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Ágrip  

Greinargerð sú sem hér fer á eftir tengist lokaverkefni mínu í hagnýtri menningarmiðlun við 

Háskóla Íslands en það eru tvö miðlunarverkefni um ævi og rithöfundarferil skáldkonunnar 

Guðrúnar frá Lundi. Annars vegar er um að ræða sýningu sem verður sett upp sumarið 2017 

og hins vegar eftirmála sem birtur er í fimmta og síðasta bindi Dalalífs sem var endurútgefið, 

í þriðja skiptið, á árunum 2016-2017. Hluti textans á sýningunni er byggður á því sem fram 

kemur í eftirmálanum og tengjast verkefnin því töluvert þótt um ólíkar miðlunarleiðir sé að 

ræða. Sýningin ber heitið Kona á skjön og eftirmálinn birtist undir heitinu Saga 

sagnameistara.  

Eftirmálinn fjallar um æviferil Guðrúnar, mótunarár og ævintýralegan feril hennar sem 

rithöfundar en einnig þá andstöðu sem bækur hennar urðu fyrir. Umhverfið og andrúmsloftið 

sem hún skrifar inn í er skoðað og staða hennar sem alþýðukonu á karllægum ritvellinum. 

Eins er áhugvert að velta fyrir sér hvers vegna bækur hennar eru lesnar enn í dag, þegar rúm 

70 ár eru liðin frá útgáfu fyrsta skáldverksins og þegar Dalalíf hefur nú verið gefið út í fjórða 

sinn. Afdalabarn kom út í annað skipti árið 2014 og hafa bæði verkin notið mikilla vinsælda.  

Báðar miðlunarleiðirnar, sýningin og eftirmálinn, skoða merka og einstaka sögu Guðrúnar 

sem rithöfundar, ótrúlegar vinsældir hennar, afar misjafna bókmenntadóma og þann mikla 

viðsnúning sem verður þegar bókmenntafræðingar háskólasamfélagsins taka hana í sátt og 

tileinka henni kafla í bókmenntasögu Íslands í byrjun þessarar aldar. Þeir áhersluþættir sem 

nýttir eru til að segja þessa sögu byggja á þessum andstæðu pólum, vinsældum og mótlæti. 

Bæði verkefnin hafa að markmiði að birta trúverðuga mynd af ævi og rithöfundarferli 

Guðrúnar og kynna fyrir gestum einstaka sögu sem tengist sögu margra og vísar þannig út 

fyrir sig. 

Sótt var um styrki til sýningarinnar og vil ég nota tækifærið og þakka eftirtöldum fyrir veitt 

framlag: Samfélagssjóður Landsbankans, Uppbyggingarsjóður Norðurlands vestra og 

Menningarsjóður Kaupfélags Skagfirðinga. Einnig vil ég þakka Guðbrandi Ægi Ásbjörnssyni 

og Kristínu Sigurrós Einarsdóttur sem munu koma að uppsetningu sýningar, hugmyndavinnu 

og textagerð að hluta. Þá vil ég þakka ættingjum mínum fyrir að útvega og safna saman 

munum og myndum og þá góðu aðstoð sem ég fékk frá safnadeild RÚV, Ljósmyndasafni 

Reykjavíkur, Héraðsskjalasafni Skagafirðinga og Byggðasafni Skagfirðinga.  
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Einnig vil ég þakka Silju Aðalsteinsdóttur og Bjarna Guðmarssyni ritstjórum og Stellu Soffíu 

Jóhannesdóttur verkefnisstjóra hjá Forlaginu og vinkonu minni, Þorgerði Þorvaldsdóttur, 

doktors í kynjafræði. Öll komu þau með afar gagnlegar ábendinar varðandi eftirmálann. Að 

lokum þakka ég Sumarliða R. Ísleifssyni leiðbeinanda mínum kærlega fyrir samstarfið og 

Berglindi Steinsdóttur vinkonu minni fyrir prófarkalestur. 
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Abstract 

The story of the writer Guðrún Árnadóttir, known as Guðrún frá Lundi, is fascinating in many 

ways. She was born in 1887 and at the age of 59 her first and perhaps most famous novel was 

published, Dalalíf or Life in the valley. The novel tells a story of three generations in the old 

farmers´ community from 1860-1930 and became very popular in Iceland. Subsequently, 

Guðrún wrote a further 26 books, becoming Iceland´s most loved author for over two decades 

in the period of 1945-1970. However, her adventurous career had a downside: her novels 

were looked down on by the elite – that is, the educated few who wanted the public to read 

something far more sophisticated and meaningful. In their opinion, the popularity of Guðrún´s 

novels meant that taste for good literature was declining and they worried about the cultural 

standards of the nation. The people who loved the books did not have as strong a voice – 

which is ironic given that Guðrún wrote stories concerning great power imbalance. People 

who “knew about books” and had a strong voice through their status or position didn’t think 

her writings were literature. She however always kept her status as a bestselling author: her 

publisher remained happy and Guðrún wrote a book every year from the age of 59 to 73, save 

for one year (1969).  

Her gender and lack of education was continually used against her. She was a housewife in a 

time where women had relatively few opportunities and therefore she was breaking 

boundaries through her writing. She knew this, of course, and therefore she could not dedicate 

her life to writing (even though she sometimes couldn´t resist) until relatively late in life when 

she was already in her late fifties. She started writing as soon as she was taught how to do so 

and never really stopped. However, a life of hard work meant that she had to forget about her 

dream for a long time. 

Her reputation is that of an old woman in traditional Icelandic costume who wrote long epic 

stories about old Iceland. Some even say she is the custodian of the society she is writing 

about since otherwise it would have been lost to us.  

In this Master´s thesis in Applied Cultural Media at University of Iceland I explain the two 

ways in which I have told Guðrún´s story. Firstly I have written an article that is contained in 

the latest publication of Dalalíf 2016-2017; further, I will put on an exhibition. Both media 

reveal Guðrún´s life, her influences and the inner and outer barriers restricting her creativity. 

However, they also speak of her great achievement as a writer, who at her best, remains one 

of Iceland´s best authors.  
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1 Inngangur  

Ein af ástæðum þess að ég skráði mig í hagnýta menningarmiðlun var sú að mig langaði til að 

skrifa um langömmu mína Guðrúnu Árnadóttur sem kenndi sig við fæðingarbæ sinn Lund og 

varð fræg undir heitinu Guðrún frá Lundi. Mig langaði að vinna með efni sem ég þekki vel en 

dýpka og betrumbæta þekkingu mína og miðla á nýjan máta. Sjálf á ég óljósar minningar um 

Guðrúnu enda var ég aðeins sjö ára þegar hún lést árið 1975. Ég þekkti föðurömmu mína 

Marín hins vegar vel og margt af því sem ég veit um Guðrúnu hef ég frá henni en einnig frá 

pabba mínum, Hrafni Þórissyni, og fleiri ættingjum. 

Áhugi minn á að miðla þessu efni hefur búið með mér lengi og kviknaði fyrir alvöru árið 

1996 þegar ég var beðin um að koma að undirbúningi dagskrár á Sauðárkróki sem tileinkuð 

var minningu skáldkonunnar, þegar 50 ár voru liðin frá útgáfu fyrstu skáldsögu hennar. Það 

haust var sett upp sýning og haldið málþing á Sauðárkróki sem ég skipulagði ásamt þeim 

Eddu V. Guðmundsdóttur og Jóni Ormari Ormssyni. Sýningin var smá í sniðum og í 

forgrunni voru stækkaðar ljósmyndir og bækur Guðrúnar auk þeirra handrita og bréfa sem 

varðveist hafa í Héraðsskjalasafni Skagafirðinga. Margt var öðruvísi þegar ég vann að þessu 

verkefni enda amma mín Marín Jónsdóttir, dóttir Guðrúnar, á lífi og því hæg heimatökin 

þegar mig skorti upplýsingar um ævisögulega þáttinn. Rúm 20 ár hafa liðið og ég hef unnið 

með sögu Guðrúnar á ýmsa vegu, m.a. haldið erindi og námskeið víðs vegar um landið auk 

þess sem ég hef heimsótt leshópa, öldrunarheimili, skóla og margs konar samkomur þar sem 

áhugi hefur verið á að fræðast um Guðrúnu frá Lundi. Fyrir hönd ættingja hef ég séð um 

endurútgáfu skáldverkanna og alla samninga og einnig held ég úti sérstakri síðu á Facebook 

undir nafninu Guðrún frá Lundi.  

Verkefnin tvö, eftirmálinn og sýningin, tengjast enda byggja þau á sömu rannsókn og efni en 

um afar mismunandi miðlunarleiðir er að ræða. Bæði verkefnin fjalla um æviferil Guðrúnar, 

mótunarár og það öskubuskuævintýri sem segja má að verði þegar hún verður 

metsöluhöfundur, nánast yfir nótt. Þessi öskubuska í íslenskri bókmenntasögu er orðin 59 ára 

þegar fyrsta bókin kemur út en þó skrifar hún 27 bækur áður en yfir lýkur. Á útgáfutíma 

verkanna er ritvöllurinn karlanna og kvenrithöfundar fáir þegar Guðrún byrjar að gefa út.  

Sagan af rithöfundarferlinum er forvitnileg á svo marga vegu eins og greint verður betur frá 

hér í köflunum á eftir og þó aðallega í eftirmálanum sem hér er birtur í viðhengi. Það er ekki 

síður forvitnilegt að skoða stöðu Guðrúnar í dag og velta fyrir sér hvers vegna bækur hennar 

eru enn lesnar og njóta vinsælda.  
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Guðrún birtir raunsannar myndir af lífi fólks sem lesendum finnst af holdi og blóði enda er 

hún meistari í persónusköpun. Hún sigrar hjörtu lesenda sinna og verður strax vinsæll 

höfundur. Ekki voru þó allir jafn sælir með sigurgöngu Guðrúnar og í eftirmálanum varpa ég 

ljósi á þá menningarpólitík sem lá í landi og skoða hvað varð til þess að verkin voru álitin 

léttmeti og flokkuð með erlendum reyfurum sem þóttu ekki par fínir. Taka þarf þó fram að 

þetta viðhorf var aðeins hjá hluta þjóðarinnar en sá hluti var raddsterkari og áhrifameiri, t.a.m. 

vegna menntunar. Forvitnilegt er að skoða þau hættumerki sem hinn mikli lestur á verkunum 

þótti til marks um, hvað var í raun hættulegt, og í því ljósi er tilsvar Guðrúnar í einu 

blaðaviðtali sérlega skemmtilegt: „Kerling eins og ég má ekki skrifa svona mikið.“
1
 Þessi orð 

hennar eru til marks um margt og í þeim sjá flestir bæði húmor og kaldhæðni. Það er ekki nóg 

með að hún sé kona heldur er hún ekki með neina formlega menntun. Eins er hún orðin 

nokkuð roskin þegar flestar bækurnar koma út, birtist alþjóð á peysufötum og verður þannig 

einhvers konar táknmynd gamla tímans. 

Bæði sýningin og eftirmálinn skyggnast inn í merka og einstaka sögu Guðrúnar sem 

rithöfundar, bæta vonandi einhverju við hjá þeim sem þekkja vel til og birta öðrum sem 

þekkja minna til skýra mynd af merkri ævi skáldkonunnar. Sagan sem hér er til umfjöllunar er 

saga þúsunda íslenskra kvenna en um leið er hún einstök hetjusaga í heimi sem var í raun fátt 

annað en hindranir fyrir alþýðukonu sem þráði að skrifa bækur. 

Til þess að fólk megi átta sig á hugmyndafræði sýningarinnar, hönnun og andblæ verður hér 

gerð ítarleg grein fyrir munum, ljósmyndum, áherslum í texta og öðru sem henni tengist. Auk 

þess verða birtar skissur af sýningarrými og sýnishorn af textaspjöldum. Einnig verður fjallað 

um rannsóknarvinnuna sem liggur að baki miðlunarverkefnunum, úrvinnslu heimilda, 

útfærslur og markmið. Víða hefur verið leitað fanga til þess að gera sýninguna sem 

veglegasta, að vonum mun hún vekja verðskuldaða athygli á skáldkonunni þrautseigu og 

hugsanlega verða til þess að fleiri verk verði endurútgefin. 

Greinargerð þessi og verkefnin tvö, Kona á skjön og Saga sagnameistara eru lögð hér fram 

sem lokaverkefni í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands, metið til 30 ECTS-

eininga. Leiðbeinandi er Sumarliði R. Ísleifsson. 

                                                           
1
 f.j. [Freysteinn Jóhannsson]: „Kerling eins og ég má ekki skrifa svona mikið,“ bls. 10. 
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2 Hvaða sögu á að segja? 

Guðrún fær strax sem unglingur áhuga á að skrifa en tíðarandi, kyn og kjör voru henni svo 

sannarlega ekki hliðholl. Þrátt fyrir slæm ytri skilyrði og innri baráttu tekst henni að láta 

rithöfundardrauma sína rætast og fyrsta bókin birtist á prenti þegar hún er 59 ára. Hún nýtur 

strax mikilla vinsælda og lesendur taka henni alltaf vel enda þótt fræðasamfélagið hafi talað 

heldur niðrandi um bækur hennar. Þessi mismunandi viðhorf til verka Guðrúnar endurspegla 

þá menningarpólitík sem ríkti um skáldskap og sá heimur var mótaður af körlum. Konur 

blönduðu sér sjaldan í umræðuna um bækur og kvenrithöfundar áttu ekki upp á pallborðið 

enda þótt þeim hafi fjölgað verulega á árunum eftir 1960. Þrátt fyrir vinsældir og afköst tók 

það Guðrúnu 60 ár að komast í prentaða íslenska bókmenntasögu, ef miðað er við árið 1946 

þegar fyrsta bókin kom út, og því má segja að fræðasamfélagið hafi þurft sinn tíma. Þetta 

tvískipta svið er áhugavert, þar sem annars vegar eru dyggir aðdáendurnir en hins vegar 

raddsterkari hópur sem taldi verk Guðrúnar léttmeti og ekki eiga erindi við þá sem vildu 

göfga hugann með lestri góðra bókmenntaverka.  

2.1 Menningarlegt vald 

Margir fræðimenn hafa skrifað um menningalegt vald og í ljósi þeirra fræða er saga Guðrúnar 

áhugaverð enda má halda því fram að heilli kynslóð hafi verið kennt að líta niður á verk 

hennar. Michel Foucault talar um að samfélagið beiti valdi í því skyni að kalla fram vissa 

hegðun og auðvelt er að sjá þess konar valdbeitingu í rithöfundarsögu Guðrúnar. Samkvæmt 

Foucault býr samfélagið til minni eða skoðun sem fjöldinn eða almenningur samþykkir og 

trúir að sé „rétt“. Foucault segir þetta dulið eða lúmskt vald sem er ekki beitt með 

valdbeitingu heldur með því að búa til kerfi, skapa eftirspurn og merkingarheima.
2
 Guðrún frá 

Lundi þykir gamaldags rithöfundur og fólk telur sig vita um hvað verk hennar fjalla og 

sameiginleg skoðun eða minni verður til um t.a.m. stöðugar kaffiuppáhellingar, ástir og 

sveitarómantík. Mest ber á þessari skoðun á árunum 1960-1970 og þá verður Guðrún 

neðanjarðarhöfundur hjá hluta þjóðarinnar. Hið lúmska menningarvald bætir þannig við nafn 

Guðrúnar frá Lundi merkingu eða skoðun sem margir gangast inn á, að hún sé höfundur sem 

skrifi langar og langdregnar bækur um ástir og afbrýði í gamla sveitasamfélaginu. En í þessari 

merkingarhleðslu birtist mikið valdaójafnvægi því að raddir aðdáenda Guðrúnar heyrast lítið 

þegar rætt er opinberlega um bækur hennar. Þjóðfræðingurinn Ólafur Rastrick fjallar um þetta 

valdaójafnvægi, út frá kenningum Foucaults, í bókinni Háborgin og segir: „En þótt litið sé á 

                                                           
2
 Michel Foucault: „Alsæishyggja,“ bls. 129-169. 
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borgarana sem virka þátttakendur í sköpun valdatengsla þýðir það þó ekki að þeir standi 

almennt jafnir að vígi þegar kemur að því að hafa áhrif á eða stýra því hvernig samborgararnir 

stjórna sjálfum sér.“
3
 Ólafur nefnir einnig svokallaða stofnanavæðingu sem á sérlega vel við 

þegar rithöfundarsaga Guðrúnar er skoðuð og bendir á að í krafti auðs, embættis eða 

menntunar séu sumir einstaklingar í mun betri stöðu en aðrir.
4
 Aðdáendur Guðrúnar voru ekki 

þátttakendur í bókmenntaumræðu á opinberum vettvangi og því heyrist á tímabili aðeins 

annað sjónarmiðið, sjónarmið raddsterka aðilans. Í dag er þetta mjög breytt, eldra fólk segir 

mér sögur af því að allir hafi lesið Guðrúnu, en oft haldið því fyrir sig. Það er hreinlega eins 

og sumum sé létt að mega loks greina glaðir frá hrifningu sinni á verkunum. Þegar ég hef 

haldið fyrirlestra um landið og sagt þessa sögu valdaójafnvægis þá vilja sumir ekki kannast 

við neikvæða umræðu og sjálfsagt eru viðhorfin því mörg og ekkert einhlítt í þessum efnum. 

Ritdómar eru líka afar misjafnir og þegar neikvæðnin út í kvenrithöfundana, sem þóttu of 

fyrirferðarmiklir á bókamarkaði um miðjan sjöunda áratuginn, er hve háværust er stundum 

tekið fram að Guðrún sé í skárri kantinum. 

Bæði eftirmálinn og sýningin taka á spurningunni um þetta menningarlega vald og hvað það 

var sem hvatti tiltekinn hóp til að úthrópa verk Guðrúnar. Almenningur naut verkanna en 

menn sem „höfðu vit á bókum“ stýrðu og mótuðu alla bókmenntaumfjöllun. Annars konar 

bókmenntaumfjöllun átti sér stað á heimilum landsmanna, þar sem fólk ræddi um persónur og 

atburði verkanna rétt eins og að um alvörumanneskjur væri að ræða. 

2.2 Vald og félagsleg mótun 

En hvað lá að baki? Það er hin félagslega mótun sem 

hér er forvitnileg, af hverju fór fólk sem hafði aldrei 

lesið neitt eftir Guðrúnu að hafa skoðun á verkum 

hennar? Í grein Tonys Bennetts, Acting on the Social, 

er fjallað um hvort kemur á undan, félagsmótun eða 

menning, og hvort hægt sé að aðskilja þetta tvennt. 

Bennett fjallar um hvernig yfirvöld reyna að stjórna 

hegðun fólks með því að gefa því ákveðinn ramma 

sem endurspeglar hugmyndir þeirra um æskilega hegðun og e.t.v. smekk á menningu. 

Félagsmótunin á sér stöðugt stað og yfirvöld og almenningur móta hugmyndir um hverjir 

tilheyri samfélaginu á ýmsum forsendum. Valdhöfunum tókst að vinna almenning á sitt band 

                                                           
3
 Ólafur Rastrick: Háborgin, bls. 23. 

4
 Sama heimild, bls. 23. 

Dalalíf, illa farin bindi af lestri  
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en bara að hluta til. Þeir sem lásu bækurnar héldu því vissulega fyrir sjálfa sig og bækurnar 

voru sjaldan í betri stofum landsmanna en þær voru víða til og lesnar upp til agna. 

Þegar Sigurður A. Magnússon, sem nú er nýlátinn, skrifar árið 1964 að bókmenntaþjóðin 

nærist nú nær eingöngu á verkum eftir nokkrar kerlingar sem varla séu sendibréfsfærar, eins 

og sagt er frá í eftirmálanum, er hann að ögra og vekja menn til umhugsunar í því skyni að 

stjórna í krafti menningarlegs valds.
5
 Í tilviki Guðrúnar var einnig hamrað á því að hún væri 

ekki að fjalla um neitt sem skipti máli og kvartað undan því að hún beitti engum nýjum 

(erlendum) stílbrögðum. Hún og margir aðrir kvenrithöfundar voru ógn við þá 

hugmyndafræði að Ísland ætti að tileinka sér hina nýju borgarmenningu og nýjan stíl og að 

hin nýfrjálsa þjóð ætti að kljúfa sig sem mest frá gömlu sveitinni og gamla Íslandi. Ísland 

breyttist hratt á árunum eftir stríð, margir fluttu á mölina úr sveitunum og hefur það vafalaust 

haft í för með sér söknuð og tilfinningu um að eitthvað væri að glatast og hverfa að eilífu. 

Átthagafélögin eru til marks um þetta, menn vildu losna við gráa, skítuga fortíð og fá betri og 

mannlegri viðmið en einnig vildu þeir halda í fortíðina. Sumir vildu halda í allt sem tengdist 

nafni Guðrúnar frá Lundi á meðan aðrir vildu horfa á nýja Ísland og tileinka sér nýja strauma 

og stefnur. Menningarpólitíkin er þannig stór þáttur í sögu Guðrúnar og skoðuð sérstaklega í 

báðum miðlunarverkefnunum.  

Á sýningunni verða birt brot út ritdómum og umræðu sem skýra vel þetta valdaójafnvægi en 

mikilvægt er að sýna hinn þögla hóp lesenda til mótvægis. Guðrún verður nefnilega bæði fyrir 

jákvæðri athygli og neikvæðri. Þrátt fyrir sterka undiröldu um ómerkar og langdregnar bækur 

dvína vinsældirnar aldrei og Guðrún nær að vera metsöluhöfundur í nær tvo áratugi sem 

hlýtur að vera einstakt í sjálfu sér. Vinsældirnar eru þeim mun ævintýralegri þegar haft er í 

huga að hún brýtur í raun a.m.k. þrjár óskrifaðar reglur, hún er ómenntuð en skrifar samt, hún 

er kona en skrifar samt og hún fjallar um það líf sem er liðið og gamalt og nýtur samt hylli 

fjöldans. Fjallað er sérstaklega um þetta ytra mótlæti í eftirmálanum en einnig um persónu 

Guðrúnar sem hlýtur að hafa átt í mikilli innri baráttu. Hún vildi skrifa og gefa út en var 

feimin og þjáðist af minnimáttarkennd sökum lítillar formlegrar menntunar. Hún tilheyrði 

þeirri kynslóð kvenna sem hafði lítið val og þegar saga hennar er skoðuð má vera ljóst að 

þegar kona í hennar stöðu sest niður við skriftir þá var hún að brjóta blað en líka reglur enda 

þótti henni hyggilegast að halda öllu leyndu framan af. 

                                                           
5
 Sigurður A. Magnússon: „Rabb.“ Lesbók Morgunblaðsins, bls. 5. 
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2.3 Ekki lengur sveitó að lesa Guðrúnu 

Tíminn sem liðinn er frá því að Guðrún gaf út verk sín hlýtur að vera mikilvæg breyta þegar 

fjallað er um móttöku verka hennar og gaman er að velta fyrir sér hvort það skipti máli að 

sögurnar eru nú af mörgum álitnar menningararfur. Rof á milli sögutímans í verkunum og 

lesandans eru augljós í dag en voru það ekki fyrir 50 árum. Valdimar Tr. Hafstein 

þjóðfræðingur hefur bent á að utan menningararfsins búi nútíminn. „Þeir sem eiga sér 

menningararf eru nútímalegir; hann býður upp á nútímalega aðferð til að tengjast fortíðinni og 

greina sig um leið frá henni.“
6 Lesendur í dag lesa sögur Guðrúnar með það fyrir augum að 

skyggnast inn í horfinn heim og þeir hafa langflestir tapað tengingunni við gamla íslenska 

sveitasamfélagið. Þeir þurfa ekki að óttast það að þykja sveitalegir og/eða gamaldags. 

Á sýningunni, eins og í eftirmálanum, verður fjallað um hina nýju Guðrúnarbylgju sem verður 

til á árunum eftir 2000 og sem hefur haldist fram til dagsins í dag. Guðrún er nefnilega ekki 

bara höfundur sem var heldur hefur höfuðverk hennar Dalalíf nú verið endurútgefið í þriðja 

sinn. Spurningin um hvers vegna skáldsögur Guðrúnar njóta enn vinsælda kviknar? Hún er 

ekki síst áhugaverð í því ljósi að vinsældirnar á sjötta og sjöunda áratugnum voru útskýrðar 

með þörf hins nýja borgarsamfélags á að halda í gömlu sveitina. Hvaða erindi á Guðrún frá 

Lundi þá nú? 

2.4 Kona á skjön 

Saga Guðrúnar er einnig áhugaverð í ljósi kynjafræði og þeirra ólíku gilda og viðmiða sem 

ríktu um kynin. Hin karllægu gildi réðu för og líkurnar á vel heppnuðu ævintýri Guðrúnar sem 

rithöfundar voru litlar. Í doktorsritgerð sinni Hinn sanni Íslendingur bendir Sigríður 

Matthíasdóttir á þennan mikla mun sem var álitinn vera á kynjunum: „Það varð útbreidd 

niðurstaða að móðurhlutverkið ákvarðaði eðlisfar kvenna en gerði þær líka í raun óhæfar til að 

sinna öðrum störfum en þeim sem lutu að heimilisstörfum.“
7
  

Í smásögunni Kvöldgeislum, sem birtist sem framhaldssaga í Nýju kvennablaði árið 1950, 

fjallar Guðrún um ungan mann sem kýs bóklestur fram yfir erfiði sem fylgdi búskap. Hann er 

strax dæmdur sem búskussi hinn mesti. Í sögunni er líka ung stúlka sem bæði hefur gaman af 

sögum og fæst við að skrifa sjálf. Hún er sýnd sem andstæða við duglegu húsfreyjuna. Hér er 

það hlutskipti skáldkonu sem jafnframt er húsmóðir sem fjallað er um, heimur togstreitu sem 

                                                           
6
 Valdimar Tr. Hafstein: „Menning í öðru veldi. Skipan menningararfsins,“ bls. 29. 

7
 Sigríður Matthíasdóttir: Hinn sanni Íslendingur, bls. 366. 
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Guðrún þekkir vel. Í Kvöldgeislum er ekki hægt að sinna báðum hlutverkunum en þörf ungu 

skáldkonunnar er svo rík að hún er tilbúin að afsala sér húsmóðurréttinum til annarrar konu, 

ráðskonunnar sem hún þó veit að elskar húsbóndann.
8
  

Persónur Guðrúnar eru þó sjaldan á skjön og unga konan í Kvöldgeislum því undantekning. 

Sögurnar birta fremur mynd af mjög svo formföstu samfélagi þar sem stéttskipting og 

hefðbundin hlutverk kynjanna ráða ríkjum. Söguhöfundur bendir þó oft á misréttið sem birtist 

í því að sömu reglur gildi ekki um háa og lága, konur og karla. 

Lengd sagnanna var stöðugt umræðuefni og þótti til marks um hömluleysi. Sögur Guðrúnar 

renna fram og Hallgrímur Helgason hefur lýst henni sem einni mestu sagnamaskínu sem 

Ísland hefur alið. „Hún stendur við framvinduna eins og handsterk vinnukona sem þeytir frá 

sér þremur nýjum persónum á dag og slettir í eina jarðarför í bland.“9 Guðrún skrifaði 

vissulega langar sögur, oft í nokkrum bindum. Stór hluti textans er samtöl og því má segja að 

talmál sé ríkjandi. Eins fjallar hún um nær óbreytanlegt dalasamfélagið sem Íslendingar 

þekktu vel á þeim tíma sem bækurnar koma út. Allt var þetta á skjön og í andstöðu við 

ríkjandi hugmyndir um listfengi í skáldskap. Listin hafði það hlutverk að mennta og bæta og 

voru skilgreiningar þar um nokkuð skýrar. Ljóðformið var öllu ofar, reyndar litlu fyrr en 

Guðrún kemur fram á ritvöllinn en þó hélst við lýði fagurfræði um knappt form og að 

nýjungar í stíl væru merki um mesta snilli. Kristján Róbertsson segir árið 1961 að Guðrúnu sé 

margt til lista lagt og ef litið sé til aðstæðna hennar megi fyrirgefa henni margt en segir svo: 

Ég hygg, að Guðrún hefði grætt á því að temja sér listrænni vinnubrögð, 

senda frá sér minna magn og vera ósparari á pennann til útstrikana, fága sem 

sagt meir og betur smíðisgripi sína. Slík nostursvinna virðist ekki vera hin 

sterka hlið Guðrúnar, en hún er nauðsynleg, ef vel skal verk af hendi leysa. 

Því miður er málæðið um of einkennandi fyrir sögur hennar og þeirra 

stærsta lýti.
10

 

Guðrún vissi sjálf að margir textar hennar hefðu haft gott af ritstjórn, en hefðu sögurnar þá 

ekki orðið talsvert öðruvísi? Að öllum líkindum hefðu lýsingar á vinnubrögðum, matargerð 

og fleira sem sjálfsagt þótti að allir þekktu verið strokaðar út.  

Dagný Kristjánsdóttir bókmenntafræðingur hefur fjallað um þessa kröfu gagnvart 

módernískum textum í kjölfar atómskáldanna og hvernig því var haldið á lofti að Guðrún og 

                                                           
8
 Guðrún frá Lundi: „Kvöldgeislar.“ Sagan birtist í Nýju Kvennablaði í nokkrum tölublöðum. 

9
 Hallgrímur Helgason: „Kona fer undir vatn,“ bls. 51. 

10
 Kristján Róbertsson: „Merkilegur rithöfundur, en...? Guðrún frá Lundi og nýjasta bók hennar,“ bls. 10. 
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kvenrithöfundar féllu algjörlega utan þeirrar tísku eða strauma: „Þeir dubba þá konurnar upp 

sem helstu afturhaldsseggina, gamaldags og rómantískar.“11 Hún segir líka að útlánatölurnar 

hafi haldið í konunum lífinu enda hafi ekki verið auðvelt að halda „sjálfsmyndinni ofan jarðar 

í þessari þögn og hunsun“.12  

Líf Guðrúnar bauð ekki upp á annað framan af en að helga sig bústörfum og barnauppeldi – 

en hún leggur þó pennann aldrei alveg frá sér. Hún hripar niður hjá sér setningar og söguþráð 

við pottana og les allt sem hún kemst yfir. Hún þráir að sjá bók eftir sig á prenti og sá 

draumur verður að veruleika þrátt fyrir fjölda hindrana og mótbyr. Eftir það skrifar hún bók á 

hverju ári, fyrir utan árið 1969, alls 27 bækur í 11 skáldverkum. Þetta er mikið afrek og 

síðustu ár hefur það sýnt sig að hún nýtur enn vinsælda sem gerir sögu hennar og ritverk enn 

meira spennandi.  

2.5 Ein saga um marga 

Þótt Guðrún eigi sér enn marga aðdáendur eru margir sem ekki þekkja til skáldverka hennar 

og því er markmiðið að halda rithöfundanafni hennar á lofti með sýningunni og nýrri útgáfu 

Dalalífs. Það er ekki nauðsynlegt að hafa lesið bækur Guðrúnar til að njóta þessarar sögu enda 

vísar hún út fyrir sig á svo marga vegu. Sagan af konunni í peysufötunum í karllægum 

bókmenntaheimi lýsir viðhorfum til kvenna og framsetning á slíkri sögu getur þannig nýtt sér 

aðferðafræði einsögunnar og varpað ljósi á fortíð þúsunda Íslendinga:  

 

Á vissan hátt er einsagan enn ein vísbendingin um það að manninum er 

eðlilegt að nálgast söguna út frá sjónarhorni einstaklingsins, vegna þess að 

líkt og við skynjum heiminn með okkar eigin augum eigum við auðveldast 

með að skilja fortíðina í gegnum persónulega reynslu annarra einstaklinga.13 

 

Þetta á reyndar ekki bara við um persónusögu Guðrúnar heldur líka um verk hennar. Þar er 

sögð saga sem byggir á sögu Íslendinga í sveitasamfélaginu gamla með öllum þess kostum og 

göllum, harðræði sem fortíðarljóma. Ævintýraþátturinn í persónusögu Guðrúnar skapar síðan 

spennu. Þrátt fyrir umhverfið, menntunarleysið, minnimáttarkenndina og það að Guðrún er 

kona siglir hún fram úr öðrum rithöfundum í vinsældum og virðist þrátt fyrir neikvæða 

umræðu alltaf vera dáð og elskuð af stórum hluta þjóðarinnar.  

                                                           
11

 „Legið í lúxus við skriftir.“ Viðtal við Dagnýju Kristjánsdóttur, bls. 19. 
12 

Sama heimild, bls. 19. 
13

 Guðmundur Hálfdánarson: „Rannsóknir í menningar- og hugmyndasögu 19. og 20. aldar,“ bls. 199. 
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3 Ólíkar en skyldar miðlunarleiðir  

Áskorunin sem ég stóð frammi fyrir var að finna hentuga 

miðlunarleið fyrir þetta mikla efni. Framan af hélt ég nokkrum 

möguleikum opnum og það sem kom til greina var ritun lítillar 

bókar sem væri samantekt um ævi og störf, prýdd mörgum 

myndum og tilvitnunum í verk og viðtöl; heimildarmynd fyrir 

sjónvarp sem mig hefur lengi langað til að gera; 

kvikmyndahandrit að sjónvarpsþætti í þáttaröð sem byggði á 

skáldsögunni Dalalífi og loks sýning sem væri haldin á 130 ára 

afmæli skáldkonunnar.  

 

 

 

Að lokum ákvað ég að einbeita mér annars vegar að sýningu um ævi og störf Guðrúnar frá 

Lundi og hins vegar að vinna skrifaða samantekt um sama efni og fá birta sem grein. Greinin 

var síðan keypt af Forlaginu og birt sem eftirmáli með endurútgáfu Dalalífs eins og áður 

sagði. Þessar tvær miðlunarleiðir byggja á sömu sögu en eru ólíkar enda sýningin fyrst og 

fremst sjónræn þótt textar þurfi vissulega að styðja vel við framsetningu muna og mynda. 

Björn G. Björnsson sýningahönnuður hefur í þessu samhengi bent á að sýningagerð sé hvorki 

ritgerðarsmíð né fyrirlestur heldur „veisla fyrir augað“. Sýning er frásögn í þrívíðu rými þar 

sem munir, myndefni, lýsing, hljóð, grafík, sviðsmyndir og fleira virka sem ein heild og sýna 

en segja ekki bara frá.
14

 Þó gildir það sama um bæði verkefnin þegar kemur að því að ákveða 

hvað á að segja, hverjum skal segja það og hvernig. Útfærslan skiptir höfuðmáli og sagan þarf 

að vera áhugaverð.  

                                                           
14

 Björn G. Björnsson: Sýningargerð, aðferðir, hollráð og fróðleikur um hönnun og uppsetningu sýninga, bls. 11. 

Málþing í Fljótum 2010, 

veggspjald  
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4 Eftirmálinn og umsjón með útgáfu 

Áhugi á verkum Guðrúnar hefur aukist að nýju síðustu ár og 

eru bækur bókasafna slitnar af lestri og nær alltaf í útláni. 

Einungis tvö skáldverk hafa verið endurútgefin, Dalalíf árin 

1982-1984, 2000 og 2016-2017 og Afdalabarn árið 2014. 

Endurútgáfa á gömlum verkum er ekki sjálfsögð og í raun til 

marks um að Guðrún eigi enn erindi. Málþing og fyrirlestrar 

hafa ýtt undir áhugann og eins verður lesendum æ betur ljóst 

hvílíkt heimildagildi verkin hafa. Bókaútgefendur hafa þó 

verið tregir til að gefa löng og mikil verk út í heilu lagi og því 

var ákveðið að dreifa fimm binda útgáfunni af Dalalífi á 

tveggja ára tímabil. Ákveðið var að prófarkalesa allt verkið og 

samræma texta en fyrri útgáfur höfðu verið ljósritaðar eftir frumútgáfu. Silja Aðalsteinsdóttir 

bókmenntafræðingur var fengin til verksins og er allur frágangur til fyrirmyndar. Ég og systir 

mín, Kolbrún Hrafnsdóttir, vorum Silju innan handar við að rýna textann enda höfðum við 

merkt við innsláttarvillur eða það sem var óskýrt. Í frumtexta bar mikið á innsláttar- og 

stafsetningarvillum en eins kom fyrir að persónufornöfn víxluðust, sagt var hann í stað hún 

o.s.frv. Er þetta án efa tilkomið vegna mikils flýtis við setningu textans en eins og fram kemur 

í eftirmálanum hafði Guðrún miklar áhyggjur af því að setjarar myndu ekki komast í gegnum 

skriftina hjá henni. Í samningi um útgáfuna var einnig kveðið á um að þeir sem færu með 

höfundarréttinn yrðu að vera samþykkir útliti bókanna en Guðrún var oft óánægð með 

bókarkápurnar enda ekki bornar undir hennar álit. Höfundarréttur helst þar til 70 ár eru liðin 

frá andláti höfundar og gildir því í tilviki Guðrúnar frá Lundi til ársins 2045, í 28 ár enn.  

Eftirmálinn Saga sagnameistara er til þess fallinn að lesendur nýju útgáfunnar geti glöggvað 

sig á sögu Guðrúnar. Ég átti mikið efni og skrifaði langa grein til að byrja með og varð því að 

stytta textann verulega. Forlagið óskaði eftir að textinn væri ekki mjög fræðilegur eða 

akademískur og fækka þurfti tilvitnunum og vísunum í aðra fræðimenn auk þess sem óskað 

var eftir að tilvísanaskrá væri aftast í grein. Forlagið taldi tilvísanir neðanmáls trufla flæði 

lesturs á greininni. Allt var þetta nýtt fyrir mér og gaman að takast á við hversu ólíkt það í 

raun er að skrifa almenningsgrein og fræðilega ritgerð, en allt snýst þetta um að finna rétta 

miðlunarleið til að segja sögu á skýran, einfaldan og vonandi áhrifamikinn hátt.  

Dalalíf, fjórða útgáfa (2016-2017)  
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Í maí verða öll fimm bindin komin út í kiljuformi og mun heildarútgáfan því fá athygli á sama 

tíma og sýningin stendur yfir á Sauðárkróki. Samið hefur verið við Forlagið um að 

markaðssetja sýninguna að nokkru leyti og er mikill styrkur í því fyrir báða aðila. Þá munu 

nýju bækurnar, Dalalíf I-V (2016-2017) verða til sölu á sýningunni.  
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5 Rannsókn heimilda 

Í undirbúningsvinnu fór ég í gegnum fjölda heimilda og sótti áfangana Menningarminjar, söfn 

og sýningar, Þáttagerð, vinnsla fræðilegs efnis fyrir útvarp, Miðlunarleiðir og Miðlun og 

menning. Fyrir er ég með MA-gráðu í bókmenntum frá Háskólanum í Leeds og BA-gráðu í 

íslensku frá Háskóla Íslands og hafði það forskot að þekkja efnið vel. Eitt markmiðið með 

nýrri rannsókn heimilda um Guðrúnu og verk hennar var að fá heildarsýn yfir öll viðtöl, 

ritdóma, umræður og kortleggja að nokkru þær viðhorfsbreytingar sem orðið hafa. Lagt var 

upp með að skoða stöðu hennar í samtímanum og freista þess að ná fjarlægð frá fyrri 

skoðunum og þeim merkimiðum sem oft voru sett á verk hennar. Eins var forvitnilegt að 

skoða þær fullyrðingar að vinsældir verkanna væru tilkomnar vegna þess að Guðrún hafi 

skrifað um tíma sem sveitamenn í borg söknuðu og skoða nýlegar vinsældir í því ljósi. 

Í rannsóknarvinnunni fór ég í gegnum alla ritdóma, viðtöl og greinaskrif þar sem Guðrún kom 

við sögu eða var í aðalhlutverki en einnig var nauðsynlegt að skoða bókmenntasöguna vel, 

t.a.m. hvernig var skrifað um aðra rithöfunda, sérstaklega kvenrithöfunda. Þá var forvitnilegt 

að skoða hverju samfélgsmiðlar og aðrir fjölmiðlar höfðu bætt við sögu Guðrúnar síðustu 

árin. Að auki skoðaði ég íslenska menningarpólitík um og eftir miðja 20. öld og þær reglur 

sem voru við lýði, óskrifaðar en afar virkar. 

Nokkrar háskólaritgerðir hafa verið skrifaðar um Guðrúnu og skoðaði ég MA-ritgerð 

Sigurrósar Erlingsdóttur, Dalalíf-móðurlíf. Um Guðrúnu frá Lundi og sögu hennar Dalalíf 

(1995), og BA-ritgerð Guðrúnar Jónsdóttur, Mórauður hundur á dyramottunni. Guðrún frá 

Lundi og Indriði G. Þorsteinsson – gamla íslenska sveitasamfélagið í Dalalífi og Landi og 

sonum (2009). Fyrsta ritgerðin sem var skrifuð um Guðrúnu við Háskóla Íslands var ritgerð 

Valdimars Gunnarssonar, Um þjóðlífslýsingar í sögunni Dalalíf frá árinu 1971, og er 

Valdimar brautryðjandi í því að vinna með verk Guðrúnar innan veggja háskólans ef svo má 

að orði komast. Nýjasta ritgerðin er eftir Hörpu Rún Kristjánsdóttur frá árinu 2015 og ber 

heitið „Vertu stillt vina mín.“ Sturlun og sveitasamfélag í skáldsögunum Dalalífi og Ljósu. 

Ekki eru til margar greinar eða ritgerðir sem birst hafa opinberlega um rithöfundinn Guðrúnu 

frá Lundi en sá fyrsti sem skrifaði um hana var séra Helgi Konráðsson.  Hann tekur vital við 

skáldkonuna árið 1952 og skrifar síðan formála að fyrsta bindi Stýfðra fjaðra árið 1961 og 

kynnir Guðrúnu í raun fyrir þjóðinni. Þá hefur Dagný Kristjánsdóttir skrifað um Guðrúnu og 

hélt m.a. fyrirlestur undir heitinu „Kaffi og með því“ árið 1994 í Háskóla Íslands. Þá skrifaði 

Hallgrímur Helgason grein árið 2012 í Tímarit Máls og menningar sem heitir „Kona fer undir 
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vatn“. Sjálf skrifaði ég formála að Dalalífi árið 2000 og eins nýttist efni sem ég hef kennt við 

Endurmenntun Háskóla Íslands árin 2012 og 2016 undir námskeiðsheitinu Mátti kerlingin 

ekki skrifa í friði? 

Ómetanlegt var að hafa aðgang að gagnagrunninum timarit.is en þar er að finna milljónir 

myndaðra blaðsíðna sem eru varðveittar í blöðum og tímaritum. Auðvelt var að finna 

blaðagreinar og ritdóma og margt nýtt kom í ljós. Fyrir utan blaðagreinar, ritdóma, myndir og 

viðtöl fann ég margar skemmtilegar og afar ítarlegar bókaauglýsingar frá bókaverslun 

Ísafoldar og frá bókaútgáfunni Leiftri.  

Í nokkur ár hef ég birt efni um Guðrúnu á sérstakri Facebook-

síðu sem heitir Guðrún frá Lundi og hefur um 1700 fylgjendur. 

Þar af eru 82% konur. Þessi síða kom að góðum notum við 

heimildaleit en þar óskaði ég eftir munum eða bréfum sem nýst 

gætu á sýningunni. Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir fann bréf frá 

Guðrúnu í gamalli búslóð. Hún skrifaði á síðuna í ágúst 2016: 

„Bréfið er stílað á afa minn Valdimar Lárusson leikara og 

sendandinn er engin önnur en Guðrún frá Lundi, sem sá sérstaka 

ástæðu til að rita bréfið og þakka afa fyrir góðan lestur á verkum  

hennar í útvarpinu.“
15

  

Við eftirgrennslan eftir munum kom gömul saumavél skáldkonunnar í leitirnar og verður hún 

lánuð á sýninguna. Um er að ræða saumavél í borði. Eins fannst gamalt skrifborð sem Guðrún 

átti og í því nokkur gömul bréf og kvittanir frá Bókaforlagi Odds Björnssonar á Akureyri.  Í 

bréfi dags. 18. mars 1958 segir:  

„Ritlaunin höfum við ekkert minnzt á ennþá. Mig langar mest til þess að 

heimsækja yður í sumar og spjalla þá um þau. En ég geri ráð fyrir að þér 

þurfið á öllu yðar að halda, í þessari miklu dýrtíð, þess vegna bið ég yður að 

gjöra svo vel að láta mig vita, ef yður vantar peninga, og skal ég þá senda 

yður einhvern slump.“
16

 

                                                           
15

 Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir: „Guðrún frá Lundi“, Facebook 21. ágúst 2016. 
16

 Bréf Sigurðar O. Björnssonar til Guðrúnar B. Árnadóttur, dags. 18. mars, 1958.  Bréfið fannst í gömlu 
skrifborði Guðrúnar þann 15. apríl 2017 en skrifborðið er nú í eigu Ómars Þórissonar, barnabarns Guðrúnar.  
Ritlaunin sem hér um ræðir snerust um sögu eftir Guðrúnu sem birtist sem framhaldssaga í Heima er bezt. 

Bréf frá Guðrúnu, til Valdimars 

Lárussonar leikara.  
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6 Sýning verður að veruleika 

Hugmyndin að sýningu hefur lengi búið með 

mér og þá sem farandsýning. Skáldakistillinn 

var verkefni sem ég byrjaði á og var hugmyndin 

að reyna að koma fyrir smásýningu í bókakistli 

og byrja þá með höfundinn Guðrúnu frá Lundi.  

Þetta breyttist þegar ég hitti Kristínu Sigurrósu 

Einarsdóttur sumarið 2015 og við ákváðum að 

leiða saman hesta okkar og halda veglega sýningu á Sauðárkróki.
17

 Báðar vorum við 

áhugasamar um sögu Guðrúnar og vildum gera hana sýnilegri. Kristín var þá nýlega byrjuð að 

bjóða upp á ferðir með rútu um slóðir Guðrúnar og ég að hefja nám í hagnýtri 

menningarmiðlun.  

Sýningarrýmið sem varð fyrir valinu er gamla Góðtemplarahúsið á Sauðárkróki eða Gúttó. 

Samið var um afnot við Listafélagið Sólon, sem hefur aðsetur fyrir starfsemi sína í húsinu, en 

húsið er í eigu sveitarfélagsins Skagafjarðar.  

Gúttó var reist árið 1897, 10 árum eftir fæðingu Guðrúnar Árnadóttur, og því svífur gamall 

andi yfir húsinu. Guðrún flytur á Sauðárkrók árið 1939 og vel má ímynda sér að hún hafi 

gengið um þetta sögufræga hús enda margvísleg starfsemi í því. Gamalt hús með sál hæfir 

sýningunni vel en sá galli er á gjöf Njarðar að aðgengi fyrir fatlaða er slæmt og eins þarf að 

manna yfirsetu þar sem engin regluleg starfsemi er í húsinu. 

Húsið er um 100 m2 að grunnfleti en stórt svið er í öðrum enda rýmisins. Ágætur stigi er 

þangað upp og verður sýningin því jöfnum höndum niðri í meginsal og uppi á sviði. 

Skemmtilegur inngangur og anddyri er á húsinu og mun Guðrún taka á móti gestum þannig að 

mynd af henni er stækkuð upp og skorin út á plötu.  

Til þess að sýning að þessu tagi verði að veruleika þarf fjármagn og fengust nokkrir styrkir úr 

samfélagssjóðum. Gert er grein fyrir fjármögnun á bls. 51-52. 

                                                           
17

 Höfundur Marín Guðrún Hrafnsdóttir og Kristín Sigurrós Einarsdóttir eru aðstandendur sýningarinnar en 
hugmyndavinnan sem hér er sett fram er alfarið vinna Marínar. Hún hefur einnig safnað þeim safngripum sem 
hér eru birtir og skrifað textadæmin. 

Gamla Góðtemplarahúsið á Sauðárkróki  
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7 Hvers konar sýning 

Sýningar eru afar mismunandi og þegar viðfangsefni hefur verið valið þarf að ákveða hvers 

konar sýningu á að setja upp og hvaða miðlunarleiðir eru best til þess fallnar eins og Eggert 

Þór Bernharðsson hefur bent á.
18

 Til glöggvunar er gott að skoða flokkun safnafræðinganna 

Timothys Ambroses og Crispines Paines en þeir hafa skipt sýningum í sex flokka:  

1. Vekjandi sýning: Munir eru valdir út frá hughrifum og fegurð í því skyni að auðga 

andagift gesta. Þetta er algengt meðal listasafna þar sem gesturinn er hvattur til að 

velta vöngum yfir verkunum.  

2. Frásagnasýning: Hér er sagan í forgrunni, reynt að láta sýninguna segja sögu með 

fræðandi hætti. Munir eru mikilvægir til þess að hjálpa til við frásögnina.  

3. Endurgerðarsýning: Sviðsetning er lykilatriði og má benda á Árbæjarsafn og Glaumbæ 

í Skagafirði. Sviðsmyndin getur þó verið mun minni ef svo ber undir.  

4. Flokkuð sýning: Á flokkuðum sýningum eru munum sem tengjast raðað saman með 

sérstakri framsetningu. Slíkar sýningar eru afar algengar og eru sýningar 

Sjóminjasafnsins í Reykjavík og Þjóðminjasafnsins góð dæmi.  

5. Sýnigeymslur: Hér er það sýnt sem til er, söfn setja alla muni sína fram á sýningu eða 

opna geymslur sínar fyrir almenningi.  

6. Uppgötvunarsýning: Hér er lítið hugað að skipulagi og munum raðað á ýmsan hátt og 

gestir hvattir til að gera sínar eigin uppgötvanir.
19

  

Samkvæmt þessari flokkun er sýningin um Guðrúnu frá Lundi bæði frásagna- og 

endurgerðarsýning en að nokkru leyti uppgötvunarsýning líka. Sögð er saga en einnig búnar 

til sviðsmyndir og velt við hugmyndafræði og mýtum eins og þeim sem tengjast mikilli 

kaffidrykkju og að eingöngu hafi verið fjallað um ástir og afbrýði. Með því að draga fram 

klisjur og benda á valdaójafnvægi munu sýningargestir uppgötva eitthvað nýtt og átta sig á 

hversu mikið ævintýri saga Guðrúnar er. Þetta er hetjusaga, saga af seiglu og æðruleysi en 

gætt verður þó að því að forðast upphafningu. 

Eggert Þór Bernharðsson fjallar um sögusýningar í greininni Sagan til sýnis: Ólíkar 

miðlunarleiðir og segir þær bjóða upp á fjölmargar aðferðir við miðlun og framsetningu. Hið 

hefðbundna er að notast við ritaða texta, ljósmyndir og hljóð en í seinni tíð hefur snertiskoðun 

og margmiðlun bæst við. Eggert bendir á mikilvægi þess að ákveða leiðina sem valin er til 

miðlunar svo upplýsingum sé best komið á framfæri.
20

 Texta- eða sýningaspjöld með 

myndum verða stór partur af sýningunni en einnig verður töluvert um lifandi myndir og 

hljóðskrár. Textaspjöld eru eins ólík og þau eru mörg, samkvæmt Ambrose og Paine er 

                                                           
18

 Eggert Þór Bernharðsson: „Miðlun sögu á sýningum,“ bls. 15-66. 
19

 Ambrose og Paine: Grunnatriði safnastarfs, bls. 100-103.  
20

 Eggert Þór Bernharðsson: „Miðlun sögu á sýningum,“ bls. 15-66. 
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mikilvægt að setningar séu stuttar, orðaröð eðlileg og lengd lína 45-50 stafabil. Texti hlýtur 

alltaf að vera stór partur í sögu rithöfundar og þótt nýjungar í tækni skapi mikla möguleika í 

sýningargerð er hefðbundin notkun textaspjalda í fullu gildi og góð leið til að miðla fróðleik 

eins og Eggert Þór Bernharðsson hefur bent á.
21

  

Á sýningunni var ákveðið að vinna ekki einvörðungu með söguna í tímaröð þótt að hluta til sé 

greint með hefðbundnum hætti frá fæðingu, menntun, giftingu, búskap, stolnum stundum við 

ritstörf og loks útgáfu. Ákveðið var að segja söguna með því að vinna með tvö meginþemu og 

flétta annað efni inn. Með þeim hætti er auðveldara að sýna hversu vinsæl hún var sem 

rithöfundur og svo hina hliðina, hættuna sem menn töldu stafa af vinsældunum. Andstæðu 

pólarnir tveir fá jafn mikið vægi, þ.e. birting á vinsældum og velgengni annars vegar og hins 

vegar myndin af rithöfundi sem þrátt fyrir vinsældir komst hvorki í hóp rithöfunda né fann sig 

á meðal þeirra. Þótt hráefnið, munir, viðtöl, ritdómar og myndir, ráði að einhverju leyti för 

eins og oft er með sögusýningar var ákveðið að vinna einnig með sviðsmyndir og 

innsetningar. Þannig verður útbúið söguspjald af gömlu sveitinni sem Guðrún sagði vera 

sögusvið Dalalífs og teiknaður upp hinn frægi dalur í Dalalífi. Bæirnir í Stíflu í Fljótum á 

árunum um 1900 verða notaðir sem fyrirmynd. Tekið verður fram að hér sé einungis um 

tilgátu að ræða, um horfinn heim og ímyndaðan. 
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 Eggert Þór Bernharðsson: „Sagan til sýnis: Ólíkar miðlunarleiðir,“ bls. 100. 
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8  Hönnun og meginþættir 

Sýningin verður ekki opnuð fyrr en rúmum mánuði eftir skil á greinargerð þessari og því er 

ekki unnt að birta myndir af sjálfri sýningunni. Hönnun, textagerð og myndvinnsla er á 

lokastigi og því er hér dregin upp eins nákvæm lýsing og hægt er, m.a. með teikningum af 

rými, lýsingum á sviðsmyndum, myndum af munum og ljósmyndum auk sýnishorna af 

textaspjöldum o.fl. Tvær sviðsmyndir verða útbúnar, annars vegar eldhúskrókur og hins vegar 

lítið stofuhorn, og byggja þær á gömlum ljósmyndum og frásögnum ættingja Guðrúnar. Eins 

mætti kalla þetta leikmyndir sem, eins og Björn G. Björnsson bendir á, skapa umgjörð sem 

styður við efnið og gefur tilfinningu fyrir tímabili eða aðstæðum.22 

8.1 Hugmyndavinna og skissur 

Ákveðið var að teikna upp skissur við hugmyndavinnuna, bæði til að betur væri hægt að átta 

sig á rýminu og eins til þess að lesendur greinargerðarinnar fengju betri mynd af sýningunni, 

þar sem ekki er búið að setja hana upp. Skissurnar sýna hugsanlega notkun og búið er að 

teikna inn nokkra af þeim munum sem á sýningunni verða.  

Sýningin verður á tveimur pöllum, þegar komið er inn í húsið verður hægt að fara strax upp á 

sviðið eða inn í meginsalinn. Rýmin tvö eru þó ekki stúkuð af og vinna því sem ein heild en 

gestir geta ákveðið hvort rýmið þeir skoða fyrst. Frá anddyrinu er stigi upp á svið og 

inngangur í meginsal. Í anddyri mun Guðrún Árnadóttir taka á móti gestum. Útbúið verður 

spjald af henni í raunstærð og eins mun lýsing Gyrðis Elíassonar á skáldkonunni verða á 

textaspjaldi þar:  

Utantil á Sauðárkróki, skammt frá sjónum, stendur 

eitt af þessum litlu húsum sem voru svo mörg hér 

áður. Þetta hús er nú rauðmálað en var áður gult, og 

ljómaði í sólinni á morgnana. Þarna bjó öldruð 

skáldkona, og hún hét Guðrún frá Lundi. Ég fór oft 

þarna framhjá á hjóli, einmitt svona eldsnemma á 

sólardögum, og þá stóð hún í dyrunum, breiðvaxin 

og ljómandi, og sérkennileg upphafning í svipnum 

sem ég skynjaði fremur en skildi í þá daga.
23
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 Björn G. Björnsson: Sýningargerð, aðferðir, hollráð og fróðleikur um hönnun og uppsetningu sýninga, bls. 43. 
23

 Gyrðir Elíasson: Skáldkonan (Smásaga í bókinni Vatnsfólkið), bls. 80. 

Guðrún við Freyjugötu 5 ásamt fl.  
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Góðtemplarahúsið er um 100 m2 að stærð. Húsið hefur verið endurgert að hluta og er 

fallegt að sjá að framanverðu. Engir gluggar eru á bakhlið hússins og nýtist sú hlið því vel 

fyrir textaspjöld og stórar myndir. 

Hægt er að fara beint í meginsal eða uppá svið þegar inn er komið. Hægt er að byrja að 

skoða sýninguna jafnt uppi sem niðri.  
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Þegar komið er inn í meginsal sést allt húsið og einnig sá hluti sýningar sem er uppi á 

gamla leiksviðinu. Ein sviðsmynd er niðri, „Guðrúnarkaffi-krókur“ og þar verða tvær 

stórar myndir á aðalvegg auk minni mynda, textaspjalda og tilvitnana þar sem rætt er um 

kaffi.  

 

Annað sjónarhorn, séð frá megin myndavegg (gluggalausum vegg). Á milli glugga sem 

hér sjást verða textaspjöld með myndum, auk þess sem munir verða hengdir upp og 

komið fyrir sýningarkössum með handritum og bréfum. Á miðju gólfi verður stór 

saumavél sem var í eigu Guðrúnar, táknræn fyrir hina miklu sköpun og elsjusemi. Á 

sviðinu blasir við bókaskápur. 
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Sviðsmynd af eldhúskrók. Hér verður hægt að gæða sér á „Guðrúnarkaffi“ og skoða 

tilvitnanir þar sem kaffi kemur við sögu auk ritdóma sem nefndu kaffibollaþvaður sem 

meginstef í verkum Guðrúnar. 

Uppi á sviði. Hér verður unnið með myndefni Ríkissjónvarpsins og sú hljóðmynd heyrist um 

allt sýningarrýmið. Hægt verður að setjast niður og skoða ítarefni í möppum, s.s. blaðaviðtöl, 

og fletta ljósmyndalbúmum. Við sófa og sófaborð verður einnig hægt að hlusta á kafla úr 

Dalalífi sem lesin var í útvarpi á 5. áratug síðustu aldar. Til þess að hljóðmyndir skarist ekki 

verður upplesturinn í heyrnartólum. 
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Upplýsingum verður komið á framfæri með því að tengja við skemmtilegar bókarkápur á 

verkum Guðrúnar. Þær verða á vegg uppi á sviði í tímaröð. Á þessari mynd má einnig sjá 

sauðskinnsskó Guðrúnar, pennastauk og veggklukku. Gerð verður grein fyrir munum í næsta 

kafla. 
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8.2 Munir 

Nokkrir munir sem áður voru í eigu Guðrúnar verða á sýningunni. Þeir helstu eru 

sauðskinnsskór, hornhilla, sálmabók, brjóstnæla, tölubox, útsaumaður púði, saumavél, 

pennastöng, bækur og stofuklukka. Hér verða birtar myndir af þessum munum en Byggðasafn 

Skagafirðinga mun einnig lána nokkra muni á sýninguna til að betur megi kalla fram réttan 

sögutíma og andblæ. Eins voru í sama tilgangi ljósmyndir fengnar lánaðar hjá 

Héraðsskjalasafni Skagafirðinga og Ljósmyndasafni Reykjavíkur, bæði myndir af Guðrúnu en 

eins myndir sem teknar eru í kringum aldamótin 1900 og þá helst í Skagafirði. 
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Sálmabók Guðrúnar, merkt henni, verður 

einn af höfuðgripum sýningarinnar. 

Guðrún var mjög trúuð kona og las oft í 

sálmabókinni. Tengdasonur hennar, Þórir 

Sigurðsson, orti ljóð um það þegar 

Guðrún las ritninguna í myrkrinu því að 

hún kunni textann utan að.  

 

Guðrún Árnadóttir 

Það fundu svo margir sem fylgdu um skeið 

og frá minni reynslu ég segi. 

Hún flýtti sér aldrei en fór alla leið 

og felldi engan úr vegi. 

 

Á náttmyrkum kvöldum er náðir sér tók 

þá nýtni frá öðrum ei þekki 

er lyfti hún að barmi sér lúinni bók 

en ljósið kveikti hún ekki. 

  

Það las hún að venju laus við allt hik,  

sjá lögmálið varð ekki brotið.  

Þar logaði sérhver lína og strik 

í ljósi sem hún ein fékk notið.
24

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Ljósmyndir  

Við heimildaleit komu í ljós nokkrar áður óþekktar ljósmyndir en ljósmyndir eru mikilvægur 

þáttur þegar leitast er við að varpa ljósi á persónur. Guðbrandur Benediktsson, forstöðumaður 

Borgarsögusafns, hefur lýst mikilvægi ljósmynda til þess að fá fyllri mynd af viðfangsefni 

með þessum orðum: „Með því að skoða ljósmynd af þeim einstaklingi sem er til umfjöllunar, 

virða fyrir sér ásjónu hans, lesa í andlitsdrætti og augnaráð, geta sagnfræðingar reynt að 

                                                           
24 Ljóðið er eftir tengdason Guðrúnar, Þóri Sigurðsson (1918-1998). Það dregur upp mynd af konu við lestur á 

sálmabók, bók sem Guðrún kunni utanbókar og lagði því oft á brjóst sér og las áfram í huganum og bærði varir. 
Ljóðið er í eigu ritgerðarhöfundar. 
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ímynda sér hvaða innri mann viðkomandi hafði að geyma.“25 Guðrúnu var alla tíð illa við að 

láta mynda sig og ættingjar hennar tala um að þá hafi hún sett upp myndasvipinn sinn. 

Myndirnar eru engu að síður mikilvægar heimildir.  

Þær ljósmyndir sem unnið var með eru fjölmargar og eru þær viðamikill þáttur sýningarinnar. 

Ættingjar létu okkur í té myndir og eins voru myndir sem höfðu birst með blaðaviðtölum 

stækkaðar upp, enda myndgæði þeirra betri. Þá var leitað til Ljósmyndasafns Reykjavíkur sem 

er hluti Borgarsögusafns og ljósmyndadeildar Héraðsskjalasafns Skagfirðinga og tvær myndir 

keyptar af hvoru safni. Í gömlu fjölskyldualbúmi kom í leitirnar mynd af foreldrum Guðrúnar, 

þeim Árna og Baldvinu, tekin rétt eftir aldamótin 1900. Er þetta eina myndin sem fundist 

hefur af þeim hjónum en til eru margar myndir af Guðrúnu og systkinum hennar enda mágur 

Guðrúnar, Daníel Davíðsson, einn af fyrstu ljósmyndurum á Íslandi.  

Á sýningunni verða auk þessara mynda, sem hér eru 

birtar, myndir af börnum og barnabörnum Guðrúnar 

sem hún hafði í myndarömmum á heimili sínu. Þá 

munu sýningarmunir eins og skilvinda, kaffikvörn og 

fleira sem við fáum að láni verða notaðir til að kalla 

fram þann gamla andblæ sem er nauðsynlegur fyrir 

sýningu af þessu tagi. Á næstu síðum verða birtar þær 

myndir sem búið er að velja til að hafa á sýningunni, 

bæði er um að ræða myndir af Guðrúnu ásamt 

ættingjum og vinum en eins eru nokkrar gamlar myndir 

sem tengjast tímabilinu, flestar í eigu Ljósmyndasafns 

Reykjavíkur. 

 

                                                           
25

 Guðbrandur Benediktsson: „Vitnað til fortíðar. Ljósmyndir í sagnfræði,“ bls. 4 

Árni Magnússon og Baldvina Ásgrímsdóttir, 

foreldrar Guðrúnar Árnadóttur  
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Í efstu röð eru myndir af Guðrúnu í kringum tvítugt. Á fyrstu myndinni eru hún með Magneu 

systur sinni en svo með vinkonu.
26

 Þá koma myndir sem birtust opinberlega og í neðstu röð 

eru þrjár fjölskyldumyndir og ein mynd af Guðrúnu að raka fyrir utan heimili sitt.
27

 Á næstu 

síðu er síðan þrjár myndir af Guðrúnu síðustu árin sem hún lifði. 

                                                           
26

 Á bakhlið myndar segir Guðrún með vinkonu. Því miður er nafn hennar ekki vitað. 
27

 Myndirnar eru allar í eigu fjölskyldu ritgerðarhöfundar utan tveggja. Myndin af Guðrúnu að raka er í eigu 
Hérðsskjalasafns Skagafirðinga og mynd fyrir miðju af Guðrúnu við skriftir eru en á henni er Guðrún að raka 
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Síðan eru það myndir sem kalla fram tíðarandann og eru hér nokkur sýnishorn. Fyrst er mynd 

af óþekktum konum í íslenskum búningum um 1900. Þá er mynd af kaffidrykkju í baðstofu 

Galtalækjar um 1890. Næst er mynd af mótekju í Reykjavík um 1920 og síðan mynd af 

sýslumanni Skagfirðinga, Eggerti Briem, 1902. A lokum er horft yfir Sauðárkrók árið 1900 

Ljósmyndsafn Reykjavíkur á allar myndirnar.
28

 

  

                                                           
28

 Sjá myndaskrá á bls. 60. 
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Til er þessi mynd af Mallandi en þar 

bjó Guðrún bæði sem unglingur með 

foreldrum sínum og með manni sínum 

og börnum. Sonur Guðrúnar, 

Angantýr, orti fallegt ljóð um æsku 

sína á Mallandi og fer vel á því að 

birta það með myndinni og frásögn af 

árum Guðrúnar og Jóns á Mallandi. 

 

Enn þá vakir einhver þrá 

innst í huga mínum. 

Alltaf finn ég ylinn frá  

æskustöðvum mínum. 

 

Þar var allt til ununar 

út við bláa sæinn. 

Man ég grænu grundirnar 

og gamla sveitabæinn.
29

 

 

8.4 Skopmynd og útlánstölur 

 

Skopmyndin skemmtilega sem birtist í 

Speglinum árið 1966 verður birt með 

umfjöllun um útlánstölur. Myndin varpar 

ljósi á hvort tveggja í senn, miklar 

vinsældir Guðrúnar og það að vinsældirnar 

þóttu spaugilegar. Birt er mynd af 

Guðrúnu, Ingibjörgu Lárusdóttur og 

Ingibjörgu Jónsdóttur og undan pilsfaldi 

þeirra gægjast Halldór Laxness og 

Guðmundur G. Hagalín. Í Speglinum segir: 

„Í stórfróðlegri skýrslu um útlán bóka í almenningsbókasöfnum, kemur glöggt fram það sem 

oss hafði raunar lengi grunað, sem sé sú staðreynd, að kvenrithöfundar vorir eru stórum 

                                                           
29

 Angantýr Jónsson (skírður Hilmar Angantýr, 1910-1983) var elsta barn þeirra Guðrúnar og Jóns. Hann gaf út 
ljóðabækurnar Geislar og glæður 1962 og Huldar slóðir 1964. Vísurnar um Malland er að finna á heimasíðu 
Héraðsskjalasafns Skagfirðinga.  
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vinsælli en karlkyns höfundar. Guðrún okkar frá Lundi slær í þessu efni öll áður þekkt met.“
30

 

Myndin verður stækkuð upp og sett á spjald og hengd upp en ekki er alveg ljóst hvar. Efitt 

reyndist að koma henni fyrir í glugga eins og fyrirhugað var því þeir eru litlir og hólfaðir. 

 

8.5 Sviðsmyndir 

Til þess að gera sýninguna fjölbreyttari verða 

settar upp tvær sviðsmyndir. Önnur er byggð á 

ljósmynd af Guðrúnu þar sem hún situr á heimili 

sínu að Freyjugötu 5 og bak við hana eru 

útsaumaðar myndir, fúsíublóm, bækur og myndir 

í ramma. Einnig verður unnin sviðsmynd af 

eldhúsi. Þar verða kaffikanna, bollar og lítið borð 

með handriti og vel nýttum blýöntum, eins og 

Guðrún hafi rétt brugðið sér frá. Í teikningum á 

bls. 24-27 er gert grein fyrir þessum 

sviðsmyndum. 

 

8.6 Útlán 

Á næstu síðu má sjá yfirlit yfir útlán á verkum Guðrúnar á árunum 2008-2016. Guðrún er sá 

höfundur íslenskur sem einna best hefur haldið vinsældum sínum. Bókasöfn kalla eftir 

endurútgáfu á fleiri verkum og bækur eftir Guðrúnu er oft í pöntunum á söfnum sem sjaldgæft 

er með svo gömul verk. Mesta athygli fær umfjöllun um vinsældir á verkum hennar á 6.-8. 

áratug síðustu aldar en til þess að sýna fram á vinsældir hennar í dag verða þessar nýju 

útlánatölur bókasafna einnig birtar á textaspjaldi.  Þegar fjallað er um vinsældirnar að öðru 

leyti verða blaðagreinar nýttar og skemmtilegar fyrirsagnir eins og sú sem birtist í 

Þjóðviljanum árið 1970 en þar stendur: „Guðrún frá Lundi á metið, Hagalín fylgir í 

kjölfarið.“
31

 

                                                           
30 Höfundar ekki getið: „Vinsælar kerlingar,“ 1966, bls. 21. Ekki hefur fundist skopmynd sem margir muna eftir 

en eru helst á að hafi birst í Fálkanum. Það var skopmynd af Guðrúnu togandi Guðmund G. Hagalín á eftir sér í 
reipi. 
31 G.Þ.E. [Guðrún Þ. Egilsson]: „Guðrún frá Lundi á metið, Hagalín fylgir í kjölfarið, bls. 12 
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8.7 Handrit og bréf 

Því miður eru flest handritin af skáldsögum Guðrúnar glötuð en til er handrit að síðasta 

skáldverkinu, Utan frá sjó. Handritið er varðveitt á Héraðsskjalasafni Skagafirðinga og verður 

sett upp í glerkassa sem safnið lætur sýningunni í té. Þetta verk er merkilegt enda síðasta 

sagan sem Guðrún gaf út. Sagan birtist þó mun fyrr sem framhaldssaga í Nýju kvennablaði 

árið 1951 og því í raun með fyrstu sögum skáldkonunnar. 

 

Til eru afar skemmtileg bréf frá Guðrúnu til útgefanda og 

prentsmiðjustjóra og verða þau til sýnis á sýningunni í 

sérstökum sýningarkössum frá Héraðsskjalasafninu í stærri 

sal. Þessi bréf gefa góða mynd af því sem Guðrúnu liggur á 

hjarta en þar er hún t.a.m. að kanna hvort handrit hafi komist 

til útgefenda, hvenær hún þurfi að skila og eins kemur fyrir að 

hún kvarti undan ljótum bókarkápum.  

 

 

8.8 Blaðaviðtöl og auglýsingar 

Blaðaviðtöl við Guðrúnu eru mikilvæg heimild og nýtti ég þau mikið til að átta mig á 

persónunni, tíðarandanum og stöðu Guðrúnar í rithöfundahópi. Á sýningunni verður mappa 

með blaðaviðtölum við sófaborð uppi á sviði þar sem sjónvarpið verður með kvika 

myndefninu eins og getið er á bls. 30.  Helstu blaðaviðtölin við Guðrúnu eru: 

 Helgi Konráðsson: „Kunningjar hennar úr væntanlegum skáldsögum voru henni til 

skemmtunar við heimilisstörfin. Guðrún frá Lundi segir frá ævi sinni og ritstörfum.“ 

Morgunblaðið 24. desember 1952. 

 Matthías Johannessen: „Skáldkonan á Sauðárkróki: „Ég byrjaði á Dalalífi um 

fermingu,“ segir Guðrún frá Lundi í stuttu landssímaviðtali.“ Morgunblaðið 21. 

Bréf til  Sigurðar O. Björnssonar, 

prentsmiðjustjóra. 
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október 1956. Það sem er merkilegt við þetta viðtal er að það er óunnið, þ.e. allt er 

skrifað niður nákvæmlega eins og það kom fyrir. Hikorð, umræða um vont 

símasamband og slíkt er allt með í viðtalinu. 

 Oddur Ólafsson: „Þær settu svip sinn á bókaflóðið.“ Alþýðublaðið 24. desember 1964.  

 Erlingur Davíðsson: „Stutt heimsókn til Guðrúnar frá Lundi.“ Tíminn 20. desember 

1967. Viðtalið er síðan endurprentað í Lögbergi-Heimskringlu 22. febrúar 1968. 

 Sólveig Jónsdóttir: „„Það var svei mér gaman að vera í dalnum.“ Guðrún frá Lundi 

enn að skrifa 83 ára að aldri.“ Tíminn 16. september 1970. 

 Jón Hjartarson: „Ég hélt þetta yrði rifið í sundur.“ Vísir 23. nóvember 1970. 

 Ómar Valdimarsson: „Vinnur að síðustu skáldsögu sinni: Viðtal við Guðrúnu frá 

Lundi, sem er 85 ára í dag.“ Tíminn 3. júní 1972. 

 Caroline Gunnarsson: „Skemmtileg dagsstund hjá skáldkonunni frá Lundi.“ Lögberg-

Heimskringla 24. febrúar 1972. 

 Freysteinn Jóhannsson: „„Kerling eins og ég má ekki skrifa svona mikið.“ 

Afmælisrabb við Guðrúnu frá Lundi.“ Morgunblaðið 3. júní 1972. 

 Dagur Þorleifsson: „Dalurinn minn í stækkaðri mynd.“ Vikan 15. júní 1972. 

 Hólmfríður Gunnarsdóttir: „Myndir úr lífi Dalafólksins.“ Lesbók Morgunblaðsins 13. 

júlí 1975. 

 

Árið 1956 var birt í Morgunblaðinu viðtal sem Matthías Johannessen tók við Guðrúnu. 

Viðtalið er merkilegt fyrir þær sakir að það er óunnið og birt eins og útvarps- og/eða 

sjónvarpsviðtal með hikorðum og öðru sem tengist ekki efninu, eins og umræðum um slæmt 

símasamband. Þetta viðtal varpar ljósi á persónu Guðrúnar og tilsvör og því var ákveðið að 

leiklesa hluta úr viðtalinu og munu gestir hlýða á viðtalið úr gömlu símtæki.  

Sýnishorn: 

Já, halló halló, það heyrist hálfilla. 

Ég heyri ágætlega. 

Já, það er skárra núna, halló halló. 

Hvað segið þér? 

Ég sagði að sambandið væri að skána. 

Já, ég heyri bara ágætlega í yður núna,  

heyrið þér ekki til mín? 

Jú, þetta er orðið ágætt. 

Er þetta Guðrún Árnadóttir sem ég tala við? 

Já. 

Guðrún frá Lundi? 

Já, það er hún. 

Já, komið þér sælar. Þetta er hjá Morgunblaðinu.
 32

 

                                                           
32

 M. [Matthías Johannessen]: „Skáldkonan á Sauðárkróki. „Ég byrjaði á Dalalífi um fermingu,““ bls. 6. 
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Margar skemmtilegar auglýsingar eru til frá 

Ísafoldarprentsmiðju og Leiftri og í þeim er Guðrúnu hrósað 

í hásterrt og m.a. sögð arftaki Jóns Thoroddsens í því að lýsa 

íslenskri alþýðu. „Af nýjum bókum eftir íslenzka höfunda á 

síðari árum hefur engin varið jafn mikla athygli og aðdáun 

sem bókin Dalalíf eftir alþýðukonuna Guðrúnu Árnadóttur á 

Sauðárkróki ...“
33

 

Ein auglýsing verður á textaspjaldi ásamt umfjöllun um 

vinsældir og hversu mikilvægur höfundur Guðrún var fyrir 

Ísafoldarprentsmiðju og útgáfuna Leiftur. 

 

 

 

8.9 Úrklippur 

Nokkrar blaðaúrklippur verða á sýningunni. Þær áhugaverðustu, með tilliti til sjónræna 

þáttarins, verða stækkaðar upp og settar á spjöld. Auk þess verður hægt að skoða fleiri í 

sérstökum möppum sem munu liggja frammi á sýningunni eins og getið er um á bls. 26. 

 

 

 

 

  

                                                           
33 

Eining, 1948. (Auglýsing). 
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8.10 Bókarkápur 

Bókarkápurnar fá sérstakt vægi á sýningunni og verða nýttar til að birta höfundarverkið í 

tímaröð og með það að markmiði að sýna allar 27 bækurnar sem komu út á árunum 1946-

1973. Þær verða á aðalvegg uppi á sviði eins og greint er frá á bls. 27. Ekki er þó um að ræða 

27 bókarkápur því að bækur Guðrúnar voru oftar en ekki skáldverk í nokkrum bindum.
34

  

Eins og sjá má á titlum skáldsagnanna og myndskreytingum 

byggði markaðssetningin á því að um ástarsögur væri að ræða. 

Oft var það útgefandinn sem ákvað heiti verkanna og svo mun 

hafa verið í tilviki bókarinnar Hvikul er konuást. Í bréfum sem 

Guðrún skrifar suður kemur hún stundum með tillögur að 

nöfnum og í einu segir hún að krógarnir séu orðnir fullmargir 

þegar framleiðendurnir eru orðnir í vandræðum með nöfnin á þá. 

Í sama bréfi kastar hún fram tillögum á borð við „Breytt um 

stefnu“, „Sár eru syndagjöldin“, „Fokið í flest skjól“ og 

„Kólguský“.
35

 

 

 

                                                           
34 Því miður hefur eftirgrennslan eftir því hver hannaði bókarkápurnar ekki borið árangur. 
35

 Bréf frá Guðrúnu Árnadóttur til Gunnars Einarssonar, dags. 20. september 1966. 

 

Bréf frá Guðrúnu til útgefanda   
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8.11 Lifandi myndir og hljóðskrár  

Lifandi myndir gera mikið fyrir sýningu sem þessa og 

því varði ég drjúgum tíma á Safnadeild RÚV við leit að 

efni. Auk þess hafði ég samband við Kvikmyndsafn 

Íslands en ekkert leyndist þar. Tvö merk myndbrot 

reyndust í eigu RÚV. Annars vegar er um að ræða 

rúmlega þriggja mínútna viðtal frá árinu 1972 þar sem 

Stella Thorlacius ræðir við Guðrúnu og hins vegar styttra 

brot frá athöfn þar sem Guðrún tekur á móti styrk úr 

Rithöfundasjóði frá árinu 1972. Eins kom í leitirnar skemmtilegur upplestur frá 1949 á kafla 

úr Dalalífi sem Sigurður Skúlason leikari les. Einnig fann ég skemmtilegt brot úr gömlum 

spurningaþætti þar sem fólk á förnum vegi var spurt hvort það vissi hvers dóttir Guðrún væri. 

Það myndskeið er frá áttunda áratug síðustu aldar og einum viðmælandanum finnst vissara að 

taka fram að hann hafi nú ekkert lesið eftir „kerlinguna“.  

Á sýningunni verður þetta gamla sjónvarpsefni 

nýtt með því að hnýta saman myndbrotin 

(„lúppa“) og þau sýnd í gömlu túbusjónvarpi 

eins og greint er frá á bls. 26. Auk þessa gamla 

efnis er nýrra efni lifandi mynda nýtt og tengt 

saman við gömlu myndskeiðin. Má þar nefna 

umfjöllun um Guðrúnu frá Lundi og bækur 

hennar úr Kiljunni frá 2010, 2014 og 2016. 

Einnig birtist umfjöllun um skáldkonuna og leshóp í Skagafirði árið 2014 í Landanum og í 

þáttaröðinni Öldin hennar var einn þáttur um Guðrúnu. Hafa þær Hrafnhildur Gunnarsdóttir 

kvikmyndagerðarmaður og Margrét Örnólfsdóttir handritshöfundur veitt leyfi til þess að sá 

þáttur verði sýndur á sýningunni. Gestir geta sest niður við gamla túbusjónvarpið en efnið í 

heild sinni tekur innan við hálftíma í sýningu. Hljóð frá sjónvarpinu mun óma um 

sýningarsalinn og er það eina hljóðmyndin sem heyrist yfir allri sýningunni, aðrar 

hljóðmyndir, s.s. símaviðtal og upplestur, verða í gegnum heyrnartól. Hljóðskrá með upplestri 

á kafla úr Dalalífi frá árinu 1949 verður komið fyrir í gömlu útvarpi og leiklesturinn á 

símaviðtalinu frá 1956 verður í gömlum svörtum sveitasíma með sveif.  

Sjónvarpsviðtal frá 1972.  

Hægt verður að hlusta á upplestur frá 

1958 úr þessu gamla útvarpstæki. 
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Í febrúar 2016 fór ég til Sauðárkróks og tók viðtal við 

Önnu Pálínu Þórðardóttur en hún þekkti Guðrúnu þegar 

hún sjálf var barn og unglingur á Króknum. Í viðtalinu 

segir Anna frá vináttu við Guðrúnu og eins er frásögn af 

því þegar Guðrún reiddist Jóni, manni sínum, og ákvað 

að brenna öll handritin. Ég tók viðtalið upp á myndband 

og verður það sýnt á sýningunni. Anna hefur verið í 

hjólastól alla ævi og sem barn las hún mikið og hafði 

dálæti á verkum Guðrúnar. Að sögn Marínar Jónsdóttur, 

dóttur Guðrúnar, var fimmta bindi Dalalífs sérstaklega 

skrifað fyrir Önnu Pálínu sem vildi fá að vita meira um 

fólkið í Hrútadal. Viðtalið verður birt ásamt 

sjónvarpsefni í gamla túbusjónvarpinu uppi á sviði. 

 

8.12 Textaspjöld 

Til þess að texti verði ekki of mikill á sýningunni verður eftirmálinn birtur í sýningarskrá fyrir 

þá sem vilja kynna sér sögu Guðrúnar betur. Margrét Elísabet Ólafsdóttir listfræðingur bendir 

í greininni ,,Sýningarskrá – sjálfstætt rit eða heimild?“ á að tilgangurinn með útgáfu 

sýningarskráa sé annars vegar að miðla upplýsingum og hins vegar séu þær góð leið til að 

varðveita heimildir. Sýningarskrár eru afar mismunandi en ákveðið var að hafa alla greinina 

eða eftirmálann í sýningarskrá til stuðnings við sýninguna. Eins og Margrét bendir á er þetta 

ekki síst gert til að varðveita heimildir.
36

 

Vinna með grafískum hönnuði við gerð textaspjalda er ekki hafin en samið hefur verið við 

fyrirtækið Pixel ehf sem tekur að sér að hanna og prenta spjöldin. Þrjár stærðir spjalda verða á 

sýningunni og verður hugað að því að texti verði ekki of mikill og að myndir njóti sín. Tvö 

stór spjöld verða  70 x 100cm., (svokölluð bíóplakatastærð), 16 spjöld verða í stærð A1 59,4 x 

84, 1 cm. og síðan verða bókarkápur í stærð A4.  Plöturnar verða skornar út í „foam“ sem er 

létt og meðfærilegt efni. Á næstu síðum verða sett upp þrjú dæmi um sýningarspjöld, unnið er 

út frá grípandi fyrirsögn, mynd sem fær að njóta sín og knöppum texta. 

                                                           
36 Margrét Elísabet Ólafsdóttir: „Sýningarskrá – sjálfstætt rit eða heimild?“ bls. 111-126. 

 

Marín G. Hrafnsdóttir og Anna Pálína 

Þórðardóttir í febrúar 2016. 
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Til þess að kalla fram sérstakt orðfæri skáldkonunnar og gera sýningarspjöldin spennandi var 

ákveðið að hafa fyrirsagnir grípandi og byggja m.a. á eftirfarandi kaflaheitum úr verkum 

Guðrúnar: 

Þá var lífið létt sem fífukveikur. Hér verður umfjöllun um uppvaxtarárin og æskuna. 

Skipið kemur og fer. Hér verður sagt frá því að Guðrún ætlaði að sigla vestur eins og svo 

margir Íslendingar.  

Má ég bjóða kampkossinn.  Hér verður sagt frá trúlofun Guðrúnar og vinnukonuárum. 

Heiðagolan er hressandi og dalurinn iðgrænn. Hér verður sagt frá fyrstu skrifum Guðrúnar. 

Móðurgleði og búskaparbasl. Hér verður sagt frá búskaparárum, fátækt og handritabrennu. 

Draumórar og samviskubit. Hér verður sagt frá stolnum stundum við skriftir og innri 

togstreitu. 

Oft er dátt í kotinu þegar karl er ekki heima. Hér verður sagt frá því að Guðrún skrifaði 

þegar hún gat og nýtti hverja stund. Jón var smiður og var oft lengi að heiman. 

Heldur dreg ég mig í hlé. Hér verður sagt frá ótta Guðrúnar við móttökur, hún hefði hætt að 

skrifa ef lesendur hefðu ekki ætíð verið henni hliðhollir. 
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Kostarík kona.  Hér verður sagt frá mikil vinsældum skáldkonunnar og góðum ritdómum 

sem hún fékk í fyrstu. 

Skárri eru það viðtökurnar. Hér er greint frá útlánatölum og úthlutun úr Rithöfundasjóði. 

Gamall kunningi í heimsókn. Hér er greint frá persónusköpun í verkum Guðrúnar en hún og 

margir aðdáendur hennar sáu persónurnar ljóslifandi fyrir sér. 

Þetta er bara fínindisdrós. Hér verður umfjöllun um sérstakt orðfæri í verkunum. 

Ljóti vettlingurinn hans Láfa. Hér verður greint frá stéttskiptingu í gamla bænda-

samfélaginu sem er eitt aðal umfjöllunarefni margra verka Guðrúnar.  

Skrafskjóðurnar. Hér verður greint frá neikvæðri sýn á verk Guðrúnar og að sumir flokkuðu 

verkin með erlendu reifararusli jafnvel án þess að hafa lesið neitt eftir skáldkonuna. 

Salómons dómur. Hér verður fjallað um hið dulda menningarlega vald og stýringu á smekk, í 

þessu tilviki bókmenntasmekk þjóðarinnar. 

Vistaskipti. Hér verður greint frá þeim viðsnúningi sem verður þegar háskólasamfélagið 

tekur Guðrúnu í sátt og hún fær kafla í bókmenntasögunni. 

Það lifnar yfir dalnum. Hér verður greint frá hinni nýju Guðrúnarbylgju hvað vinsældir 

varðar. Birt verður m.a. þessi umfjöllun sem tekin er af Facebook í febrúar 2017. 

 Ég er að lesa Dalalíf eftir Guðrúnu frá Lundi, mikið svakalega hef ég gaman af 

þessum bókum :)Jahérnahér! :) 

 Ég ákvað að gefa þeim séns og þvílíkar dásemdar bækur. Sveitarómans á sterum. Æði! 

 Langar þig ekkert í kjötsúpu þegar þú ert að lesa bækurnar. Mamma mín fór alltaf í 

súpugerð við lesturinn. 

 Hún átti auðvitað að fá Nóbelsverðlaunin 

 Fólk hefur í gegnum tíðina gert grín að Guðrúnu en samt náðu bækur hennar til 

almennings af því hún var bara venjuleg manneskja sem skrifaði um venjulega hluti. 

 Hún var vanmetin vegna þess að hún var normal. Allir rithöfundar sem er hampað, 

eins og einhverjum snillingum, og er í raun ekkert varið í, eiga eitt sameiginlegt. Þeir 

eru stórskrýtnir. 

 

Að öðru leyti munu textar byggja að verulegu leyti á því sem skrifað er í eftirmálann, Saga 

sagnameistara og því sem ég greini frá hér framar er varðar efnistök og áherslur. 

 

8.13 Tilvitnanir  

Unnið verður með skemmtilegar setningar úr viðtölum, ritdómum og skáldverkum með því að 

búa til veggpjald þar sem setningum verður raðað upp á greinargóðan hátt en þó mun öllu 

ægja saman, jákvæðum og neikvæðum ummælum, setningum frá Guðrúnu og úr verkum 

hennar. Um nokkurs konar innsetningu er að ræða. 
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 Það fær þá nýtt umræðuefni fólkið til þess að smjatta á. Öllum þykir gott nýmetið  

 Það er verið að vefja svikavef í kringum mann. Oft hefur vel verið, en aldrei eins.  

 Er ef til vill svo komið að síðustu leifar ,,bókmenntaþjóðarinnar“ dragi fram lífið á 

innlendum ,,kerlingabókum“ og útlendu reyfararusli?  

 Það var snertur af menningarsjokki sem hluti þjóðarinnar fékk á hverju ári, þegar í ljós 

kom að enn var Guðrún frá Lundi mest lesni höfundurinn – á undan sjálfu 

nóbelskáldinu, að ekki væri talað um minni spámenn. 

 Drengurinn óx og dafnaði eins og fífill í túni, hann tók snemma tennur og gekk um 

allan bæinn áður en hann varð árs gamall. Allt boðaði þetta skammlífi.  

 Þetta er þjóðlífssaga, - en af allra bestu og skírustu tegund, sem nálgast hinn mikla 

skáldskap svo, að oft eru mörkin lítt greinanleg.  

 Víst má segja að þeir lesendur sem una aldur sinn við Guðrúnu frá Lundi og Guðrúnu 

Jónsdóttur og aðra höfunda þaðan af lakari, sem víst eru margir til, eigi heldur 

fátæklega ævi.  
 Ástin var lítið þekkt olnbogabarn, sem sjaldan þorði að láta sjá sig í birtunni.  

 Taktu þá, sem fyrst hrífur huga þinn. Með henni finnur þú gæfuna.  

  „Hún er mikil lánsmanneskja í sinni mæðu, sú kona“ 

 Hann hefur ekki lært það af honum föður sínum, hann Jóel, að standa svona eins og á 

pinnum kringum konuna. 

 Drottinn minn dýri, þessi kona hefur gaukað að þjóð sinni einhverri bestu 

þjóðlífslýsingu síðan Jón Thoroddsen leið. 

 „... enda var aldrei gestur á ferðinni svo hún sæi hann ekki á undan hundinum.“ 

 Beinin voru alltof stór, en vöðvarnir heldur rýrir. Nefið of langt. Hárið svo lítið, að 

það var tæplega hægt að flétta það. Hún var langt frá því að vera skemmtileg. Líklega 

heldur grunnhyggin þar til og með. 

 Hann kemur sjálfsagt á eftir, þegar honum finnst hann vera búinn að kjassa þetta fína 

pakk nóg utan. Það verð ekki ég, sem endist til að glápa á skrautið á því, enda var ég 

búin að hugsa mér að gefa kaffi heima. 

 „Hver skyldi halda svoleiðis rugli saman? Ég brenndi það allt einu sinni, þegar mér 

var farið að ofbjóða hvað það var fyrirferðarmikið. Þá rauk mikið upp í hömrunum. 

 Þvílíkan ungling höfðu þau aldrei þekkt. Þeim var mikil ánægja að því hvað hún tók 

miklum framförum hvað útlit snerti. Hún varð feit og rjóð og fríkkaði mikið. 

 Til eru þeir, sem hnýta í Guðrúnu frá Lundi. En fara þeir í fötin hennar? 

 Hún sat sína löngu ævi í háskóla baðstofunnar, og lauk prófinu þaðan með þeim 

glæsibrag að frægt er. Þjóðin felldi sinn dóm um frammistöðuna.  

 Það hefur oft verið gert gys að kaffidrykkjunum í sögum Guðrúnar frá Lundi, og kaffi 

er ótæpilega drukkið enn sem fyrr í hinni nýju sögu. 

 Þórný kom með kaffi á borðið og lifnaði þá heldur betur yfir fólkinu. 

 Það hefur lengi þótt sjálfsagt að ríkisbóndinn gengi á hlut hins, sem snauðari var, og 

teldi sér sjálfsagða þjónustu hans. 
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8.14 Ljóð og vísur 

Til eru nokkrar skemmtilegar vísur sem tengjast umræðunni um vinsældir Guðrúnar. Margir 

sáu spaugilegar hliðar á því að Guðrún var alltaf efst á útlána- og sölulistum en fékk þó ekki 

úthlutað úr Rithöfundasjóði.  Þessar vísur verða birtar á minni „foamplötum“ eins og 

bókarkápurnar í stærð A4. Fyrsta vísan verður birt með blaðsíðu hér til hliðar úr 

Morgunblaðinu þar sem mynd af rithöfundunum Hannesi Pétursyni, Guðmundi G. Hagalín, 

Þórbergi Þórðarsyni, og Thor Vilhjálmssyni sem fengu úthlutað úr sjóðnum árið 1969. 

 

Vengir, heiðraðir, verðlaunaðir, 

vígðir á helgum fundi, 

skálum bræður og drekkum glaðir 

blóð úr Guðrúnu frá Lundi.37 

 

Listamenn sem lítið fá 

laun af sínu pundi 

græða eins og greifar á 

Guðrúnu frá Lundi.38 

 

Dalalíf fékk dögum breytt 

drunga feykti úr lyndi. 

Öll við þráum yfirleitt 

ákaft fimmta bindi.
39

 

 

Halda skal því hátt á loft, 

í huga geymist mínum 

Guðrún hefur glatt mig oft 

með góðum bókum sínum.
40

 

 

 

                                                           
37

 Vilmundur Jónsson orti vísuna þegar hann sá mynd af fjórum rithöfundum sem fengu úthlutað úr 
Rithöfundasjóði árið 1969. Myndin birtist í Morgunblaðinu þann 30. september sama ár. Vísan hefur ekki 
fundist á prenti, en ritgerðarhöfundur hefur hana eftir Marín Jónsdóttur, dóttur Guðrúnar. 
38

 Bjarni úrsmiður eða Bjarni frá Gröf orti. Vísan er birt í „Vísnabálki“ í blaðinu Íslendingur-Ísafold 29. janúar 
1969, bls. 11. 
39 Vísuna orti Einar Guðjónsson frá Heiðarseli í Jökuldalsheiði, Norður-Múlasýslu. Upplýsingar fengnar af 

Facebook-síðunni Guðrún frá Lundi. 

40 Ort í Ketilási sumarið 2011 af Sigmundi Jónssyni, Vestra-Hóli í Fljótum, í tilefni málþings um Guðrúnu frá 

Lundi. Höfundur færði ritgerðarhöfundi vísuna. 
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8.15 Guðrún í málverkum 

Hallgrímur Helgason hefur gert tvö málverk sem ég hef fengið leyfi til að birta myndir af á 

sýningunni. Á öðru er rithöfundurinn Guðrún róleg eins og hún á að sér en umhverfis hana er 

allt á fullu; það er verið að mjólka, hella kaffi úr könnu, hamast í heyskap, geysast um á 

hestum og huga að börnum og búi. Á hinu málverkinu er Guðrún í hópi rithöfundanna Elíasar 

Mar, Steins Steinarr, Guðmundar Hagalín og Indriða G. Þorsteinssonar, og öll umkringja þau 

nóbelsskáldið Halldór Laxness.  Plaköt af þessum málverkum verða birt samhliða umfjöllun 

um hina nýju vinsældarbylgju og stöðu Guðrúnar sem rithöfundar í dag. 
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9 Tilgangur 

En fyrir hvern er sýning um Guðrúnu frá Lundi og hver eru markmiðin? Kannski er svarið 

einfalt og felst í því að miðla áhugaverðri sögu. Saga Guðrúnar og kynning á verkum hennar 

er gluggi inn í framandi heim. Saga hennar talar líka inn í hugmyndaheim þúsunda Íslendinga 

sem lifðu og hrærðust í íslenska bændasamfélaginu sem hélst nær óbreytt í aldir og allt þar til 

eftir seinna stríð. Hallgrímur Helgason hefur sagt að með verkum sínum brúi Guðrún bilið á 

milli Íslendingasagna og verka Laxness og skrifi um líf og hluti sem annars hefðu fallið í 

gleymsku.
41

 Heimildagildið er því stór þáttur í sýningu sem þessari og kannski sá 

forvitnilegasti.  

9.1 Markmið 

Eitt markmiðið er afbygging á mýtum sem fylgdu höfundarnafninu og fylgja kannski enn. 

Annað er að votta skáldkonunni verðskuldaða virðingu og viðurkenningu. Þá birtir sýningin 

vel þann mikla mun á stöðu kvenna og karla þegar kom að ritstörfum og útgáfu og hvað 

Guðrún þurfti að kljást við sem kona í karlaveldi.  

Lengi hefur verið rætt um að reisa minnisvarða við Lund eða merkja með skemmtilegum 

hætti Freyjugötu 5 þar sem flestar bækurnar urðu til. Vonandi verður sýning sem þessi til þess 

að vekja athygli á því hvílíkt stórvirki höfundarverk Guðrúnar er. Vel heppnuð sýning mun 

einnig auka fjölbreytni í menningarlífi og afþreyingu og, eins og safnafræðin leggja áherslu á, 

verða Sauðárkróki þannig til auðgunar - enda er saga Guðrúnar samofin sögu Skagafjarðar.
42

  

Markmið geta svo einnig verið af persónulegum toga og svo er í þessu tilviki. Mig langaði að 

átta mig betur á ævisögu og ferli Guðrúnar og miðla áfram. Ævisaga Guðrúnar hefur ekki 

verið skrifuð og í raun birta viðtölin oft einungis eina hlið, hvað henni finnist um að vera 

metsöluhöfundar, hvenær hún hafi byrjað að skrifa, hvernig hún hátti ritstörfum og þar fram 

eftir götum. Lítið er rætt um tilfinningar, umsjá barna, hjónabandið eða brauðstrit. Ættingjar 

hafa að hluta fyllt í þessar eyður og á sýningunni verður því einnig vitnað til munnlegra 

heimilda og minningarbrota. 

                                                           
41

 Hallgrímur Helgason: „Kona fer undir vatn,“ bls. 45-55. 
42 Sýningin er hugsuð sem farandsýning enda voru vinsældir Guðrúnar alltaf á landsvísu. Fyrst einbeitum við 

okkur þó að Skagafirði. 
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9.2 Markhópur 

Margir telja sig þekkja sögu Guðrúnar og skáldskap hennar. Þessu má lýsa þannig að sumir 

brosa góðlátlega og láta með látbragði sínu í ljós að þeir þekki til umræðunnar um 

kerlingabókmenntir og þá í merkingunni afar slæmar bókmenntir. Aðrir vilja ræða endalaust 

um bækurnar marglesnu sem hafi jafnvel bjargað lífi þeirra, í það minnsta geðheilsu. Flestir 

viðurkenna að Guðrún Árnadóttir sem kenndi sig við Lund hafi verið mikil sagnamanneskja 

og mannþekkjari og kunnað þá list að segja góða sögu. Þeir sem á annað borð ánetjast lesa af 

mikilli þörf þúsundir blaðsíðna til að fá að vita hvernig muni fara fyrir fólkinu í sveitinni, í 

ímynduðum dölum og fjörðum fyrir meira en hundrað árum.  

Búast má við að áhugi þeirra sem eitthvað þekkja til verði meiri á sýningu sem þessari en 

leitast verður eftir því að stækka markhópinn og tengja þá sýninguna við hina nýju útgáfu á 

Dalalífi og ferðir um slóðir skáldkonunnar
43

. Slík svæðisleiðsögn mun án efa treysta 

grundvöll sýningarinnar. „Eitt af því sem hefur aflað sögusýningum stóraukinna vinsælda er 

áherslan á svokallað sögulandslag, leiðsögn um minjasvæði í tengslum við sögusýningar.“44  

Eins og áður sagði vísar efnið til lífs þúsunda Íslendinga og því trú mín að sýningin geti 

einnig höfðað til þeirra sem þekkja ekki sögu Guðrúnar né hafa lesið skálsverk eftir hana. 

Björn G. Björnsson segir flesta texta á sýningum of langa og flókna. „Þeir eru skrifaðir af 

sérfræðingum sem vita mikið um viðfangsefnið og munina og gleyma að flestir gestir vita 

mjög lítið um hvort tveggja.“
45

  

Margir gestir sýningarinnar munu hins vegar þekkja vel til verka Guðrúnar og í gegnum 

verkin vaknar áhuginn á höfundinum. Á sýningu sem þessari má jafnvel búast við því að 

gestir verði ósammála því sem fyrir augu ber eða þeim niðurstöðum sem birtast enda eru verk 

Guðrúnar frá Lundi mjög lifandi í hugskoti margra. Á sínum tíma var því t.a.m. mótmælt að á 

bókarkápu Dalalífs er ungur maður á jörpum hesti en allir vel lesnir í Dalalífi vita að Jón 

hreppstjóri var alltaf á gráum hestum sem hétu Fálki.  

 

 

                                                           
43

 Sumrin 2015 og 2016 var boðið upp á ferðir um slóðir Guðrúnar frá Lundi og var það fyrirtækið Gagnvegur 
ehf. í eigu Kristínar Sigurrósar Einarsdóttur sem það gerði. Fyrirhugað er að halda áfram með ferðirnar sumarið 
2017. 
44

 Ólafur J. Engilbertsson: „Sögueyjan heldur sjó,“ bls. 109. 
45

 Ambrose og Paine, Grunnatriði safnastarfs, bls. 106. 
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Sýningin mun þurfa að færa þeim vel lesnu eitthvað nýtt og bitastætt á sama tíma og hún 

fræðir þá sem lítið þekkja til.  Þetta getur verið snúið eins og Eggert Þór Bernharðsson hefur 

bent á: 

Gestahópur safna og sögusýninga á Íslandi er í flestum tilvikum afar 

breiður; heimafólk, innlendir ferðamenn, útlendingar, skólakrakkar – fólk á 

öllum aldri. Þessi fjölbreytti hópur gerir að verkum að gera þarf mörgum til 

hæfis sem getur bæði verið kostur og galli og sett safna- og sýningafólk í 

vanda því erfitt getur verið að þjóna mörgum herrum.46 

 

Saga Guðrúnar er merk sem hluti íslenskrar menningar- og kvennasögu og vekur sem slík 

áhuga. Þannig auðgar sýning um Guðrúnu frá Lundi menningartengda ferðaþjónustu og þá 

bæði fyrir íslenska og erlenda gesti, unga sem aldna.  

                                                           
46

 Eggert Þór Bernharðsson: „Lifandi miðlun á sögusýningum.“ Vefur, Eggert Þór Bernharðsson. 
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10  Áætlanir og fjármögnun 

Það er kostnaðarsamt að setja upp sýninguna enda þótt leitað hafi verið leiða til að halda kostnaði í 

skefjum. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu þáttum verk- og tímaáætlunar, fjármögnunar og 

þeim styrkjum sem fengust til að gera sýninguna eins vel úr garði og mögulegt var. 

10.1 Verk- og tímaáætlun  

Heiti verkþáttar Hófst Lauk/lýkur 

Rannsókn og úrvinnsla heimilda. janúar 2016 apríl 2017 

Skrif á eftirmála og/eða sýningarskrá, öflun muna, 

val og vinnsla á ljósmyndum. 

október 2016 apríl 2017 

Heimildaleit hjá RÚV, Kvikmyndasafni Íslands, 

Byggðasafni Skagf. og Héraðsskj.Skagafjarðar. 

febrúar 2017 mars 2017 

Hugmyndavinna, leit að sýningarrými og útfærsla út 

frá skissuteikningum og sýningarmunum. 

desember 2016 apríl 2017 

Tæknilausnir og hönnun sýningar á sýningarstað. maí 2017 júní 2017 

Leit að munum hjá ættingjum og fleirum. september 2016 apríl 2017 

Fjármögnun.  ágúst 2016 mars 2017 

Málþing undirbúið. maí 2017 júní 2017 

Hönnun sýningarskrár og markaðsefnis. maí 2017 maí 2017 

Árangursmat. september 2017 september 2017 

10.2 Kostnaðaráætlun  

Laun og launatengd gjöld Tímafjöldi Ein.verð Samtals  

Undirbúningur og hönnun. Mitt framlag. 150 4.500 675.000 

Hugmyndavinna og sýningahönnun, aðkeypt. 50 9.900 495.000 

Árangursmat og frágangur. 38 3.500 133.000 

 

Aðkeyptar vörur og þjónusta Magn Ein.verð Samtals kr. 

Sýningarspjöld, vinna í prentsmiðju; myndvinnsla,  11 39.370 433.070 

Kaup á munum og annarri þjónustu.   300.000 

Yfirseta á sýningu (styrkur til félagasamtaka sem 

taka verkið að sér í sjálfboðavinnu). 

  250.000 

Markaðssetning og gerð sýningarskrár.  Skv. tilboði 297.975 

  
Samtals 2.584.045 
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10.3 Fjármögnun og styrkir 

Þann 8. desember 2016 tók ég við styrk úr Samfélagssjóði 

Landsbankans að upphæð kr. 500.000. Einnig fengust styrkir til 

sýningarinnar frá Uppbyggingarsjóði Norðurlands, 

Samfélagssjóði Landsvirkjunar og Menningarsjóði Kaupfélags 

Skagfirðinga. Að auki verður þess freistað að fá fyrirtæki í 

Skagafirði til að leggja sýningunni lið. Bréf hafa verið send út en 

ekki er ljóst á þessu stigi hversu mörg fyrirtæki munu veita 

sýningunni fjárframlag. 

 

 

 

Framlög og áætlaðar tekjur Staða fjármögnunar Krónur 

Framlag aðstandenda sýningar.  808.000 

Uppbyggingarsjóður Norðurlands vestra. Styrkur 400.000 

Samfélagssjóður Landsbankans. Styrkur 500.000 

Menningarsjóður KS. Styrkur 300.000 

Styrkir fyrirtækja á Norðurlandi vestra  

(20 x 30.000 krónur á fyrirtæki). 

Áætlað 600.000 

 Samtals 2.608.000 

 

10.4 Markaðssetning 

Sýningin verður kynnt og markaðssett með fréttatilkynningum og með greinum í blöð. 

Forlagið mun einnig markaðssetja sýninguna í tengslum við auglýsingar á heildarútgáfu 

Dalalífs. Nýja útgáfan helst þannig í hendur við tímasetningu sýningar og er mikill styrkur af 

sameiginlegri markaðssetningu. Einnig verður sýningin auglýst vel í Feyki og hjá 

svæðisbundnum miðlum, á upplýsingaskjá í upplýsingamiðstöðinni í Varmahlíð og með 

veggspjöldum á helstu viðkomustöðum ferðamanna á Norðurlandi vestra. Sendar verða 

tilkynningar á bókmenntaþætti, Kiljuna og Hraðlestina, og Facebooksíðan Guðrún frá Lundi 

verður nýtt vel til kynningar á heildarútgáfunni af Dalalífi og sýningunni. Kona á skjön ætti 

ekki að fara framhjá neinum sumarið 2017. 

Marín G. Hrafnsdóttir tekur við  

styrk frá Landsbankanum, des. 2016. 
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Bls. 12. Dalalíf, illa farin eintök.  

Bls. 17. Málþing í Fljótum 2010, veggspjald.   

Bls. 19. Dalalíf, fjórða útgáfa 2016-2017.  

Bls. 21. Bréf Guðrúnar til Valdimars Lárussonar leikara.  

Bls. 23. Gamla góðtemplarahúsið á Sauðárkróki.  

Bls. 27. Guðrún ásamt fleirum við Freyjugötu 5. Mynd í eigu Hrafns Þórissonar og Valgerðar 

Jónu Sigurðardóttur. Ljósmyndari óþekktur. 

Bls. 28. Teiknuð skissa af Góðtemplarahúsinu á Sauðárkróki. Guðbrandur Ægir Ásbjörnsson. 

Bls. 28. Teiknuð skissa af inngangi Góðtemplarahússins á Sauðárkróki. Guðbrandur Ægir 

Ásbjörnsson. 

Bls. 29. Teiknuð skissa af aðalsal. Guðbrandur Ægir Ásbjörnsson. 

Bls. 29. Teiknuð skissa af aðalsal, annað sjónarhorn. Guðbrandur Ægir Ásbjörnsson. 

Bls. 30. Teiknuð skissa af eldhúskrók. Guðbrandur Ægir Ásbjörnsson. 

Bls. 30. Teiknuð skissa af sviði. Guðbrandur Ægir Ásbjörnsson. 

Bls. 31. Teiknuð skissa af sviði, annað sjónarhorn. Guðbrandur Ægir Ásbjörnsson. 

Bls. 34. Árni Magnússon og Baldvina Ásgrímsdóttir. Mynd í eigu Hrafns Þórissonar og 

Valgerðar Jónu Sigurðardóttur. Ljósmyndari Daníel Davíðsson. 

Bls. 35.  Fyrsta röð: 

a) Guðrún Árnadóttir og Magnea Árnadóttir systir Guðrúnar. Mynd í eigu 

Hrafns Þórissonar og Valgerðar Jónu Sigurðardóttur. Ljósmyndari Daníel 

Davíðsson. 

b) Guðrún um tvítugt. Á mynd er skrifað Gunna 1908. Mynd í eigu 

Héraðsskjalasafns Skagfirðinga. Ljósmyndari óþekktur. 

c) Guðrún með vinkonu (nafn vinkonu ekki vitað). Mynd í eigu Hrafns 

Þórissonar og Valgerðar Jónu Sigurðardóttur.  

Röð fyrir miðju: 

a) Guðrún í peysufötum. Mynd í eigu Hrafns Þórissonar og Valgerðar Jónu 

Sigurðardóttur..  

b) Guðrún Árnadóttir situr við skriftir. Mynd birtist í Vikunni 1972 ásamt 

viðtalinu „Dalurinn minn í stækkaðri mynd“. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. 

Ljósmyndari: Egill Sigurðsson. 

c) Guðrún Árnadóttir með bók. Mynd í eigu Morgunblaðsins. Ljósmyndari 

Stefán B. Pedersen.  Myndin er einnig til á Héraðsskjalasafni Skagfirðinga. 

Neðsta röð: 

a) Guðrún Árnadóttir og Jón Þorfinnson ásamt Marín Jónsdóttur, dóttur sinni og 

sonum hennar, Hrafni og Ómari.  Mynd í eigu Hrafns Þórissonar og 

Valgerðar Jónu Sigurðardóttur. 

b) Guðrún Árnadóttir og Jón Þorfinnson. Myndin er stækkuð uppúr annarri 

mynd. Mynd í eigu Hrafns Þórissonar og Valgerðar Jónu Sigurðardóttur.  

c) Guðrún með hrífu. Ljósmyndari Stefán B. Pedersen. Mynd í eigu Stefáns. 

d) Guðrún með Hrafn Þórisson barnabarn sitt.  Mynd í eigu Hrafns Þórissonar 

og Valgerðar Jónu Sigurðardóttur.  
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Bls. 36. Röð mynda efst á síðu: 

a) Guðrún ásamt vinkonu sinni (nafn vinkonu ekki vitað). Mynd í eigu Hrafns 

Þórissonar og Valgerðar Jónu Sigurðardóttur.  

b) Guðrún fyrir utan Freyjugötu 5. Mynd í eigu Hrafns Þórissonar og Valgerðar 

Jónu Sigurðardóttur.  

c) Guðrún Árnadóttir. Mynd birtist í Vikunni 1972 ásamt viðtalinu „Dalurinn 

minn í stækkaðri mynd“. Ljósmyndari: Egill Sigurðsson. 

Bls. 36.  Myndir frá Ljósmyndasafni Reykjavíkur: 

a) 1910-1920, þrjár konur í íslenskum búningi. Skautbúningur, upphlutur, 

peysuföt. Myndin gæti verið tekin á Iðnsýningunni 1911. MAÓ 659.jpg. 

b) 1890, kaffidrykkja í baðstofu á Galtarlæk. Torfbær. Fólk situr kringum borð 

við glugga. Kaffibollar á borði. TEA 66a.jpg. 

c) 1924, iðnaður, námagröftur. Mótekja í Laugarnesi. Tveir menn að stinga mó 

ofan í mógröf, kona og karl hreykja mónum á barmi mógrafar. PSÖ 43.jpg.  

d) Um 1902, karlmaður með hatt á Sauðárkróki. Sennilega Eggert Briem (yngri), 

sýslumaður Skagfirðinga. SCL ÁBS 151.jpg. 

e) 27. maí 1900, séð yfir miðbæ Sauðárkróks. Á legunni fyrir utan liggur 

kaupskip. SCL ÁBS 122.jpg. 

Bls. 37.  Mynd af gamla bænum á Mallandi. Mynd í eigu Hrafns Þórissonar og Valgerðar 

Jónu Sigurðardóttur.  

Bls. 37. Skopmynd sem birtist í Speglinum í 5. tbl. 37. árg. 1966, bls. 21. Mynd er ekki merkt 

teiknara en teiknarar blaðsins eru Bjarni Jónsson og Halldór Pétursson. 

Bls. 38.  Guðrún í stofunni á Freyjugötu 5. Mynd í eigu Hrafns Þórissonar og Valgerðar Jónu 

Sigurðardóttur. 

Bls. 40.  Mynd af handriti skáldsögunnar Utan frá sjó sem kom út í fjórum bindum 1970-

1973. Stílabækurnar eru varðveittar á Héraðsskjalasafni Skagfirðinga.   

Bls. 40.  Mynd af bréfi frá Guðrúnu Árnadóttur til Sigurðar O. Björnssonar. Bréfið er 

varðveitt á Héraðsskjalasafni Skagfirðinga. 

Bls. 41.  Gamall sveitasími í eigu Marínar G. Hrafnsdóttur. 

Bls. 42.  Tengdadóttirin, ný bók eftir Guðrúnu frá Lundi. Auglýsing. Eining, 10. árg. 12 tbl. 

1952.  

Bls. 42.  Þrjár blaðaúrklippur: 

a) „Styrkurinn er ekki úr pilsvasa Guðrúnar frá Lundi“. Alþýðublaðið 19. júní 

1972. (Ummæli Halldórs Laxness). 

b) Sakna þess að geta ekki haldið alltaf áfram að skrifa“. Tíminn 17. júní 1972. 

Bls. 43. Myndir af átta bókarkápum:  Sólmánaðardagar í Sellandi (1965), Dregur ský fyrir sól 

(1966), Náttmálaskin (1967), Ölduföll (1957), Svíður sárt brenndum (1958), Á 

ókunnum slóðum (1959), Í heimahögum (1960) og Hvikul er konuást (1964). 

Hönnuður bókarkápa er óþekktur.   

Bls. 43.  Bréf frá Guðrúnu Árnadóttur til Gunnars Einarssonar, dags. 20. september 1966. 

Bréf í eigu Héraðsskjalasafns Skagfirðinga. 

Bls. 44.  Gamalt útvarp. Útvarpið er í eigu Marínar G. Hrafnsdóttur.  Bls. 44.  Sjónvarpsviðtal 

frá 1972. Viðtal í eigu RÚV. 
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Bls. 45.  Marín G. Hrafnsdóttir og Anna Pálína Þórðardóttir.  Bls. 46.  Frá Lundi, sýnishorn af 

sýningarspjaldi. Mynd: Stífla fyrir virkjun. Ljósmyndari Páll Jónsson. 

Bls. 46.  „Kerling eins og ég má ekki skrifa svona mikið“. Sýnishorn af sýningarspjaldi.  

Blaðaúrklippa úr Morgunblaði 3. júní 1972. 

Bls. 47.  Þeir eru víða Jónarnir, sýnishorn af sýningarspjaldi.  Mynd af bókarkápu Dalalífs 

1946-1951, höfundur óþekktur.  

Bls. 50.  Blaðsíða úr Morgunblaðinu 30. september 1969, „Rithöfundasjóðurinn er áfangi í 

rétta átt í réttindabaráttu rithöfunda“. 

Bls. 51.  Tvö málverk eftir Hallgrím Helgason frá 2012.   

a) Guðrún Árnadóttir situr í stól, mynd máluð eftir ljósmynd sem birt er á bls 38.  

b) Halldór Laxness í hópi rithöfundanna Indriða G. Þorsteinssonar, Guðmundar 

Hagalín, Steins Steinarrs, Elíasar Mar og Guðrúnar Árnadóttur. 

Bls. 58.  Marín G. Hrafnsdóttir tekur við styrk frá Landsbankanum í desember 2016. 
47

 

 

 

 

                                                           
47

 Þegar um fjölskyldumyndir er að ræða eða myndir sem Marín G. Hrafnsdóttir eða ættingjar hennar hafa tekið 

er ljósmyndara ekki getið. 
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Viðauki I: Eftirmálinn Saga sagnameistara 

Eftirmálinn, sem er annað tveggja miðlunarverkefnanna sem lögð eru fram, er hér birtur í 

heild sinni eins og hann var prentaður í fimmta bindi Dalalífs í maí 2017.48 

Það hefur mér fundist skrýtnast, að um leið og þeim fækkar, sem þekkja 

þennan heim, sem ég skrifa um, þá hef ég spurnir af ungu fólki, sem nennir 

að lesa sögurnar mínar. Það finnst mér eiginlega meira virði, en þótt 

einhverjir stytti sér stundir við kerlingabókahjal og kaffibolla.
i 
 

Þessi orð úr viðtali við Guðrúnu Árnadóttur frá Lundi þegar hún var 84 ára draga í raun 

saman sögu hennar sem rithöfundar. Sögu sem sýnir ævintýralegar og endurteknar vinsældir 

en einnig afskiptaleysið sem henni var sýnt hjá bókmenntastofnuninni á sínum tíma. Nú þegar 

Dalalíf hefur verið útgefið í fjórða sinn er ekki úr vegi að skoða þessa sögu og hvað það er 

sem gerir það að verkum að bækur Guðrúnar hafa verið lesnar á Íslandi í 70 ár og njóta enn 

vinsælda. Jafnvel er hægt að tala um nýja Guðrúnarbylgju og að Guðrún hafi komist í tísku á 

21. öldinni og þá um leið loksins hlotið viðurkenningu sem alvörurithöfundur. Sumir sáu á 

þessu spaugilegar hliðar og Guðbergur Bergsson bendir á að hin nýja vinsældabylgja feli í sér 

algjöran viðsnúning. Það að háskólasamfélagið og menntamenn hampi nú Guðrúnu þýði 

afskiptaleysi fyrrverandi aðdáendahóps: „Afkomendur hins sauðsvarta almennings, sem las á 

sínum tíma ekkert nema bækur Guðrúnar, vita varla hver hún var eða að hún sé framúrstefnu-

feministakerling fyrir háskólafólk.“
ii
 Vissulega voru þessar tvær stærðir, menntaelítan og 

almenningur, leikendur í rithöfundarsögu Guðrúnar en skilin voru þó ekki svona skörp, margir 

sem lásu Laxness lásu líka Guðrúnu en ekki vildu allir viðurkenna það.  

Þeir sem lásu bækur Guðrúnar héldu því fyrir sjálfa sig og bækurnar voru sjaldan í betri 

stofum eða stásshillum. Hjá hluta þjóðarinnar varð hún neðanjarðarhöfundur þótt aldrei hafi 

vinsældirnar minnkað. Guðrún hæðist að þessu sjálf þegar hún segir: „Kerling eins og ég má 

ekki skrifa svona mikið.“
iii

 Í seinni tíð hefur jafnvel verið talað um að lesendur Guðrúnar séu 

komnir úr felum. Hvort það er alfarið viðhorfsbreytingu háskólasamfélagsins til 

skáldkonunnar að þakka má efast um en Guðbergur Bergsson er ekki í vafa og talar um 

„sektarkenndarsár“ og að bókmenntafræðingar vilji „má út syndir feðranna með hátíð sem 

hreinsar bókmenntasöguna af svívirðu“.
iv

 

                                                           
48

 Ein meinleg villa hefur þó verið leiðrétt hér. Í prentuðu útgáfunni misritaðist sá árafjöldi sem Guðrún var á 
Lundi. Hið rétta er að hún fór frá Lundi 11 ára en í prentuðu útgáfunni stendur að það hafi hún gert sjö ára.  
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Guðrún nýtur enn mikilla vinsælda, það sást vel á árunum 2010 og 2011 þegar haldin voru 

málþing í Fljótum í Skagafirði undir heitinu Er enn líf í Hrútadal? Þar er vísað til dalsins 

fræga í Dalalífi. Fullt var út úr dyrum í bæði skiptin og margir tóku til við að lesa Guðrúnu 

auk þess sem kvartað var undan því að bækurnar væru ófáanlegar. Hallgrímur Helgason 

rithöfundur hreifst með og eftir lesturinn á Dalalífi stillti hann Guðrúnu upp við hlið Halldórs 

Laxness sem stórskáldunum tveimur enda þótt aðstöðumunur þeirra hvað varðaði menntun og 

ritstjórn væri augljós. „... hæfileikinn sem henni var gefinn var stærri en sá sem hún fékk að 

njóta.“
v
  

Þótt bækur Guðrúnar væru mikið lesnar voru líka margir sem þekktu einungis til umræðunnar, 

tengdu höfundarnafnið við kerlingabækur og töldu þær gamaldags og hallærislegar. Staða 

Guðrúnar meðal rithöfunda er því sérstök. Í Guðrúnu birtist saga þrautseigju og kjarks 

ómenntaðrar sveitakonu sem kom fyrir almenningssjónir á peysufötum og sem færði þjóðinni 

sveitina sína í meðbyr og mótlæti. Hún varð metsöluhöfundur á einni nóttu og hélt þeirri stöðu 

samfellt í tvo áratugi. Hún varð líka vörumerki sem allir þekktu og höfðu skoðun á, hún átti 

sér marga aðdáendur en einnig raddsterka gagnrýnendur sem tefldu bókum hennar fram sem 

andstæðu góðra bókmenntaverka. Þrátt fyrir gríðarlegar vinsældir ríkti þögn um verk hennar 

hjá bókmenntastofnuninni enda voru þau flokkuð sem afþreyingarbókmenntir og um þær er 

auðvitað ekki rætt. Afþreyingarbókmenntir áttu sannarlega ekki upp á pallborðið og höfðu 

sumir miklar áhyggjur af því að bókmenntaþjóðin lifði á innlendum „kerlingabókum“ og 

þýddu reyfararusli. Það þótti ekki par fínt að lesa Guðrúnu en það viðhorf hefur breyst mikið 

og í fjórða bindi Íslenskrar bókmenntasögu sem kom út árið 2006 eru sex blaðsíður 

tileinkaðar Guðrúnu frá Lundi undir heitinu „Lífið í dalnum“. Vegferð Guðrúnar frá Lundi inn 

í ritaða bókmenntasögu tók hana þó 60 ár ef talið er frá útgáfu fyrstu bókar af Dalalífi. 

Guðrún fæddist árið 1887 að Lundi í Stíflu í Skagafirði þann 3. júní og var fjórða barn þeirra 

Árna Magnússonar (1854–1924) og Baldvinu Ásgrímsdóttur (1858–1941). Alls voru systkinin 

11 en tvær stúlkur dóu í æsku. Árna föður hennar er lýst sem mjög bókhneigðum manni „svo 

að hann hafði eigi unnað bókum sínum minna en búsmala“.
vi

 Baldvina er sögð 

dugnaðarforkur og í Skagfirskum æviskrám er tekið fram að hún hafi verið „frábitin öllu 

lestrarstússi, en Árni bóndi miklu fróðari en almennt gerðist meðal alþýðu, las mikið fyrir 

börn sín og lagði sig fram um að skýra fyrir þeim hvaðeina, sem þau skildu ekki, og hvatti þau 

til lestrar“.
vii 

Guðrún segir að aðallega hafi þetta verið Íslendingasögur og riddarasögur, „en 

þjóðsögur og draugasögur voru ekki síður þegnar, þótt þær bæru þann árangur, að gera okkur 

tryllt af myrkfælni“.
viii

 Guðrún var snemmlæs og las það sem gafst þótt helst kysi hún 
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skáldsögur og dáðist mjög að Torfhildi Hólm sem fyrst íslenskra kvenna gaf út skáldsögur og 

smásögur.  

Fjölskyldan flutti frá Lundi þegar Guðrún var sjö ára en hún virðist alla tíð hafa haft sterkar 

taugar til Fljótanna og finnst að þar hafi alltaf „verið sólskin og blíða“. Hún lýsir 

bernskuheimili sínu í viðtali árið 1958: „Börnum nú á dögum mundi ekki finnast, að þar hafi 

verið margt til skemmtunar. En það, sem nú mundu þykja smávægilegir atburðir, varð þá að 

stórum viðburðum.“ Gesta var beðið með óþreyju og Guðrún dregur upp áhrifamikla mynd af 

því þegar bóksali kemur að Lundi, alla leið frá Akureyri. „Hann bar stóran poka á baki. 

Börnin stóðu álengdar í mikilli lotningu, þegar hann tók að raða bókunum á rúmið hjá sér.“
ix

 

Frá sjö ára aldri bjó Guðrún ásamt fjölskyldu sinni að Enni á Höfðaströnd og þar víkkaði 

sjóndeildarhringurinn mikið, því í dalinn komu fáir en á ströndinni voru mörg býli og svolitlir 

kaupstaðir rétt hjá, Hofsós og Grafarós. Allt bauð þetta hugarfluginu og framtíðarvonunum 

faðminn og þarna sá Guðrún sjóinn í fyrsta sinn.
x
 Kennari var tekinn á heimilið, Ástvaldur 

Björnsson, og hann sá fljótlega að Guðrún átti gott með að skrifa. Guðrún vildi þó fara leynt 

með skrifin og verður feimin og sár þegar hann les upp sögu eftir hana og hvetur til dáða. 

Skólaganga Guðrúnar var stutt en áþekk flestra Íslendinga á þessum tíma. Hún naut kennslu í 

þrjár vikur í senn í þrjá vetur eða samtals í níu vikur. Menntunin fólst því að mestu í lestri 

bóka og var lestarfélagið á Höfðaströndinni kærkomið. „Það var nú meiri gullnáman að 

komast í það.“xi  

Frá Höfðaströndinni lá leið fjölskyldunnar út á Skaga, fyrst að Ketu en síðan á næsta bæ, 

Syðra-Malland, sem stendur alveg við sjóinn. Á Skaganum skrifaði Guðrún mikið og lét sig 

dreyma um að menntast. „Ég var búin að ráðgera með sjálfri mér að reyna að læra eitthvað 

meira en það, sem þurfti til að komast í kristinna manna tölu, en svo var fermingin kölluð í þá 

daga, en það varð lítið úr því.“
xii

 Hún fær nokkur dýrmæt ár þar sem hún skrifar 

„söguvitleysur“ eins og hún kallaði þessi fyrstu skrif sín en yfirgefur foreldrahús um tvítugt 

og ræður sig í vetrarvist „til að kanna heiminn í Skagafirði og Húnavatnssýslu“.
xiii

 Eftir það 

verður nær ógjörningur fyrir hana að sinna hugðarefnum sínum. „Eftir að ég fór úr 

foreldrahúsum, tóku við þessi vanalegu kjör kynsystra minna, eins og þau voru á þeim árum, 

vistir, gifting og búskapur og heldur lítill tími til skrifta.“
xiv 

 

Eftir stuttan tíma í kaupavinnu í Skagafirði réðst Guðrún til vetrarvistar í Þverárdal í Austur-

Húnavatnssýslu. Þar kynntist hún mannsefni sínu, Jóni Jóhanni Þorfinnssyni, og voru 

hringarnir settir upp sumarið eftir. „Það var svo sem ekki beðið með það, að leggja út í 
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lífið.“
xv 

Hún hafði reyndar, skömmu áður en hún kynntist Jóni, fest kaup á farseðli með skipi 

vestur um haf og ætlaði að sigla með Ásmundi bróður sínum og konu hans. Þau hjón hættu 

hins vegar við ferðina og Guðrún vildi ekki fara ein. Ameríka kemur fyrir í nokkrum sögum 

Guðrúnar enda gerast þær sumar á tíma Vesturferða. En Ameríka verður þar „áþekk 

himnaríki“ eins og segir í Dalalífi. „Það eru fögur fyrirheit, en það eru fáir sem geta sannað þá 

alsælu“ (bls. 618). Hvernig hefði hún skrifað um dalinn ef leiðin hefði legið til Ameríku? 

Þau Guðrún og Jón giftu sig 11. apríl 1910 og mánuði síðar, 11. maí, fæddist sonurinn Hilmar 

Angantýr. Jón var þægilegur í viðmóti en gat verið ör í skapi og voru þau Guðrún því miklar 

andstæður, hún hæglát og feimin og hafði sig lítt í frammi en Jón þekktur hagyrðingur.
xvi

 Þau 

eignuðust tvö börn auk Hilmars Angantýs, Freystein og Marín. 

Fyrstu búskaparárin voru þau í húsmennsku í Bólstaðarhlíð og Þverárdal og á þeirri jörð hefja 

þau síðan búskap á þriðjungi jarðarinnar en flytja síðan að Valabjörgum í Skörðum. „Það var 

nú harðbýliskot, en þetta gekk samt einhvern veginn. [...] Það þætti alveg ólifandi núna, það 

er ég viss um. Maður hafði til hnífs og skeiðar, en ekkert þar fram yfir. En svo þegar við 

komum út á Skaga, þá voru nú börnin farin að stækka, og þá fór okkur að líða betur.“xvii Á 

Skaganum virðast Guðrún og Jón una hag sínum betur í nábýli við systkini Guðrúnar og 

gjöfulan sjó en flytja til Sauðárkróks 1939. Þegar þau rifja upp búskaparárin í sveitinni segir 

Jón: „Víst leið okkur oft vel í sveitinni. En það er satt, að þú hafðir það oft of erfitt, þegar ég 

var í burtu tímum saman við smíðar, og þú varst ein heima með börnin og sást um 

búskapinn.“xviii 

Þriðji og fjórði áratugurinn voru ár húsmóðurstarfa hjá Guðrúnu en einnig æfinga í skrifum. 

Hún stelur sér stund og stund þegar börnin eru sofnuð eða þegar hún er að elda. Þá punktar 

hún niður og mótar persónur sínar sem voru daglega með henni við störfin en gerir sér þó 

engar grillur um annað en að standa sig sem húsmóðir. Kvennabaráttan á þessum tíma snerist 

um að bæta kjör húsmæðra og Guðrún gerir sitt besta til að helga sig hlutverkinu sem henni 

var ætlað við giftingu.
xix

 „Það var um líkt leyti, að ég tók mestallt handritadraslið og brenndi 

það,“ segir hún. „Líklega hef ég rennt grun í, að framtíðin myndi krefjast einhvers annars af 

mér en að sitja við skriftir.“xx Marín Jónsdóttir, dóttir Guðrúnar, hefur sagt frá því að móðir sín 

hafi þrátt fyrir miklar annir tekið sér klukkutíma á dag í að skrifa. Oftast var þetta á meðan 

hún eldaði miðdagsmatinn sem svo var kallaður og á hún þá að hafa brugðið sér frá pottunum 

og inn í búr þar sem hún stóð og skrifaði við lítið borð. Var henni illa við að heimilisfólk eða 

gestir trufluðu hana á þessum dýrmætu og mikilvægu stundum.xxi Hún hélt skrifunum leyndum 
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en Sigþrúður Friðriksdóttir frá Valadal, næsta bæ við Valabjörg, minntist þess að á heimili 

Guðrúnar hefði allur umbúðapappír og hvert bréfsnifsi sem fyrirfannst verið útskrifað og að 

þetta hafi Guðrún haft hjá sér í kringum pottana. Sigþrúður var fengin, 16 ára, til að vera hjá 

Guðrúnu þegar hún átti von á sínu þriðja barni.
xxii

 

Guðrún skrifaði þegar færi gafst og árið 1946, þegar hún 59 ára, gaf hún út sína fyrstu bók. 

Handritið að fyrstu tveimur bindunum af Dalalífi hafði þá flakkað á milli nokkurra útgefenda 

í þrjú til fjögur ár. Enginn þekkti höfundinn og íbúar Sauðárkróks vissu ekki einu sinni að 

hægláta konan á Freyjugötunni sæti við skriftir. Kannski hafði hugsunin um að gefa Dalalíf út 

lifað með henni lengi en hún vildi ekki viðurkenna neitt slíkt. Bróðursonur hennar, sem 

stundaði viðskipti í Reykjavík, fékk leyfi til að fara með handritið til Reykjavíkur enda taldi 

hann frænku sína eiga ágæta möguleika en sjálf var hún óviss: „Ég er svo einurðarlaus sem 

mest getur verið svo mér hefði aldrei dottið þetta í hug ef hann frændi minn hann Sigurður 

Magnússon heildsali hefði ekki farið að rekast í þessu. Hann jarmaði við karlana.“
xxiii

  

Á þessum árum keyptu stærri prentsmiðjur handrit auk útgefenda og þannig var það í tilfelli 

Guðrúnar, að Gunnar Einarsson, prentsmiðjustjóri Ísafoldarprentsmiðju, keypti handritið. 

Hann eignaðist síðan prentsmiðjuna Leiftur árið 1955 og vilja margir meina að það veldi hafi 

aðallega verið byggt á bókum Guðrúnar frá Lundi.
xxiv

 Flökkusagan segir reyndar að tilviljun 

ein hafi ráðið því að handritið að Dalalífi fékk athygli og hljóðar svo: Einn daginn var setjari 

Gunnars í Leiftri verklaus og Gunnar á þá að hafa hent í hann ólesnu handriti eftir „einhverja 

kerlingu að norðan“. Setjarinn skemmti sér svo við verkið að Gunnar mun hafa lesið settan 

textann og drifið í prent. En Guðrún segir söguna með þessum orðum: „... þeim leizt víst 

ekkert sérlega vel á þetta handrit, eftir ómenntaða og óþekkta sveitakonu.“
xxv

 Loks bauð 

Gunnar í Ísafold henni 2600 krónur fyrir handritið og hún varð fegin þó að upphæðin væri 

ekki há. Bókin myndi þá koma út og var það henni mikils virði.
xxvi

 Ekkert bólaði þó á bókinni 

fyrr en Afdalabarn, stutt skáldsaga sem Guðrún átti, tók að birtast sem framhaldssaga í Nýju 

kvennablaði. Afdalabarn naut mikilla vinsælda og stuttu seinna var fyrsta bindi Dalalífs 

auglýst. Á bókarkápu kom fram að höfundur væri kona norðan úr Skagafirði. Bókina prýddi 

rómantísk mynd af torfbæ í fögrum fjalladal og fyrir miðju voru karl og kona á hestbaki. 

Nokkrum dögum eftir að bókin kom norður var Jóni óskað til hamingju með konuna en kom 

af fjöllum og varð víst heldur súr út í konu sína fyrir að hafa ekki látið sig vita. 

Bókin rauk út og bindanna fjögurra sem á eftir komu var beðið með eftirvæntingu fyrir hver 

jól. Fyrstu fjögur bindi Dalalífs komu út á fjórum árum, 1946–1949. Afdalabarn kom út í bók 



67 

árið 1950 en margir vildu fá að vita meira um fólkið í Hrútadal og því kom fimmta bindi 

Dalalífs út 1951. Haft er eftir Marín, dóttur Guðrúnar, að framhaldið hafi fyrst og fremst verið 

skrifað fyrir fatlaða telpu á Króknum sem var heimagangur á heimili Guðrúnar að Freyjugötu 

5. Fleiri urðu þó til að hvetja til framhaldsins og í Vikunni birtist eftirfarandi póstur: „Kæra 

Vika! Eftirfarandi stöku ætla ég að biðja þig að gera svo vel að birta, vegna mín og margra 

annarra, sem lesið hafa skáldsöguna „Dalalíf“ og er stíluð til höfundar hennar:  

Dalalíf fékk dögum breytt,  

drunga feykt úr lyndi.  

Öll við þráum yfirleitt  

ákaft fimmta bindi.“
xxvii 

 

 

Þegar fimmta bindið kom út var þar komin lengsta skáldsaga sem þá hafði komið út eftir 

íslenskan höfund. 

Flestir héldu að Guðrún frá Lundi væri skáldanafn og að höfundur hlyti að vera vel menntuð 

kona. Annað kom á daginn og áttu margir erfitt með að kyngja því síðar meir að höfundur 

væri „bara“ roskin sveitakona og að nafnið Guðrún frá Lundi væri ekki einu sinni skáldanafn. 

Fyrstu ritdómarnir sem Guðrún fékk voru vinsamlegir og birtu það sem lengi vel endurómaði 

í umfjöllun um bækur hennar. Gagnrýnendur sögðu söguna góða en of langa, rætt var um 

breiða þjóðlífslýsingu, heimildagildi og raunsannar myndir af lífi í sveit. Flestir hældu 

frásagnargáfu höfundar og skemmtilegri persónusköpun. Þegar þessir fyrstu dómar eru 

skoðaðir er eins og menn viti ekki alveg hvað þeir eigi að þora að ganga langt í hrifningu 

sinni. Kristmann Guðmundsson skrifar árið 1949: „Þetta er þjóðlífssaga, – en af allra bestu og 

skýrustu tegund, sem nálgast hinn mikla skáldskap svo, að oft eru mörkin lítt greinanleg.“
xxviii

 

Tengdadóttirin, þriggja binda skáldsaga, naut álíka vinsælda og Dalalíf. Verkið kom út á 

árunum 1952–1954 og var auglýst svo: „Enginn íslenzkur rithöfundur hefur á síðari árum 

vakið aðra eins athygli og Guðrún frá Lundi. [...] Guðrún segir frá lífi alþýðunnar blátt áfram 

og kenjalaust. Frásögn hennar er eins og uppsprettulind, og líf þjóðarinnar streymir fram eins 

og elfa.“
xxix

 Já, fyrstu bækurnar voru fádæma vinsælar og í Útvarpstíðindum árið 1952 birtist 

eftirfarandi frásögn: „Í fyrra vetur lá kona á áttræðisaldri í sjúkrahúsi í Reykjavík. Hún var 

södd lífdaga en þó glaðleg í tali og sagði að enginn væri ofgóður að lifa eins lengi og 

skaparanum þóknaðist. Hún hafði fengið slag fyrir nokkrum árum „og er nú komin hingað til 

að lognast út af. [...] En þess hef ég beðið blessaðan lækninn minn, að reyna að lofa mér að 

lifa þar til einhver hefur tíma til að lesa fyrir mig síðustu bókina hennar Guðrúnar frá Lundi. 

Hún heitir Afdalabarn.““
xxx
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Þegar tólfta bókin, Ölduföll, kemur út árið 1957 og Guðrún hefur notið fádæma vinsælda í 

rúman áratug fer tónn ritdóma að breytast. Bjarni Benediktsson skrifar: „Það er ekki 

bókmenntir, þessi ósköp, heldur ein ógurleg munnræpa frá upphafi til enda. [...] Kannski 

ómaksins vert að biðja guð að hjálpa þeim lýði, er hefur kjörið sér höfund Öldufalla 

bókmenntalega leiðarstjörnu.“
xxxi

 „Lýðurinn“ les þó áfram verk Guðrúnar af áfergju og 

Gunnar Einarsson útgefandi er ánægður og auglýsir bækur hennar vel. Kynnir jafnvel til leiks 

aðra höfunda með stimplinum söluvinsæla: „Hér er á ferðinni svo skemmtileg saga, að hún er 

líkleg til að ná sömu vinsældum og sögur Guðrúnar frá Lundi.“
xxxii

 Guðrún er orðin landsfræg 

og sveitin hennar einnig. Hún segist hverfa inn í annan heim til að kalla fram sögusvið sitt og 

atburði, hún sé þá hjá þessu fólki sem hún skrifar um. Hún fjallar um það líf sem hún þekkir 

og setur í skáldlegan búning og þótt sveitin sé heillandi er ekki hægt að tala um fortíðarþrá því 

gallar sveitalífsins, strit og stéttskipting eru áberandi. Þegar Guðrún er spurð um hvað 

sögurnar snúist segir hún: „Þær segja frá lífinu eins og það var og eins og ég sá það renna 

fram. Bílar og flugvélar koma lítið við sögu hjá mér, atburðirnir eru margir hverjir ekki stórir, 

nema fyrir þá sem lifa þá. En fyrir þeirra sjónum eru þeir mikilvægir og skipta sköpum.“
xxxiii

 

Það eru þó án efa ástríðurnar og draumarnir sem lesandinn samsamar sig við og sem ná tökum 

á honum. En eru þetta ástarsögur? Vissulega er fjallað um ástina en ekki á einfaldan og 

lausnamiðaðan hátt. Allt hömluleysi í ástum var ógn við friðinn. Jafnvægið sem ráðandi öfl 

samfélagsins leggja allt kapp á að haldist kostar miklar fórnir fyrir þá sem lægra eru settir. 

Þannig er fjallað um misskiptingu gæða, kjör vinnufólks og eilífar yfirhylmingar. Oft er minnt 

á að boðlegt hátterni er ekki það sama fyrir karla og konur, fátæka og ríka. Áhersla er á líf 

kvenna. Það eru örlög þeirra við fæðingu en ekki síst hjúskap sem eru þungamiðjan, konurnar 

þrá öryggi og betri stéttarstöðu. Fléttan snýst oftar en ekki um tilfinningar, breyskleika og von 

eftir betra lífi en einnig mikilvæga sátt við hlutskipti sitt. 

Með innlifaðri frásagnartækni og persónusköpun tekst Guðrúnu að láta atburði bókanna skipta 

lesandann öllu máli. Við erum spennt því oftast vitum við eitthvað sem persónurnar vita ekki 

sjálfar og bíðum því í ofvæni eftir að upp komist t.a.m. um rangt faðerni, framhjáhald, 

drykkjuskap eða launbörn. Lesandinn veit þetta allt en les áfram spenntur að sjá hvernig 

persónum verður við, hvernig samfélagið bregst við. Sögumenn Guðrúnar eru alvitrir en 

skammta okkur vitneskju og skipt er reglulega um sjónarhorn í verkunum með því að flakka á 

milli bæja. Það er í raun búið að skrifa kvikmyndahandritið enda eitt meginhöfundareinkenni 

Guðrúnar að láta sögurnar og persónurnar lifna við með samtölum.  
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Á útgáfutíma flestra skáldsagna Guðrúnar á sjötta, sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar áttu 

sér stað miklar breytingar á íslensku þjóðfélagi. Borgarsamfélag var að taka á sig mynd en þó 

var Reykjavík enn einhvers konar blanda af sveit og borg, með óljós mörk á milli. Margir 

vilja meina að Guðrún hafi komið inn á markaðinn einmitt þegar lesendur vildu halda í gömlu 

sveitina. Sú saknaðarþrá sveitamanna í borginni nægir þó ekki til að skýra vinsældir Guðrúnar 

og síst nú síðustu árin þegar Dalalíf hefur t.d. verið gefið út í fjórða sinn. Sagan sjálf og töfrar 

hennar voru aðdráttaraflið.  

Þegar Dalalíf var endurútgefið í fyrsta sinn árið 1982 skrifaði Jóhanna Kristjónsdóttir 

blaðamaður: „Það var snertur af menningarsjokki sem hluti þjóðarinnar fékk á hverju ári, 

þegar í ljós kom að enn var Guðrún frá Lundi mest lesni höfundurinn – á undan sjálfu 

nóbelsskáldinu, að ekki væri talað um minni spámenn.“
xxxiv

 Þessi mikli lestur á löngum 

sveitasögum þar sem ekkert gerðist í stílnum þótti bera vott um slakt menningarlæsi 

þjóðarinnar og varð til þess að lesendur Guðrúnar fóru sumir í felur með lesturinn. Staglast 

var á því að bækurnar væru léttmeti og þegar hæst lét kom upp nýtt flokkunarheiti sem átti að 

ná utan um margar vinsælar bækur eftir konur. Hér er um að ræða hugtakið „kerlingabækur“ 

sem brátt varð á hvers manns vörum. Guðrún varð sökum vinsælda höfuðskáldið í þessum 

flokki en á sama tíma gáfu margar aðrar konur út bækur sem nutu vinsælda.
xxxv

 Hugtakið 

kerlingabækur var rakið til greinar sem Sigurður A. Magnússon skrifaði árið 1964 undir 

heitinu „Engu að kvíða – kellingar bjarga þessu“. Sigurður var ungur og metnaðarfullur 

maður og fyrsti bókmenntafræðingurinn sem ræðst til dagblaða á Íslandi til þess að skrifa um 

bækur og aðra menningu. Hann lítur yfir sviðið og líst illa á. Greinin fjallar að mestu um 

ljóðskáldin ungu sem honum finnst fá alltof litla athygli en segir svo í niðurlagi: „Annars 

skilst mér, að góðborgarar Íslands þurfi ekki að hafa þungar áhyggjur af föndri ungu 

ljóðskáldanna eða framtíð íslenzkra bókmennta: þær eru nú að verulegu leyti í höndum einna 

8 eða 10 kellinga, sem fæstar eru sendibréfsfærar á íslenzku. Bækur þeirra seljast eins og 

heitar lummur, en við ungu ljóðskáldunum lítur þjóðin varla. Svo þetta er allt í sómanum, 

góðir hálsar!“
xxxvi 

 

Flestum fannst þetta fyndið og það liðu 14 ár þar til Sigurður sagði að hugtakið ætti alveg eins 

við um bækur karla og vísaði til vondra bókmennta en hefði ekki verið hugsað sem niðrandi 

um allar kvennabókmenntir. Halldór Laxness blandaði sér í umræðuna, varði skáldkonur 

landsins og sagði þær ritfærari en margan og tilheyra svokölluðum ævintýrakellingum sem 

lengi hefðu lifað með þjóðinni. Hann sagði Guðrúnu reyndar vera Jónsdóttur og virtist því 

ekki þekkja vel til en hrósaði almenningi fyrir að lesa bækur sem tilheyrðu þjóðlegri 
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sagnahefð og virtist að því leyti sammála hinum körlunum um að ekki væri um 

alvörufagurbókmenntir að ræða. Halldór er líka upptekinn af því að bókmenntir kvennanna 

tilheyri íslenskri alþýðuhefð, að kvenrithöfundarnir séu frekar varðveitendur en skapandi 

höfundar: Þarna séu „þær gömlu góðu kellíngar endurrisnar í nýju landi, gerbreyttu 

þjóðfélagi, öðrum heimi“.
xxxvii

 Viðhorfið sem þarna sést litaði umfjöllun um 

kvennabókmenntir og birti þá skoðun að „kerlingar“ og góður skáldskapur ættu ekki saman. 

Helga Kress prófessor útskýrir þetta vel í grein sinni „Bækur og „kellingabækur“. Hún segir 

að umræðan hafi birt opinskárri andstöðu við bókmenntir kvenna en áður og í blaðaskrifum 

mátti lesa á milli lína að fráleitt væri og nokkuð fyndið að vera bæði rithöfundur og kona.
xxxviii

  

Þegar Guðrún var spurð hvað henni fyndist um að tróna efst á blaði hjá þeim sem tala um 

kerlingabókmenntir sagði hún: „Ojá. Og kaffibollaþvaður hefur líka heyrzt og sézt, þó með 

þeirri viðbót, að það væri nú gaman, þegar ómenntuð kona legði slíkan bókastafla á borð með 

sér!“
xxxix

 Hún veit með öðrum orðum vel af umræðunni en er einnig stolt af því mótvægi sem 

vinsældir og sölumet leggja henni til. Í sama viðtali segist hún „hvergi“ staðsetja sig í 

íslenskum bókmenntum og undirstrikar þar enn og aftur að hún eigi ekki heima innan þess 

flokkunarkerfis. Hún valdi að horfa framhjá neikvæðri umræðu eða látast ekki taka eftir 

henni: „Ég vil þakka öllum sem skrifað hafa vel um bækurnar mínar. [...] Og í raun öllum sem 

hafa lagt mér til gott orð, þeir eru ósköp fáir sem talað hafa eða skrifað illa um bækurnar 

mínar, að minnsta kosti opinberlega.“
xl 

Svo gæti virst sem umræðan um bækurnar hefði lítið 

snert skáldkonuna en þó má sjá í tilsvörum hennar höfund sem stillir sér og verkum sínum 

fram sem andstæðu merkra bóka sem hægt er að skrifa um „hólklausur“.
xli

 Hún virðist með 

öðrum orðum aldrei alveg jafna sig á umræðunni og afsakar ritstörf sín þrátt fyrir miklar 

vinsældir og lof lesenda. Þegar hún hefur ekki orð á að hún skrifi fyrir sjálfa sig segist hún 

skrifa af gömlum vana. 

Sagan hefur nú, áratugum síðar, metið kellingabókaþátt Sigurðar A. Magnússonar sem skref í 

baráttu kvenna til að komast inn á markaðinn. Dagný Kristjánsdóttir bókmenntafræðingur 

hefur bent á að með því að taka umræðuna upp á yfirborðið hafi hún í raun dáið. 

Kerlingabókaumræðan varð svo yfirgengileg að hún opnaði ungum kvenkyns höfundum 

leið.
xlii

 

Þeir sem harðast töluðu gegn bókum Guðrúnar litu svo á að í breyttum heimi eftirstríðsáranna 

væri út í hött að rita og gefa út sögur um ástir og örlög í gamla sveitasamfélaginu, þar sem 

þess utan ekkert gerðist í stílnum. Þær kröfur voru gerðar til þjóðfélagslegu skáldsögunnar að 
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hún gerði tilraun til að túlka söguna í nútíð og fortíð og best var ef hún bæri með sér 

uppbyggilega afstöðu án þess þó að pólitískrar eða samfélagslegrar predikunar gætti um of. 

Eins þótti knappt form bera vott um listrænan aga og Sigurður Nordal talaði um orðfátt, 

hófsamt og karlmannlegt sögumál.
xliii

 Bækur Guðrúnar áttu fátt sameiginlegt með þessari 

forskrift, texti hennar flæddi óheftur fram og án allrar meitlunar og yfirlegu. Óritskoðuð 

alþýðukonan hafði eitthvað að bjóða fólkinu og það þótti sumum merki um að 

bókmenntasmekk þjóðarinnar hefði hrakað.  

Þetta misræmi hrindir af stað einkennilegum kafla íslenskrar bókmenntasögu. Landsmenn 

þekktu höfundarnafnið og Guðrún frá Lundi varð þekkt fyrir langar sveitalífssögur og að 

teygja lopann. Í fórum sjónvarpsins er myndefni frá áttunda áratugnum þar sem fólk er spurt 

hvers dóttir Guðrún frá Lundi sé og vissu fáir. Einn viðmælandinn taldi þó rétt að taka fram 

að hann hefði ekkert lesið eftir kerlinguna og annar rifjar upp sögu af því þegar Steinn 

Steinarr lá á spítala og óttaðist að hafa fengið blóð úr Guðrúnu frá Lundi því hann hafi gripið 

svo sterk löngun í að skrifa mikið. Það var ekki í tísku að lesa Guðrúnu og þeir sem stýrðu 

menningarumræðunni fáruðust yfir því að þjóðin nærðist á léttmeti. Lengd sagnanna þótti 

bera vott um agaleysi í hugsun og stíl, gott ef ekki kvenlegt hömluleysi. Kaffiþamb þótti 

mikill löstur á verkum Guðrúnar og glensið var að þetta væri kaffidrykkja út í eitt. Kaffi 

kemur víða við sögu, kaffi var borið á borð þegar gesti bar að garði, gesturinn sagði oft 

nauðsynlegar fréttir fyrir framvindu sagnanna og því fara samtöl mjög oft fram við 

kaffidrykkju. Það ber þó að hafa í huga að kaffi var á þessum tíma munaðarvara og því ekki 

bruðlað með það. 

Eftir því sem bókunum fjölgar verða menn uppteknari af því hvort Guðrún ætli ekki að fara að 

hætta að skrifa, hvort ekki sé komið nóg. Fyrirsögn eins og „Enn bók frá Guðrúnu“ lýsir þessu 

ágætlega. Vinsældirnar haldast en gagnrýnin harðnar með hverri bók. Guðrún lýsir yfir í 

viðtali árið 1967 að hún sé að hætta að skrifa, það er eins og henni hafi fundist hún þurfa að 

lýsa þessu yfir, kannski til að gleðja blaðamanninn. Hún skrifar þó fimm bækur eftir það. Hún 

hefur að vísu áhyggjur af því að sögurnar séu að verða áþekkar og gerir sér vel grein fyrir því 

að yfirlestur hefði hjálpað. Hún virðist einhvern veginn gangast inn á kall markaðarins og 

útgefandans og sendir á færibandi frá sér hverja bókina af annarri. Sjálf hefði hún viljað 

komast í samband við „þá fróðu menn um bækur“ sem hefðu getað leiðbeint „með góðum 

ráðum og hæfilegum aðfinnslum“.
xliv

 En hún er orðin nokkurs konar bókamaskína, staðsett á 

Sauðárkróki, og menn eru sendir eftir handritum norður ef Guðrún er ekki fyrri til að senda 

þau suður, stundum í pörtum. Hún segist í einu bréfi muna hvar hún endaði og óþarfi sé að 



72 

senda sér þráðinn en í öðru biður hún um að sér sé sent aftasta blaðið úr handritinu.
xlv

 Asinn 

er oft mikill: „Í sumar átti ég eftir töluvert, en maðurinn lét hvorki laust né fast. Hann fór með 

það sem til var og ég sendi sögulokin á eftir.“
xlvi

 Guðrún sendir með öðrum orðum frá sér 

handrit að bók á hverju ári utan einu í nær þrjá áratugi. Nöfn verkanna eru sum hver 

sérkennileg og eiga fátt sameiginlegt með efni þeirra eins og Hvikul er konuást. Hún leggur til 

nöfn en þeim er oft breytt af útgefanda og virðist það vera samkomulag þeirra á milli. Hún 

skrifar til hans: „Það má víst með sanni segja að krógarnir sjeu orðnir fullmargir þegar 

framleiðendurnir eru í vandræðum með nöfnin á þau.“
xlvii 

 

Það tekur Guðrúnu langan tíma að fara að líta á sig sem rithöfund og kannski gerir hún það 

aldrei. Þegar hún er spurð hvort hana hafi aldrei langað að hitta aðra rithöfunda í Reykjavík er 

svarið: „Nei, ónei. Ég hefði víst orðið lítil við hliðina á þeim.“
xlviii

 Hún telur sig ekki eiga 

tilkall til rithöfundartitils og erum við þar komin að hinni heilögu þrenningu af óskrifuðum 

reglum sem hún brýtur; hún er ómenntuð en skrifar samt, hún er kona en skrifar samt og hún 

fjallar um það líf sem er liðið og gamalt og nýtur samt hylli fjöldans. Þess utan er hún eldri 

kona þegar hún birtist þjóðinni, svipmikil en feimin á peysufötunum. Sjálf talar hún um að 

útgefandinn hafi miskunnað sig yfir hana og undirstrikar að skrifin séu ekki merkileg. Hún 

segir að nú sé komið nóg af þessu rugli. „Ekki rugl? Jú, víst er þetta hugmyndarugl.“
xlix

 

Minnimáttarkennd sökum menntunarleysis eða skorts á formlegri menntun er víða sýnileg og 

þegar ritstjóri tímaritsins Heima er bezt falast eftir sögu hjá henni í blaðið skrifar hún: „En 

hrædd er jeg um að mitt hugarsmíði yrði fátæklegt við hlið þess sem þessir hámenntuðu menn 

skrifa í það. Samt skal jeg reyna að senda yður sögu fyrir áramót ef þjer treystið mönnum yðar 

að komast fram út því.“
l
 Hún er alla tíð hlédræg og ekki alveg viss um að hún sé rétta 

manneskjan í þetta umstang og vinsældir: „En ég skil ekkert í að ég skyldi nokkurn tíma 

leggja í að gefa út bók, mér finnst hver ný bók, sem ég skrifa sú lakasta. Ég veit ekki hvort 

það er rétt hjá mér, en ég hef ekki meira sjálfsálit en svo.“
li 

Í bréfum til forleggjarans er hún 

alltaf að afsaka skrif sín og réttritun. Hún er líka hrædd um að skriftin sé ómöguleg: „Ég er 

hálfkvíðin yfir því að frændi úr Fljótunum komist ekki framúr handritinu.“
lii 

 

Árið 1958 höfðu skýrslur frá bókafulltrúa fræðslumálaskrifstofunnar um starfsemi 

almenningsbókasafna lengi birt tölur þar sem fram kom að Guðrún var langmest lesni 

höfundurinn um allt land. Það ár var röðin þessi: Guðrún, Laxness, Ragnheiður Jónsdóttir, 

Stefán Jónsson og Guðmundur Hagalín. Rúmum áratug síðar, árið 1970, var gerður út 

könnunarleiðangur á vegum Rithöfundasjóðs Íslands til að ganga úr skugga um hverjir ættu 

höfundarrétt að bókum, en sjóðurinn átti þá að hefja greiðslur til þeirra eftir bókaeign og 
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útláni á bókasöfnum. 1480 höfundar áttu rétt á greiðslum skv. talningu á þessum tíma og „... 

metið af öllum átti Guðrún frá Lundi og Hagalín fylgir fast í kjölfarið.“
liii

 Í tvo áratugi, 1950–

1970, var Guðrún efst í sölutölum og útlánum og í því ljósi er umræðan um úthlutanir úr 

Rithöfundasjóði Íslands fróðleg. Indriði G. Þorsteinsson bendir á að skáldsystir sín beri auman 

hlut frá borði í blaðagreininni „Peningar Guðrúnar frá Lundi“ og ofbýður þar að stjórn hins 

nýstofnaða sjóðs skyldi ákveða hvaða sérvöldu rithöfundar fengju úthlutað af þeim 

fjármunum sem allir rithöfundar ættu með réttu. Indriði segir í greininni að fámennur fundur 

rithöfundasamtakanna hafi með reglum og málaflækjum ákveðið að „kokka með“ peninga 

Guðrúnar og annarra höfunda sem lánaðir væru út í þúsundum eintaka. Það væru hennar 

peningar sem stæðu undir viðurkenningum sjóðsins. „Kannski hefur einhverjum í hópi 

forystumanna rithöfundasamtakanna ekki þótt nógu menningarlegt að láta féð renna beint til 

rithöfundanna samkvæmt útlánaskrá, og haft þá til hliðsjónar þann hundingjadóm, sem kallar 

eitt viðurkennda list en annað utangarðs.“
liv

 Fjórum árum eftir birtingu greinarinnar fær 

Guðrún úthlutað úr sjóðnum og þá segir Indriði sem einnig hlaut styrk: „Nú sláum við 

skjaldborg um Guðrúnu.“
lv

 Nokkru fyrr, árið 1969, orti Vilmundur Jónsson landlæknir beitta 

vísu við mynd sem birtist af rithöfundunum Hannesi Péturssyni, Guðmundi Hagalín, Þórbergi 

Þórðarsyni og Thor Vilhjálmssyni í Morgunblaðinu þar sem þeir skáluðu í kampavíni eftir að 

hafa fengið úthlutað styrkjum úr rithöfundasjóði.  

Vengir, heiðraðir, verðlaunaðir  

vígðir á helgum fundi,  

skálum bræður og bergjum glaðir  

blóð úr Guðrúnu frá Lundi. 

 

Bjarni úrsmiður á Akureyri orti eftirfarandi vísu við sama tækifæri:  

Listamenn sem lítið fá  

laun af sínu pundi  

græða eins og greifar á  

Guðrúnu frá Lundi. 

 

Guðrún er spurð hvort hún telji ekki að hún sé harla vel að þessari viðurkenningu komin og 

svarar hógværlega: „Kannski við megum segja það [...] En það er nú matsatriði. En mér þykir 

vænt um þessa viðurkenningu. Kannski hefði verið skemmtilegra að fá hana fyrr, þá hefði ég 

getað farið á flakk, nú er heilsan farin langleiðina og ég er ekki til stórræðanna.“
lvi 
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Lokaorð 

Guðrún sprettur upp úr menningu sem gerir ráð fyrir að hún sé til hliðar. Sjálf virðist hún ekki 

gera hávært tikall til annars, en hún gerir sér vel grein fyrir óréttlætinu og segir í viðtali: „Mér 

virðist þeir yfirleitt heldur lítið hrifnir af okkur konunum. En ég held nú að það séu góðir 

kaflar í okkar bókum ekki síður en karlanna.“
lvii

 Þegar líða tekur á ritferil Guðrúnar og komið 

er fram undir 1970 eru menn farnir að bera virðingu fyrir eljusemi og vinsældum gömlu 

konunnar en sjálfri leiðist henni athyglin: „En um mig sjálfa er ekkert að segja. Jeg hef alla 

ævi verið fátæk kona sem samferðafólkið hefur veitt heldur litla athygli fyrr en nú síðustu árin 

að sífelt er verið að skrifa um mig einhverja markleysu.“
lviii

 

Guðrún varð um skeið fyrir harðri gagnrýni þar sem vinsældir hennar þóttu spaugilegar og 

bera vott um vondan bókmenntasmekk. Henni er haldið utan hringsins og þess vegna 

samsamar hún sig ekki með rithöfundastéttinni. Saga Guðrúnar Árnadóttur er öðrum þræði 

hversdagsleg saga skagfirskrar húsmóður en einnig saga rithöfundar sem náði að verða 

metsöluhöfundur í tvo áratugi þótt hún væri komin um sextugt þegar fyrsta bókin kom út. Og 

þetta þvældist fyrir mönnum. Hvað gat tákngervingur gömlu sveitarinnar haft að bjóða 

nútímafólki? Voru ekki hættumerkin ljós þegar fólkið kokgleypti við „léttmeti“ sem rann fram 

stjórnlaust? Þetta er líka saga mikils valdaójafnvægis þar sem annars vegar er roskin kona sem 

hefur enga formlega menntun og tilheyrir í raun 19. öldinni hvað varðar viðfangsefni og stíl 

og hins vegar menntuð orðræða bókmenntamanna sem vildu skilja sig sem mest frá gamla 

Íslandi, gömlu sveitinni, samsama sig nýju borgarsamfélagi og horfa til framtíðar. Sigurganga 

Guðrúnar var álitin tímaskekkja í bókmenntum og verkefnið var að koma lesendum hennar í 

skilning um þá staðreynd. Samt siglir Guðrún fram úr öðrum rithöfundum í vinsældum og nær 

að hrífa þjóðina með sér aftur á bak í gömlu sveitina. Þegar staða Guðrúnar í bókmenntum er 

skoðuð er nauðsynlegt að líta til þess hvaðan umræðunni var stjórnað, hver var að túlka og 

undir hvaða himni. Menn vildu að menningin göfgaði samfélagið og hin sterka mýta um 

Íslendinga sem bókaþjóð kemur hér líka við sögu. Menn vildu sjá erlend áhrif og tilþrif í stíl 

og ekki mátti fréttast að Íslendingar væru svona lítilþægir og gamaldags. Sjálf segir Guðrún 

þegar hún er innt eftir því hvað henni finnist um nýju höfundana sem henni finnast misgóðir: 

„En hvað er að tala um það, hvað kerling eins og ég hugsa? Ekki stendur heimurinn kyrr.“
lix 

Hún fær alls konar viðbrögð við verkum sínum og því ekki að undra þótt hún segi að það sé 

matsatriði hvort hún sé vel að höfundarlaunum úr Rithöfundasjóði komin þótt nokkurrar 

kaldhæðni gæti einnig í orðunum. Guðrún gerir í viðtölum heldur lítið úr verkum sínum og 

stærir sig aldrei af afrekum og vinsældum. Þrátt fyrir rólyndislega orðræðu á yfirborðinu hefur 
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Guðrún verið viðkvæm fyrir dómum heimsins eins og flestir. „Ég hugsaði mér strax, að ef 

mínar bækur yrðu tættar sundur, þá myndi ég hætta þessu pári um leið. En fyrsta bókin 

reyndist nú metsölubók og lesandinn hefur alltaf tekið mér vel, þótt ég hafi aldrei hugsað 

beinlínis til hans við skriftirnar.“
lx

  

Hver svo sem skoðun manna er á ritsnilli Guðrúnar er ljóst að ef aðstæður hennar eru 

skoðaðar þolir hún vel samanburðinn við stóru rithöfundana sem henni sjálfri virtist standa 

svo mikill stuggur af. Staða Guðrúnar í bókmenntaheiminum í dag er forvitnileg. Sú skoðun 

virðist almennt ríkja að snilli Guðrúnar sem sagnaskálds sé mikil og sú staðreynd að bækur 

hennar ná enn vinsældum sé næg ástæða til að gefa henni gaum sem einum af okkar mestu 

rithöfundum.  

Marín Guðrún Hrafnsdóttir 
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