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 Ágrip  
Þessi ritgerð fjallar um Eggert Claessen hæstaréttarlögmann, bankastjóra og 

athafnamann í Reykjavík og konu hans, Soffíu Claessen, á fyrstu hjúskaparárum 

þeirra. Eggert og Soffía voru af góðum ættum og að þeim stóð vel efnað fólk. 

Aðaltilgangur ritgerðarinnar er að sýna fram á lífsstíll og lífshætti vel efnaðs fólks í 

Reykjavík á þriðja áratug 20. aldar og bera hann saman við lífskjör og aðbúnað 

almennings í Reykjavík á sama tíma. Skoðað var hvaða munur hefði verið á lífsgæðum 

mismunandi þjóðfélagshópa og í hverju það hefði birst. Einnig var lögð áhersla á að 

skoða tíðarandann í Reykjavík á þriðja áratug síðustu aldar til þess að hægt væri að 

setja lífsstíll og lífsgæði Eggerts og Soffíu og annarra fjölskyldna í Reykjavík í 

samhengi við hann.  

Einkum er byggt á einkaskjalasafni Eggerts Claessen sem varðveitt er í 

Þjóðskjalasafni Íslands og á öðrum heimildum sem tengjast almenningi og 

tíðarandanum  Reykjavíkur  á þriðja áratugi tuttugustu aldar.  

Í byrjun ritgerðarinnar er fjallað um kosti og galla persónulegra heimilda sem 

finnast í einkaskjalasöfnum og hvað fræðimenn þurfi að hafa í huga þegar notast er 

við slíkar heimildir í rannsóknum. Einnig er farið yfir innihald einkaskjalasafns Eggerts 

Claessen í stuttu máli.  

Annar kafli fjallar um tíðarandann í Reykjavík, sagt er frá helstu straumum og 

stefnum í borginni á þriðja áratug liðinnar aldar og einnig er fjallað um lífskjör og lífhætti 

almennings í Reykjavík á þessum tíma.   

Í síðasta kaflanum er svo fjallað um Claessen-hjónin. Sagt er frá 

utanlandsferðum þeirra, heimilishaldi og félagslífi. Bréf Soffíu til Eggerts eru nýtt til 

þess að lýsa hennar daglega lífi.  

Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær, að mikill munur hafi verið á daglegu lífi 

efnafólks og alþýðufólks í Reykjavík á þriðja áratug 20. aldar. Þeir sem höfðu það 

efnahagslega gott gátu í mun meira mæli notið þess sem Reykjavík hafði upp á að 

bjóða. Keypt falleg húsgögn og föt og aðra muni eftir nýjustu tísku. Daglegt líf 

alþýðunnar gekk hins vegar út á að eiga þak yfir höfuðið og að hafa næga vinnu. 

Ritgerðin sýnir þannig fram á hversu gæðunum var misskipt í Reykjavík á þessum tíma 

og einnig hversu viðburðaríkur þriðji áratugur 20. aldar var í Reykjavíkurborg.  
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Inngangur  
 
Þriðji áratugur 20. aldar er mjög áhugaverður í sögu Reykjavíkur. Á þessum tíma var 

Reykjavík að byggjast upp, fólk streymdi þangað úr sveitum landsins í von um bætt 

lífsgæði. Mikið hefur verið fjallað um alþýðufólk sem fluttist til Reykjavíkur á fyrri hluta 

20. aldar og lífsgæði þess og afkoma rannsökuð. Minna hefur hins vegar verið ritað 

um og rannsakað hvernig efnafólk í Reykjavík hafði það á þessum tíma og hvaða 

munur var á lífsháttum þess og almenns alþýðufólks.  

Í Þjóðskjalasafni Íslands er til varðveislu einkaskjalasafn Eggerts Claessen og 

fjölskyldu hans en Eggert var lögfræðingur og athafnamaður í Reykjavík. Á árunum 

1921 til 1930 starfaði hann sem bankastjóri Íslandsbanka sem stofnaður var 1904 og 

hann var  einnig einn af stofnendum Eimskipafélags Íslands árið 1914. Einkaskjalasafn 

Eggerts er stórt og fjölbreytt og þegar það er skoðað sem heild er hægt að lesa út úr 

því sögu Eggerts og fjölskyldu hans frá því hann var ungur maður og þar til hann lést 

árið 1950.  

Árið 1924 kvæntist Eggert Soffíu Jónsdóttur og fluttust þau það ár að Reynistað 

í Skerjafirði. Áður hafði Eggert verið kvæntur Sophiu Jónassen en þau skildu árið 1922. 

Á Reynistað bjuggu þau Eggert og Soffía, sem tók sér eftirnafn eiginmanns síns, ásamt 

tveimur dætrum sínum, Lauru og Kristínu, sem fæddust 1925 og 1926. Þar að auki 

voru jafnan á heimilinu tvær vinnukonur. Eggert var sonur Valgard Claessen 

kaupmanns og síðar landsféhirðis og Kristínar Briem. Soffía var dóttir Jóns 

Þórarinssonar fræðslumálastjóra og Lauru Pétursdóttur Hafstein. Þau voru því bæði af 

vel stæðum og góðum ættum.  

Í einkaskjalasafni Eggerts Claessen og fjölskyldu er m.a. að finna fjöldann allan 

af bréfum sem Soffía, vinir og aðrir fjölskyldumeðlimir skrifuðu honum á lífsleiðinni.1 

Einnig er að finna vegabréf, símskeyti, reikninga og annað slíkt sem rekja má til 

utanlandsferða Eggerts og þeirra hjóna. Þannig er hægt að sjá að miklu leyti til hvaða 

landa þau fóru í utanferðum sínum, hverja þau hittu og hvað þau keyptu. Það sama á 

við um þær ferðir sem Eggert fór í einn.2  

 

                                            

1 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen. 
2 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen L/1, örk. 5.  
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Í safninu er að finna mikið af alls kyns reikningum og pöntunarlistum frá þeim 

hjónum og einnig skjalaflokk sem inniheldur heimilisreikinga Eggerts og fjölskyldu 

hans. Þar á meðal eru tvær arkir sem merktar eru húshaldsreikningar fyrir árin 1925 

og 1926 og önnur örk merkt húshaldsreikningar í júní-desember 1924. Í örkunum er 

samansafn af alls konar reikningum, til dæmis matvörureikningum, reikningum frá 

fatabúðum á borð við verslun Agustu Svendsen og Lífstykkjabúðinni og einnig 

reikningar frá húsgagnaverslunum, innlendum sem erlendum.  

Þessir reikningar gefa okkur m.a.  hugmynd um hvað var í matinn á Reynistað 

og hversu mikið Eggert og Soffía vörðu í matvæli og aðra muni eins og föt og húsgögn.3 

Samtíning af boðskortum, þakkarkortum, hamingjuóskum og öðru slíku má nota sem 

heimild um lífsstíl Claessen-hjónanna.4 

Í þessari ritgerð verður fjallað um Eggert og fjölskyldu hans á fyrstu 

hjúskaparárum þeirra Soffíu á Reynistað. Sagt verður frá ferðum þeirra hjóna, hverja 

þau umgengust og almennt fjallað daglegt líf þeirra. Sömuleiðis verður fjallað um það 

hvernig efnafólk í Reykjavík hafði það á þessum tíma, í hverju þess daglega amstur 

fólst og hver áhugamál þess og helstu áhyggjumál voru. Tíðarandinn í Reykjavík 

verður skoðaður og lífshættir þeirra hjóna og annarra fjölskyldna settir í samhengi við 

hann. Einnig verður leitast við að bera daglegt líf þessa efnafólks saman við daglegt líf 

hjá alþýðufólki í Reykjavík. 

 

                                            

3 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen  NC/5, örk. 2-3.   
4 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen  NA/2, örk. 3.  
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Kostir og gallar einkaskjala 
 

Þessi ritgerð byggist að miklu leyti á þeim persónulegu heimildum sem taldar voru upp 

hér að framan. Það er því nauðsynlegt að fjalla stuttlega um kosti þess og galla að 

nota sendibréf og samsafn annarra persónulegra heimilda í sagnfræðilegum 

rannsóknum áður en lengra verður haldið.   

Fræðimenn hafa lengi fjallað um möguleika og takmarkanir sendibréfa í 

sagnfræðirannsóknum. Sendibréf eru oft á tíðum afar persónuleg og í þeim er oft að 

finna viðkæmar upplýsingar um bréfaritarann sjálfan eða aðra. Heimur sendibréfa er 

því í senn heillandi, einmitt vegna þess hversu persónulegur hann er, og um leið 

varasamur vegna þess hve reynsla og skoðanir sem settar eru fram af bréfaritara eru 

persónubundnar og til þess fallnar að hafa tilfinningaleg áhrif á fræðimanninn.  

Taka þarf tillit til margra þátta þegar bréf eru notuð sem sagnfræðileg heimild, 

meðal annars hvert samband bréfritara og viðtakanda er, en samband þeirra á milli 

hefur mikil áhrif á hvað sagt er í bréfum og hvernig. Einnig þarf að hafa í huga að 

sendibréf eru ekki aðeins heimild þar sem hægt er að leita að staðreyndum eða öðrum 

upplýsingum um menn og málefni, heldur líka framsetning texta sem þarf að skoða í 

samhengi við bréfritara, viðtakanda og það samfélag sem þessir einstaklingar lifðu í.5 

Einn helsti gallinn við einkaskjalasöfn sem byggjast á persónulegum skjölum er 

að erfitt getur verið að hafa yfirsýn yfir trúverðugleika persónulegra heimilda í 

samanburði við opinberar heimildir þar sem persónulegar heimildir lúta engum reglum. 

Þess vegna getur verið erfitt fyrir fræðimenn að meta hvort það sem skrifað er í bréfi 

sé „satt og rétt“ eða hvort það sé túlkun sem komi frá hjarta þess sem skrifaði bréfið.6 

Annað vandamál er að söfnin eru oftast ekki heil. Þar sem skjölin voru ekki varðveitt 

eftir ákveðinni reglu frá byrjun er líklegt að eitthvað af þeim hafi glatast og að eyður 

séu í safninu.7 

Einn helsti munurinn á bréfum og öðrum persónulegum heimildum eins og t.d. 

dagbókum er að bréfaskriftir eru einstakir atburðir sem eiga sér upphaf og endi. 

Bréfritari verður að setja sig í ákveðnar stellingar eftir að hann hefur tekið ákvörðun um 

                                            

5 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 59-62. 
6 Ottar Dahl, Grunntrekk i historieforskingens metodelære, bls. 44-45 og Erla Hulda Halldórsdóttir, 
Nútímans konur, bls. 59. 
7 John Scott, A matter of record, bls. 173. 
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að rita bréf. Bréfaskrift er þess vegna sjálfstæð athöfn sem hugsanlega er endurtekin 

við aðrar aðstæður og við önnur tilfelli. Dagbókarskrif eru andstæða þessa þar sem um 

samfellt ferli er að ræða. Munurinn er í því fólginn að bréfritari er líklegri til að skapa 

ákveðna ímynd úr upplifunum sínum en dagbókarhöfundur er frekar að lýsa 

tilfinningum sínum til atburða sem hann upplifði.8  

Þótt erfitt geti verið að fullyrða nokkuð um eðli bréfaskrifta þá er ljóst að með því 

að gera markvissa tilraun til að kanna aðstæður þeirra sem hlut eiga að máli má komast 

nærri trúverðugleika bréfa í hvert skipti sem þau eru notuð. Hið sama gildir því um bréf 

og aðrar persónulegar heimildir, þýðingarmikið er að meta þau út frá hvatanum sem 

býr að baki gerð bréfsins til að hægt sé að ákvarða við hvers konar 

sagnfræðirannsóknir þau komi að gagni.9  

Stór hluti af einkaskjalasafni Eggerts og fjölskyldu hans eru sendibréf sem vinir, 

fjölskyldumeðlimir og eiginkona hans skrifuðu honum í gegnum árin. Bréfin eru að 

sjálfsögðu mismunandi eftir því hver skrifaði þau, hver tilgangur þeirra var og hvenær 

á ævi Eggerts þau voru skrifuð en öll eiga þau það sameiginlegt að opna glugga inn í 

heim Eggerts og fjölskyldu hans. Þau bréf sem nýtast hvað best hér eru bréf Soffíu, 

eiginkonu Eggerts, sem hún skrifaði til hans þegar hann var erlendis vegna vinnu 

sinnar árið 1926. Bréfin eru löng og ýtarleg og lýsa vel hennar daglega amstri á meðan 

Eggert var í burtu. Bréfin nýtast því vel sem heimild um það hvernig vel efnuðu fólk í 

Reykjavík vegnaði á þessum tíma.10 

Í safninu er hins vegar lítið sem ekkert af bréfum frá Eggerti sjálfum, hvorki 

svarbréf sem hann skrifaði konu sinni eða önnur bréf. Það er eitthvað til af bréfum frá 

honum sem tengjast vinnu hans og flutningi á húsbúnaði til Íslands frá útlöndum en 

engin persónuleg bréf eða önnur, sem gefa okkur tækifæri til þess að komast nær 

honum persónulega og hans hugsunum.11 Bréfin skilja því eftir sig jafnmargar 

spurningar og þau svara. 

 

 

                                            

8 Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, bls. 53.  
9 Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, bls. 55. 
10 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen NA/2. örk. 2.  
11 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen.  
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Einkaskjalasöfn hafa þó einnig marga kosti en orð Jóns Helgasonar prófessors í 

grein hans um jómfrúrnar í Reykjavík á fyrri hluta 19. aldar lýsa vel gildi einkaskjala á 

borð við sendibréf:  

 
Miklar heimildir eru að sjálfsögðu um þetta fólk allt í embættisbókum og ýmiss 

konar skjölum. En eigi að draga upp mynd af einhverjum þætti Reykjavíkurlífsins á 

þessu skeiði, yrði frásögnin næsta þurr, ef eingöngu væri við slík gögn stuðzt. Það 

eru líka til aðrar heimildir litríkari, þótt þær séu ekki ætíð jafntraustar. Það eru 

sendibréf frá þessum tíma. Þar flýtur að sjálfsögðu margt, sem ekki er óyggjandi 

sannindi. En þau eru bergmál þess, sem talað var í bænum.12  

 

Persónuleg skjöl eru sá flokkur skjala sem ekki tengist opinberum skjalasöfnum 

eða skjalasöfnum einkafyrirtækja eða félaga. Vanalega eru persónuleg skjöl samsafn 

af bréfum, dagbókum og öðrum skjölum sem tengjast fjölskyldum og heimilum með 

einum eða öðrum hætti. Sjaldgæft er að þessi skjalasöfn varðveitist nokkurn veginn 

heil en þegar þau gera það, geta þau veitt fræðimönnum einstaka innsýn inn í líf 

fjölskyldunnar og um leið inn í líf fólks á fyrri tímum.13 Einkaskjalasöfn á borð við 

skjalasafn Eggerts Claessen og fjölskyldu hafa þess vegna gríðarlegt menningarlegt 

gildi fyrir samfélagið og geta bætt miklu við þær heimildir sem til eru um fyrri tíma.  

 

Reykjavík á þriðja áratug 20. aldar 
 
Hér verður fjallað um þriðja áratug 20. aldar í Reykjavík. Sagt verður frá athyglisverðum 

atburðum sem áttu sér stað á þessu tímabili, hvernig tíðarandinn var í bænum og 

hvernig lífsstíll og lífshættir fólks voru. Þetta er gert til þess að auðvelda lesandanum 

að setja sig inn umhverfi Claessen-hjónanna. 

 

 

  

                                            

12 Jón Helgasson, Íslenzkt mannlíf I, bls. 13-14. 
13 John Scott, A matter of record, bls. 17. 
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Tíðarandinn í Reykjavík á 3. áratugnum 
 
Þriðji áratugur 20. aldar í Reykjavík einkenndist af vexti bæjarins en hægt er að segja 

að þá hafi Reykjavík breyst úr stóru þorpi í litla borg. Íbúunum fjölgaði um 55% á þriðja 

áratuginum og árið 1930 voru þeir orðnir tuttugu og átta þúsund.14 Breytingar á 

atvinnuháttum þar sem færri hendur þurfti til þess að vinna verkin var ein helsta 

ástæðan fyrir því að landsmenn fluttust í auknum mæli til Reykjavíkur. Reykjavík var 

talin vera bær tækifæranna þar sem atvinnumöguleikar væru fjölbreyttari og 

vinnutíminn reglulegri, auk þess sem menntunarmöguleikum fjölgaði. Margir töldu 

einnig að betur væri farið með fátæklinga í Reykjavík en á öðrum stöðum landsins og 

að meira væri um afþreyingu og skemmtanir í bænum.15  

Í Evrópu og Ameríku hefur þriðji áratugurinn oft verið kallaður glaði áratugurinn 

og á þeim tíma barst mikið af nýjum stefnum og straumum til Reykjavíkur frá helstu 

stórborgum þessara heimsálfa.16 Ungt fólk í Reykjavík tók breytingunum fagnandi og 

segja má að mikil hugarfarsbreyting hafi einnig einkennt tímabilið. Konur fóru að ganga 

í styttri kjólum, mála sig og klippa á sig drengjakoll. Hjá karlmönnum komust stuttir 

jakkar og pokabuxur í tísku. Fataverslanir blómstruðu enda fóru milli- og yfirstéttir 

höfuðstaðarins vaxandi og fólk vildi geta keypt tískufatnaðinn sem það sá í 

kvikmyndahúsum og erlendum tímaritum17.  

Ekki voru samt allir hrifnir af þessum breytingum. Árið 1921 birti Alþýðublaðið 

grein þar sem meðal annars kom fram að áður fyrr hefðu púðraðar og málaðar konur 

vakið mikla athygli en núna ypptu menn bara öxlum og glottu þegar málaðar og 

púðraðar konur sæjust. Blaðið bætti við að það væru aðeins villimenn sem máluðu sig 

og skreyttu en slíkt sæmdi ekki siðuðum Evrópubúum.18 

Á fyrstu áratugum 20. aldar urðu miklar breytingar á verslunarmenningu 

Íslendinga með tilkomu innlendrar heildsalastéttar sem í fyrstu var að langmestum 

hluta bundin við Reykjavík. Upphaf hinnar reykvísku heildsölu er vanalega miðað við 

stofnun O. Johnson og Kaaber árið 1906. Ástæðan fyrir tilkomu þessarar stéttar var 

                                            

14 20.öldin: Brot úr sögu þjóðar, bls. 64-65 
15 Finnur Jónsson, „Fátækir menn í ónýtum hjöllum“, bls. 61-62 
16 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, síðari hluti, bls. 197 
17 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, síðari hluti, bls. 197 og 356 
18 Þrándur, „Tízkan“ , bls. 2 
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fyrst og fremst stofnun Íslandsbanka árið 1904 og að símasamband við útlönd komst 

á  árið 1906.19 

Fyrri heimsstyrjöldin hafði einnig miklar afleiðingar fyrir verslunarmenningu í 

landinu en verslunarsambönd Íslendinga við Norðurlöndin minnkuðu verulega og 

verslunarsamband Íslands og Þýskalands rofnaði alveg í stríðinu. Í staðinn urðu til ný 

viðskiptasambönd við Bandaríkin og Bretland.20 Margar litlar verslanir sem höfðu 

sjálfar séð um flutning á vörum sínum til og frá landinu með litlum leiguskipum þurftu 

nú að beina viðskiptum sínum til heildsalanna í Reykjavík vegna þess að of langt var 

fyrir smáskipin að sigla til Ameríku.21 Með tilkomu nýrrar og betri í hafnar í Reykjavík 

um 1915 fækkuðu millilandaskipin einnig ferðum sínum til minni hafna á Íslandi og sá 

háttur komst á að inn- og útflutningsvörunum var umskipað í fáeinum aðalhöfnum, 

sérstaklega í Reykjavík.22 Á þriðja áratugnum var Reykjavík þess vegna búin að festa 

sig varanlega í sessi  sem aðalverslunarmiðstöð landsins.23  

Íslensku stórkaupmennirnir sem störfuðu við heildsölu voru yfirleitt ekki með 

smásölu sjálfir og það var því þeirra hagur að smásölukaupmennirnir skiptu sem mest 

við þá. Tími stóru, deildaskiptu verslananna á borð við Thomsen og Bryde og 

Thomsen-Magsín sem margar hverjar höfðu starfað bæði sem heildsölur og 

smásöluverslanir var þess vegna liðinn.24 Í stað þeirra komu dagvöruverslanir eins og 

„kaupmaðurinn á horninu“, nýlenduvöruverslanir og aðrar sérvöruverslanir sem 

dreifðust vítt og breitt um bæinn. Þannig fjölgaði smásöluverslunum úr 192 árið 1916 í 

407 árið 1930.25 

Verslunin var tiltölulega haftalítil á þriðja áratuginum, tollar litlir og vöruúrval 

töluvert í ýmsum greinum verslunar. Smáverslanir voru þó oft gagnrýndar fyrir að hafa 

lítið af nauðsynjavörum á boðstólum og meira af eins konar „kramvörum“. Lítil 

kaupgeta almennings setti einnig viss takmörk og yfir tímabilinu hvílir ekki sami ljómi 

og var á fyrstu árum aldarinnar þegar allar verslanir voru fullar af dýrum varningi.26 

                                            

19 Helgi Skúli Kjartansson, „Reykjavík sem verslunarmiðstöð 1875-1945“, bls. 186. 
20 Lýður Björnsson, Saga verslunar á Íslandi, bls. 26. 
21 Helgi Skúli Kjartansson, „Reykjavík sem verslunarmiðstöð 1875-1945“, bls. 184. 
22 Helgi Skúli Kjartansson, „Reykjavík sem verslunarmiðstöð 1875-1945“,  bls. 181-184. 
23 Helgi Skúli Kjartansson, „Reykjavík sem verslunarmiðstöð 1875-1945“, bls. 186. 
24 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, síðari hluti, bls. 352. 
25 Lýður Björnsson, Saga verslunar á Íslandi, bls. 26, og Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, síðari 
hluti, bls. 352.   
26 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, síðari hluti, bls. 352-353, og Helgi Skúli  Kjartansson, 
„Reykjavík sem verslunarmiðstöð 1875-1945“, bls. 179. 
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Tollalögum var breytt árið 1924. Þá var vörutollur hækkaður um 25% og 20% 

verðtollur lagður á ýmsar vörur til þess að ýta undir aukinn iðnað. Tilgangur laganna 

var þó ekki helst sá að styðja við bakið á íslenskum iðnaði, heldur fyrst og fremst að 

afla tekna í ríkissjóð.27  

Rekstur heimilanna breyttist einnig á þessu tímabili. Mun minna var um að fólk 

birgði sig upp af matvælum og saltaði kjöt fyrir veturinn.  Þess í stað tók fólk að kaupa 

matvöru frá degi til dags og urðu m.a. til sérstakar kjötbúðir þar sem fólk gat keypt nýtt, 

saltað eða reykt kjöt, álegg og tilbúna kjötrétti eins og fars. Fiskbúðir urðu líka algengari 

svo og sérstakar mjólkurbúðir.28  

Samgöngur í Reykjavík voru með þeim hætti að sérvöruverslanir þurftu helst að 

vera á hverju götuhorni og ríflega það. Kaupmaðurinn á horninu varð þess vegna 

einkenni verslunarlífsins í bænum. Flestar verslanirnar höfðu sendisveina og sendu 

vörur heim til fólks. Sendisveinarnir voru oft ungir strákar.29 Í grein í  Morgunblaðinu 

árið 1930 kemur fram að rætt hafi verið um það á bæjarstjórnarfundi hversu ungir 

sendisveinarnir væru og að oft réðu þeir tæpast við varninginn sem settur væri á hjólin 

þeirra. Talað var um að setja þyrfti  eitthvert aldurstakmark fyrir slíka vinnu.30  

Flottasta matvörubúð bæjarins var Liverpool í kjallaranum á Vesturgötu 3. Þar 

gengu afgreiðslumenn um í hvítum sloppum og lögðu sig fram um að veita góða og 

fljóta þjónustu. Liverpool hafði einnig útibú víða um bæinn.31  

Verkalýðsfélög á Íslandi efldust jafnt og þétt og var fyrsta kröfuganga 

verkalýðsfélaganna haldin 1. maí 1923 í Reykjavík. Hátíðarhöldin voru skipulögð af 

nefnd á vegum fulltrúaráðs verkalýðsfélaganna. Gengið var frá Vonarstræti, upp í 

Þingholt og síðan niður Laugaveginn.32 Gúmmístígvél komu einnig til sögunar á þriðja 

áratugnum og hafði tilkoma þeirra miklar og jákvæðar breytingar í för með sér fyrir 

heilsu og vellíðan verkafólks.33 

Lengri skemmtiferðir Reykvíkinga fóru líka að tíðkast á þriðja áratuginum. 

Ferðamannafélagið Hekla var stofnað og gekkst það fyrir því sumarið 1927 að taka 

                                            

27 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, síðari hluti, bls. 331. 
28 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, síðari hluti, bls. 361-364. 
29 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, síðari hluti, bls. 359-360, og Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök, 
I, bls. 184. 
30 „Sendisveinar“ Morgunblaðið 24. maí 1930, bls. 4. 
31 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, síðari hluti, bls. 359. 
32 Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök, I, 116-118. 
33 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, bls. 114. 
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millilandaskipið Gullfoss á leigu og var farið í mikla og fjöruga skemmtiferð til 

Norðurlands þar sem dansinn dunaði um borð.34   

Milli- og yfirstéttin í Reykjavík lagði á þessum tíma meiri áherslu en áður á að 

prýða heimili sín. Meðal annars til þess að sýna þeim sem hingað kæmu að hér byggi 

nútímafólk sem mótaði sjálfstætt þjóðfélag í samfélagi þjóðanna. Þetta var mikilvægur 

þáttur í „nútíðar-þjóðmenningu“ milli- og yfirstéttar þessa tíma. Hinn borgaralegi 

smekkur var hið ríkjandi afl og þótti hin mesta heimilisprýði.35 Sumum fannst þó margt 

ábótavant við nýja húsbúnaðinn en í grein í Tímanum frá 1924 kom fram að flestir 

öpuðu aðeins eftir erlendum fyrirmyndum og að íslensk heimili misstu í staðinn sinn 

þjóðlega svip.36 

Þeim heimilum fjölgaði ört sem áttu síma á þriðja áratuginum en árið 1920 var 

þriðja hver fjölskylda í Reykjavík með síma en þá voru þeir um 1050 en árið 1929 voru 

símarnir orðnir 2400. Sjálfvirkur sími var ekki kominn til svo að öll símtöl fóru í gegnum 

talsímastúlkurnar í Miðstöðinni.37 

Tónlistarlíf efldist einnig og á árinu 1927 voru alls 117 tónlistarviðburðir í 

Reykjavík eða að meðaltali þriðja hvern dag allt árið. Hljómsveit Reykjavíkur sem 

stofnuð var 1925 hélt átta tónleika árið 1927 og flutti verk klassískra tónskálda undir 

stjórn þeirra Páls Ísólfssonar og Sigfúsar Einarssonar.38 

Flestir þeirra, sem fluttust til Reykjavíkur á þessum tíma, voru á besta aldri og 

virtist þeim oftast ganga prýðilega að laga sig að hinum nýju kringumstæðum í 

þéttbýlinu. Líklega hefur það haft einhver áhrif að reykvísk fyrirtæki voru enn almennt 

smá. Fyrir fólk sem var vant fámenninu hefur sennilega verið auðveldara að hefja störf 

í smáum fyrirtækjum en stórum. 39 

Bændafólk á miðjum aldri eða eldra átti hins vegar oft erfitt með að aðlagast 

hinni nýju Reykjavík. Það var óvant margmenninu og hraða höfuðstaðarins og átti erfitt 

með að sætta sig við ópersónulegt andrúmsloft fjölbýlisins. Sumir sem fluttust til 

Reykjavíkur fóru þangað tilneyddir, m.a. vegna sauðfjársjúkdóma sem ollu miklum 

búsifjum fram yfir 1950 og gat það sett mark sitt á viðhorf þeirra og afstöðu.40 Nefna 

                                            

34 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, síðari hluti, bls. 227. 
35 Arndís S. Árnadóttir, Nútímaheimilið í mótun, bls. 73-77. 
36 „Á víð og dreif“, Tímin, 5. janúar 1924, bls. 3. 
37 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, síðari hluti, bls. 215. 
38 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, síðari hluti, bls. 219. 
39 Eggert Þór Bernharðsson, Sveitin í sálinni, bls. 12. 
40 Eggert Þór Bernharðsson, Sveitin í sálinni, bls. 15. 
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má, að margir þeirra, sem fluttust til Reykjavíkur, neyddust til að selja jarðir sínar og 

dugði söluverðið oft ekki fyrir íbúð í höfuðstaðnum.41 

Það er þess vegna ljóst að Reykjavík varð ekki að borg á einni nóttu og að ekki 

voru allir ánægðir með þær breytingar sem urðu á bæjarlífinu. Árið 1919 birtist grein í 

Morgunblaðinu þar sem fjallað var um að ástæðan fyrir því að Reykjavík væri oft lýst 

sem leiðinlegri borg væri sú, að hún væri einfaldlega of stór fyrir suma og of lítil fyrir 

aðra. Þeir sem kæmu úr sveitunum söknuðu kyrrðarinnar en þeir sem kæmu til 

landsins frá hinum stóra heimi söknuðu skemmtana eins og leikhúss, hljómleika og 

hins iðandi mannlífs, sem gefur stórborgum líf og tilbreytingu.42  

 

Lífskjör í Reykjavík á 3. áratugnum 
 

Eftir því sem fólksstraumurinn til Reykjavíkur jókst varð það flóknara að finna  sæmilegt 

húsnæði. Flestir þeirra, sem fluttust til Reykavíkur á fyrstu áratugum 20. aldar, þurftu 

að byrja á því að leigja húsnæði. 1920 voru 62,9% íbúa Reykjavíkur á leigumarkaði. 

Saggafullar kjallaraholur og köld þakherbergi voru með algengustu leiguíbúðunum. 

Leiguokur og félagslegt öryggisleysi var vandamál sem beið  marga leigjenda, ekki síst 

þeirra sem þurftu að sjá fyrir stórum barnahópi.43  

Reykjavíkurbær brá þess vegna á það ráð að skipuleggja byggingu húsnæðis 

fyrir tekjulága. Þótt sumir bæjarstjórnarmenn, þingmenn Alþýðuflokksins og fulltrúar 

verkalýðsfélaganna legðu mikla áherslu á að byggja „fullkomin“ hús líkt og 

byggingarfélag Reykjavíkur hafði gert við Bergþórugötu, ákváðu bæjaryfirvöld að 

byggja frekar bráðabirgðahúsnæði. Með það að leiðarljósi lét Reykjavíkurbær reisa hús 

í Selbúðum, við Suðurpól og við Smyrilsveg á Grímstaðaholti á öðrum og þriðja áratug 

20. aldar.  

Húsin, sem ætíð voru kölluð Selbúðir, voru tvær lágreistar, steyptar húsalengjur 

sem lágu samhliða með malarport á milli.  Í hvorri lengjunni voru tíu íbúðir með einu 

herbergi og eldhúsi en án þæginda eins og vatnssalernis og þvottahúss. Átta 

sameiginleg salerni voru í steinsteyptum skúr við vesturenda bygginganna. Húsnæðið 

var lélegt en það var samt skárra en það sem láglaunafólki hafði boðist áður.44 Í grein 

                                            

41 Eggert Þór Bernharðsson, Sveitin í sálinni, bls. 17. 
42 „Reykjavík“, Morgunblaðið, 12. nóvember 1919,  bls. 4. 
43 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, bls. 86-87. 
44 Finnur Jónsson, „Fátækir menn í ónýtum hjöllum“, bls. 62-63. 
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í Alþýðublaðinu var sagt, að með byggingu Selbúða hefði Pólastefnan unnið en hún 

gekk út á að hrófla upp ónýtum timburhjöllum sem bráðabirgðalausn á húsnæðisskorti 

Reykjavíkur.45 

Dæmi um leigjendur í Selbúðum eru Guðmundur Magnússon verkamaður og 

fjölskylda hans. Þau fluttust inn árið 1922 og sama ár voru gerðar tvær aðsjónarskýrslur 

um heimilishagi þeirra. Þar kemur fram að Guðmundur hafi verið heilsulítill og 

atvinnulaus og að sex börn hafi verið á heimilinu á aldrinum þriggja mánaða til 15 ára. 

Það elsta, stúlka, var sögð vera síveik og óvinnufær.46  

Árið 1928 var ákveðið að gera húsnæðisrannsókn í Reykjavík en þá hafði 

húsnæðisvandinn verið til staðar um allnokkurt skeið. Rannsóknin leiddi í ljós allt annað 

en gott ástand í húsnæðismálum Reykjavíkur. Íbúðum hafði aðeins fjölgað úr 1.147 í 

2.230 á milli 1920 og 1928. Íbúum hafði hins vegar á sama tíma fjölgað úr 3.589 í 

5.228. Fjölgun íbúða var því langt frá því að vera í takt við fólksfjölgunina. Um 63% 

íbúða voru leiguíbúðir og eins og áður var sagt voru þær flestar í kjöllurum eða undir 

súð.47  

Af öllum íbúðum bæjarins voru 56% eins eða tveggja herbergja en litlum húsum 

með einni íbúð hafði fjölgað mest og steinhúsum hafði einnig fjölgað mikið enda höfðu 

verið settar miklar hömlur á byggingu timburhúsa eftir brunann mikla í Reykjavík.48  

14% allra íbúða höfðu hvorki eldhús né aðgang að eldhúsi og átti það einnig við um 

40% af stúdíóíbúðum.  Hins vegar voru 10% tveggja herbergja íbúða eldhúslausar. 

Þægindi voru þess vegna öll afar takmörkuð og þá sérstaklega í þessum minni 

íbúðum.49 91% íbúða bæjarins höfðu rafmagn, 55% vatnssalerni og þvottahús, 38% 

gas, 25% miðstöðvarhita en baðaðstaða var aðeins í 11% íbúða.50 

Leiguverð var einnig hátt og sést það best á því, að 1928 var borið saman 

leiguverð í  Reykjavík og Kaupmannahöfn og kom þá í ljós, að húsaleigan var næstum 

helmingi hærri í Reykjavík en í Kaupmannahöfn.51 Dæmi um leigjanda á þessum tíma 

er að finna í bók Sigurðar Gylfa Magnússonar, Lífshættir í Reykjavík 1930-1940. Þar 

                                            

45 „Húsnæðismálið“, Alþýðublaðið 19. júní 1920, bls. 1.  
46 Finnur Jónsson, „Fátækir menn í ónýtum hjöllum“, bls. 71. 
47 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, bls. 106-107. 
48 Sigurður Gylfi Magnússon, Lífshættir í Reykjavík 1930-1940, bls. 26, og Þorleifur Friðriksson, Við brún 
nýs dags, bls. 106. 
49 Sigurður Gylfi Magnússon, Lífshættir í Reykjavík 1930-1940, bls. 26. 
50 Sigurður Gylfi Magnússon, Lífshættir í Reykjavík 1930-1940, bls. 26. 
51 Sigurður Gylfi Magnússon, Lífshættir í Reykjavík 1930-1940, bls. 27. 
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segir meðal annars frá verkamanninum Aðalsteini Guðmundssyni og konu hans, 

Vilborgu Jónsdóttur, en árið 1925 leigðu þau íbúð á Lindargötu fyrir 45 krónur á 

mánuði, sem voru tæp 20% af mánaðarlaunum Aðalsteins. Íbúðin var á annarri hæð 

og þar voru tvö herbergi og eldhús en ekkert vatnssalerni.52 Þar bjuggu þau með 

börnum sínum til ársins 1937. Aðalsteinn var heppinn að því leyti að hann hafði fasta 

vinnu sem varð til þess að þrátt fyrir erfiða tíma leið fjölskyldan ekki skort og þurfti aldrei 

að biðja um aðstoð eða styrki frá fátækrayfirvöldum. Laun Aðalsteins voru hins vegar 

ekki há og var sparnaður því í fyrirrúmi. Til að mynda bakaði Vilborg sjálf nær allt 

brauðmeti fyrir heimilið og á haustin stóð fjölskyldan í miklum matarundirbúningi með 

það að markmiði að drýgja matföngin til vetrarins. Mikið var tekið af slátri sem soðið 

var í þvottapottinum og einnig var soðið niður kjöt og kæfa. Fjölskyldan tíndi ber á 

haustin og úr þeim var unnin saft og sulta, sem og úr rabarbara. Með þessum hætti 

tókst fjölskyldunni að gæta sparnaðar þótt fyrirhöfnin hefði einnig verið mikil.53  

Í framhaldi af húsnæðisrannsókninni 1928 lagði Héðinn Valdimarsson, 

þingmaður og bæjarfulltrúi Alþýðuflokksins, fram frumvarp til laga um byggingu 

verkamannabústaða. Frumvarpið var umdeilt á meðal stjórnmálaflokka en varð að 

lögum 18. maí 1929.54 Voru fyrstu  verkamannabústaðirnir síðan teknir í notkun árið 

1933.55  

Á þessum tíma tíðkaðist það ekki að verkafólk fengi sérstakan vinnufatnað hjá 

atvinnurekanda sínum og því var fatnaðurinn oft ekki upp á marga fiskana, slitinn og 

stagbættur. Klæðnaður var að mestu heimafenginn, að minnsta kosti hversdagsföt. 

Gamlir leppar voru líka endurnýttir, annaðhvort gefnir eða notaðir sem efni í annars 

konar klæðnað.56 Í Alþýðubókinni lýsir Halldór Laxnes klæðnaði verkafólks á þessum 

tíma svona: 

 
Klæðnaður íslenskra verkamanna er á tíðum áþekkari tötrum ölmusumanna, 

flakkara eða galeiðuþræla en frjálsra manna, -sín druslan úr hverri áttinni, ýmist 

rifnar eða fáránlega stagaðar, sniðlausar, haldlausar og skjóllausar, ef ekki aflóga 

spariföt. Ekki er fátítt að sjá íslenska alþýðumenn þannig klædda við vinnu sína að 

                                            

52 Sigurður Gylfi Magnússon, Lífshættir í Reykjavík 1930-1940, bls. 110. 
53 Sigurður Gylfi Magnússon, Lífshættir í Reykjavík 1930-1940, bls. 112-113. 
54 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, bls. 113-114. 
55 Sigurður Gylfi Magnússon, Lífshættir í Reykjavík 1930-1940, bls. 27. 
56 Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök, I, bls. 193 og 201. 
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útgángurinn minnir fremur á skrípatrúð í fjölleikahúsi eða fuglahræður en 

frjálsborna sonu hinar horsku framleiðslustéttar.57 

 

Töluvert atvinnuleysi var á þriðja áratugnum í Reykjavík og stundum var það 

jafnvel meira en á kreppuárunum nokkru seinna. Atvinnuleysi var mest á haustin og 

fram að vetrarvertíð en sum árin var atvinnuleysið töluvert allt árið um kring. 

Verkamenn og sjómenn sem höfðu stöðuga vinnu þóttust góðir. Algengast var þó að 

þeir hefðu einungis fulla vinnu í 150-200 daga á ári og vinna landverkamanna var oft 

dálítið stopul, þeir höfðu vinnu einn daginn en ekki þann næsta. Atvinna í Reykjavík 

var að miklu leyti tengd sjávarútvegi en illa áraði hjá flestum útgerðarfyrirtækjum á 

þessum árum og oft kom  fyrir að togarar lægju bundnir við bryggju frá því vetrarvertíð 

lauk og fram undir áramót.58  

Í grein í Alþýðublaðinu  1923 kom fram að erfiðleikar sökum atvinnuleysis væru 

mun alvarlegri en menn hefði getað órað fyrir. Þess væru dæmi að fólk hefði lagst út 

vegna bjargarleysis. Það hafði ekki ráð á að kynda og halda á sér hita og hafði ekkert 

til að seðja hungrið annað en það sem góðhjartað fólk vék að því.59  

Viðhorf Íslendinga til þurftamanna hafði tekið miklum breytingum á áratugunum í 

kringum aldamótin 1900. Þessi nýju viðhorf komu frá Evrópu og fólu í sér hugmyndir 

um sjálfshjálp og samtök sem miðuðu af því að draga úr fátækt og bæta margvísleg, 

þjóðfélagsleg mein.60 Megininntakið í þessum viðhorfum var að hjálpa þeim sem 

sannarlega gátu ekki séð fyrir sér sjálfir vegna örorku eða veikinda en þessi hópur 

fátækra var kallaður maklegir þurftamenn. Ómaklegir þurftamenn voru þeir sem gátu 

hjálpað sér sjálfir en gerðu það ekki vegna leti, ómennsku eða drykkjuskapar. Það var 

skoðun bæði yfirvalda og styrkþega að aðstoð frá sveitarfélögunum væri 

neyðarráðstöfun og að nauðsynlegt væri að fólk gæti bjargast á eigin spýtur.61  

Þegar tímabilið er skoðað í heild má sjá ákveðna verðhjöðnun. Þrátt fyrir öran 

hagvöxt og vaxandi frumframleiðslu var viðloðandi og sveiflukennt atvinnuleysi allan 

áratuginn. Verð á innfluttum vörum fór lækkandi og við það jókst kaupmáttur launa. Við 

                                            

57 Halldór Kiljan Laxnes, Alþýðubókin, bls. 74. 
58 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, síðari hluti, bls. 71-73. 
59 „Neyðarástand“, Alþýðublaðið, 5. des. 1923, bls. 1. 
60 Guðmundur Jónsson, „Hjálp til sjálfshjálpar“, bls. 389-390. 
61 Finnur Jónsson, „Fátækir menn í ónýtum hjöllum“, bls. 64 og 72. 
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þessar aðstæður kröfðust atvinnurekendur launalækkana sem verkamenn gengust 

sumpart inná en reyndu þó einnig að sporna við.62  

Milli- og yfirstétt Reykjavíkur hafði það hins vegar gott á þriðja áratug 20. aldar. 

Þar má til að mynda nefna hjónin Ólaf Þorsteinsson háls-, nef- og eyrnalækni og 

Kristínu Guðmundsdóttur, konu hans.  Ólafur og Kristín giftu sig árið 1916 og eignuðust 

þau þrjá syni.63 Heimili Ólafs og Kristínar var að Skólabrú 2 en Ólafur byggði húsið í 

kálgarði Lækjarkots, heimilis foreldra hans. Húsið teiknaði Rögnvaldur Ólafsson og var 

það í alla staði mjög vandað og er nú talið með fallegustu húsum hér í borg. Heimili 

þeirra hjóna var oft sagt vera óvenju glæsilegt.64 Á heimilinu voru ein til tvær vinnukonur 

eftir atvikum. Þeirra helsta starf var að halda húsinu hreinu, elda mat og þvo þvott 

fjölskyldunnar. Matvörur voru oftast sendar til heimilisins eftir pöntun. Kristín notaði 

síðdegið ýmist til að hitta vinkonur sínar og spjalla við þær yfir kaffibolla eða grípa í spil 

með þeim. Einnig sat Kristín stundum við sauma á þessum tíma dags eða las í bók.65 

Ólafur og Kristín ferðuðust einnig mikið en annað eða þriðja hvert ár sigldu þau til 

Evrópu, m.a. til að Ólafur gæti náð að fylgjast með og kynna sér ýmislegt varðandi 

sérgrein sína. Svo tíðar utanlandsferðir voru nokkuð óvenjulegar á þessum tíma þegar 

þess er gætt að flugsamgöngur voru enn ekki komnar til sögunnar.66  

Þriðji áratugurinn í Reykjavík var svo sannarlega viðburðaríkur og miklar 

breytingar áttu sér stað á þessum tíma á lífsstíl og hugarfari fólks. Aðstæður 

verkamannastéttarinnar voru oft krefjandi þar sem erfitt gat verið að fá vinnu og 

húsnæðismál slæm í borginni. Milli- og yfirstétt Reykjavíkur stækkaði samt ört og setti 

sinn svip á borgina. Lífsgæði hennar voru nokkuð góð og því gat hún varið meiri tíma 

í að fegra heimli sín og í skemmtanir og aðra afþreyingu.  

  

                                            

62 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, bls. 141. 
63 Sigurður Gylfi Magnússon, Lífshættir í Reykjavík 1930-1940, bls. 39. 
64 Sigurður Gylfi Magnússon, Lífshættir í Reykjavík 1930-1940, bls. 39-40. 
65 Sigurður Gylfi Magnússon, Lífshættir í Reykjavík 1930-1940, bls. 40-42. 
66 Sigurður Gylfi Magnússon, Lífshættir í Reykjavík 1930-1940, bls. 40. 
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Claessen-hjónin  
  

Eggert Claessen fæddist 16. ágúst 1877 og var hann fyrsta barn Valgard Claessen, 

kaupmanns á Sauðárkróki og síðar landsféhirðis, og Kristínar Briem. Eggert ólst upp   

á Sauðárkróki. Árið 1891 innritaðist hann í Lærða skólann og útskrifaðist  þaðan 1897. 

Eftir stúdentspróf stundaði hann nám við Hafnarháskóla og lauk þaðan prófi í lögfræði 

árið 1903. Eftir að Eggert útskrifaðist sem lögfræðingur fluttist hann til Reykjavíkur þar 

sem hann starfaði m.a. sem málflutningsmaður við Landsyfirréttinn og síðar 

Hæstarétt.67  

Árið 1921 var Eggert skipaður bankastjóri Íslandsbanka og sinnti hann því starfi 

fram að lokun bankans árið 1930. Eftir það vann hann aftur sem hæstaréttarlögmaður 

og var málflutningsskrifstofa hans einhver sú virtasta í borginni. Eggert átti einnig þátt 

í stofnun fjölda fyrirtækja og félaga, meðal annars Eimskipafélags Íslands en hann 

gegndi stöðu stjórnarformanns þess frá 1926 til æviloka.68  

27. mars 1924 kvæntist Eggert Soffíu Jónsdóttur. Hún var fædd 1885 og var 

dóttir Jóns Þórarinssonar skólamanns og forgöngumanns um ýmis framfaramál. Hann 

var einn helsti hvatamaður að stofnun Telefónfélags Reykjavíkur og Hafnarfjarðar 1890 

og það sama ár var komið á talsímasambandi milli bæjanna. Jón stofnaði einnig  

gosdrykkjagerðina Kaldá í Hafnarfirði 1898 og rak hana til 1908 er hann var skipaður í 

embætti fræðslumálastjóra. Móðir Soffíu var Laura Pétursdóttur Havstein, húsfreyja í 

Reykjavík.69 Soffía stundaði nám í Kaupmannahöfn frá 1904-1906. Þá útskrifaðist hún 

með kennarapróf í matreiðslu. Soffía starfaði við kennslu í Miðbæjarskólanum frá 

1906-1924 og um árabil var hún í skólanefnd Húsmæðraskólans.70 Fljótlega eftir að 

þau Eggert og Soffía giftust hætti hún að vinna sem kennari en með bréfi frá 

fæðslumálastjóra, dagsett 3.9.1924, er henni tilkynnt að ráðuneytið muni veita henni 

lausn frá kennslu frá og með 1. okt.1924.71 Eggert og Soffía eignuðust tvær dætur, 

þær Lauru Frederikke, fædda 24. janúar 1925, og Kristínu Önnu, fædda 1. október 

1926.72 

                                            

67 Eggert P. Briem, Briemsætt, I, bls. 221-222. 
68 Eggert P. Briem, Briemsætt, I, bls. 221-222. 
69 Eggert P. Briem, Briemsætt, I, bls. 221, og Eggert P. Briem, Briemsætt, II, bls. 464 
70 Eggert P. Briem, Briemsætt, I, bls. 222 
71 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NA/2 örk.1.  
72 Eggert P. Briem, Briemsætt, I, bls. 222. 
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Nokkru fyrr eða um 1922 hafði Eggert keypt jörð í 

Skildinganeslandi en hún náði yfir Vatnsmýrina og allt að 

Öskjuhlíð og Nauthóli. Tvö íbúðarhús voru á jörðinni þegar 

Eggert keypti hana en þau höfðu verið byggð á árunum 

1860-1874. Georg Jónsson bóndi leigði jörðina og bjó í 

eldra húsinu en Eggert lét byggja við yngra húsið með því 

að bæta við stofu öðrum megin og svefnherbergi hinum 

megin. Einnig lét hann byggja steinskúr sem notaður var til 

bifreiðageymslu. Eggert nefndi húsið Reynistað eftir 

Reynistað í Skagafirði þar sem móðir hans var fædd og 

Eggert átti rætur sínar.73  

 

Samkvæmt brunabótatryggingum  frá vátrygginga-

hlutafélaginu Nye Danske var húsið fullbyggt árið 1924 og 

fluttust Eggert og Soffía þá inn í það. Þar kemur einnig fram 

að húsið Reynistaður var metið á 35.000 krónur og innbúið  

á 10.000 krónur.74 Innbústryggingin hækkaði hins vegar 

verulega nokkuð fljótt því að í nóvember 1924 hafði hún 

verið endurnýjuð og var innbúið þá metið á 25.000 krónur.75  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

73 Eggert P. Briem, Briemsætt, I, bls. 222, ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, L/1, örk. 2 og Kristín 
Claessen, „Erindi frá 18.2.14“ http://www.seltjarnarneskirkja.is/index.php/helgihald/predikanir-og-
raedhur/694-erindi-fra-18-02-2014-eftir-kristinu-claessen. 
74 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen L/1, örk. 2 og ÞÍ. Kirknasafn Seltjarnarnesþings BC/17 
Sóknarmanntal Seltjarnes, Reynistaður 1924. 
75 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen NA/3. örk. 2.  

Mynd 1. Teikning af Reynistað 
og jörð 1927 

Mynd 2. Brunabótatrygging fyrir 
Reynistað 1924 

http://www.seltjarnarneskirkja.is/index.php/helgihald/predikanir-og-raedhur/694-erindi-fra-18-02-2014-eftir-kristinu-claessen
http://www.seltjarnarneskirkja.is/index.php/helgihald/predikanir-og-raedhur/694-erindi-fra-18-02-2014-eftir-kristinu-claessen
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Samkvæmt útreikningum í Hagskinnu var meðalverð á íbúð í Reykjavík 5.573 

krónur á fyrri hluta þriðja áratugarins.76  

 
 Meðalverð íbúða í Reykjavík Verðmat Reynistaðar 

≈ 1926 5.573 kr. 35.000 kr. 

2015 31.000.00 kr. 194.688.678 kr. 

Tafla 1. Verðmat Íbúðarhúss Reynistaðar framreiknað til ársins 2015. 

 

Samanburðartafla á íbúðaverði á fyrri hluta þriðja áratugarins og ársins 2015.77 

Í yfirliti, sem nær til ársloka 1926, koma fram upplýsingar um kaupverð Reynistaðar, 

vinnu við uppbyggingu hússins, tengingu vatnsleiðslu og rafmagns og um 

innanstokksmuni o.fl. Samkvæmt því kostaði húsið, framkvæmdir við það og innbúið 

alls 249.177 krónur og 39 aura.78  

 

  

                                            

76 Hagskinna, bls. 351 og 375. 
77 „Verðsjá fasteigna“, http://www.skra.is/default.aspx?pageid=72b78300-7521-11e2-b5ee-
005056864800 og Hagskinna, bls. 351 og 375. 
78 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NB/1, örk. 1.  

http://www.skra.is/default.aspx?pageid=72b78300-7521-11e2-b5ee-005056864800
http://www.skra.is/default.aspx?pageid=72b78300-7521-11e2-b5ee-005056864800
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Utanlandsferð árið 1924 
 

Skömmu eftir að Eggert og Soffía giftust fóru þau í mikla utanlandsferð til Englands og 

Norðurlanda. Samkvæmt vegabréfi Soffíu, sem hún fékk á brúðkaupsdaginn sinn, 

hafði hún leyfi til að ferðast til Englands, Danmerkur, Svíþjóðar, Noregs og áfram. 

Vegabréf Eggerts var frá 8.11.1923 og hafði hann samkvæmt því leyfi til að ferðast til 

Englands, Þýskalands, Danmerkur, Noregs, Ameríku og Svíþjóðar.79  

 
Mynd 3. Vegabréf Claessen-hjónanna 

Í skjalasafninu er bréf dagsett 29. apríl 1924 til Eggerts frá Ól. Johnsen. Eggert 

og Soffía eru þá greinilega erlendis, að öllum líkindum í Danmörku. Í bréfinu er Eggert 

og Soffíu boðið í kvöldmat hjá bréfritara  „á miðvikudaginn í Wivel“.  Bréfritari segir líka 

að Eggert skuli endilega biðja systur sína, Ingibjörgu, að koma með þeim í matinn 

þannig að það er greinilegt að hún var á sama stað á þessum tíma.80  

Ingibjörg Claessen, systir Eggerts, var húsfreyja í Reykjavík en maður hennar 

var Jón Þorláksson verkfræðingur og ráðherra. Jón var alþingismaður árin 1921 til 

1934, fjármálaráðherra 1924 til 1927 og jafnframt forsætisráðherra 1926 til 1927. Jón 

var einnig lengi formaður Sjálfstæðisflokksins.81  

 

                                            

79 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen  L/1, örk. 5.  
80 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, L/1, örk. 5. 
81 Eggert P. Briem, Briemsætt, I, bls. 228-229. 
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Eggert og Soffía versluðu mikið í þessari utanlandsferð og þá sérstaklega fyrir 

heimilið. Í skjalasafninu má sjá bréf frá búðinni Waring & Gillow á Oxford Street í 

London, dagsett 25. apríl 1924, þar sem verslunin þakkar fyrir ávísun frá Eggerti og 

tjáir honum að þeir hlutir sem hann vildi kaupa í versluninni séu tilbúnir og verði sendir 

að hans ósk. Í bréfinu kemur einnig fram að þeir séu ánægðir með að bæklingurinn frá 

þeim hafi komist til skila82. Þar er líka kvittun frá Ditz Scheitzer, dagsett 6. júní 1924, 

þar sem fram kemur að Eggert hafi keypt húsgögn og aðra álíka muni fyrir 10.000 

krónur danskar.83 

Í skjalasafninu eru tvö símskeyti frá atvinnumálaráðuneytinu. Í fyrra bréfinu er 

innt eftir því hvað húsgögnin hafi kostað og í hinu síðara gefur atvinnumálaráðuneytið 

leyfi fyrir innflutningi á heimilismunum að upphæð 6.000 krónur íslenskar.84  Meðal 

þeirra hluta sem Eggert og Soffía keyptu og fluttu heim með sér voru blóm, borðsilfur, 

borðbúnaður, rafmagnstæki, eldhúsáhöld, stofuhúsgögn og gólfteppi.85  

Einhver vandamál hafa samt komið upp við innflutninginn á vörunum því 

samkvæmt kvittun frá Eimskipafélagi Íslands voru þær komnar til Íslands 14. júní 1924. 

Eggert fékk þær hins vegar ekki afhentar strax og þann 20. ágúst skrifar hann 

lögreglustjóranum í Reykjavík bréf þar sem hann ýtir á eftir afhendingunni og tekur 

fram, að hann hafi haft leyfi frá atvinnumálaráðuneytinu til  að flytja inn heimilismuni 

fyrir 6.000 krónur.  Samkvæmt kvittun frá lögreglustjóra Reykjavíkur var Eggerti gert 

að borga vörutoll með 25% gengisviðauka af aðfluttum vörum, samkvæmt farmskrá 

skipsins. Þann 21. ágúst var tollurinn borgaður og hefur Eggert þá væntanlega fengið 

vörurnar afhentar.86 

Ástæðuna fyrir þessu má hugsanlega rekja til þess að þann 1. apríl 1924 voru 

staðfest lög um bráðabirgðaverðtoll á nokkrum vörutegundum en samkvæmt þeim 

þurfti að sýna hlutaðeigandi lögreglustjóra eða umboðsmanni hans reikninga yfir 

innkaupsverð vöru áður en hún fengist afhent.87  

Ekki er hægt að segja nákvæmlega til um það hversu lengi Eggert og Soffía 

voru erlendis en ljóst er að þau fóru út rétt eftir brúðkaup sitt 27. mars 1924. Í 

skjalasafninu er lítið umslag, sem er merkt „Við heimkomu 14.6.24“, en í því er mikið 

                                            

82 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, L/1, örk. 5. 
83 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, L/1, örk. 5. 
84 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen,  L/1, örk. 5.   
85 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen,  L/1, örk. 2. 
86 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen,  L/1, örk. 2.   
87 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, L/1, örk. 2.  
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af litlum kortum þar sem fólk óskar hjónunum til hamingju og sendir kærar kveðjur. 

Líklegt er þess vegna að þau hafi komið heim með sömu ferð og varningur þeirra en 

hann kom með skipinu Gullfossi þann 14. júní 1924. Utanlandsferð þeirra hjóna hefur 

þess vegna greinilega tekið dágóðan tíma og þau ferðast víða.88 

Eggert þurfti þó að sinna ýmsum málum sem tengdust vinnu hans hjá 

Íslandsbanka á meðan hann var í burtu. Í skjalasafninu eru mörg símskeyti frá 

Íslandsbanka þar sem verið var að inna Eggert álits eða upplýsa hann um framgang 

ákveðinna mála.89 

 

Heimilishald og félagslíf  
 

Eggert og Soffía virðast hafa verslað í helstu búðum Reykjavíkur. Brauðmeti keyptu 

þau oft í Björnsbakaríi, kjöt í búðinni „Ísbirninum“ og þá helst læri, nautakjöt og skanka. 

Einnig skiptu þau mikið við Matarverslun Tómasar Jónssonar en þaðan eru t.d. tvær 

kvittanir, önnur frá september 1924 þegar þau keyptu þar fillet, blómkál og flesk og hin 

frá ágúst 1925 en þá keyptu þau lax, ost og reyktan lax. Mjólk og rjóma keyptu þau 

oftast af Mjólkurfélagi Reykjavíkur. Einnig versluðu þau mikið í verslunni Liverpool.90   

Ef nokkrir af helstu reikningum frá því í febrúar og ágúst árið 1925 eru skoðaðir 

kemur í ljós að Eggert og Soffía eyddu í febrúar a.m.k. 253 krónum í matvæli á borð 

við kjöt, fisk, egg og mjólk og í ágúst 302 krónum í sams konar matvæli.91 Líklega hafa 

þau verið að versla í matinn fyrir sig og vinnukonurnar tvær sem bjuggu á heimilinu. 

Dóttir þeirra var kornabarn á þessum tíma og því má gera ráð fyrir að lítill hluti 

kostnaðarins hafi farið í að fæða hana.92 Hins vegar kemur fram í bréfum Soffíu að 

mikill gestagangur hafi verið á heimilinu og algengt að vinir og ættingjar kæmu í mat.93  

Samkvæmt útreikningum í Hagskinnu voru mánaðarlaun verkafólks í Reykjavík árið 

1925 303 krónur miðað við 10 tíma vinnudag en 242 krónur miðað við 8 tíma 

vinnudag94. Eggert og Soffía gátu þess vegna notað meira fé í matvæli á mánuði en 

                                            

88 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, L/1, örk. 2 og NA/2, örk. 3.  
89 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, L/1, örk. 5.  
90 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NC/5 örk 3 og 4.  
91 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen,  NC/5 örk 4.  
92 ÞÍ. Kirknasafn Seltjarnarnesþings, BC/17, Sóknarmannatal Seltjarnarness, Reynistaður 1925. 
93 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen NA/2, örk. 2. 
94 Hagskinna, bls. 610.  
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hinn almenni verkamaður var með í laun. Í bókinni Við brún nýs dags kemur fram að 

þeir Íslendingar sem gátu gert matarkaup sín án tillits til árferðis og efnahagssveiflna 

hafi getað keypt flest það sem hugurinn girntist í verslunum höfuðstaðarins, þar á 

meðal uxatungur frá Argentínu, sardínur frá Frakklandi, niðursoðna smásíld frá Noregi, 

reyktan lax, túnfisk í olíu og kampavín svo fátt eitt sé nefnt. Alþýðufólk þekkti hins vegar 

ekki slíkar krásir nema af afspurn.95 

Í skjalasafninu eru líka kvittanir og bréf úr erlendum 

verslunum á borð við Au Bon Marché og Grand magasin 

du printemps sem báðar voru í París. Kvittanirnar eru 

stílaðar á Soffíu og líklegt er að hún hafi pantað vörurnar 

og látið senda þær heim. Au Bon Marché var deildaskipt 

sérvöruverslun með ýmiss konar munaðarvöru. Á kvittun 

dagsettri 13.4.26 kemur fram, að Soffía pantaði meðal 

annars handklæði, skyrtur og vesti frá Au Bon Marché fyrir 

1.130.65 franska franka.96 

Líklegt er að Eggert og Soffía hafi keypt te frá 

bresku fyrirtæki að nafni The Tea Planters & Importers Company en í safninu er 

allavega að finna tvo pöntunarlista frá þessu fyrirtæki frá árunum 1923 og 1925 þar 

sem taldar eru upp mismunandi tegundir og verð á tei. Einnig er að finna í safninu yfirlit 

yfir þær tóbaks- og vindlategundir sem sælgætis- og tóbaksbúðin Landsstjarnan var 

með í heildsölu í febrúar 1926 og þess vegna hugsanlegt að Eggert hafi pantað vindla 

frá þeim97.  

 Árið 1924 voru meðalneyslugjöld hvers heimilis í Reykjavík 5.493 krónur og 50 

aurar á ári. Þar af voru matarinnkaup og fatnaður stærstu útgjaldaliðirnir.98 Ljóst er af 

reikningunum hér að framan að Eggert og Soffía hafa ekki verið mjög sparsöm þegar 

kom að því að kaupa matvæli eða föt og þess vegna líklegt að meðalneyslugjöld  á 

þeirra heimili hafi verið mun hærri en þessi tala. 

 

                                            

95 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, bls. 69. 
96 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NA/1, örk. 2.  
97 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen NA/2, örk. 2.  
98 Finnur Jónsson, „Fátækir menn í ónýtum hjöllum“ bls. 66-67. 

Mynd 4. Kvittun úr Au Bon Marché 



    

25 
 

 

Eggert og Soffía virðast hafa tekið 

allmikinn þátt í félagslífinu og verið 

vinamörg. Í skjalasafninu er að finna 

margs konar boðskort í miðdegisverði, 

veislur, opnanir og annað slíkt. Má þar 

meðal annars nefna boðskort í 

miðdegisverð frá forsætisráðherranum, 

Jóni Magnússyni, og konu hans, dagsett 

26. júní 1925, og boð í miðdegisveislu 

með dönsku konungshjónunum þegar þau komu til Íslands í opinbera heimsókn árið 

1926. Einnig var Eggerti og Soffíu boðið að koma með konungshjónunum á skipsfjöl 

eða út í herskipið Niels Juel í þessari sömu ferð99.  

 

  

                                            

99 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NA/2, örk.2.  

Mynd 5. Boðskort frá konungshjónunum 
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„Bréf Soffíu í utanför 25/3-14/5 1926“ 
 

Elskulegur minn!  

Ég byrja þá aftur dagbók í von um að einhver ferð falli, sem 

nær þér áður en þú ferð frá Höfn. Eins og ég skaut að þér 

fór ég í fyrsta sinn til bæjarins í gær eftir panagið.  Ég fór 

fyrst á Laufásveg með Gunnu, hélt svo áfram með bílnum 

ofan í bæ, sótti myndirnar af Badda100, fór svo með bréfin 

þín niður í skip, þar hitti ég Ingibjörgu systur þína sem var 

að kveðja Baddí, hún tók mig með sér heim, borðaði þar til 

kvölds, fór svo heim klukkan rúmlega 9, tók bíl af því ég 

var hálf þreytt, líklega af ávananum, fór svo að hátta strax 

og ég kom heim, lét Kristínu hafa Laura því ég hafði sofið 

hálf illa seinustu nótt en nú ætla ég endilega að hafa hana í nótt elskuna litlu, það 

verður fyrsta nóttin eftir heilan mánuð.101  

Þetta er fyrsta blaðsíðan í bréfi Soffíu til Eggerts, sem ritað var 8.4.1926. Bréfið 

er eitt af nokkrum bréfum sem Soffía skrifaði Eggerti árið 1926 þegar hann dvaldi 

erlendis. Bréfunum hefur verið haldið saman og eru þau merkt „Bréf Soffíu í utanför 

25/3-14/5 1926“.102 Seinasta bréfið er dagsett 27.4.1926 en ekki 14.5.1926, það gæti 

þess vegna verið að einhver bréf hefðu glatast. Bréfin ná yfir mánaðartímabil eða frá 

25.3.1926 til 27.4.1926 og það virðist ekki vanta neitt bréf þar inn í.103 Ekki kemur  skýrt 

fram í bréfunum að Eggert sé í vinnuferð en í safninu er að finna ýmis símskeyti þar 

sem talað er um samning á milli Íslandsbanka og fyrirtækisins Kol & Salt, einnig 

uppkast að samningi á milli Aktieselskabet Titan og Kol & Salt og hefur verið unnið að 

því á sama tíma og Eggert er úti. Það er þess vegna hægt að gera ráð fyrir því að hann 

sé erlendis vegna vinnu sinnar.104  

 

                                            

100 Þegar Soffía nefnir Badda í bréfum sínum þá á hún við Lauru, dóttur sína og Eggerts.  
101 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NA/2, örk. 2.  
102 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NA/2, örk. 2.  
103 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NA/2, örk. 2.  
104 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Classens, L/1, örk. 2.  

Mynd 6. Bréfasafnið 
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Bréfin eru mislöng, eitt eða tvö eru aðeins ein blaðsíða og segja frá einhverjum 

einum tilteknum atburði en önnur eru allt upp í sjö blaðsíður, skrifuð á báðar síður og 

spanna nokkra daga eða allt upp í viku. Það má eiginlega líkja bréfunum við dagbók, 

þar sem Soffía er aðallega að segja Eggerti frá sínu daglega amstri. Í þeim kemur fram 

hvenær hún vaknaði, hvað hún gerði yfir daginn, hverja hún hitti og hvert hún fór. Soffía 

segir Eggerti einnig frá því hvað dóttir þeirra, Laura, sem þarna er 14-15 mánaða gömul 

er að taka sér fyrir hendur. Hvaða orð hún er byrjuð að segja, hvernig hún sefur og 

annað slíkt.105  

Það kemur skýrt fram í öllum bréfunum að Soffía saknar Eggerts mikið og finnst 

erfitt að hann sé í burtu. Á einum stað í bréfunum skrifar Soffía m.a: „Já, ég er á sömu 

skoðun, það er afleitt fyrir okkur að vera svona langt hvort frá öðru.“106 Þau hafa samt 

verið í ágætis sambandi á meðan hann var úti en Soffía byrjar einmitt bréf, dagsett 27. 

mars, á að þakka Eggerti fyrir að hafa hringt í sig daginn áður. Þetta gerir hún einnig í 

nokkrum öðrum bréfum svo það var greinilega ekki óalgengt að Eggert hringdi í hana 

er hann var erlendis. Einnig sendu þau símskeyti ef þau voru með áríðandi skilaboð 

hvort til annars og skrifuðust svo á þess á milli.107 Í bréfi frá 11. apríl segir Soffía einmitt: 

„Svo eru það nú öll indælu bréfin þín, þau komu bara öll í einu með Lyra,  mikið 

óendanlega er ég þakklát fyrir þau öll.“108  

Samkvæmt sóknarmannatali Seltjarnarness sem skráð var í árslok 1925 voru 

tvær vinnukonur á Reynistað, þær Guðmunda Sveinsdóttir og Kristín Margrét 

Guðmundsdóttir.109 Soffía hefur þess vegna fengið ágætis aðstoð með Lauru, dóttur 

þeirra, og heimilishaldið á meðan Eggert var í burtu en Soffía nefnir það oft í bréfunum 

að Kristín og Munda séu að sjá um einhver húsverk eða hugsa um Lauru. 

Vinnukonurnar sáu einnig um að þvo þvottinn á heimilinu og sáu að öllum líkindum um 

að að elda flestar máltíðir heimilisins en Soffía nefnir það hvergi í bréfum sínum að 

hafa eldað kvöldmat, eða gert morgunmat eða kaffi klárt.110 Soffía tók samt virkan þátt 

í heimilishaldinu og í bréfi frá  11. apríl segir hún meðal annars frá því að hún hafi farið 

                                            

105 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen,  NA/2, örk. 2.  
106 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen , NA/2, örk. 2.  
107 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen,  NA/2, örk. 2.   
108 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NA/2, örk. 2.  
109 ÞÍ. Kirknasafn Seltjarnarnesþings, BC/17, Sóknarmannatal Seltjarnarness, Reynistaður 1925. 
110 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NA/2, örk. 2.  
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með Kristínu að þrífa kjallarann og í öðru bréfi segir hún frá því að hún og Kristín hafi 

verið að baka fyrir bændadaginn.111 

Yngri dóttir Eggerts og Soffíu, Kristín, er fædd 1. október 1926 svo Soffía hefur 

verið ólétt á þessum tíma. Það kemur samt lítið fram í bréfunum um meðgönguna. Á 

einum stað í bréfi frá 23. 4. 26 segir Soffía þó frá því að Þuríður hafi komið og viljað 

athuga með Soffíu eftir rannsóknina og að þær hafi verið sammála um að „Keli“ væri 

fjögurra mánaða. Það passar við fæðingardag Kristínar að Soffía hafi þarna verið 

komin fjóra mánuði á leið svo líklegt er að Soffía sé þarna að tala um meðgöngu sína 

og kalli ófædda barnið Kela.112 Þetta gæti líka verið ástæðan fyrir því að Soffía nefnir 

það oft í bréfunum að hún sé þreytt og leggi sig oft á daginn.113  

Út úr bréfum Soffíu er hægt að lesa að það hafi verið mikill gestagangur á 

Reynistað og að Soffía hafi verið dugleg að fara út og hitta fólk þegar Eggert var 

fjarverandi.114 Soffía nefnir það oft í bréfunum að hún hafi farið á Laufásveginn þar 

sem pabbi hennar og þrjú af systkinum hennar, þau Kristjana, Anna og Ásgeir, bjuggu. 

Systkini hennar voru einnig tíðir gestir á Reynistað svo ljóst er að þau hafa verið náin 

og í góðu sambandi.115   

Í bréfi dagsettu 23. apríl er ágætis lýsing á degi hjá Soffíu:  

……Eftir mat hringdi María systir þín og bauð mér í kaffi, það var fæðingardagur 

hennar, ég fór svo inn kl. rúmlega 2, tók Badda okkar og Mundu með, veðrið var 

indælt svo við gegnum inn, ég var svo á Laufásvegi til kl. 3 ½, þá fór ég til 

Thorvaldsen. Munda og Laura urðu eftir, ég sagði Mundu að fara heim með Lauru 

kl. 5½ og það gjörði hún, ég var í boðinu til kl. 7, þá gekk ég við hjá Lúllu  til að 

verða þeim samferða, þau ætluðu jú að koma í matinn, ég hafði hringt í Siggu 

Björns til að vera 4. manneskjan ef við fengjum okkur slag, hún var okkur 

samferða, þegar heim var komið var Laura kát og fjörug, Sigga tók sér að henni  

en við flýttum okkur með Mundu til að aðstoða við að koma matnum á borðið, eftir 

borðhaldið spiluðum við til kl. 12½ þá fóru þau heim og ég að hátta.116  

                                            

111 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NA/2, örk. 2.   
112 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NA/2, örk. 2 og Eggert P. Briem, Briemsætt, I, bls. 228 
113 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NA/2, örk. 2.  
114 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NA/2, örk. 2.  
115 ÞÍ Manntal í Reykjavík 1925, Laugarnesvegur 34 og ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NA/2, 
örk. 2.  
116 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NA/2, örk. 2.  
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María Kristín Claessen var gift Sigurði Thoroddsen sem var yfirkennari við 

Lærða skólann frá 1921-1935 og tók hún upp nafn eiginmanns síns. Heimili þeirra var 

á Fríkirkjuvegi 3 og eignuðust þau 6 börn.117   

Annar tíður gestur á heimili Eggerts og Soffíu var Gunnlaugur Claessen, bróðir 

Eggerts. Gunnlaugur var læknir og starfaði sem yfirlæknir Röntgendeildar 

Landspítalans frá 1931 til æviloka 1948. Gunnlaugur var kvæntur Þórdísi Björnsdóttur 

og saman áttu þau tvær dætur, Önnu, fædda 1915, og Þórdísi, fædda 1919.118  

Í bréfi dagsettu 15. apríl kemur fram að Laura, dóttir Eggerts og Soffíu, sé orðin 

veik. Það er greinilegt að Soffía er virkilega hrædd um Lauru og óttast að hún sé orðin 

alvarlega sjúk en samkvæmt Soffíu þá hafði Laura vaknað með hósta og sog í hálsi. 

Soffía segir Eggerti svo frá því að Gunnlaugur hafi komið um morguninn og skoðað 

Lauru. Hann hafi sagt að hún væri aum og bólgin í hálsi en ekki alvarlega veik. 

Gunnlaugur sendir samt eftir Ólafi Þorsteinssyni háls-, nef- og eyrnalækni til þess að 

líta á Lauru. Ólafur greindi Lauru strax með barkabólgu sem börn fengju oft og lagaðist 

á nokkrum dögum með lyfi. Soffíu var mikið létt við þetta og lofaði Eggerti að senda 

honum símskeyti um leið og Laura væri orðin alveg frísk.119 

Laura hefur ekki verið lengi að ná sér því í bréfi  frá 23. apríl segir Soffía Eggerti 

frá því að Gunnlaugur hafi komið í heimsókn með dætur sínar og þær hafi verið að 

leika við Lauru. 

Hér er smábútur úr bréfinu: 

 …..en sú (Laura) hafði haft heldur betur góðan dag í gær, þó mamma hennar 

væri lítið heima. Gunnlaugur hafði komið rétt eftir að ég fór með telpurnar sínar, 

skilið þær hér eftir, þær voru svo hér um eftirmiðdaginn að leika sér og Laura 

alltaf með þeim, hún var úti næstum allan daginn í gær. Kristín var heima og 

álmaðist með þær og sýndi þeim um.120  

 

                                            

117 Eggert P. Briem, Briemsætt, I, bls. 233. 
118 Eggert P. Briem, Briemsætt, I, bls. 249. 
119 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NA/2, örk. 2.  
120 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NA/2, örk. 2.  
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Af skjölunum sem skoðuð voru er hægt segja, að Eggert og Soffía hafi lifað 

nokkuð þægilegu og hamingjusömu lífi. Þau hafa getað ferðast mikið og ekki þurft að 

hafa miklar áhyggjur af peninga- eða húsnæðismálum. Það hefur þó alltaf verið mikið 

að gera hjá Eggerti og hann hefur þurft að eyða miklum tíma í burtu frá fjölskyldu sinni. 

Soffía hefur hins vegar fengið góða aðstoð við uppeldið og heimilishaldið þótt hún hafi 

saknað Eggerts mikið á meðan hann var í burtu. Hún eyddi miklum tíma með vinum 

og kunningjum og verslaði í lúxusverslunum á borð við Au Bon Marché. Það má því 

segja að lífið hafi leikið við þau á fyrstu hjúskaparárum þeirra. 
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Niðurstöður 
 

Aðalviðfangsefni þessarar ritgerðar var að skoða einkaskjalasafn Eggerts Claessen 

bankastjóra og fjölskyldu hans í þeim tilgangi að varpa ljósi á hver lífsstíll og lífsgæði 

vel efnaðs fólks á þriðja áratug tuttugustu aldar voru. Til þess að fá sem besta mynd 

af Eggerti og Soffíu, konu hans, var lögð áhersla á að skoða gögn frá árunum 1924 

þegar þau giftu sig og til ársins 1926. Á meðal þeirra gagna sem voru skoðuð, voru 

skjöl frá utanlandsferðum þeirra, heimilisreikningar og sendibréf Soffíu til Eggerts 

þegar hann var erlendis vegna vinnu. Út frá þessum skjölum var hægt að fá ágæta 

mynd af heimilislífinu á Reynistað,  hvert daglegt amstur þeirra Eggerts og Soffíu var 

og hvaða persónur þau höfðu að geyma. Myndin getur þó á köflum verið brotakennd 

eins og oft vill verða þegar frumheimildir eru notaðar í rannsóknum 

Lífshættir almennings í Reykjavík á þessum tíma voru einnig skoðaðir og bornir 

saman við lífshætti Claessen-hjónanna. Skoðað var hvort einhver munur hefði verið á 

lífsstíl og lífsgæðum mismunandi þjóðfélagshópa og hver hann þá væri. Einnig var lögð 

áhersla á að skoða tíðarandann í Reykjavík á þriðja áratuginum til þess að hægt væri 

að setja lífsstíl og lífsgæði Eggerts og Soffíu og annarra fjölskyldna í Reykjavík í 

samhengi við hann.    

Lífshættir Eggerts og Soffíu virðast vera nokkurn veginn í takt við félagslegar 

aðstæður yfirstéttarinnar í Reykjavík á þessum tíma. Lífsstíll Claessen-hjónanna svipar 

mikið til lífsstíls Ólafs Þorsteinssonar læknis og Kristínar, konu hans. Það er þess 

vegna hægt að gera ráð fyrir því að lífsstíll Eggerts og Soffíu hafi ekki verið óalgengur 

á meðal vel efnaðara einstaklinga í Reykjavík. Hins vegar er ekki hægt að segja að 

allir í Reykjavík hafi búið eins vel og Eggert og Soffía gerðu. Félagslegar aðstæður 

alþýðunnar gátu verið allt aðrar. Verkafólk var almennt fátækt og eignalaust. Afkoma 

þess byggði á dugnaði, góðri heilsu og heppni. Ef allt þetta gekk upp gat afkoman orðið 

sæmileg eins og sjá má hjá Aðalsteini og Vilborgu en ef eitthvað fór úrskeiðis gat 

tilveran hrunið og mikil hætta var á að fólk festist í vítahring fátæktarinnar.  

Af heimilisreikningunum Claessen-hjónanna að dæma er ekki að sjá að þau hafi 

staðið í miklum matarundirbúningi á haustin eins og kemur fram að Aðalsteinn og 

Vilborg hafi oft gert. Soffía nefnir það á einum stað í bréfi til Eggerts að hún og önnur 

vinnukonan á heimilinu hafi verið að baka en það var fyrir bændadaginn og ekki gert í 
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sparnaðarskyni. Brauðmeti á Reynistað var oftast keypt í Björnsbakaríi. Eggert og 

Soffía keyptu föt sín í dýrustu og flottustu fatabúðum Reykjavíkur og öðrum búðum í 

Evrópu. Ekkert bendir til þess að þau hafi nokkurn tímann skort föt eða að föt þeirra 

hafi verið illa farin eða bætt eins og föt verkamannafjölskyldna voru oft á tíðum.  

Ljóst er af þeim upplýsingum sem skoðaðar voru um byggingu Reynistaðar að 

ekkert hefur verið til sparað við uppbyggingu hússins eða í kaupum á húsgögnum. Á 

tímum mikilla húsnæðisvandræða í Reykjavík bjuggu Eggert og Soffía ekki við nein 

þrengsli eða léleg húsakynni eins og margar aðrar fjölskyldur í Reykjavík. Í bréfum 

Soffíu kemur einnig fram að Laura, dóttir þeirra, hafi átt sitt eigið herbergi þótt hún hafi 

oft sofið í herbergi foreldra sinna.121 

Eggert og Soffía voru í hópi þeirra sem höfðu það hvað best í Reykjavík enda 

voru þau af góðum ættum og voru efnahagslega vel stæð. Þau voru vinamörg og áttu 

í góðum samskiptum við fólkið í kringum sig. Skyldmenni þeirra og vinir voru flestir úr 

efri stétt samfélagsins og virðast Eggert og Soffía ekki hafa átt í miklum félagslegum 

samskiptum við fólk úr öðrum stéttum. Ekkert bendir þó til þess að þau hafi litið niður 

á fólk úr lægri stéttum eða verið hrokafull í þess garð. Í bréfum Soffíu kemur skýrt fram 

að hún kunni vel að meta vinnu vinnukvennanna á heimilinu og talaði hún alltaf vel um 

þær.  

Niðurstaða mín er þess  vegna sú að mikill munur hafi verið á daglegu lífi 

efnafólks og alþýðufólks í Reykjavík á þriðja áratug 20. aldar. Munurinn fólst meðal 

annars í því að þeir sem höfðu það efnahagslega gott gátu í mun meira mæli notið 

þess sem Reykjavík hafði upp á að bjóða. Fegrað heimili sín með fallegum 

húsgögnum, keypt fötin sem þau sáu í tímaritum og kvikmyndum og farið í 

skemmtilegar utanlandsferðir. Almenningur úr verkamannastéttum Reykjavíkur hafði 

hins vegar ekki ráð á miklum fatakaupum, hvað þá utanlandsferðum. Líf hans gekk út 

á að eiga þak yfir höfuðið og stöðuga vinnu sem á þessum tíma gat verið erfitt. Ekki 

var heldur auðvelt fyrir verkamenn að bæta kjörin eða efnahaginn og voru þeir þess 

vegna oft fastir á sama stað alla sína ævi. Ritgerðin sýnir þannig fram á greinilega 

stéttaskiptingu á þessum tíma, þar sem takmörkuð samskipti áttu sér stað á milli stétta. 

                                            

121 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NA/2, örk. 2.  
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Það má svo sannarlega segja, að þriðji áratugur 20. aldar hafi verið 

viðburðaríkur í Reykjavíkurborg. Bærinn varð að borg sem breyttist í helstu 

verslunarmiðstöð landsins með tilheyrandi tískubylgjum og viðhorfsbreytingum. 

Einkaskjalasafn Claessen-hjónanna gefur hugmynd um lifnaðarhætti efnaðs fólks á 

þessum tíma og aðrar heimildir lýsa aðstöðu annarra stétta. Í ritgerðinni kemur fram 

hversu fjölbreytt þjóðfélagið var á þessum tíma og hversu mikill munur var á lífsgæðum 

mismunandi hópa. Þrátt fyrir það dafnaði samfélagið og Reykjavík varð að þeirri borg 

sem við þekkjum í dag.  
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Heimildaskrá 
 

Óprentaðar heimildir  
 

Þjóðskjalasafn Íslands (ÞÍ) 

 

ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen (1887-1950) hæstarrétarlögmanns 2005-43 

L/1, örk. 2. Bréf til lögreglustjóra Reykjavíkur frá Eggerti Claessen 20.8.1924. 

Kvittanir frá Eimskipafélagi Íslands 20.6.1924 og Lögreglustjóra Reykjavíkur 

21.8.1914. Lögbirtingablaðið, 2.4.1924. Uppkast af samningi á milli Aktieselskabet 

Titan og Kol & Salt 22.04.1926. Vátrygginaskírteini vegna Reynistaðar og húsgagna, 

dagsett 2. okt.1923, 9. nóv. 1923 og 21. maí. 1924.  

 

ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen (1887-1950) hæstaréttarlögmanns 2005-43 

L/1, örk. 5. Bréf frá Ól. Johnsen 29.4.1924. Bréf frá Waring and Gillow 25.4.1924. 

Kvittun frá Ditz Schweitzer 4.6.1924. Vegabréf Eggerts 8.11.1923 og vegabréf Soffíu 

27.3.1924. Símskeyti sem tengjast Íslandsbanka, dagsett 23.4.1924, 5.5.1924 og 

6.5.1924. Tvö símskeyti frá atvinnumálaráðuneytinu, dagsett 24.5.1924 og 3.6.1924. 

 

ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen (1887-1950) hæstaréttarlögmanns 2005-43 

NA/1, örk. 2. Tvær kvittanir og bréf úr AU BON MARCHÉ, dagsett 19.1.1926 og 

13.4.1926, og ein kvittun úr GRAND MAGASIN DU PRINTEMPS 29.3.1926.  

 

ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen (1887-1950) hæstaréttarlögmanns 2005-43 

NA/2 örk.1. Bréf fræðslumálastjóra 3.9.1924. 

 

ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen (1887-1950) hæstaréttarlögmanns 2005-43 

NA/2. örk. 2. Bréf Soffíu í utanför 25.3.-14.5.1926. Nokkrir pöntunarlistar frá THE 



    

35 
 

TEA PARTNERS AND IMPORTERS COMPANY frá 1923-1925 og Landsstjörnunni 

frá 1926.  

 

ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen (1887-1950) hæstaréttarlögmanns 2005-43 

NA/2, örk. 3. Boðskort, þakkarkort og annað slíkt frá 1924. Lítið umslag merkt „Við 

heimkomu 14/6/24. 

 

ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen (1887-1950) hæstaréttarlögmanns 2005-43 

NA/3. örk. 2.Vátryggingaskírteini vegna húsgagna, dagsett 8.11.1924. 

 

ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen (1887-1950) hæstaréttarlögmanns 2005-43 

NB/1, örk. 1. Yfirlit til ársloka 1926. 

 

ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen (1887-1950) hæstaréttarlögmanns 2005-43 

NB/2, örk. 6. Teikningar af Reynistað og jörð. 

 

ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen (1887-1950) hæstaréttarlögmanns 2005-43 

NC/5, örk. 2. Húshaldsreikningar 1926.  

 

ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen (1887-1950) hæstaréttarlögmanns 2005-43 

NC/5, örk.3.  Húshaldsreikningar júní-desember 1924. 

 

ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen (1887-1950) hæstaréttarlögmanns 2005-43 

NC/5 örk. 3 Húshaldsreikningar 1925, sérstaklega voru skoðaðir reikningar fyrir 

febrúar- og ágústmánuð. 
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bókarforlag, 1990). 
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Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, Menntun kvenna og mótun kyngervis á 
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Sögufélagið, 2008) bls. 371-393. 
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Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun ást og sorg, einsögurannsókn á íslensku 
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Þrándur, „Tízkan“ Alþýðublaðið, 15. ágúst 1924, bls. 1-2.  

 

20. öldin: Brot úr sögu þjóðar, Jakob F. Ásgeirsson ritstýrði (Reykjavík: Nýja 

bókafélagið, 2000). 
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http://www.seltjarnarneskirkja.is/index.php/helgihald/predikanir-og-raedhur/694-erindi-fra-18-02-2014-eftir-kristinu-claessen
http://www.seltjarnarneskirkja.is/index.php/helgihald/predikanir-og-raedhur/694-erindi-fra-18-02-2014-eftir-kristinu-claessen
http://www.skra.is/default.aspx?pageid=72b78300-7521-11e2-b5ee-005056864800
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Viðauki 1. 
Myndir í stærri upplausn.122 

    

Mynd 3. Vegabréf Claessen-hjónanna 

                                            

122 Sjá tilvísanir í myndaskrá. 

Mynd 1. Teikning af Reynistað og jörð 1927 Mynd 2. Brunabótatrygging fyrir Reynistað 1924 
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Mynd 4. Kvittun frá Au Bon Marché Mynd 6.  Bréfasafnið 

 

Mynd 5. Boðskort frá konungshjónunum 
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Viðauki 2 
Útreikningar höfundar 

1. Meðalverð íbúða í Reykjavík 

 
 Meðalverð íbúða í Reykjavík Verðmat Reynistaðar 

≈ 1926 5.573 kr. 35.000 kr. 

2015 31.000.00 kr. 194.688.678 kr. 

Tafla 1. Verðmat Reynistaðar framreiknað til ársins 2015. 

Til að finna út meðalverð íbúða í Reykjavík ≈ 1926 var notast við Hagskinnu og tekið 

þaðan fasteignamat á húsaverði í Reykjavík og deilt í það með íbúðafjölda Reykjavíkur 

á sama tíma. Þá lítur þetta svona út: 

20.000.000 𝑘𝑘𝑘𝑘.
3.589 í𝑏𝑏úð𝑖𝑖𝑘𝑘

= 5572,58 𝑘𝑘𝑘𝑘.  ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘 í𝑏𝑏úð 

Íbúðaverð 2015 er frá Verðsjá fasteigna, Þjóðskrá Íslands, meðalverð íbúða í fjölbýli.123 

 

2. Útreikningur á mánaðarlaunum verkfólks í Reykjavík 1925  

Við útreikning mánaðarlauna er miðað við unnar 173,3 klst. á mánuði að meðaltali. 

Meðaltímakaup verkamanna árið 1925 var 1,4 kr.  Það gerir 242,6 krónur á mánuði 

miðað við 173,3 klst.  

173,3 𝑡𝑡í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘 × 1,4 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙 = 242,62 𝑘𝑘𝑘𝑘. á 𝑚𝑚á𝑙𝑙𝑙𝑙ð𝑖𝑖 

Ef miðað er við 10 tíma vinnudag þá verða unnir tímar 216,625 klst. á mánuði en launin 

á klst. haldast þau sömu. 

216,625 𝑡𝑡í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘 × 1,4 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙 = 303,275 𝑘𝑘𝑘𝑘.  á 𝑚𝑚á𝑙𝑙𝑙𝑙ð𝑖𝑖124 

 

                                            

123 „Verðsjá fasteigna“, http://www.skra.is/default.aspx?pageid=72b78300-7521-11e2-b5ee-
005056864800 og Hagskinna, bls. 351 og 375. 
 
124 Hagskinna, bls. 610. 

http://www.skra.is/default.aspx?pageid=72b78300-7521-11e2-b5ee-005056864800
http://www.skra.is/default.aspx?pageid=72b78300-7521-11e2-b5ee-005056864800
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