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ÁGRIP
Greinargerð þessi og viðaukarnir sem henni fylgja eru lokaverkefni mitt til M.A.-prófs í
hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Í greinargerðinni lýsi ég þeirri vinnu og
hugmyndum sem liggja að baki undirbúnings skrifa á handriti að sjónvarpsþáttaröð byggðri á
sannsögulegum atburðum. Þáttaröðin er byggð á ævi ævintýrakonunnar Guðrúnar
Einarsdóttur Johnsen (1790-1860) en flestir nútíma Íslendingar þekkja hana betur sem
ástkonu Jörundar hundadagakonungs. Sagan er sögð frá sjónarhorni konu og þannig gefst
tækifæri til að varpa ljósi á hlið sögulegra atburða sem annars standa í skugga karllægrar
söguskoðunnar. Verkið er þó skáldverk en ekki heimildamynd. Þær spurningar sem leitast er
við að svara snúast um það hvernig reynist að nýta sögulegan efnivið til að skapa heildstætt
verk á forsendum frásagnarlistar í kvikmyndaformi. Í viðauka fylgja rannsóknarskjöl,
vinnuskjöl og tíu handritssíður. Verkefnið var unnið á sumarönn 2013.
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1 INNGANGUR
Greinargerð þessi er hluti lokaverkefnis míns í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla
Íslands. Hér verður greint frá vinnsluferlinu, hugmyndafræði og kenningum varðandi
verkefnið.
Í byrjun apríl sendi ég Guðbrandi Benediktssyni, umsjónarmanni námsins þennan vetur,
tillögu að lokaverkefni og fékk samþykki til að hefja vinnu við það. Í tillögunni sagði ég frá
þeirri hugmynd minni að gera handrit að sjónvarpskvikmynd í þremur klukkutímalöngum
þáttum byggðri á ævi Guðrúnar Einarsdóttur, ástkonu Jörundar hundadagakonungs. Handritið
yrði skáldverk byggt á sögulegum heimildum en ekki heimildamynd og því yrði ég að geta
gefið mér skáldaleyfi til að aðlaga efnið að miðlinum. Eitt meginmarkmiðið með verkefninu
yrði að varpa ljósi á hlið sögulegra atburða frá sjónarhorni konu sem annars stendur í skugga
karllægrar söguskoðunnar.
Ég útbjó mér vinnuáætlun út frá því sem mér þótti rökrétt framvinda á vinnu við gerð handrits
að þáttaröð sem byggð væri á sagnfræðilegum heimildum. Vinnan hefst á heimildaöflun en út
frá því er söguþráður settur saman og meginpersónur verksins valdar og teiknaðar upp.
Þáttaskiptinguna sá ég fyrir mér út frá þremur stórum vendipunktum í lífi Guðrúnar; 1. þáttur
um valdaránstilraunina á Íslandi, 2. þáttur um dvöl Guðrúnar á Englandi og kynni hennar af
fátækt og ríkidæmi þar, og 3. þáttur fjallar aðallega um Danmerkurár Guðrúnar. Síðar í
ferlinu tók ég þá ákvörðun að fjölga þáttunum og eru þeir því fjórir í síðari efnislýsingu í
viðauka. Við heimildaöflun fyrir greinargerðina rakst ég af tilviljun á heimasíðu með
hugmyndum fyrir kennara þar sem lögð var fram áætlun fyrir eldri unglinga til að búa til
kvikmyndahandrit um sögufrægar konur. Vinnuáætlunin sem þar var lögð fram er algjörlega
samhljóma þeirri sem ég setti mér í upphafi vinnu minnar.1 Þetta styrkir mig í því að
vinnutilhögun mín við verkefnið hafi ekki verið órökrétt heldur megi jafnvel segja að þetta sé
viðurkennd aðferð við vinnu sem þessa.
1.1 Grunnhugmynd verkefnisins og val á miðli
Grunnhugmyndin að lokaverkefni í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands, var að
vinna að sjónvarpsmynd í þremur (síðar fjórum) þáttum fyrir sjónvarp um ævi og örlög
Guðrúnar Einarsdóttur Johnsen (1790-1860). Fræinu að þeirri hugmynd var sáð þegar ég
hlustaði á þáttaröð Péturs Gunnarssonar, rithöfundar, Drottning hundadaganna, um þessa
1

EDSITEment. Scripting the Past: Exploring Women's History Through Film. (Sótt 10.07.13).
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sömu Guðrúnu, sumarið 2009. Það litla sem vitað var um Guðrúnu vakti áhuga minn og
löngun til að vinna einhvern tíma með þetta efni. Þegar leið á námið í hagnýtri
menningarmiðlun og ég fór að huga að lokaverkefni, skaut hugmyndinni aftur upp og vegna
áhugasviðs og bakgrunns míns í leiklist ákvað ég að velja sjónvarp sem miðil til að miðla
þessarri merku sögu.
Verkefnið í heild sinni er mjög stórt og jafnvel margra ára vinna. Því mun lokaverkefnið
takmarkast við efnislýsingu, persónusköpun aðalpersóna og uppkast að nokkrum atriðum úr
fyrsta þætti, auk greinargerðarinnar þar sem fjallað verður ítarlega um hinar ýmsu hliðar
vinnslu og undirbúnings handritsins.
Ég lauk B.A.-hons í leiklist frá Royal Welsh College of Music and Drama árið 1998 og hef
starfað við hinar ýmsu hliðar leiklistar síðan. Í R.W.C.M.D. fékk ég, vegna áhuga míns,
einkakennslu í handritaskrifum hjá Gryff Jones, sem starfaði við handritsgerð hjá
sjónvarpsstöðinni S4C auk kennslu við háskólann. Gryff Jones lést fyrr á þessu ári og vonast
ég til að geta heiðrað minningu hans með þessu verkefni.
Á lokaári mínu við R.W.C.M.D. var ég valin úr hópi útskriftarnema og boðin þátttaka á
tveimur námskeiðum á vegum BBC-Wales, í handritagerð annars vegar og sjónvarpsleik hins
vegar. Eftir heimkomuna hef ég sótt námskeið MediaXChange (2007 og 2008) í
handritaskrifum og hlotið þrjá styrki úr Kvikmyndasjóði vegna handrits sem ég skrifaði ásamt
Völu Þórsdóttur, leikkonu og höfundi. Þá var ég beðin um að taka að mér handritaskrif fyrir
teiknimyndaþáttaröð sem er enn í vinnslu. Auk þessa skrifa fyrir sjónvarpsmiðilinn hef ég
töluverða reynslu af skrifum fyrir leiksvið og hef samið kennsluefni fyrir Námsgagnastofnun
auk ótal þýðinga og skapandi skrifa af ýmsu tagi.
1.2 Heiti verkefnisins
Verkefninu gaf ég vinnuheitið Drottning elds og ísa. Nafnið vísar að hluta í tengsl Guðrúnar
og Jörgens Jörgensen sem hlaut viðurnefnið hundadagakonungur. Viðurnefni Jörgens kom
reyndar ekki til af góðu, því danskir kaupmenn og íslenskur aðall tóku að kalla hann þessu
nafni til að gera lítið úr valdaránstilraun hans og hugsjónum. Drottningar-viðurnefnið hefur
Guðrún líklega fengið að heyra á sinni lífstíð af sömu ástæðu2 en hér er því þvert á móti ætlað
að upphefja minningu hennar, eða öllu heldur hugmyndinni um minningu hennar. Í skáldlegu
samhengi verkefnisins má sjá ýmsar hliðstæður í því sem heimildir vitna um líf Guðrúnar og
2

Pétur Gunnarsson. Drottning hundadaganna. 7. þáttur.
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stjórnmálalegri sögu Íslands. Guðrún verður því nokkurs konar holdgerving Íslands á fyrri
hluta 19. aldarinnar, „fjallkonan fríð.ˮ
Seinni hluti vinnuheitisins vísar í þær öfgar sem Guðrún upplifði á því tímabili sem ég fjalla
um í verkefninu og tengist aftur á vissan hátt holdgervingu hennar sem Ísland á fyrri hluta 19.
aldar. Guðrún upplifir öfgar tímabilsins og afleiðingar þeirra; sára fátækt og líf aðalsfólks,
kúgun og byltingu, þorpið Reykjavík og stórborgirnar London og Kaupmannahöfn, upphefð
og fyrirlitningu.3
1.3 Markmið verkefnisins
Með verkefni þessu langar mig að varpa ljósi á sögu kvenna á 19. öld. Með því að segja
söguna frá sjónarhorni Guðrúnar Einarsdóttur gefst tækifæri til að draga fram hlið sögulegra
atburða sem annars stæðu í skugga karllægrar söguskoðunnar. Þó að sagan sé sögð frá
sjónarhorni Guðrúnar er aðeins hægt að byggja á takmörkuðum heimildum um lífshlaup
hennar. Það verður því einnig markmið mitt að sætta og samþætta sögulegar staðreyndir og
skáldaða viðbót við atburðarásina til að uppfylla kröfur sjónvarpsmiðilsins.
1.4 Rannsóknarspurningar greinargerðar
Helstu vangavelturnar sem liggja að baki handritagerðinni og þessarri greinargerð mætti
draga saman í spurninguna:
Hvernig er hægt að nýta sögulegan efnivið til að skapa heildstætt verk á forsendum
frásagnarlistar í kvikmyndaformi?
Þessarri spurningu tengjast ýmis fleiri umhugsunarefni:


Hvaða heimildaöflun þarf að eiga sér stað til að hægt sé að vinna verkið á trúverðugan
hátt?



Hvernig er hægt að sætta og samræma kröfur sagnfræðinnar og kröfur
frásagnarlistarinnar?



Hvaða máli skiptir að aðalpersónan er kona og sjónarhornið er hennar?

Þessum spurningum leitast ég við að svara í greinargerðinni og vonast til að niðurstaðan skili
sér svo við handritsgerðina. Í fullkomnum heimi myndi svo fullgerð þáttaröðin endurspegla
þetta en án þess að áhorfendur hefðu nokkra hugmynd um vinnuna sem að baki liggur.
3

Anna Agnarsdóttir. Hundadagadrottning heldur út í heim 1812-1814. Bls. 123-139.
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1.5 Tímaáætlun verkefnisins og drög að framhaldi
Ég setti mér grófa tímaáætlun fyrir verkefnið:


Maí og júní: heimildavinna.



Júní og júlí: vinna í handriti.



Júlí og fram í miðjan ágúst: vinna í greinargerð og handriti.



Ágúst: endurskrif og fínpússun.



5. september: lokadagur skila.

Þó að heimildavinnu væri úthlutað mánuðunum maí og júní hélt hún samt áfram þegar vinna
við handritaskrif kallaði á frekari heimildir. Að sama skapi byrjaði vinnan við handritið í raun
meðfram heimildavinnunni því hugmyndirnar fyrir handritið tóku að mótast gegnum
rannsóknarvinnuna.
Eins og segir í kafla 1.1 er vinna við handrit að sjónvarpsþáttaröð stórt verkefni og getur
jafnvel tekið mörg ár. Verkinu er því vonandi ekki lokið þegar þessum hluta þess verður
skilað til prófdómara. Næsta skref væri að leita til framleiðanda með verkið og sækja svo um
styrk fyrir handritaskrifunum úr Kvikmyndasjóði í samráði við framleiðslufyrirtækið. Við
vinnslu handritanna myndi vera æskilegt að fá sagnfræðilega ráðgjöf. Þá yrði líklega leitað til
erlendra handritaráðgjafa á síðari stigum handritavinnunnar.
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2 MIÐILL OG MARKHÓPUR
2.1 Miðillinn sjónvarp
Því lengur sem sjónvarp er hluti af lífi okkar, því ósýnilegra verður það. Um leið og
fjöldi þeirra sem aldrei hafa kynnst sjónvarpslausri tilveru eykst, verður miðillinn sífellt
sjálfsagðari sem tæki, húsgagn, sagnaþulur og fjölskyldumeðlimur. Stöðugt færri
foreldrar og jafnvel afar og ömmur geta sagt börnum frá því hvernig var að alast upp
fyrir tilkomu sjónvarpsins.4

Þó svo að almenn útbreiðsla sjónvarpsmiðilsins eigi sér tiltölulega stutta sögu, eða um 50 ár,
má rekja sögu sjálfrar uppfinningarinnar aftur til ársins 1850 þegar framsýnir frumkvöðlar
stigu fyrstu skrefin í tæplega hundrað ára ferli frá hugmynd að veruleika. Upp úr 1930 voru
komnar yfir 50 útgáfur af uppfinningunni í 11 löndum.5 Fram að seinni heimsstyrjöldinni
voru sjónvarpsútsendingarnar þó takmarkaðar og í raun munaður sem var aðeins á fárra færi.
Að heimsstyrjöldinni lokinni létu Bandaríkjamenn markaðsöflunum sjónvarpið eftir að mestu
en á Bretlandi var tekin ákvörðun um að fjölga útsendingarstöðum til að auka aðgengi
almennings að útsendingum ríkismiðilsins BBC. Í kjölfarið hófst fjöldaframleiðsla á
viðtækjum og segja má að með því hafi almenn útbreiðsla sjónvarpsmiðilsins hafist í hinum
vestræna heimi.6 Í Bandaríkjunum voru 97% heimila komin með sjónvarpsviðtæki árið
1969.7
Þó að Bandaríkin hafi líklega verið fyrst til að „sjónvarpsvæðastˮ hafa aðrar þjóðir fylgt
fordæminu og segja mætti að víðfeðmasta útbreiðsla ímynda og skilaboða í sögu mannkyns
fari nú fram gegnum sjónvarpsmiðilinn.8 Læsi á myndmál og táknkerfi sjónvarpsins sem
miðils er útbreiddara en læsi á ritmál og nær því til fjölda fólks sem annars stæði utan við
beina

upplýsingaveitu.

Sjónvarpið

er

þannig

orðin

aðaluppspretta

hnattvæddrar

félagsmótunnar mannkyns.9
Miðillinn getur því gengið þvert á öll landamæri; milli t.d. aldurshópa, stétta, þjóðfélagshópa,
trúarhópa, landa og heimsálfa. Þó ber að hafa í huga að hvorki efnið sem miðlað er, né heldur
viðtakandinn, lifa í tómarúmi heldur eru ótal aðrir þættir sem hafa áhrif á það hvernig efninu

4

Gerbner, Gross, Morgan og Signorelli. Living with Television: The Dynamics of the Cultivation Process. Bls. 17.
(Mín þýðing)
5
BBC. The story of BBC Television. (Sótt 30.07.13).
6
Sama. (Sótt 30.07.13).
7
William L. Benoit. Communication in Political Campaigns. Bls. 25.
8
Gerbner, Gross, Morgan og Signorelli. Living with Television: The Dynamics of the Cultivation Process. Bls. 17.
9
Sama. Bls. 18.

10

er tekið og hvernig það er búið til. Samt getur þetta sama efni haft áhrif á það hvernig
viðtakandinn upplifir umhverfi sitt og þar með aftur á það hvaða efni og hvernig er búið til í
framhaldi. Hér mynda orsök og afleiðing eins konar spíral sem erfitt er að sundurgreina.10
Þau Gerbner, Gross, Morgan og Signorelli benda á það í greininni Living with Television: The
Dynamicss of the Cultivation Process að í raun eigi sjónvarp margt sameiginlegt með
trúarbrögðum:
Television provides, perhaps for the first time since preindustrial religion, a daily
ritual of highly compelling and informative content that forms a strong cultural link
between elites and the rest of the population. The heart of the analogy of television
and religion, and the similarity of their social functions, lies in the continual repetition
of patterns (myths, ideology, "facts," relationships, etc.), which serve to define the
world and legitimize social order.11

Á sama hátt og segja má að sjónvarpið líkist trúarbrögðum, mætti segja að sjónvarpið væri
aðal sagnaþulur nútímans og sem slíkur lýtur hann lögmálum um uppbyggingu sögu, boðskap
og persónusköpun eins og önnur frásagnarlist. Gallinn við þann sagnaþul er sá að skilaboð
sagnanna eru hnattvædd útgáfa af heimssýn þeirra þjóða sem tróna á toppi stigskipts
valdakerfis menningar.12 Þetta eru þjóðirnar sem tilheyra stóru sameiginlegu málsvæði og
geta bæði mætt eftirspurn menningarlegrar framleiðslu á heimamarkaði og selt efnið til
annarra þjóða. Neðstar í þessarri þrepaskiptingu sitja smáþjóðir og þjóðarbrot sem hvorki
anna eftirspurn eigin hóps né eiga möguleika á að selja efnið öðrum vegna þess að þau
tilheyra litlu málsvæði og/eða menningarkima.13
2.2 Markhópur þáttaraðarinnar
Á námskeiðinu Miðlun og markaðssetning vorið 2013, var fjallað um markhópa með tilliti til
markaðsetningar. Markhópagreininguna sem þar var kynnt tel ég að hægt sé að yfirfæra á
greiningu markhóps þáttaraðarinnar um Guðrúnu Einarsdóttur Johnsen. Ég gerði ráð fyrir að
sjónvarpsefni af þessu tagi myndi fyrst og fremst höfða til tveggja markhópa samkvæmt
skilgreiningunni úr námskeiðinu.

10

Gross, Morgan og Signorelli. Living with Television: The Dynamics of the Cultivation Process. Bls. 18.
Sama. Bls. 18.
12
Ragnar Karlsson. Íslenskt sjónvarp eða sjónvarp á Íslandi. Bls. 226.
13
Sami. Bls. 227.
11
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Hóparnir sem þáttaröðin ætti að höfða til eru Baby Boomers sem e.t.v. mætti íslenska sem
barnasprengjukynslóðin (fólk fætt á bilinu 1946 til 1965) og Generation X eða X-kynslóðin
(fólk fætt á bilinu 1966 til 1980). Báðir hóparnir eru taldir sýna stjórnmálum og félagslegum
málefnum áhuga og gæti því sjónvarpsefni sem vísar í menningararfleifð höfðað til þessa
áhugasviðs.14
Í bókinni Global Television: Co-Producing Culture talar Barbara Selznick um að markhópur
þeirra sjónvarps- og kvikmynda sem á einhvern hátt nýta sér menningararfleifð (s.s. sígildar
bókmenntir, sögulega atburði eða umgjörð) sé aðallega menntað fólk í góðri þjóðfélagslegri
stöðu. Þá segir hún að efni af þessu tagi sé aðallega ætlað konum. Með tilkomu
gervihnattasjónvarps, upp úr 1980, varð áherslubreyting hjá framleiðslufyrirtækjum og tekið
var að sníða sjónvarpsefni að tilteknum markhópum í stað almennari meðaltalshóps.15
Markhópur þáttaraðarinnar um Guðrúnu Einarsdóttur væri því samkvæmt þessu aðallega
menntakonur af barnasprengjukynslóð og x-kynslóð, í góðri þjóðfélagsstöðu.
2.3 Kvenímynd í kvikmyndum og sjónvarpi
Sjónvarpið hefur frá upphafi fyrst og fremst verið miðill hins hvíta, miðaldra,
gagnkynhneigða, miðstéttar karlmanns og endurspeglar heimsmynd þar sem hann er
allsráðandi. Miðað við þá heimsmynd sem þar er varpað fram mætti ætla að fyrrnefnd
staðalmynd ætti við um u.þ.b. 70% mannkyns. Börn og aldraðir væru varla til, fólk af öðrum
litarhætti, kynhneigð, trú eða stétt væri í miklum minnihluta og héldi sig mestmegnis til hlés,
væri í aukahlutverki jafnvel í eigin lífi.16
Samkvæmt þeirri heimsmynd sem sjónvarp og kvikmyndir miðla áhorfendum sínum eru
konur, eða annars konar kvenkyns persónur (t.d. dýr), aðeins um 30% mannkyns. Flestar
þeirra eru á aldursbilinu 21 - 39 ára og eru yfirleitt skilgreindar út frá sambandi sínu við
karlkyns persónurnar.17 Þá er líklegra að kvenpersónur séu „ofur-kynþokkavæddarˮ
(hypersexualized) en karlpersónurnar, en með því er átt við að kvenpersónur séu oftast látnar
uppfylla staðlaða fegurðarímynd og leggja áherslu á kynþokka sinn með því að klæðast

14

Jónína Skaggs. Generations. Glærur úr kennslustund í Miðlun og markaðssetningu við H.Í. 05.03.13.
Barbara Selznick. Global Television: Co-Producing Culture. Bls. 90.
16
Gross, Morgan og Signorelli. Living with Television: The Dynamics of the Cultivation Process. Bls. 25-28.
17
Stacy L. Smith. Gender Oppression in Cinematic Content? (Sótt 29.07.13).
15
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þröngum og/eða efnislitlum klæðnaði. Þetta á við um allar tegundir (genre) efnis í miðlunum.
Barnaefni er engin undantekning þar á.18
Þessi birtingarmynd kvenpersóna í sjónvarpi og kvikmyndum gefur mjög skakka mynd af
hæfni og áhugasviði, réttindum og tækifærum kvenna í raunheiminum. Sá hópur áhorfenda
sem notar þessa miðla hvað mest og verður þar af leiðandi fyrir mestum áhrifum þeirra, sýnir
marktækt meiri kyngervisfordóma (sexism) en þeir sem nota miðlana minna.19 Það er ekki
ólíklegt að fólk, og þá sérstaklega þau börn sem alast upp við þessa miðla, fari að draga þá
ályktun að sögur kvenpersóna séu minna virði en sögur karlpersóna.20
Ofbeldi í sjónvarpsmiðlum er sérstaklega á skjön við raunverulegar, tölfræðilegar upplýsingar
þar sem tíðni þess í miðlunum er miklu meiri en í raunheiminum. Í því efni sem ofbeldi er
beitt eru allir hópar, aðrir en hvítir karlmenn í blóma lífsins, líklegri til að vera í hlutverki
þolenda. Ráðandi hópurinn er hins vegar líklegri til að vera sýndur í hlutverki þess sem beitir
ofbeldinu. Ofbeldi er yfirleitt sýnt án nokkurra eftirmála, þ.e. án þess að afleiðingum þess sé
fylgt eftir með tilheyrandi tilfinningalegri úrvinnslu, og gegnir því líklega helst því hlutverki
að sýna með táknrænum hætti fram á valdamynstur samfélagsins. Samkvæmt valdamynstrinu
sem sjónvarps- og kvikmyndamiðlar hygla er hvíti, gagnkynhneigði karlmaðurinn í ráðandi
stöðu gagnvart öllum öðrum samfélagshópum.21
Í sjónvarpi og kvikmyndum eru kvenpersónur oftast skilgreindar út frá kyngervi sínu en ekki
t.d. út frá atvinnu sinni. Þær eru skilgreindar út frá samspili sínu við karlpersónurnar og
hvernig þær mátast í stöðluð kynhlutverk innri heims efnisins, sem kynverur. Stöðluðu
flokkar kvenpersóna eru þar þrír eins og þekkist víðar í menningarsögunni: Meyjan, óspjölluð
og saklaus; móðirin eða maddonnan og svo hóran, lauslát og syndug.22
Árið 2011 voru kvenpersónur aðeins 11% gerenda (protagonist) í 100 vinsælustu
kvikmyndum ársins.23 Þótt hlutfall kven-gerenda sé eflaust eitthvað hærra í sjónvarpi er
áhyggjuefni hversu oft þær eru aðeins nýttar sem hlutgerðar stiklur í framvindu söguþráðar
karlpersóna. Kvenpersónurnar verða þá oft innantómar staðalmyndir („klisjaˮ eða á ensku:
„tropeˮ) og auðþekkjanlegt bragð til að mynda spennu í söguþræði og jafnvel til að vekja
18

Stacy L. Smith. Gender Oppression in Cinematic Content? (Sótt 29.07.13).
Gross, Morgan og Signorelli. Living with Television: The Dynamics of the Cultivation Process. Bls. 25-28.
20
Stacy L. Smith. Gender Oppression in Cinematic Content? (Sótt 29.07.13).
21
Gross, Morgan og Signorelli. Living with Television: The Dynamics of the Cultivation Process. Bls. 26.
22
Joke Hermes. Media Representations of Social Structure: Gender. Bls. 194.
23
Martha M. Lauzen. It's a Man's (Celluloid) World. (Sótt 29.07.13).
19
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samúð með karlpersónunni (sem dæmi um þetta má nefna klisjuna stúlku í vanda).24 Með
þessu er vandi kvenpersónunnar ekki lengur hennar eigin heldur er hann orðinn að þraut fyrir
karlhetjuna til að leysa.25

24
25

Anita Sarkeesian. Damsel in Distress. Tropes vs Women. Þrír þættir. (Sótt 06.08.13).
Sama. Fyrsti þáttur. (Sótt 06.08.13).
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3 HEIMILDAÖFLUNIN
3.1 Heimildaöflun hefst
Ég hófst handa við heimildaöflunina með því að sækja útvarpsþættina Drottning
hundadaganna eftir Pétur Gunnarsson, úr Sarpinum hjá ruv.is. Þættirnir eru mjög vel
uppbyggðir og nákvæm lýsing á þessum pólitísku umbrotatímum. Því næst sótti ég mér
greinarnar Hundadagadrottningin. Bréf frá Íslandi: Guðrún Johnsen og Stanleyfjölskyldan
frá Cheshire, 1814-16, eftir Andrew Wawn, sagnfræðing, og greinina Hundadagadrottning
heldur út í heim 1812-1814 eftir Önnu Agnarsdóttur, sagnfræðing. Grein Andrew Wawn
birtist í tímaritinu Sögu árið 1985 og er hægt að nálgast hana rafrænt á Gegni.is en grein
Önnu Agnarsdóttur í bókinni Kvennaslóðir. Rit til heiðurs Sigríði Th. Erlendsdóttur
sagnfræðingi árið 2001. Með grein sinni birtir Andrew Wawn fjögur bréf frá Guðrúnu til
Stanley-fjölskyldunnar á Bretlandi. Bréfin eru ómetanleg innsýn í hugarheim Guðrúnar sem
kemur sér ákaflega vel við handritsgerðina. Þessar þrjár heimildir eru líklega það eina sem
hefur verið tekið saman um Guðrúnu sérstaklega og birst á opinberum vettvangi.
Til að geta gert mér sem skýrasta mynd af tímabilinu sem ég vinn með í verkefninu og eins til
að styðja við handritagerðina sótti ég heimildir af ýmsum toga sem taldar eru upp bæði í
sérstakri heimildaskrá og heimildaskrá greinargerðarinnar í lokin. Auk ritaðra heimilda og
útvarpsþáttanna nýtti ég mér það sem hægt var að nálgast gegnum lýðnetið til
heimildaöflunnar og heimsótti Þjóðskjalasafn Íslands nokkrum sinnum. Bæði Anna
Agnarsdóttir og Pétur Gunnarsson voru svo elskuleg að taka á móti mér í óformlegt spjall um
Guðrúnu og heimildir um sögu hennar. Ég horfði líka á nokkrar sjónvarpsþáttaraðir og
kvikmyndir m.a. til að rannsaka uppbyggingu sögu fyrir miðilinn. Eins og gefur að skilja
býður miðlun verkefnisins ekki upp á birtingu heimildaskrár eða tilvitnanna en hér gefst
einstakt tækifæri til að greina frá þeim sérstaklega.
3.1.1 Íslandsár Guðrúnar
Ég fletti Guðrúnu og foreldrum hennar upp í Íslendingabók (sjá mynd hér fyrir neðan). Þar er
fæðingarár hennar skráð 1790 en ekki vitað um andlátsár hennar26.
Einar Jónsson

26
27

27

1760 - 29. nóvember 1845

Var í Götuhúsi, Reykjavíkursókn, Gull. 1801.
Húsmaður í Þingholti. Reykjavíkursókn, Gull.
1816. Í Sýsl.I.290 er hann sagður sonur Jóns
Jónssonar nokkurs.

Íslensk erfðagreining ehf og Friðrik Skúlason ehf. Íslendingabók. (Sótt 10.05.13).
Skv. Ministerialbók Reykjavíkur 1816-1838, lést Einar Jónsson þann 24. apríl 1834.
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Málmfríður Einarsdóttir 9. ágúst 1763 - 27. júlí 1841 „Giftist syðra“, segir Espólín. Húsfreyja í
Götuhúsi, Reykjavíkursókn, Gull. 1801.
Húsfreyja í Þingholti, Reykjavíkursókn, Gull.
1816.
Guðrún Einarsdóttir

1790

Var í Götuhúsi, Reykjavíkursókn, Gull. 1801.
Vinnukona í Skeelshúsi, Reykjavíkursókn,
Gull. 1816.„ Hundadagadrottning“, fylgikona
Jörgens Jörgensens á meðan hann dvaldi hér
árið 1809..

Af Íslendingabók

Í gögnum Þjóðskjalasafns Íslands má rekja brot af sögu Guðrúnar í gegnum manntöl og
kirkjubækur. Fjölskyldan er skráð til heimilis í Götuhúsum í Reykjavík frá árinu 1792 til
1797 en árið 1797 hefur Bergþóra, tveggja ára, bæst í fjölskylduna. Árið 1798 eru þau skráð
til heimilis í Skálholtskoti en flytja aftur í Götuhús árið 1800 og búa þar til 1807. Yngsta
systir Guðrúnar, Guðríður, virðist hafa fæðst aldamótaárið 1800. Árið 1808 er fjölskyldan
skráð til heimilis í Þingholti 2 en Guðrún er ekki með þeim og fann ég hana hvergi í
Reykjavík. Næsta ár eru hvorki Guðrún né Bergþóra skráðar í Þingholt og finnast ekki í
öðrum húsum í Reykjavík. Árin 1811 og 1812 er Guðrún skráð sem húsjómfrú í
Savignacshúsi, eða til heimilis hjá breska kaupmanninum James Savignac. Guðrún hverfur
svo af landi brott en er skráð aftur í foreldrahúsum, Þingholti 2, árið 1815. Árið 1816 er hún
skráð tilheimilis í Scheelshúsi en hverfur eftir það úr kirkjubókunum. Ég leitaði í hverju húsi í
Reykjavík að Guðrúnu og Bergþóru þau ár sem vantar inn í en fann ekki. 28
Anna Agnarsdóttir telur líklegt að Guðrún hafi starfað á Klúbbnum, öðru nafni Scheelshúsi,
fyrir brottför sína til Bretlands29 og mætti þá ætla að hún hafi verið að vinna þar þegar hún
kynntist Jörgen Jörgensen. Þó að töluvert sé til af heimildum um valdaránstilraun Jörgens og
félaga hans, er ekki um auðugan garð að gresja hvað viðkemur Guðrúnu á þessum tíma. Árið
1810 heimsækir ungur, breskur aðalsmaður að nafni Henry Holland landið. Hann hélt dagbók
yfir ferðalagið og þar er minnst einu sinni á „Miss Johnsen,ˮ öðru nafni Guðrúnu Einarsdótur.
Henry Holland lýsir balli á fyrrnefndum Klúbbi í Reykjavík og segir frá fagurri stúlku sem
hefði orðið eiginkona Jörgens hefði hann haldið völdum.30
Henry Holland virðist hafa vingast við Guðrúnu og minnist á hana í þremur bréfum til föður
síns sumarið 1811. Í fyrsta bréfinu er Guðrún ein þeirra vina Henry sem hann sendir gjafir, í
öðru bréfinu segist hann hafa sent Guðrúnu bréf og í því þriðja segist hann hafa fengið þær

28

Dómkirkjan í Reykjavík. Sálnaregistur 1758-1834.
Anna Agnarsdóttir. Hundadagadrottning heldur út í heim 1812-1814. Bls. 125.
30
Anna Agnarsdóttir. Hundadagadrottning heldur út í heim 1812-181. Bls. 125-126.
29
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fréttir að Guðrún sé þakklát fyrir gjafirnar.31 Anna Agnarsdóttir og Andrew Wawn draga
bæði þá ályktun í greinum sínum að Guðrún hafi átt í ástarsambandi við Henry Holland á
meðan hann dvaldist á Íslandi sumarið 1810. Sjálf er ég ekki sannfærð um að svo hafi verið.
Það má vissulega sjá á bréfum Hollands að hann hefur hrifist af Guðrúnu og hann hefur bæði
sent henni gjafir og eitt bréf. Guðrún sendir hins vegar þakkir á móti en ekki bréf svo vitað
sé.32 Þó svo að karlmaður hrífist af konu er ekki sjálfgefið að hún hrífist á móti og samþykki
ástarsamband, utan hjónabands, þvert á landamæri bæði raunveruleg milli landa og
óáþreyfanleg landamæri milli stétta.
3.1.2 Bretlandsár Guðrúnar
Í grunnheimildunum mínum þremur er fjallað nokkuð ítarlega um það sem vitað er um
Bretlandsár Guðrúnar. Guðrún yfirgefur landið ásamt þeim James Savignac, fulltrúa Phelps á
Íslandi, og breska konsúlnum John Parke. Heimildunum ber ekki saman um með hvorum
manninum Guðrún fór, hvort hún var fylgdarkona Savignacs eða Parke. Jón Espólín segir í
Árbókum sínum að Guðrún hafi yfirgefið þjónustu Savignacs og gefur í skyn að hún hafi
tekið saman við Parke árið 181033 en eins og fram kemur í fyrri kafla er Guðrún skráð til
heimilis í Savignacshúsi sama ár og haldið er til Bretlands, 1812. 34 Espólín heldur því líka
fram að Guðrún hafi farið utan með Parke árið 1812.35 Reyndar talar Espólín „þernu Parkeˮ
en ekki er vitað til þess að önnur íslensk kona hafi farið utan með þeim Savignac og Parke.
Ekki er ljóst hverju þetta misræmi sætir. Samkvæmt sálnaregisteri er Guðrún í þjónustu
Savignac og önnur kona skráð í þjónustu á heimili Parke.36 Í bréfi Guðrúnar til lady Stanley,
eftir að hún er komin aftur til Íslands, talar hún um óvild fólks á Íslandi í sinn garð.37 Því tel
ég að beri að taka því sem Jón Espólín skrifar um Guðrúnu með fyrirvara. Þótt hann greini
ekki frá óvild sinni í berum orðum má glöggt sjá á texta hans hvaða álit hann hefur á Jörgen
Jörgensen og öllum þeim sem fylgdu honum að málum sumarið 1809.
Ég sótti bréf Jörgens Jörgensens til Íslandsáhugamannsins Sir Joseph Banks af heimasíðu
University of Wisconsin en öll bréfin hafa verið skönnuð inn og eru aðgengileg í rafrænu
sniði. Þar sem bréfin eru handskrifuð ákvað ég að umskrifa þau öll til að hafa textann
aðgengilegan við vinnuna við handritsgerðina. Bréfin fylgja greinargerðinni sem viðauki.
31

Andrew Wawn. Hundadagadrottningin. Bls. 103.
Andrew Wawn. Hundadagadrottningin. Bls. 103.
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Jón Espólín. Íslands Árbækur, 12. deild. Bls.46.
34
Dómkirkjan í Reykjavík. Sálnaregistur 1758-1834.
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Jón Espólín. Íslands Árbækur, 12. deild. Bls. 59.
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Andrew Wawn. Hundadagadrottningin. Bls. 115.
32

17

Jörgen skrifar bréfin til að koma Guðrúnu, fyrrum ástkonu sinni, til bjargar þegar þau hittast
fyrir tilviljun í Fleet skuldafangelsinu í London en hún er þangað komin til að heimsækja
Savignac sem er líka í fangelsinu. Guðrún hefur þá verið einn vetur í London og er komin á
vonarvöl. Jörgen kemur Guðrúnu í kynni við Sir Joseph Banks sem aftur kemur henni fyrir
hjá Sir John Stanley og fjölskyldu hans veturinn 1813-1814.38
Þó svo að bréf Guðrúnar sjálfrar til lady Stanley hafi verið skrifuð eftir heimkomuna, gefa
þau ágætis mynd af sambandi hennar við fjölskylduna. Bréfin eru því bæði heimild um dvöl
hennar á Bretlandi og lífið á Íslandi eftir að heim var komið.
3.1.3 Danmerkurárin
Mér datt í hug að athuga hvort ég gæti fundið einhverjar vísbendingar um ár Guðrúnar í
Kaupmannahöfn gegnum dönsk manntöl. Í rafrænu manntali, Dansk Demografisk Database,
fann ég eina Guðrúnu sem gæti verið sú rétta. Reyndar eiga upplýsingarnar að vera úr
manntali frá 1850 og þessi Guðrún sögð 50 ára þar, en hin rétta Guðrún ætti að vera 60 ára.39
Eitthvað gæti hafa misfarist við skráninguna eða þetta gæti verið önnur Guðrún Johnsen.
Þriðji möguleikinn er að Guðrún hafi yngt sig um 10 ár af einhverjum ástæðum.
Kilde:

FT-1850

Kildehenvisning: 262

Navn:

Gudrund Johnsen

Køn:

K

Alder:

50

Civilstand:

Ugift

Erhverv:

Sÿening

Fødested:

Reikevig paa Island

Sogn:

Rosenborg Kvarter Herred:

København (Staden)

Amt:

København

Rosenborg

Husstands-/familienr: 830
Antal familier/hus:

20

Indtastningsnr:

B6870

Stednavn:

Matr.nr/adresse: Aabenraa 223, 3 die sal til højre

Løbenr.:

8741

Af Dansk Demografisk Database

Anna Agnarsdóttir fann tvö bréf frá Guðrúnu í bréfasafni Finns Magnússonar,
leyndarskjalavarðar, á Ríkisskjalasafninu í Kaupmannahöfn. Annað þeirra er dagsett 25.
febrúar 1845 en hitt er ódagsett. Í bréfunum kemur í ljós að Guðrún býr í Kaupmannahöfn,

38
39

Sjá bréf Jörgens Jörgensens í viðauka.
Statens Arkiver. Dansk Demografisk Database. (Sótt 11.05.13).
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starfar sem saumakona, á vart til hnífs og skeiðar og hefur fyrir „lítilliˮ Málfríði að sjá.40
Bæði Anna og Pétur Gunnarsson hafa gengið út frá því að Málfríður væri dóttir Guðrúnar.41
Árið 1845 var Guðrún 55 ára gömul og hefði hún því verið rúmlega fertug þegar hún
eignaðist barnið. Í bókinni Demography: Analysis and Synthesis: A Treatise in Population
Studies er talað um breytingar á barneignaraldri kvenna frá 1740 til 2006 frá því að vera 16 til
40 ára á 18. öld yfir í 13 til 48 ára á 21. öld.42 Samkvæmt þessum upplýsingum hefði Guðrún
verið á mörkum þess að vera á barneignaraldri rúmlega fertug um miðja 19. öld. Ekki eru
neinar heimildir um að hún hafi eignast börn fyrr sem gerir enn ólíklegra að hún hafi verið
frumbyrja eftir fertugt.
Vegna þessa þótti mér líklegt að Málfríður væri komin fast að tvítugu og hóf leit á Dansk
Demografisk Database sem ég byggði á þeim forsendum. Ég fann fljótt eina Málfríði sem gat
komið til greina.
Kilde:

FT-1885

Kildehenvisning: 1885/73/84

Navn:

Malfrida Anna Ørum

Køn:

K

Alder:

58

Stilling i husstanden:

Logerende

Civilstand:

Enke

Erhverv:

Haandarbeide

Fødested:

Island
Herred:

København (Staden)
St. Annæ Øster Kvarter

Sogn:

Store Kongensgade (lige
numre)

Amt:

København

Stednavn:

Husstands-/familienr:

18+

Matr.nr/adresse:

Arbejdsplads/-sted:

Kjøbenhavn

Trossamfund:

Folkekirken

Alder v. f. oph. i
København:
Indtastningsnr:

Store Kongensgade 42 Matr. 235
Mellembygn. 3. Sal

13
C9516

Løbenr.:

454

Af Dansk Demografisk Database

40

Pétur Gunnarsson. Drottning hundadaganna. 7. þáttur.
Pétur Gunnarsson. Drottning hundadaganna. 7. þáttur.
42
Caselli, Vallin, Wunsch. Demography: Analysis and Synthesis: A Treatise in Population Studies. Bls. 50.
41
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Málfríður Anna Margrét Örum er skráð 58 ára í manntalinu danska frá árinu 1885 og ætti því
að hafa fæðst um 1826-7.43 Ég fletti Málfríði Önnu Margréti upp á Íslendingabók þar sem
hún átti að hafa fæðst á Íslandi og ekki flutt til Kaupmannahafnar fyrr en hún var 13 ára
gömul.44
Málfríður Anna Margrét Ásgrímsdóttir 18. júlí 1826 Húsfreyja í Danmörku. Sennilega sú sem var
tökubarn í Þingholti 2, Reykjavík, Gull. 1835.

Af Íslendingabók

Fjölskylda Guðrúnar bjó í Þingholti 2, Reykjavík,45 svo tengingin milli þeirra Guðrúnar og
Málfríðar hlaut að vera einhver. Ég lagði því leið mína á Þjóðskjalasafn Íslands til að leita
upplýsinga um Málfríði. Í manntalinu árið 1835 eru Málfríður Einarsdóttir, 71 árs, og
Málfríður Anna Ásgrímsdóttir, 9 ára tökubarn, skráðar til heimilis að Þingholti 2.46 Málfríður
ætti samkvæmt þessum upplýsingum að hafa fæðst árið 1826 og við leit í kirkjubók fann ég
skírn hennar skráða þann 23. júlí en fæðingardagur 17. júlí 1826. Þar stendur að foreldrar
Málfríðar Önnu hafi verið Ásgrímur Hallsson húsmaður á Þingholti og hans kona Guðríður
Einarsdóttir, yngsta systir Guðrúnar.
Ásgrímur og Guðríður eru skráð til heimilis að Þingholti 7 frá árinu 1824. Þau eiga þá eina
dóttur, Maríu Guðrúnu, fædda þetta ár. Árið 1828 eru Ásgrímur, Guðríður og Málfríður Anna
skráð í sálnaregisteri en ekki María Guðrún. Árið 1832 er Málfríður Anna komin til afa síns
og ömmu, Einars og Málfríðar í Þingholti 2 en Ásgrímur, Guðríður og börn þeirra, María
Guðrún, Hallur og Guðrún flutt úr Reykjavík. Í manntalinu 1835 eru, eins og áður sagði,
Málfríðarnar tvær saman í Þingholti 2. Andlát Einars er skráð þann 24. apríl 1834 í
Ministerialbók Reykjavíkur 1816-1838. Ásgrímur, Guðríður, María Guðrún, Hallur, Guðrún
og Einar (eins árs sonur) skráð til heimilis að Mannskaðahóli í Skagafirði.47
Ásgrímur Hallsson

1798 - 1865

Bóndi á Mannskaðahóli á
Höfðaströnd. Var á
Ystugrund,
Flugumýrarsókn, Skag.
1801. Bóndi á Vatnsenda,
Höfðasókn, Skag. 1845. .

Guðríður Einarsdóttir

1800 - 1875

Var í Götuhúsi,
Reykjavíkursókn, Gull.
1801. Bjó í Þingholti,
Reykjavíkursókn, Gull.

43

Statens Arkiver. Dansk Demografisk Database. (Sótt 11.05.13).
Sama. (Sótt 11.05.13).
45
Dómkirkjan í Reykjavík. Sálnaregistur 1758-1834.
46
Manntal 1840 Gullbringu- Hnappadalssýslur.
47
Manntal 1835 Stranda- Skagafjarðarsýslur.
44
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1816. Húsfreyja á
Vatnsenda, Höfðasókn,
Skag. 1845. Var í Hömrum,
Mælifellssókn, Skag. 1870.
María Guðrún Ásgrímsdóttir

23. júní 1824 - 1904

Var á Mannskaðahóli,
Höfðasókn, Skag. 1835.
Húsfreyja á Hömrum í
Tungusveit, Skag. Var á
Hömrum, Mælifellssókn,
Skag. 1890. .

Málfríður Anna Margrét Ásgrímsdóttir 18. júlí 1826

Húsfreyja í Danmörku.
Sennilega sú sem var
tökubarn í Þingholti 2,
Reykjavík, Gull. 1835.

Hallur Ásgrímsson

1829

Var í foreldrahúsum á
Vatnsenda, Höfðasókn,
Skag. 1845. Grænlandsfari.
Verslunarstjóri á
Sauðárkróki. Fluttist til
Vesturheims 1883 og dó
þar.

Guðrún Ásgrímsdóttir

1830

Var fósturbarn í Hvammi,
Hólasókn, Skag. 1845.
Húsmaður í Hringsdal,
Höfðasókn, S-Þing. 1870.
Húsfreyja, lifir á fjárrækt,
ekkja, á Þverá,
Þönglabakkasókn, Þing.
1880.

Einar Ásgrímsson

29. ágúst 1834 - 6. október 1914 Bóndi víða, síðast á
Arnarstöðum í Sléttuhlíð,
Skag. Var í foreldrahúsum
á Vatnsenda á
Höfðaströnd, Skag. 1845.

Af Íslendingabók

Í manntalinu 1840 er Málfríður Ásgrímsdóttir skráð sem 15 ára gömul vinnukona að
Þingholti 7.48 Hún ætti þó að vera 14 ára gömul þetta ár og samkvæmt danska manntalinu ætti
hún að hafa komið til Danmerkur 13 ára gömul. Ferming Málfríðar Önnu er skráð árið 1840 í
Ministerialbók Dómkirkjunnar í Reykjavík 1839-1860. Ég tel líklegt að Málfríður Anna hafi
farið til Danmerkur um vorið 1840, nýfermd og ekki enn orðin 14 ára.49
Eins og sagði í kafla 3.1, heimsótti ég Pétur Gunnarsson, rithöfund, til að spjalla við hann um
lífshlaup Guðrúnar enda voru það útvarpsþættir hans sem kveiktu hugmyndina að verkefninu.
Pétur sagði mér að Guðrún hefði látist þann 29. október 1860 og hefði verið jarðsungin þann
3. nóvember frá Vor Frelsers Kirke. Ég fann færsluna í kirkjubókinni gegnum Dansk
Demografisk Database:

48
49

Manntal 1840 Gullbringu- Hnappadalssýslur.
Statens Arkiver. Dansk Demografisk Database. (Sótt 11.05.13). Sjá mynd á bls. 19.
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Þó að sögu Guðrúnar ljúki þarna, komst ég að fleiru varðandi Málfríði Önnu Margréti Örum.
Í kassa með bréfum til Jóns Sigurðssonar á Þjóðskjalasafni Íslands liggur bréf frá Málfríði
Örum frá 1871.50 Í bréfinu biður hún Jón um 10 ríkisdala lán vegna fermingar Láru sem hún
ætlar sér svo að greiða tilbaka í smærri skömmtum á nokkrum vikum. Í danska manntalinu frá
1885 er Laura Marie Örum, 18 ára, skráð til heimilis með Málfríði.51 Hér er aftur 10 ára
misræmi á upplýsingum úr dönsku manntölunum og öðrum heimildum því Laura ætti að vera
orðin u.þ.b. 28 ára ef hún hefði átt að fermast fjórtán árum fyrr eða árið 1871.52
Samtlige personer i husstanden
København, København (Staden), Store Kongensgade (lige numre), St. Annæ Øster Kvarter, Store
Kongensgade 42 Matr. 235 Mellembygn. 3. Sal, 18+, FT-1885
Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden: Erhverv:

Fødested:

Malfrida Anna Ørum

58

Enke

Logerende

Haandarbeide

Island

Laura Marie Ørum

18

Ugift

Logerende

Haandarbeide

Kjøbenhavn

Under 1 Aar Ugift

Logerende

Carla Elisabeth
Andersen

Kjøbenhavn

Af Dansk Demografisk Database

Árið 1884 hefur Málfríður fengið aðstoð frá fátækrahjálpinni.
„Örum, Malfridur Anna Marg. enke 17/7 '26, Island

Indb. Sj.Ö. 6/84ˮ53

Málfríður Anna Margrét Örum lést þann 1. maí 1893 á Almindelig Hospital í
Kaupmannahöfn

en

dánarvottorð

hennar

fann

ég

í

skjalasafni

lögreglunnar

54

í
55

Kaupmannahöfn. Almindelig Hospital var hjúkrunar- og öldrunarheimili fyrir fátækt fólk.
Myndin hér að neðan er af dánarvottorðinu og er sótt af vef skjalasafns lögreglunnar:56

50

Málfríður Anna Margrét Örum. Bréf til Jóns Sigurðssonar. 1871.
Statens Arkiver. Dansk Demografisk Database. (Sótt 11.05.13).
52
Málfríður Anna Margrét Örum. Bréf til Jóns Sigurðssonar. 1871.
53
Köbenhavns Stadsarkiv. Fattigvæsenets hovedregistrant.1881-1887. L-Ö. (Sótt 26.05.13).
54
Köbenhavns Stadsarkiv. Politiets Registerblade. (Sótt 26.05.13).
55
Köbenhavns Stadsarkiv. Almindelig Hospital. (Sótt 26.05.13).
56
Köbenhavns Stadsarkiv. Politiets Registerblade. (Sótt 26.05.13).
51
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3.2 Hugsanlegir möguleikar á frekari heimildaöflun
Það eru enn töluverðir möguleikar til frekari heimildaöflunnar, þó ekki sé víst að leitin beri
árangur. Helst þyrfti að vera hægt að leita í dönskum skjalasöfnum til að reyna að rekja slóð
Guðrúnar og jafnvel Málfríðar og Láru. Anna Agnarsdóttir, sagnfræðingur, bendir á að
möguleiki sé á að eitthvað geti fundist í skjalasöfnum konungsfjölskyldunnar og eins
Rosenörn-fjölskyldunnar en Guðrún minnist í bréfi sínu til Finns Magnússonar á að hafa hitt
bæði drottninguna, Caroline Amalie, og yfirhirðmeistarafrúna (overhofmesterinde), Ingeborg
Rosenörn. 57
Í Danmörku væri ef til vill hægt að finna heimildir um komu Guðrúnar til landsins, rekja
búsetusögu hennar gegnum manntöl og slíkar skráningar, kanna skráningar hjá lögreglu
Kaupmannahafnar og skráningar hjá stúlknaheimili drottningarinnar. Þá þyrfti að athuga
hvernig stendur á því að bæði Guðrún og Lára eru skráðar 10 árum yngri en þær ættu að vera

57

Pétur Gunnarsson. Drottning hundadaganna. 7. þáttur.
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í manntölunum.58 Það væri líka áhugavert að kanna hvort Málfríður eignaðist fleiri börn en
Láru og hver afdrif framættarinnar urðu.
Á Bretlandi væri áhugavert að líta á bréf Guðrúnar í skjalasöfnum Sir Samuel Whitbread og
Stanley-fjölskyldunnar. Einnig væri áhugavert að skoða bréf Henry Holland þar sem hann
minnist á Guðrúnu og bera saman bréfaskriftir og skipaferðir til Íslands árið 1811 en eins og
fyrr sagði telur Andrew Wawn, sagnfræðingur, að þau hafi átt í ástarsambandi árið 1810.59
Hér á Íslandi væri hægt að renna yfir manntöl alls landsins til að leita að Guðrúnu þau ár sem
hún finnst ekki í Reykjavík. Það væri áhugavert að fá meiri upplýsingar um Klúbbinn og þá
starfsemi sem þar var. Ef til vill hafa stúlkurnar þar selt blíðu sína og Guðrún gæti jafnvel
hafa neyðst til að halda því áfram í Kaupmannahöfn þótt ég kjósi henni aðra vegferð í
handritinu. Upplýsingar þess efnis gætu líka leynst á skjalasöfnum í Kaupmannahöfn.
3.3 Bréf sem heimild
Sagnfræðilegar rannsóknir snerust lengi vel aðallega um formlegar stofnanir samfélagsins,
fáa og þekkta einstaklinga og yfirleitt karlmenn í áhrifastöðum.60 Á síðustu áratugum 20.
aldar fór þó áhugi fræðimanna að kvikna á hversdagslífi almúgans, oft með einstaklinginn í
forgrunni en líka á almúganum sem hópi sem hefði haft áhrif á þróun og sögu samfélagsins
með tilveru sinni.61
Rannsóknir sem leggja áherslu á einstaklingsbundna skynjun fólks á eigin umhverfi teljast til
einsögurannsókna. Einsögurannsóknir leggja einnig áherslu á að skoða togstreituna milli ytri
skilyrða í lífi fólks og innra lífs þess og leitast við að afhjúpa óformleg merkingakerfi. Í
einsögu er rætt opinskátt um heimildir, röksemdafærslu og uppbyggingu rannsókna. Með því
að rannsaka minnstu einingar samfélagsins, einstaklinginn og líf hans, er hægt að draga fram
þætti sem myndu annars týnast í fjölsögulegum rannsóknum.62
Meðal þeirra gagna sem nýtast við einsögurannsóknir eru bréf, dagbækur, játningar og
endurminningar en úrval slíkra gagna eykst smám saman með auknu læsi og skriftarkunnáttu
almennings frá lokum 17. aldar.63 Um skriftarkunnáttuna segir Davíð Ólafsson í ritgerð sinni
58

Statens Arkiver. Dansk Demografisk Database. (Sótt 11.05.13).
Andrew Wawn. Hundadagadrottningin. Bls. 103.
60
Sigurður Gylfi Magnússon. Félagssagan fyrr og nú. Bls. 17.
61
Sami. Bls. 20-21.
62
Sami. Bls. 33-51.
63
Davíð Ólafsson. Að skrá sína eigin tilveru. Bls. 57.
59
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Að skrá sína eigin tilveru sem birtist í bókinni Einsagan - ólíkar leiðir að „[hún] opnar
hverjum einstaklingi tvo mjög mikilvæga möguleika: annars vegar til að skrá hugsanir sínar
og tjá tilfinningar sínar fyrir sjálfan sig og hins vegar að ná sambandi við annað fólk án
beinna funda.ˮ64
Bréf, hvort heldur persónuleg eða opinber, eru margræð heimild. Þau eru ekki aðeins heimild
um ákveðna atburði í lífi einstaklings heldur líka viðhorf hans til atburðanna. Sem heimild
sýna þau líka bæði þá mynd sem bréfritari hefur af sjálfum sér og hvaða ímynd hann vill að
viðtakandi hafi af honum. Þá eru bréf ekki síst heimild um sambandið milli bréfritara og
viðtakanda.65 Í ritgerðinni Tveir vinir. Tjáning og tilfinningar á nítjándu öld sem birtist í
bókinni Einvera - ólíkar leiðir segir Sigrún Sigurðardóttir að „[þ]au viðhorf og þær
tilfinningar sem birtast í bréfum [séu] ekki aðeins heimild um persónuleg viðhorf
einstaklingsins, tilfinningar hans og tjáningu, heldur [séu] þau einnig einstök heimild um
hvernig menningin setur einstaklingnum skorður. Einstaklingurinn getur ekki hafið sig yfir
eigin vitund fremur en menninguna sem hann er hluti af.ˮ66
Á 19. öld þótti enn ekki við hæfi á Íslandi að alþýðufólk væri að skrifa um sjálft sig og þóttu
skriftartilburðir stúlkna úr þeirri stétt sérlega ósæmandi og algjörlega tilgangslausir.67 Bréf
alþýðukonunnar Guðrúnar Einarsdóttur Johnsen gefa því einstakt tækifæri til að skyggnast
inn í heim sem annars stæði rannsakendum að mestu lokaður. Hún er ein fárra kvenna af sinni
stétt á Íslandi sem er bæði læs og skrifandi og það á þremur tungumálum. 68 Í bréfum hennar
og eins þeim samtíma textum sem fjalla um hana, má því sjá menningu þriggja landa í byrjun
19. aldar endurspeglast gegnum tjáningu bréfaritara. Þegar þessum spegilbrotum er raðað
saman fæst þokkaleg mynd af 19. aldar konunni Guðrúnu en þó skyldi fara varlega í að
treysta myndinni sem þar sést því rétt eins og verða vill með svo gamla spegla er myndin
bæði brotin og máð.

64

Davíð Ólafsson. Að skrá sína eigin tilveru. Bls. 86.
Sigrún Sigurðardóttir. Tveir vinir. Bls. 145.
66
Sigrún Sigurðardóttir. Tveir vinir. Bls. 145.
67
Davíð Ólafsson. Að skrá sína eigin tilveru. Bls. 76.
68
Anna Agnarsdóttir. Hundadagadrottning heldur út í heim 1812-181. Bls. 123-139.
65
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3.4 Söguskoðun með kynjagleraugum
Árið 2009 kom út kennslubók í Íslandssögu fyrir miðstig grunnskóla, Sögueyjan (í þremur
hlutum) eftir Leif Reynisson.69 Þessi bók vakti hörð viðbrögð og var mikið gagnrýnd fyrir
karllæga söguskoðun en í fyrstu tveimur hlutunum er engin nafngreind kona í atriðaorðaskrá,
eða 0 af 40. Jafnréttisstofa og menntamálaráðherra kröfðust úrbóta70 en höfundur svaraði
gagnrýninni svo:
Ég komst auðvitað ekki hjá því að nefna áberandi gerendur sögunnar á nafn og þar er
einkum um karla að ræða en þeir höfðu langtum betri tækifæri til að gera sig gildandi í
karlasamfélagi fyrri alda en konur.71

Höfundur getur sem sagt ekkert að þessu gert; svona er bara alvöru Sagan (með upphafsstaf
og greini). En hvaða sögu er verið að segja grunnskólabörnunum?
Sagnfræðin þróast sem fræðigrein á 19. öld og vísindalegar rannsóknaraðferðir mótast með
tilheyrandi kröfum um hlutleysi og sannleiksleit.72 Eins og aðrar fræðigreinar sem þá voru í
mótun, var sagnfræðin grein hvítra, miðaldra, velmegandi karlmanna sem miðluðu henni til
annarra hvítra, miðaldra, velmegandi karlmanna. Það sem þeir miðluðu snerist því um
áhugasvið þeirra og það sem þeir þekktu best; opinbera sviðið. Einkasviðið var kvennanna og
kom engum við, enda þóttu barnsfæðingar og útsaumur ekki standa jafnfætis valdatafli og
viðskiptum.73 Reyndar voru þessi tvö svið svo aðskilin að skilningur þessarra karlmanna á
konum, sem áttu það til að þvælast fyrir í sögunni, var einkar tvívíður og einskorðaðist við
kirkjulega skilgreiningu á konunni sem ýmist meyja, móðir eða hóra.74 Það er angi þessarar
söguskoðunar, þjóðarsagan, sem kennd er í grunn- og framhaldsskólum hins vestræna heims
enn í dag og mótar þannig grundvallar söguskilning hverrar kynslóðar á fætur annarri.
Þegar önnur bylgja femínisma skall á greinina á sjöunda áratug tuttugustu aldar urðu kröfur
um að fá líka að heyra sögur kvenna sífellt háværari. Ein leiðin til að mæta þessum nýju
kröfum var sú að bæta sögum af konum við þegar viðurkenndan söguskilning. Með þessarri
aðferð er hætt við að tilvist kvenna verði að útúrdúr eða skrauti á „hinni einu sönnu sögu,ˮ að
konur fái sitt rými með forskeytinu „og.ˮ Á þennan hátt verður til það sem sænski
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sagnfræðingurinn Yvonne Hirdman kallar „og-sögu.ˮ75 Sem dæmi mætti nefna kafla í
námsbók grunnskólanemenda sem héti Þjóðveldisöldin. Næst á eftir honum væri undirkafli
eða aukakafli sem bæri nafnið Þjóðveldisöldin og konur þar sem talað væri um líf kvenna
þessa tíma. Strax í næsta kafla héldi samt „alvöruˮ sagan áfram með tilheyrandi
karlmannsnafnaflóði og ártölum til prófs. Með þessu er hugtakið konur smættað úr því að
vera helmingur mannkyns í það að vera einsleitur hópur, í raun minnihlutahópur, utan við
normið. 76 Þetta má aftur sjá í réttlætingu höfundar Sögueyjunnar:
"Þá fjalla ég um tiltekna hópa í kafla sem gerir einkum grein fyrir uppbyggingu
samfélagsins með tilliti til auðs, valda og tækifæra. Þar fjalla ég sérstaklega um hlut
kvenna [...]77

Með því að búa til skilgreindan samfélagshóp undir heitinu konur er ekki aðeins verið að
smætta hugtakið heldur fer þar einnig fram jaðarsetning eða „öðrunˮ hópsins. „Viðˮ eða
normið er í þessu tilfelli karlmaðurinn og þarfnast ekki skilgreiningar sem sérstakur hópur.
Það ætti þó að vera ljóst að helmingur mannkyns getur ekki verið einn skilgreindur
undirflokkur við söguskoðun. Krafan ætti því augljóslega að vera um nýja sýn eða nálgun þar
sem mannkynssagan er ekki ein línuleg atburðarás heldur margslungin flétta ótal ólíkra
viðhorfa, skoðana og atburða.78
Nú í þriðju bylgju femínisma, sem hófst á tíunda áratug síðustu aldar, virðist þurfa að berjast
gegn því almenna viðhorfi að jafnrétti hafi þegar verið náð og þess vegna sé óhætt að láta
sem kynjavíddin skipti engu máli.79 Leifur Reynisson ber einmitt þessa kynjablindu fyrir sig
þegar hann svarar gagnrýni á námsefnið Sögueyjuna en hann segist „líta svo á að konur jafnt
sem karlar falli undir þau hugtök [Íslendinga, landsmenn, mannlíf o.s.frv.].ˮ80
Eins og Yvonne Hirdman bendir á mæta aðferðafræði og nálgun 19. aldar ekki kröfum
nútímans um jafnræði og mannréttindi. „Og-saganˮ var og er kannski enn að vissu marki,
nauðsynleg til að draga fram og benda á karllægni hefðbundinnar söguskoðunnar. Það er þó
ljóst að nýjir tímar kalla á nýja sýn og nálgun þar sem kyn skiptir vissulega máli en ekki til
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útilokunar eða smættunar heldur til að skilja þýðingu þess fyrir samfélagslega-, fjárhagslegaog menningarlega þróun.81
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4 AÐ VERA TVEGGJA ÞJÓNN: SAGNFRÆÐI OG SKÁLDSKAPUR
4.1 Miðlun sögu gegnum sögur í miðli
My first and most basic assumption is that television is the principal means by which most
people learn about history today82.

Í innganginum að bókinni Television Histories: Shaping Collective Memory in the Media Age
heldur Gary R. Edgerton því fram að sjónvarpið sé orðið aðal heimild almennings um liðna
tíð og áhuginn virðist nánast óseðjandi. Ólíkt hinni ópersónulegu þjóðarsögu sem kennd er í
fjölmennum skólastofum, býður sjónvarpsmiðillinn upp á mikla nánd og persónulega
tengingu við efnið og það innan veggja heimilisins. Umbreyting sögulegs efnis úr texta í
myndrænt form sjónvarpsmiðilsins gerir áhorfendum kleift að samsama sig því og líða eins
og þeir séu í raun þátttakendur í sögunni.83
Þetta er í senn kostur og galli við sjónvarp sem miðil sögulegs efnis. Ef ein mynd segir meira
en þúsund orð, hverju er þá hægt að koma til skila með samspili orða, hljóða, mynda, ljóss,
skugga og tónlistar sem saman vinna að því að koma frásögn (narrative) til skila? Það er full
ástæða til að bæði fagna og óttast þessa miðlunarleið fyrir sagnfræðilegt efni. Sagnfræðilegt
efni getur birst í fjölmörgum myndum í sjónvarps- og kvikmyndamiðlum: Sem heimildaefni,
fréttaefni, heimildaefni með leiktúlkuðum atriðum, leikin túlkun á sögulegum atburðum og
skáldaður söguþráður í sögulegu umhverfi. Þá er einnig hægt að líta á kvikmyndir og
sjónvarpsefni sem sögulega heimild í sjálfu sér; um sjálfar sig og samtíma sinn. Vegna þess
að viðfangsefni mitt í þessu verkefni er „dramatíseringˮ sögulegra heimilda ætla ég fyrst og
fremst að taka til athugunar umfjöllun um svokallað „Historical Drama,ˮ eða leikna túlkun á
sögulegum atburðum.
4.1.1 Áhyggjur sagnfræðinga
Árið 1935 skrifaði sagnfræðingurinn Louis Gottschalk kvikmyndafyrirtækinu MetroGoldwyn-Mayer og lýsti áhyggjum sínum af því að gerðar væru kvikmyndir um söguleg efni.
Honum þótti ófært að kvikmyndir af slíkum toga yrðu sýndar almenningi án þess að virtur
sagnfræðingur hefði farið yfir efni þeirra og lagfært ef með þyrfti.84 Robert A. Rosenstone
kemst svo að orði í greininni The Historical Film: Looking at the Past in a Postliterate Age
að best sé að viðurkenna bara þá staðreynd að sögulegar myndir valdi sagnfræðingum
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áhyggjum: „historical films trouble and disturb professional historians.ˮ85 Af hverju stafa svo
þessar áhyggjur sagnfræðinganna? Rosenstone telur að þar komi einkum þrennt til:


Að kvikmyndað efni sé í raun sögufölsun því með því að virðast raunverulegt telji
áhorfendur það sýna hið eina rétta.



Að áhorfendur trúi frekar á sannleiksgildi kvikmyndaðs efnis en bóka vegna þess að
upp til hópa sé fólk hætt að lesa bækur (s.k. eftir-læsi eða postliteracy), sem aftur gætu
sýnt fleiri sjónarhorn.



Að sagnfræðingar hafi ekki stjórn á því efni sem birtist í sjónvarps- og
kvikmyndamiðlum og missi því mótandi áhrif sín á söguskoðun almennings.86

Við þessum áhyggjum er ekki til neitt einhlítt svar. Við gætum spurt okkur hvort í raun sé til
nokkuð efni sem ekki er sögufölsun að einhverju leyti. Í hvert sinn sem sögulegt efni er tekið
til umfjöllunar í hvort heldur bókar- eða einhverju öðru formi, hlýtur að vera um að ræða val
um framsetningu og túlkun út frá sjónarhorni þeirra sem að efninu standa (sagnfræðingar,
handritshöfundar, útgefendur, framleiðendur o.s.frv.). Jafnvel þótt hægt sé að benda á fleiri en
eitt sjónarhorn og túlkunarmöguleika í bók er samt sem áður aldrei hægt að komast burt frá
því að um er að ræða sýn einstaklings eða einstaklinga sem koma úr ákveðnu umhverfi,
gegna ákveðinni þjóðfélagsstöðu og tilheyra ákveðnum tíma.87
Áhyggjur af hverfandi læsi í heimi nýmiðla (útvarp, kvikmyndir, sjónvarp, tölvur) eru alls
ekki léttvægar þótt ég ætli mér ekki að eyða miklum tíma í umfjöllun um þær hér. Eitt þykir
mér þó vert að minnast á og það er að viðhorfsbreytingar er þar þörf; í stað þess að óttast
nýmiðlana mætti bæði nýta þá til fræðslu og til að vekja áhuga áhorfenda á bóklestri.
Rosenstone bendir líka á að ekki megi gleyma því að nýmiðlarnir eru hluti af læsum heimi
þar sem skrásetning sagnfræði á sér þegar djúpar rætur og heldur áfram að blómstra.88
„Historical Drama,ˮ eða leikin túlkun á sögulegum atburðum, er ekki sagnfræði heldur saga
(story/narrative) sem miðlað er af sagnaþul gegnum nýmiðil. Sem slík stendur hún utan sviðs
sagnfræðinga. Hins vegar skarast sviðin óneitanlega og þar kallar Rosenstone eftir aukinni
þátttöku sagnfræðinga en með sérþekkingu sinni geta þeir stuðlað að því að innri heimur
kvikmyndarinnar stangist ekki á við þá vitneskju sem þeir búa yfir. Með samþættingu
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sérfræðiþekkingar sagnfræðinga og sérfræðiþekkingar kvikmyndagerðarfólks er hægt að nýta
það tækifæri sem nýmiðlarnir gefa til þekkingarmiðlunar og upplifunar í senn.89
4.1.2 Veröld sem aldrei var
„Historical Drama,ˮ eða leikin túlkun á sögulegum atburðum, er aðlöguð kröfum sjónvarps
eða kvikmynda sem sagnaþuls, auk þess að vera háð vali og túlkun í flóknu ferli vegna þess
fjölda ólíkra fagstétta sem að framleiðslunni standa. Kvikmyndað efni sýnir einfaldaða,
línulega útgáfu sögunnar með áherslu á persónur, uppbyggingu og skilaboð efnisins eins og
sagnaþuli ber.90 Með dramatíseringu efnisins er höfðað til tilfinningalegrar samsömunnar
áhorfenda fremur en gagnrýninnar hugsunar (þótt annað útiloki að sjálfsögðu ekki hitt).
Kvikmyndað efni sýnir heim sem líkist því sem var en getur aldrei verið gluggi inn í
raunverulega fortíð, enda er um að ræða samantekt, endurgerð, alhæfingu og tákngervingu
hennar.91
Annað sem hafa ber í huga er tilgangur framleiðslu sögulegs efnis fyrir sjónvarps- og
kvikmyndamiðla og viðtökur þess meðal áhorfenda. Í grein sinni segir Gary Edgerton:
"Television as historian," in general, is less committed to rendering a factually accurate
depiction as its highest priority than to animating the past for millions by accentuating
those matters that are most relevant and engaging to audiences in the present.92

Tilgangurinn með því að kvikmynda sögulegt efni er þannig frekar sá að vinna úr
hugðarefnum samtímans með því að varpa þeim á tjald sögunnar en að gegna hlutverki
sagnfræðilegra rannsókna. Við dramatíseringu sögu (Historical Drama) gefst tækifæri til að
spegla nútímann í fortíð sem virðist einfaldari og skiljanlegri. Þrátt fyrir tilfinningalega
samsömun áhorfenda með persónum verksins myndast þannig fjarlægð sem gerir úrvinnslu
samtímalegra málefna auðveldari. Á þennan hátt eru sögulegir atburðir og persónur nýttar til
að varpa ljósi á samtímann og jafnvel gefa vísbendingar um framtíðina.93
Ég get tekið undir með Gary R. Edgerton í Television Histories: Shaping Collective Memory
in the Media Age þegar hann segir: „"Television as historian" should never be feared as the
"last word" on any given subject, but viewed as a means by which unprecedentedly large
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audiences can become increasingly aware of and captivated by the stories and figures of the
past, spurring some viewers to pursue their newfound historical interest beyond the screen
and into other forms of popular and professional history.ˮ94 Þannig má nýta
sjónvarpsmiðilinn til að örva áhuga almennings á sögulegu efni og vel gerðir sjónvarpsþættir
geta jafnvel opnað heim sagnfræðinnar fyrir fólki sem annars hefði sýnt henni lítinn áhuga.
4.2 Konur sem höfundar og sérstakur markhópur sögulegrar sagnamiðlunar
Talað er um að fyrsta bylgja femínisma hafi skollið á vesturlöndum upp úr miðri 19. öld
þegar konur fóru að krefjast aukinna réttinda og þátttökuréttar í opinberu lífi.95 Konur fóru í
auknum mæli að láta til sín taka á ritvellinum eftir því sem leið á öldina og fram á hina
tuttugust. Meðal þeirra var að finna þó nokkra metnaðarfulla rithöfunda sem gerðu sér grein
fyrir þeirri þögn sem ríkti um kjör og sögu kvenna í sjálfsmynd vestrænna samfélaga. Þær
skrifuðu sögulegar skáldsögur til að fylla upp í þá eyðu sem var fyrir hendi og nýttu um leið
tækifærið til að varpa ljósi á stöðu kvenna í samtímanum.
Í Noregi skrifaði rithöfundurinn Sigrid Undset þríleik um Kristínu Lavransdóttur, kvenhetju á
14. öld. Hérlendis má nefna rithöfundinn Ragnheiði Jónsdóttur en hún skrifaði um sterkar
konur nýliðins tíma sem þurftu að berjast fyrir tilverurétti sínum t.d. í bókunum fjórum um
Þóru frá Hvammi. Heimur Þóru er Ragnheiði reyndar ekki eins fjarlægur og 14. öldin Sigrid
en þær lýsa til dæmis báðar meðgöngu, fæðingu og barnauppeldi. Þannig settu þær veruleika
sem konur þekktu úr eigin lífi í tengsl við liðna tíma og gáfu konum með því fótfestu og stað
í sögunni.
Önnur bylgja femínisma hefst á sama tíma og sjónvarpið er orðinn útbreiddur miðill. Breska
ríkissjónvarpið, BBC, hafði frá upphafi mjög sterk tengsl við breska sögu og bókmenntir og
hefur nýtt sér menningararfleifðina í ríkum mæli.96 Í kanónu breskra bókmennta er að finna
nokkra kvenrithöfunda frá fyrri tímum, svo sem Jane Austen og Bronte-systur, og hafa verk
þeirra verið kvikmynduð og orðið sérlega vinsæl.97 Rétt eins og sögulegar skáldsögur fyrstu
bylgju femínisma gáfu konum svolitla hlutdeild í „sögunniˮ staðfestu kvikmyndaðar
skáldsögur tilvist kvenna í menningarsögunni. Vinsældir þessa efnis má eflaust rekja til þess
að þörfin fyrir að gera reynsluheim kvenna sýnilegan virtist óseðjandi. Söguleg
skáldsagnagerð um og fyrir konur fékk líka byr undir báða vængi og birtist bæði í bókarformi
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og sem kvikmyndað efni.98 Munurinn á fyrstu og annarri bylgju femínisma hvað varðar
sögulega skáldsagnagerð er fyrst og fremst fjöldi rithöfundanna, sem margfaldaðist með
annarri bylgjunni, og tilurð og útbreiðsla kvikmyndaðs efnis. Segja má að sjónvarps- og
kvikmyndamiðlar hafi á þessum tíma gert sögulegar frásagnir að nýju „genreˮ efnis um
menningararfleifð áður falinna hópa.
Nú, í þriðju bylgju femínisma, er spurning hvort beita megi þeirri nýju nálgun sem Yvonne
Hirdman kallar eftir í sagnfræðinni við gerð kvikmyndaðs efnis af sögulegum toga. Hirdman
leggur til að kynjavíddinni sé beitt meðvitað til að skilja betur uppbyggingu samfélagsins og
mótun kyngervis á hverjum tíma.99 Að vissu leyti má segja að þetta sjónarhorn megi þegar
finna í skáldsögum um veröld kvenna og sérstaklega í verkum eftir kvenrithöfunda. Eins og
kemur fram í kafla 2.3 hallar mjög á konur í heimi kvikmynda og sjónvarps bæði hvað varðar
fjölda þeirra og skakka birtingarmynd. Til að rétta þessa skekkju af þarf bæði að auka
sýnileika kvenna og beita kyngervismeðvituðu sjónarhorni við val á birtingarmyndinni. Efni
sem byggt er á menningararfleifð og sögu virðist vera skrefi á undan öðru kvikmynduðu efni
hvað þetta varðar enda ber markhópur þess vitni um það.100
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5 SJÓNVARPSÞÁTTARÖÐIN
5.1 Uppbygging sögu í kvikmyndaformi
Gríski heimspekingurinn Aristóteles (384-322 f.Kr)101 er talinn upphafsmaður þess að skipta
dramatískum texta niður í þrjá þætti (act). Þessi uppbygging hefur verið nýtt við leikritun frá
tímum forn-Grikkja og hefur nú færst yfir á hina nýju miðla, kvikmyndina og sjónvarpið.
Þáttaskiptingin er þó yfirleitt ekki eins greinileg í kvikmynduðu efni eins og leikhúsi, heldur
eru þeir þá látnir renna saman til að mynda saumlausa heild.102 Þættirnir þrír eru:
1. Protasis:

kynning á heimi sögunnar og persónum hennar, auk þess sem
dramatíska spennan er kynnt og hleypt af stað.

2. Epitasis:

flækjan er kynnt og hnúturinn hertur.

3. Catastasis: flækjan er leyst og allt fer í eðlilegt horf aftur.103
Þýski heimspekingurinn Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)104 útskýrir þessa þrjá
þætti sem svo: 1. Flækja myndast (birth of conflict), 2. átök/árekstur (collision), 3. hámark
átakanna og sættir (paroxysm and reconciliation).105 Eða eins og Howard og Mabley segja í
bókinni The Tools of Screenwriting er fyrsti þáttur nýttur til að draga áhorfendur að sögunni
og inn í heim hennar, annar þáttur styrkir tilfinningalega skuldbindingu þeirra við efnið og sá
þriðji hnýtir lokahnút á verkið og leysir áhorfendur undan tilfinningalegri þátttöku sinni á
fullnægjandi hátt.106 Sumir vilja skipta efninu upp í fleiri þætti eða hluta; fjóra, sjö, átta eða
jafnvel tólf. Þessar skiptingar eru þó allar afbrigði af þriggja þátta skiptingunni og eru
aðallega til þess fallnar að staðsetja ákveðin hvörf í sögubyggingunni á nákvæman hátt.107
5.1.1 Innri heimur og tími
Sérhver kvikmynduð saga á sér einstakan innri heim sem lýtur sínum eigin lögmálum og
takmörkunum. Sagan verður að vera trú sínum

innri heimi til að vera trúanleg fyrir

áhorfandann. Heimurinn er mótaður af höfundi fyrir söguhetjuna en framvinda sögunnar
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hefur líka mótandi áhrif á sinn innri heim í því að heimurinn þarf að rúma allt það sem
söguhetjan þarfnast á vegferð sinni.
Hluti af þessum innri heimi er tími sögunnar en tími er ekki einfalt hugtak þegar kemur að
sagnagerð. Í bókinni The Tools of Screenwriting tala þeir Howard og Mabley um þrenns
konar tíma; rauntíma, skjátíma og tímaramma. Við handritagerð kvikmyndaðs efnis þarf að
huga að þeim tíma sem það á að taka í sýningu en það er sá tími sem Howard og Mabley
kalla rauntíma. Skjátími er sá tími sem nýttur er til að sýna ákveðna atburðarás en er þó ekki
endilega allur sá tími sem atburðurinn myndi taka í raunheiminum. Tímarammi er svo innri
tími verksins eða sá skáldaði tími sem líður innan söguheimsins.108
5.1.2 Átök og hindranir
Til að skapa dramatíska spennu þarf bæði átök og hindranir. Hvort tveggja geta bæði átt sér
stað innra með sögupersónunum og í ytra umhverfi þeirra. Átökin spretta af því að
sögupersóna þarfnast einhvers, hana vantar eða langar í eitthvað sem erfitt er að nálgast. Þetta
geta aftur verið hvort heldur huglægar eða hlutlægar langanir og þrár. Þeir Howard og
Mabley segja að: „Conflict is the very engine that propels a story forward; it provides the
story's energy and movement.ˮ109
Hindranirnar leggja höfundar í veg fyrir sögupersónurnar til að gera þeim erfitt að ná
markmiðum sínum, því sem skapar átökin. Það er baráttan við hindranirnar sem gerir átökin
áhugaverð. Hindranirnar geta líka bæði verið innra með persónunni og í umhverfinu. Þær
þurfa ekki að vera auðfundnar eða augljósar en þær þurfa að krefjast einhvers af
sögupersónunni sem er nægilega dýrkeypt til að það skapi spennu.110
5.1.3 Uppbygging sögu í þáttaröð
Rétt eins og kvikmynd eða sjónvarpsmynd skiptist í leikþætti (act), þarf að skipta efni
þáttaraðar í samsvarandi hluta í brú eða söguhafi (arc). Í lengri þáttaröðum, sérstaklega þeim
sem ekki hafa verið fullskrifaðar áður en tökur hefjast, verður brúin eins og spírall þar sem
saman fléttast stöðugt nýjar sögur, hver með sinni dramatísku skiptingu.111 Við vinnslu
örþáttaraða þarf að líta bæði á alla þáttaröðina sem eina heild og nýta leikþáttaskiptinguna í
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hverjum hluta (þætti /episode) fyrir sig. Þannig rúmast t.d. upphaf, miðja og endir fyrsta
þáttar innan upphafskafla þáttaraðarinnar allrar.
Þó að hver þáttur þurfi að hafa sinn endi má hann ekki vera eins afdrifaríkur og loka
endapunktur heildar sögunnar. Endir hvers þáttar, nema þess síðasta, ætti helst að marka lok
kaflans á þann hátt að hann myndi eftirvæntingu fyrir næsta þátt. Lausn flækjunnar þarf
þannig í raun að innihalda hindrun sem þarf að yfirstíga í næsta þætti þar til kemur að
lokapunkti síðasta þáttar.
5.2 Persónusköpun
Söguhetjan eða aðalpersónan (protagonist) er sá aðili í sögunni sem þarf að vekja áhuga og
tilfinningaleg tengsl við áhorfendur. Þær tilfinningar sem aðalpersóna vekur geta verið
flóknar og eru oft blanda bæði jákvæðra og neikvæðra tilfinninga. Áhorfendum þarf að
finnast persónan vera þess virði að þeir geti hugsað sér að fylgja henni eftir á vegferð hennar.
Þessi vegferð verður líka að hafa umbreytandi áhrif á persónuna þannig að hún sé ekki söm
við sögulok og hún var í upphafi sögu. Persónan þarf ekki að hafa eitt skýrt og ljóst takmark
fyrir augum en áhorfendur þurfa að finna hvað það er sem skiptir hana máli og drífur hana
áfram.112
Þær hindranir sem verða á vegi aðalpersónunnar draga dám af því sem rekur hana áfram,
hennar innsta kjarna. Það sem er einni persónu stór og erfið hindrun gætu verið smá hnökrar
fyrir aðra. Þær umbreytandi ákvarðanir sem persónan þarf að taka byggja líka á innsta kjarna
hennar og geta orðið henni annað hvort til happs (farsæll endir) eða falls (tragedía).
Sögupersóna sem er einungis holdgervingur fárra yfirborðskenndra einkenna gæti verið
skemmtileg aukapersóna í sögu eða kvikmynd og til eru mýmörg dæmi um slíkt.
Aðalpersóna, sú persóna sem áhorfandi lifir sig inn í eða samsamar sig við, þarf aftur á móti
að hafa til að bera margskonar eiginleika sem geta jafnvel verið mótsagnarkenndir.
Aðalpersóna má helst ekki vera of fyrirsjáanleg heldur þrívíð manneskja með bæði kosti og
galla, langanir og þrár og búa yfir eiginleika til að snúast hvort heldur til góðs eða ills.113
5.2.1 Níu persónugerðir: Kenningar Laurie Hutzler
Árið 2008 fór ég á námskeið í handritaskrifum á vegum MediaXChange en fyrirlesari þar var
Laurie Hutzler, handritaráðgjafi. Á námskeiðinu kynnti hún kenningu sínu um níu
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persónugerðir sem grunn fyrir persónusköpun við handritaskrif. Það er ekki svo að skilja að
þessar persónugerðir séu fullmótaðar staðalmyndir sem hægt sé að ganga að án frekari
umhugsunar, heldur snýst þetta um skilning á þeim grunntilfinningum sem drífa þær áfram,
hafa áhrif á ákvarðanatöku og móta vegferð þeirra. Grunntilfinningin eða grunngildi
persónunnar er ekki mælikvarði á vægi eða tilgang persónunnar innan söguheimsins. Allar
persónugerðirnar geta verið hvort heldur hetjur eða andhetjur, tragískar eða kómískar og ættu
í raun helst að búa yfir möguleikanum til alls þessa.
Samkvæmt kenningu Laurie Hutzler eru persónugerðirnar níu eftirfarandi:114


Drifkraftur: Samviskan.

Þessar persónur trúa því að hlutverk þeirra sé að gæta

náungans og finnst þær bera ábyrgð á almannaheill. Þeim hættir við að vera búnar að
fórna allt of miklu áður en þær vita af. Þegar þessar persónur láta myrku hlið sína taka
völdin eru þær tilbúnar að fremja voðaverk ef lokatakmarkið er til góðs (a.m.k. í
þeirra huga).
Dæmi:

Erin

Brockovitch

(samnefnd

mynd)

Lisa Simpson (The Simpsons)


Drifkraftur: Spenna.

Þessar persónur trúa því að lífið sé eitt stórt ævintýri.

Þær reyna gjarnan að forðast að axla ábyrgð og finnst veröldin vera leikvöllur. Þær
eru heillandi og nýta sér það til að sveigja hjá vanda. Þegar þessar persónur láta
myrku hlið sína taka völdin snýst allt um að komast í næstu vímu (sem þarf ekki
endilega að vera af völdum áfengis eða vímuefna).
Dæmi:

Indiana Jones (samnefnd kvikmyndaröð)
Holly Golightly (Breakfast at Tiffany's)



Drifkraftur: Hugsjón.

Þessar persónur búa yfir mikilli ástríðu og myndu frekar

kjósa að þjást en finna ekki fyrir neinu. Þær setja markið hátt og leitast við að ná
fullkomnun. Fegurðin býr í fullkomleikanum.
Dæmi:

Juno (samnefnd mynd)
Rick Blaine (Casablanca)



Drifkraftur: Ást.

Þessar persónur reyna að gera sjálfar sig ómissandi

og/eða ómótstæðilegar til að aðrir verði að elska þær. Þær geta átt til að vera
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síngjarnar og óvirkt-ögrandi (passive-aggressive).115 Þær eru oft í hlutverki besta
vinar eða kennara. Eitt af myrku hlutverkum þeirra væri að vera eltihrellir.
Dæmi:

Betty Suarez (Ugly Betty)
George O'Malley (Grey's Anatomy)



Drifkraftur: Skynsemi.

Þessar persónur leitast við að leysa öll vandamál á

skipulagðan, hagkvæman og vísindalegan hátt. Þær vilja kryfja allt til mergjar og
gjarnan fá álit sérfræðinga. Þeim hættir til að hunsa tilfinningalegar hliðar mála og
vilja helst takast á við vandamálin án þess að dragast inn í þau.
Dæmi:

Temperence Brennan (Bones)
Scully (The X-Files)



Drifkraftur: Viljastyrkur. Þessar persónur reyna allt sem þær geta til að vernda
eignir sínar, svæði, fjölskyldu. Þær eru tilbúnar til að berjast fyrir því sem þær telja
tilheyra sér og neita að sýna veikleika sína þótt þær hiki ekki við að ráðast á veikleika
annarra. Þær trúa á frumskógarlögmálið; drepa eða vera drepinn.
Dæmi:

Andy Sipowicz (NYPD Blue)
Merteuil (Dangerous Liasons)



Drifkraftur: Metnaður.

Þessar persónur kappkosta að sýnast fullkomnar,

fágaðar og að þær njóti velgengni. Þeim er sama hvað þær þurfa að gera til að halda
þeirri ímynd á lofti; hvort heldur skuldsetja sig, ljúga, svíkja eða stela. Ímyndin er
þeim allt og þær sækjast eftir velþóknun annarra.
Dæmi:

Vivian Ward (Pretty Woman)
Valmont (Dangerous Liasons)



Drifkraftur: Ímyndunarafl. Þessar persónur geta séð eða skynjað það sem öðrum er
hulið. Þeim þykir veröldin vera töfrum slungið kraftaverk. Þær efast ekki um innsæi
sitt eða „köllun.ˮ Þær neyðast frekar til en kjósa sér að taka sér hlutverk hetju eða
leiðtoga í söguþræðinum.
Dæmi:

Frodo (The Lord of the Rings)
Amelie Poulain (Amelie)
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Drifkraftur: Sannleiksleit. Þessar persónur treysta engum og efast um allt því
ekkert er eins og það sýnist. Þær eru alltaf viðbúnar hugsanlegum svikum eða falsi í
öllum samböndum eða aðstæðum. Þær hafa mikið innsæi, eru skapandi og næmar.
Þær leitast við að fletta hulunni af innsta kjarna málsins.
Dæmi:

Clarice Starling (Silence of the Lambs)
Mulder (The X-Files)

Ég bar þær heimildir sem ég hef um aðalpersónur þáttaraðarinnar saman við persónugerðir
Laurie Hutzler. Um Guðrúnu fjalla ég sérstaklega í næsta kafla en ætla að tengja þau Jörgen,
Savignac, Parke, Lady Stanley og Hans Knuth hvert við sína persónugerðina í næstu fjórum
undirköflum. Í eftirfarandi lýsingum fjalla ég um þau sem sögupersónur þó að ég dragi
ályktanir mínar af heimildunum sem ég hef kynnt mér um þau.
5.2.2 Jörgen Jörgensen sem sögupersóna
Drifkraftur Jörgen Jörgensen myndi vera samviskan. Jörgen virðist einlæglega trúa því að
hlutverk hans sé að gæta náungans. Hann tekur á sig að axla ábyrgð á velferð heillar þjóðar
þegar hann gerist verndari Íslands og svo tekur hann aftur ábyrgð á velferð Guðrúnar í
London. Hann er jafnvel tilbúinn til að fórna lífi og limum fyrir að gera það sem samviskan
býður honum. Ég hef úr mestum heimildum að moða þegar kemur að Jörgen, bæði þar sem
aðrir lýsa honum og svo bréf hans sjálfs. Bréfin sem ég nýti mér hvað mest eru skrifuð til að
aðstoða Guðrúnu en þau segja margt og mikið um persónuleika Jörgens í leiðinni.116
5.2.3 James Savignac sem sögupersóna
Drifkraftur James Savignac myndi vera metnaður. Savignac gerir allt sem hann getur til að
virðast njóta velgengni á öllum sviðum. Á meðan hann er á Íslandi býr hann í einu fínasta
húsi bæjarins.117 Hann virðist hafa reynt að sýnast fínn, fágaður og merkilegur maður, yfir
Íslendingana og Danina hafinn, samkvæmt því sem Jón Espólín segir. Hann gæti hafa
skuldsett sig, nóg til að lenda í Fleet-skuldafangelsinu, til að reyna að halda ímynd
velgengninnar á lofti þegar til Bretlands var komið.
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5.2.4 John Parke sem sögupersóna
Drifkraftur John Parke myndi vera viljastyrkur. Samkvæmt lýsingum Jóns Espólíns veður
John Parke uppi með yfirgangi og látum en það myndi samræmast trú persónugerðarinnar á
frumskógarlögmálið. Parke trúir því að hann tróni á toppi stigskipts stéttasamfélags í
Reykjavík á meðan hann dvelur þar. Hann reynir svo að ráðskast með Guðrúnu í London
þannig að hún verður hrædd við hann. Honum virðist finnast hún tilheyra sér á einhvern hátt
og ætlar sér að fá vilja sínum framgengt.
5.2.4 Lady Maria Josepha Stanley og Hans Schack Knuth sem sögupersónur
Drifkraftur bæði Lady Maria Josepha Stanley og Hans Schack Knuth myndi vera skynsemi.
Mér sýnist á þeim heimildum sem ég hef um Lady Stanley að hún sé einmitt einstaklega
skynsöm og gáfuð kona. Hans virðist líka vilja nálgast starf sitt á mjög skipulagðan og
vísindalegan hátt enda ferðast hann til bæði Færeyja og Íslands til að búa sig undir að taka við
málefnum landanna í Rentukemmerinu. Sögupersónan Lady Stanley leitast við að komast til
botns í leyndarmálum Guðrúnar og finna lausn sem er henni fyrir bestu án þess að láta
tilfinningarnar þvælast fyrir. Sögupersónan Hans nálgast samband þeirra Guðrúnar á sama
hátt; þegar staða hans breytist verður hann að slíta á tengslin við Guðrúnu án þess að
tilfinningar komi þar við sögu.
5.3 Guðrún Einarsdóttir Johnsen sem sögupersóna
Bæði Anna Agnarsdóttir og Andrew Wawn tala um að í heimildum hafi Guðrúnu verið lýst
sem tápmikilli, heillandi og ævintýragjarnri ungri konu. Þetta get ég tekið heilshugar undir
eftir að hafa lesið sögu hennar, lýsingar annarra á henni og bréf hennar sjálfrar.
Eftir vandlega íhugun valdi ég að máta þá persónugerð úr smiðju Laurie Hutzler sem drifin er
áfram af spennu, við Guðrúnu. Hún virðist tilbúin til að líta á lífið sem ævintýri sem hún þráir
að taka þátt í af fullum krafti. Dæmin sem gætu rennt stoðum undir þetta eru nokkur:


Hún virðist óhrædd við að binda sig Jörgen Jörgensen á stuttri valdatíð hans.



Hún ferðast ein með tveimur karlmönnum til Bretlands út í algjöra óvissu (sem
reyndar reynist vera meiri en hana gæti hafa grunað).



Hún lýsir þrá sinni eftir að komast aftur burt frá Íslandi í bréfum sínum til Lady
Stanley.



Hún kemst burt frá Íslandi og til Danmerkur þar sem hún býr til æviloka.
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Samkvæmt lýsingu Laurie Hutzler hefur þessi persónugerð að bera mikla persónutöfra en það
kemur heim og saman við lýsingar á Guðrúnu í heimildum.118 Þessa persónutöfra nýtir
persónugerðin svo óspart til að sneiða hjá vanda og komast hjá því að axla ábyrgð.
Persónutöfrum Guðrúnar er lýst margoft og gjarnan í tengslum við það þegar hún er komin í
krappan sjó, t.d. þegar hún er stendur uppi ein og allslaus í London.119 Guðrún gæti líka virst
reyna að forðast að axla of mikla ábyrgð t.d. með því að flýja Ísland í tvígang í stað þess að
takast á við aðstæðurnar þar.120
5.4 Aðlögun heimildanna að kröfum miðilsins um form og framvindu
Strax við upphaf heimildaöflunarinnar varð mér ljóst að heimildir um líf Guðrúnar
Einarsdóttur Johnsen væru of brotekenndar til að ég gæti byggt handrit örþáttaraðarinnar á
þeim einum og án þess að þurfa að taka mér skáldaleyfi til að brúa bil og geta í eyður.
Spurningarnar urðu því:


Hversu mikið get ég lesið úr því sem til er?



Hvernig nýtist það við byggingu söguþráðar og persónusköpun?



Hvaða eyður þarf að fylla upp í til að sögubrúin gangi upp?



Á hvaða forsendum get ég byggt skáldskap minn?

Í kafla 5.3 lýsi ég því hvernig ég nýtti heimildir til að skapa sögupersónuna Guðrúnu en
persóna hennar er grundvöllur handritagerðarinnar allrar í framhaldið. Val hennar og það sem
hendir hana, samkvæmt heimildum, markar leiðina fyrir ákvarðanatöku um það sem gæti hafa
gerst þar sem gloppur eru í heimildunum.
Nú eru til nokkuð góðar heimildir frá fleiri en einni hlið af valdaránstilraun Jörgens Jörgensen
en ég hef ekki enn séð heimildir þar sem minnst er á þátt Guðrúnar í henni eða sem lýsa
sambandi hennar og Jörgens. Lesa má úr bréfum Jörgens í London að hann ber sterkar taugar
til Guðrúnar og því leyfi ég mér að draga þá ályktun að hann hafi elskað hana. Samkvæmt
sömu heimildum leyfi ég mér að leiða líkur að því að Guðrún hafi ef til vill ekki elskað
Jörgen alveg eins mikið á móti.121
Til að geta sýnt a.m.k. einhvern hluta þess sem heimildir segja til um valdaránstilraunina verð
ég að finna leið til að staðsetja Guðrúnu innan þeirra og skálda þannig þátttöku hennar í
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atburðum sem hún kom líklega ekki nálægt. Þetta tel ég mig þurfa að gera til að geta verið trú
því að hafa Guðrúnu sem aðalpersónu og sjónarhornið hennar. Ég takmarka hins vegar
þátttöku hennar við það sem ekki hefði þótt yfirgengilega óviðeigandi fyrir konu á þessum
tíma og læt nærveru hennar ekki hafa umbreytandi áhrif á gang skrásettra atburða.
Heimildum ber ekki saman um samband Guðrúnar við Savignac og Parke og þar verð ég að
draga ályktanir út frá lýsingum í heimildum og á persónugerðum þeirra innan
söguheimsins.122 Þar sem ekki er til dagbók eða neitt slíkt frá Guðrúnu sjálfri sem lýsir
daglegum athöfnum og hversdagslegum viðburðum verð ég að fylla í eyðurnar með
heimildum um líf annarra kvenna í svipaðri stöðu á þessum tíma. Ég þarf því að búa til hið
sértæka úr hinu almenna hvað varðar dagleg störf, klæðaburð o.s.frv.
Sjónvarpsmiðillinn sem sagnaþulur kallar á ákveðna framsetningu sögu:


Aðalsöguhetju sem áhorfendur geta tengst tilfinningaböndum.



Átök sögupersónunnar við hindranir á leið sinni að takmarki sínu.



Upphaf með kynningu á innri heim sögunnar og flækjunnar.



Miðju með dýpkun flækju og tilfinningalegrar skuldbindingar áhorfenda.



Endi með lausn flækjunnar á þann veg að áhorfendur losni undan tilfinningalegri
skuldbindingu sinni við verkið á fullnægjandi hátt.123

Þáttaröðin snýst um þroska Guðrúnar og fellur í flokk þroskasagna. Í upphafi fyrsta þáttar
þarf að kynna Guðrúnu þannig að áhorfendur geti samsamað sig henni og kynna heim hennar
svo áhorfendur geti staðsett sig í tíma og rúmi. Með komu Jörgens og upphafi
valdaránstilraunarinnar er Guðrúnu boðið af stað í ævintýri (call of adventure) en með því er
átt við að vegferð persónunnar hefst í átt að takmarki sínu. Fyrsta stóra hindrunin í heildar
sögubrúnni verður þegar valdaránstilraunin misheppnast og Guðrún þarf að vera eftir á
Íslandi. Næsta tækifæri til að fullnægja spennuþörf sinni fær Guðrún þegar hún kemst út til
Bretlands með Savignac og Parke. Næsta stóra hindrunin á vegi hennar verður þegar hún er
send aftur heim til Íslands.
Þegar hér er komið sögu verður eyða í heimildum. Til að geta haldið áfram með dramatíska
uppbyggingu þáttaraðarinnar og leiða hana að næstu heimildum um líf Guðrúnar í
Kaupmannahöfn, þarf ég að búa til nýja spennu, nýtt boð um ævintýri. Eyðan er nokkuð stór
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en hún nær yfir u.þ.b. 30 ár. Ég þarf því líka að búa mér til næstu stóru hindrun á vegi
Guðrúnar, þeirri stærstu og afdrifaríkustu til þessa og úrlausn hennar. Síðustu heimildirnar
sem til eru um Guðrúnu, bréfin til Finns Magnússonar, þurfa að verða hluti af lausn loka
flækjunnar. Lausnin verður líka að geta losað áhorfendur undan tilfinningalegri
skuldbindingu sinni við verkið á fullnægjandi hátt.
5.4.1 Ákvarðanataka og siðferðilegar spurningar
Eins og sagði í fyrri kafla ætla ég að staðsetja Guðrúnu innan þeirra atburða sem vitað er að
hafi átt sér stað í valdaránstilrauninni. Guðrún er tengiliður söguheimsins við áhorfendur sem
aðalpersóna þáttaraðarinnar og verður því að vera meiri þátttakandi í atburðarásinni en
heimildir gefa til kynna. Ég ætla hins vegar að takmarka þátttöku hennar við það sem hæfir
nokkurn veginn stöðu hennar sem ungri, ógiftri, íslenskri konu í byrjun 19. aldar. Hún er því
oftar vitni að en beinn þátttakandi í atburðarás sem lýst er í heimildum og ekki tekið fram að
hún hafi átt þátt í.
Bréf Jörgens spegla persónuleika hans á ákveðinn hátt. Að sjálfsögðu er túlkun mín á þeirri
spegilmynd háð mínum eigin bakgrunni, upplifunum og skilningi sem íslensk kona á 21. öld.
Það sem ég þykist sjá á bréfum Jörgens er að hann hefur verið mjög ástríðufullur maður, ör,
gáfaður og tilbúinn að axla ábyrgð á velferð annarra. Mér finnst hann tala um Guðrúnu af
bæði ástríðu og virðingu en það get ég nýtt til að búa til samband milli sögupersónanna
Guðrúnar og Jörgens.124
Atburðarásin á Bretlandi sem heimildir lýsa er mjög flókin og því hef ég tekið þá ákvörðun
að einfalda hana. Ferðir Guðrúnar fram og tilbaka um Bretland verða ruglandi fyrir
áhorfendur og þjóna ekki tilgangi fyrir framvindu söguþráðarins í skálduðu sögu Guðrúnar.
Ég ætla því að leyfa mér að færa atburði til í tíma og sameina ferðalög. Þá nefnir Guðrún
eitthvert hneykslismál undir rós í bréfi til Lady Stanley.125 Þetta hneykslismál get ég nýtt við
framvindu sögunnar og verð því að leyfa mér að geta í eyðuna enda er tilgáta mín aðeins hluti
af skáldaðri sögu.
Til að einfalda atburðarásina tók ég upphaflega þá ákvörðun að sleppa persónunni Henry
Holland úr sögunni. Andrew Wawn telur að þau Guðrún hafi átt í ástarsambandi en við
heimildaleit mína fann ég ekkert sem gat bent til meiri samskipta en gjöf og eitt bréf sem
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Holland segist hafa sent Guðrúnu.126 Wawn telur jafnvel að þau hafi hist á Bretlandi en miðað
við lýsingar á ferðum Hollands þótti mér ólíklegt að leiðir þeirra hefðu legið saman því hann
var mestmegnis erlendis á þeim tíma sem Guðrún var á Bretlandi.127 Henry Holland myndi
ekki ná að þjóna framvindu skálduðu sögunnar án þess að flækja hana um leið væri
heimildunum fylgt nákvæmlega hvað varðar stund og stað samskipta þeirra á milli. Við
vinnslu seinni efnislýsingarinnar tók ég á endanum þá ákvörðun að leita á náðir
sögupersónunnar sem ég var búin að afskrifa.
Guðrún skrifar Lady Stanley um útþrá sína og löngun til að komast aftur burt af Íslandi. Hún
minnist á dönsk hjón sem hún segir að ætli að finna henni stöðu í Kaupmannahöfn þegar hún
getur komist þangað.128 Ég leitaði að heimildum um þessi hjón en fann ekkert og mun því
ekki nýta mér þau í handritinu.
Guðrún hverfur úr þeim heimildum, sem vitað er um, árið 1817. Ég ákvað því að leita að
einhverju sem gæti gefið vísbendingar um hvað hefði orðið af henni. Ég leitaði fyrst að
dönsku hjónunum en fann ekki. Hins vegar rakst ég á lýsingu á heimsókn dansks greifa að
nafni Knuth. Knuth dvaldi á Íslandi eitt ár, 1816-1817, til að kynna sér land og þjóð áður en
hann tæki við málefnum þess í Rentukammerinu.129 Espólín segir að Knuth greifi hafi fengið
leiðsögn um landið hjá Jóni bróður Einars föður Guðrúnar. Tengsl Knuths við fjölskyldu
Guðrúnar eru því skjalfest. Knuth greifi hefur varla dvalið heilan vetur í Reykjavík án þess að
heimsækja Klúbbinn, eina skemmtistað borgarinnar. Hafi hann farið þangað hefur hann
örugglega hitt Guðrúnu en hún er skráð til heimilis þar þennan vetur. Ég leyfi mér því að ætla
að þau hafi hist og til að þjóna framvindu sögunnar leyfi ég mér líka að ætla að þau hafi fellt
hugi saman og farið saman af landi brott.
Það er eitt og annað varðandi sögu Málfríðar Önnu sem vekur upp spurningar hjá mér.
Málfríður Anna er skráð dóttir systur Guðrúnar og eiginmanns hennar. Hún er sú eina í fimm
barna hópi sem fær þrjú nöfn. Fyrsta nafn hennar er það sama og ömmu hennar en seinni tvö,
Anna Margrét, minna óneitanlega á nafn skipsins sem Jörgen kom með til landsins, The
Margaret and Anne. Málfríður Anna verður eftir hjá ömmu sinni og afa þegar foreldrar
hennar og systkini flytja burt úr Reykjavík til Skagafjarðar.130 Þegar afi hennar er dáinn og
amma hennar orðin veikburða er Málfríður Anna, þá 13 ára gömul, ekki send til foreldra
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sinna, né heldur til móðursystur sinnar, Bergþóru, húsfreyju í Reykjavík, heldur til
Kaupmannahafnar til Guðrúnar.131
Allt þetta gæti átt sér mjög einfaldar og rökréttar skýringar en til að þjóna fléttunni nýti ég
mér þessar heimildir til að búa til stærstu hindrunina í vegferð Guðrúnar um söguheim minn.
Það er vissulega á mörkum þess að vera siðlegt að skálda atburði og kenna þá raunverulegu
fólki en Guðrún sem persóna í sjónvarpsþáttaröð getur ekki verið annað en skálduð þó hún fái
nafn sitt og einhverja lífsviðburði að láni frá raunverulegri persónu. Ég tek mér þetta
skáldaleyfi á grundvelli þeirrar persónu sem ég hef skapað á grundvelli heimildanna.
Það að ég nýti mér raunverulegar persónur til skáldlegrar meðferðar þrátt fyrir að geta ekki
sótt samþykkis þeirra þýðir fyrir mér að ég verði að vanda sérstaklega vel til verks. Ég verð
að nálgast allar persónurnar af virðingu og leyfa þeim að njóta vafans í hvívetna. Samt sem
áður má segja að með umbreytingu þeirra í sögupersónur geti ég gefið mér örlítið rými til að
ráðskast með þær og láta þær koma sögunni sem ég kýs að segja til skila.
Á vissan hátt eru þessar persónur ekki lengur þær sjálfar heldur tilvísun í sjálfar sig og
miðlarar bæði sögu sinnar og annarra í samtíma sínum. Þannig miðlar sögupersónan og
einstæða móðirin Guðrún sögu þeirra kvenna sem hafa þurft að ganga í gegnum þá erfiðleika
að berjast fyrir tilverurétti sínum og barna sinna í heimi þar sem konum voru flestar bjargir
bannaðar. Það hvort Guðrún var blóðmóðir Málfríðar Önnu eða gekk henni í móður stað
skiptir mig því minna máli en að nýta þetta tækifæri til að segja sögu þessarra kvenna
gegnum þær Guðrúnu og Málfríði. Í gegnum Guðrúnu get ég reynt að segja, ekki bara hennar
sögu, heldur líka sögu þeirra kvenna sem reyndu að brjóta af sér þá fjötra sem samfélagið og
tíminn hneppti þær í. Saga þeirra hlýtur að verðskulda að vera sögð.
5.5 Vinnsla söguþráðar/efnislýsingar
Kvikmyndagerðarkonan Anna Th. Rögnvaldsdóttir var fengin til ráðgjafar um handritaskrif
mín. Hún bað um að fá fyrst í hendur efnislýsingu þáttaraðarinnar en það er einskonar lýsing
á atburðarásinni eða „beinagrindˮ hennar. Samkvæmt reynslu minni má gjarnan gera nokkrar
atlögur að slíkri efnislýsingu og hún heldur áfram að vera lifandi skjal þó að byrjað sé á sjálfu
handritinu. Með því á ég við að við vinnslu sjálfs handritsins geta hugmyndir skotið upp
kollinum sem aftur gætu haft áhrif á framvindu söguþráðarins. Í mínu tilfelli kalla skrifin á
skapandi flæði, skipulagða ringulreið og spuna sem ég held þó utan um með mikilli
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nákvæmni. Fyrstu drög efnislýsingarinnar, gagnrýni Önnu Th. Rögnvaldsdóttur og önnur
drög efnislýsingarinnar fylgja greinargerðinni í viðauka.
Fyrstu drög efnislýsingar skrifaði ég beint í kjölfar mestu heimildavinnutarnarinnar og líklega
bera þau þess merki. Þar vantar líklega einhverja fjarlægð frá heimildunum til að geta betur
mótað skáldaðan söguþráð (narrative) verksins en verkið þarf að lúta lögmálum um
uppbyggingu sögu, boðskap og persónusköpun þrátt fyrir að byggja á sannsögulegum
heimildum. Í þessarri fyrstu tilraun steig ég fyrstu skrefin í átt að samþættingu og leit að
jafnvægi milli þessarra tveggja grunnþátta; sagnfræðinnar og skáldsagnagerðar. Þessi leit
hefur vonandi borið betri árangur í öðrum drögum efnislýsingarinnar.
Anna virðist gera ráð fyrir annars konar uppsetningu á efnislýsingunni en ég hef vanist og
aðlaga ég því önnur drög að hennar framsetningu. Venja hefur skapast fyrir því að hefja
efnislýsingar á svo kallaðri „logline,ˮ en það hugtak hefur Anna þýtt sem „átakalínu.ˮ Í
gagnrýni sinni segir Anna að einföld átakalína eigi að innihalda: „1) hver aðalpersónan er, 2)
hvert markmið hennar er, 3) hvað stendur í vegi fyrir því að hún nái settu marki.ˮ132 Þessi
skilningur á hugtakinu er þó ekki sá eini sem ég hef heyrt en við einfalda leit á lýðnetinu má
finna skilgreiningar sem spanna allt frá að vera örstutt áhugakveikja yfir í hálfrar blaðsíðu
samantekt á söguþræðinum. Í öðrum drögum skrifa ég því bæði átakalínu samkvæmt
skilgreiningu Önnu og læt fylgja með það sem ég vil þýða sem öngul og á að gegna hlutverki
„lyftukynningarˮ eða áhugakveikju. Auk þessa eru í skjalinu stutt efnisyrðing, lýsing á allri
þáttaröðinni og loks lýsing á efni hvers þáttar fyrir sig.
Í gagnrýni sinni gerir Anna ráð fyrir, og þykir miður, að ég hafi skipt efninu niður í þrjá þætti
vegna karlmannanna í lífi Guðrúnar en það er alrangt og kemur hvergi fram í fyrstu drögum
að svo sé. Það sem hins vegar vakti fyrir mér var að skipta efninu niður á þennan hátt vegna
þeirra stóru atburða sem höfðu hvað mest áhrif á líf Guðrúnar; valdaránið 1809, ferð hennar
og kynni af Bretlandi 1812 og loks líf hennar í Danmörku. Önnu þykir reyndar sú skipting
eiga betur heima í „litlu kveri um ævi Guðrúnarˮ133 og talar um nauðsyn þess að byggja á
innra lífi persónanna til að búa til dramatíska spennu. Þessir atburðir eru hins vegar
stórviðburðir í lífi 19. aldar konu og hafa mótandi áhrif á líf hennar, bæði hið innra og ytra.134
Dramatíska spennu má búa til með samspili ytra og innra lífs persónanna enda eru viðburðir
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(action) ekki síður mikilvægir við sögubyggingu en tilfinningalíf. Þessir mótandi atburðir í
lífi Guðrúnar kalla að sjálfsögðu fram flóknar tilfinningar og úrvinnslu þeirra í þáttaröðinni.
Anna gagnrýnir það að hver þáttanna í fyrstu drögunum endar í kyrrstöðu, eða þannig að ekki
skapast spenna fyrir næsta þætti. Þetta get ég tekið undir og hef vonandi náð að finna lausn á
því nú í næstu atrennu. Í stað lokapunktanna úr fyrri drögunum hef ég fært hvern endapunkt
til þannig að áhorfandann grunar hvað gerast muni en fær ekki fullvissu fyrr en í næsta þætti.
Í hverjum þeirra ætti líka að finnast hindrun sem sögupersónan þarf að takast á við í næsta
þætti eins og ég talaði um kafla 5.1.3.
Þáttaskiptingin hefur líka breyst en í síðari drögum geri ég ráð fyrir fjórum þáttum en ekki
þremur. Anna benti réttilega á að annar þáttur væri of yfirgripsmikill í fyrri drögunum. Þeim
þætti hef ég því skipt í tvennt og enda fyrri þáttinn af þeim þar sem Guðrún er á leið heim
eftir heimsókn í fangelsið en Parke bíður hennar í leiguherbergi hennar. Sá seinni fjallar um
dvöl Guðrúnar á heimili Stanley-hjónanna en til að auka spennu í þeim þætti ætla ég að færa
kynni hennar af Henry Holland til í tíma og láta þau eiga sér stað á setri þeirra hjóna. Fjórða
og síðasta þætti hef ég líka breytt á þá leið að persónan Guðrún nær að ljúka þroskaferli sínu
þegar Málfríður Anna kemur til hennar til Kaupmannahafnar. Á þeim punkti er skilið við þær
mæðgur og áframhaldandi samskipti við sögupersónuna Hans greifa úr fyrri drögum hef ég
tekið út í þeim seinni. Þátturinn endar svo á að draumkennda stefinu, sem hefur verið sýnt í
brotum í upphafi hvers þáttar, er lokið: Guðrún, 70 ára, gengur heiman frá sér að
stjórnarráðinu og hnígur þar niður; henni er komið heim og kallað á bæði lækni og ættingja;
Málfríður Anna og Lára dóttir hennar eru hjá Guðrúnu þegar hún deyr.
Í gagnrýninni segir Anna að dauði Guðrúnar sé „[...] auðvitað hin endandlega
niðursveifla.ˮ135 Þessu er ég ekki sammála af nokkrum ástæðum:
1) sögupersónan Guðrún deyr sátt og södd lífdaga og er dauðdaginn því ekki tragískur,
sorglegur kannski en ekki tragískur,
2) áhorfendur vita fullvel að sagan gerist á 19. öld og því ætti andlát sögupersónanna ekki að
koma á óvart,
3) þessi endapunktur á að þjóna þeim tilgangi að leysa áhorfandann undan tilfinningalegri
skuldbindingu sinni við söguna og persónur hennar.136
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Þá hefur Anna eitt og annað út á sögupersónuna Guðrúnu að setja. Henni þykir ótrúverðugt
að sýna Guðrúnu sem „gamla íslenska erkitýpu,ˮ137 alþýðuhetju sem er greind án þess að hafa
fengið formlega menntun. Heimildir um Guðrúnu sýna þó greinilega að svo er í hennar tilfelli
enda ekki sjálfgefið að greind og menntun þurfi alltaf að haldast í hendur.138 Hér þykir mér
Anna draga heldur dapurlega ályktun um greindarfar íslenskra alþýðukvenna allt fram á 20.
öld þegar réttur stúlkna til náms var loksins tryggður. Ég leyfi mér því að halda því fram að
Guðrún hafi verið bæði greind og námfús þó tækifæri hennar til menntunar hafi ekki verið
mörg. Önnu þykir líka ótrúverðugt að Guðrún gerist talsmaður íslenskrar alþýðu því hún hafi
ekki deilt kjörum með henni. Þetta er líka undarleg ályktun því þjónustufólk, eins og Guðrún,
hefur varla talist til æðri stétta samfélagsins, ekki fremur á 19. öld en þeirri 21. Það hversu
ötul talskona alþýðunnar Guðrún er læt ég ráðast á síðari stigum handritaskrifanna en hún er
óumdeilanlega af þeirri stétt.
Lífsbarátta Guðrúnar fer einnig fyrir brjóstið á Önnu. Hún heldur því fram að barátta
Guðrúnar við fátækt og erfiðar aðstæður muni fæla áhorfendur frá henni.139 Ef til vill hef ég
lagt of mikla áherslu á þennan barning í fyrstu drögum efnislýsingarinnar en ekki næga á
ævintýraþrá hennar og léttari tilfinningar. Ég reyni að finna betra jafnvægi í öðrum drögum
en finnst ég þó knúin til að minna á að ótal dáðar sögupersónur þurfa að kljást við stigvaxandi
eymd í sögum sínum án þess að áhorfendur, -heyrendur eða lesendur fælist frá.140 Ég vil
gjarnan nýta tækifærið sem felst í að segja þessa sögu til að sýna öfgafullan mismun á kjörum
aðals og alþýðu. Eins og kemur fram í kafla 4.1.2, getur skálduð saga ekki verið ígildi
sagnfræði þó hún sé byggð á heimildum en trúverðug umgjörð og aðstæður, einnig byggðar á
sagnfræðilegum heimildum, geta miðlað anda tímans á þann hátt að áhugi og skilningur
áhorfenda dýpki. Í sama kafla minnist ég líka á nauðsyn þess að geta speglað samtíma sinn í
fortíðarmynd sem dregin er skýrum og einföldum dráttum. Hér gefst því t.d. gullið tækifæri
til að opna augu fólks fyrir breikkandi gjá milli ríkra og fátækra í samtímanum.141
Þá helgar Anna kynverunni Guðrúnu einn kafla og varpar fram þeirri spurningu hvort „ógiftar
kvenhetjur [verði] að vera skírlífar til að vera sympatískar.ˮ142 Önnu þykir annars vegar of
mikið af karlmönnum í lífi Guðrúnar en hins vegar of lítið af kynlífi. Í kafla 4.2 talaði ég um
136

Sjá umfjöllun í kafla 5.1.
Anna Th. Rögnvaldsdóttir. Sjá viðauka.
138
Sjá t.d. rit Önnu Agnarsdóttur og Andrew Wawn um ævi Guðrúnar.
139
Anna Th. Rögnvaldsdóttir. Sjá viðauka.
140
Sjá t.d. kvikmyndir í heimildaskrá handrits.
141
Sjá umfjöllun í kafla 4.1.2.
142
Anna Th. Rögnvaldsdóttir. Sjá viðauka.
137

48

þá sprengingu sem varð í ritun og kvikmyndun sögulegra skáldsagna á sama tíma og önnur
bylgja femínisma skellur yfir upp úr 1970. Bókmenntir þessa tíma fjölluðu oft um kynlíf og
kynvitund sögupersóna á mun opinskárri hátt en áður hafði verið gert. Í flokki sögulegra
skáldsagna var tækifærið nýtt til að skapa sterkar kvenhetjur sem gerðu uppreisn gegn
þrúgandi umhverfi sínu meðal annars í gegnum kynlíf.143 Ef til vill er það þetta sem Anna
saknar í efnislýsingunni; hinnar sterku konu sem er kynferðislega sjálfstæð.
Vangaveltum um kynveruna Guðrúnu vil ég fá að svara í nokkrum liðum:


Myndin af sterku, kynferðislega sjálfstæðu konunni á ekki við í þessu tilfelli því hér
er um að ræða nálgun í anda þriðju bylgju femínisma. Kynjavíddinni verður beitt á
meðvitaðan hátt til að skilja betur uppbyggingu samfélagsins og mótun kyngervis á
tíma þessarar sögu.144 Til að geta verið trúr heimildum um samtíma hinnar
raunverulegu Guðrúnar þarf að sýna kyngervismótun konu í upphafi 19. aldar. Að
sjálfsögðu er ekki hægt að segja til um það hver raunveruleiki sjálfrar Guðrúnar var en
eins og fjallað var um í kafla 4.1.2 getur þáttaröð af þessum toga aldrei sýnt
sannleikann heldur aðeins hugmynd um sannleika í tengslum við heimildir. Mér þykir
því áhugaverðara að skoða hvaða höft og hugmyndir um siðgæði gætu hafa haft áhrif
á kynhegðun kvenna þessa tíma en að varpa hugmyndum 8. áratugar síðustu aldar um
frjálslega kynhegðun á sögupersónuna.



Gögnin sem Anna hefur í höndum eru efnislýsingar mínar á þáttunum. Efnislýsingin
er stutt lýsing á efni þáttanna;145 aðalpersónum þeirra og atburðarás. Kynlíf Guðrúnar
drífur hins vegar sjaldnast atburðarás þáttanna áfram. Í síðasta þætti eru það reyndar
afleiðingar kynlífs hennar sem hafa áhrif á framvinduna en þó ekki kynlífið sjálft. Það
er ekki af tepruskap sem kynlífi er sleppt úr efnislýsingunni heldur vegna þess að það
þarfnast ekki rýmis þar nema það hafi afdrifarík áhrif á framvindu söguþráðarins.



Anna gagnrýnir, eins og fyrr sagði, að þáttunum væri skipt niður eftir þeim
karlmönnum sem hefðu mest áhrif á Guðrúnu hverju sinni. Hún vill þó einnig setja út
á það að minnst er á atvinnu Guðrúnar og þykir það merki þess að hún sé skilgreind út
frá þessum sömu karlmönnum. Ég minntist á það fyrr í þessum kafla að
þáttaskiptingin er ekki hugsuð út frá þessum karlmönnum heldur lífsmótandi
atburðum í lífi Guðrúnar. Það að segja frá atvinnu Guðrúnar er einmitt hluti af því að
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komast frá þeirri leiðu hefð að skilgreina konur fyrst og fremst út frá hjúskaparstöðu
þeirra, þ.e. sem kynferðislegt viðfang karlmanna.146


Að lokum væri ekki úr vegi að velta fyrir sér hvort gagnrýndandi hefði séð ástæðu til
að skrifa heilan kafla um kynveruna Jörgen Jörgensen, hefði hann verið í
aðalhlutverki.147

Það að vinna með verkið út frá gagnrýni sem þessarri gaf mér tækifæri til að líta á það úr
ákveðinni fjarlægð og sjá þannig hvað þurfti að teikna skýrari dráttum, hverju var ofaukið og
hvað vantaði upp á til að skýra betur sýn mína. Þegar á heildina er litið finnst mér að
gagnrýnin hafi fyrst og fremst gefið mér tilefni til að skoða ákvarðanir mínar á ný en í
flestum tilfellum styrkti sú skoðun þær ákvarðanir sem ég hafði þegar tekið enda samræmdust
þær heildarsýn minni á verkið, nálgun og efnistök.
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6 LOKAORÐ
6.1 Rannsóknarspurningum svarað
Rannsóknarspurningin sem greinargerð þessi byggir á er: Hvernig er hægt að nýta
sögulegan efnivið til að skapa heildstætt verk á forsendum frásagnarlistar í
kvikmyndaformi?
Þessa spurningu greindi ég svo niður í þrjá þætti:


Hvaða heimildaöflun þarf að eiga sér stað til að hægt sé að vinna verkið á trúverðugan
hátt?



Hvernig er hægt að sætta og samræma kröfur sagnfræðinnar og kröfur
frásagnarlistarinnar?



Hvaða máli skiptir að aðalpersónan er kona og sjónarhornið er hennar?

Ég tel að rannsóknarvinna mín gefi mér forsendur til að draga eftirfarandi ályktanir:
6.1.1 Heimildaöflun fyrir skáldaðan heim
Við gerð efnis af því tagi sem hér um ræðir þykir mér sýnt að bæði víðfeðm og sértæk
heimildaöflun sé nauðsynleg. Heimildaöflunin þarf að ná til alls þess sem á að móta
söguheiminn og um leið þarf að leita heimilda sem lúta að þeim atburðum og athöfnum sem
eiga sér stað innan hans. Til að skapa söguheiminn þarf bæði að afla upplýsinga um
stjórnmála-, viðskipta- og menningarsögulega atburði sem höfðu áhrif á líf fólks á
söguslóðunum á fyrri hluta 19. aldar og sértækari upplýsinga um daglegt líf, s.s. klæðaburð,
kurteisisvenjur, stéttaskiptingu, siðferðishugmyndir, hreinlætisvenjur, matarmenningu og svo
mætti lengi telja.
Víðtæk heimildaöflun um persónuleika og lífsviðburði viðfanga sögunnar er mikilvæg en þó
er enn mikilvægara að gera sér grein fyrir því að þessar heimildir geta aldrei orðið annað en
brotakenndar og geta ekki dregið upp þá heildarmynd sem miðillinn kallar á. Þennan
fyrirvara er nauðsynlegt að hafa á við skoðun á sögupersónum sögulegra skáldsagna því eins
og ég bendi á í kafla 5.4.1: „[...] eru þessar persónur ekki lengur þær sjálfar heldur tilvísun í
sjálfar sig og miðlarar bæði sögu sinnar og annarra í samtíma sínum.ˮ Þannig skiptir t.d.
minna máli hvort Guðrún þvoði þvott þann 22. júní 1809 en það hvernig þvottur var þveginn
á þessum tíma samkvæmt þeim heimildum sem til eru, skyldi slík athöfn vera sýnd á
skjánum.
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Meðferð þeirra lífsviðburða, sem væntanlega urðu til þess að kveikja áhugann á persónunni,
er líka vandasöm. Yfirleitt eru lífsviðburðirnir það flóknir á allan hátt að illmögulegt er að
gera þeim nákvæm skil í því formi sem miðill sagnaþulsins kallar á. Þar virðist mér sem þurfi
að huga vel að kjarna og boðskap þess sem höfundur vill koma til skila með frásögn sinni af
þeim.Það þarf að finna leið til að setja saman lýsingu á atburðunum sem kemur kjarnanum
eða boðskapnum til skila í samræmi við kröfur frásagnarlistarinnar um form og uppbyggingu.
Til að uppfylla kröfur miðilsins gæti þurft að einfalda og hagræða þeim atburðum sem
heimildir segja frá til þess að geta komið inntaki þeirra til skila til áhorfenda og -heyrenda.
Hvert skref sýnist mér þó best að taka með tilliti til þeirra heimilda sem fyrir liggja.
Þegar kemur að því að umbreyta raunverulegum persónum í sögupersónur þarf að gæta þess
að skoða sem víðtækastar heimildir og nálgast verkefnið af virðingu. 148 Heimildir geta hins
vegar aldrei sagt höfundi allt sem þarf að vita um persónuna til að geta uppfyllt kröfur
miðilsins um persónusköpun. Þessar heimildir þarf því að nýta, með varúð, virðingu og
nákvæmni, til að skapa sögupersónu sem er byggð á hinni raunverulegu. Eins og ég talaði um
í kafla 3.3, gefa heimildirnar aðeins brotna og máða spegilmynd af persónunni sem eitt sinn
var. Bæði hin raunverulega persóna og raunverulegar aðstæður hennar eru okkur horfnar og
allt endurlit hlýtur því að kalla á túlkun, bæði á persónunni og aðstæðunum. Sú túlkun byggir
á skilningi höfundar á þeim heimildum sem hann hefur undir höndum og skuldbindingu hans
við þá sögu sem hann telur sig þurfa að koma til skila.
6.1.2 Sættanlegar kröfur eða málamiðlun?
Líklega mætti halda því fram að hinar ólíku kröfur sagnfræðinnar og sagnaþulsins um nálgun
á viðfangsefni verði aldrei fullkomlega sættar. Þessar greinar eru í eðli sínu ólíkar og gera þar
með ólíkar kröfur sem hverjar um sig eiga jafn mikinn rétt á sér innan síns sviðs. Sem
fræðigrein gerir sagnfræðin kröfur um hlutleysi en list sagnaþulsins gerir kröfur um
hluttekningu. Svo má auðvitað deila um réttmæti slíkra krafna og eins það hvort og hvernig
tekst til um slíkt.149 Þessar ólíku greinar skarast hins vegar bæði þegar sagnfræðilegar
heimildir eru nýttar til listsköpunnar og eins þegar litið er á list sem sagnfræðilega heimild,
þ.e. þegar listafólk túlkar sagnfræði og sagnfræðingar túlka list.
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Aðlögun sögulegra skáldsagna að kröfum sjónvarps eða kvikmynda sem sagnaþuls er háð
vali og túlkun í flóknu ferli, ekki síst vegna þess fjölda ólíkra fagstétta sem að framleiðslunni
standa. Miðillinn gerir líka kröfu um einfaldaða, línulega útgáfu sögunnar, með áherslu á
persónur, uppbyggingu og skilaboð efnisins, sem hvetur áhorfendur til tilfinningalegrar
samsömunnar og tengingar.150 Með málamiðlun sérfræðiþekkingar bæði sagnfræðinga og
kvikmyndagerðarfólks væri hægt að nýta þau tækifæri sem nýmiðlarnir bjóða upp á til
þekkingarmiðlunar og upplifunar í senn.151 Sagnfræðingar geta með sérþekkingu sinni
stuðlað að því að innri heimur skálduðu sögunnar stangist ekki á við þá vitneskju sem þeir
búa yfir á meðan kvikmyndagerðarfólk nýtir sérfræðiþekkingu sína til að búa til listaverk sem
lýtur lögmálum miðilsins.152
6.1.3 Hvaða máli skiptir kvenlægt sjónarhorn?
„Sherlock Holmes gets to brilliant, solitary, abrasive, Bohemian, whimsical, brave, sad,
manipulative, neurotic, vain, untidy, fastidious, artistic, courteous, rude, a polymath
genius. Female characters get to be Strong.ˮ153

Hér lýsir Sophia McDougal fjölbreyttum eiginleikum karlpersónu í vinsælli kvikmynd og ber
saman við afar snautlega lýsingu á eiginleikum framúrstefnulegustu sort kvenpersóna sem
meginstraums kvikmyndir bjóða upp á um þessar mundir. Birtingarmynd kvenpersóna í
nýmiðlum gefur tilefni til að ætla að konur séu aðeins um 30% mannkyns; væru flestar á
aldrinum 21 - 39 ára; og hefðu takmarkaðan smekk, rétt, áhugasvið, getu og tækifæri í
lífinu.154 Þær eru líka gjarnan „ofur-kynþokkavæddarˮ (hypersexualized) en með því er átt
við að þær eru látnar uppfylla staðlaða fegurðarímynd og leggja áherslu á kynþokka með
klæðaburði (eða skorti á klæðnaði). Kvenpersónur eru líka yfirleitt skilgreindar út frá
sambandi sínu við karlpersónurnar155 en ekki út frá t.d. atvinnu sinni eða hæfileikum eins og
á yfirleitt við um karlpersónurnar.156 Kvenpersónum er þannig oft troðið í tvívíð, stöðluð
kyngervishlutverk sem greina má í þrjá flokka: Meyjan, óspjölluð og saklaus; móðirin eða
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maddonnan og svo hóran, lauslát og syndug. Þessi kyngervishlutverk eru vel þekkt úr
menningarsögunni.157
Þá er áhyggjuefni hversu oft kvenpersónur eru aðeins nýttar sem hlutgerðar stiklur í
framvindu söguþráðar karlpersóna. Þær birtast þá sem innantómar staðalmyndir eða
auðþekkjanlegt bragð til að mynda spennu í söguþræði og jafnvel aðeins til þess að vekja
samúð með karlpersónunni.158 Kannanir sem sýna marktæka aukningu kyngervisfordóma
(sexism) stórnotenda nýmiðla ættu því ekki að koma neinum á óvart, 159 né heldur það að
skortur á og smættun kvenfyrirmynda geti leitt til þess að áhorfendur dragi þá ályktun að
sögur kvenna séu minna virði en sögur karla. 160
Af ofangreindu dreg ég þá ályktun að mikil þörf sé á efni sem sýnir kvenlægt sjónarhorn,
fjallar um sögur kvenna og rannsakar hvað það er sem hefur mótað og heft
kyngervishugmyndir fyrri tíma. Slíkt efni þyrfti líka að spegla þessi sömu vandamál nútímans
og gefa áhorfendum tækifæri og tilefni til að velta fyrir sér hvort eitthvað hefur breyst;
batnað, versnað eða staðið í stað. Ég vil fá að sjá kvenhetju sem fær að sýna
mótsagnarkenndar tilfinningar, hefur hæfileika á fleiri en einu sviði og er gefið rými til að
vera hún sjálf án þess að vera um leið fulltrúi allra kynsystra sinna.
6.2 Lokaorð
Sjónvarpsmiðillinn er nánast orðinn að fjölskyldumeðlimi í hinum vestræna heimi og segja
má að í gegnum hann fari fram einhver víðfeðmasta útbreiðsla ímynda og skilaboða í sögu
mannkyns. 161 Það mætti halda því kinnroðalaust fram að þessi miðill væri aðal sagnaþulur
okkar tíma og læsi á miðlunaraðferðir hans því útbreiddasta form læsis meðal
sjónvarpsvæddra þjóða. Þessi miðlunarleið getur smogið gegnum öll landamæri, bæði
eiginleg og óeiginleg, t.d. milli aldurshópa, stétta, trúarhópa, landa og jafnvel heimsálfa.
Þennan áhrifaríka miðil er hægt að nýta til margs góðs og þar felast tækifæri til að örva áhuga
almennings á efni sem hann hefði ef til vill ekki leitt hugann að annars.
Miðlun sögulegs efnis í gegnum sjónvarp býður upp á nánd og persónulega tengingu sem
ekki fæst t.d. með ópersónulegri þjóðarsögu sem kennd er í fjölmennri skólastofu. Með
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umbreytingu þess úr texta í myndrænt form er áhorfendum gert kleift að samsama sig því og
líða eins og þeir séu nokkurs konar þátttakendur í því.
Þegar efnið sem um ræðir er sögulegt skáldverk þarf að hafa í huga að sem sagnaþulur lýtur
miðillinn ákveðnum lögmálum um uppbyggingu sögu, persónusköpun og boðskap, rétt eins
og á við um frásagnarlist í öðrum miðlum. Sögulegt skáldverk sem miðlað er gegnum
sjónvarp er ekki sagnfræði heldur listaverk með tilvísun í heimildir. Eins og ég segi í kafla
4.1.2 getur kvikmyndað efni aldrei sýnt annað en heim sem líkist því sem var, því þar er
óumflýjanlega um að ræða samantekt, endurgerð, alhæfingu og tákngervingu fortíðarinnar
umbreyttu í listrænt form.162
Til að sögulegt skáldverk geti staðið undir nafni þarf það að nýta hugmyndir, heimildir og
orðræðu sagnfræðinnar. Þó þarf að hafa í huga að skáldverkið er einungis tilvísun í þessar
hugmyndir, heimildir og orðræðu um fortíð en ekki raunsönn endurgerð hennar.163 Öll miðlun
sagnfræðilegra heimilda hlýtur að byggja á meðvituðu vali sem aftur litast af orðræðu
samtímans. Þegar um er að ræða sögulegt skáldverk helgast valið jafnframt af forsendum
miðilsins.164 Hver miðlunarleið hefur sín tækifæri og takmarkanir sem þarf að huga að. Til að
efniviðurinn geti blómstrað þarf að móta hann og slípa svo hann falli að lögmálum þess
farvegs sem honum er ætlað. Í meðförum sagnaþuls verða sagnfræðilegar heimildir að eins
konar hliðar-sögu, sem ekki ætti að líta á sem hluta fræðigreinarinnar heldur sjálfstætt
listaverk sem segir annars konar sannleika í gegnum skáldskap.165
Söguleg skáldsaga getur aðeins sýnt veröld sem aldrei var.
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164
Sjá umfjöllun í kafla 6.1.2.
165
Robert A. Rosenstone. The Historical Film: Looking at the Past in a Postliterate Age. Bls. 55-62.
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Drottning elds og ísa
Dagbók
Maí:
Ég sótti útvarpsþættina Drottning hundadaganna eftir Pétur Gunnarsson úr Sarpinum hjá
ruv.is. Þættirnir eru mjög vel uppbyggðir og nákvæm lýsing á þessum pólitísku
umbrotatímum. Hins vegar er lítið talað um sjálfa drottninguna sem þættirnir draga nafn sitt
af. Það er lítið minnst á Guðrúnu fyrr en í 6. þætti og jafnvel þar er umfjöllunin í minna lagi
enda lítið vitað um hana.
###
Ég fór á Bókasafn Kópavogs og fékk þar þrjár bækur:


Íslands kóngur; sjálfsævisaga Jörundar hundadagakonungs e. Jörgen Jörgensen



Jörundur hundadagakóngur e. Rhys Davies



Konungur hundadaganna e. Sarah Bakewell

Það var lítið á þessum bókum að græða hvað varðar upplýsingar um Guðrúnu en á hana er
ekki minnst nema tvisvar í bókinni eftir Söruh Bakewell og ekkert í hinum. Bækurnar geta þó
verið gagnlegar til að setja niður atburðarrás valdaránstilraunarinnar og almennt um lífið í
Reykjavík um 1809.
###
Ég ákvað að athuga hvort eitthvað stæði um Guðrúnu í Íslendingabók og rakti þar saman ættir
okkar.
Guðríður Ólafsdóttir
1661 - 1730
Einar Halldórsson
Jórunn Einarsdóttir
Jórunn Þorsteinsdóttir
Þorsteinn Kúld Jónsson
Markús Kristján Þorsteinsson Kúld
Ingibjörg Þóra Kristjánsdóttir Kúld
Gestur Þorgrímsson
Ragnheiður Gestsdóttir

Halldór Þorláksson
1661 - 1707

1702 - 1767
1728 - 1795
1769 - 1834
1807 - 1859
1849 - 1931
1877 - 1952
1920 - 2003
1953

Valgerður Halldórsdóttir
Helga Ólafsdóttir
Málmfríður Einarsdóttir
Guðrún Einarsdóttir
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1705 - 1767
1737
1763 - 1841
1790

Kolbrún Anna Björnsdóttir
Þórdís Ylfa Viðarsdóttir

1974
1994

© 1997-2013
Íslensk erfðagreining ehf og
Friðrik Skúlason ehf
Allur réttur áskilinn

Einar Jónsson

1760 - 29. nóvember 1845

Var í Götuhúsi, Reykjavíkursókn, Gull. 1801.
Húsmaður í Þingholti. Reykjavíkursókn, Gull.
1816. Í Sýsl.I.290 er hann sagður sonur Jóns
Jónssonar nokkurs.
Málmfríður Einarsdóttir 9. ágúst 1763 - 27. júlí 1841 „Giftist syðra“, segir Espólín. Húsfreyja í
Götuhúsi, Reykjavíkursókn, Gull. 1801.
Húsfreyja í Þingholti, Reykjavíkursókn, Gull.
1816.
Guðrún Einarsdóttir
1790
Var í Götuhúsi, Reykjavíkursókn, Gull. 1801.
Vinnukona í Skeelshúsi, Reykjavíkursókn, Gull.
1816.„ Hundadagadrottning“, fylgikona Jörgens
Jörgensens á meðan hann dvaldi hér árið
1809..

###
Ég leigði myndirnar Pride and Prejudice og Northanger Abbey gerðar eftir samnefndum
bókum Jane Austen. Bækur Jane Austen gerast á svipuðum tíma og Guðrún var hjá Stanleyfjölskyldunni á setri þeirra í Cheshire. Mig langaði að skoða hvernig tekist hefur til með
kvikmyndun á verki frá þessu tímabili. Satt að segja voru vonbrigði að sjá hvernig farið var
með Pride and Prejudice í þessari útgáfu (frá 2005, með Keiru Knightly í aðalhlutverki).
Myndin var gjörsamlega karakterlaus. Þegar ég skoðaði upphaf beggja myndanna og bar
saman, fannst mér ég sjá að það sem skemmir fyrir P&P er að aðalpersónan (Elizabeth) er
algjörlega ómótuð. Í N.A. er aðalpersónan (Catherine) nýtt til að leiða inn í söguna og hún er
máluð skýrum dráttum frá upphafi. Þetta er klárlega eitthvað til að hafa bakvið eyrað við
skrifin en auðvitað liggur ábyrgðin líka hjá leikstjóra og leikara.
###
Ég hitti leiðbeinandan minn, Höllu Kristínu Einarsdóttur, í kaffi til að ræða verkefnið og
framvinduna á því. Fundurinn var mjög gagnlegur. Halla Kristín benti mér á að skoða
myndina En kongelig affære þar sem sögulegir atburðir eru færðir yfir í kvikmyndaform. Við
ræddum um uppsetningu á handritinu og gagnlegar bækur í því tilliti.
###
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Ég fékk fleiri bækur á bókasafninu:


Söguslóðir. Rit til heiðurs Sigríði Th. Erlendsdóttur sagnfræðingi sem í er greinin:
Hundadagadrottningin heldur út í heim 1812 - 1814 e. Önnu Agnarsdóttur



Ferð um Ísland 1809 e. William Jackson Hooker



The Iceland Journal of Henry Holland 1810 e. Henry Holland



Ritun kvikmyndahandrita e. Önnu Th. Rögnvaldsdóttur



Öldin sem leið



Kaupstaður í hálfa öld 1786 - 1836



Dulsmál 1600 - 1900 í ritstj. Önnu Agnarsdóttur, Már Jónsson bjó til prentunar
###

Mér datt í hug að athuga hvort ég gæti fundið einhverjar vísbendingar um ár Guðrúnar í
Kaupmannahöfn gegnum dönsk manntöl. Í rafrænu manntali, sem er unnið í sjálfboðavinnu,
fann ég eina Guðrúnu sem gæti verið sú rétta. Reyndar eiga upplýsingarnar að vera úr
manntali frá 1850 og þessi Guðrún sögð 50 ára þar, en hin rétta Guðrún ætti að vera 60 ára.
Eitthvað gæti hafa misfarist við skráninguna eða þetta gæti verið önnur Guðrún Johnsen.
Þriðji möguleikinn er að Guðrún hafi yngt sig um 10 ár af einhverjum ástæðum. Ég hef þó
ekki fundið hana í skönnuðu afriti af þessu manntali. Málfríði, dóttur Guðrúnar, finn ég ekki
skráða með sama heimilisfang.
Kilde:

FT-1850

Navn:

Gudrund Johnsen Køn:

K

Alder:

50

Ugift

Erhverv:

sÿening

Fødested:

Reikevig paa Island

Sogn:

Rosenborg Kvarter Herred:

København (Staden)

Amt:

København

Rosenborg

Husstands-/familienr: 830
Antal familier/hus:

20

Indtastningsnr:

B6870

Kildehenvisning: 262

Civilstand:

Stednavn:

Matr.nr/adresse: Aabenraa 223, 3 die sal til højre

8741

Løbenr.:

###
Er þetta hugsanlega dóttir Guðrúnar, Málfríður? Þessi Málfríður hefur fæðst árið 1827 u.þ.b.
Þegar Guðrún skrifar Finni Magnússyni 25. febrúar 1845 hefur þessi Málfríður verið 18 ára.
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Guðrún hefði verið á bilinu 35 - 38 ára þegar þessi Málfríður fæðist og 54 - 56 ára þegar hún
biður um aðstoð fyrir hana.
/
Kilde:

FT-1885

Kildehenvisning: 1885/73/84

Navn:

Malfrida Anna Ørum

Køn:

K

Alder:

58

Stilling i husstanden:

Logerende

Civilstand:

Enke

Erhverv:

Haandarbeide

Fødested:

Island
Herred:

København (Staden)
St. Annæ Øster Kvarter

Store Kongensgade (lige

Sogn:

numre)

Amt:

København

Stednavn:

Husstands-/familienr:

18+

Matr.nr/adresse:

Arbejdsplads/-sted:

Kjøbenhavn

Trossamfund:

Folkekirken

Alder v. f. oph. i
København:
Indtastningsnr:

Store Kongensgade 42 Matr. 235
Mellembygn. 3. Sal

13
C9516

Løbenr.:

454

###
Ég leitaði að þessari Málfríði í Íslendingabók enda segir þarna að hún sé fædd á Íslandi og
hafi komið til Kaupmannahafnar 13 ára gömul. Eftirfarandi færsla kom strax upp:
Málfríður Anna Margrét Ásgrímsdóttir 18. júlí 1826 Húsfreyja í Danmörku. Sennilega sú sem var
tökubarn í Þingholti 2, Reykjavík, Gull. 1835.

Ég fletti Málfríði næst upp í kirkjubók til að athuga hverjir væru skráðir foreldrar hennar því
ég var viss um að einhver tengsl væru þarna á milli. Guðrún og hennar fjölskylda voru
einmitt skráð til heimilis í Þingholti 2. Í kirkjubókinni stendur að foreldrar Málfríðar séu
Ásgrímur Hallsson og Guðríður Einarsdóttir, systir Guðrúnar. Er það systurdóttir Guðrúnar
sem hún talar um í bréfunum til Finns Magnússonar árið 1845? Guðrún hefur verið um 36 ára
þegar þessi Málfríður fæðist. Hún gæti varla hafa eignast barn síðar sjálf. Málfríður fer til
Danmerkur þegar hún er 13 ára. Varla er hún þar ein? Hún hlýtur að hafa farið til
móðursystur sinnar. Mér finnst allt benda til þess að þetta sé sú Málfríður sem um ræðir í

66

bréfunum frá 1845. Stúlkan er þar að læra að sauma og árið 1885 er Málfríður skráð sem
saumakona.
Júní:
Ég heimsótti Þjóðskjalasafn nokkrum sinnum í byrjun mánaðar til að leita að upplýsingum í
gögnum þar. Eftirfarandi er það sem fannst við leit í kirkjubókum:
1792 Götuhús:

Einar Jónsson, 33 ára, fermdur, læs og skrifandi, húsmaður
Málfríður Einarsdóttir, 26 ára, do, do, do, hans kona
Guðrún Einarsdóttir, 1 árs, - , - , - , þeirra barn

1793 Götuhús:

Einar 34, Málfríður 27, Guðrún 2

1797 Götuhús:

Einar 37, Málfríður 32, Guðrún 7 (eitthvað skrifað við), Bergþóra 2

1798 Skálholtskot: Einar 38, Málfríður 34, Guðrún 8, Bergþóra 4
1800 Götuhús:

Einar 39, Málfríður 34, Guðrún 9, Bergþóra 4

1801 Götuhús:

Einar 40, Málfríður 35, Guðrún 10, Bergþóra 5

1802 Götuhús:

Guðrún 11 og 1/2 árs og læs, Bergþóra líklega byrjuð að læra

1804 Götuhús:

Einar 46, Málfríður 38, Guðrún 14 (fermd, læs, skrifandi), Bergþóra 9
og 1/2, Guðríður 4

1805 Götuhús:

Einar skráður greindur, Guðrún 15 og 1/2 og eitthvað merkt við hana
sem ég get ekki lesið

1807 Götuhús:

Guðrún 17 ára

1808 Scheelshús:

hér er skráð Guðrún Jónsdóttir 16 ára en Guðrún Einarsdóttir ætti
líklega að vera byrjuð að vinna þar á þessum tíma. Fjölskyldan er öll
skráð í Þingholti en Guðrún ekki með þeim.

1809 Þingholt:

Einar, Málfríður og Guðríður skráð í Þingholti en hvorki Guðrún né
Bergþóra sjáanlegar.

1811 og 1812 Savignachshús:

Guðrún skráð sem húsjómfrú bæði árin.
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1815 Þingholt:

Guðrún 24 ásamt foreldrum og Guðríði

1816 Scheelshús:

Guðrún 24

Eftir þetta finn ég Guðrúnu hvergi og hef þó leitað að henni í hverju húsi í Reykjavík í
kirkjubókunum.
1824 Þingholt 7:

Ásgrímur 26, Guðríður 24, María Guðrún 0

1828 Þingholt 7:

Ásgrímur, Guðríður og Málfríður en ekki María Guðrún

1832 Þingholt 2:

Einar 79, Málfríður 69, Málfríður 7 (tökubarn)
###

Samkvæmt kirkjubókum og ættartölum er Málfríður annað barn Ásgríms og Guðríðar. Eldri
systir hennar, María Guðrún, er fædd 1824. Í manntali 1835 er Málfríður skráð til heimilis
með Málfríði, ömmu sinni, í Þingholti 2, sem tökubarn. Ásgrímur, Guðríður og María Guðrún
eru hins vegar skráð til heimilis að Mannskaðahóli í Skagafirði. Börnin eru líka orðin fleiri:
Hallur, Guðrún og Einar.
Ásgrímur Hallsson

1798 - 1865

Guðríður Einarsdóttir

1800 - 1875

María Guðrún Ásgrímsdóttir

23. júní 1824 - 1904

Bóndi á Mannskaðahóli á
Höfðaströnd. Var á
Ystugrund, Flugumýrarsókn,
Skag. 1801. Bóndi á
Vatnsenda, Höfðasókn,
Skag. 1845. .
Var í Götuhúsi,
Reykjavíkursókn, Gull.
1801. Bjó í Þingholti,
Reykjavíkursókn, Gull.
1816. Húsfreyja á
Vatnsenda, Höfðasókn,
Skag. 1845. Var í Hömrum,
Mælifellssókn, Skag. 1870.
Var á Mannskaðahóli,
Höfðasókn, Skag. 1835.
Húsfreyja á Hömrum í
Tungusveit, Skag. Var á
Hömrum, Mælifellssókn,
Skag. 1890. .

Málfríður Anna Margrét Ásgrímsdóttir 18. júlí 1826

Húsfreyja í Danmörku.
Sennilega sú sem var
tökubarn í Þingholti 2,
Reykjavík, Gull. 1835.

Hallur Ásgrímsson

Var í foreldrahúsum á
Vatnsenda, Höfðasókn,
Skag. 1845. Grænlandsfari.
Verslunarstjóri á
Sauðárkróki. Fluttist til
Vesturheims 1883 og dó
þar.

1829
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Guðrún Ásgrímsdóttir

Einar Ásgrímsson

1830

Var fósturbarn í Hvammi,
Hólasókn, Skag. 1845.
Húsmaður í Hringsdal,
Höfðasókn, S-Þing. 1870.
Húsfreyja, lifir á fjárrækt,
ekkja, á Þverá,
Þönglabakkasókn, Þing.
1880.
29. ágúst 1834 - 6. október 1914 Bóndi víða, síðast á
Arnarstöðum í Sléttuhlíð,
Skag. Var í foreldrahúsum á
Vatnsenda á Höfðaströnd,
Skag. 1845.

Í manntalinu 1840 er Málfríður skráð sem 15 ára vinnukona í Þingholti 7.
###
Spurningarnar sem nú leita á mig eru þessar:


Hvað þýddi að vera þerna í Klúbbnum?



Þegar Jörundur (í bréfunum 1812) segir Guðrúnu vilja lifa siðsömu lífi, hverjar eru þá
hennar fyrri syndir?



Vinnur hún hjá Savignac eða í Scheelshúsi þegar Holland kemur til landsins (1810)?



Hversu náið gæti samband hennar og Holland hafa verið?



En hennar og Savignac?



En hennar og Parke?



En hennar og Jörundar?



Hvernig er hægt að nálgast öll bréfin?



Hvenær er líklegt að Guðrún hafi farið til Danmerkur?



Gæti Málfríður verið dóttir hennar þótt hún sé skráð sem systurdóttir hennar?



Hvers vegna er Málfríður Anna skilin eftir hjá ömmu sinni þegar fjölskyldan fer
norður (Ásgrímur, Guðríður og María Guðrún - og e.t.v. eitthvað af hinum
börnunum)?



Hvers vegna fer Málfríður Anna til Danmerkur þegar amma hennar deyr en ekki til
fjölskyldunnar fyrir norðan? Guðrún virðist ekki vera neitt betur í stakk búin að taka
við henni en Guðríður. Bergþóra er líka skráð húsfreyja í Reykjavík - hvers vegna
ekki til hennar?



Hvar og hvernig er hægt að fá meiri upplýsingar (helst án þess að þurfa að fara til
Danmerkur og Bretlands)?
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###
Ég heimsótti Önnu Agnarsdóttur, sagnfræðing, til að ræða við hana um Guðrúnu og lífshlaup
hennar. Mér datt í hug að hún gæti bent mér á frekari heimildir og e.t.v. svarað einhverjum af
spurningunum að ofan. Anna tók mér mjög vel og spjallaði heillengi við mig. Hún benti mér
á að hafa samband við Pétur Gunnarsson þar sem hann gæti lumað á frekari upplýsingum.
Hún bað mig að passa vel upp á heimildaskrá og þakka þeim sem þakka skyldi. Hún gaf mér
bókina Kvennaslóðir að skilnaði og áritaði hana fyrir mig.
###
Ég heimsótti Pétur Gunnarsson, rithöfund, og var einstaklega vel tekið. Við spjölluðum lengi
dags um sameiginlegt áhugamál okkar - Guðrúnu Einarsdóttur Johnsen og hennar lífshlaup.
Pétur hafði eftir Önnu að líklega hefði Guðrún gifst Óla Sandholt en upplýsingarnar voru víst
eitthvað óljósar. Ég kannaði málið og komst að því að Óli Sandholt hefði verið giftur
Guðrúnu Árnadóttur Johnsen Sandholt (1793-1862). Ég gat upplýst bæði Pétur og Önnu um
það sem ég hafði fundið um Málfríði Önnu. Pétur renndi gegnum bréfin til Finns
Magnússonar frá 1845 og sá að þar stóð í raun ekkert um að Málfríður væri dóttir Guðrúnar
þó að við hefðum öll gert ráð fyrir því upphaflega. Hann gat sagt mér hver dánardagur
Guðrúnar var og hvaðan hún var grafin:
Guðrún Johnsen, 29. október 1860 - jarðsungin þann 3. nóvember frá Vor Frelsers Kirke. Ég
fann færsluna í kirkjubókinni gegnum Dansk Demografisk Database:

###
Eitt kvöldið prófaði ég að slá inn Málfríður Örum sem leit í Google. Sú leit bar þann árangur
að ég datt niður á lista frá safnadögum hjá Þjóðskjalasafni. Í kassa með bréfum til Jóns
Sigurðssonar liggur bréf frá Málfríði Örum - E.10 Jón Sigurðsson, bréf til Jóns Sigurðssonar:
(9) Málfríður Örum, Khöfn 1871.
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Ég fór á Þjóðskjalasafnið um leið og það opnaði næsta morgun og fékk að handleika og
ljósrita bréfið. Skriftin er einstaklega falleg en það er erfitt að lesa í hana. Ég þarf að leita til
sérfræðings með að fá ráðið almennilega úr því en það sem ég skil er eftirfarandi:
JS
Herr J. Sigurdsohn
Idet jag har tilladt mig at forvende mig til Dem, om De ikke kunde og vilde bevise mig den
store tjenste at laane mig 10 Rdale; som jeg vil betale Dem tilbage med mindre Betaling om
Ugen --- --- nu --- ----- ----- til den unge --------- som --- nu --- ----- og ---- ------- ----- til to ----- og tilmed --- ------ --- --- at af -----. Lára Confirmeres den 2 April og ------ ----- noget ---Toj til --- der --- efter Confirmationen skal i lære i Nykjöbing paa Sjælland. I det ---- dersom
det er Dem muligt
Ég reyni að fylla í eyðurnar eftir því sem fram líða stundir. En það er þó ljóst af því sem ég
hef skilið að Málfríður er hér að biðja Jón um að lána sér 10 ríksdali sem hún mun borga
honum tilbaka í smærri skömmtum. Lára á að fermast þann 2. apríl og fer eftir það til
Nyköping á Sjálandi.
Samtlige personer i husstanden
København, København (Staden), Store Kongensgade (lige numre), St. Annæ Øster Kvarter, Store
Kongensgade 42 Matr. 235 Mellembygn. 3. Sal, 18+, FT-1885
Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden: Erhverv:

Fødested:

Malfrida Anna Ørum

58

Enke

Logerende

Haandarbeide

Island

Laura Marie Ørum

18

Ugift

Logerende

Haandarbeide

Kjøbenhavn

Under 1 Aar Ugift

Logerende

Carla Elisabeth
Andersen

Fátækrahjálpin:
http://ksa.kk.dk/finddinslagt/materiale/FVH_1881-1887L-OE.pdf

Örum, Malfridur Anna Marg. enke 17/7 '26, Island Indb. Sj.Ö. 6/84
###
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Kjøbenhavn

Ég fann dánarvottorð Málfríðar Önnu Margrétar Örum í skjalasafni lögreglunnar í
Kaupmannahöfn (http://www.politietsregisterblade.dk/):

Málfríður hefur látist á Almindelig Hospital þann 1. maí 1893. Almindelig Hospital var
hjúkrunar- og öldrunarheimili fyrir fátækt fólk, með 600 "plássum".
###
Ég umritaði 7 bréf Jörundar til Sir Joshep Banks varðandi Guðrúnu og hennar mál í London
1813. Þau eru öll ljósmynduð og ínáanleg á vefsíðu bókasafns Wisconsin háskóla:
(http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTech/HistSciTechidx?type=header&id=HistSciTech.BanksJ&isize=M).
Bréfin setti ég í tímaröð og geymi í sér skjali. Á sama stað er hægt að nálgast önnur bréf til
Sir Joshep Banks varðandi mál Guðrúnar og þau er ég nú að reyna að ráða í. Bréfin eru frá
herra Horneman, umboðsmanni Dana á Englandi í stríðinu:
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http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTech/HistSciTechidx?type=div&did=HistSciTech.BanksJ.i0055&isize=M
###
Ég sótti fleiri bækur á bókasafnið. Bókastaflinn er orðinn mannhæðarhár! Ég þarf að eiga
mynd af þessu.
###
Ég skrifaði bréfin frá Horneman og Sir John Thomas Stanley upp í tölvu til að geta betur
unnið með þau. Það vantar nokkur orð innan í setningar vegna þess að ég lenti í vandræðum
með að lesa þau. Ég verð að liggja betur yfir þessum bréfum síðar. Þær helstu upplýsingar
sem ég þarf að nota hef ég fengið þótt orðin vanti.
###
Bréf frá Horneman til Sir Joseph Banks:
London 28 Aug 1813
Right Honourable Sir,
I have just seen Gudrun Johnsen whom I had requested to call on me. She is desirous
of returning to Iceland, under all circumstances you render her an ? ? service in returning her
to her parents. I believe this young person to be ? of ? ? to live an honourable and virtuous
life. She has been very ill, is very poor. Therefore I gave her 1 pound - promised her debt ?5
at her lodgings should be paid. She shed many tears when I mentioned to her your goodness,
and the assistance she could expect from in? to Iceland. I have her promise that she will
proceed to Leith the moment the vessels are known to have arrived. She will ? want a few
warm clothing for the voyage which I have also promised her for you. She speaks highly of
Mr. Savignac's conduct to her - and I have ? with her the unfavourable ?.
###
She cut ? of Mr Parke. - I hope your care of her, will be recommended by a virtuous life and a
dutiful enactment? to her parents, who by no means appear to dissatisfied with her. In faith, I
think she really is virtuous, at least I am certain she is virtuously inclined.
Believe me with the sincerest attachment, (etc)
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###
Gudrun Johnsen has been here today and I gave her an other 1 pound note to
purchase? some linen. I told her to be in (rediness?) for departing. Her request was that some
clothes in pawn for 5 pounds might be taken out. I promised to ? in this subject to you. ?
?shall be followed. She has ? delivered ? bill for ?. I am fearful the whole ? be very expencive
to you ? ? ? greatly ? ?. I'm the ? time allow ? to ? myself with the greatest esteem.
###
London, 7th Sepr.
Right Honourable Sir,
I have had the honour of recieving you letters of the 1st and 2nd ?. Your kind and
benevolent ? with Gudrun Johnsen I should have gladly executed as I think her more innocent
than otherwise in fault but, I begin to fear that it will not be possible this year. She informs
me that to travel great distances over land ? be impossible for her at this time of the year, and
that therefore only a vessel for Ryekevig direct would bring her to her home. Now, I believe
from the information I have obtained that the Orion is the only vessel, going to Ryekevig or
near to Ryekevig, and she appears to have been obliged to ? into a port in Norway to ?.
Therefore I think it not only ?, but impossible, that the vessel will reach its destination this
year. I have informed her that the moment I learn the Orion is arrived, I shall send her word also if the ? should be destined to Ryekewig, which I much doubt. ? this vessel has not been
heard of since she left Copenhagen.
###
In the mean time she has recieved 2 pounds from me as she ? pennyless, and wanted a little
linen which required some time to make. I trust you will not disapprove of this. I must agree
with you ? regard to a letter to Bishop Vidalin on her behalf. Her future ? conduct will with
the attention and kindness you have shewn to her be her surest and best recommendation.
###
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21st Septr 1813
Right Honourable Sir,
Nothing, but a will to give you a full and ample account of every thing has prevented
my answering your favour? of the 10th ? before now.
Gudrun Johnsen has promised me faithfully that she would never again be seen in the
company of Mr. Savignac. ? these circumstances I have paid her lodgings and board to A
Salisfield - 6 pounds, 10 shillings and ? to ? for ? 2 pounds (8.10) for which I enclose receipts
- I shall probably tomorrow give her 5 pounds to redeem her clothes. She speaks highly of her
landlady, and that she is able to provide her with some ? - She has offered to board or lodge
her for 14-/- a week (on account?) of her ? in work. I do not think this very cheap. But
Gudrun says she will charge less, when she has learnt more of the work of an umbrella
maker. I think she might fit the situation of nursery maid, and would be obliged by your
opinion, also if you should have any objection to the Society of Friends of Foreigners in
Distress sharing in the expence of keeping her.
###
I now hope and trust she is half, if not wholly ?, and that she will be true to her promise and
avoid Savignac, who, I find, will be out of the Fleet next week. Gudrun is poorly in health
and she wishes, if you permit it, to go visit the country for a fortnight at the house of a sister
of her landlady. I have asked her the cause of her illness - She attributes it, partly to frettning,
partly to the air, which is so different from that of Iceland.
###
Bréf frá Sir John Thomas Stanley til Sir Joseph Banks:
25 January 1814
Right Honourable Sir,
I have had the honour to recieve your letters of yesterday and today. Mr Sievertsen
has offered Miss Gudrun Johnsen a free passage from Leith to Iceland at my particular
request. He expects to sail in the middle of next month and goes to Ryekevig direct. - She
will follow your directions and shall be provided with everything necessairy for her journey
to Leith. Until the weather changes she does not seem inclined to depart, which is reasonable.
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I fear she will even then have some objection for she appears to me to be fainthearted about
her Icelandic journey.
###
Nú sný ég mér að greinargerðinni og handritsskrifum svo dagbókin verður ekki lengri. Jú,
eitt; ég ákvað að nota forritið Celtx til að skrifa sjálft handritið. Þetta forrit fæst ókeypis á
lýðnetinu og er ætlað til handritaskrifa. Forritið er mjög einfalt og þægilegt í notkun. Í fyrstu
drögum handritsins ætla ég að skrá nákvæmar dagsetningar í senuhausa öðru hvoru þar sem
það annars vegar hjálpar mér að fylgja tímalínunni eða hins vegar skiptir máli upp á t.d.
veðráttu (sem er til skrásetning um).
Reyndar varð það eitt í viðbót; ég bjó mér til myndabanka á lýðnetinu til að geta séð tímabilið
betur fyrir mér: http://pinterest.com/kolbrunanna74/19th-century/ - hér hef ég myndir af
málverkum af nokkrum þeirra persóna sem koma fyrir í sjónvarpsþáttunum, auk tísku
tímabilsins og málverk/myndir af þeim stöðum sem mynda sögusvið þáttanna.
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Drottning elds og ísa
Bréf Jörgens Jörgensens til Sir Joseph Banks
Bréf 1:
(ódagsett)
... Altho' I have no personal favors to ask you for myself yet I am anxious to introduce
an object to your notice who stands much in need of your kindness and assistance. - I had
once the pleasure and the honor to introduce to you two people who without your help must
have been cast away in a strange country, / : I mean the two Taheiteans and I should now
again think myself happy might I obtrude on your goodness, and relate to you the hard case
of a nature of a much colder climate to an that of Thaheite. - The person I allude to is a young
woman from Iceland under the name of Gudrun Johnsen, who came over here from Iceland in
the same vessel with Mr Parke and Mr Savignac. - I do believe she was enticed away on
account of firmly believing that Mr Savignac was an unmarried man, but to her surprise she
discovered the contrary and that he had a wife in England. - She is of good and decent parents
and I believe she waited upon you several months ago. - She was equally astonished and
grieved on hearing that Mr Savignac was married, she found herself in this strange land
without a single friend, and what aggravated her wretched situation was the advantage Mr
Parke took of her defenceless state, and endeavored by all means to get her into his power
and sent two Danish people to her to make such proposals as no honest woman could listen
to. Upon her refusal to comply with this insidious request Mr Parke became her enemy and
he reviled that Innocence which he was not able to corrupt. - About a month after Mr
Savignac's arrival in England he was arrested, carried to the Kings Bench, and hence removed
to the Fleet Prison. - Stranger and unsupported as the young woman was she had no other
means of subsistence than by sharing the little Savignac, a prisoner, could spare, and in order
to subsist she has now been obliged to part with all her wearing apparel (she?) : and has only
one or two gowns remaining. - During this trying and calamitous situation she has behaved
with so much modesty and decorum during Savignac's imprisonment that she is universally
respected. She sleeps in a small lodgings outside this prison, and her food is the most simple:
she knows nothing of England but its miseries. She has for ten months nearly experienced all
the hardships of extreme poverty in a strange land, and this under a peculiar disadvantageous
situation for I am afraid that her's coming to visit Savignac in the Day Time and preparing
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him his meals may be construed, or has been so already, into impropriety of conduct, tho' I
can vouch for her innocence, for I do not believe there is a more ugly fellow in the world than
Savignac, besides the temptations she has resisted more than anything else evince the
goodness of her disposition and her correct conduct. - It is on account of these that I have
dared to mention to you the situation of an unfortunate female, tho' she has hitherto preserved
her virtue, yet it is hard to tell how far an unprotected woman will be able to avoid the snares
which may be laid for her, and how far the lowest degreé of poverty may be the cause of
much Evil. I for my part am a prisoner myself, but shall not be long so, I met Savignac and
Gudrun Johnsen here by accident, had I it in my power my hand should be extended for the
Relief of the young woman, I am not able to do any thing myself and must rest satisfied by
recommending her extreme case to the notice of a gentleman who was ever distinguished for
his liberality and humanity. I being a Dane Gudrun Johnsen has told me the sorrows of her
heart with less reserve perhaps than she would an Englishman. She grieves: she is desirous of
returning into the bosom of her friends, nor would you believe, had you known her before
that she is the same girl which we saw in Iceland five years ago. Her few desires, her
frugality, and her excellent turn of mind, do, that very little will be necessary to pay for her
subsistence till we can find a vessel to send her home: how far you may think proper to
interfere, and to relieve the person I have mentioned from great misery, extreme poverty, and
perhaps much temptation I do not know. - I have done all I could to attract your notice. I can
do no more: happy should I be could something be done. I must now leave all to you.
The lodgings where in Gudrun Johnsen lives are in 4 Printing House Square,
Coleman Street near the Bank. When she waited upon you last her address was in the ? but
she is now in cheaper lodgings, and to be nearer the Fleet Prison. I have the honor to be, your
most humble and most obedient servant, Jörgen Jörgensen.
Bréf 2:
Fleet Prison - . 28th August. 1813.
[...] I was no less pleased at your kind intentions towards the young Icelandic woman
Gudrun Johnsen. - Did I not know that she is particularly anxious to return to her native soil,
and to drop every connexion that can throw a cloud on her character I should have the last
person in the world to have ventured to recommend her to your notice and to your kindness. Of this I am most particularly convinced that she has remained for nearly three months of this
summer with a Mr and Mrs Howard at Finchley, who are certainly respectable people and
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have several children. - Gudrun Johnsen has been lately but a very short time in London. - I
have also been in this prison but a short while, and the moment she saw me she immediately
made known to me her wishes, her present situation, and how desirous she was to avoid
scandal. - I represented to her the folly even of visiting a married man in the place, and she
would not have done so had she actually not been in a very deplorable state : she has been ill
for a length of time. - Her poverty shows that she is not totally abandoned, and what raises
my opinion still higher of her is this, that I know that Mr Parke previous to his departure from
England several times sent gentlemen with overtures to the young woman earnestly
requesting her to live with him, and he actually enclosed a ten pound note for her in one of
his letters, this with his letter she returned to him without hesitation. - I believe sincerely Mr
Parke is a perfect gentleman, but men will sometimes give themselves that latitude with
women, which they would not venture in other concerns of life. - I sleep in the same room
with Mr Savignac and therefore I know that at present nothing wrong is transacted, whatever
may have been their former connexion, tho' I believe she is far from being fond of him, and I
rather think some act has been employed to seduce the woman to leave her friends and to
come to England. I do assure you that Bishop Vidalinus persuaded her to go to England, for
Savignac told him he intended no further than that he intended to have her instructed in
sowing, she : she in England. - But let the case be what it wish, and let her have been guilty
of great indescretion yet she is good woman, and she is yet posessed of all that native and
simple innocence which is much characteries the Icelandic women. - Heaven takes more
pleasure in the sincere repentance of one sinner than in ninety-nine righteous ? never earned.
- I declare to God had I the means in my power I should apply to no one in favor of the poor
girl, but I can do nothing at present; it would be needless for me to have applied to any one
but yourself, for I know none that would have gone to such great lengths to relieve misery
and distress. Mine shall be the task to prevent any ill-effect of any advice Mr Savignac might
be inclined to give her, for I have sufficient courage and spirit to keep him in order. - I shall
take an opportunity to send for her to communicate the contents of you letter to her, and sure
I am that she will recieve your kindness with becoming gratitude. - I am certainly vexed with
Savignac that he should induce a good woman of respectable connextions to leave her
country when he had not the means of support, and what makes the thing more deserving of
reproof is this that he is a married to an amiable woman and has two fine children. - It is true
I am saint myself, nor ought I to be severe upon others, for I have myself formed illicit
connexions, but in so doing I have injured no female, I have no wife and no children. My
avocations have hitherto prevented me from settling anywhere, and it would have been ? ?
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my situation of life to have married any woman whatever, what injury then that has been
sustained has been aflicted on myself, and on no one else. Mr Savignacs' case was videly
different and I detest a man who can act as he has done. - When I shall see Gudrun Johnsen I
shall do myself the honor of writing to you further upon the subject.
Bréf 3:
Fleet, 30th August. 1813.
Sir,
The moment I recieved your letter I sent to Gudrun Johnsen who called upon me
yesterday. Nothing could exceed her joy in hearing that you were kind enough to say you
would send her back again to her country. She was so much more pleased as she had seen
Horneman upon the same subject on Saturday who had spoken very kindly to her. - I have not
before seen a smile upon the ? Earth face since my arrival in this place, that yesterday she
appeared quite happy. - She recieved your kindness with every mark of the sincerest
Gratitude. - I am sure she will be the better for it all her lifetime, and a letter from to the
Bishop and any other respectable person in Iceland to recommend her, will effectualy relieve
her from the apprehension of the sneers and insults of those women in Reckavig whose
conduct Sir George Mackenzie so undhandsomely? in his work. - She would be guided in
every thing by Mr Horneman, and nothing will be wanting on her part to convince you that
she is not unworthy of your favors. - She is now so elated on account of the expectation of
returning to her friends and country with some degree of Credit and under you powerful
protection, that should this not take place I really think she would break her heart.
Bréf 4:
Sir,
Gudrun Johnsen called upon me today after having seen Mr Horneman: She informs
me that there are now two ships in Leith, one for the West and one for the East : but as she is
likewise told that Mr Sivertsen will be here very soon she would prefer to proceed to Iceland
in his ship, as the vessel will go straight to Reikavig, where as if she should go to either part
of the country, it would be attended with much innconvenience and expence to a lone woman
to travel over land at a late season in the year. The length of time she has been England and
the very scanty support she has had since her arrival here has reduced her to a great degreé of
distress, yet I find that she has preserved much frugality, and the only sum she owes is about
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four pounds ten shilling for lodgings and a couple of pounds for washing, all in her present
lodgings, where she has only paid 15 shillings per week for her board and lodging, which is
the least could pay at the present time when things are so very dear. Her poverty has obliged
her to pledge several of her clothes, I believe about 5 pounds: these of course to redeem
would be very serviceable as they are certainly worth more. Upon the whole the young
woman is much in want of new ones to proceed on a voyage in a late season of the year, yet
as Icelandic women by their habit wear much cheaper and courser things than other women
very little will serve her, and I think about a dozin of pounds beside what she owes would
amply provide her with everything to make her comfortable on her passage. Were I not
confined and had I the means she should not want it, but situated as I am I can not advance
her anything, for I expect no remittances till October and for her to want that time would
frustrate her object which she has so much at heart. However with any order of mine upon
our house at Copenhagen /: of which after the death of my father I am a partner :/ be of
service I would with pleasure give that for the amount necessary to answer Gudrun Johnsen's
purposes. I take the liberty at the young woman's request to mention these things to you, that
you may know how her affairs stand. Mr Horneman has had the kindness to relieve in part
her present anxiety by advancing her on your amount two pounds for which she feels very
grateful. I know nothing would give her a greater pleasure than previous to her departure
from England she might be permitted to thank her generous protector Sir Joseph Banks in
person for his much kindness. She hopes also by going out with Mr Sivertsen to reap a double
benefit as that gentleman is so well known to you, and to be recommended to him by you
would much serve her in her own country. The reason I am rather anxious that she should be
furnished with necessaries for her voyage is this, that she has been very ill lately during her
stay in England, she has grieved very much and her constitution is not so robust as it was
when she came from her own country and therefore to be entirely without warm linen and
clothing might further injure her. (London 31. August. 1813.)
Bréf 5:
Fleet Prison - 6th September 1813
Sir,
Gudrun Johnsen called upon Mr Horneman this morning; to her disappointment she
learned that all the Icelandic ships had sailed from Leith and that it was quite uncertain when
any other vessel would arrive. The Orion (Mr Sivertsen's ship) had put into Norway and it
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was said that he had lost his sails and rigging, damaged more than half of his cargo and had
therefore been obliged to put into a Norwegian Port. It is strange and singular that that same
ship Orion has three different times met with similar aurdeals, and gone to Norway instead of
Iceland, especially as her pretended misfortunes have always happened in the finest summer
months. I am much afraid that the humane intentions of the British Government towards
Iceland are in a great measure defeated and the high premium given to Danish ships who can
succeed in bringing Corn to Norway induces the Icelandic merchant to gain a Norwegian port
if possible. Gudrun Johnsen seems quite despirited on account of her disappointment, and her
case is so much worse, as if she should remain in England the whole winter she must
certainly labor under considerable embarrassments. It was from motives of humanity that I
first took the liberty of mentioning her situation to you in hopes that she might be relieved
and sent home to her own country. It would however be a most desireable thing would you
direct Mr Horneman expressly to intimate to the young woman that all future favors must
entirely depend upon her discontinuing of her visits to Mr Savignac. The imputation under
which Mr Savignac lies with respect to his wife makes every visit to him from Gudrun
Johnsen highly improper, and should she not entirely and forever renounce his society she
ought not to be protected. She has visited him once or twice under an idea that she ought not
entirely to forsake him. I have told her of the impropriety of such conduct, and should she not
adhere to her promise she has made me of staying away, I should be much offended. Should
she not be able to go to Iceland this winter it would be well could she be sent some few miles
from London where she could live cheap and learn some useful occupation which might be of
service to her in Iceland. I trust that Mr Hornemans's knowledge of my having written to you
on behalf of the young woman may not prejudice her case and diminish your favor towards
her, for tho' Mr Horneman is a good man enough, yet the Danish houses in London hate me
most cordially and have caused me more trouble and mischief than you think for. Whatever
therefore can be done in prudance to rescue Gudrun Johnsen from misery I hope will be done
from your kindness. If you do not keep her up I am afraid she must sink for I am at a loss to
guess what she can do for herself.
Bréf 6:
Sir
I am extremely vexed that I should have to write to you again upon the subject of
Gudrun Johnsen and indeed it is somewhat against my inclination is to do, thinking that you
may be justly offended at my giving you so much trouble, but Gudrun Johnsen has been here
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again this morning pressing me so heartily to write to you that I could not well refuse her
request. She would write herself but she is dificient in the English language. She appears very
much grieved and disappointed at not having a passage to Iceland; she is much afraid that you
have turned away your countenance from her and that some one may have done her some illoffice with you. I have told her that I (would?) write to you now, upon condition that she
never shows her face again within the walls of the prison unless I should send for her to
communicate any news to her which could be of service. She says she only comes here to
learn if any thing is done for her: and if she could but be happy enough to live in the most
frugal manner anywhere she would be very thankful indeed. Where she now lodges is in the
house of an umbrella-maker, who is a widow with a family, and are very poor people. They
have been very good and kind to her, but cannot afford to give her longer credit for her board
and lodgings. She says could she discharge her present little debt to them, she go on again
with them till something could turn up in her favor. She is in hopes that she may find in you a
generous protector who will screen her from poverty and want, and I may add, perhaps
something worse than all that. The ships which have been in Leith are all sailed, but none of
them were destined for Reikavik, yet there are hopes that some will arrive bound for that
place. Should that be the case Gudrun Johnsen may still get away. I have scarsely any excuse
to make for intruding so often upon you, but I would not well do otherwise having been so
much pressed upon that account. Gudrun Johnsen would think herself very much obliged to
you, would you have the goodness to communicate your intentions towards her through Mr
Horneman or myself. (9. september)
Bréf 7:
Sir,
I am perfectly ashamed at giving you any further trouble upon the same subject I have
so often written to you, but Gudrun Johnsen has again applied to me, and tho' I do not wish to
write more yet she presses so earnestly for me to do it that I could not refuse. She informs me
she called upon Mr Horneman this morning but could learn no proper tidings relating to the
ship Orion; and she is so perfectly destitute and distressed ? an nothing could exiled, I lend
her three shillings and that was more than I could well spare. Mr Horneman told her he would
write to you. Alltho' I do also write to make myself busy upon this subject more than I can
help yet I am very glad to have an opportunity to do justice to the character of Mr Parke the
Consul in Iceland. I had accidentaly heard that Mr Parke was the brother of Mr Parke a very
eminent lawyer who I am not unaquanted with, and who is a man of the most respectable
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character. It struck me therefore that Mr Parke might have been unjustly accused, and I asked
Gudrun Johnsen whether it was realy true that the Consul had been guilty of such impropriety
of conduct which I had been told. It appeared by her confession that Mr Parke had made
some overtures to her to go with him to Iceland as housekeeper but nothing further, and the
rest was added by Mr Savignac who is no friend of Mr Parke. I had the satisfaction to hear
Gudrun Johnsen tell Mr Savignac that he had behaved very illiberal in that respect, and she
told him had she listened less to his advice she would have been so much better off. She now
sees her folly in being guided by a man who is a lazy and idle fellow. I am glad of having in
my power from her own mouth to contradict a story which I could scarcely believe any man
guilty of fabricating unless it was justly founded. Had I in the first instance known the
connections of Mr Parke and his true character I should not now easily have given credit to
such insinuations, yet I hope, that what is communicated to you will not do any harm. Gudrun
Johnsen expects anxiously to hear from you through Mr Horneman or through some other
channel. (10. september)
Bréf 8:
Sir,
I am somewhat vexed that I am under the necessity of troubling you with a letter at
present and more so on account of the occasion of it. When I applied to you to afford that
generous relief towards Gudrun Johnsen which you have so often afforded to the distressed of
every country, I did so from a motive that Johnsten should not do anything either prejudiced
to her own character or that could farther plunge her into imprudencies. She solemnly
pledged herself that she would never come to this place provided she could in any manner
subsist without it. Your immediate supply fully relieved her from her embarrassments, and
your ample weekly allowance to her ought in conscience to support her. I have once had
occasion to send for her to go with a letter to a place where I would not trust a stranger. She
came - but I am given to understand and I am convinced that she has often repeated her visits
to the place and met Savignac in another room, and tho' nothing criminal may have been
transacted yet his advice and his influence over her must be highly prejudicial to her, so much
more so as Savignac ought not and has no right to have any communication and less so of a
secret nature with any female when he has a wife of his own. It is his duty to (court?) her
friendship(?). Begiven this Gudrun Johnsten instead of idling away her time ought to apply
herself to learn something useful in order to diminish the expence she is of to you, and that
she may not return to her country as ignorant as she went away, and as she lives with an
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umbrella-maker she has every opportunity to learn something. Under those considerations I
think as a gentleman and a man of honor I am bound to state what I now say to you, so that if
she does not discontinue her visits she may not enjoy your protection, and if she does that she
may be frugally provided for. Your authority over her must put her into a right truth, and it is
an easy matter to write to Mr Horneman to inform him that you have been informed by some
person that Gudrun Johnsen frequently visits Mr Savignac here and she will not have the
(hardihood?) to deny it, for I know the fact to be true tho' I do wish to (create?) ? enemies by
having my name known. It is singular with most of mankind that no sooner are they relieved
from their distress than they forget their duty. I still hope you will never withdraw your
countenance from the woman but that your fatherly admonitions through Mr Horneman may
induce her to consult her own interest and reputation. (6. okt.)
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Drottning elds og ísa
Tímalína
1790 Guðrún Einarsdóttir fæðist - elsta barn Einars Jónssonar tómthúsmanns (f. 1761)

frá

Dúki í Skagafirði og Málfríðar Einarsdóttur (f. 1764) úr Eyjafirði. Þau flytja til
Reykjavíkur þetta ár. Á aðfangadag reynir Einar, dauðadrukkinn, að ryðjast inn í
tugthúsið. Í kjölfarið er lögreglueftirliti komið á í bænum.
1795 Bergþóra, systir Guðrúnar, fæðist (fermd 1808).
1800 Guðríður, systir Guðrúnar, fæðist (fermd 1814).
1801 Fermingarundirbúningur Guðrúnar hefst - hún lærir að lesa og skrifa.
1803 Guðrún er fermd í dómkirkjunni í Reykjavík af séra Brynjólfi Sivertsen, annan í
hvítasunnu.
1805 Klúbburinn í Scheelshúsi stofnaður - etv. byrjar Guðrún fljótlega að vinna þar. Lýsing
á verðlaunagarði Scheels: ...Have med der omliggende giærder. Den förste altsaa
ligger net anlagt imod sydvest med en rindende bæk for neden, hvor af haugen vandes
ved at bære vandet op til bedene. Haven er byggt i en ret fiirkant, og forefandte i
længden fra nord til syd 24 fauvne, men i breden 18 fauvne. De 2de sider ere
indhegnede med dobbelt steengiærde 42 fauvne, de andre 2de sider med jord-digger
42 fauvne. Haugen har malede 2de stakit love (rimlahlið): den förste gaar fra
tugthúsdören ned i haugen, og den anden ned til den foromtalte rindende bæk. Nede i
haven staae, vendende i mod syd 2de mist bænke kasser, hver med 6 vinduer (hvert
vindue 2 1/4 al i længden og 1 1/2 al i bredden) af mangel paa glas ere i disse vinduer
brugt tyndt pappir, som med olie og andre sorter ere saaledes tillavede, at de baade
kan udholde regn, og staae sig for solens varme og blæsten uden at tage synderlig
skade. Haven er anlagt med store og smaa beder i en meget smuk og regelmæssig
orden med gange i mellem der ere beströet med grús og meget fine smaa steen. Her
befindes og 2de lysthuse med græsbænke, hvor af det ene er staaende paa nordsiden,
vender mod syd og det andet lige over for paa den sydlige side vender i mod nord,
hvor fra man har den herligste udsigt til söen, og de andre skibe der ligger paa havnen.
Midt i haven staaer paa en forhóyning en tilhugget steenpille, hvor paa en soelskive er
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anbragt. Udi denn hauge som ligger behagelig ligefor tugthus-bygninggens vindúer
bleve os foreviste efterfölgende i mængde staaende frugter, neml.: 1 Lysgrön kaal (1
3/4 al höy), 2 Blom kaal i hoveder (over 4 tommer), 3 vyrsing kaal i hoveder, 4
savoye kaal i hoveder, 5 hvid kaal (meget stoer), 6 welle róder (af god störelse), 7
kaal salat (meget gode hoveder), 8 gronne erter (1 3/4 al, bære erter), 9 radiser, 10
kiörvel, 11 sillerie, 12 pedersellie röder, 13 snitt pedersellie, 14 krus pedersellie, 15
store hvide roer (6 tommer), 16 store hvide roer (3 tommer), 17 botfelske roer, 18
norske roer (4 tommer), 19 röd löy, 20 dobelte sommer lafköyer, 21 enkelte sommer
lafköyer, 22 gyldenlak, 23 nilliker, 24 nattfioler.
1809 Hundadagarnir:
21. júní

The Margaret & Anne kemur til hafnar í Reykjavík.

25. júní

Sunnudagur. Um hádegið ganga John Liston og tólf vopnaðir sjómenn
í land. Fólkið er fyrir utan kirkjuna og tekur ekki eftir þeim. Hópurinn
gengur upp Hafnarstræti. Phelps bætist í hópinn. Þeir fara allir að húsi
stiftamtmannsins. Trampe greifi og Hans Koefoed, sýslumaður, eru
þar (höfðu ekki farið í kirkju). Útidyrnar eru ólæstar og Liston, Phelps
og nokkrir menn ganga inn en restin bíður fyrir utan (3 inn og 9 eftir
úti?). Savignac bætist í hópinn. Liston fer fyrstur inn í herbergið þar
sem Trampe og Koefoed sitja - Trampe er staðinn upp. Á eftir honum
koma Phelps og svo Savignac. Liston tilkynnir Trampe að hann sé
tekinn fastur sem stríðsfangi. Savignac ásakar Trampe um að hafa
rofið samkomulagið við Notts um verslun við Englendinga og að hann
hirði hvorki um sæmd né traust. Hann segist hafa sönnunargögn undir
höndum. Hann fer svo út. Trampe reynir að verja sig með orðum
(hvaða rétt þeir teldu sig hafa til að taka hann til fanga, hvað þeir vildu
honum) en grípur svo til sverðs og hótar að höggva þá í spað. Liston
afvopnar hann fljótt og Phelps fjarlægir sverðið. Liston hótar að taka
hann fastan með valdi ef hann komi ekki af fúsum og frjálsum vilja.

1809 Guðrún

verður

"þerna"

James

Savignac

(sem

varð

eftir

til

að

verslunarhagsmuna Phelps sápukaupmanns) (Savignac er skráður með eina kú)
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gæta

1810 Savignac skorar Gísla faktor Símonarson á hólm vegna Guðrúnar. Geir Vídalín,
biskup, kemur í veg fyrir atvikið en Savignac hafði "gleymt" að hlaða byssu Gísla
(Savignac átti báðar byssurnar).
1810 Hittir Henry Holland og er lýst sem "one of the principal belles" - þau skrifast á og
Holland sendir henni gjafir "as witness of my tender affections".
1811 John Parke, skipaður breskur ræðismaður á Íslandi (kaupmannssonur frá Liverpool)
kemur til landsins í júlí. Guðrún er fljótlega komin til hans "ok barst mjök á med gulli
ok silkiklædum" (Espólín). Guðrún er reyndar skráð húsjómfrú hjá Savignac árin
1811 og 1812. Espólín dregur líka sjálfur strax úr athugasemdinni um gullið og
silkiklæðin og segir að það geri reyndar allar þjónustustúlkur í Reykjavík.
1812 Guðrún fer til Englands með Savignac og Parke. Hún kemst að því að Savignac á
eiginkonu og tvö börn. Um haustið

er Savignac settur í skuldafangelsi. Parke reynir

að notfæra sér erfiðar aðstæður Guðrúnar og "gerir henni tilboð sem engin heiðvirð
kona hefði tekið í mál". Þegar hún neitar að búa með honum og fara aftur til Íslands
sem ráðskona hans, snýst hann gegn henni.
1813 Guðrún dvelur um veturinn á Englandi (líklega í London). Er mikið veik. Heimsækir
Sir Joseph Banks um vorið. Hefur etv. haft með sér bréf frá t.d. Geir Vídalín þar sem
hún er hvött til að læra að sauma á Englandi. Hún dvelur um sumarið hjá Howardhjónunum í Finchley, líklega til að gæta barna þeirra. Um haustið (ágúst) byrjar
Guðrún að venja komur sínar í Fleet fangelsið og eldar mat fyrir þá Jörund og
Savignac. Jörundur skrifar Sir Banks og biður hann að koma Guðrúnu í burtu frá
Savignac. Hún leigir þá ódýrt húsnæði hjá Mrs. Colfield, 4 Printing House Square,
Coleman Street. Hún er búin að setja flest fötin sín í pant en nýtur virðingar og
hegðar sér með "modesty and decorum". Banks hefur samband við Hans Frederik
Horneman, fyrrverandi ræðismann Dana á Bretlandi og þáverandi umboðsmaður
danskra stríðsfanga, vegna máls Guðrúnar. Hann boðar Guðrúnu á fund og greiðir
upp skuldir hennar. Jörundur biður Banks um að skrifa meðmælabréf til Geirs
Vídalíns eða annarra til að koma í veg fyrir að Guðrún biði álitshnekki við
heimkomuna. Horneman styður beiðnina. Banks gerir allar skuldir hennar upp og fær
fötin hennar leyst úr panti. Að auki fær hún nærföt og föt til sjófararinnar. Guðrún vill
sigla með skipi Bjarna Sívertsen, Orion, því hann sigldi beint til Reykjavíkur. Orion
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lenti hins vegar í hafvillu og var í Noregi og öll önnur skip voru farin þannig að ljóst
var að Guðrún yrði að vera annan vetur á Bretlandi. Jörundur biður Banks um að hafa
milligöngu um að Guðrún fái að læra einhverja iðn í millitíðinni en aðstoð yrði háð
því að hún héldi sig frá Savignac. Guðrún kemur sér fyrir hjá fátækri, barnmargri,
ekkju sem býr til regnhlífar og á að læra hjá henni - leigan á að lækka eftir því sem
hún lærir betur á regnhlífagerðina. Guðrún fær 5 punda styrk úr sjóði Society of
Friends of Foreigners in Distress. Auk þessa fékk hún einhverja vikulega upphæð frá
Banks. Í október skrifar Jörundur að Guðrún sé aftur farin að heimsækja Savignac.
Guðrún sér ekki framtíð í regnhlífagerð. Banks hefur líklega viljað koma Guðrúnu í
örugga höfn í sveit fjarri Savignac og leitar því til vinar síns og Íslands Sir John
Thomas Stanley. Guðrún fær inni hjá Stanley-hjónunum, Winnington, Cheshire, og
dvelur þar um veturinn, e.t.v. til að líta eftir 9 börnum þeirra.
1814 Guðrún fer til London um vorið og fer þá á fund þingmannsins Samuel Whitbread.
Hann aðstoðar hana við að finna húsnæði (og borgar leiguna) og greiðir eitt og annað
fyrir hana varðandi heimferðina, ætlar m.a. að lána henni fyrir ferðinni til Íslands (5060 pund). Hún ætlar að endurgreiða við heimkomuna.
1816 Guðrún skráð vinnukona í Klúbbnum, Scheelshúsi - spila- og drykkjuklúbbi
bæjarins.
1824 Guðríður og Ásgrímur eignast dótturina Maríu Guðrúnu.
1826 Guðríður og Ásgrímur eignast dótturina Málfríði Önnu Margréti.
1845 Guðrún skrifar Finni Magnússyni og biður um aðstoð fyrir Málfríði.
1850 Guðrún Johnsen, saumakona, skráð 50 ára í manntali í Kaupmannahöfn.
1860 Guðrún deyr í Kaupmannahöfn
1871 Málfríður skrifar Jóni Sigurðssyni bréf og biður um lán vegna fermingar dóttur sinnar,
Láru.
1885 Málfríður Anna, ekkja og saumakona, skráð 58 ára, og Lára Marie, skráð 18 ára, í
manntali í Kaupmannahöfn.
1893 Málfríður Anna deyr á Almindelig Hospital í Kaupmannahöfn.
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Drottning elds og ísa
Efnislýsing, fyrstu drög.
Átakalína:
Fátæka þjónustustúlkan Guðrún Einarsdóttir verður fyrsta drottningarefni Íslendinga en sá
heiður reynist henni dýrkeyptur.
Paragraph/Pitch:
Guðrún Einarsdóttir, fátæk þjónustustúlka, kynnist uppreisnar- og hugsjónarmanninum
Jörgen Jörgensen. Hún dregst inn í valdaránstilraun og er svo gott sem fyrsta innfædda
drottning Íslands í tæpa tvo mánuði. Breski sjóherinn bindur snarlegan endi á
valdaránstilraunina og uppreisnarmennirnir eru sendir til Bretlands. Þremur árum síðar býðst
Guðrúnu að fara til Bretlands en þar kynnist hún bæði sárustu fátækt og lífi breska aðalsins.
Guðrún þráir þó að komast heim aftur og fær far með íslensku skipi eftir tveggja ára dvöl á
Bretlandi. Þegar heim er komið verður Guðrúnu ljóst að henni er ekki vært meðal dönsku
kaupmannanna og íslenska aðalsins sem eru ennþá reiðir eftir valdaránstilraunina. Þegar
greifinn Hans Shack Knuth kemur til landsins verður Guðrún ástfangin. Þegar Hans fer aftur
til Danmerkur eftir vetrardvöl á Íslandi fer Guðrún með honum. Átta árum síðar neyðir
fjölskylda Hans hann til að giftast ríkri, danskri hefðarkonu. Þær Guðrún verða báðar óléttar á
svipuðum tíma og Hans borgar ferð Guðrúnar til Íslands til að koma í veg fyrir hneyksli.
Guðrún eignast dóttur á Íslandi en skilur hana eftir í umsjón móður sinnar og fer aftur til
Danmerkur. Samband Guðrúnar og greifans er hins vegar búið. Guðrún starfar sem
saumakona og lifir við þröngan kost. Dóttir Guðrúnar flytur til hennar þrettán ára gömul eftir
andlát móður Guðrúnar. Guðrún nær að koma stúlkunni til mennta með aðstoð dönsku
drottningarinnar. Lífsbaráttan verður sífellt erfiðari og fátæktin meiri. Árið 1860 deyr
Guðrún, hundadagadrottning, í Kaupmannahöfn, 69 ára að aldri.
Efnislýsing þáttaraðar:
Reykjavík, sumarið 1809: Hungurvofan vomir yfir ísköldu landinu. Vegna styrjaldarinnar í
Evrópu og ófriðar milli Danmerkur og Bretlands, hefur landið svo gott sem einangrast og
vöruskortur er alger. Í júní þetta ár kemur þó breskt skip til landsins með sérstöku
verslunarleyfi vegna ástandsins.
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Guðrún Einarsdóttir er þjónustustúlka á Klúbbnum, eina skemmtistað Reykjavíkur. Þar
kynnist hún bresku skipverjunum og túlki þeirra, ungum dönskum manni að nafni Jörgen
Jörgensen. Þau Jörgen og Guðrún fella fljótt hugi saman. Þrátt fyrir að hafa samþykkt verslun
Breta þráast stiftamtmaðurinn Trampe greifi við og að lokum sjá Bretarnir sér engra annarra
kosta völ en að taka greifann höndum. Jörgen er settur í forsvar fyrir valdaránstilrauninni og
svo fer að hann stýrir landinu í tæpa tvo mánuði. Þau Guðrún trúlofast og hún verður
þátttakandi í tilraun Jörgens til að koma á lýðræði á Íslandi.
Þegar breskt herskip kemur að landi í Reykjavík er valdaránstilraunin felld og flestir þeir sem
voru viðriðnir hana eru fluttir til Englands. Breskur maður, að nafni Savignac, verður þó eftir
til að gæta farmsins og koma honum í verð. Guðrún verður eftir á Íslandi eftir að Jörgen er
handtekinn og fluttur burtu. Savignac býður Guðrúnu starf húsjómfrúr hjá sér, að hluta til að
vernda hana fyrir reiði Dananna eftir valdaránstilraunina.
Fjórum árum síðar fer Guðrún til Bretlands með Savignac og Parke, konsúli Breta á Íslandi.
Þar hittir hún Jörgen aftur fyrir tilviljun þegar hún fer til að heimsækja Savignac í
skuldafangelsi í London. Staða Guðrúnar er ömurleg vegna veikinda, fátæktar og einangrunar
í ókunnugu landi. Jörgen hefur milligöngu um að koma henni í kynni við breska Íslandsvini
sem koma henni til hjálpar. Guðrún dvelur á setri Stanley-hjónanna, Alderley, veturinn 18131814. Þar lærir hún að tala, lesa og skrifa ensku, sennilega fyrst íslenskra kvenna.
Um sumarið fær Guðrún far með skipi aftur til Íslands. Hún byrjar aftur að vinna í Klúbbnum
en líður illa í Reykjavík enda fær hún að finna fyrirlitningu dönsku kaupmannanna og
íslensku yfirstéttarinnar, bæði vegna tengslanna við Jörgen og fágaðrar breskrar
framkomunnar sem hún hefur tileinkað sér. Árið 1816 kemur danskur greifi, Hans, til
landsins. Hann á að hafa umsjón með málefnum Íslands í danskri stjórnsýslu og vill kynna sér
land og þjóð fyrst. Þau Guðrún tengjast fljótt nánum böndum og þegar Hans fer aftur til
Danmerkur fer Guðrún með honum. Þegar þangað er komið taka við nokkur róleg ár þar sem
Guðrún og Hans hittast á laun en samband þeirra má ekki vera opinbert vegna fjölskyldu og
stöðu Hans. Guðrún sér að mestu fyrir sér sjálf sem saumakona.
Veturinn 1825 verður þeim örlagaríkur. Hans er gert að ganga í hjónaband og segja skilið við
Guðrúnu. Þau hittast samt nokkrum sinnum á laun en þegar bæði Guðrún og greifafrúin verða
óléttar á svipuðum tíma neyðist Guðrún til að flýja til Íslands aftur. Guðrún eignast dóttur um
sumarið 1826 og systir hennar og mágur skrá barnið sem sitt. Guðrúnu er hins vegar ekki
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vært á Íslandi og hún fer aftur til Kaupmannahafnar en samband hennar og Hans er búið.
Málfríður, dóttir hennar, elst upp hjá afa sínum og ömmu í Reykjavík.
Þegar Málfríður er 13 ára gömul, deyr amma hennar og hún flytur til Kaupmannahafnar til
Guðrúnar. Guðrún og Málfríður lifa við nauman kost. Guðrún vinnur sem saumakona og
kemur Málfríði í nám í sömu iðn. Dag einn hittir Guðrún Hans aftur og þau endurnýja
samband sitt. Þau hittast þó aðeins með löngu millibili og sambandið er ljúfsárt. Heilsu
Guðrúnar hrakar stöðugt. Að morgni 29. október, 1860, fer hún af stað í gönguferð sem endar
með því að hún hnígur út af í fangi Hans, fársjúk. Hans kemur henni heim og sendir eftir
lækni. Hann og Málfríður sitja svo hjá Guðrúnu þar til yfir lýkur nokkrum klukkustundum
síðar.
Efnislýsing hvers þáttar:
1. þáttur:
Þátturinn hefst í Reykjavík, sumarið 1809. Hungurvofan vomir yfir ísköldu landinu. Vegna
styrjaldarinnar í Evrópu og ófriðar milli Danmerkur og Bretlands, hefur landið svo gott sem
einangrast og vöruskortur er alger. Í júní siglir breskt skip, The Margaret and Anne, til
landsins með sérstöku verslunarleyfi vegna ástandsins.
Guðrún Einarsdóttir er 18 ára, bráðgáfuð, heillandi og töfrandi fögur þjónustustúlka á
Klúbbnum, eina skemmtistað Reykjavíkur. Þar kynnist hún bresku skipverjunum og túlki
þeirra, ungum dönskum manni að nafni Jörgen Jörgensen. Jörgen er 29 ára, myndarlegur, ör
og með ríka réttlætiskennd. Þau Jörgen og Guðrún fella fljótt hugi saman. Þau höfðu kynnst
fyrst þegar Jörundur kom til landsins í febrúar þetta ár og þá hrifist hvort af öðru. Haldinn er
dansleikur á Klúbbnum stuttu eftir komu breska skipsins og þar biður Jörundur Guðrúnar.
Hún tekur bónorði hans.
Þrátt fyrir að hafa samþykkt verslun Breta þráast stiftamtmaðurinn Trampe greifi (40 ára,
danskur) við og eftir nokkurra daga árangurslausar viðræður sjá Bretarnir sér engra annarra
kosta völ en að taka greifann höndum. Á sunnudegi, þegar flestir eru í kirkju, róa Liston
skipstjóri og 12 manna hans í land. Breski kaupmaðurinn Phelps (ca. 45 ára) og
aðstoðarmaður hans, James Savignac (u.þ.b. 30 ára) slást í hópinn. Hersingin fer að heimili
Trampe. Tíu sjóliðar taka sér stöðu utan við húsið en tveir sjóliðar, Phelps og Savignac
ryðjast inn með Liston í broddi fylkingar. Liston handtekur Trampe. Trampe reynir að grípa
til sverðs en Liston stöðvar hann fimlega. Jörgen birtist svo í stofunni og aðstoðar við
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handtökuna. Trampe er færður út í skipið ásamt ungum ritara sínum. Vegna þess að Jörgen er
í raun landlaus, stríðsfangi Breta, er hann settur í forsvar fyrir valdaránstilrauninni enda er
ólíklegt að hann verði látinn svara fyrir hana fari allt á versta veg. Jörgen stýrir landinu í tæpa
tvo mánuði með Guðrúnu sér við hlið. Hann reynir að koma á lýðræði á landinu og koma
fjárhags- og menntamálum í betra horf. Íslendingar taka Jörgen flestir fagnandi en danskir
kaupmenn og íslenska yfirstéttin verða svarnir óvinir hans enda gerir Jörgen eignir upptækar
og lækkar tekjur þeirra til að jafna kjör landsmanna. Guðrún og fjölskylda hennar (Einar (49
ára), Málfríður (46 ára), Bergþóra (14 ára) og Guðríður (9 ára)) koma upplýsingum til
Jörundar og eru honum mikilvægur tengiliður við Íslenska alþýðu.
Þegar breskt herskip kemur að landi í Reykjavík er valdaránstilraunin felld. Skipstjórinn,
Alexander Jones (u.þ.b. 40 ára)hefur heyrt óljósan orðróm um valdaránið og er kominn til að
ganga úr skugga um hvort satt reynist. Jones er sárhneykslaður á meðferðinni á Trampe greifa
og eins því að alþýðumaður eins og Jörgen skuli dirfast að setjast í valdastól. Hann leysir upp
þessa bráðabirgðastjórn Jörgens og rekur hersinguna aftur til Bretlands. Trampe greifi vill
fara með til Bretlands til að leita réttar síns þar. Savignac verður eftir á Íslandi til að koma
farminum í verð. Phelps og Trampe greifi fara með Liston skipstjóra á The Margaret and
Anne en Jörgen tekur að sér skipstjórn danska skipsins Orion sem Trampe greifi á. Guðrún
ákveður að fara með Jörgen á Orion en þau ætla að giftast þegar til Bretlands er komið. The
Margaret and Anne siglir af stað á undan en Orion nokkru á eftir.
Eftir stutta siglingu koma þau að The Margaret and Anne í ljósum logum og allt í hers
höndum um borð. Jörgen fer yfir í The Margaret and Anne og tekur stjórnina þar. Hann
skipuleggur baráttuna við eldinn og björgunaraðgerðir yfir í Orion. Jörgen tekst að bjarga
öllum frá borði áður en hann gefst upp á að reyna að slökkva eldinn. Orion siglir aftur til
hafnar í Reykjavík og farþegunum er komið um borð í breska herskipið Talbot sem þar
liggur. Guðrún verður hins vegar eftir í Reykjavík því þau Jörgen hafa komist að þeirri
niðurstöðu að ekki sé skynsamlegt að vera saman á ferð ógift. Jörundur gerir sér líka grein
fyrir óvissunni sem bíður hans en hann á á hættu að vera tekinn af lífi fyrir landráð. Hann vill
ekki draga Guðrúnu með út í óvissuna og þá hættu sem fylgir tengslunum við hann. Þau eiga
eina nótt saman áður en hann siglir burt.
Jörgen áttar sig hins vegar ekki á þeirri hættu sem hann skilur Guðrúnu eftir í. Danirnir munu
leita hefnda og refsa þeim sem tóku þátt í valdaránstilrauninni. Þegar Orion er farinn grípur
Savignac tækifærið og býður Guðrúnu vernd sína. Guðrún neyðist til að beygja sig undir vald
96

Savignac en hann hefur alltaf verið veikur fyrir henni. Gleði hans er mikil en hún er
niðurbrotin. Hún flytur til hans og vinnur hjá honum sem húsjómfrú.
2. þáttur:
Sumarið 1812: Þegar Guðrún er á leið heim gegnum bæinn sér hún að stór hópur fólks er að
reka einn íslenskan fylgdarmann Jörgens úr bænum með háði og spotti. Hún lætur lítið fyrir
sér fara og flýtir sér í burtu. Gísli (24 ára) stendur aftarlega í hópnum, sér Guðrúnu og hendist
á eftir henni. Hann reynir að fara fjörurnar við hana en þegar ekkert gengur segir hann henni
að borist hafi fréttir af því að Jörgen sé kominn með nýja konu og sé í felum á Bretlandi.
Guðrúnu er illa brugðið og flýtir sér burt. Savignac hefur hins vegar séð til þeirra og verður
afbrýðisamur. Hann flýtir sér út og skorar Gísla á hólm. Savignac undirbýr einvígið en hleður
bara aðra byssuna og lætur Gísla fá þá óhlöðnu. Einvígið á að fara fram í stofunni hjá Geir
Vídalín biskupi (49 ára) en hann nær að stöðva það áður en illt hlýst af. Breski konsúllinn
Parke (u.þ.b. 30 ára) hefur fylgst með athæfi Savignacs og haft gaman að. Hann róar
Savignac og ræðir við hann um ferð þeirra til Bretlands innan skamms.
Guðrún verður stöðugt fyrir meira áreiti frá yfirstéttinni og er farin að óttast alvarlega um
öryggi sitt. Hún biður Savignac um að fá að fara með honum og Parke til Bretlands sem
vinnukona. Savignac samþykkir það. Guðrún kveður fjölskyldu sína en þau vita ekki hvort
þau munu nokkru sinni sjást aftur. Þó sorgin sé mikil er ævintýraþráin henni yfirsterkari og
léttirinn yfir að sleppa burt þrúgandi aðstæðunum á Íslandi er sömuleiðis mikill.
Skipið landar í Leith á Englandi og þar skilja leiðir. Parke fer til Liverpool en Guðrún fer með
Savignac til London. Þegar þau koma til London kemur í ljós að Savignac er giftur og á tvö
börn. Eiginkonan er ekki par hrifin af að fá Guðrúnu inn á heimilið og Savignac kemur henni
fyrir í leigðu herbergi á ódýrum stað í London. Guðrún veikist illa við komuna til London og
á erfitt með að vera ein og einangruð í ókunnri borg enda skilur hún enskuna illa. Hún nær þó
að bjarga sér aðeins á því litla sem hún hefur lært hjá þeim Savignac og Parke. Savignac
borgar leiguna fyrir hana um tíma en fljótlega fer að draga úr aðstoð hans.
Þegar Guðrún jafnar sig eftir fyrstu veikindin, fréttir hún að hann hefur verið settur í
skuldafangelsi og er alveg hættur að borga leiguna. Hún er því komin í skuld við leigusalann.
Guðrún fer af stað og setur eitthvað af fötunum sínum í pant. Hún veikist aftur við að fara
svona fljótt af stað. Á meðan hún liggur í móki, heimsækir Parke hana. Hann borgar eitthvað
af skuldum fyrir hana og lætur hana vita að hann eigi inni hjá henni.
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(1813) Þegar Guðrún jafnar sig aftur fer hún að heimsækja Savignac í Fleet skuldafangelsið
til að biðja hann um aðstoð. Þar hittir hún Jörgen aftur en þeir Savignac deila herbergi í
fangelsinu. Guðrún brotnar saman við að sjá Jörgen. Hún segir honum hvernig fyrir henni er
komið og að hún vilji komast aftur heim. Jörgen lofar að aðstoða hana eftir bestu getu. Parke
bíður Guðrúnar þegar hún kemur tilbaka úr fangelsisheimsókninni. Hann minnir hana á að
hún skuldar honum fyrir björgunina og gerir henni tilboð sem engin heiðvirð kona myndi taka
í mál. Hún neitar tilboðinu.
Guðrún fer aftur til Jörgens og Savignacs í skuldafangelsið og segir þeim frá framkomu
Parkes. Jörgen sendir hana með bréf til Sir Joseph Banks (70 ára). Sir Joseph Banks tekur vel
á móti Guðrúnu og gerir það sem í hans valdi stendur til að hjálpa henni. Hann lætur hana fá
peninga til að leysa fötin úr panti og greiða skuldirnar. Hann segist ætla að finna út úr
skipaferðum en óttast að öll skipin séu farin þegar.
Um kvöldið kemur Parke inn í herbergið til Guðrúnar. Hann er reiður og hótar henni öllu illu.
Guðrún reynir að svara fyrir sig og losna við hann en það gerir hann bara enn æstari. Hann
nauðgar henni.
Næsta morgun fer Guðrún til Banks og segir honum (undir rós) frá framkomu Parkes. Banks
segir henni að síðasta Íslandsskipið sé fast í Noregi vegna veðurs og muni liggja þar um
veturinn. Hann sér að það er nauðsynlegt að koma Guðrúnu burt frá London og inn á heimili
hjá fólki sem getur verndað hana. Hann fer með hana í vagni til að sækja farangurinn hennar
og heldur svo áfram með hana til vinafólks síns, Stanley-hjónanna, á Alderley.
Sir John Thomas Stanley (47 ára), Lady Maria Josepha Stanley (42 ára) og börn þeirra taka
vel á móti Guðrúnu. Guðrún dvelur hjá þeim um veturinn og er allt og ekkert í senn: gestur,
ein af fjölskyldunni, barnapía og sérfróður álitsgjafi Sir Stanley um Ísland en hann er að
skrifa bók um Ísland þennan vetur. Guðrún kynnist lífi aðalsfólksins í húsakynnum sem hana
hefði ekki getað dreymt um. Hún fær líka að bragða á mat sem hún hefur aldrei áður heyrt um
og að taka þátt í samkvæmislífinu á setrinu. Hópur Íslandsvina heimsækir hjónin (þeirra á
meðal er Sir Banks) og hópurinn borgar sameiginlega fyrir heimferð Guðrúnar.
Um vorið (1814) kemst Guðrún (þá 23 ára) í skip frá Liverpool og heldur af stað heim til
Íslands. Hún kveður vini sína, Stanley-fjölskylduna, og er boðið að koma aftur til þeirra
hvenær sem er.
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3. þáttur:
1816: Guðrún (þá 25 ára) er aftur farin að vinna á Klúbbnum í Reykjavík. Hún verður fyrir
miklu aðkasti yfirstéttarinnar og er m.a. uppnefnd hundadagadrottning. Það kemur skip til
landsins og með því ungur danskur greifi að nafni Hans Schack Knuth (29 ára) sem ætlar að
kynnast landi og þjóð áður en hann tekur að sér að sinna málefnum Íslands í rentukammerinu.
Þau Guðrún og Hans kynnast í samkvæmi sem hann heldur á Klúbbnum fljótlega eftir komu
hans til landsins. Guðrún kynnir hann fyrir fjölskyldu sinni og Einar, faðir hennar, tekur að
sér leiðsögn um landið fyrir hann. Guðrún fær að fara með til að skoða Geysi og Skálholt.
Hún notar tækifærið til að safna steinum til að senda Stanley-fjölskyldunni í safnið þeirra.
Hans er hneykslaður á misskiptingu auðs og fátæktinni á landinu enda sýna Einar og Guðrún
honum aðra hlið en yfirstéttin hefði kosið. Guðrún og Hans hrífast mjög hvort af öðru og
Hans býður Guðrúnu að koma til Danmerkur með sér. Hann getur þó ekki gifst henni vegna
stéttamunar. Guðrún skilur það en ákveður að fara samt með honum. Þau halda til
Kaupmannahafnar í byrjun sumars 1817.
Til að byrja með er samband þeirra eldheitt en í lok sumarsins tekur hversdagsleikinn við.
Hans vinnur mikið og hittir Guðrúnu ekki eins oft og áður. Guðrún hefur herbergi á leigu og
sér að hluta til fyrir sér sem saumakona þó Hans láti hana hafa einhvern pening fyrir leigu og
uppihaldi. Sambandið milli þeirra helst á þessum nótum í nokkur ár.
1824 fer fjölskylda Hans (sem þá er orðinn 38 ára) að leggja hart að honum að kvænast. Í
mars 1825 gengur hann að eiga Frederikke Sophie Elisabeth de Løvenørn (21 árs greifynju).
Hans og Guðrún hittast ekki í þó nokkurn tíma en í september fer Hans að venja komur sínar
aftur til Guðrúnar. Eiginkonan er ólétt og á að eignast barn í apríl. Guðrún verður líka ólétt og
á von á sér í júlí. Hans biður hana að fara aftur til Íslands til að forðast hneyksli. Hann lætur
Guðrúnu fá peninga fyrir ferðinni og biður hana um að fara með fyrsta skipi til Íslands, áður
en fer að sjá á henni.
Guðrún fer til Íslands með fyrsta skipi um vorið 1826. Hún dvelur hjá foreldrum sínum í
kotinu þeirra, Þingholti 2, og heldur sér eins einangraðri og hún getur. Guðríður, yngri systir
Guðrúnar (þá 26 ára) býr ásamt manni sínum Ásgrími (27 ára) og dóttur, Maríu Guðrúnu (2
ára) í Þingholti 7. Guðríður og Ásgrímur bjóðast til að skrá barnið á sig og taka það að sér.
Guðrún tekur boði þeirra því hún veit að hún getur ekki búið áfram í Reykjavík eftir að
barnið er fætt. Guðrún elur dóttur í júlí og fær hún nafnið Málfríður Anna Margrét. Guðrún
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fer svo með síðasta skipi aftur til Kaupmannahafnar og skilur Málfríði litlu eftir í góðum
höndum fjölskyldu sinnar. Guðrún er niðurbrotin og heilsulítil en sér ekki aðra leið.
Þegar Guðrún er komin aftur til Kaupmannahafnar kemst hún að því að sambandið við Hans
er orðið að engu. Hún neyðist því til að standa algjörlega á eigin fótum, vina- og
fjölskyldulaus. Hún vinnur við saumaskap en lífsbaráttan er henni erfið og fátæktin mikil.
Tólf árum síðar fær hún fregnir af því að foreldrar hennar eru látnir og ári síðar kemur
Málfríður, dóttir hennar, til hennar. Guðrún reynir eftir fremsta megni að sjá þeim báðum
farborða og koma Málfríði til einhverra mennta. Málfríður lærir að sauma í skóla
drottningarinnar fyrir fátækar stúlkur.
Dag nokkurn ekur Hans framhjá Guðrúnu og Málfríði. Hann stoppar ekki en bregður við að
sjá þær. Næsta dag er hann kominn til þeirra með matargjöf og einhverja nokkra aura.
Samband þeirra Guðrúnar vaknar að nýju þó að fundir þeirra séu með löngu millibili. Hans
sendir þeim matargjafir og aura öðru hvoru. Málfríður verður ástfangin og giftist árið 1855.
Guðrún er þá orðin ein aftur.
Haustið 1860 er heilsa Guðrúnar orðin mjög slæm. Hún finnur sjálf að kraftar hennar eru á
þrotum en morgun einn í lok október hefur hún sig til og leggur af stað í gönguferð. Hún
stoppar við úrsmíðaverkstæði sem er í eigu fjölskyldu Jörgens. Hún telur í sig kjark og fer
svo inn á verkstæðið. Hún hittir þar bróðurson Jörgens, Louis Urban Jörgensen (54 ára) og
spyr hann fregna af Jörgen. Hún fréttir að hann hafi látist 1841 í Hobart, Tasmaníu. Hún
þakkar fyrir upplýsingarnar og fer út aftur. Tárin renna niður kinnar hennar en hún heldur
áfram göngu sinni þangað til hún hittir Hans þar sem hún ætlaði sér að finna hann. Hún á
erfitt með að standa í fæturna og Hans fer með hana heim í hestvagninum sínum. Hann sendir
eftir lækni, styður hana sjálfur inn og hjálpar henni að leggjast í rúmið. Hann situr hjá henni
þangað til læknirinn kemur og bíður á meðan hún er skoðuð. Læknirinn segir Hans að hún
eigi stutt eftir. Hans sendir þá eftir Málfríði og þau sitja bæði hjá Guðrúnu þar til yfir lýkur.
Guðrún er borin til grafar frá Vor Frelsers Kirke þann 3. nóvember 1860.
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UMSÖGN ÖNNU TH. RÖGNVALDSDÓTTUR UM EFNISLÝSINGU
Drottning elds og ísa er dramatísk mini-þáttaröð í þrem hlutum, byggð á sannsögulegum
atburðum. Aðalpersónan er Guðrún Einarsdóttir sem var alþýðukona, fædd 1791.
NIÐURSKIPAN EFNIS Í ÞRJÁ ÞÆTTI
Þrír menn eru mestir áhrifavaldar í lífi Guðrúnar, Jörgen Jörgensen, James Savignac og Hans
Schack Knuth, og tekur niðurskipan efnisins mið af því.
I. ÞÁTTUR hefst á því að GUÐRÚN kynnist danska ævintýramanninum JÖRGEN
JÖRGENSEN og með þeim takast ástir. Jörgen er í slagtogi með breskum kaupmönnum.
Þegar yfirvöld meina þeim að versla við landsmenn grípa þeir til þess ráðs að ræna völdum á
Íslandi og í kjölfarið er Jörgen settur kóngur yfir landinu. Guðrún aðstoðar unnusta sinn eftir
megni á stuttri valdatíð hans, sömuleiðis foreldrar hennar og systkini. Þegar breskt herskip
kemur til landsins eru þeir Jörgen og félagar handteknir og dönsk lög endurreist á landinu.
Þetta virðist vera endalok ástarævintýrisins: Jörgen er á förum til Bretlands og á hugsanlega
yfir höfði sér lífstíðardóm fyrir landráð. Guðrún grípur til þess ráðs að ganga í þjónustu
SAVIGNACS, aðstoðarmanns sem verður eftir á landinu til að gæta vörubirgða bresku
kaupmannana.
II. ÞÁTTUR hefst þrem árum síðar. Staða Guðrúnar hefur ekkert breyst. Hú óttast enn
hefndaraðgerðir vegna þáttöku sinnar í valdaráninu og þar að auki gerir afbrýðissemi
Savignacs henni lífið leitt. En Savignac er nú á förum frá Íslandi og sömuleiðis PARKE,
breski konsúllinn. Guðrún sækist eftir að fá að halda áfram í þjónustu hans og svo fer að hún
siglir utan með þeim Parke. En þegar til London er komið fer skjótt að halla undan fæti:
Savignac er giftur og kona hans aftekur að fá þessa íslensku þjónustustúlku á heimilið svo
hann kemur Guðrúnu fyrir í ódýrri leiguíbúð. Þar býr hún við fremur þröngan kost, veikist og
er lengi að ná sér. Savignac lendir í skuldafangelsi og hættir að geta borgað fyrir hana
leiguna. Parke kemur þá til skjalanna og veitir henni smávegis peningaaðstoð en hann reynist
vera hinn mesti hrotti og nauðgar henni þegar hún vill ekki þýðast hann. Þegar Guðrún
heimsækir Savignac í fangelsið kemur í ljós að Jörgen er klefafélagi hans. Loks fer að sjá til
sólar: Jörgen á vini sem eru áhrifamenn í bresku þjóðfélagi og hann beitir sér fyrir því að þeir
bjargi henni úr þessum aðstæðum. Eftir nokkurt þóf verður það að ráði að senda Guðrúnu upp
í sveit. Hún dvelur síðan veturlangt á sveitasetri baróns nokkurs. Hann er mikill Íslandsvinur
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og reynist fjölskyldan henni vel. Um vorið er efnt til samskota svo Guðrún komist aftur til
síns heima.
III. ÞÁTTUR hefst ári síðar. Guðrún er að vinna í Klúbbnum í Aðalstræti – rétt eins og hún
gerði í upphafi 1. þáttar. Þar kynnist hún dönskum aðalsmanni, HANS SCHACK KNUTH,
sem er í stuttri kynnisferð á Íslandi. Málin æxlast þannig að faðir Guðrúnar tekur að sér að
vera leiðsögumaður Hans um sveitir og slæst Guðrún með í för. Þau Hans og Guðrún taka
upp ástarsamband og það verður að samkomulagi að hún fari með honum til
Kaupmannahafnar. Eftir nokkra mánuði er mesti ástarbríminn liðinn hjá en samband þeirra
helst samt næstu átta árin. Guðrún vinnur fyrir sér sem saumakona en fær líka fjárhagsaðstoð
frá Hans. Loks kemur að því að Hans að gengur í hjónaband. Hann hefur ekki sagt alveg
skilið við Guðrúnu og svo fer að þær verða barnshafandi á svipuðum tíma, Guðrún og nýja
eiginkonan. Hans telur Guðrúnu á að fara til Íslands áður en fer að sjá á henni og gefur henni
farareyri. Guðrún gerir það. Hún elur dóttur sína Málfríði heima hjá foreldrum sínum og
gefur hana systur sinni og mági. Nokkrum vikum síðar stígur hún á skipsfjöl og fer aftur til
Kaupmannahafnar. En nú er sambandi þeirra Hans endanlega lokið. Guðrún verður að sjá
fyrir sér sjálf og það reynist henni nokkuð erfitt vegna heilsuleysis. Þegar Málfríður er um
fermingaraldurinn flyst hún til móður sinnar í Kaupmannahöfn og lærir sömu iðn, saumaskap.
Málfríður giftist ekki fyrr en hún er komin fast að þrítugu og Guðrún lifir í nokkur ár eftir
það.
Að vissu leyti er það rökrétt ákvörðun að skipa efninu niður á þennan hátt. Og landafræðilega
séð eru þættirnir nokkuð skýrt afmarkaðir: 1. þáttur gerist á Íslandi, 2. þáttur gerist að
langmestu leyti á Englandi og 3. þáttur gerist á Íslandi (fyrrihlutinn) og í Danmörku
(seinnihlutinn). En þessi skipting hefur þó tvo alvarlega ókosti. Fyrir það fyrsta undirstrikar
hún að aðalgerendurnir í lífi aðalpersónunnar eru karlmennirnir sem hún leggur lag sitt við;
hún er í rauninni skilgreind út frá þeim. Guðrún er ýmist þjónustustúlka eða frilla og í öllum
tilfellum er hún aukapersóna í lífi þeirra. Karlmennirnir í sögunni eru nokkuð skýrum dráttum
dregnir, það er auðvelt að átta sig á aðstæðum þeirra, hvaða skuldbindingar þeir hafa í lífinu,
um hvað hagsmunir þeirra snúast, hvað rekur þá til að gera það sem þeir gera. En það er ekki
auðvelt að átta sig á mótivasjónum aðalpersónunnar, hvaða hvatir reka Guðrúnu áfram. Hún
er fremur þokukennd persóna. Ástæðan er kannski sú að töluvert er til af heimildum um þessa
menn en mun minna um Guðrúnu. Hinn ágallin er sá að þessi niðurskipan þjónar engum
sérstökum dramatískum tilgangi. Hún myndi sóma sér ágætlega í litlu kveri um ævi Guðrúnar
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þar sem kaflarnir bæru yfirskriftir á borð við: "Dvöl Guðrúnar í Englandi" og "Guðrún snýr
aftur til Íslands". Í hlutlausri frásögn hentar oft vel að miða við einhverja slíka (skjalfesta) ytri
atburði til að reita niður æviferilinn: Viðkomandi flyst til annars lands, viðkomandi fær
stöðuhækkun o.s.frv. En dramatísk verk fjalla í raun um innra líf persóna.
Í dramatískum þáttaröðum er mikilvægt að það gerist alltaf eitthvað í þáttarlok sem byggir
upp væntingar áhorfenda eða gefur sterkar vísbendingar um framhaldið. Allir þrír þættirnir í
Drottning elds og ísa enda í kyrrstöðupunkti, það er ekki gerlegt að ímynda sér á þessum
tímapunktum hvaða stefnu sagan er að taka:
1. þáttur endar í rauninni þegar Jörgen fer. Brottför hans markar endalokin á ástarævintýri
þeirra Guðrúnar og það er alls óljóst hvað tekur við hjá henni. Hún fær að vísu vinnu sem
þjónustustúlka en það gefur í sjálfu sér engar sterkar vísbendingar um framtíðina. Guðrún er
niðurbrotin svo þátturinn endar á niðursveiflu.
2. þáttur endar á öllu gleðilegri nótum því góðviljaðir menn sjá til þess að Guðrún kemst aftur
heim. Það er ómögulegt að segja hvað í vændum er – annað en það, auðvitað, að hún er að
hverfa aftur til ástands sem henni fannst þrúgandi í byrjun þáttar.
3. þáttur endar á dauða Guðrúnar sem er auðvitað hin endanlega niðursveifla.
Frásagnartæknin í dramatískum þáttaröðum (og kvikmyndum) snýst ekki hvað síst um að
skapa væntingar, gefa áhorfendum sterkar vísbendingar um hvað muni gerast næst.
Áhorfendur grunar hvað gerist næst en þeir vita að brugðið getur til beggja vona og iðulega
gerist eitthvað allsendis óvænt. Slíkir „vegvísar til framtíðar“ eru fyrir hendi í nálega öllum
senum þáttaraða, ekki bara í lokin. Ef þá skortir fá áhorfendur á tilfinninguna að þeim sé
haldið utan við atburðarásina (þeir eiga erfitt að átta sig á hvað er í gangi). Þessi tækni er
mikilvægur liður í að skapa dramatíska framvindu, keðju orsaka og afleiðinga sem leiðir
áhorfandann í gegnum verkið. Ef dramatísk framvinda er veik eða ekki fyrir hendi er hætt við
að athygli áhorfenda dvíni mjög fljótt. Mörg handrit líða fyrir það að atburðir eru ekki
málaðir upp nægilega ákveðnum dráttum til að virka sem hlekkir í slíkri keðju orsaka og
afleiðinga. Áhorfandinn fær ekki nógu sterk skilaboð. Tekið er eitt dæmi úr 2. þætti:
Framarlega í efnislýsingunni segir (um aðstæður Guðrúnar þegar hún bjó með Savignac í
Reykjavík): „Guðrún verður stöðugt fyrir meiri áreiti frá yfirstéttinni og er farin að óttast
alvarlega um öryggi sitt“. Það er ekki sagt í hverju þetta áreiti frá yfirstéttinni er fólgið. Og
það er ekki sagt hvað það er nákvæmlega sem Guðrún óttast. Ótti getur verið hugarástand í
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ætt við kvíða eða streitu sem skapast af almennri vansæld. En ótti getur líka verið viðbrögð
við raunverulegri hættu sem vofir yfir. En skjótt kemur í ljós að ekkert slíkt er á ferð, Guðrún
fer ekki með Savignac til London vegna þess að hún er í hættu, hún fer vegna þess að í henni
býr ævintýraþrá og vegna þess að hana langar til að sleppa burt úr þrúgandi aðstæðum. Til að
skapa dramatíska framvindu þyrfti að herða verulega á, hættan sem stafar að Guðrúnu þarf að
vera raunveruleg. Með því móti myndast sterkt orsakasamhengi sem bindur 2. þátt saman í
eina heild og skapar hreyfingu sem nær yfir í 3. þátt:
1) Guðrún kemst á snoðir um hættu sem yfir henni vofir (afkoma hennar er í húfi, frelsi eða
jafnvel líf) en hún kemst undan með því að telja Savignac á að taka sig með til Englands. Þar
ætlar hún að skapa sér nýtt líf.
2) En Savignac er ekki sá stórbokki og hún hélt. Guðrún fær ekki vinnu í London, hún býr við
kröpp kjör í leiguherbergi í fátækrahverfi, veikist, sekkur í skuldir.
3) Vel stæðir Íslandsvinir koma henni til aðstoðar og borga fyrir hana fargjaldið til Íslands.
Guðrún er hólpin (í bili) en hún veit að hún er að fara úr öskunni í eldinn því á Íslandi hafa
menn engu gleymt. Og áhorfendur vita það líka („vegvísir til framtíðar“).
Í lok þáttarins skapaðist ákveðin hreyfing fram á við því Guðrún yrði að takast á við þessa
ógn eða hættu (í hverju svo sem hún felst) strax í byrjun 3. þáttar. (Það skal skýrt tekið fram
að þetta er aðeins dæmi, ekki tillaga til breytinga á handritinu. Eins og áður segir þarf að
byrja á að endurskoða þáttaröðina í heild, skipa efninu öðruvísi niður og skrifa nýja
efnislýsingu -- ekki að lagfæra einstaka liði núverandi efnislýsingar.)
Æviskeið fólks lýtur ekki dramatískum lögmálum. Þegar kvikmyndir eða sjónvarpsþættir eru
byggðir á ævi raunverulegra persóna, lífs eða liðinna, verða höfundar vitaskuld að búa til til
dramatíska byggingu því ekkert slíkt er fyrir hendi. Oftast er bara tekið fyrir eitthvert ákveðið
árabil, tímabil sem að mati höfundar hefur einhvers konar form og hentar til að koma sýn
þeirra á framfæri eða hugmyndum eða boðskap.
BYGGINGIN
I. ÞÁTTUR gerist síðla sumars 1809. Segja má að hann skiptist í 8 kafla eða svo:
1) Kynni þeirrar Guðrúnar og Jörgens, tilhugalífið og bónorðið.
2) Samningaviðræður breskra kaupmanna við ráðamenn á Íslandi.
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3) Valdaránið. Handtaka Trampes og innsetning Jörgens sem kóngs eða einvalds.
4) Valdatíð Jörgens og Guðrúnar unnustu hans.
5) Koma herskipsins; dönsk lög endurreist á Íslandi
6) Björgunarafrek Jörgens
7) Hörfað aftur til hafnar/Guðrún og Jörgen eiga eina nótt saman
8) Guðrún ræður sig í þjónustu Savignacs
Ævintýri Jörundar hundadagakonungs á Íslandi var vægast sagt viðburðaríkt, hver
æsiatburðurinn rak annan og margur skrautlegur karakterinn kom við sögu. Þessum atburðum
væri eflaust hægt að gera sæmilega góð skil í 60 mín heimildamynd (t.d. leikinni
heimildamynd) en þá væri notaður þulur til að útskýra gang mála og tengja allt saman. En
efniviðurinn er of mikill fyrir 60 mín. drama.
Dramatískar þáttaraðir samanstanda af tæplega klukkutímalöngum þáttum. Senur eru að
jafnaði 2 mín. að lengd sem gerir um 28 senur per þátt. Samkvæmt efnislýsingunni skiptist 1.
þáttur í 8 hluta (eða kafla), gróflega séð. Það þýðir að hver kafli fengi u.þ.b. 7 mínútur til
umráða að meðaltali. En kaflarnir hafa auðvitað mismikið vægi svo þeir hljóta að verða mjög
mislangir.
Guðrún er aðalpersónan, þetta er hennar saga og ástarævintýri þeirra Jörgens hlýtur því að
vera í forgrunni atburða. Svo eðlilegt er að gera ráð fyrir að 4. kafli sé þungamiðja þáttarins
og um 25-30 mínútur að lengd (um helmingur). En ef við göngum út frá þessu fengju hinir
sjö kaflarnir einungis 4 mínútur til umráða hver (að meðaltali) sem augljóslega gengur ekki
upp.
Persónur eru líka of margar: Guðrún, Jörgen, Phelps, Liston, Savignac, Trampe, faðir
Guðrúnar, móðir Guðrúnar, systkini Guðrúnar (4 talsins), Jones. Í efnislýsingu er ekkert
minnst á innlenda embættismenn (t.d. bæjarstjóra eða biskup) svo hugsanlega eru mikilvægar
persónur í sögunni fleiri. Biskup kemur nokkuð við sögu í 2. þætti og það kallar á að hann sé
kynntur með einhverjum hætti í 1. þætti. Þetta eru næstum helmingi fleiri persónur en ráðlegt
er að kynna til sögunnar í einum 56 mínútna þætti.
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Í efnislýsingunni eru atburðir raktir á fremur hlutlausan hátt, líkt og alvitur sögumaður segi
frá. Þrír æsilegir atburðir standa uppúr: 1) handtaka Trampes/valdaránið, 2) koma
herskipsins/endalok valdaránsins, 3) bruninn um borð í The Margarete and Anne. Guðrún
verður vitni að brunanum en hún er ekki einu sinni viðstödd hina atburðina – hvað þá að hún
sé þátttakandi. Þótt hún eigi að heita aðalpersónan er hún að mestu fjarverandi í þessum fyrsta
þætti.
Það er því ekki aðeins að þessi þáttur sé of efnismikill/viðburðaríkur heldur á enn eftir að
ráðast á aðalúrlausnarefnið: Hvernig best er að segja söguna frá sjónarhorni aðalpersónunnar,
ungu alþýðustúlkunnar sem Jörgen gerir að lagskonu sinni. Ef Guðrún á að vera aðalpersónan
verður sagan að vera sögð út frá hennar sjónarhorni, a.m.k. að mestu leyti.
II. ÞÁTTUR hefst sumarið 1812 og endar vorið 1814. Sögutíminn er því um 22 mánuðir.
Kaflarnir eru um 10-12 talsins:
1) Guðrún verður fyrir áreiti á götu í Reykjavík.
2) Afbrýðissemiskast/einvígisáskorun Savignacs
3) Savignac býst til að yfirgefa landið; Guðrún fær að fara með honum
4) Á heimili Savignacs í London: Eiginkonan neitar að hafa Guðrúnu í vinnu
5) Guðrún býr við þröngan kost í ódýrri leiguíbúð, veikist alvarlega. Uppgötvar svo að
Savignac er hættur að geta borgað leiguna fyrir hana.
6) Parke birtist og lætur hana fá smávegis af peningum.
7) Guðrún hittir óvænt Jörgen þegar hún heimsækir Savignac í skuldafangelsið; Jörgen á
áhrifamikla vini og biður þá um að koma Guðrúnu til aðstoðar.
8) Guðrúnu er nauðgað og peningavandræði hennar aukast enn.
9) Guðrún kemst loks í örugga höfn með góðra manna hjálp, dvelur á sveitasetri við gott
atlæti um veturinn
10) Íslandsvinir efna til samskota um vorið til að hún komist aftur heim til sín. Það var
ævintýraþráin sem rak Guðrúnu til útlanda og löngunin til losna úr þrúgandi aðstæðum heima
á Íslandi en ekki tekur betra við í Englandi.
106

Leið hennar liggur stöðugt niður á við eftir að til London er komið. Hún kemst næstum niður
á botninn en þá koma góðviljaðir Íslandsvinir henni til aðstoðar (fyrir orð Jörgens).
Dramatískt séð er þetta mjög veik uppbygging, í rauninni vantar alla byggingu í þáttinn. Að
megninu til er hann um ástand sem einfaldlega fer stigversnandi þar til allt bjargast í lokin.
Það er auðvitað ekkert að því að kvenhetjan verði fyrir verulegu mótlæti, hvort sem það er
henni sjálfri að kenna eða einhverjum öðrum eða vegna þess að hún lendir í óviðráðanlegum
aðstæðum. En þegar hvert áfallið á fætur öðru ríður yfir (án þess að nokkurn tíman sjáist til
sólar á milli) hefur það ekki samlegðaráhrif, þvert á móti. Það hefur sljóvgandi áhrif því
áhorfendur neyðast til að brynja sig gegn síendurteknum vonbrigðum. Þrautaganga Guðrúnar
kallar fyrst og fremst á meðaumkun og frá meðaumkun er stutt yfir í tómlæti (og jafnvel
fyrirlitningu).
Það er ekki gott ef þrautaganga aðalpersónunnar framkallar bara tómlæti hjá áhorfandanum.
Persónan verður að geta rifið sig upp eftir áfall. Því ef henni tekst að vinna einhvern sigur,
þótt smár og smammlífur sé, verður næsta áfall ennþá sárara (fyrir áhorfandann). Í raun er
það svo að því stærri sem sigrarnir eru þeim mun átakanlegra verður það þegar persónan er
slegin niður næst.
Í 1. þætti kemur fram að Guðrún hefur til að bera einhverja jákvæða eiginleika, sjálfstæði eða
frumkvæði eða áræðni -- það er a.m.k. gefið í skyn í efnislýsingunni. En engu slíku er til að
dreifa í 2. þætti. Persónan er mjög aðgerðalítil og það kann ekki góðri lukku að stýra. Guðrún
er ekki gerandi heldur er hún alfarið upp á aðra komin.
III. ÞÁTTUR spannar 44 ár. Segja má að hann skiptist í um 12 kafla.
1) Guðrún kynnist danska aðalsmanninum Hans Schack Knuth.
2) Faðir Guðrúnar tekur að sér að vera leiðsögumaður í kynnisferð Hans um landið, Guðrún
slæst með í för.
3) Reykjavík: Þau Guðrún og Hans verða ásátt um að hún fari með honum til
Kaupmannahafar og gerist frilla hans.
4) Eldheitt ástarsamband þeirra varir í nokkra mánuði en fer svo kólnandi.
5) Guðrún vinnur fyrir sér sem saumakona í Kaupmannahöfn næstu átta árin; þau Hans halda
lauslegu sambandi og hann aðstoðar hana fjárhagslega.
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6) Guðrún verður ólétt eftir Hans sem er nýgiftur konu af sinni stétt. Hann telur hana á að fara
til Íslands áður en fer að sjá á henni.
7) Guðrún dvelur hjá foreldrum sínum í Reykjavík. Elur barnið (dóttur) og gefur það systur
sinni og mági. Fer síðan strax aftur til Kaupmannahafnar.
8) Sambandi þeirra Hans er lokið, Guðrún neyðist til að sjá sér farborða með saumaskap.
9) Dóttirin Málfríður kemur til Kaupmannahafnar 13 ára gömul. Þær mæðgurnar berjast
áfram í fátækt.
10) Hans veit af þeim og rennur þetta basl til rifja. Næstu árin sendir hann þeim öðru hvoru
matargjafir og aura.
11) Málfríður giftir sig 29 ára gömul og þá er Guðrún aftur orðin ein.
12) Fimm árum síðar deyr Guðrún, farin að heilsu. Þau Hans og Málfríður eru með henni á
andlátsstundinni.
Það er yfirleitt fremur óheppilegt að láta einn þátt spanna svona langan tíma, meira en fjóra
áratugi. Hættan er sú að sagan virki útvötnuð eða að hún sé öll á lengdina og engin á dýptina.
Guðrún er 35 ára þegar fer að falla undan fæti (kafli 8). Síðan er sem brugðið sé upp röð af
svipmyndum úr lífi hennar næstu 34 árin og hún er eldri, fátækari og heilsulausari með hverri
mynd. Það er ekki gott að átta sig á því hvað Íslandshlutinn í byrjun á að vera langur.
Þriðjungur þáttarins? Þótt mjög bjart sé yfir tilhugalífi Guðrúnar og Hans þá eru þarna lausir
þræðir (eins og reyndar víðar í efnislýsingunni). Guðrún leiðir honum t.d. fyrir sjónir hversu
bág kjör alþýðufólks á Íslandi eru en sá þráður er ekki tekinn upp aftur, það kemur aldrei
fram hvort þessi vitneskja nýtist Hans eitthvað þegar hann fer að sinna málefnum Íslands hjá
rentukammerinu.
Síðari hluti 3. þáttar er sama marki brenndur og 2. þáttur: Það hallar alltaf meir og meir undan
fæti hjá aðalpersónunni. Nema í þetta sinn er þrautaganga hennar mjög tíðindalítil og
einmanaleg og nær yfir heil 34 ár. Og næsta öruggt er að enginn kemur til bjargar.
Tilgangurinn með því að rekja þessa löngu dapurlegu sögu (sem síðari ævihelmingur
Guðrúnar er) virðist fyrst og fremst snúast um að binda hinn endanlega endahnút á samband
þeirra Hans. Það er ekki nægilega góð ástæða.

108

UM RITUN EFNISLÝSINGAR
Eins og fyrr segir er Guðrún fremur þokukenndur persónuleiki. En það kann sumpart að
skrifast á reikning efnislýsingarinnar, hvernig hún er skrifuð. Atburðir eru raktir í réttri
tímaröð á tiltölulega hlutlausan hátt. Öðru hvoru er sagt frá því hvernig Guðrúnu líður en
nánast aldrei hvað henni finnst. Það er dagljóst hvað Guðrún vill ekki (hún vill ekki óþægindi,
misklíð og fátækt) en það er ekki gott að sjá hvað hún vill, hverjar vonir hennar og þrár eru
og hvort hún hafi eitthvert sérstakt markmið í lífinu. Þetta þarf að hafa í huga við ritun næstu
efnislýsingar; það þarf að veita okkur betri innsýn í hugarheim aðalpersónunnar. Guðrún
verður ástfangin af Jörgen í byrjun 1. þáttar og hún er niðurbrotin þegar hann fer. Þrem árum
síðar hittir hún hann fyrir tilviljun í London og biður hann ásjár í þrengingum sínum. Hún
veltir ekki fyrir sér hvernig hún getur hjálpað honum eða hvenær hann losnar úr fangelsi og
hvort þau geti þá loks giftst. Af þessu má draga þá ályktun að ástin á milli þeirra sé kulnuð.
En síðan kemur í ljós að það er kannski ekki rétt. Þegar Guðrún er orðin gömul kona í
Kaupmannahöfn hittir hún bróður hans sem segir henni að Jörgen hafi látist fyrir nokkrum
árum. Þessi frétt fær svo á Guðrúnu að hún hnígur niður klukkutíma síðar og deyr.
Nú er það svo að Guðrún varð næstum drottning Íslands eins og titill þáttaraðarinnar vísar til:
Drottning elds og ísa. Svo ef til vill er hugmyndin sú að við lok ævi sinnar hafi hún iðrast
þess sárlega að hafa ekki haldið tryggð við þessa æskuást sína. En ef þetta er hugmyndin þá
er hún ekki nægilega vel útfærð til að hún komi yfir.
Það er eitt og annað við persónuleika og skapgerð Guðrúnar sem er athyglisvert en vekur
jafnframt upp spurningar:
Alþýðuhetjan Guðrún.
Það er helst þegar sögunni víkur að hlutskipti íslenskrar alþýðu að Guðrún lifnar við og lætur
í ljós mjög afdráttarlausar skoðanir á hlutunum. Í 1. þætti er hún (og fjölskylda hennar)
mikilvægur tengiliður Jörundar við íslenska alþýðu. Í 3. þætti tekur hún að sér að sýna
dananum Hans hvernig íslensk alþýða býr og leiða honum fyrir sjónir hversu misskipting
auðsins er mikil. Í 2. þætti (á heimili Sir Stanleys) vottar svo fyrir gamalli íslenskri erkitýpu í
fari hennar: Íslenska alþýðumanninum sem er greindur vel og aburðafróður þótt hann hafi
enga formlega menntun hlotið. Nú má vel vera að einhver fótur sé fyrir þessari
alþýðuhetjuímynd Guðrúnar í heimildum. En sú ímynd rekst ekki vel í sögunni eins og hún er
sögð hér. Guðrún er að vísu fátæk reykvísk alþýðustúlka en strax á unglingsaldri er hún búin
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að koma sér fyrir í samfélagi hinna efnameiri í bænum. Hún deilir því ekki kjörum með
íslenskri alþýðu, raunar virðist sem hún vilji allt til vinna til að hafna ekki aftur í þeim hópi.
Þessi tvö tilvik þar sem hún gerist áköf talskona íslenskrar alþýðu eru alveg einangruð, það er
ekkert við lífsstíl hennar eða gerðir sem beinlínis rennir stoðum undir þessar yfirlýstu
skoðanir. Svo hættan er sú að Guðrún hljómi fölsk á þessum stundum.
Kynveran Guðrún.
Þau Guðrún og Jörgen eru heitbundin (hann ber upp bónorðið en þau ná ekki að giftast). En
þau sofa ekki saman nema einu sinni og það er nóttina áður en hann fer frá Íslandi. Eftir þetta
eru þau Guðrún og Savignac samvistum í fjögur ár og áleitnar spurningar vakna um hvers
eðlis samband þeirra sé. Í efnislýsingunni er hvorki sagt af eða á um þetta atriði en skilja má
að það sé alla tíð platónískt (en það kemur fram að Savignac er hrifinn af henni). Parke girnist
Guðrúnu og þegar hann aðstoðar hana fjárhagslega í London fer hann fram á að hún sofi hjá
honum. Guðrún neitar og segir honum að engin heiðvirð kona myndi taka slíkt í mál (nokkru
síðar ræðst hann að henni og nauðgar). Eftir þessu að dæma er Guðrún alla tíð mjög skírlíf
kona og fer ekki að stunda kynlíf í alvöru fyrr en hún gerist sjálfviljug frilla Hans Schack
Knuth 25 ára gömul. Þetta vekur upp þá spurningu hvort ógiftar kvenhetjur verði að vera
skírlífar til að koma yfir sem sympatískar.
Mæðukonan Guðrún.
Eins og sagan er sögð eru þjáning og vonbrigði stöðugir fylgifiskar Guðrúnar. Þetta
gegnumgangandi þjáningastef er fullmikið af því góða (eins og reyndar hefur verið komið inn
á áður). Mæða Guðrúnar hefst eftir valdaránstilraunina og litar svo sögu hennar upp frá því.
Hún á einungis fáein góð ár og það er þegar hún er í ástarsambandinu við Hans og hann
styður hana fjárhagslega. Persónan veldur í rauninni ekki því hlutverki að vera kvenhetja í
sjónvarpsþáttaröð, til þess er hún of mikill þolandi í atburðarásinni. Skilgreiningin á „hetja“
er einföld: hetjan er persónan sem við höldum með. Það þarf að gefa okkur fleiri ástæður til
að halda með Guðrúnu.

ÁTAKALÍNAN
„Fátæka þjónustustúlkan Guðrún Einarsdóttir verður fyrsta drottningarefni Íslendinga en sá
heiður reynist henni dýrkeyptur“.
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Þessi málsgrein lýsir sögunni alveg ágætlega því Guðrún aflar sér mikillar óvildar með því að
trúlofast Jörundi og taka þátt í valdaráninu við hlið hans og það reynist henni dýrkeypt, hún
er eiginlega alla ævina að bíta úr nálinni með það. En þetta er ekki átakalína (logline) því það
kemur ekki fram hvers eðlis átökin í sögunni eru. Í átakalínu af einföldustu gerð kemur fram
1) hver aðalpersónan er, 2) hvert markmið hennar er, 3) hvað stendur í vegi fyrir því að hún
nái settu marki. Aðalpersónan er auðvitað fátæka þjónustustúlkan Guðrún Einarsdóttir. Ljóst
er að markmið hennar er ekki að verða fyrsta íslenska drottningin því sá möguleiki kemur
upp í 1. þætti en deyr mjög skjótt og er þá úr sögunni. Eins og áður hefur komið fram er erfitt
að átta sig á hvert markmið Guðrúnar er, hvað hún vill og hvað hún er að gera til að láta vonir
sínar rætast -- þessvegna virkar persónan nokkuð stefnulaus og ákvarðanir hennar
tilviljanakenndar. Það þarf því að huga að þessu tvennu: Markmiði Guðrúnar og hver (eða
hvað) er að standa í veginum fyrir henni, af hverju það er svo erfitt fyrir hana að ná settu
marki. Það þarf að ráða fram úr þessu áður en ný efnislýsing er skrifuð.
16. júlí 2013
Anna Th. Rögnvaldsdóttir
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Drottning elds og ísa
Efnislýsing, önnur drög.
Drottning elds og ísa er dramatísk sjónvarpsmynd í fjórum þáttum í fjórum hlutum, lauslega
byggð á sannsögulegum atburðum. Aðalpersónan er ævintýrakonan Guðrún Einarsdóttir
Johnsen (1790-1860).
ÖNGULL
Fátæka þjónustustúlkan Guðrún Einarsdóttir verður fyrsta drottningarefni Íslendinga en sá
heiður reynist henni dýrkeyptur.
ÁTAKALÍNA
19. aldar almúgakonan Guðrún Einarsdóttir þráir að fá að upplifa lífsins ævintýri að fullnustu
en hún er kona í karlaheimi svo það reynist þrautin þyngri.
STUTT LÝSING Á HEILDAREFNI ÞÁTTANNA
Ævintýraþrá Guðrúnar Einarsdóttur, fátækrar alþýðustúlku, fær byr undir báða vængi þegar
hún kynnist uppreisnar- og hugsjónarmanninum Jörgen Jörgensen sumarið 1809. Áður en hún
veit af er hún komin í innsta hring valdaránsmanna og verður svo gott sem fyrsta innfædda
drottning Íslands í tæpa tvo mánuði. Breski sjóherinn bindur snarlegan endi á
valdaránstilraunina og þar með eldheitt ástarsamband Guðrúnar og Jörgens.
Guðrún gefst ekki upp á draumnum um betra líf og þremur árum eftir valdaránið tekst henni
að komast til London. Draumurinn breytist fljótt í martröð ungu mál- og vinalausu stúlkunnar
í stórborginni. Þegar Guðrún er við það að gefast upp hittir hún Jörgen óvænt fyrir í
skuldafangelsi í London. Hann kemur henni í kynni við Íslandsáhugafólk sem tekur hana
undir sinn verndarvæng og býðst til að senda hana heim. Guðrún lifir í vellystingum meðal
aðalsins þangað til hún er send með skipi til Íslands.
Hún þarf þó ekki að bíða of lengi eftir að ævintýrin leiti hana aftur uppi og nú í líki danska
greifans Hans Knuth. Guðrún og Hans hefja ástarsamband sitt á Íslandi og þau fara svo
saman til Kaupmannahafnar. Eftir dágóðan hamingjutíma tilkynnir Hans Guðrúnu að
fjölskylda hans krefjist þess að hann festi ráð sitt. Hans kvænist danskri hefðarkonu en getur
ekki haldið sér lengi frá Guðrúnu. Guðrún tekur honum opnum örmum en ekki líður á löngu
þar til kemur babb í bátinn. Guðrún uppgötvar að hún er ólétt. Hans bregst illa við fréttunum
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því greifynjan á líka von á sér. Til að forðast hneyksli borgar hann Guðrúnu fyrir að láta sig
hverfa áður en hún eignast barnið. Guðrún fer aftur til Íslands og eignast þar litla stúlku,
Málfríði. Guðrún getur ekki hugsað sér að festast á Íslandi og ákveður að skilja Málfríði eftir
hjá foreldrum sínum og systur.
Þegar hún kemur aftur til Kaupmannahafnar er hins vegar allt breytt. Hans hefur alveg snúið
við henni baki og hún á vart til hnífs og skeiðar. Þegar hún er við það að gefa upp vonina
finnur hún vinnu og fær svo aðstoð hjá sjálfri drottningunni við að koma Málfríði til
Kaupmannahafnar. Þegar Málfríður kemur til hennar finnur Guðrún loks fyrir sátt og gleði
aftur.
SKIPTING EFNIS Í FJÓRA ÞÆTTI
Efnið skiptist í fjóra þætti við stærstu hvörf eða þáttaskil í lífi Guðrúnar; ást og upphefð,
örbyrgð og örvæntingu, von og vellystingar, svik og loks sátt.
INNGANGUR/UPPHAFSSTEF:
Upphaf hvers þáttar sýnir hver sinn hluta af síðustu gönguferð Guðrúnar gegnum
Kaupmannahöfn árið 1860. Sjónarhornið er Guðrúnar svo hún sést ekki beint í mynd. Guðrún
gengur af stað heiman frá sér og endar ferðina fyrir framan stjórnarráðið þar sem hún hnígur
niður. Inngangurinn er draumkenndur, jafnvel martraðakenndur á köflum.
I. ÞÁTTUR:
Upphafsstef: 1. hluti gönguferðar Guðrúnar gegnum Kaupmannahöfn 1860. (Sjá kort).
Þátturinn hefst á því að GUÐRÚN hrekkur upp af undarlegum draumi (upphafsstef) en með
tilfinningu fyrir að draumurinn sem fyrirboði ævintýris. Þennan sama morgun kemur breskt
kaupskip til landsins en um borð er danski ævintýramðurinn JÖRGEN JÖRGENSEN, túlkur
breskra kaupmanna. Það takast fljótt ástir milli þeirra Jörgens og Guðrúnar. Þegar
landsstjórinn neitar bresku kaupmönnunum um verslunarleyfi neyðast þeir til að grípa til
örþrifaráða. Þeir ræna völdum og Jörgen eru fengnir stjórnartaumarnir í hendur.
Með Jörgen er kominn ferskur andblær í líf Guðrúnar. Hún hrífst með honum og er komin í
innsta hring valdaránsstjórnarinnar áður en hún veit af. Augu Guðrúnar opnast fyrir
misskiptingu auðs og valds í eigin landi. Hjónaleysin eru uppfull af hugsjónum en tilraunir til
umbóta og lýðræðis eru kæfðar í fæðingu þegar breskt herskip kemur til Reykjavíkur og
landsstjórinn er leystur úr haldi. Bræði danskra og íslenskra ráðamanna er mikil í kjölfar
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valdaránstilraunarinnar og þeir vilja helst taka uppreisnarmennina af lífi. Breski herforinginn
krefst þess hins vegar að flytja alla hlutaðeigandi til Bretlands og lagt er af stað á tveimur
skipum, Orion og The Margaret and Anne.
Guðrún og Jörgen fara af stað með Orion en eru ekki komin langt þegar þau sigla fram á The
Margaret and Anne í ljósum logum. Þau koma öllum farþegunum um borð í Orion en við það
verður skipið of þungt til að sigla áfram og þau neyðast til að halda til hafnar á ný. Í
Reykjavík er Jörgen gert ljóst að þrátt fyrir björgunarafrekið er líf hans í hættu hvort heldur á
Íslandi eða á Bretlandi. Hann sannfærist um að Guðrún verði öruggari á Íslandi og ákveður að
skilja hana eftir þar. Guðrún óttast um líf sitt í Reykjavík og hún er sannfærð um að hún verði
að komast þaðan burt. Hún ætlar sér að fara utan með skipinu. Þau Jörgen eiga saman nótt en
snemma um morguninn laumast hann burtu og skilur Guðrúnu eftir sofandi. Skipið leggur úr
höfn degi fyrr en Guðrún hélt. Hún liggur sofandi í rúminu en Jörgen siglir af stað.
I. ÞÁTTUR gerist síðla sumars 1809. Grófleg skipting í átta kafla:
1. Upphafsstef - ganga Guðrúnar gegnum Kaupmannahöfn 1860.
2. Jörgen kemur til landsins og ástir takast milli hans og Guðrúnar.
3. Ball á Klúbbnum: Phelps reynir að komast að samkomulagi við Trampe án árangurs.
Jörgen biður Guðrúnar.
4. Valdarán. Trampe er handtekinn og Jörgen fenginn til að taka við valdataumunum.
Guðrún og Jörgen byrja að búa saman.
5. Valdatíð Guðrúnar og Jörgens: Lýðræðistilraunir, heimsókn út í Viðey og á
Bessastaði. Guðrún öðlast skilning á misskiptingu og óréttlæti.
6. Breskt herskip kemur til landsins og leysir nýju stjórnina upp. Trampe fær völd sín á
ný. Hann vill taka uppreisnarmenn af lífi en breski herforinginn vill reka málið á
Bretlandi.
7. Skipin sigla af stað. Jörgen og Guðrún koma að öðru skipinu í ljósum logum. Jörgen
bjargar öllum af skipinu.
8. Siglt aftur til Reykjavíkur. Jörgen áttar sig loks á að líf hans og allra
landráðsmannanna er í hættu bæði á Íslandi og Bretlandi. Hann er viss um að
Guðrúnu er betur borgið á Íslandi. Guðrún vill fara til Bretlands en Jörgen laumast
burt frá henni.

114

II. ÞÁTTUR:
Upphafsstef: 2. hluti gönguferðar Guðrúnar gegnum Kaupmannahöfn 1860. (Sjá kort).
Þátturinn hefst á því að Guðrún hrekkur upp af dagdraumi og verður vitni að því þegar verið
er að reka einn af íslenskum fylgismönnum Jörgens úr bænum. Múgurinn er æstur og Guðrún
verður verulega hrædd um að sjáist hún gæti reiðin beinst gagnvart henni sjálfri. Breski
kaupmaðurinn JAMES SAVIGNAC, vinnuveitandi Guðrúnar, hefur náð að vernda hana gegn
hefndaraðgerðum ráðamanna en hann er á förum aftur til Bretlands ásamt breska konsúlnum
JOHN PARKE.
Guðrúnu tekst að tala Savignac inn á að hleypa sér með til Bretlands en þar ætlar hún að
halda áfram að vera í þjónustu hans auk þess sem hún getur lært að sauma. Guðrún kveður
fjölskyldu sína og heldur af stað á vit ævintýranna. Þegar til Bretlands er komið verður ljóst
að hvorki Savignac né Parke voru trausts Guðrúnar verðir. Parke fer strax til Liverpool en í
London kemur í ljós að Savignac er giftur og á tvö börn. Eiginkonan neitar að taka við
Guðrúnu inn á heimilið svo Savignac kemur henni fyrir

leigíuherbergi og í læri hjá

regnhlífagerðarkonu. Guðrún veikist fljótlega illa og á erfitt með að vinna fyrir sér við
regnhlífagerðina. Í upphafi nýtur hún aðstoðar Savignac með leiguna en þegar aðstoðin hættir
að berast neyðist hún til að pantsetja eigur sínar til að geta borgað fyrir mat og húsaleigu.
Parke leitar Guðrúnu uppi og lofar henni gulli og grænum skógum ef hún gefur sig honum á
vald. Guðrún neitar þótt henni líði eins og henni séu allar bjargir bannaðar. Hún ákveður í
kjölfarið að leita Savignac uppi og fá hann til að halda aðstoðinni áfram. Hún finnur Savignac
í Fleet-skuldafangelsinu en þar rekst hún einnig á fyrrum heitmann sinn, Jörgen Jörgensen.
Guðrún brotnar saman við að hitta Jörgen en hann sannfærir bæði sjálfan sig og hana um að
það geti aldrei orðið neitt á milli þeirra aftur vegna þess hvernig fyrir honum er komið. Hann
ætlar sér hins vegar að hjálpa henni og telur henni trú um að eina leiðin til að fá aðstoð sé að
segjast vilja komast heim aftur. Hún samþykkir það og hann skrifar bréf til valdamikilla vina
fyrir hennar hönd. Síðustu skipin eru farin til Íslands en hún fær vilyrði um styrki og aðstoð
til vors þegar hún getur komist heim. Eftir að hafa fengið þessar fréttir heldur hún heim í
herbergið sitt hjá regnhlífasaumakonunni, glöð í bragði. Hún veit ekki að þar bíður Parke
hennar og hefur ekkert gott í hyggju.
II. ÞÁTTUR spannar veturinn 1812-1813. Grófleg skipting í átta kafla:
1. Upphafsstef - ganga Guðrúnar gegnum Kaupmannahöfn 1860.
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2. Guðrún verður vitni að árásum á fylgismenn Jörgens í Reykjavík og óttast það að
reiðin ætlar ekkert að fjara út með tímanum. Þar sem hún er undir verndarvæng
Bretanna á Íslandi hefur hún líka áhyggjur af því hvað þeir eru illa liðnir.
3. Bretarnir ætla að yfirgefa landið svo Guðrún sér sér þann kost vænstan að fara með
þeim. Hún sannfærir Savignac um að best sé að hún fylgi honum sem húsjómfrú.
4. London: Eiginkona Savignac neitar að taka á móti Guðrúnu. Savignac kemur
Guðrúnu í læri hjá regnhlífagerðarkonu.
5. Guðrún er töluvert veik og á erfitt með að borga leiguna. Hún setur fötin sín í pant en
það dugir skammt.
6. Parke birtist og lofar henni gulli og grænum skógum ef hún samþykkir að gerast
ástkona hans. Guðrún neitar og Parke reiðist.
7. Guðrún leitar Savignac uppi og finnur hann í skuldafangelsi. Þar hittir hún líka óvænt
Jörgen. Guðrún fær Jörgen til að aðstoða sig.
8. Guðrún fær þær fréttir að öll skip til Íslands séu farin en hún muni fá góða aðstoð
fram á vor þegar hún kemst með skipi heim. Hún fer glöð heim í herbergið sitt en veit
ekki að þar bíður Parke hennar.
III. ÞÁTTUR:
Upphafsstef: 3. hluti gönguferðar Guðrúnar gegnum Kaupmannahöfn 1860. (Sjá kort).
Þátturinn hefst á því að Guðrún hrekkur upp af órólegu móki þegar Parke er á leið burt frá
henni eftir að hafa nauðgað henni. Guðrún leitar örvæntingarfull á náðir SIR JOSEPH
BANKS og biður hann um að hjálpa sér burt frá London. Hún hittir beint á fund
Íslandsvinafélagsins þar sem hjónin SIR JOHN THOMAS STANLEY og LADY MARIA
JOSEPHA STANLEY bregðast við bón hennar og bjóða henna að dvelja um veturinn á setri
sínu, Alderley. Guðrúnu og Lady Stanley verður vel til vina og Guðrún verður fljótt nánast
eins og hluti af fjölskyldunni. Hún lærir ensku vel gegnum börn þeirra hjóna en hún er
aðstoðar barnfóstra á setrinu. Sir John er einmitt að skrifa bók um Ísland þennan vetur og þau
hjónin fá Guðrúnu til að segja mikið frá landinu sínu. Guðrúnu líður vel á Alderley og finnst
hún vera í miðju stórkostlegu ævintýri og upplifir eitthvað nýtt á hverjum degi; umhverfi, föt,
mat, list og tilfinningar.
Fyrsta ball vetrarins á Alderley er haldið og Guðrún fær að vera með þó hún hafi í raun
hvorki stétt né stöðu til þess. Á ballinu kynnist hún unga lækninum HENRY HOLLAND en
hann heillast strax af þessarri framandi fegurðardís. Henry fer að venja komur sínar á setrið
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og sækist eftir félagsskap Guðrúnar. Þetta veldur Lady Stanley áhyggjum því vegna stéttarog stöðuleysi Guðrúnar myndi fjölskylda Henry aldrei samþykkja samband þeirra. Guðrún er
upp með sér af athyglinni frá Henry og þótt hún sé ekki ástfangin af honum gefur hún honum
undir fótinn.
Dag einn, þegar Guðrún er úti með börnunum, dettur hún en fallið veldur því að hún missir
fóstur. Hún hafði orðið ólétt eftir að Parke nauðgaði henni. Lady Stanley kemst að hinu sanna
og þótt hún hafi samúð með Guðrúnu þykir henni ljóst að þau verði að koma henni aftur til
Íslands hið snarasta. Guðrún er ekki aðeins stétt- og stöðulaus heldur líka flekkuð og myndi
því aldrei eiga heima meðal breska aðalsins. Guðrúnu er komið í skip en áður en hún fer
sendir hún bréf af setrinu. Viðtakandi bréfsins er ekki Henry heldur Jörgen. Guðrún hefur
heyrt að hann eigi brátt að losna úr fangelsinu og leitar því til hans í síðasta sinn. Jörgen er á
leið út í óvissuna og leyfir bréfinu frá Guðrúnu að fjúka burt með sjávargolunni. Guðrún
heldur í vonina um að fá svar frá Jörgen þangað til skipið siglir af stað til Reykjavíkur.
III. ÞÁTTUR spannar einn vetur 1813-1814. Grófleg skipting í átta kafla:
1. Upphafsstef - ganga Guðrúnar gegnum Kaupmannahöfn 1860.
2. Guðrún er dauðskelkuð og í miklu uppnámi eftir að Parke nauðgar henni. Hún fer
beint til velgjörðarmanns síns Sir Joseph Banks.
3. Hún hittir beint á fund Íslandsvina. Stanley-hjónin bjóða henni með sér á sveitasetur
sitt þennan vetur. Þau leggja strax af stað með hana burt.
4. Guðrún kynnist lífi aðalsins og aðlagast fljótt. Hún getur svalað forvitni hjónanna um
Ísland en Sir John er að skrifa endurminningar sínar um Íslandsdvöl sína.
5. Á sveitasetrinu er haldið ball. Þar hittir Guðrún ungan lækni, Henry Holland, sem
verður ástfanginn af henni. Hann fer að venja komur sínar á setrið.
6. Lady Stanley fer að hafa áhyggjur af að Guðrúnu sé aðeins gerður óleikur með
áframhaldandi dvöl og kynni af lífi aðalsins. Guðrún heyrir af því að Jörgen á að
sleppa úr fangelsi bráðlega.
7. Guðrún missir fóstur. Hún þorir í fyrstu ekki að segja Lady Stanley satt um veikindi
sín en trúir henni svo fyrir sannleikanum. Lady Stanley vill koma Guðrúnu burt frá
Holland (Guðrún er ættlaus og skemmt epli) og í öryggi til heimalandsins.
8. Guðrún reynir að tefja heimferðina og skrifar Jörgen bréf. Hún vonast til að þau nái
aftur saman en fær ekki svar frá honum.
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IV. ÞÁTTUR:
Upphafsstef: 4. hluti gönguferðar Guðrúnar gegnum Kaupmannahöfn 1860. (Sjá kort).
Þátturinn hefst þar sem Guðrún er komin í vinnu í Klúbbnum í Reykjavík. Vera hennar á
landinu er rétt svo umborin meðal valdastéttarinnar. Tími hefnda er liðinn en Guðrún má þola
háð og spott. Ungi greifinn, HANS SCHACK KNUTH, kemur til Reykjavíkur með ferskan
andblæ og framúrstefnulegt viðhorf. Hans á að taka við málefnum Íslands og Færeyja í
Rentukammerinu og er kominn til að kynna sér land og þjóð.

Þau Guðrún kynnast í

Klúbbnum og faðir Guðrúnar gerist leiðsögumaður Hans á ferð hans um landið. Guðrún slæst
í hópinn í styttri ferðum og fljótlega hafa tekist með þeim ástir. Þegar Hans fer úr landi aftur
ákveður Guðrún að fara með honum. Hún þolir ekki við í kæfandi aðstæðum á Íslandi og
þráir að komast í ævintýralega menningu annar staðar. Guðrún er ástfangin af Hans og hann
endurgeldur ást hennar svo hann er tilbúinn til að bjóða henni með sér. Þeim er hins vegar
báðum ljóst að ástarsambandið getur aldrei orðið opinbert vegna stéttar- og stöðumunar.
Í Kaupmannahöfn leggur fjölskylda Hans hart að honum að ganga að eiga konu af réttum
ættum og auði og á endanum lætur hann undan. Guðrún er særð djúpu sári en getur ekkert
gert. Hann getur þó ekki alveg haldið sig frá Guðrúnu og kemur aftur til hennar. Guðrún tekur
honum því hún elskar hann og vonar að sambandið geti hafist á ný. Þegar Guðrún verður ólétt
á sama tíma og eiginkona Hans yfirgefur hann hana endanlega. Hans lætur Guðrúnu fá
peninga til að láta sig hverfa burt með barnið því hann vill forðast hneyksli.
Guðrún fer til Íslands og eignast þar dóttur. Henni finnast eins og hún sé að kafna á Íslandi og
getur alls ekki hugsað sér að vera þar um kyrrt með dóttur sinni. Hún fer því aftur til
Kaupmannahafnar og skilur barnið, MÁLFRÍÐI, eftir hjá fjölskyldu sinni í Reykjavík. Þegar
til Kaupmannahafnar er komið tekur hins vegar við mjög erfiður tími þar sem hún berst við
fátækt og samviskubit yfir að hafa skilið barnið eftir. Hún er við það að gefast upp þegar hún
fær vinnu við regnhlífasaumaskap. Hún nær að koma fótunum undir sig á ný og nú vill hún
helst fá barnið til sín. Þegar drottningin kemur til að veita fátækum aðstoð, gefur Guðrún sig á
tal við hana og biður um aðstoð við að fá Málfríði til sín. Drottningin verður við bón
Guðrúnar og nokkru síðar tekur hún á móti Málfríði við höfnina. Í gegnum Málfríði
endurupplifir Guðrún ævintýraheiminn sem Kaupmannahöfn er. Þær ganga saman inn í
borgina.
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EFTIRMÁLI Í LOK IV. ÞÁTTAR:
Guðrún gengur af stað heiman frá sér. Hún sér fallegar regnhlífar birtast í mannþrönginni og
leyfir þeim að leiða sig áfram. Hún sér glerglugga úrsmiðju fjölskyldu Jörgens og staldrar við
hann eitt andartak. Hún gengur áfram niður að stjórnarráðinu en þar hnígur hún niður. Henni
er lyft upp og farið með hana heim. Málfríður kemur til hennar með litla dóttur sína með sér.
Guðrún nær að kveðja þær og þær sitja hjá henni þar til yfir líkur. Guðrúnu finnst hún vera
komin aftur í stigaganginn á leið út eins og í upphafi göngunnar. Hún opnar dyrnar og allt
verður hvítt.
IV. ÞÁTTUR er örlítið flókinn hvað varðar tímasetningar í raunveruleikanum þar sem hann
byrjar vorið 1816 og endar um vorið 1840, fyrir utan aukakaflann (sama og upphafsstefið)
sem gerist 1860. Þetta á þó að vera hægt að leysa fremur saumlaust með breytingum á fötum
(tísku) og aldri sögupersónanna. Grófleg skipting í átta kafla:
1. Upphafsstef - ganga Guðrúnar gegnum Kaupmannahöfn 1860.
2. Guðrún er aftur komin í vinnu á Klúbbnum. Danirnir og íslenski aðallinn sýna henni
fyrirlitningu og hún þráir að komast aftur burt. Danski aðalsmaðurinn Hans Schack
Knuth kemur eins og bjargvættur til landsins og inn í líf Guðrúnar.
3. Guðrún ferðast um með Hans og sýnir honum landið. Það takast með þeim ástir.
4. Guðrún fer til Kaupmannahafnar með Hans. Þau eiga í leynilegur ástarsambandi en
Hans neyðist til að giftast danskri aðalskonu og samband þeirra Guðrúnar fjarar út.
Guðrún er ólétt eftir Hans þegar sambandinu lýkur. Hann lætur hana fá pening til að
fara aftur til Íslands.
5. Guðrún fer aftur heim til að eignast barnið en getur ekki hugsað sér að vera um kyrrt á
Íslandi. Hún skilur barnið eftir og fer aftur til Kaupmannahafnar.
6. Guðrúnu líður illa yfir að hafa skilið barnið eftir og á erfitt með að fóta sig í
Kaupmannhöfn þegar þangað er komið. Hún sekkur dýpra og dýpra.
7. Þegar Guðrún er við að missa alla von rekst hún á regnhlífasaumastofu og fær vinnu
þar. Hún fær aðstoð hjá dönsku drottningunni og tekst að koma dóttur sinni til sín.
Von hennar, gleði og lífsvilji kvikna aftur þegar hún tekur á móti dóttur sinni.
8. 1860: Guðrún gengur um Kaupmannahöfn. Hún staldrar við hjá búðarglugga
úrsmiðanna, fjölskyldu Jörgens. Hún heldur áfram að ganga en hnígur niður við
stjórnarráðið. Hún er borin heim og læknir kallaður til. Dóttir hennar og dótturdóttir
koma og eru hjá henni þar til hún deyr. Guðrún gengur út í ljósið.
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HINSTA FERÐ GUÐRÚNAR GEGNUM KAUPMANNAHÖFN

Directions to Christiansborg Slotsplads, 1218 Copenhagen, Denmark
1.1 km – about 13 mins
benr , 1124 benhavn, Denmark
1. Head south on Hauser Pl. toward Suhmsgade. About 1 min.
go 86 m: total 86 m

2. Turn left onto Suhmsgade
3. Continue onto Pilestræde. About 5 mins

go 60 m: total 150 m
go 450 m: total 600 m

4. Turn right onto Strøget/Østergade. Destination will be on the left. About 48 secs
Total: 700 m – about 8 mins

stergade , 11
benhavn, Denmark
west on Strøget/Østergade toward Købmagergade.
go 39 m: total 39 m

5. Head

6. Turn left onto Højbro Plads. Continue to follow Højbro. Go through 1 roundabout.
About 2 mins
go 190 m: total 230 m
7. Turn left onto Christiansborg Slotsplads. About 2 mins
go 130 m: total 350 m
8. Slight right to stay on Christiansborg Slotsplads

go 54 m: total 400 m

9. Turn right onto Slotsholmsgade. Destination will be on the right
go 26 m: total 450 m
Total: 450 m – about 5 mins

Christiansborg Slotsplads, 121 Copenhagen, Denmark
Af maps.google.com
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INNI. STIGAGANGUR Í KAUPMANNAHÖFN. SÍÐDEGI. UPPHAFSTITLAR.
(29. OKTÓBER, 1860)
Fyrstu tvö atriðin eru hluti af myndskeiði undir
upphafstitlum. Þau eru draumkennd og fókusinn flöktandi.
Það er rökkur í stigaganginum. Atriðið séð með augum
GUÐRÚNAR (70 ára). Hún er á leið niður síðustu tröppurnar og
hrasar í neðstu tröppunni. Hún nær að styðja sig við vegginn
svo hún dettur ekki alveg. Pilsfaldurinn hreyfist og það
glittir í fæturna þegar hún er á leið niður tröppurnar.
Hún tekur í hurðarhún og opnar út. Skjannahvít birtan flæðir
inn um gættina og allt verður hvítt. Sjónarhornið er ekki
lengur GUÐRÚNAR eitt andartak og hún sést því sem svört
silúetta þegar hún stígur út í ljósið.
ÚTI. GATA Í KAUPMANNAHÖFN. SÍÐDEGI. UPPHAFSTITLAR
Aftur séð með augum GUÐRÚNAR: Horft niður á fæturna sökkva í
gráhvítt snjóslabb. Pilsfaldurinn blotnar. GUÐRÚN gengur af
stað. Það er bjart úti og mikil læti.
Tveir litlir GÖTUSTRÁKAR (um 7 ára), fátæklega klæddir,
hendast framhjá GUÐRÚNU. Hún stoppar og horfir á eftir þeim
hverfa inn í mannþröngina framundan. Í miðri mannþrönginni
sér hún glitta í fallega, bláa, silki regnhlíf með
páfuglsfjöðrum, perlum og kögri. Það sést varla að þetta er
regnhlíf en bláa silkið sker sig úr hvítum grámanum og
mannþrönginni.
GUÐRÚN gengur af stað aftur en hún tekur lítið eftir fólkinu
í kringum sig þótt hún finni fyrir því. Hún eltir
regnhlífina, lætur hana leiða sig áfram gegnum misþétta
þvöguna.
SVARTKLÆDD KONA (um 50 ára) rekst utan í GUÐRÚNU. GUÐRÚN er
reikul í spori eftir áreksturinn og færir sig nær útvegg en
heldur áfram að elta bláa efnið.
UPPSKAFNINGSLEG HJÓN (um 40 ára) gjóa til hennar augunum og
horfa hneyksluð á hana. KONAN hvíslar að MANNI sínum. GUÐRÚN
sér regnhlífina hverfa fyrir horn aftan við UPPSKAFNINGSLEGU
HJÓNIN. Hún herðir gönguna.
FÁTÆKLEG UNGLINGSSTÚLKA (um 18 ára) kemur beint að GUÐRÚNU
en víkur brosandi fyrir henni og hleypir henni framhjá sér.
Regnhlífin er henni þá horfin. GUÐRÚN gengur nokkur skref
áfram en er þá orðin andstutt og þreytt. Hún hallar sér upp
að vegg. Það má heyra á andardrættinum að hún hefur reynt á
sig og gufan sem kemur þegar hún andar frá sér sést
greinilega.
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2.
INNI. VINNUKONUHERBERGI Í SCHEELSHÚSI. SNEMMA MORGUNS (21.
JÚNÍ, 1809)
GUÐRÚN (18 ára) hrekkur upp með andfælum eins og af martröð.
Það kemur gufa þegar hún andar frá sér því það er kalt í
herberginu. GUÐRÚN er í hvítri léreftisskyrtu og millipilsi.
Sítt hárið er í fléttum niður eftir bakinu á henni. Hún er
falleg með ávalt andlitslag og er með fallegan, mjúkan
líkamsvöxt.
Herbergið er lítið og rúmin standa þétt saman. Það er
hálfgert rökkur í herberginu og eina birtan í því kemur inn
um glugga á endavegg. Fyrir utan er grár sumarmorgun.
BOLETHE (22 ára) rumskar.
BOLETHE
(á dönsku, í hálfum hljóðum)
Æ Guðrún, leggstu aftur. Við þurfum
ekki að fara á fætur alveg strax!
BOLETHE snýr sér út að vegg og dregur sængina sína upp að
eyrum. GUÐRÚN stendur upp og fer að gluggann. Hún rekur upp
fléttuna sína og greiðir gegnum hárið með fingrunum annars
hugar.
ÚTI. Í FJÖRUBORÐINU. SNEMMA MORGUNS
Það er grátt yfir og leggur mistur af sjónum. EINAR (49 ára)
ýtir árabát úr vör.
EINAR er dökkur yfirlitum, sterkbyggður en lipur. Hann er í
grófum, bláum vaðmálsfötum, með sjóhatt og
sjómannsvettlinga.
SAVIGNAC (ca 35 ára)er nokkuð myndarlegur, örlítið hærri en
EINAR og grannvaxinn. Hann er vel til hafður og er með
skjalatösku úr svörtu leðri með sér.
2 TÓMTHÚSMENN (um 25 og 45 ára)sitja með SAVIGNAC í bátnum.
Yngri tómthúsmaðurinn er langur og grannur en sá eldri lægri
og þreknari. Þeir eru báðir klæddir eins og EINAR. EINAR og
TÓMTHÚSMENNIRNIR 2 eru allir mjög skítugir.
EINAR stekkur fimlega upp í bátinn og þeir byrja að róa út í
þokuna.
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3.
INNI. VINNUKONUHERBERGI Í SCHEELSHÚSI. SNEMMA MORGUNS
GUÐRÚN er nú komin í peysufötin og er að ganga frá fléttunum
sínum upp undir skotthúfuna. Hún stendur við gluggann og
horfir út. BOLETHE teygir pirruð úr sér og sest upp. GUÐRÚN
glottir með sjálfri sér um leið og hún fer út úr herberginu.
ÚTI. Á ÁRABÁTI. SNEMMA MORGUNS
EINAR, SAVIGNAC og TÓMTHÚSMENNIRNIR róa í þokunni í átt að
stóru seglskipi. Þeir koma að skipinu og festa árabátinn við
það. BRESKIR SJÓMENN hjálpa þeim um borð. SAVIGNAC fer
fyrstur og EINAR síðastur.
ÚTI. UM BORÐ Í MARGRET & ANNE. SNEMMA MORGUNS
SAVIGNAC, 2 TÓMTHÚSMÖNNUM og EINARI er hjálpað upp á dekk af
BRESKUM SJÓMÖNNUM. PHELPS (ca. 45 ára), HOOKER (23 ára) og
JÖRGEN (28 ára) taka á móti gestunum.
SAVIGNAC er fyrstur upp á dekkið.
SAVIGNAC
(á ensku)
Herra Phelps. Herra Jörgensen.
PHELPS heilsar SAVIGNAC með innilegu handabandi og JÖRGEN
klappar á bakið á honum en fer svo til Íslendinganna sem eru
að klöngrast um borð. HOOKER fylgist með Íslendingunum af
mikilli athygli.
PHELPS
(á ensku)
Savignac, gamli vinur! Þetta er
William Hooker, ungur
grasafræðingur sem fékk að fljóta
með.
PHELPS kynnir þá HOOKER og SAVIGNAC. Þeir takast í hendur en
svo fer HOOKER aftur að fylgjast með íslensku gestunum og
SAVIGNAC heldur áfram að tala við PHELPS. Þeir taka nokkur
skref frá mannfjöldanum við borðstokkinn.
PHELPS
(á ensku)
Hvernig gengur salan? Þú ert
væntanlega feginn að fá nýjan farm?
SAVIGNAC
(á ensku)
(MORE)
(CONTINUED)
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SAVIGNAC (cont’d)
Ef það væri svo gott. Farmurinn sem
við komum með í janúar er nánast
ósnertur.
JÖRGEN
(á ensku, við SJÓMENN)
Finnið eitthvað til að bjóða gestum
okkar upp á!

Nokkrir SJÓMANNANNA fara af stað að sækja veitingar. PHELPS
og SAVIGNAC gera hlé á máli sínu vegna látanna í JÖRGEN.
JÖRGEN
(á dönsku, við EINAR og
TÓMTHÚSMENNINA 2)
Velkomnir um borð!
EINAR
(á dönsku)
Þakka yður fyrir, herra Jörgensen.
TÓMTHÚSMENNIRNIR og EINAR rétta úr sér og taka af sér hatta
og vettlinga. Þeir nikka til JÖRGENS til að þakka fyrir
móttökurnar. HOOKER horfir af athygli á fatnað
Íslendinganna.
PHELPS
(á ensku, við SAVIGNAC)
Komstu með bókhaldið?
SAVIGNAC sýnir skjalatöskuna sína.
PHELPS
(á ensku)
Þessa leið.
PHELPS og SAVIGNAC fara niður í skipið.
SJÓMENNIRNIR bjóða gestunum upp á skipskex. Íslendingarnir
eru greinilega sársvangir. EINAR og TÓMTHÚSMENNIRNIR 2 háma
í sig þurrt og hart kexið af mikilli áfergju. HOOKER horfir
eins og dáleiddur á þá.
JÖRGEN
(á dönsku)
Hvað er að frétta úr Reykjavík?
Heilsast fjölskyldunni vel, herra
Johnsen?
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EINAR kyngir kexinu í snatri og þurrkar sér um munninn áður
en hann svarar.
EINAR
(á dönsku)
Jú, þakka yður, bærilega. Trampe
greifi er nýkominn aftur með fullan
farm af vörum.
HOOKER bregst við orðinu "Trampe" og flýtir sér að spyrja
JÖRGEN þegar EINAR hefur gert hlé á máli sínu.
HOOKER
(á ensku)
Sagði hann tramp?
JÖRGEN
(á ensku)
Já, landsstjórinn, danskur greifi,
heitir Trampe.
(á dönsku)
Það er þá enginn vöruskortur
lengur?
EINAR
(á dönsku)
Ef fólk hefði efni á að kaupa
nokkuð. Trampe selur á fjórföldu
verði.
SJÓMENNIRNIR bjóða upp á tóbak í eftirrétt. ELDRI
TÓMTHÚSMAÐURINN fær fyrstur í nefið, svo Einar.
YNGRI TÓMTHÚSMAÐURINN
(á dönsku)
Trampe segir að þeir sem ekki hafa
efni á að versla við hann geti bara
étið þang og mosa!
JÖRGEN
(á dönsku)
Hvað með vörurnar okkar, hjá
Savignac, fyrst þær eru svona mikið
ódýrari?
YNGRI TÓMTHÚSMAÐURINN fær tóbak og tekur í nefið. ELDRI
TÓMTHÚSMAÐURINN tekur upp tóbakshornið sitt og býður
SJÓMÖNNUNUM sitt tóbak á móti.
(CONTINUED)
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SJÓMENNIRNIR eiga í vandræðum
með íslenska tóbakshornið svo hann sýnir þeim hvernig á að
gera.
EINAR
(á dönsku)
Það þorir enginn. Trampe hótar
dauðarefsingu ef við verslum við
ykkur.
EINAR býður JÖRGEN og HOOKER tóbak úr sínu horni. HOOKER
reynir að fá sér í nefið úr horninu.
JÖRGEN
(á dönsku)
Enskt herskip, Rover, kom það ekki?
EINAR
(á dönsku)
Jú það kom en sigldi fyrir nokkrum
dögum.
JÖRGEN hlær að vandræðaganginum í HOOKER, aðstoðar hann með
hornið og fær sér sjálfur í nefið.
ÚTI. GARÐUR VIÐ SCHEELSHÚS. MORGUN
GUÐRÚN gengur út um hliðardyr á Scheelshúsi og fer í garðinn
fyrir framan húsið. Hún sest á grasbekk þar sem hún hefur
útsýni yfir hafið. Hún er með matarbita sem hún nartar í á
meðan hún horfir út á haf.
BOLETHE kemur til hennar eftir
stutta stund og sest hjá henni. GUÐRÚNU bregður. Hún danglar
létt í BOLETHE sem sest hlæjandi við hliðina á henni.
GUÐRÚN
(á dönsku)
Ég þurfti bara dálítið frískt loft.
BOLETHE nartar líka í matarbita.
BOLETHE
(á dönsku)
Ertu búin að skúra ballsalinn?

(CONTINUED)
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GUÐRÚN
(á dönsku)
Já, já. Og þrífa ljósakrónuna.
BOLETHE
(á dönsku)
Nú, jæja...
GUÐRÚN
(á dönsku)
Og nú sæki ég steinseljuna og tek
til við matseldina, frú Scheel.
BOLETHE
(á dönsku)
(flissar)
Passaðu þig að hún heyri ekki til
þín!

BOLETHE stendur upp og teygir úr sér.
BOLETHE
(á dönsku)
Varstu búin að sjá skipið?
GUÐRÚN
(á dönsku)
Já, ég sá það í morgun.
BOLETHE
(á dönsku)
Er þetta ekki pabbi þinn þarna?
GUÐRÚN stendur upp og horfir niður í fjöru.
GUÐRÚN
(á dönsku)
(annars hugar)
Jú...
BOLETHE
(á dönsku)
Eru þetta ekki breskt kaupskip?
Heldurðu að þetta séu
sömu kaupmenn og komu í janúar?
(CONTINUED)
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GUÐRÚN
(á dönsku)
(roðnar lítillega)
Hvað á ég að vita um það?

Þær horfa á árabátana koma að landi.
ÚTI. Í FJÖRUBORÐINU. MORGUN
Þrír hópar FISKIKVENNA, á öllum aldri, eru við iðju sína í
fjörunni. HÓPUR 1 snýr fiskinum sem verið er að þurrka,
HÓPUR 2 staflar fiskinum og fergir, HÓPUR 3 ber hann burt
á börum.
Tveir árabátar eru að leggja að landi og úr þeim
stíga EINAR, TÓMTHÚSKARLAR, SAVIGNAC, JÖRGEN, PHELPS, HOOKER
og KAPTEINN LISTON (um 40 ára) upp á lausa bryggju.
HOOKER dregst aðeins aftur úr hópnum því hann er upptekinn
við að skoða fólkið í fjörunni eins og dýr í dýragarði. Hann
skráir hjá sér í litla bók. Hann reynir að telja pilsin hjá
konunum þegar þær beygja sig fram.
EINAR og TÓMTHÚSMENNIRNIR verða eftir í fjörunni. Hinir
ganga af stað inn í bæinn, beint í átt að GUÐRÚNU.
ÚTI. GATA Í REYKJAVÍK. MORGUN
SAVIGNAC, PHELPS, LISTON, JÖRGEN og HOOKER ganga upp eftir
götunni inn í Reykjavík.
HOOKER
(á ensku)
(við JÖRGEN)
Þessar kerlingar eru þær ljótustu
mannverur sem ég hef nokkru sinni
séð!
JÖRGEN lítur hneykslaður á hann.
HOOKER
(á ensku)
Sumar þessar yngri myndu samt
teljast laglegar, jafnvel á
Englandi! Þær virðast vera við
ágætis heilsu...
SAVIGNAC
(á ensku)
(við LISTON)
Hér eru vöruskemmurnar...
(CONTINUED)
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Þeir ganga framhjá vöruskemmunum og gapastokkunum.
ÚTI. GARÐUR VIÐ SCHEELSHÚS. MORGUN
GUÐRÚN og BOLETHE hafa fylgst með aðkomumönnunum.
BOLETHE
(á dönsku)
Jú, þetta eru sömu mennirnir!
Manstu ekki? Þessir sem héldu
ballið.
GUÐRÚN
(á dönsku)
Auðvitað man ég eftir þeim,
Bolethe.
BOLETHE
(á dönsku)
Og þarna er Daninn sem dansaði svo
mikið við þig!
GUÐRÚN stokkroðnar.
GUÐRÚN
Suss...
Hersingin kemur nær garðinum. SAVIGNAC gengur fremstur, þá
LISTON og PHELPS en síðastir koma HOOKER og JÖRGEN.
SAVIGNAC
(á ensku)
Hús biskups... Hús landfógeta...
LISTON
(á ensku)
(við PHELPS)
Ég átti von á að bærinn væri
örlítið stærri.
SAVIGNAC
(á ensku)
Og þarna er eina krá staðarins,
Scheels.
Hersingin beygir við húsið og heldur áfram göngunni framhjá.
Þeir nikka pent til stúlknanna í garðinum. JÖRGEN staldrar
við.
(CONTINUED)
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JÖRGEN
(á dönsku)
Ungfrú Johnsen!

Hann hneigir sig fyrir henni. GUÐRÚN hneigir sig á móti.
JÖRGEN
(á dönsku)
Ég treysti að þér séuð við góða
heilsu?
GUÐRÚN
(á dönsku)
Jú, þakka yður fyrir.
BOLETHE ræskir sig til að minna á að hún er þarna.
JÖRGEN
(á dönsku)
Já, og þér einnig, ungfrú...
BOLETHE
(á dönsku)
Dyrkjör.
JÖRGEN
(á dönsku)
Ungfrú Dyrkjör. Einmitt. Ungfrú
Dyrkjör, ungfrú Johnsen, verið
sælar.
JÖRGEN hneigir sig aftur fyrir þeim báðum og flýtir sér á
eftir hersingunni. GUÐRÚN og BOLETHE hneigja sig á móti.
GUÐRÚN horfir á eftir JÖRGEN. BOLETHE glottir.
BOLETHE
(á dönsku)
Við erum búnar að hangsa nóg...
Hún gengur af stað inn í húsið.
BOLETHE
(á dönsku)
Ekki gleyma steinseljunni!
GUÐRÚN rankar við sér, slítur upp knippi af steinseljunni og
fer inn á eftir BOLETHE.
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