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Útdráttur 

 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er ást tveggja einstaklinga sem að ólust upp við 

ólíkar aðstæður á 19. öldinni. Samfélögin sem að þau bjuggu í voru misþróuð og í raun 

má segja að ástarævintýrið sé nokkurskonar öskubuskuævintýri.  

 Greining menningarmarka, menningarauðs og veruháttar skipa stóran sess í 

ritgerðinni og þannig munu þessi hugtök fléttast inn í ástarsöguna sem átti sér stað á 

Íslandi á árunum 1834-1835. Í ritgerðinni er líf tveggja einstaklinga borið saman og 

aðstæður þeirra og bakgrunnur greindur. Stétt þeirra og staða í samfélaginu var ólík, 

en hann var kominn af hefðarættum og hún var vinnukona. Það er oft sagt að 

menningin móti einstaklinginn og samfélagið sem hann kemur úr, því er áhugavert að 

skoða hvernig líf ólíkra mannekja sem voru ástfangnar þróaðist á 19. öldinni. Kvenfrelsi 

var lítið á 19. öldinni, en þrátt fyrir það fór kvenpersóna sögunnar ekki alltaf eftir 

settum reglum samfélagsins. Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að samskipti milli 

ólíkra einstaklinga á 19. öld voru afar snúin, en kröfur samfélagsins voru aðrar en þær 

eru í dag. Veruháttur og menningarauður einstaklinga mótast út frá samfélagslegri 

stöðu og menningunni sem er í samfélaginu. Vegna þess hve veruháttur þeirra og 

menningarauður voru ólíkir urðu samskipti þessara tveggja persóna mjög snúin.  
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Inngangur 

Ástin kemur oft við sögu í ævintýrum sem þjóðfræðin greinir og túlkar. Oft er það 

þannig að prinsinn verður ástfanginn af stúlku af lágum stigum sem hefur í för með sér 

algera umpólun á lífi hennar og kjörum. Hérna er hægt að taka sem dæmi ævintýrið 

um Öskubusku, þar sem prinsinn verður ástfanginn af stúlku sem hefur verið gerð að 

vinnukonu á sínu eigin heimili þar sem stjúpmóðir hennar gerir henni lífið leitt. Það er 

þó óþarfi að fara yfir alla söguna, þar sem hún er vinsæl og allir vita að hún endar vel. 

Prinsinn og Öskubuska verða ástfangin og enda saman, hamingjusöm til æviloka.   

 Ástin er þó ekki einvörðungu viðfangsefni þjóðfræðinnar í greiningu á 

ævintýrum. Þjóðfræðin snýst líka um hversdagslífs fólks og hegðun þess og samskipti, 

og þar getur ástin leikið stórt hlutverk. Þjóðfræðingar skoða nefnilega hvernig 

samskipti milli einstaklinga eiga sér stað, hvernig fólk lærir og miðlar upplýsingum sín á 

milli og hvernig tilfinningar fólks geta mótað veruleika þess. Þjóðfræðingar skoða og 

greina hlutina í stað þess að vera alltaf að sanna og sannreyna hugmyndir og kenningar 

(Sims og Stephens, 2011: 2-3).  

 Ég ákvað að taka fyrir ástarævintýri sem átti sér stað í raunveruleikanum hér á 

Íslandi fyrir um tvö hundruð árum síðan. Fólkið, sem fjallað verður um, kom úr ólíkum 

þjóðfélagshópum, úr sitthvorri stéttinni og frá sitthvoru landinu og er sagan því 

skemmtileg, áhugaverð og í raun mjög merkileg. Karlinn, sem hét Arthur Dillon, var af 

efnuðum ættum og má líta á hann sem prinsinn, en konan, Sire Ottesen, kom frá 

Íslandi og var hún vinnukona og má því líkja henni við Öskubusku. 

 Menning er oftar en ekki umfjöllunarefni þjóðfræðinnar og hér verður engin 

undantekning á. Menning, menningarmörk, menningarauður og veruháttur skipa stórt 

hlutverk í þessari ritgerð og í þeirri sögu sem hér verður sögð. Þessi hugtök hjálpa til við 

að skilja hvernig maðurinn hagar sér í sínu daglega lífi og umhverfi og hvernig hann 

tekst á við hlutina og verkefnin sem hann mætir. Ég vil með þessari ritgerð varpa ljósi á 

það hvernig lífið var hér áður fyrr, þegar frelsi og réttindi kvenna voru af skornum 

skammti og lífið allt öðruvísi en það er í dag (Þorleifur Óskarsson 2002: 129-130). Auk 

þess sem það var oft flókið að mynda sambönd með nákvæmlega þeim sem mann 

langaði til að vera með. Þessi saga sem tekin verður fyrir um þau Sire Ottesen og 

Arthur Dillon er gott dæmi um þetta. Þá er gott að spyrja sig hvernig menning og 

menningarmörk skilja að tvo ástfangna einstaklinga sem eru svo ólíkir og hvort þetta 
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geti haft áhrif á ást þeirra til hvors annars því samskipti fólks sem tilheyra sitthvorum 

menningarhópnum geta oft verið flókin (Barth 1981: 206). Ég tel þó að samskipti milli 

ólíkra hópa séu alltaf möguleg þó flókin séu eins og sagan mun sýna okkur hér á eftir.  

 Ég mun notast við ritaðar heimildir í ritgerðinni, aðalheimildin er ferðabók 

Arthur Dillons, Winter in Iceland and Lappland, en hún segir frá dvöl og upplifun Arthur 

Dillons á Íslandi. Ég mun styðjast við blaðagreinar, fræðigreinar, gagnasöfn af netinu, 

eins og manntöl og þess háttar, og sagnfræðileg rit, svo eitthvað sé nefnt, til að koma 

sögu og ólíkri menningu tveggja einstaklinga á framfæri. Blaðagreinarnar og rit 

alþýðufræðimanna gegna veigamiklu hlutverki í ritgerðinni þar sem lýsingar, sögur og 

frásagnir varpa ljósi á líf þeirra Arthur Dillons og Sire Ottesen og þannig mun ég komast 

nær hversdags lífi þeirra heldur en með hjálp almennra fræðirita.  

 Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður fjallað um fræðilega aðkomu mína að 

verkefninu. Þar verður gerð grein fyrir þjóðfræðilegum kenningum og hugtökum og þar 

mun ég lýsa hugmyndum ýmissa fræðimanna, eins og Geertz, Barth, Malinowski og 

Bourdieu. Þessi hugtök mun ég svo nota til að bregða ljósi á samskiptasögu Sire og 

Arthurs og til að greina hvernig ólíkir menningarheimar mætast á persónulegu plani 

þessara tveggja einstaklinga. 

 Í öðrum kaflanum mun ég fjalla um þá fræðimenn sem hingað komu í lok 18. 

aldar og á 19.öldinni, og mun þannig varpa ljósi á það hvernig menning og 

menningarmörk skilja þá að frá Íslendingum. Það má segja að Ísland hafi verið 

áhugavert land í huga fræði- og ferðamanna á 19. öld. Einnig ætla ég að ræða uppruna 

Arthurs Dillons og ferðasögu hans. Því næst verður fjallað um líf hans og hvernig það 

var að vera útlendingur á Íslandi.  

Í þriðja kaflanum er skýrt frá lífi Sire Ottesen, auk þess sem líf þessara tveggja 

ólíku persóna er skoðað og greint, en ástin tók völdin þrátt fyrir ólíkan uppruna þeirra. 

Til þess að koma sögunni á framfæri nota ég, eins og áður sagði, hinar ýmsu greinar og 

fræðirit. Ég ætla mér að greina menningarmörkin sem eru á milli þeirra Sire Ottesen og 

Arthurs Dillon og sýna hvernig tveir menningarheimar mætast. Í þessum kafla munum 

við sjá það hvernig veruháttur (e. habitus) þeirra og menningarauður (e. cultural 

capital) er ólíkur vegna ólíks uppruna og menningar. 

 Í fjórða kafla ritgerðarinnar verða niðurstöður teknar saman. 
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1. Kenningar og hugtök 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir nokkrum megin hugtökum og kenningum. Þessi 

hugtök og kenningar spila stórt hlutverk í þjóðfræðinni, sem og í ritgerðinni sjálfri. 

Hugtök eins og menning, efnismenning, menningarmörk og menningarauður skapa og 

móta þjóðfélagið á hverjum tíma fyrir sig og því er mikilvægt að skoða hvaða þýðingu 

þessi hugtök hafa svo við eigum auðveldara með að skilja hvernig samfélögin virka 

hverju sinni. 

 Mismunandi menning leiðir af sér ólíkt fólk, ólíkar skoðanir þess og mismunandi 

hefðir og er það rauði þráðurinn í ritgerðinni. Ég mun notast við þessi hugtök og 

kenningar til að koma sögunni af hefðarmanninum Arthur Dillon og vinnukonunni Sire 

Ottesen á framfæri og greina á hvaða hátt líf þeirra var ólíkt og hvernig það var, á sama 

tíma, líkt. 

 

1.1 Menning 

Hugtakið menning (e. culture) getur oft á tíðum verið mjög erfitt að skilja. Það er vegna 

þess að orðið nær yfir svo ótal margt og í raun og veru er það mjög stórt hugtak, sem 

jafnvel hefur mismunandi þýðingu í mismunandi löndum (Williams 1976: 87). Williams 

(1976) skipti hugtakinu menningu í þrjár meginskilgreiningar, en þeim var skipt í 

mannfræðilega skilgreiningu, fagurfræðilega skilgreiningu og siðferðislega 

skilgreiningu. 

 Mannfræðilegur skilningur hugtaksins nær t.a.m. yfir atferli, siði, venjur og fl. 

(Ólafur Rastirck 2013: 10-11) og þannig er hægt tengja þetta mannfræðilega við 

hugmyndir Malinowski, en hann kom fram með þá hugmynd að menning væri 

samfélagslegt kerfi. Hún samanstendur af ýmsum reglum, siðum, hefðum, venjum og 

trúarlegum þáttum, sem allir móta einstaklinginn og þannig verður svo samfélagið 

sjálft til (Malinowski 1961: 36). Við tengjum fagurfræðilegan skilning menningar við alls 

kyns listir eins og málaralist, tónlist, leiklist og bókmenntir (Williams 1976: 90). 

Siðferðislegur skilningur hugtaksins menning er notaður til að lýsa þroska einstaklings, 

með vitsmunalegri, andlegri og fagurfræðilegri leið (Williams 1976: 90). Þessar þrjár 

skilgreinginar enduspeglast svo í íslenska hugtakinu menning, þar sem hugtakið nær 

yfir svo margt í einu, eins og siði, venjur, listir og menntun. Menning getur birst í 
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þroska einstaklings, þar sem einstaklingur verður að öðlast ákveðinn þroska til að verða 

að manni og verða þannig samþykktur af samfélaginu (Ólafur Rastrick 2013: 11). 

Geertz (1973: 1-5) sagði að menning væri á sífelldri hreyfingu og að hún væri 

breytileg á öllum tímum, auk þess sem hún verður alltaf til staðar. Hún er 

samfélagslegt fyrirbæri sem birtist í alls kyns myndum, eins og t.d í hegðun og 

þekkingu. Hún á sér stað í samfélaginu sjálfu og á milli fólksins sem í því býr. Menning 

getur verið svo ótal margt á sama tíma, eins og t.d hugsun, atburðir, afstaða og margt 

fleira eins og kom fram hér að framan. Þekking mannsins mótar og skapar menninguna 

og þar sem þekking manna getur verið mismunandi er menningin margbreytileg bæði 

milli hópa og innan þeirra. (Barth 1995: 66-67).  

 Margir fræðimenn hafa reynt að útskýra hvað menning er, og þýðir en hugtakið 

er oft notað til að skilgreina og afmarka ólíka hópa frá hvor öðrum, ólík samfélög og 

jafnvel ólíkt fólk. Að reyna að greina ólíka og mismunandi siði, venjur og hætti fólks 

sem  koma úr ólíkum samfélögum er það sem ég mun leitast við að gera í þessari 

ritgerð. 

 Hugtakið menning er notað til að skilgreina það sem er augljóst utanaðkomandi 

áhorfendum, sem sagt þeim sem koma úr frábrugðnu samfélagi eða ólíkum 

þjóðfélagshópum, þar sem einkennandi mismunur milli hópa er tilgreindur og 

undirstrikaður sérstaklega. Við notum menningu einnig til að tilgreina þjóðareinkenni 

milli okkar hóps og annarra hópa ólíkum okkar. Menningin er talin vera afar mikilvæg 

og hún skiptir miklu máli til þess að fólk og/eða ákveðnir hópar geti skýrt og sýnt stöðu 

sína og sérstæði (Barth 1995: 65). 

  Mismunandi menning mun mætast í sögunni sem hér verður sögð. Menning 

þessara tveggja aðalpersóna í sögunni er ólík, en þrátt fyrir það myndast tengsl á milli 

þeirra. Samfélagslegu kerfin sem mynda menningu þeirra tveggja, eins og t.d stétt 

þeirra og staða innan samfélagsins sem þau búa við, eru mjög ólík.  

 Wikan (1992) talar um það að alhæfingar um ákveðna hópa og menningu 

fjarlægja persónutengsl auk þess sem þær takmarka skilning á hinu mannlega, þannig 

að maður verður að horfa opnum augum á það sem er manni framandi. Það má segja 

að Arthur Dillon hafi komið til Íslands með opnum huga, hann tókst á við það sem var 

honum framandi án þess að greina megi mikla fordóma eða alhæfingar í ferðasögu 

hans (Dillon 1840). 
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 Menningin er eins og áður hefur komið fram innan allra hópa, og í samfélögum, bæði 

stórum og smáum. Þessi samfélög fara eftir menningarlegum kóðum, en þessir kóðar 

móta samfélagið og þannig lærir fólkið sem í því býr hvernig skal haga sér og taka þátt í 

samfélaginu sjálfu (Durrenberger og Erem 2010: 64). Með menningu erum við að túlka 

samfélagsleg einkenni og menningin á sér alltaf stað í samfélaginu og því má segja að 

án samfélagsins væri engin menning. Menning er táknræn hegðun og hún birtist oftar 

en ekki í áþreifanlegu formi (Geertz 1973: 5).  

 Til þess að skoða líf og menningu á Íslandi og á Englandi á 19. öld verður maður 

að hafa þessar kenningar og hugmyndir fræðimanna um menningu til hliðsjónar, svo 

hægt sé að greina ólík samfélög, ólíka menningarkóða og ólíka hópa og því er gott að 

styðjast við hugmyndir þeirra fræðimanna sem hafa komið fram hér að ofan. 

 

1.2 Efnismenning 

Efnismenning (e. material culture) hefur verið í sífelldri mótun með manninum og 

menningunni á hverjum tíma. Efnismenningin gegnir mikilvægu hlutverki innan 

þjóðfræðinnar, en þegar við tölum um efnislega þætti er verið að tala um allt sem er 

áþreifanlegt í samfélaginu eins og t.d allan fatnað, byggingar, mat, leikföng og margt 

fleira. Í raun og veru erum við að tala um alla þá hluti og þætti sem hægt er að snerta 

með berum höndum (Sims og Stephens 2011: 13). Efnismenning sést í ýmsum hefðum 

og ritúölum. Það er fólkið í samfélaginu sem býr til efnismenninguna og hún verður til 

út frá þeirri menningu, trú og list sem er í samfélaginu hverju sinni (Sims og Stephens 

2011: 13). Þegar þjóðfræðingar skoða efnismenningu eru þeir oft að skoða hvernig 

hlutirnir eru gerðir og hvaða þýðingu þeir hafa í samfélaginu og fyrir samfélagið sjálft. 

Við erum umkringd efnismenningu allan daginn, alla daga. Efnismenningin mætir 

manni á hverju horni, jafnvel án þess að maður sé að spá nokkuð í hana, en hún er 

alltaf til staðar (Sheumaker og Wajda 2008, xi). Mannfræðingurinn Franz Boas var með 

þeim fyrstu sem skoðuðu og lögðu fyrir sig efnismenningu í rannsóknum sínum, og í 

raun og veru er ekki langt síðan fræðimenn fóru að skoða þennan lið menningarinnar, 

því fyrst er vitað um að Franz og vinir hans hafi skoðað efnismenningu í kringum 

aldamótin 1900. Franz Boas skoðaði hluti, og reyndi að finna út hvaða þýðingu eigandi 

hlutarins hafði gefið honum. Hann taldi að fólk væri að tjá sig í gegnum hlutina og 
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þannig væri hægt að greina hvaða menningarlegu hegðun fólkið tileinkaði sér hverju 

sinni (Sheumaker og Wajda 2008: 30). 

 Efnismenning samfélags mótast út frá pólitísku, félagslegu og andlegu lífi 

fólksins sem það myndar og gerir það að einni heild. Það hefur verið mikil uppbygging í 

efnismenningu samfélaga síðustu ár og jafnvel aldir en hún er samt sem áður í sífelldri 

þróun, allt frá sjálfsþurftarbúskap til tækninnar sem við búum við í dag. Samfélög 

heimsins eru ólík og misþróuð í dag og sum þeirra eru enn á svokölluðu frumstigi 

(Lloyd, 1985: 282). Samfélagið eins og það var hér á 19. öld má kanski tengja að 

einhverju leyti við þetta frumstig, þar sem tækni var ábótavant og þar sem Íslendingar 

lifðu flestir á svokölluðum sjálfsþurftarbúskap þar sem það var í raun lítið um aðra 

atvinnu (Gísli Ágúst Gunnlaugsson 1997: 87). 

 

1.3 Menningarauður og veruháttur 

Pierre Bourdieu skipti hugtakinu „auður“ í fjóra til fimm meginflokka, einn flokkurinn er 

menningarauður (e. cultural capital), en honum skiptir hann svo upp í þrjá undirflokka. 

Líkamnaður menningarauður er einn flokkurinn en hann snýr t.d að menntun, eða því 

sem að er áunnið með meðvituðum hætti. Næst er það hlutgerður menningarauður, 

sem að snýr að eignarhaldi á efnislegri menningu, svo sem alls konar list, og tækni. 

Þriðji og síðasti flokkurinn er stofnanabundinn menningarauður, sem snýr að 

stofnunum og birtast t.d. í formi prófgráða (Bourdieu 1986: 47). Þessir þættir móta 

einstaklinginn og persónu hans auk þess sem þeir eru hluti af daglegri menningu og lífi 

mannsins.  

 Menningarauður tengist því í hvaða stétt eða stöðu einstaklingur er innan 

samfélagsins, og hann (menningarauðurinn) tilheyrir frekar efnameira fólki, eða þeim 

sem hafa efni á því að mennta sig. Það má segja að menningarauður ýti undir 

stéttaskiptingu samfélagsins því það eru ekki allir jafn ríkir af þessum auði. Hópar 

samfélagsins eiga misgreiðan aðgang að menntun og hámenningu (Kim og Kim 2009: 

296-297). Bourdieu tók eftir því hvernig nemendur af betri heimilum höfðu betri 

aðgang að náminu sjálfu en þeir sem minna áttu, vegna þess að menningarauðurinn er 

meiri hjá þeim sem lifðu í viðurkenndri borgara- og eða hámenningu. Menningarauður 

styrkir stéttaskiptingu samfélagsins með því að verðlauna þá sem koma úr 

borgaramenningunni t.d með einkunnagjöf skólakerfisins (Bourdieu 2007: 8-10) og 
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mun það sjást mjög greinilega í næstu köflum ritgerðarinnar. Það má segja að 

menningarauður Dillons og annara ferðamanna hafi verið meiri en Íslendinga á þessum 

tíma, því flestir voru þetta efnaðir og skólagengnir menn á meðan skólagöngu á Íslandi 

var verulega ábótavant í byrjun 19. aldar. Efnismenning Íslendinga var allt önnur en 

ferðamannanna og þar má taka sem dæmi byggingar. Dillon (1840) tekur það fram í 

texta sínum að byggingar um alla Evrópu voru að hans mati fallegri og reisulegri og 

margar höfðu þær sögu að segja, en honum þótti efnismenning húsanna á Íslandi ekki 

jafn mikil og góð. 

 Hugtakið habitus eða veruháttur á íslensku kemur úr latínu. Það var franski 

félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu sem kom fram með þá skýringu á hugtakinu, eins 

og það er notað í dag, að veruháttur væri reglubundin og ómeðvituð formgerð sem 

hver einstaklingur býr með (Barnard 2000: 142). Þessi formgerð einkennir hugsun, 

hegðun, skynjun og mat hvers og eins einstaklings. Hann taldi að veruháttur væri 

ópersónulegur og að hann einkenndist einkum af félagslegum og umhverfislegum 

aðstæðum einstaklingsins. Þeir sem alast upp við svipaðar aðstæður, þ.e.a.s félagslegar 

og umhverfislegar, hafa svipaðan veruhátt, og þarna spilar staða og stétt einstaklinga 

stóran þátt (Bourdieu 2007:  8-9).  

 Bourdieu talar einnig um að mörk veruháttarins skýrast þegar einstaklingur 

mætir því sem er honum framandlegt og því getur veruháttur sagt til um það hvernig 

maður ferðast úr sínum heimi, eða því daglega lífi sem einstaklingur er vanur, og yfir í 

annan framandlegri heim, og tekst á við það ólíka umhverfi sem bíður hans í hinum 

heiminum (Mcgee og Warms 2007: 581).  

 Þegar maður er búin að vera í öðru umhverfi í nokkurn tíma fer einstaklingurinn 

að aðlagast breyttum aðstæðum og veruháttur einstaklingsins fer þá að breytast smám 

saman með honum og aðlagast því umhverfi sem áður var framandi og öðruvísi 

(Bourdieu 2007: 9). Það er líklega það sem að Arthur Dillon fer í gegnum. Hann fer úr 

sínu þægilega umhverfi yfir í allt aðrar aðstæður, þar sem menning og siðir voru allt 

aðrir en hann hafði vanist. Hann aðlagast svo breyttu umhverfi þegar hann dvelur á 

Íslandi allan þennan tíma, en Arthur Dillon dvaldi lengi hér á landi í samanburði við 

aðra ferðamenn. Dillon þótti aðstæður oft erfiðar til að byrja með, en svo vandist hann, 

veðri, náttúru, mat og húsakostum. 
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 Þessi tvö hugtök, menningarauður og veruháttur eða habitus, eru notuð til að 

útskýra hvað það er sem mótar einstaklinginn í samfélaginu sem hann býr í og þau 

haldast mikið í hendur þegar það kemur að mótun einstaklingsins, stétt hans og stöðu. 

 

1.4 Menningarmörk 

Þjóðfélagsleg mörk aðgreina fólk frá ólíkum þjóðarbrotum í hópa. Þjóð eða þjóðarbrot 

deila sameiginlegum menningarlegum gildum og mynda þannig samstöðu. Þarna er 

litið á félagslegu mörkin í samfélaginu en ekki þau menningarlegu og horft á hvað sé 

ólíkt með fólki og hvort samskipti milli mismunandi hópa geti í raun átt sér stað án þess 

að það verði samskiptaörðuleikar. Félagsleg samskipti milli ólíkra hópa geta verið flókin 

en það er samt sem áður alltaf möguleiki á tengingu. Það er talið að ef þessir hópar 

fara í grundvallaratriðum eftir sömu reglum og eru að spila sama leikinn geta hóparnir 

náð saman, stækkað og þannig verður fjölbreytileikinn meiri og breiðari, og hóparnir 

þar með stærri (Barth 1981: 206).  

 Þegar talað er um menningarleg mörk er átt við mörk sem spretta af ólíku 

tungumáli, hefðum og siðum, eins og matarvenjur og klæðaburður (Harrisson 

1999:10). Það er þetta sem skiptir fólki niður í hópa, og með því að tilheyra einum hópi 

er fólk að skilgreina sig frá öðrum hópum sem aðhyllast aðrar menningarlegar venjur 

og siði (Harrisson 1999: 11-12). Hópar búa til sín eigin menningarmörk til að skilja sig 

frá öðrum hópum og í raun eru þessir hópar að reyna að skilja sig frá öðrum ólíkum 

hópum með þessum siðum og venjum sem  þeir tileinka sér (Harrison, 1999: 10).  

 Þetta sést greinilega í umfjöllun næstu kafla, en það eru þessar menningarlegu 

venjur og siðir sem greina menningu Arthur Dillon og Sire Ottesen í sundur. Einnig 

skipta máli þau þjóðfélagslegu mörk sem voru á milli þessara tveggja persóna, og það 

þarf að taka tillit til þess þegar líf þeirra er skoðað og greint. Menning er talin vera leið 

til að skýra hegðun mannsins, og hún sýnir oft á tíðum þau menningarlegu mörk sem  

liggja á milli fólks sem kemur úr ólíku umhverfi (Barth 1981: 198).  

 Persónurnar tvær sem fjallað verður um í ritgerðinni, koma úr mismunandi 

umhverfi. Menningarmörkin þeirra á milli eru mjög mikil, þar sem hann er aðalsmaður 

frá Englandi og hún vinnukona frá Íslandi. Auk þess sem löndin tvö sem þau koma frá 

eru mjög ólík, en England var þróaðra en Ísland hvað varðar atvinnuhætti, húsakost, 
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mat og annað (Murray 1998, Gísli Ágúst Gunnlaugsson 1997). Þau kynnast, aðlagast 

siðum og venjum hjá hvort öðru og verða ástfangin þrátt fyrir menningarmörkin sem 

skilja þau að og það er mjög áhugavert að skoða. 

 Í næsta kafla munum við sjá  þessa ástarsögu lifna við, þar sem uppruni og líf 

hefðarmannsins Arthur Dillons verður í forgrunni, en þar verður gerð grein fyrir reynslu 

hans og hugmyndum um Ísland.  
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2. Ferðamenn á Íslandi 

 

Í þessum kafla verður fjallað um ferðamanninn Arthur Dillon og upplifanir hans á 

Íslandi. Hér mun ég notast við ferðabók hans sem aðalheimild. Dillon ferðaðist hingað 

til lands í ágúst árið 1834 og dvaldi hér í um það bil ár. Dillon hafði mikinn áhuga á landi 

og þjóð og vildi læra um íslenska náttúru, siði og menningu, sem var svo ólík því sem 

hann þekkti og átti að venjast (Dillon 1840: 1). Dillon skrifaði niður ferðasögu sína en 

hún kom þó ekki út fyrr en nokkrum árum eftir dvöl hans hér á Íslandi, eða um fimm 

árum eftir að hann hélt aftur til Englands (Dillon 1840). Áður en fjallað verður nánar um 

Dillon verður vikið almennt að erlendum ferðamönnum á Íslandi í lok 18. aldar og á 19. 

öld.  

Ferðamenn fóru að koma til landsins í auknum mæli á þessum tímum og þá 

sérstaklega Bretar. Þótti landið mjög framandi og frumstætt auk þess sem Bretarnir 

töldu sig tengjast Íslandi og Íslendingum í gegnum þá norrænu kappa sem byggðu 

landið (Aho, 1993). Ferðamennirnir voru yfirleitt menn sem áttu peninga svo sem 

fræðimenn af góðum ættum, mikilsmetnir læknar og aðalsmenn (Aho 1993) eins og 

Arthur Dillon sem var kominn af írsk/enskum aðalsættum (Klemens Jónsson 1929: 

172). 

Á þeim tíma sem Dillon kom til Íslands bjuggu hér um 56 þúsund manns  

(hagstofa.is) og Reykjavík var einungis smábær. Heimildum ber þó ekki saman um 

íbúfjölda og er ýmist sagt að þar hafi búið um 600 manns og 841 manns  (Klemens 

Jónson 1929; Þorleifur Óskarsson 2002: 158). Ferðamennirnir sáu landið oft í öðru ljósi 

en Íslendingar og það gerði Arthur Dillon einnig. Hann var vanur allt öðruvísi lífi; 

umhverfið og menningin var frábrugðin því sem hann mátti venjast í sínu heimalandi 

og sama á við um flesta þá ferðamenn sem að hingað komu á þessum tímum. 

 

2.1 Ferðamenn: Bretar á Íslandi 1772-1835 

Breskir ferðamenn komu hingað til lands til að rannsaka og skoða náttúru og menningu 

allt frá árinu 1772 eða jafnvel fyrr. Ferðmenn þessir héldu margir hverjir dagbækur um 

ferðir sínar og gáfu svo út að ferðalaginu loknu (Aho 1993, bls. 205-206). Fyrstur Breta 

til að halda úti dagbók eða ferðabók var Sir Joseph Banks, en hann stjórnaði leiðangri 
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um landið árið 1772. Hann tók með sér myndlistarmenn sem máluðu myndir af 

íslenskri náttúru sem síðar prýddu blaðsíður bókarinnar. Ferðabók Sir Joseps Banks 

kom út í tveimur bindum (Aho 1993: 205-208). Fleiri ferðamenn fylgdu Banks eftir og 

komu til landsins næstu áratugina. Flestir voru þeir vísindamenn sem komu til að kanna 

þetta merkilega land og þá miklu náttúru sem hér var og er enn, en þó voru einhverjir 

sem komu hingað til skemmta sér, skoða mannlífið og að leika sér á hestbaki (Aho 

1993: 206).  

 John Stanley sem kom hingað til lands árið 1789 var hámenntaður maður af 

efnaðri fjölskyldu. Hann settist á þing eftir dvöl sína á Íslandi og varð síðar barón af 

Aderly, talaði fjölmörg tungumál og hafði áhuga á náttúrufræði (Aho 1993: 211; West 

1970,1975, 1976: 10). Hann skoðaði náttúruna, rannsakaði hveri landsins og aðrar 

laugar, auk þess sem hann hreifst mjög af Snæfellsjökli, þar sem útsýni af toppi 

jökulsins var með því stórkostlega sem hann hafði séð (West 1970,1975,1976: 16 og 

106-113). Ferðafélagar Stanleys héldu dagbækur, sem var svo safnað saman í ferðabók, 

þar sem má sjá lýsingar af landi og þjóð (Aho 1993: 212). Í dagbókunum er Íslendingum 

lýst sem heimsku og gráðugu fólki og að óþrifnaður hér á landi hafi verið afar áberandi, 

ólíkt því sem hann hafði séð í Færeyjum, en þar var fólk glaðlynt og þar vantaði ekki 

upp á þrifnaðinn (Wawn 1981: 63).  

Jónas frá Hrafnagili talar um það í bók sinni Íslenzkum þjóðháttum (1945) að 

það hafi verið á vörum ferðamanna hve skítug þjóð Íslendingar hafi verið, og hann segir 

að það sé ekki hægt að verja þær ásakanir. Húsakynni voru lítil, köld og rök, annað en 

það sem auðmenn frá útlöndum voru vanir (Jónas Jónasson 1945: 29-30). Þarna má 

greina þann menningarlega mun sem var milli Íslendinga og þeirra ferðamanna sem 

hingað komu. Efnismenningin var t.a.m. allt önnur hér en hjá þeim sem ríkari voru frá 

öðrum löndum, hvað varðar húsakosti a.m.k. Að mati Halldórs Laxness (1929: 71) hélst 

þekkingarleysi, óhreinlæti og fátækt í hendur í þessu samhengi þótt ýmsir aðrir hafi 

löngum lagt áherslu á hátt menntunarstig landsmanna. Flestir voru ferðamennirnir af 

góðum og auðugum ættum, þar sem menntun og skólaganga var talin vera afar 

mikilvæg (Aho 1993: 206). Menningarlegt umhverfi þessara manna var því af allt 

öðrum toga en það sem var hér á landi, þar sem skólun var af skornum skammti og 

húsin illa byggð og köld oft á tíðum að mati ferðamannanna eins og áður sagði (Jónas 

Jónasson 1945: 29).  
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Henry Holland kom til Íslands árið 1810, hann var vel menntaður og nýtti 

læknisfræði þekkingu sína til að rannsaka sjúkdóma hér á landi (MacKenzie 1812). 

Henry Holland dvaldi í Reykjavík og hann og vinir hans fóru út á meðal fólks, hann fór 

t.d. á dansleik og sagði hann að sú skemmtun hefði verið mjög vandræðaleg. 

Stúlkurnar voru feimnar, tónlistin var að hans mati ekki uppá marga fiska, auk þess sem 

hann var vonsvikinn yfir því að engin þeirra kvenna sem voru á staðnum væri í 

íslenskum búningi. Hann segir frá drykkju og ósiðum karlpeningsins, þar sem þeir 

drukku sig fulla og reyktu tóbak úr pípu og hræktu svo á gólfið inni í húsi (MacKenzie 

1812: 92-93). Holland fékk því að upplifa íslenska skemmtun og gat þannig borið hana 

saman við það sem hann var vanur frá sínu heimalandi. Það má segja að hann hafi 

upplifað íslenska menningu og siði, því Holland og vinir hans voru m.a. viðstaddir 

íslenskt brúðkaup og lýsir hann athöfninni vel og segir þar frá upplifun sinni (MacKenzie 

1812: 93-94). Þá má segja að Henry Holland og vinir hans hafi ekki einvörðungu komið í 

fræðilegum tilgangi, því þeir fylgdust með mannlífi, menningu og siðum. 

Þessir þrír ferðamenn sem getið er hér að ofan eiga það allir sameiginlegt að 

hafa verið auðugir, vel menntaðir menn, og þannig frábrugðnir Íslendingum. Á Íslandi 

var skólaganga ekki algeng, eins og áður hefur komið fram, og voru það drengir að 

mestum hluta sem fengu menntun í skólum, en það breyttist þegar kvennabaráttan fór 

að ryðja sér til rúms í íslensku samfélagi um miðja 19. öld (Þorleifur Óskarsson 2002: 

129). Auk þess sem nýting auðlinda og tækni til framfara var lítil hér landi á þessum 

tímum vegna fátæktar sem ríkti, og hafði ríkt, í samfélaginu um langt skeið (Gísli Ágúst 

Gunnlaugsson 1998: 87). Hér gat því oft verið erfitt að lifa, en fólk barðist fyrir sínu og 

reyndi að vinna úr því litla sem það átti. Erfið veðurskilyrði og loftslag spilaði mikið inn í 

þegar kom að uppskeru bæði á sjó og á landi. Þarna skína menningarmörkin vel í gegn, 

menning þeirra og Íslendinga var allt öðruvísi á þessum tímum. (Jónas Jónasson 1945: 

131). 

Ímynd Íslands og Íslendinga var í þessum samanburði fremur neikvæð. 

Ferðalangar drógu fram það sem neikvætt var, eins og allt um óþrifnaðinn og illa 

lyktandi fólkið og það hafði áhrif á aðra ferðamenn sem áttu eftir að koma til landsins 

seinna meir (Aho 1993). Það má sjá þessi áhrif í lýsingum Arthurs Dillons af 

Íslendingum, en samt sem áður er eins og hann hafi ekki látið þetta trufla sig neitt 

sérstaklega meðan á dvöl hans stóð (Dillon 1840). 
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 Arthur Edmund Denis Dillon, kom hingað til lands fimmtíu árum eftir komu Sir 

Joseph Banks. Hann dvaldi hér í lengri tíma en margir ferðamenn höfðu gert og horfði 

aðallega á mannlíf og menningu, auk þess sem hann skoðaði landið og náttúru þess en 

þó í litlum mæli (Dillon, 1840) miðað við þá ferðamenn sem talað var um hér að ofan, 

en þeir lögðu flestir í leiðangur til landsins vegna vísindanna (Aho 1993). 

 

2.2 Arthur Dillon: Ferðamaður á Íslandi 

Arthur Dillon var fæddur 10. apríl árið 1812. Hann var sonur Henry Dillons-Lee og 

Henriette Brown. Arthur Dillon var kominn af aðalsætt en faðir hans var þrettándi greifi 

Costello-Gallin ættarinnar (Lundy 2017) sem var írsk aðalsætt sem hafði þó flutt yfir til 

Englands um miðja 17. öld. Fjölskylda Dillons bjó í Ditchley-setri, sem er í Oxfordshire, 

en fjölskyldan bjó á setrinu í tvær aldir (Valgerður A. Jóhannesdóttir 1988: 8). 

 Dillon ólst upp á merkilegum tímum, hann lifði á tímabili sem kallað er “The 

Regency” sem kennt var við prins Regent, eða George IV, sem stjórnaði landinu þegar 

faðir hans var ekki hæfur til þess vegna geðsjúkdóms síns. Þetta tímabil hófst í lok 18. 

aldar en síðar taka við tímar Viktoríu drottningar, en hún tók við völdum árið 1837 

(Murray 1998).  

 

 

Ættarsetur fjölskyldu Arthur Edmund Denis Dillon. 

(Mynd.1) 
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Arthur Dillon hélt til Íslands eftir að hafa kynnt sér land og þjóð árið 1834. Hann var 

áhugasamur um íslenska menningu og sögu og fór því af stað frá Hull til Danmerkur en 

það var ekki siglt beint frá Bretlandi til Íslands og hugðist hann taka skip til Íslands í 

Danmörku. Eftir langa bið og miklar tafir í Danmörku komst Dillon loks um borð í 

herskip sem átti að sækja danska prinsinn Friðrik, sem síðar varð Friðrik VII, til Íslands 

(Dillon 1840: 1-4).  

Dillon (1840: 12) átti strax greiða leið að þátttöku í félagslífi heldri manna hér á 

landi. Hann var boðinn í mat til embættismanns fyrsta kvöldið sitt hér á landinu auk 

þess sem honum var eftir matinn vísað í betra herbergi, til að reykja vindla og drekka 

kaffi. Hann minnist á það í ferðasögu sinni að félagslíf Íslendinga hafi verið frekar 

einsleitt og segir frá því hvernig menn sátu tímunum saman til þess eins að spila spil, 

alltaf sama spilið aftur og aftur, en það þótti honum lítið spennandi (Dillon 1840: 86). 

Skólahald á Íslandi þótti Dillon vera ögn furðulegt og skólatími hvers árs fannst honum 

vera fremur stuttur, þar sem skóladrengir voru einungis í skólanum frá október til maí, 

en það var gert til þess að drengir gætu hjálpað foreldrum sínum í búskap og öðrum 

sumar- og haustverkum. Þegar hann fór með embættismönnum á Bessastaði kom 

hann að tómum skólastofum vegna þessa (Dillon 1840: 18-20).  

Arthur Dillon lagði mikla áherslu á það að læra um Ísland, og sérstaklega sögu 

landsins. Hann skrifar þrjá kafla í ferðabók sinni þar sem hann talar um landnámið, 

kappana í Íslendingasögunum, trúarlegar athafnir, stofnun Alþingis og kristniboð svo 

eitthvað sé nefnt (Dillon 1840). Dillon (1840: 189-204) ferðaðist ekki mikið um landið 

en stuttu áður en hann hélt af landi brott fór hann á helstu ferðamannastaðina, eins og 

Þingvelli, Gullfoss og Geysi, auk þess sem hann sá Heklu. Hann virðist hafa kynnt sér 

helstu kennileiti Íslands og þekkti sögu Heklu ágætlega og segir hann frá eldgosum og 

hamförum henni tengdri. 

Dillon komst fljótlega að því að maturinn á Íslandi væri allt öðruvísi en sá sem 

hann hafði vanist. Hann var kominn af hefðarstétt, eins og komið hefur fram, og þar af 

leiðandi er hægt að geta sér til um það að hans fjölskylda hafi lifað eins og flestar 

fjölskyldur af efri stéttum í Bretlandi. Matarvenjur hans voru því allt aðrar en Íslendinga 

og hann þurfti að venjast mat sem hann hafði aldrei séð áður. Þarna má sjá hvernig 

menning, siðir og venjur geta verið mismunandi í ólíkum löndum. Hér má greina 
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menningarmörk milli Dillons og Íslendinga vegna ólíkra matarsiða og því má segja að 

hann hann hafi verið í öðrum hópi en Íslendingar hvað þetta varðar. 

Frönsk matargerð í Englandi varð æ vinsælli á tímum prins Regent þegar 

franskir matreiðslumenn fóru að flytjast yfir til landsins frá Frakklandi. Það var oftast 

boðið upp á marga rétti í einu og maturinn var yfirleitt úr góðu hráefni sem fólkið 

þekkti vel, enda notaðist fólk oftast við sitt eigið hráefni, eins og grænmeti, ávexti, korn 

og kjöt. Yfirstéttarfólk borðaði morgunmatinn um klukkan 11:00, og hádegisverðurinn 

var ekki lengur aðalmáltíð dagsins. Aðalmáltíð dagsins var kvöldverðurinn sem átti sér 

stað um milli klukkan 20:00 og 22:00 um kvöldið og því var boðið uppá síðdegis te um 

klukkan 17:00. Haustslátrun og gamlar geymsluaðferðir kjöts fengu að hverfa vegna 

tækninnar, auk þess sem tegundir dýra jukust og var þeim slátrað þegar þess þurfti. 

Fiskur var þó enn saltaður og best geymdur þannig, þó var orðið auðveldara fyrir fólk 

að nálgast ferskan fisk allt árið um kring (Newman 1997: 161). 

Í kringum árið 1800 bjuggu 80% Englendinga í dreifbýli eða í smábæjum, og þar 

ræktaði fólk sínar eigin afurðir, kjöt, korn og grænmeti. Því voru gæði matarins meiri á 

þessum tíma, á meðan landbúnaður var ennþá aðal atvinnugrein Englendinga. Þetta 

breyttist hratt á einni öld, þar sem íbúar landsins flykktust í borgirnar og stærri bæi og 

því urðu gæði matarins mun minni, þegar framleiðsla hans breyttist (Broomfield 2007: 

11). 

Fyrstu mánuðina fannst Dillon maturinn hér á Íslandi ágætur og alls ekkert 

ólíkur því sem hann kynntist í Svíþjóð og Danmörku. Þegar leið á veturinn var hann ekki 

jafn hrifinn. Hann lýsir lyktinni af hákarli mjög nákvæmlega og segir frá því hversu 

ógeðfelldur honum þótti hann. Hann segir einnig frá óspennandi þurrkuðum þorski og 

mörgu öðru. Lýsingar Dillons geta verið mjög skemmtilegar, áhugaverðar og 

hreinskilnar. Hann segir frá því hvernig bragðið á hangikjötinu særði á honum tunguna 

auk þess sem honum þótti það afar óspennandi og ólystugt að borða soðinn fisk í öll 

mál (Dillon 1840: 79-84). Þrátt fyrir þetta hefur komið í ljós að Sire Ottesen sem vann á 

klúbbnum þar sem Dillon dvaldi hafi í raun galdrað fram nútímalegan mat úr því sem 

hún hafði úr að moða, líkt og hangikjöt með piparrótarsósu auk þess sem hún bakaði 

rabarbaraböku fyrir gesti sína (Hrönn Marinósdóttir 1998: 6B-7B). Þrátt fyrir þetta var 

Dillon fljótt leiður á íslenskum mat þótt hann vildi ekki gera lítið úr honum. Hann virtist 
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gera sér vel grein fyrir því að fátækt og viðurværi Íslendinga spilaði mjög stórt hlutverk 

í matarvenjum landsmanna á þessum tímum (Dillon 1840: 80).  

 Veðrið á Íslandi var ekki til að gleðja Dillon, honum þótti oft mjög kalt og 

veðurofsinn var oft svo mikill að hann gat oft á tíðum ekki ferðast um á hesti sínum á 

milli staða vegna hríðarbylja og mikilla vinda. Hann segir frá því að slíkur var kuldinn á 

Íslandi að eitt sinn fraus kaffi á undirskálinni á meðan hann drakk kaffi úr bollanum 

sínum. Þrátt fyrir allan veðurofsann lofsamar hann fallegar nætur og dimm kvöld þar 

sem norðurljósin voru töfrum líkust og segir hann að næturdýrðin hafi vegið upp á móti 

leiðinlegum og gráum dögum (Dillon, 1840: 167-170). Það var einmitt kuldi sem hrakti 

hann burt úr því herbergi sem honum var skaffað fyrst þegar hann kom til landsins, 

enda var herbergið ofnlaust og rakt, og hann færði sig yfir á klúbbinn og fékk þar leigt 

herbergi (Tómas Guðmundsson 1999: 161).  

 Dillon (1840: 116-117) þótti húsakostir Íslendinga ekkert sérstakir og honum 

fannst hreint út sagt lítið til húsanna koma. Húsin sögðu enga sögu að hans mati líkt og 

í erlendu stórborgunum. Hann segir frá dimmum herbergjum og litlum gluggum, sem  

áttu að lýsa upp herbergin og auk þess sem hann lýsir háloftum, þar sem fjölskyldan 

kom saman, en þau voru svo lág til lofts að ekki var hægt að standa uppréttur nema í 

miðju herbergisins (Dillon 1840: 122). Dillon var auðvitað vanur fallega byggðu 

ættarsetri auk þess sem hann hafði séð stórar og tignarlegar byggingar í öðrum löndum 

á ferðalögum sínum (Dillon 1840: 116). 

 

 

Reykjavík í kringum 1835. 

(mynd 2) 
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Dillon skoðaði íslenska klæðahætti en honum þótti ekki mikið til þeirra koma. 

Hann hafði mikinn áhuga á íslenska kvenbúningnum og rannsakaði hann vel og 

vandlega og lýsti honum í smáatriðum í ferðasögu sinni (Dillon 1840: 125-126). Honum 

þótti áhugavert að þjóðlegur klæðnaður var ekki eins áberandi og við mætti búast og 

það var eins og hann væri á tímabili að deyja út. Á dansleikjum og skemmtunum 

klæddust konurnar helst dönskum fatnaði, en hann tók það þó fram að 

faldbúningurinn væri enn í notkun, þá aðallega við kirkjuathafnir eða aðrar hátíðlegar 

stundir. Þjóðlegur klæðnaður var í mörg ár aðaltákn Íslendinga og hann spilaði stórt 

hlutverk í stéttaskiptingu og í raun var hann pólitískt tákn, eins og á fleiri stöðum í 

heiminum, sem sameinaði ákveðna hópa og sýndi stöðu þeirra í samfélaginu (Karl 

Aspelund 2011: 341). Búningar voru pólitísk tákn í Evrópu á 19. öld, en þeir sýndu þau 

völd og stöðu þeirra sem í þeim gengu, það voru búningar fyrir hverja stétt og mörkin 

milli alþýðunnar og hástéttarinnar voru mjög greinileg og skýr (Bendix 1998: 133-134 ). 

Vegna þessa er líklegt að Dillon hafi fundist einkennilegt hversu lítið búningurinn var 

notaður á meðan hann dvaldi hér á Íslandi, og það gæti þá verið að stéttaskipting á 

Íslandi hafi á þessum tíma ekki verið svo greinileg, sérstaklega hvað varðar 

efnismenningu, þó svo að stéttamunurinn hafi verið til staðar. Menningarmörk er hægt 

að greina á milli fólks sem tileinkar sér ólíka siði, hefðir, tísku og fleira (Harrisson 

1999:10), og því má greina Íslendinga frá öðrum þjóðum Evrópu þar sem þjóðbúningur 

skipaði ekki svo stórt hlutverk í samfélaginu, og greindi ekki fólk í mismunandi hópa 

eftir stétt og stöðu.  

Arthur Dillon hafði greinilega áhuga á efnismenningu Íslendinga, en eins og 

segir hér að ofan er það efnismenningin sem meðal annars mótar þjóðina á hverjum 

tíma fyrir sig (Sims og Stephens 2011: 13). Efnismenning Íslendinga vakti athygli Dillons 

eins og sjá má í frásögnum hans, þegar hann lýsir íslenska kvenbúningnum í 

smáatriðum auk þess sem hann lýsir fatnaði karla mjög vel, (Dillon 1840:123-126), 

meira en vísindin sem aðrir ferðamenn voru heillaðir af. 

 Arthur Dillon hafði svo mikinn áhuga á landi og þjóð að hann sagði í bréfi til 

bróður síns vorið 1835 að hann hygðist dvelja á landinu um lengri tíma en til stóð í 

fyrstu. Hann biður bróður sinn um að senda sér kuldafatnað, byssur og skot, 

borðbúnað og margan annan húsbúnað. Þennan ráðahug staðfestir hann í bréfi til 
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móður sinnar nokkru seinna þegar hann biður hana um að senda sér peninga svo hann 

gæti hafið líf á Íslandi (Tómas Guðmundsson 1999: 162-163). Þrátt fyrir neikvæðar 

upplifanir af ýmsum toga var það eitthvað, eins og t.a.m ástin hér á landi, sem heillaði 

hann og fékk hann til að vilja vera áfram. 

 Í næsta kafla mun ég víkja að frægri ástarsögu sem varð vinsælt umfjöllunarefni 

hér á árum áður, eða í kringum árið 1960. Þar er Arthur Dillon í aðalhlutverki ásamt 

íslensku vinnukonunni Sire Ottesen. 
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3. Sagan sögð: Aðalsmaðurinn og vinnukonan 

 

Í þessum kafla verður fjallað um ástarævintýri Arthurs Dillons og Sire Ottesen sem átti 

sér stað á Íslandi fyrir tæplega tvöhundruð árum, auk þess sem menningarlegur munur 

og uppruni þeirra verður skoðaður og greindur. Varpað verður ljósi á íslenska og enska 

þjóðfélagið á þessum tíma, en þannig er hægt að sjá hvernig ólíkur uppruni þeirra 

tveggja mótar aðstæður þeirra og líf. Því næst er borið saman ólíkt umhverfi og ólíkar 

upplifanir og greindur sá menningarlegi munur sem var á milli þeirra. Til að greina 

þennan menningarmun verðum við að skoða veruhátt (lat. habitus) þessara tveggja 

einstaklinga, en veruháttur þeirra er mjög ólíkur enda koma þau úr ólíku umhverfi og 

ólíkri menningu. Arthur Dillon kom til landsins í allt annað og nýtt umhverfi en hann var 

vanur. En það má spyrja sig að því hvort hann hafi aðlagast íslensku umhverfi og 

íslenskri menningu á þeim tíma sem hann dvaldi hér, og hvort að það hafi verið ein 

ástæða þess að hann var hér lengur en margir aðrir ferðamenn. 

Skötuhjúin voru ákaflega ólík; Sire Ottesen var vinnukona sem hafði upplifað 

margt á lífsleiðinni, bæði sorgir og gleði (Tómas Guðmundsson 1999) og Arthur Dillon 

var ungur maður á uppleið sem hafði gaman af því að ferðast í leit að enn einu 

ævintýrinu (Dillon 1840). Þrátt fyrir misgóðar upplifanir hér á landi, var eitthvað sem 

fangaði athygli hans. Kannski það hafi verið ástin, fyrst og fremst, sem fékk hann til að 

dvelja hér um lengri tíma. 

 

3.1. Sire Ottesen 

 

Sire Ottesen eða Sigríður Elísa Þorkelsdóttir Bergmann eins og hún hét fullu nafni 

(Morgunblaðið 29. mars 1963) var fædd í Kaupmannahöfn árið 1800, laundóttir 

Þorkels Guðmundssonar Bergmann (Klemens Jónsson 1929: 172). Móðir Sire hét 

Sigríður Þorsteinsdóttir og var frá Klausturhólum. Henni kynntist Þorkell á Íslandi en 

seinna flutti hún til Danmerkur þar sem þau eignuðust Sire. Sire bjó með móður sinni í 

Kaupmannahöfn fyrstu ár ævi sinnar en síðar fluttust þær mæðgur aftur til Íslands 

(Árni Óla 1986b: 151; Tómas Guðmundsson 1999: 157). Þorkell var giftur maður, konan 

hans var dönsk og hét Anna Margrethe, en hún var afar drykkfelld kona og sambúð 

þeirra var stirð allt frá fyrstu tíð að því er Árni Óla (1986b: 151) segir. Þorkell sá um þær 
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Sigríði og Sire og leyfði þeim að búa hjá sér eftir að þær komu til Íslands þrátt fyrir að 

vera giftur annarri konu. Á heimilinu gekk oft mikið á þar sem bæði Önnu og Sigríði 

þótti sopinn góður og báru hug til sama mannsins (Árni Óla 1986b: 152).   

 Þorkell Bergmann, faðir Sire, var vel settur og efnaður maður. Hann var vel 

liðinn kaupmaður í Reykjavík auk þess sem hann var um tíma forstjóri Innréttinganna 

(Tómas Guðmundsson 1999: 157), Innréttingarnar voru stofnaðar af Skúla Magnússyni 

fógeta um miðja 18. öld. Það gerði hann í von um að fá fólk til að flytjast til 

höfuðstaðarins Reykjavíkur og til að vekja upp nýja atvinnuvegi. Það var ákveðin 

iðnaðarstarfsemi sem átti sér stað í þessu nýja fyrirtæki Skúla (Þorleifur Óskarsson 

2002: 3, 55). Þorkell bjó í einu af veglegustu húsum bæjarins sem var oftast kallað 

Bergmannsstofa (Klemens Jónsson 1929: 172). Það hefur margt átt sér stað í þessu 

sögufræga húsi og þess má geta að seinna á 19. öldinni var prentsmiðja til húsa í 

Bergmannsstofu, sem stóð við Aðalstræti (Þorleifur Óskarsson 2002: 72). 

Sire giftist mjög ung, en hún var aðeins 14 ára gömul þegar hún gekk að eiga 

Lárus Ottesen verslunarmann (Árni Óla 1986b: 155). Saman eignuðust Sire og Lárus tvo 

syni (Vísir, 20 september 1963; Manntal 1816). Þeir hétu Þorkell Valdi og Pétur Oddur, 

en þeir voru fæddir árin 1814 og 1815 samkvæmt manntali sem gert var árið 1816 

(Manntal 1816). Heimildum ber þó ekki alltaf saman um nafn yngri sonar þeirra, þar 

sem hann er ýmist kallaður Pétur Oddur eða Oddur Pétur (Manntal 1816, Tómas 

Guðmundsson 1999: 170). 

Þorkell, faðir Sire, lést ári eftir að hún gifti sig og þá erfðu hjónin allan hans auð 

(Tómas Guðmundsson 1999: 157). Sire og Lárus bjuggu einnig áfram í húsi föður 

hennar, Bergmannsstofu, einhvern tíma eftir andlát hans samkvæmt manntalinu 

(Manntal 1816). Þau voru ekki lengi að eyða arfinum sem þau fengu frá föður Sire og 

árið 1819 skildu þau hjónin að borði og sæng en það var líklega meðal annars vegna 

þeirra fjárhagsörðuleika sem þau voru búin að koma sér í (Tómas Guðmundsson 1999: 

157).  

Sire fór að vinna fyrir sér sem vinnukona, hún eignaðist tvö börn í lausaleik, en 

börnin eignaðist hún með sitthvorum manninum (Tómas Guðmundsson 1999: 157-

158) og bæði dóu þau á sínu fyrsta aldursári. Eftir öll þessi áföll var Sire dæmd fyrir 

hórdóm (Hrönn Marinósdóttir 1998: 6B-7B) enda þótti þessi hegðun hennar ekki 

mannsæmandi og siðferðislega þótti þetta mjög rangt á þessum tíma (Tómas 
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Guðmundsson 1999: 157). Barneignir utan hjónabands voru langt fram eftir 19. öld 

skilgreindar sem siðferðisbrot og voru stór hluti afbrota á Íslandi, eins og á öðrum 

Norðurlöndum, þó svo að barneignir utan hjónabands væru næsta daglegt brauð á á 

þessum tíma (Gísli Ágúst Gunnlaugsson 1997: 77). 

Árið 1828 fékk Lárus, eiginmaður Sire, í gegn lögskilnað, en það er talið að 

líferni hennar hafi leikið stóran part í því að hann sótti um skilnaðinn. Sire tókst að 

hneyksla bæði menn og þjóð með litríkri hegðun sinni (Hrönn Marinósdóttir 1998: 6B-

7B). Það má segja að Sire hafi ekki verið hin dæmigerða kona, hún fór ekki eftir þeim 

lögmálum sem konur fóru jafnan eftir, heldur sínar eigin leiðir og lét ekki segja sér 

hvernig hún átti að lifa eða haga lífi sínu á nokkurn hátt (Tómas Guðmundsson 1999: 

158). 

 

3.2.  Dillon og Sire: Ást á Íslandi 

Þegar Dillon kom til Íslands aðeins 22 ára gamall, dvaldi hann fyrst um sinn í herbergi 

hjá Hannesi St. Johnsen kaupmanni, en Tómas Sæmundsson útvegaði Dillon það pláss. 

Auk herbergisins kom Tómas honum í fæði á Klúbbnum (Tómas Guðmundsson 1999: 

160) sem var skemmtistaður og matsölustaður þeirra sem efnaðri voru í Reykjavík á 

þessum tíma (Dagblaðið Vísir, 7 maí 1988). Herbergið sem hann dvaldi í var fínt til að 

byrja með en þegar veturinn gekk í garð, kom í ljós að herbergið var bæði kalt og 

dimmt og þá færði Dillon sig yfir í herbergi á Klúbbnum (Tómas Guðmundsson 1999: 

161). Þar hitti hann Sire fyrst, en hún var nokkuð eldri en hann, eða orðin 35 ára gömul 

(Hrönn Marinósdóttir 1998: 6B-7B). Talið er að neistar hafi kviknað á milli þeirra Arthur 

Dillons og Sire Ottesen áður en hann færði sig um set yfir á Klúbbinn, og að ást og 

hrifning hafi í raun verið ein af ástæðum þess að hann skipti um húsnæði (Dillonshús: 

Suðurgata 2, 2016) auk þess sem honum þótti kuldinn verulega óþægilegur í húsi 

Hannesar því þar var lítið um ofna og tíðarfarið var óvenju slæmt þetta haustið (Tómas 

Guðmundsson 1999: 161).  

 Heimildum ber saman um að Sire hafi verið afar glæsileg kona, jafnvel ein af 

þeim fallegustu í Reykjavík sem var þó ekki stór á þessum árum (Klemens Jónsson 

1929: 172) en þetta ár, 1835 voru íbúar Reykjavíkur 841 (Þorleifur Óskarsson 2002: 
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158). Á þeim tíma sem hún var að hefja líf sitt með Arthur Dillon var hún einstaklega 

fögur og þokkinn var talin vera enn meiri en áður (Tómas Guðmundsson 1999: 164).  

 Dillon ákvað að byggja hús í Reykjavík og sótti um byggingarleyfi í nafni Sire í 

nóvember 1834 (Dillonshús: Suðurgata 2, 2016) og því er ljóst að hann hafði í huga að 

setjast hér að og vera með konunni sem hann elskaði (Vísir, 20 september 1963). Húsið 

sem alltaf er kallað Dillonshús var vel byggt timburhús og bindingarnar voru úr 

múrsteinum, en húsið var reist á horni Túngötu og Suðurgötu í Reykjavík (Dillonshús, 

2016). Sire fylgdist vel með byggingu hússins og sá til þess að allt væri vel og vandlega 

gert og bæjarbúar sáu að hana skorti ekki fjármuni til að hafa húsið sem glæsilegast. 

Margt í húsinu var gert að enskri fyrirmynd, eins og t.d var eldstæði fyrir arineld í 

mörgum stofum, en ekki bara einni eins og í flestum íslenskum húsum á þessum tíma 

(Tómas Guðmundsson 1999: 164). 

 Þegar byggingarferlið var í gangi fóru bæjarbúar að sjá að Sire var ekki kona 

einsömul, hún virtist sem sagt vera ólétt og þá fóru sögur að breiðast út um allan bæ 

(Tómas Guðmundsson 1999: 164). Það kom í ljós að þær sögur væru sannar þegar Sire 

eignaðist dóttur í júní 1835 með Dillon, sem þau svo skírðu Henriettu Dillon í höfuðið á 

móður Arthur Dillons (Hrönn Marinósdóttir 1998: 6B-7B). 

Dillon og Sire höfðu í huga að giftast og hefja líf saman sem lítil fjölskylda en þar 

sem hann var kaþólskur og sá eini á öllu landinu þurfti hann að sækja um sérstakt leyfi 

til þess að þau fengju að ganga í hjónaband. Til að mega giftast þurfti hann að hafa 

svaramenn sem voru sömu trúar og hann og það hafði hann ekki. Þetta var frekar erfitt 

fyrir hann, vegna þess að hann þurfti að sækja um sérstakt leyfi eða undanþágu um 

giftingu til Danmerkur og það gat tekið langan tíma. Það er einnig talað um það að 

fjölskyldu Dillons hafi litist svo illa á fyrirætlanir hans að hún hafi komið í veg fyrir að 

hann fengi leyfi til giftingar og sú varð raunin. Það varð því ekkert úr þeim plönum sem 

Sire og Dillon höfðu gert um framtíð sína (Hrönn Marinósdóttir 1998: 6B-7B).  

Það var líklega margt sem að spilaði inn í þá ákvörðun Dillons að yfirgefa landið. 

Fjölskylda Dillons var t.d afar rík og vel sett. Hún bjó á fallegu setri í Oxfordshire, eins 

og hefur komið fram hér að ofan, (Dagblaðið Vísir, 7 maí 1988) og því er líklegt að Sire 

hafi ekki þótt nógu góð fyrir Dillon að mati fjölskyldunnar þar sem hún vann sem 

„stofupía“, eða vinnukona á Klúbbnum þar sem heldri menn héldu til og skemmtu sér 

(Hrönn Marinósdóttir 1998: 6B-7B, Tómas Guðmundsson 1999: 168). Bæjarslúðrið gat 
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einnig verið mikið og ósanngjarnt og fólk talaði gjarnan um óvígða sambúð Sire og 

Dillons, og það gæti því líka verið ein ástæða þess að Dillon lét undan og hélt aftur til 

Englands, eftir að hafa barist fyrir sambandi sínu og Sire í nokkurn tíma (Dillonshús: 

Suðurgata 2, 2016). 

Arthur Dillon fór því burt af landinu haustið 1835. Hann gaf Sire húsið sem hann 

lét byggja fyrir þau, og Sire og dóttir þeirra voru því með skjól yfir höfuðið (Þorleifur 

Óskarsson 2002: 329). Dillon skildi eftir sig erfðaskrá sem þó týndist eftir að hann fór úr 

landi, en hann arfleiddi bæði Henriettu dóttur sína og Sire að samtals 2.200 pundum. 

Erfðaskráin fannst ekki fyrr en um hundrað árum seinna í læstum járnskáp, blaðið var 

samankrumpað og hafði líklega lent einhverstaðar á milli og það er talið að það hafi 

legið í felum öll þessi ár. Á þessum tíma sem erfðaskráin var gefin út voru íbúar 

Reykjavíkur, eins og fram hefur komið, ekki margir og ef mæðgurnar hefðu fengið 

þessa peninga í hendurnar hefðu þær verið ríkari en allir íbúar Reykjavíkur til samans 

(Morgunblaðið, janúar 1963, Tómas Guðmundsson 1999: 168-169). 

 Þrátt fyrir að hjónabandið hafi ekki gengið í gegn og Dillon hafi yfirgefið landið, 

ástina og litlu dóttur sína, hélt Sire ótrauð áfram. Hún hóf starfsemi í Dillonshúsi, sló 

þar upp dansleikjum eða svokölluð píuböllum og var með veitingasölu líkt og hún hafði 

verið með á Klúbbnum. Hún var í raun komin í samkeppni við Klúbbinn og það að kona 

hafi verið yfir veitingarekstri var auðvitað sérstakt á þessum tíma (Þoleifur Óskarsson 

2002: 329).  

 Dillonshús þjónaði ýmsum hlutverkum. Sire leigði út herbergi í húsinu og 

hennar frægasti leigjandi var Jónas Hallgrímsson skáld en hann dvaldi hjá Sire í eitt ár 

(Tómas Guðmundsson 1999: 170). Fyrsti kvennaskólinn var í hluta Dillonshúss um tíma, 

en hann var starfræktur af Ágústu Grímsdóttur og systur hennar Þóru Melsteð 

(Kvennasöguslóðir í..., 2016). Skólinn lifði þó ekki lengi, en hann var einungis 

starfræktur í tvö ár, 1851-1853. Þóra Melsteð stofnaði svo síðar hinn eiginlega 

Kvennaskóla í Reykjavík ásamt eiginmanni sínum árið 1874 (Þorleifur Óskarson 2002: 

151). Með útleigu herbergja og hluta hússins fyrir skóla hefur Sire líklega aflað sér fjár 

til að ná endum saman fyrir sig og Henriette dóttur sína. 
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 Dillonshús, sem nú er á Árbæjarsafni 

(Mynd. 3) 

 

3.3 Menningarlegur munur: Arthur Dillon og Sire Ottesen 

Hér að ofan er búið að gera grein fyrir ástarsambandi þeirra Arthur Dillons og Sire 

Ottesen, auk þess sem uppruni þeirra beggja var skoðaður. Nú verður vikið að 

þjóðfræðilegri greiningu og byrjað á að varpa ljósi á það þjóðfélag sem þau bjuggu í og 

það líf sem skötuhjúin áttu saman. Hér ætla ég að greina menningarlegan mun og 

skoða hvernig ólíkir menningarheimar mættust á Íslandi fyrir tæpum tvöhundruð 

árum. 

 

3.3.1 Íslenskt samfélag á 19. öld 

Á 19. öldinni var íslenskt samfélag að breytast mikið. Reykjavík var eins og lítið þorp, en 

fór ört stækkandi og tók á sig borgarlegri brag smátt og smátt. Í rauninni var það margt 

sem leiddi til þess að Reykjavík varð höfuðstaður landsins. Bæjarfógeti hóf þar störf, 

biskup flutti setu sína til Reykjavíkur 1807 og árið 1833 voru landlæknir og lyfsali 
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komnir í bæinn (Árni Óla 1986c: 129-130). Kaupmenn voru flestir danskir, og því töluðu 

íbúar Reykjavíkur bæði dönsku og íslensku í bland, hvort sem þeim líkaði það eða ekki. 

Oftar en ekki blönduðust þessi tungumál saman en seinna á öldinni hófst átak þar sem 

það átti að hreinsa tungumál íslendinga (Þorleifur Óskarsson 2002: 287-288 ). Menntun 

var af skornum skammti hér á Íslandi, og í raun var misrétti til menntunar mikið. Karlar 

eða drengir fengu frekar menntun en konur og stúlkur en þó var öllum skylt að læra að 

lesa og skrifa fyrir fermingu samkvæmt lögum sem tóku gildi árið 1744. Kvennaskólinn í 

Reykjavík sem rekinn var af Þóru Melsteð, eins og fram hefur komið, var fyrsta 

opinbera skólastofnunin sem var opin konum og þá fóru hjólin að snúast og átak hvað 

varðar menntun kvenna hófst af alvöru (Anna Agnarsdóttir 2008: 123; Þorleifur 

Óskarsson 2002: 151, 376). Árni Óla (1986b: 155) segir frá því hvernig fólk var í raun 

sjálfala á þessum tíma þegar kennsla var af svo skornum skammti, og að þeir yngri hafi 

í raun lært af þeim sem eldri voru. Þetta á þó líklega við um þá sem að ekki höfðu efni á 

menntun, en ekki alla bæjarbúa Reykjavíkur. Það má segja að smábæjarbragur hafi 

verið á Reykjavík á þessum tíma, þar sem kjaftasögur bárust út um allan bæ um leið og 

þær heyrðust, auk þess sem margir í bænum áttu sér viðurnefni. Miðað við síðari tíma 

viðmið var þrifnaður í algjöru lágmarki þar sem mátti sjá úrgang og mykjuhauga út um 

allan bæ, hræ af dýrum voru jafnvel skilin eftir úti og oft látin rotna þar, fiskúrgangur 

og lausaganga búfjárs var einnig algeng sjón á götum bæjarins. Bæjarbúar höfðu samt 

sem áður áhuga á að fegra bæinn sinn og gera hann snyrtilegri, en aðstæður til þess 

gátu verið erfiðar (Þorleifur Óskarsson 2002: 257-259).  

 Samkvæmt Árna Óla (1986b: 155) voru Reykvíkingar frekar drykkfeldir og hann 

segir að það hafi í raun ekki skipt máli hvaða stétt þeir tilheyrðu. Í raun hafi öllum þótt 

sopinn góður, en ég tel að það sé erfitt að fullyrða um það. Það má þó segja að það sé 

eitthvað vit í þessum frásögnum Árna þar sem ferðamenn eins og Henry Holland og 

George MacKenzie tóku vel eftir þeim ósið sem drykkjan var, en drykkjuskapur og 

óþrifnaður kom oft við sögu í dagbókar- og ferðarlýsingum þeirra manna sem dvöldu 

hér á Íslandi sem tengdu þó drykkju við alþýðuna en ekki þá sem voru hærra settir 

(MacKenzie 1812: 92-93 ).  

 Þjóðernishyggjan var að brjótast fram hjá Íslendingum. Eftir mikla baráttu um 

endurreisn Alþingis voru fyrstu alþingiskosningarnar árið 1844, árið 1845 komu svo 

fulltrúar Alþingis saman í fyrsta sinn, í Reykjavík, höfuðstað Íslands (Gunnar Karlsson 
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2008: 254-259 ). Íslendingar fóru að berjast fyrir sjálfstæði sínu, og þeir börðust þangað 

til að sjálfstæði var náð árið 1944. Réttindi kvenna voru nánast engin langt fram á 19. 

öldina, en barátta kvenna fyrir auknum réttindum hófst þegar Kvennaskólinn í 

Reykjavík var stofnaður (Gunnar Karlsson 2008: 350-351).  

 Efnahagur Íslendinga var þröngur og landið meðal þeirra fátækustu í Evrópu. 

Landbúnaður var aðalatvinnugreinin í landinu og flestir íbúar landsins reyndu að vera 

sjálfum sér nógir. Það voru mjög fáir sem að gátu lifað á fiskveiðum einum og það var 

ekki fyrr en eftir 1870 þegar fiskiskip verða betri að efnahagur Íslendinga styrkist og 

þéttbýli við sjóinn eflist (Gísli Ágúst Gunnlaugsson 1997: 87). Verslun á Íslandi var lengi 

vel í höndum Dana, vegna takmarkana á verslunarfrelsi eða allt fram til ársins 1854, þá 

gátu Íslendingar loks verslað við önnur lönd en Danmörku (Gunnar Karlsson 2008: 9, 

339-341). 

 Það má segja að stéttakiptingin hafi ekki verið jafn áberandi eins og í öðrum 

vestrænum samfélögum, vegna þess að samfélagið allt var frekar fátækt, og Ísland var 

mjög lítið á þessum tíma (Hooker 2000: 137). Ferðamenn höfðu einnig orð á því 

hvernig stéttaskiptingin var, og voru oft hissa á því að þeir sem ríkari voru, eða af efri 

stéttum voru ekki svo frábrugðnir þeim sem minna áttu og einnig var erfitt að sjá það 

út frá fötum kvenna t.d hvaða stöðu þær gegndu í samfélaginu (Hooker 2000: 67; 

Holland 1960: 60). Það leit út fyrir að allir væru jafningjar, þar sem fólk úr ólíkum 

stöðum gátu talað saman, brosað og verið saman (Anna Agnarsdóttir 2008: 142-143).  

 Húsakostur íslendinga þótti ekki merkilegur í augum ferðamanna (Dillon 1840: 

116-117). Húsin voru byggð á víð og dreif án skipulags þangað til Kireger stiftamtmaður 

sendi bréf til konungs árið 1836 þess efnis að nú þyrfti að koma skipulagi á Reykjavík og 

láta fólk sækja um leyfi til húsbygginga. Krieger stiftamtmanni þótti ekki mikið til koma 

hvernig húsin hrúguðust niður á víð á dreif í algjöru skipulagsleysi út um allan bæ. Þetta 

tók þó allt sinn tíma og hann fékk þetta ekki í gegn fyrr en árið 1839 og þá byrjar 

bærinn að fá á sig skipulegri brag. Krieger lét einnig stöðva byggingu á torfbæjum 

Reykjavík á tímabilinu 1840-1850 (Árni Óla 1986b: 316-319). Lorens A. Krieger hafði 

mikinn áhuga á að fegra Reykjavík og reyndi að gera allt sem í valdi hans stóð svo að 

bærinn fengi á sig betri mynd og hann lét búa til veg á sinn kostnað meðfram læknum 

og þar var upphafið á Lækjargötu. Krieger var minnst af bæjarbúum eftir að hann lét af 
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störfum og var varðan á Skólavörðuholtinu tileinkuð honum, en hann lét laga þessa 

sérstöku vörðu sem stígurinn var nefndur eftir (Þorleifur Óskarsson 2002: 282-283). 

 

 

 

Reykjavík 1836. Þarna má sjá torfbæi innan um timburhús 

(Mynd. 4) 

 

Staða kvenna í íslensku samfélagi á 18. og 19. öld var allt önnur en staða karla, konur 

voru í raun undir vald karlanna settar. Þær voru ekki fjárráða, þær sátu sjaldnast á 

skólabekk, heldur lærðu þær frá mæðrum sínum og öðrum konum sem eldri voru 

hvernig ætti að vera góðar eiginkonur og hugsa vel um heimilið. Lengi vel höfðu konur 

takmarkaðri réttindi en karlar, einkum þeir sem stóðu fyrir búi. Þær höfðu ekki 

kosningarétt en réttindabarátta kvenna var þó að hefjast hér á landi á 19. öldinni eins 

og kom fram hér að ofan. Giftar konur þurftu að reiða sig á eiginmenn sína og kjör 

þeirra fóru allt eftir því hversu efnaður eiginmaðurinn var (Þorleifur Óskarsson 2002: 

129-130). Hvað varðar menntun kvenna voru meiri líkur á að stúlkur fengju menntun ef 

þær voru af efnameiri fjölskyldum þar sem til voru peningar fyrir einkakennslu, en það 

var þó sjaldgæft (Þorleifur Óskarsson 2002: 146). Margar konur á Íslandi urðu að láta 

sér nægja það að vera vinnukonur, sem unnu erfiðisvinnu allan daginn og alla daga til 
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þess eins að fá húsakjól og mat. Það voru þó einhverjar sem fengu lítilsháttar kaup fyrir 

vinnuna sína, en þær voru ekki allar svo heppnar (Þorleifur Óskarsson 2002: 130). Þess 

má þó geta að staða Sire Ottesen var í raun og veru önnur en margra kvenna á Íslandi. 

Hún var ein af þeim fáu sem að stundaði veitingarekstur, hún vann vissulega fyrst sem 

vinnukona eða stofupía á Klúbbnum en síðar hóf hún sinn eigin rekstur í Dillonshúsi 

(Tómas Guðmundsson 1999: 161, 170). Þetta gerir hana frábrugðna öðrum konum, því 

hún var ein af mjög fáum sem stundaði slíkan rekstur á eigin spýtur (Þorleifur 

Óskarsson 2002: 131). Þetta starfssvið, þ.e veitingarrekstur, fór svo ört stækkandi um 

miðja 19. öld, auk þess sem konur fóru hægt og rólega að vera meira áberandi í 

atvinnulífi utan heimilis á Íslandi og samfélagið fór að taka við sér hvað varðar vinnu 

kvenna (Þorleifur Óskarsson 2002: 143).  

 Á 18. og 19. öld var reynt að hafa siðferðislegt taumhald á þeim sem hér bjuggu 

eins og var og er gert enn í dag með því að setja fram bæði skrifaðar og óskrifaðar 

reglur um hegðun og framkomu (Gísli Ágúst Gunnlaugsson 1977: 62-77). Sire Ottesen 

lifði þessa tíma hér og í raun og veru hafði hún brotið margar siðferðislegar reglur. Hún 

skildi við eiginmann sinn sem  var mjög óvenjulegt á þessum tímum, hún átti þrjú börn í 

lausaleik, tvö þeirra dóu eins fram hefur komið, en Henriette dóttir Sire og Arthurs 

Dillon náði fullorðinsaldri. Sjálf var Sire lausleikabarn og hún því getin í synd, faðir 

hennar var kvæntur annarri konu. Sire var ein af þeim sem að vann sem vinnukona, 

hún var þó öðruvísi vinnukona þar sem hún vann á Klúbbnum, þeim „fína“ 

samkvæmisstað, en ekki hjá bónda eða fólki úti í bæ (Tómas Guðmundsson 1999). Eftir 

andlát tveggja eldri barna sinna, var hún dæmd fyrir hórdóm (Hrönn Marinósdóttir 

1998: 6B-7B). Ekki hefur þó tekist að komast að því í hverju refsing hennar fólst 

umfram það að vera dæmd. 

  

3.3.2 Enskt samfélag á 19. öld 

Það eru litlar sem engar heimildir til um líf Arthur Dillons fyrir og eftir dvöl hans á 

Íslandi. Það er þó vitað fyrir víst að hann var af auðugri hefðarfjölskyldu, var vel 

menntaður og varð seinna frekar óvænt 16. lávarður sinnar ættar. Hann ætti því að 

hafa lifað góðu lífi með fjölskyldu sinni þar til hann dó, samkvæmt þeim heimildum 

sem ég hef skoðað (Lundy 2017). Hann lifði þó áhugaverða tíma á Englandi, en tímarnir 
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voru að breytast töluvert bæði fyrir dvöl hans hér á landi og eftir hana. Við verðum að 

gefa okkur það að Dillon fjölskyldan hafi lifað eins og aðrar hefðarfjölskyldur gerðu á 

þessum tímum.  

 Í umfjöllun minni um samfélagsaðstæður Dillons mun ég aðallega styðjast við 

bókina An Elegant Madness: High Society in Regency England eftir Venetia Murray, en 

þar segir frá lífi heldra fólks og hvernig samfélag þeirra var á þessum stórmerkilegu 

tímum í Englandi. Hér ætla ég að greina frá því hvernig enskt samfélag var og hvernig 

lífið var, þá sérstaklega hjá þeim sem ríkari voru og lifðu við góðan kost á þessum árum. 

 Í lok 18. aldar og byrjun 19. aldar hefst tímabil í Bretlandi sem kennt er við Prins 

Regent, eða George prinsinn af Wales, sem síðar varð George IV konungur Englands. 

Það má þó segja að George IV hafi tekið fyrr við völdum, vegna þess að hann þurfti að 

taka allar ákvarðanir fyrir konunginn, föður sinn vegna heilsuleysis og geðraskana sem 

að hann glímdi við (Miller 1828: 348) . 

 Fágun og glæsileiki, formfastir mannasiðir og fallegur arkitektúr var áberandi á 

þessum tíma. Myndin sem er dregin upp af þessu tímabili er oft mjög rómantísk, en 

hvort allt hafi verið svona einfalt, rómatískt og gott er erfitt að segja til um (Murray 

1998:1).  

 Arkitektúrinn á Englandi var fallegur og frábrugðinn þeim sem var á Íslandi. 

Miklar byggingar risu upp á þessum tíma á Englandi, stíllinn var einfaldur en um leið 

fágaður (Murray 1998: 1; Palmer 2011, 186). George, prinsinn af Wales, eða prins 

Regent, eins og hann var oftast kallaður, lét laga og breyta Buckingham höll, en hún 

fékk útlit þessa fágaða en látlausa stíls sem var allsráðandi, auk þess sem hann lét 

endurhanna Charlton house sem að var ein af höllum fjölskyldunnar í London (Avery 

2009: 9, Murray 1998: 3).  
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(Mynd 5) 

Buckingham hús fyrir breytingu og áður en það var kallað Buckingham höll. 

 

 

(Mynd 6) 

Buckingham höll eftir breytingar. 

 

 Kventíska í Englandi á 19. öld var svipuð því sem sást í Frakklandi á sama tíma, 

en stíllinn var fágaður, einfaldur og í grískum stíl þar sem kjólarnir voru lausir, teknir 

saman fyrir neðan brjóst, og það var ekki mikið um korselett eða þrönga brjósthaldara 

á þessum tímum. Kjólarnir voru yfirleitt einlitir en lituð falleg sjöl voru notuð við slíka 

kjóla (Condra 2008: 32). Frönsk tíska náði einnig til enskra hefðarmanna, þeir skiptu 

hnébuxum út fyrir síðar buxur, en áður fyrr voru það verkamenn sem notuðu slíkar 

buxur. Þeir gengu einnig um í jökkum, bæði síðum og í mittissídd, og í einföldum 

skyrtum þar innan undir. Yfirhafnir voru gerðar úr ull og voru oftar en ekki í dökkum 

litum en litir voru ekki svo áberandi fyrst um sinn þegar þessi tegund tísku tók völdin. 

Síðar fóru litirnir að verða meira áberandi (Condra 2008: 28-29). 
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(Mynd. 7) 

Hér má sjá dæmigerðan kjól frá Regency tímabilinu. 

 

 

(Mynd. 8) 

Hér má sjá fatnað karla á Regency tímabilinu 

 

 Réttur giftra kvenna var lengi vel afar takmarkaður, langt fram á 19. öld voru 

þær næsta réttlausar, eins og áður segir. Eiginmenn réðu yfir konum sínum og öllum 

þeirra eignum um leið og búið var að ganga í hjónaband og líf þeirra gat oft á tíðum 

verið tíðindalítið, þar sem þær sátu heima hjá sér og sáu til þess að kvenpeningur 

fjölskyldunnar lærði fágaða framkomu svo hægt væri að gifta þær í framtíðinni. Þess 

má þó geta að margar konur tóku einnig þátt í góðgerðarstarfi til að hafa eitthvað fyrir 

stafni. Það þurfti mikið til, til að kona gæti fengið yfirumsjón með eignum sínum, en 

eiginmaðurinn hefði þurft að vera annaðhvort í fangelsi eða greindur með geðröskun 

(Wilson 2008: 131, Gunnar Karlsson og Sigurður Ragnarsson 2006: 154).  
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 Það var mikið um ofbeldi á þessu tímabili. Í byrjun 19. aldar var stríð á milli 

Frakka og Breta þar sem Napóleon Bonaparte var fremstur í flokki, en hann ætlaði sér 

að ríkja yfir allri Evrópu og meira til. Ofbeldi á götum London var áberandi, t.a.m urðu 

prinsinn af Wales og bróðir hans fyrir árás og hlutum rænt af þeim þegar þeir voru á 

gangi einn daginn við Berkleytorg. Það voru þeir fátæku sem stóðu fyrir svona árásum 

og ránum á heldra fólki í langflestum tilvikum á þessum tímum í London og á Englandi 

(Murray 1998: 15-16). 

 London var á þessum tíma mun minni en hún er í dag, Chelsea hverfi og 

Kengsinton hverfi voru t.d lítil þorp uppi í sveit, og í raun var London umkringd opinni 

sveit og fallegri náttúru. Kaupsýslumenn byrjuðu að byggja sér stór og falleg hús úti í 

sveitinni, en ekki langt frá borginni svo þeir gætu sinnt vinnunni sinni í London (Murray 

1998: 89).  

 Iðnbyltingin í Englandi hefst í lok 18. aldar með nýrri tækni eins og gufuvélinni, 

en svo fer tækninni enn meira fram og byltingin heldur áfram langt fram á 19. öld, en 

hún hafði mikil áhrif á fólksflutninga landans úr sveitum í borgir, auk þess sem 

fólksfjölgun var gríðarleg á þeim tíma sem byltingin hefst (McNeese 2000: 2; Newman 

1997: 356 ). 

 Samkvæmt eftirlifandi fjölskyldu Dillon-ættarinnar lifðu forfeður þeirra í 

vellystingum eins og flestir úr efri stéttum á 19. öldinni, og kannski full miklum miðað 

við þeirra efni þar sem þau lentu síðar í fjármálaerfiðleikum. Í dag er titillinn það eina 

sem eftir er af fyrri auði, auk nokkurra málverka sem eru þó geymd á Ditchley setri sem 

áður var heimili Dillon’s fjölskyldunnar en er safn í dag. Nú á tímum lifir fjölskyldan 

venjulegu lífi í London, án allra þeirra fjármuna sem til voru í fjölskyldunni hér áður fyrr 

eða á tímum Arthur Dillons (Valgerður A. Jóhannesdóttir 1988: 8).  

 

3.3.3 Menningarlegur munur 

Eftir að hafa skoðað mismunandi samfélög, lífið á Íslandi, þá aðallega almennings í 

landinu, og svo líf hefðarstéttarinnar á Englandi, má sjá margt sem er svipað þrátt fyrir 

ólíka menningu og ólíkan uppruna fólks en jafnframt er margt ólíkt. Réttindi kvenna á 

báðum stöðum voru t.d lítil sem engin, karlarnir réðu ríkjum, héldu á sína klúbba og 

skemmtu sér og þeir voru mun frjálsari en konurnar í samfélaginu (Murray 1998; 
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Þorleifur Óskarsson 2002). Peningalega séð var hefðarfólk í London mun betur statt en 

fólkið hér á landi og það má sjá í frásögn Dillons þegar hann talar um hvernig maturinn 

hér á landi var ólíkur því sem hann var vanur. Verslun var mjög takmörkuð á Íslandi og 

fjölskyldur reyndu að vera sjálfri sér nægar með landbúnaði (Murray 1998; Dillon 1840; 

Gísli Ágúst Gunnlaugsson 1997). Húsakostur var mjög ólíkur og mismunandi á hvorum 

staðnum fyrir sig, eins og áður hefur verið lýst. Hefðarsetrin voru stór, með mörgum 

herbergjum, stórum stofum og oftar en ekki með nokkrum eldstæðum eins og kom 

fram í Sagnaþáttum Tómasar Guðmundssonar (1999) á meðan húsin hér voru lítil, 

þröng, birtulítil og oft á tíðum köld, eins og kom fram í frásögn Dillons. Hann lætur svo 

byggja hús, sem er að hluta í enskum stíl, með eldstæðum í mörgum herbergjum en 

ekki einu, eins og tíðkaðist hér á landi (Murray 1998; Dillon 1840; Tómas Guðmundsson 

1999). 

 Fatnaður var ólíkur í þessum tveimur löndum. Konur í Englandi völdu sér 

franskan stíl, fallega og lausa kjóla með grísku sniði, þar sem kjóllinn var tekinn saman 

undir brjóstum, líkt og aðrar konur gerðu í Frakklandi og öðrum nágrannalöndum 

(Condra 2008: 32). Konur af efri stéttum á Íslandi gengu í íslenskum þjóðbúningi við 

sérstakar athafnir, en það fór þó alltaf minnkandi eins og ferðamenn minntust á (Dillon 

1840: 125-126, Karl Aspelund 2011: 343). Þeim þótti mörgum það vera einkennilegt 

hversu lítið íslenskur búningur var notaður. Í byrjun 19. aldar vildi Magnús Stephensen 

að íslenskar konur, þá íslenskar yfirstéttarkonur, tækju upp danska tísku í stað íslenska 

búningsins. Konur af lægri stéttum gengu um í litlausum fötum sem þær höfðu flestar 

búið til sjálfar, prjónað og saumað (Karl Aspelund 2011: 341-343). Sama átti við um 

karlmennina, þeir sem bjuggu í Englandi og voru af hærri stéttum gengu um í fallegum 

jökkum og síðbuxum, sem var þá nýjasta tíska (Condra 2008: 29). Í lýsingum Uno von 

Troil, sem var á Íslandi í lok 18. aldar, segir frá því hvernig karlmenn gengu um í 

dökkum fötum úr vaðmáli (von Troil 1777: 67), en það má segja að dökkur klæðnaður 

manna væri kominn til að vera (Karl Aspelund 2011: 341). Íslendingar voru að reyna að 

finna sín séreinkenni hvað varðar tísku svo að þeir gætu skilgreint menningu sína og 

skilið sig frá öðrum hópum og sýnt þau menningarmörk sem skildu þá frá öðrum 

Evrópubúum. Ágreiningur var á milli manna, hvort íslenski kvenbúningurinn ætti að 

vera tákn okkar Íslendinga eða ekki. Sigurður málari áleit að klæðasmekkur þjóðarinnar 

og þá aðalega kvenna hefði snarversnað á meðan hann dvaldi í Danmörku og varð fyrir 
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vonbrigðum með að sjá ekki þjóðbúninginn á götum bæjarins (Karl Aspelund 2011: 

342- 344). Sigurður málari endurgerði svo íslenska búninginn vegna þess að hann vildi 

ekki að þetta einkennistákn okkar íslendinga myndi hverfa sjónum manna (Þorleifur 

Óskarsson 2002: 402). 

 Mikill stærðarmunur var og er á Reykjavík og London. London var komin mun 

framar hvað varðar verksmiðjuframleiðslu og atvinnu en Reykjavík á þessum tímum, 

enda var iðnbyltingin kominn á fullt skrið í Englandi á þeim tíma sem Dillon dvaldi hér á 

landi og fólk flutti í miklu magni úr sveitum í borgirnar. Karlar unnu almennt utan 

heimilisins á meðan fólkið hér á landi lifði enn að verulegu leyti á sjálfsþurftarbúskap, 

en hér voru eins og áður hefur komið fram einungis nokkrir kaupmenn, og flestir voru 

þeir danskir en ekki íslenskir sökum verslunarhafta sem voru við lýði fram yfir miðja 

öldina (Murray 1998; Árni Óla 1986b; Gísli Ágúst Gunnlaugsson 1997). 
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4. Niðurstöður og samantekt 

 

Uppruni þeirra Sire Ottesen og Arthur Dillons var ólíkur. Þetta sér maður aðallega út frá 

því hvernig samfélögin voru á þessum tíma, vitaskuld var margt líkt, en efnahagsleg 

staða þeirra hefur mjög mikið að segja. Dillon lifði góðu og áhyggjulausu lífi, fékk 

menntun og gat ferðast um heiminn á meðan hún vann og stritaði til að lifa þolanlegu 

lífi á Íslandi. Hún lenti í ýmsum áföllum en reis alltaf upp aftur. Það er merkilegt að Sire 

kunni ekki almennilega íslensku þrátt fyrir að hafa búið hér mestan hluta ævi sinnar. 

Það má hugsanlega tengja við að stúlkur gengu ekki í skóla líkt og strákar, en stofnun 

Kvennaskólans í Reykjavík átti eftir að breyta stöðu íslenskra stúlkna. Breytingin fór 

samt sem áður hægt af stað og varð ekki veruleg fyrr en á 20. öldinni (Gunnar Karlsson 

2008: 350). Þrátt fyrir það áttu allir að kunna að lesa og skrifa, bæði drengir og stúlkur, 

samkvæmt lögum sem sett voru 1744 (Anna Agnarsdóttir 2008: 123) og maður veltir 

því fyrir sér hvort að Sire hafi kunnað það vegna tungumálaörðuleika hennar. Stríð 

Breta við Frakka hafði áhrif á borgara Bretlands, þar sem ofbeldi á götum borganna var 

áberandi líkt og á vígvöllum. Fólk tók gríðarlega áhættu þegar það gekk um götur 

borganna að næturlagi, þar sem líf þeirra gat oft verið í mikilli hættu (Murray 1998: 

15). Gróf afbrot voru sjaldgæf á Íslandi og í raun þóttu afbrotin smávægileg í augum 

ferðamanna, miðað við það sem þeir hefðu séð í sínum löndum, og þessi brot voru 

aðalega meiðyrðamál, skuldakröfur og faðernismál (Þorleifur Óskarsson 2002: 254). 

 Af ofansögðu má sjá að heimur þessara tveggja manneskja var mjög ólíkur. 

Hvort um sig hafði vanist gjörólíkri menningu í uppvexti sínum. Matur og matarvenjur 

voru t.d. mjög ólíkar; Á Íslandi var allt saltað, súrsað, þurrkað eða látið hanga en í 

Englandi var meira um ferskan mat, þ.e.a.s. á meðan fólk var enn í sveitunum og gat 

ræktað sinn mat sjálft en iðnbyltingin og um leið hin mikla fjöldaframleiðsla átti eftir að 

breyta því (Broomfield 2007: 11; Gunnar Karlsson og Sigurður Ragnarsson 2006: 150-

151). Húsakostur var einnig mjög ólíkur; Upplifun Dillons var sú að húsin á Íslandi væru 

illa einangruð, köld og rök og lýsingu var ábótavant. Dillon bjó á stóru ættarsetri í 

heimalandi sínu og þar sem hann setur út á íslensk heimili má gera ráð fyrir því að hans 

heimili hafi bæði verið hlýrra og bjartara (Dillon 1840, 116-117; Valgerður A. 

Jóhannesdóttir 1988: 8). Jónas frá Hrafnagili talar um það í bók sinni Íslenzkum 

Þjóðháttum að húsakynni Íslendinga hafi verið lítil, köld og rök, annað en það sem 
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auðmenn frá útlöndum voru vanir (Jónas Jónasson 1945: 29-30). Tómas Guðmundsson 

(1997) talar einnig um í sögu sinni Skammdegisörlög að Dillonshús hafi verið byggt af 

enskum sið, þar sem eldstæði hafi verið í fleiri herbergjum en tíðkaðist hér á landi og 

því má ætla að setrin úti í Englandi hafi verið að einhverju leyti betri en þau hús sem 

voru hér á Íslandi. 

 Það má tengja kenningar Bourdieu um menningarauð og veruhátt, við líf Arthur 

Dillons og Sire Ottesen vegna þess hversu veruháttur þeirra var ólíkur. Bourdieu taldi 

að menningarauður fylgdi efnameira fólki, og þeim sem fengu sæmilega menntun (Kim 

og Kim 2009: 296-297) eins og Arthur Dillon fékk. Það má segja að menningarauður 

Sire hafi ekki verið eins mikill þar sem hún hlaut enga formlega menntun og hafði ekki 

mikið á milli handanna þegar hún hitti Arthur Dillon í fyrsta skipti. Hún þurfti að vinna 

fyrir sér sjálf, sem vinnukona og við veitingasölu mestan hluta ævinnar (Klemens 

Jónsson 1929: 172).  

 Eins og fram kom í fyrsta kafla þessarar ritgerðar er veruháttur ákveðin 

formgerð sem mótar einstaklinginn og þeir sem að hafa búið við svipaðar aðstæður 

hafa svipaðan veruhátt. Þessi ákveðna formgerð sem veruhátturinn er, mótast út frá 

samfélagi og þeim aðstæðum sem einstaklingur býr við hverju sinni (Bourdieu 2007: 8-

9). Veruháttur Dillons var töluvert ólíkur þeim veruhætti sem hafði mótað Sire Ottesen. 

Dillon kemur úr umhverfi þar sem hann gat nálgast góða menntun, hann átti stóra 

fjölskyldu og heimsmynd hans var líklega allt önnur en Íslendinga almennt. Dillon var 

ekki vanur því lífi sem bauðst á Íslandi, og í ferðabók hans segir hann frá slæmum 

húsakostum og vondum mat Íslendinga (Dillon 1840: 79-84, 116-117). Hann virtist 

samt sem áður gera sér grein fyrir því hvers vegna hlutirnir voru svona eins og þeir 

voru og taldi það vera vegna þeirra lífsskilyrða sem voru hér á landinu (Dillon 1840: 80). 

Uppeldislegar aðstæður hafa töluvert að segja þegar það kemur að veruhætti 

einstaklings. Veruháttur segir líka til um hvernig maður tekst á við þær aðstæður sem 

að mæta manni á öðrum stöðum en þeim sem einstaklingur er vanur (Bourdieu 2007: 

7-9). Veruháttur breytist með tímanum, ef einstaklingur dvelur í lengri tíma á nýjum, 

framandi stað, en breytingin tekur tíma (Bourdieu 2007: 9). Maður veltir því fyrir sér 

hvort að veruháttur Dillons hafi breyst með tímanum þegar hann dvaldi hér á Íslandi. 

Hann aðlagaðist lífinu hér að einhverju leyti, en svo ákveður hann að yfirgefa landið og 

fara aftur í sínar aðstæður og sitt umhverfi sem hann ólst upp í. Dillon kom úr 
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ensk/írskri hefðarstétt, og ég gef mér að hann hafi ekki þurft að hafa mikið fyrir lífinu 

miðað við þær heimildir sem að ég hef skoðað. Hann ferðaðist um heiminn, fékk góða 

menntun og bjó á fallegu setri (Klemens Jónsson 1929: 172; Lundy 2017). Af þessu að 

dæma má ætla að hann hafi lifað frekar áhyggjulausu lífi framan af. Ég hef einnig 

hugsað það hvort veruháttur hans hafi haft áhrif á þá ákvörðun hans að yfirgefa landið. 

Hann var vanur því að lifa áhyggjulausu lífi eins og oft hefur komið fram og þar sem lífið 

gat verið frekar erfitt á Íslandi má ætla að hann hafi ekki verið tilbúinn í það vegna þess 

að veruháttur hans var eins og hann var. Eins og fram hefur komið var líf Sire Ottesen 

oft á tíðum erfitt, veruháttur hennar mótaðist meðal annars út frá þeim áföllum sem 

að hún upplifði (Hrönn Marinósdóttir 1998: 6B-7B). Hún var getin í lausaleik og að 

mestu alin upp hjá móður sinni, en var samt sem áður alltaf í sambandi við föður sinn. 

Það má segja að hann hafi hugsað vel um hana og móður hennar (Árni Óla 1986b:151). 

Ég tel að upplifanir hennar hafi að einhverju leyti styrkt hana en Sire var frekar 

óvenjuleg kona. Hún lét ekki segja sér hvernig hlutirnir ættu að vera og fór ekki eftir 

þeim leikreglum sem snéru að flestum konum landsins (Tómas Guðmundsson 1999: 

158).  

 Aðstæður á Íslandi voru oft erfiðar, veðrið gat t.d haft mikil áhirf á landbúnað 

og fiskveiðar, og það gat verið erfitt að lifa hér á landi (Jónas Jónasson 1945: 131). Sire 

lærði það að maður þyrfti að hafa fyrir lífinu og að ekkert væri sjálfsagt, og þar var 

kannski munurinn á þeim Sire og Dillon, hún tók engu sem sjálfsögðum hlut en hann 

var vanur því að geta gert flest sem hann vildi gera.  

 Menningarmunurinn sem var þeirra á milli, var kannski of mikill á þessum tíma 

til að geta þraukað og verið saman eins og þau óskuðu. En þegar það er talað um 

menningarlegan mun eða menningarmörk er átt við mörk sem skýrast út frá t.d 

tungumáli. Dillon talaði ensku en lærði dönsku á meðan hann dvaldi hér. Hann taldi 

það vera auðveldara tungumálið af þeim tveimur sem voru í boði. Sire talaði dönsku og 

íslensku í bland, og hvernig þau tjáðu sig sín á milli er ekki hægt að vita með vissu 

(Dillon 1840: 78; Klemens Jónsson 1929: 172 ). Menningarmunur eða mörk geta einnig 

skýrst út frá matarvenjum og þær matarvenjur sem Íslendingar höfðu þróað með sér 

voru ekki upp á marga fiska að mati Dillons (1840: 79-84). Þau voru úr sitthvorri 

stéttinni, frá sitthvoru landinu og það var mikill aldursmunur á þeim og allt ofantalið 

hefur áhrif á það hvernig samband þeirra þróaðist. Hvort menningarmörkin hafi haft 
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áhrif á sambandsslitin er ekki hægt að útiloka, en það var þó svo margt sem spilaði þar 

inn í eins og t.d efnismenningin.,Þegar maður sér mynd (Mynd.1) af ættarsetri Dillons, 

ímyndar maður sér að hann hafi vanist miklu lúxus lífi og heimili af þessu tagi voru ekki 

sjáanleg hér landi. Menningarlegi auðurinn og veruhátturinn höfðu einnig áhrif á það 

hvernig líf þeirra þróaðist og ekki má gleyma að fjölskylda Dillons hafði engan áhuga á 

Sire Ottesen þrátt fyrir ást hans á henni (Tómas Guðmundsson 1999: 168).  

 Þegar líf Dillons og Sire er skoðað má greina mikinn mun á þeirra upplifun á 

lífinu, en þrátt fyrir að veruháttur þeirra hafi kannski ekki verið sá sami urðu þau 

ástfangin. Veruhátturinn skipar stórt hlutverk í lífi einstaklings, en það má segja að 

ástin spyrji ekki um veruhátt. Félagsleg samskipti milli fólks úr ólíkum þjóðfélagshópum 

eru oft talin vera flókin en tenging milli einstaklinga er þó alltaf möguleg (Barth 1981: 

206). Við sjáum það að samskipti þessara tveggja einstaklinga, sem koma úr svo ólíkum 

samfélögum voru ansi snúin og það var margt sem skildi þau að frá hvoru öðru, eins og 

menningarauður og efnismenning en þrátt fyrir það tók ástin völdin um stund.  
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Eftirmáli 

 

Að skoða og kynnast hefðum og siðum fólks á 19. öld er áhugavert, hvort sem um 

ræðir Íslendinga eða Breta af hefðarstéttum. Mér þótti gaman að kynnast alþýðu 

Íslands á þessum merkilega tíma sem 19. öldin var auk þess sem það var mjög 

áhugavert að bera hana saman við hefðarfólk Englands og þjóðfélagið sjálft. Sagan er 

stórmerkileg að mínu mati vegna þess að það var mjög margt að breytast í heiminum á 

þeim tíma sem Sire Ottesen og Arthur Dillon voru uppi. Bretar áttu í stríði við Frakka og 

Napóleon Bonaparte í lok 18. aldar sem hafði áhrif á alla Evrópu og iðnbyltingin var á 

fullu skriði í Englandi. Íslenska þjóðin var einangruð á eyju langt frá öðrum löndum, 

samt sem áður hafði stríðið áhrif á Ísland þar sem að vöruskortur var verulegur vegna 

skorts á siglingum milli landa. Eins og áður sagði var iðnbyltingin að breiðast út um alla 

Evrópu, og London fer ört stækkandi sökum hennar og misskipting auðs verður en 

meiri en hún var.  

 Sagan er merkileg að því leyti til að Sire og Arthur létu hvorki stétt né stöðu 

stoppa ást sína á hvort öðru, allavega ekki fyrst um sinn. Arthuri Dillon snýst svo hugur 

og yfirgefur hann Ísland, ástina og barnið sitt. Það er hægt að velta þessari sögu og 

þessum endi fyrir sér fram og til baka, og þeim ástæðum af hverju Dillon hafi farið. Var 

hann hræddur um að vera útskúfaður úr fjölskyldunni sinni, fannst honum 

föðurhlutverkið vera of ábyrgðarmikið eða fékk hann allt í einu nóg af Íslandi og fannst 

fjölskylda sín hafa á réttu að standa hvað varðar Sire og þeirra ráðahag? Af hverju talar 

hann ekki um Sire og dóttur þeirra í ferðabók sinni og ætli hann hafi hugsað til þeirra, 

eða lét hann eins og ekkert af þessu hefði nokkru sinni gerst? Þetta eru spurningar sem 

við fáum aldrei almennileg svör við, og það er það sem mér finnst svo skemmtilegt við 

þjóðfræðina að það vantar oft að fylla í eyðurnar og þá getur maður leikið sér með 

þessar eyður fram og til baka og spáð í því hvað hefði getað orðið og hvað ekki. Eins og 

fram kom í innganginum á þessari ritgerð, er það ekki aðalmarkmið þjóðfræðinnar að 

sanna kenningar, hún er frekar notuð til að skoða hlutina og velta þeim fyrir sér. 

 Til að hjálpa mér að skilja líf þessara persóna, var gott að styðjast við 

þjóðfræðileg hugtök, eins og menningarmörk, menningarauð, veruhátt, menningu og 

efnismenningu. Þau gáfu mér ákveðna hugmynd um það hvernig líf fólks frá ólíkum 

löndum og úr ólíkum stéttum mótast út frá ákveðnum reglum, siðum og hefðum og 
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það var mjög gagnlegt þegar líf Sire Ottesen og Arthur Dillons var greint og skoðað í 

ritgerðinni sjálfri auk þess sem það var gott að hafa hugtökin til hliðsjónar þegar 

samfélög og þjóðlíf þeirra var skoðað. 
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