til. —
Og svo var fleiru slegið út. Italir og Japan-

ir sýndu heimildir fyrir sínum kröfum. Það
voru leynisamningar, gerðir á neyðartímum
stríðsins og undirritaðir af fulltrúum Sam-

herja. Undnskrift sína vildu hvorki Frakk-

ar né Englendingar vanvirða, en Wilson var

ekki við þau mál nðmn, og þverneitaði að
taka máldaga þess.i nokkuð til greina, enda

voru "fjórtán punktarnir" þar á móti. En

þá höfðu Japanir annað tromf. Þeir þóttust

afskiftir í innflytjendalögum Bandaríkja, og

á annan hátt illa leiknir þar í landi. Kröfð-

ust bótar á "órétti" þessum og hertu á kær-

unni, hvenær sem út leit fyrir, að eitthvað

yrði hróflað við Shantung-málinu. En hönd

Wilsons var málstaðurmn, gremarnar fjór-

tán, sem hmir höfðu játast undir, og svo al-

mennmgsálitið og vinsældirnar, sem hvort-

tveggja er stopult í þessum synduga heimi.

Var því við raman reip að draga.

Af leiðtogunum þremur mun Lloyd George

hafa staðið Wilson næstur að ýmsu leyti.

Aftur var Clemenceau erfiðastur. Það var

mikilvægt, sem á milli bar. Þungamiðjan í

tillögum Wilsons var allsherjar bandalag, til

að vernda smáríki, milda úr deilum milli

þjóða, sporna við ágangi og tryggja friðinn

á allan hátt. Á þeirri stoð skyldi sáttagerð-

in hvíla, og síðan friðurinn. En Frakkar

vildu herða sem mest á sigurtökunum, sér til

verndar. Fyrir þá sök vildu þeir ná í Rínar-

löndin ; vörninni varð hvergi betur við kom-

ið heldur en við ána. Auðvitað var þeim

vorkunn í þessu; þeir fengu harðasta útreið

í stríðinu og áttu mest í hættunni, ef Þjóð-

verjai kæmust í vígamóð aftur. En stefnur

j-essar gátu ekki farið samsíða; önnurhvor

hugmyndin varð að víkja úr öndvegi. Cle-
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nienceau vaið allreiður stundum, JDegar þeu"

leiddu saman hesta sína, Wilson og hann.

5agt er, að hann hafi stundum brugðið Wil-

501: um vináttu við Þjóðverja, haft við orð

PO leggja niður embætti, og jafnvel rokið

burt af fundi, þegar í harðast fór.

Málarekstur {dcssÍ fór að mestu fram í

nefndum, sem ekki leyfðu blaðamönnum á

fundi si'na. Launung JDeirri var illa tekið af

blöðunum, og tahn brot á móti fyrsta lið

Wilsons-greinanna. En það var hótfyndni.

Mikilvægar samþyktir voru birtar smám
saman, eftir því sem áfram þokaði málun-

um. I emu hljóði samþykti friðarþingið 25.

janúar, að stofnað skyldi bandalag alþjóða,

eins og lagt var til í "punktunum fjórtán".

Var nefnd kosm til að semja reglugerð fyrir

samtökum þessum. Mæltist það vel fyrir og

þótti nú Wilson hafa unnið sinn fyrsta sig-

ur. Fimm dögum síðar var auglýst, hvað

gera skyldi við nýlendueignir óvinanna. .4ttu

þær að skiftast með ýmsum n'kjum, ekki til

eignar, heldur í umboði Þjóðabandalagsins,

er hafa skyldi æðstu umráð yfir nýlendun-

um. Margir sögðu að hér hefðu Bretar og

Frakkar leikið á Wilson; umboðið væri h't-

ilsvert, því enginn vissi, hvort Þjóðabanda-

lagið yrði svo máttugt, að það gæti nokkru

verulegu ráðið um sh'kar sakir. Þetta væri

hjúpuð mnhmun og ekkert annað. óánægj-

an var þó farm að sefast allmikið, þegar

Wilson bnti, 14. febrúar, frumvarp til reglu-

gerðar fyrir Þjóðabandalaginu. Þeim tíð-

mdum var vel fagnað af hugsjónamönnum
aistaðar. Nú var óskabarnið í fæðingunni.

Fundið var að einstökum atriðum, en í heild

sinni fékk hugmyndin almanna-lof. En auð-

vitað að "undan teknum amtmanninum".

Senatorarnir í Washington hötuðust við

þessa þjóðabandalags-hreyfingu, með öllum

hennar verkum og athæfi, eins og sjálfan

myrkrahöfðingjann. Þeir fordæmdu um-

boðshugmyndina, af því að þar var verkefni

fyrir Bandalagið.

Um þessar mundir þurfti Wilson að bregða

sér vestur um haf, ttl að sinna stjórnarstörf-

um ýmsum, sem biðu hans í Washington.

Sigldi hann frá Frakklandi 15. febrúar,

hafði með sér þjóðabandalags-frumvarpið.

símaði mótstöðumönnum sínum í senatinu,

þeim Lodge, Johnson, Borah og öðrum, bauð
þeim til miðdegisverðar með sér og viðtals

um frumvarpið, þegar hann kæmi heim, og

mæltist til þess, að aðfinslur væru látnar

bíða, þangað til eftir samtalsfundinn. Þáðu
þeir allir boðið, nema Borah; hann vildi

ekki brjóta brauð með forsetanum. En ekki

fékst vopnahléð. Frumvarpið sætti snörp-

um árásum í congressinum á meðan Wilson

var á heimleið. 26. febrúar var hann kom-
inn til Washington. Sátu þeir Lodge að heim-

boði hjá honum um kvöldið, en hann ræddi

við þá um frumvarpið og bað um aðfinslur

eða bendingar. Mótstöðumenn hans tóku

dræmt í málið; Lodge, foringi Republika í

senatinu, varðist allra frétt?.. Hann vildi

hvorki koma með útásetningar né stinga upp
á nokkurri breytingu. Aðrir voru þó tilleið-

anlegri. Þeir fundu það helzt að reglugerð-

inni, að Monroe-kenningin svo kallaða væri

ekki nefnd þar á nafn — en það er sú kenn-

ing Bandaríkjastjórnar, að engin útlend þjóð
megi ásælast iönd eða auka völd sín í Vest-

urálfu. Líka bentu þeir á það, að heima-

mál yrðu ekki undanþegin afskiftum Banda-

lagsins, eftir frumvarpinu ; ekkert væri sagt

um úrgöngurétt — og annað því um líkt.

Hét Wilson þvi, að bendingar þessar skyldu

teknar til greina.

Leiðandi Republikar utan þings, svo sem
William Taft, fyrrum forseti, og Elihu Root,

fyrrum ríkisritari, voru líka beðnir um álit

sitt, og stungu þeir upp á ýmsum breyting-

um, er síðar komust í reglugerðina.

iHvernig myndi nú semjast með senator-

unum og forseta? Um það var mikið talað

beggja megin hafs um þær mundir. í Banda-

ríkjunum gilda engir samningar við aðrar

þjóðir, fyr en senatið hefir með tveim þriðju

atkvæða veitt þeim staðfesting. Gæti nú

Wilson ekki trygt sér slíkan atkvæðamun í

Washington, þá leit helzt út fyrir að gengi

hans yrði skammlíft í París, og þá um leið

var harðneskjunni sigurinn vís. Fyrir því

biðu menn óþreyjufullir átekta. Lodge réð-

ist á Wilsons-frumvarpið í allskörulegri þing-

ræðu 28. febrúar, og mælti fastlega með
"bindandi og fjötrandi fnðarkjörum" fyrir
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óvinina. Eins og til áréttingar orðum sínum,

lagði hann svo fiam í opnu þmgi 4. marz,

rétt áður en Wilson sigldi til Parísar aftur,

skrifleg mótmæli gegn frumvarpmu. með
ályktun þess efnis, að bandalagsmálinu aetti

að fresta, þangað til eftu' að friður væri

saminn. Með öðrum orðum, að sú hugmynd

væri algerlega skihn frá sáttagerðmm. Lnd-

ir skjalið voru rituð nöfn 37 senatora, en

það voru fimm yfu' þriðjung atkvæða í

þenri deild congressms.

Óefað hafa þessir 37 fremur verið að

hugsa um emangrun og sjálfstæði þjóðar

sinnar, heldur en hitt, að friðurinn gæti orð-

ið sem hörkulegastur. En hvað sem um það

var, þá féll frækornið í frjóan jarðveg yfir

í Pan's, eins og nærri má geta. Þen- Cle-

menceau áttu nú alls kosti við Wilson, að því

er þeim fanst, voru þeir allfljótir að ryfta

samþyktum þeim, sem gerðar höfðu verið,

setja sín ráð í staðinn og útvega sér fylgi

annara leiðtoga. Þjóðabandalagshugmynd-

in var lögð til síðu. Átti nú að semja bráða-

birgðar-frið og láta kné fylgja kviði; ný-

lendum og jafnvel alþýzkum héröðum skyldi

skift eins og herfangi; Þjóðverjar gerðir að

þrælalýð, en friðurmn trygður með sam-

tökum og sterku hervaldi. Vildu þeir einnig

senda her inn í Rússland og hrinda Bolshe-

vikum af stóH. í einu orði sagt: Fallbyssu-

kjaftar áttu að segja fyrir um friðinn og

ráða lögum og lofum allar leiðir frá Rín og

austur að Vladivostok og suður að Persa-

flóa. En Bandaríkjunum var ætlað að borga

brúsann. Þegar Wilson kom til Parísar, 1 4.

marz, voru jafnvel sumir af hmum frjáls-

hugaðri fuHtrúum Englendinga djúpt soknir

niður í ráðabrugg þetta, og flestir töldu

þeirri stefnunni vísan sigur.

En Wilson lét sig ekki. Hann gaf sér rétt-

an sólarhring til að átta sig á alhi ráðagerð-

inni. Svo lét hann blöðin flytja þá yfirlýs-

ingu, að samþyktin stæði, sú er gerð var 25.

janúar, um að Þjóðabandalagið skyldi vera

ósvikinn þáttur í friðargerðinni. Þar með

byrjaði þófið á ný. Ekki tjáði að ganga í

berhögg við forsetann opinberlega og svifta

því burt, sem samþykt hafði verið. Létu

hinir undan í þessu meginatriði, og fremur

dræmt. En það voru alls engin leikslok.

.Nú þurfti Wilson að berjast fyrir breytingum

á frumvarpmu, til að geðjast mótstöðu-

mönnum sínum heimafyrir. Þegar hann
nefndi Monroe-regluna, var ems og komið
væri við hjartað í .Norðurálfumönnum og

Japönum. Aldrei höfðu þeir samþykt þá
kennmgu áður, og nú mótmæhu þeir alhr

harðlega. Hófst þar löng og bitur orrahríð.

Wilson mátti til að fá kennmg þessa með
berum orðum undanþegna dómsvaldi Þjóða-

bandalagsms; annars átti reglugerðin engr-

ar vægðar að vænta í senatinu. Þetta vissu

hmir, og notuðu nú tækifærið; létu mótmæl-
in dynja óspart og beittu sínum hörðustu

kröfum á oddinn. Frakkar heimtuðu Rínar-

dahnn, ítaHr Fiume og strendur Dalmatíu.

Japanir fullan eignarrétt á Shantung og al-

gert jafnrétti sinnar þjóðar mönnum við

annað innflutt fólk í Bandaríkjunum. Liðu

svo þrjár vikur frá komu Wilsons, að ekkert

rak eða gekk. Maðunnn var á sjötugs aldri

og ekki sterkur að heilsu. Hann varð hast-

arlega veikur í aprílbyrjun, en rétti við aft-

ur að nokkru þann 7. þess mánaðar og mætti

þá enn einu sinni félögum sínum í fjögra

manna ráðinu, ákveðinn í því að láta til

skarar skríða í eitt skifti fyrri öll. Bauð
hann þeim tvo kosti: annaðhvort skyldi hann

fara eða vera. Ekki dytti sér í hug, sagði

hann, að bera í bætifláka fyrir þýzka her-

valdið eða meina Samherjum allra skaða-

bóta; en fnðurinn yrði að byggjast á rétt-

læti fyrst og fremst, og einhverri viðleitni í

vægðar-áttina; tillögum sínum, þeim er áð-

ur hafði verið fallist á, yrði að vera einhver

gaumur gefinn, ella færi hann þegar heim

með alt sitt, og léti hin veldin em um sætt-

irnar. Sama dag símaði Wilson eftir gufu-

skipinu George Washington, sem þá lá á

Brooklyn-höfn. Skipið var haft til að flytja

forsetann og föruneyti hans yfir hafið.

Bendingin hreif. Lloyd George varð

fyrstur til að ganga í lið með Wilson, og

fengu þeir í samlögum áunmð það, að Cle-

menceau lét af Rínarkröfunni. En báðir

hétu þeir að leggja fram og styðja, hvor í

sínu þjóðþingi, frumvarp til sáttmálagerðar

um að veita Frökkum hjálp, ef þeir yrðu fyr-
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ir frumhlaupi af hálfu Þjóðverja. En Wil-

son fékk undanþágu Monroe-reglunnar með
skýrum orðum viðurkenda í setningum

Þjóðabandalagsins.

Þrætumálið mesta var þar með til lykta

leitt, og náðust nú hvað af hverju samþyktir

í öðrum málum, sem erfiðleikum höfðu vald-

ið. En seinlega gekk að milda úr kröfum

Itala og Japana. Wilson mælti fastlega fram

með rétti Júgó-Slava til hafnar í Fiume, en

Orlando vildi með engu móti gefa bæinn

eftir. Tók þá Wilson það ráð, að hann setti

fram sína skoðun opinberlega og skírskotaði

til ítölsku þjóðarinnar. En eftirgjöfin varð

engin hjá itölum. Lenti þar víða í æsingum

út af málinu. Wilson var úthrópaður; hatr-

ið á honum varð sýnu meira en dálætið

hafði verið áður. Sýnir það bezt, hvort

kröfufrekjan í París hefir verið leiðtogun-

um einum að kenna. Slóð svo deilan óút-

kljáð um langan tíma. En það er af Japön-

um að segja, að beir fengu Shantung til um-

ráSa um óákveðinn tíma, en gáfu munnlegt

loforð um, að skaganum skyldi síðar meir

skilað í hendur Kínverjum. — Ekki er nema
sanngjarnt að geta þess, að Japanir hafa

nú efnt það heit sitt.

Friðarstefnan rak smiðshöggið á reglu-

gerð eða "sáttmála" Þjóðabandalagsins 28.

apríl. Skal nú þeim smíðisgnp lýst í fáum

orðum.

Átti Bandalagið, með fyrirskipuðum að-

ferðum og skuldbindingum, að efla frið og

samvinnu meðal þjóðanna.

Fyrstu félagslimir áttu að vera þióðirnar

tuttugu og sjö, er Samherja megin tóku þátt

í friðargerðinni. Þar að auki nýlendurnar

brezku og Indland.. Ennfremur var helztu

ríkjum, er hlutlaus höfðu verið, gefinn kost-

ur á að játast undir sáttmálann og verða

með í Þjóðabandaiaginu frá byrjun.

'Síðar máttu aðrar þjóðir bætast við, ef

þingið leyfði með tveim þriðiu atkvæða, en

áður urðu þær að tryggja efndir á heitum

sínum og skuldbindingum og hlíta fyrirskip-

unum Þjóðabandalagsms um takmörkun á

vígbúnaði. Þetta var sérstaklega meint til

Miðveldanna. Þau áttu fyrst að efna sætt-

irnar, eða sýna þar góðan lit á, áður en þeim

væri leyft að vera með. — Úrganga var

leyfð, með árs fyrirvara, að skyldum upp-

fyltum.

Þjóðabandalagið skyldi vinna að málum
sínum í þingi, ráði og skrifstofudeild. í

binginu máttu allar bandalagsþjóðirnar hafa

fulltrúa, sína þrjá hver, eða færri. En í

ráðinu skyldu sitja fulltrúar frá fimm stærstu

veldum Samherja; svo og frá öðrum ríkjum

fjórum, er til þess væru kjörin af þinginu —
einn fulltrúi frá hverju ríki. Smám saman

mátti svo gefa fleiri þjóðum fulltrúarétt þar,

með samkomulagi ráðs og þings. Hver önn-

ur þjóð í Bandalaginu mátti senda erindreka

á fundi ráðsins, hvenær sem einhver þau

mál, er hana varðaði sérstaklega, væru tek-

in þar fynr.

Bæði þingið og ráðið máttu fást við öll

mál í verkahring Bandalagsins, og sérhvað

annað, er til friðar horfði. Þingið átti að

mæta "á tilteknum tímum ', en ráðið ekki

sjaldnar en árlega. Samkomustaður skyldi

vera höfuðból Bandalagsins í Geneva í Sviss-

landi — þar hafði skrifstofudeildin aðsetur

— eða hvar annarsstaðar, sem um semdist.

Engin þjóð hafði nema eitt atkvæði, hvorki

í ráði né þingi. í öllu verulegu skyldu sam-

þyktir og ákvarðanir því aðeins gilda, að

gerðar væru í einu hljóði.

Skyldi Þjóðabandalagið gangast fyrir

takmörkun vígbúnaðar; hafa eftirlit meS
smíði og sölu hergagna ; varðveita sjálf-

stæði og landeignir allra meðlima sinna gegn

árásum utan að ; skera úr þrætum milli

þjóða; sjá um stofnun alþjóða-réttar ; hafa

með höndum úthlutun umboðs yfir nýlendu-

eignum Miðveldanna, og líta eftir, að lönd-

um þeim væri vel stjórnað, samkvæmt meg-
inreglum, sem fyrirskipaðar væru.

Sérhverja styijöld og ófriðarbliku, hvort

heldur væn innan eða utan vébanda sinna,

skyldi Þjóðabandalagið láta sig miklu varða.

og taka jafnan í slíkum tilfellum ákvarðan-

ir þær, er hentugastar þættu til eflingar

friðnum.

Bandalags-þjóðirnar undirgengust að
skírskota til ráðsins, eða til gerðardóms,

hverju því þrætumáli, sem þær ekki gætu

jafnað sín á milli. Skyldu þær ekki_ taka til
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vopna í jjijá mánuði, eftir að úrskurður væri

gefinn, og alls ekki ráðast á þann málsaðila,

sem héldi slíka sætt. Brot gegn ákvæðum
JDessum varðaði þungum refsingum, einangr-

un og jafnvel brottrekstri úr Þjóðabandalag-

inu.

Monroe-reglan var hér undan þegin, og

ems þau mál, er eftir sérstökum samningum
heyrðu þegar undir gerðardóma.

Ennfremur undirgengust meðhmirnir að

efla hag verkafólks í löndum sínum og gera

samtök með sér félagsleg í þeim tilgangi. Og
margt fleira, sem til heilla horfði, var inn-

bundið í verkahnng Þjóðabandalagsins.

Fnðarþingið samþykti sáttmála þenna i

einu hljóði. Hér voru þá margar hmar feg-

urstu vonir mannkynsms komnar í ákveðn-

ar tilskipanir, og var því verkinu vel fagnað

af hugsjónamönnum að sjálfsögðu. En í

bráðma kom þó athyghn annarsstaðar niður,

því að benna sama dag, 28. apríl, komu fuH-

trúar þýzku stjórnarinnar til Versala-kon-

ungssetursins gamla og víðfræga fyrir suð-

vestan París — til þess að taka þar á móti

friðarkostum Samherja. í V'ersölum höfðu

Prússar 48 árum áður fagnað sigri yfir

Frökkum og krýnt konung smn til keisara

yfir öllu Þýzkalandi. Áttu þeir nú að sæta

sínum örlagadómi í sama stað. Frakkar

voru hugulsamir á þess konar töðugjöld.

Opinn þingfundur var haldinn í Versölum

7. maí. Áttu Þjóðverjar að veita samninga-

uppkastinu formlega móttöku við það tæki-

fæn. Ekki var gert þar ráð fyrir umræðum,
en athugasemdir máttu þýzku fulltrúarnir

leggia fram skriflegar á tveggja vikna fresti.

Framsögumaður þeirra, greifinn Brockdorff-

Rantzau, notaði þó tækifænð til að mót-

mæla friðarkostunum, afsaka hernaðinn

þjóðverska og flytja sakargifti á móti. Mað-

urinn var fremur orðhvass, og sat á meðan
hann flutti ræðuna, eins og í óvirðingarskyni

við þingheim, en þykkjukurr heyrðist víða í

salnum. Atvikið spáði varla góðu um sætt-

irnar.

Skal nú stuttlega skýrt frá friðarkostun-

um. Skyldu Þjóðverjar láta af hendi alt að

fimtungi ianda smna í Norðurálfu. Það

voru héröð á útjöðrum að vestan, norðan

og austan, er Prússar höfðu áður innlimað

og útlendar þjóðir bygðu enn að miklu leyti.

Frakkar fengu Elsass-Lothringen. Svo og
um ráð í fimtán ár yfir kolanámuhéraði þar

norður og austur af, við ána Saar. Að þeim

tíma liðnum áttu íbúarnir að velja sjálfir um
iýðskyldu; en námurnar fengu Frakkar til

æfinlegrar eignar. Smáa landspiidu fékk

Beigía norðan við Luxemburg. Að norðan

átti hertogadæmið Slésvík, sem Prússar

tóku af Dönum 1864, að velja um dönsk

eða þýzk yfirráð. Mest varð þó tapið að

austan. Þar fengu Pólverjar lönd sín aftur

alia leið vestur dð Pommern og mjóa spildu

norður að Eystrasalti ; en Þjóðverjar héldu

þó miklum hluta Austur-Prússlands. Landeign

þeirra að austan var með þessu skorin í

tvent. Þjóðabandalagið tók að sér umráð
yfir bænum Danzig við Eystrasalt, rétt aust-

ur af pólska oddanum, til þess að Pólverjar

gætu haft þar not af höfninni. Nokkur hiuti

Slesíu og Autur-Prússlands áttu síðar að

velja um lýðskyldu. — Með því móti fékk

Þýzkaland Slesíu mestalla, þegar atkvæði

voru greidd, en Pólverjar náðu þeim hluta,

þar sem flestar voru námurnar. Norður-

Slésvík gekk undir Danmörku aftur. Þjóð-

verjar munu hafa mist um 39,000 fermílur

í alt, þegar búið var.

Herlið áttu Þjóðveriar að færa niður í

rúmar hundrað þúsundir, úr tíu miljónum,

sem þeir höfðu undir vopnum eða í her-

þjónustu, meðan ófnðunnn stóð sem hæst.

Herskylda var stranglega bönnuð. Her-

gagnasmíði takmörkuð á við liðsfækkunina.

.Aðkaup og útflutningar þeirrar vöru hvort-

tveggja bannað. Flugher máttu þeir engaa

hafa, né kafbáta, og ekki nema lítilfjörleg-

an fiota. Skyldu Samherjar hafa nefndir

búsettar í Þýzkalandi, til að sjá um, að á-

kvæðum þessum væri hlýtt. Hervaldið mikla

þar með svo rækilega iamað, að Þjcðverja

skorti afl í hernaði, jafnvel við smærri ríkin

í kringum sig.

Nýiendueignum öllum og ítökum í Shan-

tung og víðar skyldu Þjóðverjar afsala sér,

eftir ráðstöfunum þeim, sem áður var lýst.

Auk þess áttu þeir að bæta eftir megni fyrir

eignatjónið alt og skemdirnar, sem þeir
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höfðu valdið í ófriðnum. í skaðabætur var

þeim boðið að gjalda 5 bil. dollara í gulli,

skipum og ýmiskonar vöru innan tveggja

ára, og gefa út gullgild veðskuldabréf fyrir

nálega tuttugu og fimm biljónum, til frekari

lúkningar á þeirri skyldukvöð. Sérstök nefnd
átti síðar að ákveða, hve mikið þeim bæri að
gjalda í alt, og með hvaða skilmálum.

Eftir ákvæðum samningsins játuðu Þjóð-

verjar sekt þýzku keisarastjórnarinnar í sam-
bandi við upptök stríðsins; sambyktu, að
keisarinn væri heimtaður af Hollendingum og

sök hans prófuð fyrir sérstökum dómstóli, og
undirgengust að afhenda Samherjum, til máls-

rannsóknar, alla þá menn úr liði sínu, er sak-

aðir voru um gnmdarverk eða brot á herlög-

um.

Til margs fleua voru Þjóðverjar skyldaðir,

svo sem að viðurkenna sjálfstæði nýrra ríkja;

brjóta niður hervirki; gefa Samherjum sömu
verzlunarkjör í landi sínu, eins og áður

höfðu við gengist; bæta skipatjón af völd-

um kafbáta, smálest fyrir smálest; heimila

öðrum þjóðum brautir sínar og skipgeng

fljót til umferðar; kannast við ógilding á

Brest-Litovsk sáttmálanum, og sambykkja

i(!ilugerð Þjóðabandalagsins, án jaess þó að

fa þar mngöngu, fyr en emhverntíma síðar

mcð leyfi Samherja.

Áköf og hávær voru mótmæli Þjóðverja

gegn^fnðarkostum þessum, eins og nærri má
geta. Blöðm urðu hamstola. Leiðtogar

keptu hver við annan um stóryrðin. Beindu

Þjóðverjar sérstaklega kærumáli sínu til

Ameríkumanna, sögðust vera kúgaðir,

sviknir, ræntir rétti þeim, er sér bæri, sam-

kvæmt fjórtán greinum Wilsons. Afarkost-

irnir, sem sjáifir þeir höfðu áður ætlað að

bjóða Samberjum, v^rtust nú vera gleymdir

í geðshrænngunni.

iMathias Erzberger, formaður vopnahlés-

nefndarinnar þýzku, kallaði fnðarkostina

"djöfulsins verk" og "dauðadóm". Sjálfur

hafði þó Erzberger, árið.1914, talað um að

innlima Belgíu og strendur Frakklands alla

leið til Bolougne, og þar að auki námuhéröð

og nýlendur; og viljað láta heimta fébætur

svo ríflegar, að herkostnaður yrði goldinn

og þjóðskuldin greidd úr þeim sjóði, og

bæklaðir hermenn launaðir með afgangin-

um!. Kanslarinn, Philip Scheidemann, flutti

langan reiðilestur í ríkisdeginum út af sama
te.xta. Scheidemann hafði steinþagað árinu

áður, þegar herjarlarnir settu snarvölinn á

Rússa, með sáttmálanum sæla í Brest-

Litovsk. Þetta var eitthvert hið mesta ólán

Þýzkalands. Leiðtogarnir, sem nú töluðu

fyrir þjóðina, voru áður búnir að spiila mál-

stað sínum með hrokanum og harðneskj-

unni, margir hverjir, svo að ásökunar-óp

þessara sömu manna létu nú fremur illa í

eyrum. Arið 1915 hafði til dæmis gríðar-

mikill hópur af andlegum stórlöxum, og þar

á meðal um 352 háskóla-prófessorar, skor-

að á þýzka kanslarann að sjá um, að Frakk-

land yrði "lamað hlífðariaust, bæði að völd-

um og fjárhag", og lagt að honum, að

"krefjast þungra fébóta miskunnarlaust".

Það var því lítil furða, þótt aliur þorri fólks-

ins í Bandaríkjunum og öðrum löndum Sam-
herja daufheyrðist fremur við réttarkröfum

þessum og neyðarópi. Satt er það, að hrifn-

ingin var fremur lítil út af friðarkostunum,

yfirleitt. Þeir þóttu "strangir, en ekki órétt-

látir", og við það sat. Þjóðverjar fengu fá

hðsyrði, nema hjá gerbyltingamönnum, eða

þeim, sem þýzksinnaðir höfðu verið áður.

Þýzka stjórnin sendi friðarþinginu lang-

dregið svar og ítarlegt, með kröfum, gagn-

kærum, breytingartillögum og öðru varnar-

máli. En iítið fékk hún á unnið, annað en

það, að Clemenceau svaraði fyrir hönd Sam-

herja, og studdi sakargiftir þeirra með skýr-

um rökum. Þó var á endanum slakað til í

ýmsum greinum, en ekki stórlega. Þjóð-

verjum var leyft að hafa undir vopnum
200,000 manns, þangað til óeirða-hættan

væri um garð gengin þar í iandi. Einnig var

það gefið eftir, að nefndirnar yrðu tvær í

skaðabótamálinu, önnur þýzk, en hin frá

Samherjum. Aftur var Þjóðverjum synjað

um frekan málaleitanir; en þeir sáu þann

kost vænstan að taka sættinni. Bræðings-

stjórn var mynduð í þeim tilgangi, og lét

hún það uppskátt 22. júní, að fulltrúar yrðu

sendir vestur í Versali tii þess að rita undir.

Daginn áður söktu þýzkir sjóiiðsmenn her-

skipum Þjóðverja vestur í Skapaflóa. Fengu
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þeir heilmikið lof á Þýzkalandi fyrir tiltæk-

ið. Friðarsamningarnir voru svo undirrit-

aðir í Versölum 28. júní. Athöfnin fór

fram í Speglasalnum víðfræga í konungs-

höllmni, því að í þeim sal voru Frakkar auð-

mýktir 1871. Þenna sama dag, 28. júní,

var Francis Ferdinand ríkiserfingi myrtur í

Serajevo. Mátti nú segja, að með undir-

skrift Þjóðverja væri ófnðurinn, sem hlot-

ist hafði af því verki, loksins til lykta leidd-

ur, því að Þýzkaland hafði staðið fyrir mál-

um í öllum þeim heljarleik, Miðvelda megin,

frá upphafi. Enda var nú búið að leggja

niður meginreglur fyrir friðarkjörum allra

ríkjanna. Friðurinn því þráfaldlega kendur

við Versali, þar sem Þjóðveriar undirrituðu

sáttmálann. Aðalverki friðarstefnunnar

var því lokið. Wilson sigldi heimleiðis 29.

júní, daginn eftir athöfnina.

Skal nú stuttlega skýrt frá því, hvernig

hinum rikjunum reiddi af. Rússar koma lít-

ið við sögu friðarþingsins. Boshevikar höfðu

þar enga fulltrúa, sem fyr var sagt, enda

litlir kærleikar með þeim og Samherium.

Megin-veldin fimm, sem sátu friðarþmgið,

komu sér saman um að veita viðurkennmgu

og liðveizlu hverjum þeim uppreisnarfor-

ingja rússneskum, sem líklegur væri til að

vinna bug á Bolshevikum og undirgengist að

kalla saman þjóðkjörið þing og hlíta fyrn-

skipunum Bandalagsins um landamæri og

annað fleira. Styrktu þeir svo Kolchak

flotaforingja, Kósakkann Denikin og víst

aðra fleiri, sem herjuðu á Sovietstiórnma.

Flestum kemur nú saman um, að þetta hafi

verið misráðið, því að Rússar tortrygðu

þessa hjálp frá útlöndum. Bolshevikar sögð-

ust nú verja þjóð sína gegn árásum annara

ríkja; fengu þeir meirl styrk fyrir bragðið

heima hjá sér og unnu að lokum algerðan

sigur yfir öllum þessum óvinum.

Fulltrúar Austurríkis komu 14. maí til St.

Germain, sem er þorp umhverfis gamalt

virki við Signu-fljót, fyrir vestan París. Þar

áttu þeir að taka við friðarkostum og annast

sættirnar fyrir hönd þjóðar sinnar. Tvíveld-

ið var alt liðað sundur, svo sem fyr er sagt,

og vandinn mikill, að skipa þar ríkjum og

landamærum, svo að til heilla væri. Karl

Renner hét formaður nefndarinnar. Hann

flutti mál sitt emdregið, en þó með miklu

meiri prúðmensku heldur en Brockendorff-

Rantzau hafði áður gert. Gekk svo á ýms-

um málaleitunum fram í september. Þann

II. þess mánaðar skrifaði Renner undir

sáttmálann. Friðarkjör sín hlutu Ungverjar

nokkru síðar, í samningum, sem kendu' eru

við Trianon. Bæði ríkm voru nú lýðveldi.

Þau voru auðvitað aðskilin. Og Austurríki

fékk ekki að sameinast Þýzkalandi; þó var

gefin von um, að samdrátturinn gæti fengið

samþykki Bandaþjóðanna síðar meir, ef

bæði ríkin héldu sættirnar vel. Mikillega

rýrnaði vegur tvíveldisins gamla, þegar sætt-

in var upp sögð. Ungverjaland gekk saman

um tvo þriðju, Austurríki um nálega þrjá

fjórðu, að flatarmáli, og helmingurinn af

landi því, sem Austurríkismenn eiga eftn-,

eru fjöll og öræfi. Úr norðurhlutanum var

myndað nýtt lýðveldi, Zecho-Slóvakía, en

sumt af þeim héröðum gekk til Póllands.-

Rúmenía fékk væna sneið að austan. ítalía

fékk vestlægari suðuj-héröðin, en austur-

hlutinn bættist við Júgó-Slavíu, konungsríki

nýtt, sem Serbar, Króatar, Svartfellingar og

önnur fleiri frændþjóða-brot fengu steypt

upp úr landeignum sínum á Balkanskaganum

vestanverðum, að loknu stríði. Ekki var

skiftingin óeðlileg í sjálfu sér. Þar var að

mestu farið eftir þjóðerni íbúanna í hverju

héraði; gömlum þjóðum gefið frelsi sitt aft-

ur. En slæma útreið fékk Austurríki sér-

staklega, því verður ekki neitað. Af því

veldi var nú ekki annað eftir en lítið hérað

fjöllótt, sem hvergi náði til sjávar, slitið úr

gömlum tengslum á alla vegu; og borgin

Vín, með tveim miljónum íbúa, þar inni-

lukt — einangruð. — Reynt var að ráða

nokkra bót á þessu, með því að heimila

Austurríkismönnum, og eins Zecho-Slóvök-

um fyrir norðan þá, frjálsan aðgang að sjó

með afurðir sínar yfir lönd Júgó-Slava. En

ástandið í þeim hluta Norðurálfu batnar lík-

lega aldrei til mikilla muna, fyr en ríkjaslit-

ur þessi binda með sér verzlunarsamtök ein-

hverskonar, því að ekkert þeirra má við ein-

angruninni. Samherjar voru slíku samkomu-

lagi meðmæltir; en ríkin réðu þeim sökum
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siálf, og sambúðin er enn ekki komin í það
horf, að því er virðist, sem æskilegt hefði

verið. — Önnur ákvaeði hlaut Austurríki

svipuð og Þýzkaland. Inntekning í Þjóða-

bandalagið ekki leyfð í bráðma. Herinn

skyldi takmarkaður; fésektir átti skaða-

bótanefndin að ákveða síðar, eftir gjaldþoli

ríkisins. Fyrirmæli þessi h'ktust bitru háði

fremur en alvöruorðum, eins og sakir stóðu.

Af bandaþjóðum Þýzkalands munu Búlg-

c.rar hafa orðið fynr emna minstu skakka-

falh. Að sjálfsögðu burftu þeir að minks

herinn og láta af hendi vígasnekkjur fáein-

or, sem þeir áttu. Var þeim einnig skipaó

að borga Serbíu kolabugðir, sem þeir höfðn

tekið þaðan, og gjalda á 30 árum 450 milj-

ónir dollara í skaðabætur. Og héraðið Do-

brudja, sem þeir ætluðu sér í sigurlaun,

hefði öðruvísi fanð, lenti hjá Rúmenum. En
h'tið eitt mistu þeir af löndum sínum. Júgó-
Slavar fengu litlar sneiðn- að vestan, en

Gnkkir Vestur-Þrakíu, strandlengju Búlgara

við Gnkklandshaf. Wilson hafði barist fynr

því, að Búlgarar fengju hafnarhlunnindi

einhver við flóann, og var þeim að lokum

veitt loforð um frjálsan flutmng afurða sinnt

yfir lönd Grikkja niður að sjó.

Um Tyrki fór öðruvísi. Þeir voru, eins og

allir vita, lítt hæfir til yfirdrotnunar yfir

öðrum þjóðflokkum. Stjórnarfar þeirra

hafði leitt af sér sífeld vandræði og tíðar

óeirðir í Austur-Evrópu. Tökin, sem þeir

höfðu á sundunum milli Svartahafs og Grikk-

landsflóa, voru mörgum hvimleið. Þráðu

því flestir siðaðir menn, að þessi grein last-

anna yrði nú burt sniðin eitt skifti fyrir öH.

En það var hægara sagt en gert, því að

landshættir voru margbrotnir og þjóðablend-

ingur mikill í löndum Tyrkja. Eftir langt

málastapp rituðu þó Tyrkir undir rækilegan

landhreinsunar-sáttmála í þorpinu Sevres,

miðja vega milli Parísar og Versala, 10.

ágúst 1920. Héldu þeir engum löndum eft-

ir nema meinhluta Litlu-Asíu. Gnkkland

átti að fá Austur-Þrakíu, borgina Smyrna á

vesturströnd Litlu-Asíu og landspildu litla

með. Armeníu var gefið frelsi, svo og

strandlengjunni arabísku austan við Rauða-

haf. Bretar slógu "vernd" sinni á Egypta-

land, og tóku að sér Gyðingaland og Meso-
potamíu í umboði Þjóðabandalagsins. Sams-
konar umboð fengu Frakkar yfir Sýrlandi.

Eitt hvað var þó lauslegt við sáttmálann

þegar í stað; landamæri flest óákveðin.

Bretar og Frakkar voru ekki sem bezt á eitt

sáttir um friðarkjörin. Tyrkir sár-óánægð-
ir, ekki aðeins út af landamissinum, heldur

og yfir öðrum skilyrðum, sem þeir töldu

bæði ófrjálsleg og niðrandi. Sögðust ekki

fá að hreyfa hönd eða fót, jafnvel í verzlun-

arsökum, nema með leyfi Samherja. Og
kæran var ekki með öllu ástæðulaus.

Deilan út af Fiume, milli ítala og Júgó-
Slava, varð bæði löng og bitur. Þar í gegn
var leiðin til sjávar hentugust, bæði fyrir

norðurhluta Júgó-Slavíu, og eins norðan úr

Austurríki og héröðunum þar norður af.

Wilson veitti Júgó-Slövum í málinu, en ítal-

ir voru þungir fyrir. Loksins, þegar bilbug-

ur fanst á stjórninni, tók skáldið og æfin-

týramaðurinn ítalski, Gabriele D'Annunzio.

upp á því, að hann safnaði liði á eigin á-

byrgð og bjóst til að verja Júgó-Slövum
borgina, eða hverjum öðrum, er taka vildi

þann feng frá ítalíu. Sat hann þar lengi með
lið sitt. Það var ekki fyr en í nóvember ár-

ið 1 920, að sættir tókust, og varð það að
samkomulagi, sem Wilson hafði áður lagt til,

að borgin var gerð að frjálsu smáríki undir

vernd alþjóða. Júgó-Slavar fengu þar rétt

til hafnar; en ítalir höfðu eftir flotastöðvar

nægar í Adríahafi.

Hér hefir þá verið skýrt frá megindráttum

í fnðargerðinni. Varla verður því neitað,

að gullaldarbragur varð miklu minni á öll-

um gerðum Parísar-þingsins, heldur en

margir höfðu búist við. Og mikil hafa von-

brigðin orðið í viðburðarásinni síðan. Wil-

son beið ósigur með friðarstefnu sína, þeg-

ar heim kom. Lodge og þeir félagar feng-

ust ekki til að samþykkja sáttmála Þjóða-

bandalagsins óbreyttan. Fjórtán varnagla

vildu þeir reka í reglugerðina á ýmsum stöð-

um, en Wilson gat ekki fallist á þær umbæt-

ur, enda náði ekki friðarsamningunnn stað-

festingu senatsins — hvorki með breyting-

um þessum, né með öðrum vægari, sem Wil-

son gat fallist á, né breytingalaus. Hvernig
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sem málinu var undið við, og hvað sem

reynt var til miðlunar, þá fengust aldrei

tveir þriðju atkvæða með nokkurri tillög-

unni. I september tókst Wilon ferð á hend-

ur um vesturríkm, til að tryggja sér fylgi

þjóðarinnar, með ræðuhöldum; en hann

veiktist í þeirri för, og hefir ekki náð sér

síðan. Fnðarsamningurinn náði aldrei stað-

festingu né sáttmáli Þjóðabandalagsins, og

ekki heldur varnar-samningunnn, sem Wil-

son hét Frökkum að leggja fynr senatið.

Bandan'kin því einangruð í heimsmálunum

síðan..

Skaðabótakrafan á hendur Þjóðverjum

hefir valdið miklu þrefi síðan. Máhð er ah

í óreiðu. Fésektin, sem þeim var dæmd,
skiftir tugum biljóna, þótt búið sé víst tví-

vegis að endurskoða máhð, og krafan hafi

verið lækkuð og skilmálunum víxlað til á

ýmsan hátt. Frakkar ganga hart eftir, enda

var skaðinn ákaflegur, sem þeir urðu fyrir.

En Þjóðverjar fara undan í flæmingi og hafa

h'tið sem ekkert borgað. Bera þeir það

fyrir, að krafan sé svo gífurleg, að þeir

muni aldrei geta nsið undir skuldinni. Sama

segja margir hagfróðir menn meðal Sam-

herja, einkum á Englandi. Alt í óvissu um
endalyktirnar. — .Austurríki er nú með öllu

hjálparlaust fjárhagslega, svo að Samherjar

urðu að taka þar við stjórn, eftir beiðni

landsmanna sjálfra. Tyrkir og Gnkkir kom-

ust í hár saman út af Sevres-samningunum;

sú sáttagerð er nú uppleyst, og ófriðlegt

austur þar í meira lagi. Viðsjár víða með

ríkjum. Nábúakntur miklu mein en áður.

Sagt er, að varla séu nú nokkursstaðar

landamerki í Norðurálfu, sem ekki sé deilt

um. Þjóðir margar gialdþrota. Drungi yf-

ir öllu viðskiítalífi. Stéttarígur mikill átti

sér stað fyrstu tvö árin eftir styrjöldma;

auðmenn og vinnulýður keptust um að ná

undirtökunum. VerkföIIin afarmörg á þeim

árum, og biturleikinn ákaflegur. — í einu

orði sagt: vargöldin stendur enn yfir.

Hvar liggur sökin? Það er handhægt að

skella skuldinni á Parísar-þingið, friðar-

samningana, og jafnvel á Wilson forseta.

Satt er það, að friðargerðin var ófullkomin

í mörgum greinum. Ekki var hún þó ein-

tóm samanhangandi keðja af sviknum lof-

orðum, eins og sumir halda fram. Að und-

anteknum tveimur atriðum fer sættin, að
meginmáli til, hvergi í berhögg við fjórtán

greinar Wilsons. Og þessi tvö atriði — lið-

urinn um frjálsa sigling, og sá um skaðabæt-

urnar — voru með skýrum orðum undan-

skilin, þegar Bretar og Frakkar sömdu um
vopnahléð við Þjóðverja. Þar voru því eng-

in svik. En hitt er þó hverju orði sannara,

að samningarnir í heild sinni hafa ekki kom-
ið að því gagni, sem vonast var eftir. Það
sýna meðal annars landamerkjaþræturnar.

I Norðurálfu er ákaflega erfitt að skifta

löndum eftir þjóðerni, glundroðinn svo mik-

ill á hverjum landamærum. Þar við bætist,

að hver þjóð út af fyrir sig vildi fá merkin

sett þar, sem bezt var að koma vörnum við

í ófnði. — Þar sjá menn hugarástandið,

sem náð hefir að setja sitt ættarmót á allan

friðinn. Og engin furða, þótt stirðleikar

séu enn miklir milli ríkja og þjóða í þessum

hluta heimsins.

Svo er strangleikinn. Samningarnir líta

út eins og refsidómar. Auðvitað unnu her-

jarlarnir til hegningar, og ekki verður því

neitað heldur, að þjóðin þýzka var altof

leiðitöm, og að hún lét vígstefnuna ráða,

þangað til öll sigurvon var úti. Betrunin

var altof svipuð því, sem kalla mætti, að iðr-

ast eftir dauðann. Þetta skal alt játað. En

þó hefði mátt gefa nýju lýðstjórninni betra

færi á að losast undan bölvunararfi gamla

hervaldsins, heldur en gert var. Gefa stærri

og fleiri loforð um ívilnanir, til dæmis

bundnar við það, að sættin væri haldin;

veita þjóðunum, sem undir urðu, eitthvert

hugþekkara framtíðar-útsýni, heldur en

hegningarþrælkun margra kynslóða. Menn-

irnir hafa aldrei kunnað að hegna. Þeir

hafa jafnan hitt sjálfa sig fyrir, þegar þeir

ætluðu að reka réttar síns rækilega. Og

glæpurinn, sem framinn var sumarið 1914,

var svo hræðilegur, að þjóðirnar geta aldrei

látið koma þar næga hegning fyrir. Kunna

það ekki. Sé miðað við verknaðinn, þá

kemst þar engin refsing að, nógu stór, að

því er virðist, svo að hún þá ekki stofni öll-

um heiminum í voða, og hitti bæði sekan og
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saklausan. "Mín er hefndin, eg mun endur-

gjalda," segir sá, sem emn kann að setja

réttlátan dóm, og um leið heillavænlegan,

fyrir sh'kar misgerðir. Sá sannleikur hefði

mátt ráða meiru um friðarskilyrðm, heldur

en raun varð á.

En við hverju var að búast? Styrjöld er

varla heppilegur tími til að betra heiminn.

Hún getur venð hentug á sína vísu, til skurð-

læknmgar. En græðslan, þroskunm, sönn

framför og uppbyggmg, heyrir til friðaröld-

inni. Gamalt máltæki segu', að blóðnæturn-

ar séu hverjum bráðastar. Þær voru ekki

hðnar, þegar Parísar-þingið samdi friðinn.

Odæðin voru í fersku minni, undnnar opn-

ar; fyrir því varð útkoman öll önnur en

margir bjuggust við. Það er herfileg mót-

sögn, að ætla sér að láta endurmmnmgarn-

ar um misgerðnnar verða eins og grundvall-

aratriðið í sættinni. Hvernig á að semja góð-

an og traustan frið með því móti? En ein-

mitt sú minning var rituð feitum stöfum á

flest eða öll samningaskjölin í París.

lEn hvað um Wilson? Hann gerði auðvit-

að ýmiskonar glappaskot. Sérstaklega hefði

hann átt að tryggja sér fylgi meirihlutans í

senatinu, áður en hann sigldi til Norðurálfu.

Samvinna var að vísu al-ómöguleg með hon-

um og þeim senatorum, er öflugastir voru, í

þjóðabandaiags-málinu; en hugmyndin átti

sér í fyrstu svo marga vini þar, að nægur

meirihluti hefði staðið með Wilson og stað-

fest gerðir hans, ef samkomulags hefði verið

leitað fyrirfram. Að öðru leyti verður ekki

annað sagt, en að Wilson hafi banst vel og

hraustlega fyrir sinni stefnu, sérstaklega í

París. Strangur þykir friðurinn, sem þar

var saminn, en harðneskjulegn hefði hann

orðið, eins og áður er sýnt, hefði Wilson lát-

ið undan. Margt af því, sem gott er og

heillavænlegt í þeim samningum, er beinlín-

is honum að þakka.

En einu megum vér ekki gleyma. Hverki

einstakir menn né fulltrúaþing né stjórnir,

gátu lagt heiminum það lið, sem þurfti. Og
svo er enn. Þar dugar ekkert nema eindreg-

inn og staðfastur vilji heilla þjóða. Engar

samþyktir duga eða ráðstafanir, út af fyrir

sig. Þjóðabandalagið er annaðhvort mikil

umbót eða leikfang, al-ónýtt og einkis

vert, alt eftir því sem þjóðirnar, almenning-

ur í löndum þeim, er hlut eiga að máli, vilja

vera láta. Sama má segja um öll friðarmál-

in. Vilji þjóðirnar eitthvað verulegt á sig

leggja fyrir friðinn þótt ekki væri nema

helmingur á við það, sem þær áður lögðu í

sölurnar til að vinna sigunnn, þá er heimin-

um borgið. Annars ekki.

Margt hefir ömurlega mistekist, en eitt

tókst þó mætavel á endanum. Hervaldið

þýzka var brotið á bak aftur. Víga-andinn,

með allri sinn slægð og hörku, með öllum

þeim morðvélum, sem hægt var upp að

hugsa, varð þó að lokum sigraður, þegar

frelsishugur og réttlætistilfmmng þjóðanna,

fólksins, reis upp á móti honum. Sigurinn

sýndi það og sannaði, að enn hefir ekki

fundist neitt það afl mannlegt, er sterkara er

en samvizkan, þótt hún virðist oft og tíðum

ömurlega óratvís og sein á sér. — En þenna

aðal-ávinning eigum vér ekki friðarþinginu

að þakka, heldur mönnum þeim, sem börð-

ust og dóu í skotgröfunum.
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Þrátt fyrir sérstakan formála framan við lega að henni unnið. En höfundur formál-

bók þessa, finst nefnd þeirra kvenna, er ans, séra Rögnvaldur Pélursson, sem þar ei

stendur fyrir útgáfunni ekki illa við eiga, að að litlu, eða engu getið, er einmitt sá, er

bæta hér við örfáum orðum. manna mest, hefir fyrir oss unnið að þessu

Arum saman höfum vér nú unnið að þess- verki. Munum vér ekki hér skýra frá því

ari bók, en því verki mundi enn ólokið, ef nákvæmar, en oss er ánægja, að kannast við

vér hefðum ekki notið mikilia og mikilsverð- hans mikklu hjálp, og þakka hana kærlega.

ar hjálpar. Viljum vér nú að loknu starfi Jóns Sigurðssonar félagið hóf það starf.

]eyfa oss að þakka innilega öllum þeim mörgu sem hér er nú endað, með þeirri hugsun og
körlum og konum, sem veitt hafa oss stuðn- ^on, að því yrði alment vel tekið meðal Vest-

Jng
í þessu verki, oft með mikilli fyrirhöfn, ur-íslendinga, sú von hefir verið styrkur vor

góðvild og samúð. Alt þetta vildum vér allan þann tíma, sem vér höfum að þessu

lengi muna, en gleyma öllum andróðri, sem unnið. Ef oss hefir auðnast að gera bók
vér því miður höfum mætt einstaka sinnum. þessa svo úr garði, að hún vinni sér vinsæld-

í formálanum er greinilega skýrt frá hvernig
i,- og eigi þær skilið, þá er starf vort vel borg-

bók þessi er til orðin og hverjir hafa aðal- að, og vér æskjum ekki frekari launa.

Winnipeg, í marz 1923.

Útgáfunefndin.
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