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Ágrip 

Morðbrennan á Illugastöðum hefur lengi veitt höfundum innblástur að skáldsögum, leikritum 

og þáttum. Aftaka dæmdra morðingjanna, Agnesar og Friðriks var jafnframt sú seinasta hér á 

landi. Í þeim sögum sem fjalla um málið taka höfundar fyrir þá atburði sem leiddu til 

morðbrennunnar og eru þær flestar á sama máli: Agnes skipulagði morðið á Natani, ástmanni 

sínum sem hafði svikið hana í tryggðum. Til verksins hafi hún fengið Friðrik, aðeins 18 ára 

gamlan og Sigríði Guðmundsdóttur, 16 ára vinnustúlku á Illugastöðum. Með ráðabruggi sínu 

réði hún Natan af dögum en Pétur var aðeins veginn vegna þess að hann var gestkomandi á 

staðnum þegar þau létu til skarar skríða.  

Í þessari ritgerð er samband Agnesar og Natans rakið í helstu skáldsögum um 

morðbrennuna frá þeirri fyrstu, Sögunni af Natani Ketilssyni sem kom út fyrir aldamótin 1900, 

til þeirrar seinustu, Náðarstundar sem kom út árið 2013. Skoðaðar voru greinar fræðimanna 

sem líta til frumheimilda, s.s. yfirheyrslur yfir vitnum og sakborningum sem leiddu í ljós að 

ekkert ástarsamband var sannað á milli Agnesar og Natans. Auk þess var hlutur Agnesar í 

morðunum stórlega ýktur í skáldsögunum.  

Ástæður sakborninganna fyrir morðunum voru ólíkar. Litið var til ýmissa kenninga 

fræðimanna sem hafa orðræðugreint frumheimildirnar og eru flestir á sama máli um að Natan 

hafi beitt Agnesi og Sigríði ofbeldi. Friðrik ásældist hins vegar peninga Natans. Engu að síður 

fengu þremenningarnir sama dóm.  
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vil þakka leiðbeinanda mínum Dagnýju Kristjánsdóttur fyrir veitta aðstoð og góða ráðgjöf. 
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innblástur. Sérstakar þakkir fær Þorgerður Agla Magnúsdóttir og móðir mín, Björg Fríður 

Elíasdóttir fyrir marga góða yfirlestra og leiðréttingar. Að lokum vil ég þakka Jóhannesi Páli 

Magnússyni fyrir að halda mér við efnið og Ösku og Kolu fyrir að draga mig út í göngutúra 
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Inngangur 

Opinberar aftökur vekja ætíð óhug. Fyrsti dauðadómurinn sem vitað er um hér á landi er frá 

árinu 1597 en sá næsti á eftir honum árið 1602. Síðan rekur hver dauðadómurinn annan allt 

fram á 18. öld.1 Sakamönnum var ýmist drekkt, þeir hengdir, brenndir eða hálshöggnir og 

vafalaust hafa sögur af því ólánsfólki ferðast víða um sveitir landsins.  

Ekkert þeirra mála hefur þó fengið jafn mikla umfjöllun í seinni tíð og aftaka Agnesar 

Magnúsdóttur og Friðriks Sigurðssonar á Þrístöpum þann 13. mars 1830. Þau voru dæmd til að 

hálshöggvast fyrir morðin á Natani Ketilssyni og Pétri Jónssyni á Illugastöðum, tveimur árum 

áður. Sakborningarnir höfðu reynt að hylja slóð sína með því að kveikja í bænum en upp komst 

um morðin þegar líkin voru rannsökuð. Á þeim voru mörg stungusár ásamt því að föt þeirra 

Natans og Péturs voru blóði drifin. Málið vakti mikla athygli í Austur-Húnavatnssýslu, þar sem 

morðin voru framin og þóttu þau einstaklega grimmúðleg.  

Morðbrennan á Illugastöðum hefur lengi veitt höfundum innblástur að skáldsögum, 

leikritum og þáttum en aftaka þeirra Agnesar og Friðriks var jafnframt sú seinasta hér á landi. 

Í þeim sögum sem fjalla um málið taka höfundar fyrir atburðina sem leiddu að morðbrennunni 

og eru þær flestar á sama máli: Agnes skipulagði morðið á Natani, ástmanni sínum sem sveik 

hana í tryggðum. Til verksins fékk hún Friðrik, aðeins 18 ára gamlan og Sigríði 

Guðmundsdóttur, 16 ára vinnustúlku á Illugastöðum. Með ráðabruggi sínu tókst henni að ráða 

Natan af dögum en Pétur var aðeins veginn vegna þess að hann var gestkomandi á staðnum 

þegar þau létu til skarar skríða.  

Í þessari ritgerð verður rakið hvernig samband Agnesar og Natans hefur þróast í 

skáldsögum um málið og hlutdeild Agnesar í morðbrennunni. Fyrsti kafli tekur fyrir skáldsögur 

um málið sem komu út fyrir og um aldamótin 1900. Höfundar þeirra eiga það sameiginlegt að 

hafa ekki nýtt sér frumheimildir heldur stuðst við munnmæli og sögusagnir sem gengu manna 

á milli. Í öðrum kafla verður fjallað um tvær skáldsögur þar sem höfundarnir höfðu aðgang að 

og nýttu sér dómsskjöl og aðrar frumheimildir við vinnslu sagnanna. Sögurnar komu báðar út 

á áttunda áratug seinustu aldar en þrátt fyrir það eru þær afar ólíkar.  

Þriðji kafli tekur fyrir nýjustu skáldsöguna um morðið, Náðarstund eða Burial Rites eins 

og hún heitir á frummálinu, eftir Hannah Kent, sem kom út árið 2013. Sagan gerist veturinn 

fyrir aftökuna þegar Agnes bíður aftökunnar og sjónarhorn sögunnar er að mestu leyti frá 

hennar sjónarhóli. Bókin var ausin lofi og voru margir gagnrýnendur þeirrar skoðunar að hér 

                                                 
1 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu, bls. 25 



2 

 

væri á ferðinni túlkun á Agnesi sem aldrei hafi sést áður. Í þessum kafla verður því litið 

sérstaklega til þessa og skoðað hvort þar megi finna nýja sýn á Agnesi. 

Í lokin verða frumheimildir málsins kannaðar með sérstöku tilliti til yfirheyrslanna yfir 

sakborningunum. Skoðaðar verða kenningar fræðimanna sem rýnt hafa í réttarskjölin í seinni 

tíð og varpað að einhverju leyti nýju ljósi á málið.  Auk þess verður litið til sögulegs samhengis 

og túlkana þeirra höfunda sem fjallað var um í fyrri köflum.  
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1. Fyrstu rit 

Í þessum kafla verður fjallað um fyrstu útgefnu skáldsögurnar um morðbrennuna en þær hétu 

Sagan af Natan Ketilssyni eftir Gísla Konráðsson, gefin út árið 1892 og Saga Natans 

Ketilssonar og Skáld-Rósu eftir Brynjúlf Jónsson frá Minna-Núpi, útgefin árið 1912.2 Höfundar 

þeirra byggðu sögurnar að verulegu leyti á eldri handritum um lífshlaup Natans Ketilssonar og 

verða þau einnig skoðuð með áherslu á hvernig sambandi Agnesar og Natans var háttað auk 

hlutdeildar Agnesar í morðbrennunni.  

1.1 Rit Gísla Konráðssonar 

Gísli Konráðsson vinnur frásögn sína töluvert út frá frásögnum Jóns Espólíns að 

Húnvetningasögu sem tekur til áranna 1685 til 1833.3 Espólín er þó þekktari fyrir ritverkið 

Íslands árbækur í söguformi sem gefið var út í tólf bindum á árunum 1821 til 1855 en í því 

síðasta segir hann stuttlega frá Natansmálum.4 Gísli Konráðsson var frændi Natans en það voru 

fimmtán ár á milli þeirra, þeir hafa því líklega ekki varið miklum tíma saman sem börn eða 

unglingar. Jón Espólín þekkti til Natans Ketilssonar, sem hafði búið í Skagafirði á árunum 1819 

til 1821 í sýslu Espólíns og áttu þeir ýmis samskipti sín á milli. Jón Espólín var m.a. setudómari 

í dómsmáli árið 1824 vegna þjófnaðar í Múla í Húnaþingi þar sem Natan var hafður að sök.5 

Samkvæmt dóms-og réttarskjölum er ljóst að Natan svaraði oft Jóni Espólín fullum hálsi í 

Múlastuldarmálinu. Dómurinn hefur fengið töluverða umfjöllun í skáldsögum Natansmála, t.d. 

í Yfirvaldinu eftir Þorgeir Þorgeirson. Natansmál eru fyrirferðarmikil í Húnvetningasögu Jóns 

Espólín og séu sögur Gísla og hans bornar saman kemur í ljós að Gísli bætir litlu við frásögn 

Espólíns af morðmálinu í sínu handriti.6    

1.2 Rit Brynjúlfs frá Minna-Núpi  

Brynjúlfur Jónsson frá Minna-Núpi sækir í Natanssöguhandrit Tómasar Guðmundssonar á 

Þverá í Miðfirði en hann var fæddur árið 1814 og var því á unglingsaldri þegar morðbrennan 

og aftökurnar fóru fram í Vatnsdalshólum.7 Ástæður þess að Brynjúlfur ákvað að skrifa Sögu 

Natans Ketilssonar svo stuttu frá útgáfu Gísla Konráðssonar útskýrir hann í niðurlagsorðum 

                                                 
2 Eggert Þór Bernharðsson: Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan, bls. 13 
3 Sama heimild, bls. 15 
4 Ingi Sigurðsson: Upplýsing og saga, bls. 38 
5 Eggert Þór Bernharðsson: Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan, bls. 16 
6 Sama heimild, bls. 16 
7 Brynjúlfur Jónsson: Saga Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu, bls. 63 
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sínum á þennan veg: „Hann [Gísli] hafði lítið annað við að styðjast en munnmæli þau, er þá 

gengu í Skagafirði, en þar, í sýslu Jóns Espólíns, var almenningsálitið Natani ekki vinveitt.“8 

Brynjúlfur fékk lof gagnrýnenda fyrir að birta nýja sýn á Natan í bók sinni en mörgum hafði 

þótt sem Gísli væri heldur neikvæður í garð Natans. Brynjúlfur segir enn frekar að þegar hann 

hafi aflað sér upplýsinga um málið hafi komið fram svo margar leiðréttingar og viðbætur að 

nauðsynlegt hefði verið að semja nýja bók. Á titilsíðunni segir að hún sé „rituð eftir bestu 

fáanlegu heimildum og skilríkjum.“ Þó saga hans taki til morðbrennunnar og tildraga hennar 

einblínir hún þó einna helst á samband Natans og Skáld-Rósu, sem oft var kölluð Vatnsenda-

Rósa. 

Eyrún Ingadóttir, sagnfræðingur, ritar eftirmála í endurútgefinni bók Brynjúlfs Jónssonar 

árið 2017. Þar segir hún að enginn þeirra fjögurra: Brynjúlfur, Tómas, Gísli eða Espólín virðast 

hafa haft aðgang að réttarskjölum Björns Blöndals, sýslumanns Húnvetninga sem rannsakaði 

morðbrennuna. Brynjúlfur byggir frásögn sína á aldargamalli sagnahefð, „sögusögnum sem 

gengu manna á milli og voru gjarnan litaðar af óskhyggju“.9  Þegar frumheimildir, s.s. 

réttarskjöl og dómsgögn eru borin saman við þessar frásagnir kemur í ljós að margt stenst illa 

skoðun, einkum aðdragandi morðbrennunar og meint samband Agnesar og Natans.   

1.3 Morðbrennan í meðförum höfundanna 

Ritum Gísla, Brynjúlfs, Jóns Espólín og Tómasar ber að miklu leyti saman hvað varðar málið, 

með nokkrum undantekningum. Höfundarnir segja allir frá því að Vorm Beck, bóndi á 

Geitaskarði í Langadal hafi veikst snemma árs 1828.10 Er Natan kom á staðinn sá hann að 

veikindi Vorms höfðu versnað og sagðist því þurfa að sækja ný meðul heim á Illugastaði. Natan 

bað Vorm um að senda með sér mann að sækja þau og úr varð að Pétur Jónsson fylgdi honum. 

Þeir Pétur og Natan komu að Illugastöðum að áliðnum degi 13. mars 1828 en þá var Friðrik 

kominn í felur í skemmunni. Natan og Pétur lögðust til svefns. Agnes sækir Friðrik og greina 

Tómas á Þverá og Brynjúlfur frá því að Agnes hafi eggjað hann fast og hert upp en í sögu 

Brynjúlfs stendur: „hún fékk honum slaghamar og beittan hníf; annan hníf hafði hún sjálf og 

hvatti hann vel.“11 Í frásögnum Espólíns og Gísla segir hinsvegar að Sigríður hafi sótt hamarinn 

en ekki kemur fram hvert þeirra sótti hníf.12  

                                                 
8 Brynjúlfur Jónsson: Saga Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu, bls. 181 
9 Eyrún Ingadóttir: Eftirmáli, bls. 186  
10 Eggert Þór Bernharðsson: Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan, bls. 25 
11 Brynjúlfur Jónsson: Saga Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu, bls. 104 
12 Eggert Þór Bernharðsson: Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan, bls. 27 
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Því næst fara Agnes og Friðrik í baðstofuna. Frásögnum ber ekki alveg saman um 

nákvæma atburðarás en þær eru þó allar á þá leið að Friðrik hafi slegið Pétur rothöggi og við 

það hafi Pétur látist nánast samstundis. Í frásögnum Tómasar og Brynjúlfs tekst Friðriki ekki 

að rota Natan þar sem hann bregður fyrir sig handleggnum sem brotnar við höggið. Gerði Natan 

sér grein fyrir hvað um væri að vera og baðst vægðar. „En Agnes kvaðst engu hans loforði 

treysta, og bað brigzlyrði13 hans vægja honum.“14 Þau lögðu því næst til hans með hnífum en í 

þann mund snaraðist hann fram úr rúminu. Friðrik og Agnes réðust á hann og stungu hann „sem 

tíðast, svo hann leið í ómegin.“15 Í frásögn Espólíns og Gísla töldu Agnes og Friðrik að Natan 

væri allur eftir annað rothöggið og hefjast þau því handa við að undirbúa íkveikjuna með því 

að smyrja innahúsmuni baðstofunnar í hvalfeiti. Natan rankar hinsvegar við sér og mælir óráð; 

„ætluðu þau hann gengi aftur og eggjaði Agnes þá mjög og kvaðst sjálf skyldi að vinna ef 

Friðrik æðraðist; greip Friðrik þá hníf og stakk hann stingi marga en sumir segja að Agnes ynni 

og á honum og það hyggjum vér og satt vera.“16  

Á meðan á þessu stendur er Sigríður fyrir utan baðstofuna að gæta stúlkubarns sem var í 

fóstri hjá Natani. Tómas segir hana vera Súsönnu, barn sem Natan og Skáld-Rósa áttu saman 

en í sögu Brynjúlfs nefnir hann stúlkuna ekki á nafn. Í sögu Gísla Konráðssonar segir að Natan 

hafi tekið barn í fóstur en Espólín segir aðeins að Sigríður hafi gætt barns.17 Þremenningarnir 

hafa svo með sér allt fémætt áður en þau kveikja í bænum.18  

Í meðförum höfundanna er hlutdeild Agnesar í morðbrennunni töluverð, hún hvetur Friðrik 

áfram og leggur sjálf til atlögu gegn Natani. Vert er að skoða samband Agnesar og Natans í 

frásögnum höfundanna þar sem ástæður og tildrög morðbrennunnar má að einhverju leyti rekja 

til þess.  

1.4 Agnes og Natan  

Jón Espólín, Gísli og Tómas greina frá því að Natan hafi ekki þekkt Agnesi áður en hún kom 

að Illugastöðum og að hann hafi verið hrifinn af Sigríði og viljað kvænast henni. Í Árbókum 

Espólín segir að Agnes hafi ekki einungis verið vinnukona Natans heldur einnig „fylgikona“ 

en í Húnvetningasögu, sem er rituð töluvert seinna, bætir hann því við að Friðrik hafi haft hug 

á Sigríði.19 Natan tók eftir því og lofaði honum Sigríði en þegar frá liðu stundir sængaði hann 

                                                 
13 Brigzlyrði merkir ásökunarorð. Halldóra Jónsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir: Íslensk nútímamálsorðabók 
14 Brynjúlfur Jónsson: Saga Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu, bls. 105.  
15 Sama heimild, bls. 105 
16 Gísli Konráðsson: Sagan af Natani Ketilssyni, bls. 130-131 
17 Eggert Þór Bernharðsson: Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan bls. 28 
18 Eggert Þór Bernharðsson: Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan, bls. 29 
19 Sama heimild, bls. 42 
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hjá bæði henni og Agnesi og hét þeim báðum eiginorði. Þær héldu að hann myndi svíkja þær 

og lögðu því á ráðin, ásamt Friðriki Sigurðssyni, um að drepa hann. Í sögu Gísla segir að Natan 

hafi stundum sængað með Sigríði og hafi Agnes reiðst mikið við það og þóst vita að hann 

ætlaði ekki að ganga að eiga hana.“20 Í handriti Tómasar á Þverá kemur hvergi fram að Natan 

hafi heitið Agnesi eiginorði en frekar að honum hafi beinlínis verið illa við hana. Agnes er hins 

vegar sögð yfir sig hrifin af Natani og reynir að stýra Sigríði burt frá Natani með því að fagna 

áhuga Friðriks á henni.  

Í sögu Brynjúlfs, sem er sú yngsta af þeim fjórum, breytist þetta töluvert. Natan ræður 

Agnesi til sín á Illugastaði sem bústýru og „er eigi að efa, að hún hefur litið svo á, að þau væri 

sama sem trúlofuð.“21 Á Illugastöðum er önnur stúlka, Sigríður Guðmundsdóttir aðeins 15 ára 

gömul og áður en langt um líður verður Natan ástfanginn af henni. Agnes verður sár en dylur 

það vel og hugsar að sér muni takast að sundra ástum þeirra áður en langt um líður. „En allt 

kom fyrir ekki, svaraði hann henni storkunarorðum og kerskni. Fylltist hún þá heift til hans.“22 

Friðrik Sigurðsson frá Katadal, 18 ára gamall, fer að venja komur sínar á Illugastaði. Agnes sér 

leik á borði og með tillögum hennar fella Sigríður og Friðrik hugi saman. Þvert á vonir Agnesar 

verður Natan ekki ástfangin af henni á ný: „Og þá er hún var vonlaus orðin, og hin brennandi 

ást hennar snúin í jafn-brennandi hatur, þá tók hún að sýna Friðriki fram á það, að aldrei mætti 

hann Sigríðar njóta meðan Natan lifði.“23  

Í sögunni er mikið um tilfinningalýsingar, Agnes á m.a. að hafa verið blinduð af hatri og 

gremju yfir því að Natan hafi tælt hana á Illugastaði til þess eins að særa hana og æsa hennar 

„óviðráðanlegu tilfinningar.“24 Sigríður er yfir sig hrifin af Friðrik og vill ekki búa nauðug hjá 

Natani en Friðrik fyllist gremju yfir stöðu mála. Í köflum Brynjúlfs þar sem þessar lýsingar 

koma fram er hvergi minnst á munnlega heimildamenn eða heimilda yfirhöfuð getið en þó 

kemur fram á stöku stað „er og sagt“, „er ekki getið um“, „lá orð á henni“. Það er því afar óljóst 

hvaðan Brynjúlfur hefur fengið upplýsingar um hin meintu ástarsambönd.25  

Hlutdeild Agnesar í morðbrennunni hefur breyst töluvert frá því að Espólín skrifaði fyrst 

um málið í Árbókunum. Í sögu Brynjúlfs er Agnes ekki lengur áhorfandi heldur virkur 

þátttakandi í ráðabrugginu. Hún er í raun höfuðpaurinn sem skipuleggur atburðinn frá upphafi 

                                                 
20 Eggert Þór Bernharðsson: Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan, bls. 43 
21 Brynjúlfur Jónsson: Saga Natans Ketilssonar og Skáld-Rósu, bls. 79 
22 Sama heimild, bls. 89 
23 Sama heimild, bls. 90 
24 Sama heimild, bls. 90 
25 Eggert Þór Bernharðsson: Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan, bls. 46 
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til enda. Að sama skapi minnast allir höfundarnir á að Agnes hafi verið hrifin af Natani og 

ástæður morðbrennunnar megi rekja að einhverju eða öllu leyti til óendurgoldinnar ástar. 
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2. Rit seinni tíma 

Nokkuð hefur verið skrifað um morðbrennunna á Illugastöðum í seinni tíð. Þar má helst nefna 

heimildasöguna Yfirvaldið og skáldsöguna Enginn má undan líta. Ólíkt áður útgefnum 

skáldsögum um málið nýta höfundar þeirra sér dómsskjöl, dómabækur og aðrar frumheimildir. 

Að undanskildum meginniðurstöðum dómanna eru sögurnar afar ólíkar. Ástæðum og 

tildrögum morðbrennunnar er öðruvísi háttað, sérstaklega hvað varðar meintan ástarþríhyrning 

Agnesar, Sigríðar og Natans auk hlutdeildar Agnesar í morðbrennunni sjálfri. Enginn má undan 

líta kom út árið 1974, ári á eftir Yfirvaldinu sem kom út 1973. Enginn má undan líta svipar til 

áður útgefinna skáldsaga um morðmálið og til einföldunar verður því fjallað um hana fyrst.  

2.1 Enginn má undan líta 

Höfundur Enginn má undan líta er Guðlaugur Guðmundsson. Í undirtitli bókarinnar segir að 

hún sé sagnfræðilegt skáldrit, sem varpi nýju ljósi á morðmálin í Húnaþingi, aðdraganda þeirra 

og afleiðingar. Í formálanum greinir Guðlaugur frá því að hann hafi lesið allt um málið sem 

hann komst í en eftir lesturinn sátu eftir rannsóknarspurningar á borð við; „hvað var það, sem 

sameinaði vel greint fólk, svo að það myrti Natan Ketilsson, gáfaðan mann og lækni góðan? 

Hvað hafði hann gert af sér?“26 Guðlaugur las öll réttarskjölin og segist hafa greint í gegnum 

þau hvernig „örlagavefurinn spannst uns hann umlukti þetta fólk og ýtti því áfram í blindu 

hatri, sem spratt upp úr ástinni“ og bætir svo við að „sennilega sé ekkert hatur heitara í 

mannlegu brjósti en það er í stað ástar kviknar, enda brenndi það hér að lokum. Það var ein 

manneskja sem ól þennan örlagavef, er fleiri festust í.“27 Í bókinni má finna nákvæm réttarskjöl 

og bréf sýslumanns um málið ásamt hluta af uppskriftum frá yfirheyrslum af málinu. 

Heimildavinnan fyrir bókina hefur verið löng og ströng og því áhugavert að kanna hvort þar 

megi finna aðra sýn en áður á aðdraganda og ástæður morðsins, líkt og titill bókarinnar gefur 

til kynna. 

2.1.1 Agnes og Natan í Enginn má undan líta 

Í upphafi kafla sem ber heitið „Örlagavefurinn spinnst“ er sagt frá því þegar Agnes og Natan 

kynntust en þeirri frásögn svipar til sögu Brynjúlfs Jónssonar. Natan kemur að Geitaskarði í 

lækningaferð þar sem hann hittir Agnesi og þau eyða nóttinni saman. Að morgni er Agnes ráðin 

bústýra til Natans og skömmu síðar heldur hún til Illugastaða. Er því lýst að í fyrstu hafi Natan 

                                                 
26 Guðlaugur Guðmundsson: Enginn má undan líta, bls. 5  
27 Sama heimild, bls. 5 
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komið vel fram við Agnesi en „þó fannst henni skorta þá ást og hlýju, er hún hafði átt von á að 

mæta hjá honum.“28 Eftir því sem lengra leið finnur Agnes að Natan fjarlægist hana og sný sér 

æ meir að Sigríði. Agnesi finnst hún vera illa svikin en dylur skap sitt og vonar að henni takist 

að sundra ástum þeirra Sigríðar og Natans og ná honum sjálf að nýju.29  

Samskipti Agnesar og Natans eru stirð. Hann kemur illa fram við hana, hreytir í hana 

fúkyrðum og gerir lítið úr henni en hún reynir hvað eftir annað að fá hann til að skipta um 

skoðun. Agnes reynir að gera Sigríði ljóst að Natan muni svíkja hana og Sigríður segist skilja 

það betur og betur. Hún er hinsvegar blinduð af ást á Natan; „þegar Natan tekur mig í fangið 

og sýnir mér blíðuhót, þá finnst mér ég vera alsæl og gleymi öllu öðru“ segir hún.30 Brátt fer 

Friðrik að venja komur sínar á Illugastaði og Agnes sér að hann hrífst af Sigríði. Hún hvetur 

hann til að láta á reyna og áður en langt um líður takast með þeim ástir. Sigríður getur þó ekki 

sleppt takinu af Natani: „ég gæti elskað hann [Friðrik], en svo kemur Natan og bræðir klakann, 

sem ég hef brynjað mig með gegn honum. Ég vil, en get þó ekki losað mig frá Natan.“31  

  Af þessu má glöggt sjá að ástarþríhyrningurinn, sem sagt er frá í eldri frásögnum um 

málið, birtist hér lesendum enn á ný, rúmum 60 árum seinna. Það er ef til vill ekki að undra en 

Guðlaugur segir í formálanum að hann hafi einnig nýtt sér handrit Tómasar á Þverá og bók 

Brynjúlfs Jónssonar, þar sem þær geyma sagnir sem „best hafa varðveist í munnlegri geymd.“32 

Hann tilgreinir ekki hvaða sagnir hann eigi við en líklega á hann við þær sem greina frá 

sambandi Agnesar, Natans og Sigríðar þar sem þær eru með svipuðum hætti í báðum sögunum. 

Morðvígin í sögunum eru þó ólík hvað varðar hlutdeild Agnesar. Í Enginn má undan líta 

eggjar hún vissulega Friðrik til morðanna. Hún færir honum hamar með orðunum „sýndu að 

þú sért karlmaður.“33 Agnes leggur hvorki til Péturs né Natans og flýr baðstofuna þegar Natan 

rankar við sér eftir fyrsta högg Friðriks. Í lokin hjálpar hún Friðriki og Sigríði að kveikja í 

bænum. 

Á meðan á aftökunum stóð gætti Sigríður stúlkubarns sem heitir Rósanna, kölluð Rúna. Í 

upphafi sögunnar er greint frá því að þegar Agnes hafi komið að Illugastöðum hafi verið þar 

fyrir „barn á þriðja ári, Þóranna Rósa, dóttir Vatnsenda-Rósu og að flestra áliti dóttir Natans 

Ketilssonar.“ Frumheimildir styðja við þetta en Natan hafði verið í vinnumennsku hjá Rósu og 

eiginmanni hennar, Ólafi Ásmundssyni, áður en hann tók jörðina á Illugastöðum. Rósa 

                                                 
28 Guðlaugur Guðmundsson: Enginn má undan líta, bls. 41 
29 Sama heimild, bls. 41 
30 Sama heimild, bls. 43 
31 Sama heimild, bls. 47 
32 Sama heimild, bls. 5 
33 Sama heimild, bls. 72 
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eignaðist fimm börn en faðerni barnanna hefur verið á reiki og er talið víst að Natan hafi átt 

fleiri en eitt þeirra.34 

Af þessu er ljóst að saga Guðlaugs svipar til eldri sagna. Það er þó ekki að undra því hann 

skýrir frá því í formálanum að hann hafi nýtt sér handrit Tómasar og Brynjúlfs. Agnes tekur 

virkan þátt í að skipuleggja morðin, eggjar Friðrik til verksins og færir honum vopn. Hún leggur 

þó ekki til Natans og Péturs, líkt og í eldri sögnum.  

2.2 Yfirvaldið 

Höfundur Yfirvaldins, sem kom út árið 1973, er kvikmyndagerðarmaðurinn og 

rithöfundurinn Þorgeir Þorgeirson og er undirtitill bókarinnar: „Skáldsaga eftir bestu 

heimildum og skilríkjum.“ Í formála Yfirvaldsins,  sem skrifaður er af Kristjáni Jónssyni, 

stendur að í bókinni séu heimildirnar látnar tala og að „höfundurinn notfærir sér þá tilhneigingu 

alls þorra lesenda að trúa betur og meira á það sem kemur frá yfirvaldinu, eða m.ö.o. á opinber 

plögg, heldur en það sem þeir álíta byggt á hugarflugi höfundarins.“35  

Fyrri hluti bókarinnar fjallar um fyrri réttarhöld vegna þjófnaðar á svokölluðum 

Múlapeningum. Björn Blöndal dæmir í málinu en það leysist upp í höndunum á honum vegna 

hins óáreiðanlega og uppreisnargjarna Natans sem ýmist neitar að segja frá eða tekur aftur það 

sem hann hefur sagt og beitir ýmsum brögðum til að klekkja á sýslumanninum.36 Að lokum er 

Natan dæmdur til að þola 27 vandarhögga hýðingar og greiða tvo þriðju hluta 

málskostnaðarins.37  

Þorgeir notast við þriðju persónu frásagnarhátt þar sem sögumaður stendur utan við 

frásögnina og horfir á hana utan frá. Sagan byggist því að miklu leyti á samtölum og eru 

orðræður réttarhaldanna lífgaðar við með því að sviðsetja þær og greint er frá viðbrögðum 

sögupersónanna, sem voru að vitaskuld ekki skrásett í dómsskjöl.38 Gott dæmi um slíkt er 

yfirheyrslan yfir Holtastaða-Jóhanni. Þar lítur Blöndal fast á vitnið, Espólín spyr höstugt og 

Ólsen gengur „hálfsnúðugt í burtu.“39 

Auk þess eru kaflar í bókinni sem byggja á fjarska litlum, engum eða óljósum heimildum. 

Dæmi um slíkt væri draumur Björns Blöndals og andvökuhugleiðingar hans.40 Björn dreymir 

atburði morðbrennunnar á Illugastöðum en engar heimildir eru fyrir því að sýslumanni hafi 

                                                 
34Sverrir Kristjánsson og Tómas Guðmundsson: Konur og kraftaskáld, bls. 79 
35 Kristján Jóhann Jónsson: Formáli, bls. 15  
36 Dagný Kristjánsdóttir: Undirstraumar, bls. 177 
37 Þorgeir Þorgeirson: Yfirvaldið, bls. 85 
38 Magnús Hauksson: Íslenskar heimildabókmenntir, bls. 201 
39 Þorgeir Þorgeirson: Yfirvaldið, bls. 62-75 
40 Magnús Hauksson: Íslenskar heimildabókmenntir, bls. 202 



11 

 

dreymt slíkan draum eða að hann hafi dreymt yfirhöfuð meðan hann var að komast til botns í 

morðmálinu.41 Í draumnum er engu að síður vikið að helstu staðreyndum réttarhaldanna þar 

sem sakborningarnir tala til Blöndals og eru þær byggðar á svörum þeirra í dómsskjölunum. 

Með þessum hætti er fjallað um mikilvægustu atriði og málavöxtu úr yfirheyrslunum.42 Hvergi 

kemur þar fram að ástæða morðanna hafi verið brennandi ást Agnesar sem síðar breyttist í 

hatur.  

Fyrri hluti sögunnar tekur fyrir Múlaþjófnaðarmálið sem snýst um leit að horfnum 

fjármunum en þróast yfir í valdabaráttu Blöndal og Natans.43 Samkvæmt Yfirvaldinu getur 

Blöndal alls ekki sætt sig við að hafa missta af sínum hluta af þeim peningum. Seinni hluti 

sögunnar, þ.e. réttarhöld morðbrennunnar, fara einnig að snúast um horfna fjármuni þegar 

Múlaþjófnaðurinn kemur upp á yfirborðið í yfirheyrslum vitna og á þann hátt verður málið því 

bæði endurtekning og umsnúningur á fyrra málinu.44  

2.3 Ólíkar frásagnir tveggja höfunda 

Yfirvaldið fjallar um ránið á bænum Múla og morðbrennuna á Illugastöðum, tvö mál sem 

virðast ólík en eiga engu að síður ýmislegt sameiginlegt. Björn Blöndal sýslumaður rannsakar 

bæði málin og skipta peningar höfuðmáli í báðum réttarhöldunum enda dæmir sýslumaðurinn 

alla sem eru viðriðnir í málunum til þungra fjársekta.45 Í Yfirvaldinu kemur hvergi fram að 

Agnes og Natan hafi átt í sambandi. Ástæða morðbrennunnar verður því ekki sú „brennandi ást 

sem snerist í hatur“.   

  Í Enginn má undan líta er skuldinni skellt á Agnesi og blinda ást hennar, sem síðar 

breytist í hatur á Natani. Hvorki yfirheyrsla Agnesar né Sigríðar er þó birt, aðeins Friðriks. Í 

lok yfirheyrslunnar skrifar Guðlaugur: „Í réttarhöldunum kom æ betur í ljós, hve mikla 

hlutdeild Agnes hafði átt í framkvæmd morðsins. Hún hafði leikið sér að tilfinningum þeirra 

Friðriks og Sigríðar og teflt þeim til og frá eins og mönnum á taflborði.“46 Guðlaugur kallar 

bókina sagnfræðilegt skáldrit. Í því getur falist ákveðin þversögn enda miðlar sagnfræðin 

sannleika um sögulegan veruleika en skáldskapurinn er spunninn upp af höfundi sínum.47 Í bók 

Guðlaugs fá lesendur aðeins að kynnast einni hlið, þ.e. þeirri sem Guðlaugur setur upp með 

                                                 
41 Magnús Hauksson: Íslenskar heimildabókmenntir, bls. 202 
42 Sama heimild, bls. 202 
43 Dagný Kristjánsdóttir: Undirstraumar, bls. 182 
44 Sama heimild, bls. 182 
45 Sama heimild, bls. 182 
46 Guðlaugur Guðmundsson: Enginn má undan líta, bls. 89 
47 Magnús Hauksson: Íslenskar heimildabókmenntir, bls. 18 
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söguþræðinum og þeim skjölum sem hann ákveður að birta, eða öllu heldur ekki birta, í 

bókinni. 

Yfirvaldið og Enginn má undan líta eru gefnar út með stuttu millibili og þó höfundar þeirra 

styðjast við réttarskýrslur og dómsskjöl úr málinu eru sögurnar afar ólíkar. Í Yfirvaldinu er lítið 

af tilfinningalýsingum og Þorgeir byggir frásögn sína á samtölum persóna ásamt því að lífga 

við orðræður réttarhaldanna með því að sviðsetja þau. Guðlaugur er hins vegar með mikið af 

tilfinningalýsingum og er sögusvið Enginn má undan líta að mestu leyti Illugastaðir þar sem 

lesendur fylgjast með Agnesi leggja á ráðin um að myrða Natan.  
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3. Náðarstund 

Nýjasta skáldsagan um morðbrennuna á Illugastöðum er skrifuð af Hannah Kent og kom út 

árið 2013. Bókin ber heitið Náðarstund eða Burial Rites á frummálinu og hlaut hún fjölda 

verðlauna og viðurkenninga, þar á meðal Áströlsku bókmenntaverðlaunin. Árið 2017 var 

tilkynnt að kvikmynd, byggð á bókinni, væri í bígerð og að stórleikkonan Jennifer Lawrence 

myndi leika Agnesi Magnúsdóttur.48  

Hannah Kent er höfundur bókarinnar en hún ferðaðist til Íslands árið 2003 sem skiptinemi, 

þá aðeins 17 ára gömul.49 Hún dvaldist á Sauðárkróki í eitt ár og á meðan dvöl hennar stóð 

heyrði hún af síðustu aftökunni á Íslandi. Hannah var mörg ár að afla heimilda fyrir bókina en 

í eftirmálanum segir hún að sú mynd sem dregin sé upp í gömlum heimildum og skáldsögum 

af Agnesi hafi yfirleitt verið á þá leið að hún hafi verið skrímsli og ómennsk norn sem ól á 

morðum. „Það sem sló mig mest við lestur þessara gagna var hversu mjög allar umfjallanir 

einbeittu sér að Natani [...] maður fékk það á tilfinninguna að hann hefði verið stórfenglegur 

persónuleiki, en maður fékk enga tilfiningu fyrir því hvers konar manneskja Agnes hefði verið. 

Oftast var bara gengið út frá því að hún hefði verið ill að eðlisfari og ekki leitað neinna frekari 

skýringa á gjörðum hennar“50 segir Hannah í viðtali fyrir útgáfu bókarinnar. Ævisaga Agnesar 

eða félagslegir þættir sem hefðu geta stuðlað að þátttöku hennar í morðbrennunni voru oft virtir 

að vettugi. Hannah segir að Náðarstund hafi því verið skrifuð með það að leiðarljósi að gefa 

lesendum margræðari mynd af Agnesi.51  

Í eftirmálanum stendur enn fremur að Hannah líti á skáldverkið sem ævisögu byggða á 

tilgátum fremur en sögulega skáldsögu, þ.e.a.s. hennar persónulegu túlkun á morðunum sem 

byggist á margra ára rannsóknarvinnu. Við skrifin hafði Hannah aðgang að kirkjubókum, 

sóknarskýrslum, manntölum, skrifum og sögum úr héraðinu ásamt fleiru.52 Sumar 

sögupersónanna eru uppspuni, raunverulegum aðilum málsins sleppt eða nöfnum breytt en 

flestar eru þó fengnar úr sögulegum heimildum, þ.á.m. Björn Blöndal, Þorvarður Jónsson 

aðstoðarprestur, foreldrar og systkini Agnesar og flest heimilisfólk á Kornsá. Ólíkt öðrum 

skáldsögum sem fjalla um málið gerist Náðarstund veturinn eftir morðbrennuna, þegar 

sakamennirnir bíða dómsins. Sagan er sögð í gegnum hinar ýmsu persónur, m.a. Margréti 

húsfreyju á Geitaskarði þar sem Agnes dvaldi veturinn fyrir aftökuna. Sjónarhornið er þó að 

                                                 
48 Stefán Ó. Jónsson: Lawrence leikur Agnesi Magnúsdóttur 
49 Friðrika Benónýsdóttir: Myrkt ástarljóð til Íslands, bls. 32 
50 Sama heimild, bls. 32 
51 Kent: Náðarstund, bls. 349 
52 Sama heimild, bls. 347 
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mestu leyti hjá Agnesi sjálfri og í samtölum við prestinn og upprifjunum opinberast smátt og 

smátt saga hennar og aðdragandi örlagaríku næturinnar á Illugastöðum.  

3.1 Agnes og Natan í Náðarstund 

Agnes og Natan laðast strax hvort að öðru þegar hann kemur í vitjun að Geitaskarði, þar sem 

hún var vinnukona. Natan vandi komur sínar  til hennar þann vetur og sváfu þau saman í hvert 

skipti. „Við áttum saman nætur, skjálfandi í mjöllinni og kvöld í fjóshlöðunni þegar aðrir sváfu. 

Og þótt snjór færði dalinn á kaf og mjólkin frysi í mjólkurbúrunum, þiðnaði í sál minni“53 segir 

Agnes í tilfinningaþrunginni lýsingu á einni af nóttum þeirra.  

Natan ræður hana til sín að Illugastöðum og ekki líður á löngu þar til ástir þeirra kulna. 

Hann verður fjarrænn og kaldur, hreytir í hana ónotum eða lætur sem hann sjái hana ekki. 

Agnes, sem hafði hingað til verið þolinmóð yfir stöðu sinni sem vinnukona, hrópar á hann og 

spyr af hverju hann hefði blekkt hana til Illugastaða undir því yfirskini að hún yrði bústýra.54 

Natan segist dreyma fyrir dauða sínum en Agnes svarar að svo mikils háttar sé hann ekki. Þá 

snöggreiðist hann, grípur í hana og ber hana í andlitið. Þrátt fyrir ofbeldi af hans hálfu, vonar 

hún og bíður þess að Natan komi upp í rúm til hennar um kvöldið. Hann fer hins vegar að rúmi 

Sigríðar, Agnesi til mikillar skelfingar: „Ég lokaði augunum og hélt niðri í mér andanum, því 

ég vissi að ef ég andaði frá mér kæmi kveinstafur út.“55   

  Með samtölum Agnesar við prestinn og hugsunum hennar, flakkar lesandi milli fortíðar 

og nútíðar. Agnes rifjar upp bernskuna, unglingsárin og dvölina á Illugastöðum. Inn á milli 

fylgist lesandi með vist hennar á Kornsá, þar sem henni er haldið fanginni í bið eftir dóminum. 

Agnes minnist oft og tíðum á að hún hafi ekki átt í nein önnur hús að venda og hafi í raun verið 

fangi á Illugastöðum. Eftir nóttina þar sem hún heyrir Natan leggjast með Sigríði langaði hana 

að fara burt en hún getur hvergi farið. „Hér var ekkert og enginn annar. Ekkert hægt að fara.“56 

Agnes lætur sig hafa slæma framkomu Natans vegna þess hve heitt hún elskar hann og því er 

sjónarhorn hennar, þ.e. það sem birtist lesendum, blindað af ást að einhverju leyti. Þegar hún 

rifjar upp eina af nóttunum sínum með Natani segir hún að tilfinningin hafi verið svo voldug 

og því hafi hún ekki „séð hlutina eins og þeir voru í raun.“57  En jafnvel þegar allt er yfirstaðið, 

Natan er látinn og henni er haldið fanginni á Stóru-Borg, hugsar hún hlýlega til hans: „Natan 

er dáinn. Ég vakna hvern dag við að harmurinn heggur í hjarta mér.“ 

                                                 
53 Kent: Náðarstund, bls. 233 
54 Sama heimild, bls. 275 
55 Sama heimild, bls. 279 
56 Sama heimild, bls. 280 
57 Sama heimild, bls. 233 
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Í sögunni má finna aðra hlið á Natani sem ekki hefur komið fram í áðurnefndum sögum. 

Natan er ekki lengur í brennidepli heldur kynnumst við honum fyrst og fremst í gegnum 

upprifjanir Agnesar við prestinn og hugsanir hennar. Þar lýsir hún Natani eins og tveimur 

mönnum í einum: annars vegar er hann blíður, örlátur maður, snjall og góður læknir og hins 

vegar er hann hrokafullur og tilfinningalaus.  

Síðari hliðin á honum kemur m.a. glögglega í ljós þegar Agnes minnist þess þegar hann 

hrakti hana á dyr á miðjum vetri. Ástæðan var rifrildi þeirra á milli sem hófst á því að Agnes 

viðurkenndi fyrir honum að vita af ferðum hans upp í rúm Sigríðar. „Ég veit, Natan. Ég fyrirgef 

þér“58 segir hún og gefur það til kynna að hún hafi staðið í þeirri trú að hún og Natan væru í 

einhverskonar sambandi og hann hafi haldið framhjá henni. Natan gefur lítið fyrir þessa 

játningu og Agnes verður örvæntingarfull. „Ég leyfi þér alltaf að fara þínu fram. Reyni ég að 

meina þér að vera á þessu flakki? Meina ég þér að brölta upp á Siggu í næsta rúmi þegar þú 

heldur að ég sé sofnuð?“59 Natan spyr hana á móti: „Hvað fær þig til að halda að ég bíði þess 

að þú sofnir?“60 Harmur Agnesar verður áþreifanlegur við þessi orð Natans og upphefst mikið 

rifrildi sem endar með því að hann rekur hana á dyr.  

Í áðurnefndum skáldsögum um morðbrennuna hafa höfundarnir minnst stuttlega á þetta 

atvik. Í Náðarstund fær það mikið rými og er ákveðinn vendipunktur í sögunni. Agnes leitar 

skjóls á Ásbjarnarstöðum þar sem hún hittir Friðrik. Skömmu síðar snýr hún til Illugastaða og 

er hann með í för. Sigríður tekur á móti þeim en Natan er ekki heima. Friðriki er heitt í hamsi 

því Natan hafði bannað Sigríði að giftast honum. Þau eru yfir sig ástfangin og er hvergi í 

sögunni sagt með beinum orðum að Sigríður hafi verið hrifin af Natani. Þvert á móti er ýjað að 

því að Natan hafi nauðgað henni.61    

  Nokkru seinna snýr Natan aftur á Illugastaði með Pétri Jónssyni. Natan sér Agnesi og 

segir henni að fara aftur. Þrátt fyrir allt sem á undan hefur gengið, er Agnes enn ástfangin: „Mig 

langaði að segja Natani að ég vildi hann; að ég vildi láta hann elska mig á móti. En ég sagði 

ekki neitt.“62 Fyrir fortölur Sigríðar leyfir hann Agnesi að gista í fjósinu.  

 

                                                 
58  Kent: Náðarstund, bls. 301 
59 Sama heimild, bls. 303 
60 Sama heimild, bls, 303 
61 Þegar Agnes spyr Sigríði beint út hvort Natan hafi þvingað hana til samræðis, hvíslar Sigríður „ég veit 

það ekki.“ Agnes hugsar um nóttina sem hún heyrði til þeirra og minnist þess að hún hafi ekki veitt neitt viðnám,   

bls. 297 
62 Sama heimild, bls. 312 
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3.2 Morðbrennan í Náðarstund 

Morðbrennan í Náðarstund er magnþrunginn hápunktur sögunnar þar sem allar 

endurminningar og hugsanir Agnesar hafa leitt að þessari stundu. Frásögnin er í fyrstu persónu, 

sögð af henni sjálfri.  

Agnes vaknar um miðja nótt í fjósinu og sér hvar Friðrik gengur til hennar með hamar og 

hníf. Það glampar á augu hans og hann er í miklu uppnámi. Agnes vill ekkert með hann hafa 

og snýr aftur í fleti sitt á fjósgólfinu. Hún sofnar óværum svefni og þegar hún vaknar aftur er 

Friðrik hvergi að sjá. Agnes gengur inn í bæinn og sér Sigríði grátandi á gólfinu með Rósönnu 

í fanginu. Sigríður bendir henni á baðstofuna en þaðan berast más, stunur og þung högg. 

Hræðsla umlykur hugsanir Agnesar og þegar hún kveikir á lampanum sér hún hvar Friðrik 

stendur við rúm Péturs, höfuð hans brotið. Við þá sýn kastar Agnes upp en spyr loks: 

„Meiddirðu Natan?“ Hún snýr sér að rúmi Natans og sér að honum blæðir. Þá missir hún mátt 

og hnígur á gólfið. Þau heyra stunur frá Natani og hann umlar nafn Agnesar. „Ég er hér“ sagði 

ég. Feginskennd fór um mig.“63 Friðrik hörfar en Agnes hvæsir á hann: „Sjáðu hvað þú gerðir! 

Þú vildir drepa hann! Hvað ætlarðu að gera núna?“  

Agnes setur höfuð Natans í kjöltu sér og veit að hann mun ekki lifa af nóttina. „Ætlarðu 

að láta hann liggja og kveljast til dauðs?“64 Natan endurtekur nafn Friðriks í sífellu en hann 

hefur snúið sér undan. Agnes er skelfingu lostin: „Snúðu þér hingað! öskraði ég. Reyndu í það 

minnsta að yrða á þann sem þú myrðir!“65 Natan svelgist á blóði og Agnes seilist eftir hnífnum. 

Hún beinir orðum sínum til Friðriks og segir að hann geti lokið því sem hann byrjaði á. Friðrik 

hristir höfuðið. „Natan leit upp á mig: tennurnar voru rauðar af blóði. Varirnar bærðust 

hljóðlaust og ég skildi hvað hann var að reyna að segja.“66 Agnes rennir hnífnum í gegnum 

skyrtuna og rifhljóðið hljómar líkt og „illa kysstur koss.“ Blóðið streymir niður hönd hennar 

og „ylurinn frá því var auðfundinn í næturkulinu.“67 Hún lítur á Natan í hinsta sinn. „Kertaljósið 

brá birtu yfir augu Natans, enni hans og ég varð allt í einu yfirkomin af þakklæti – hann horfði 

á mig skírum sjónum. Það virtist sem fyrirgefning.“68 Þegar allt er yfirstaðið hellist harmurinn 

yfir Agnesi: „Mig langaði til að gráta. Mig langaði til að krjúpa við lík hans og kveina.“69 

                                                 
63 Kent: Náðarstund, bls. 317 
64 Sama heimild, bls. 319 
65 Sama heimild, 318 
66 Sama heimild, bls. 319 
67 Sama heimild, bls. 319 
68 Sama heimild, bls. 319 
69 Sama heimild, bls. 319 
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3.3 Agnes í nýju ljósi 

Náðarstund fékk lof gagnrýnenda og voru margir á einu máli um að höfundinum, Hannah Kent, 

hefði m.a. tekist listavel að lýsa átökunum í sálarlífi Agnesar. Kent segir að tilfinningar hennar 

til Agnesar séu flóknar: „Ég vildi ekki skrifa bók sem einkenndist af vorkunnsemi í garð 

Agnesar.“70 Túlkun á persónu Agnesar í Náðarstund er mun margslungnari en í áðurnefndum 

skáldsögum, sérstaklega ef litið er til hlutdeildar hennar í morðbrennunni.  

Frá sjónarhorni Agnesar verður morðið á Natani hálfgert líknardráp. Hann beinlínis biðlar 

til hennar að myrða sig til að lina þjáningar sínar og hún túlkar augnatillit hans sem 

fyrirgefningu. Þó ber að hafa í huga að allar lýsingar á því sem í raun gerðist á Illugastöðum er 

í frásögn Agnesar sjálfrar sem er ekki áreiðanlegur sögumaður. Agnes reynir að fegra sinn hlut 

þegar hún segir frá morðunum og lesandinn þarf því að lesa á milli línanna í frásögn hennar og 

mynda sér eigin skoðun.71 

Lesandanum er látið eftir að túlka hvort fyrirgefningin eigi við ofbeldi hans í garð Agnesar 

eða hvort hann fyrirgefi henni fyrir að drepa sig. Sé þessi atburðarás skoðuð við hlið þeirra sem 

fram koma í fyrri skáldsögum má sjá að hún hefur tekið á sig gjörólíka mynd. Agnes er ekki 

lengur höfuðpaurinn, hún eggjar ekki Friðrik áfram og á heldur ekki upptökin að morðunum. 

Hún verður nauðugur þátttakandi en þó enn fremur fórnarlamb. Agnes situr með deyjandi 

manninn í kjöltu sinni, mann sem hún elskaði þrátt fyrir að hafa liðið ofbeldi af hans hálfu, og 

á ekki annarra kosta völ en að veita honum náðarhöggið. Gjörðin er ekki full af hatri eða 

beiskju, þvert á móti verður dánarstund Natans ljóðræn.  

Lesendur fá innsýn í æskuminningar Agnesar, sem sumar hverjar eru grimmilegar og sýna 

hvernig Agnes háði erfiða lífsbaráttu áður en hún endaði sem vinnukona á Illugastöðum. Móðir 

hennar yfirgaf hana þegar hún var kornung og átta ára gömul verður hún vitni að erfiðri fæðingu 

þar sem móðir og barn létu lífið. Eftir það hafði fósturfjölskylda hennar ekki efni á að halda 

henni lengur og þar með var hún orðin einstæðingur. „Þannig varð ég ómagi. Ofurseld annarra 

miskunn, hvort sem þeir áttu hana til eða ekki“ segir Agnes í samtali við prestinn.72 Síðar í 

sögunni lýsir hún kynferðisofbeldi sem hún varð fyrir af hálfu bónda sem hún var í vist hjá, 

fjórtán ára að aldri: „Hefur Steina einhvern tímann þurft að velja á milli þess að hleypa bónda 

upp undir sig, og baka sér reiði húsmóðurinnar sem setur hana þá í öll skítverkin, eða meina 

honum það og enda á vergangi í snjónum með allar dyr sér lokaðar?“73 

                                                 
70 Kolbrún Bergþórsdóttir: Á langri ferð, bls. 58 
71 Friðrika Benónýsdóttir: Myrkt ástarljóð til Íslands, bls. 32 
72 Kent: Náðarstund, bls. 167 
73 Náðarstund, bls. 190. Afar svipaða frásögn má finna í Yfirvaldinu í samtali Agnesar við Sigríði. Þar segir 

Agnes: „Hvað segir vinnustelpa sem alin er upp á sveit þegar húsbóndinn fer undir pilsin hennar á afviknum stað? 
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Agnes rekur ævisögu sína í samtölum við prestinn í baðstofunni á Kornsá og vegna þess 

hve baðstofan er lítil heyrir annað heimilisfólk frásagnir hennar. Eftir því sem Agnes rekur 

sögu sína sjá þau að hún er ekki það djöfullega morðkvendi sem þau töldu í fyrstu. 

Heimilisfólkið öðlast skilning á framferði hennar og uppgötvar, rétt eins og lesandinn, að 

Agnes sé þrátt fyrir allt mannleg.  

Persóna Agnesar í Náðarstund er margslungin. Hannah Kent segir í viðtali að Agnes hafi 

ekki verið saklaus en að henni finnst hafa vantað skýringar á gjörðum hennar, oftast hafi bara 

verið gengið út frá því að hún hafi verið ill að eðlisfari.74 Náðarstund endurspeglar þetta viðhorf 

höfundar en þegar kemur að dánarstund Natans hefur lesandi fengið að kynnast Agnesi svo 

rækilega að úr verður mun harmþrungnari upplifun en áður. Spurningin um hvort Agnes sé sek 

eða saklaus verður enn flóknari en áður. Hún er vissulega sek, að því leytinu til að hún stingur 

Natan og drepur hann en á þeirri stundu er sú gjörð réttlætanleg. Hannah Kent bendir þó á að 

allar frásagnir frá Illugastöðum eru frá Agnesi sem er ekki áreiðanlegur sögumaður. Til að 

komast nær svarinu verða í næsta kafla kannaðar og bornar saman greinar fræðimana sem hafa 

litið til frumheimilda. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
Hún segir nei og er rekin með skömm úr vistinni ellegar hún þegir og tekur við honum og setur sig undir klærnar 

á húsfreyjunni sem gengur í skrokk á henni frá morgni til kvölds og etur henni djöfullegustu skítverkin vegna þess 

að bóndinn er sífellt með augun á þér.“ Þorgeir Þorgeirson: Yfirvaldið, bls. 99 
74 Friðrika Benónýsdóttir: Myrkt ástarljóð til Íslands 
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4. Morðbrennan í frumheimildum  

Yfirheyrslurnar yfir sakborningunum voru skrásettar samviskusamlega af skrifara við 

réttarhöldin. Þær geta veitt mikilvæga innsýn í framvindu kvöldsins örlagaríka á Illugastöðum 

þann 13. mars 1828. Um atburðarás morðbrennunnar verður stuðst við grein Eggerts Þórs 

Bernharðssonar þar sem hann hafði aðgang að yfirheyrslunum í dóma- og þingbók 

Húnavatnssýslu.75  

Að kvöldi 13. mars 1828 kemur Friðrik að Illugastöðum og faldi hann sig í fjósinu. Um 

kvöldið komu Agnes og Sigríður til hans og sögðu að Natan og Pétur væru háttaðir. „Bauð ég 

þeim þá að hætta við þetta fyrst Pétur væri þar en þær beiddu mig báðar að halda áfram og 

buðu mér styrk sinn til þess sem fyrr“ segir Friðrik í yfirheyrslunum. Sigríður er ekki á sama 

máli og segir að Friðrik hafi tjáð þeim „báðum sameiginlega að nú væri hann kominn til að 

drepa þá Natan og Pétur hvort við vildum eður ekki [...] og lofuðum við honum þá að þegja 

yfir þessu en neituðum að styrkja hann til þess.“76 Reyndar voru uppi áform um að Agnes og 

Sigríður myndu drepa Pétur með því að gefa honum skeiðvatn (saltpéturssýru) áður en Friðrik 

dræpi Natan en þær hafa líklega gugnað á því á síðustu stundu.      

 Sigríður sækir hamar og samkvæmt yfirheyrslum lagði Agnes til að Natan yrði rotaður 

með honum, þar sem það yrði ekki jafn kvalafullt og hnífur. Friðrik biður þær um að hjálpa sér 

við að binda Natan og pína hann til að segja frá því hvar peningar hans væru geymdir. Agnes 

þvertók fyrir þetta ásamt Sigríði og varð ekkert úr þeim áformum. „Átti Agnes að standa fyrir 

glugganum við rúmstokk Natans meðan ég rotaði Pétur en Sigríður stóð á gólfinu, og ætluðu 

þær báðar að fljúga á Natan ef hann yrði var við þá ég rotaði Pétur“ segir Friðrik.77 Báðar 

neituðu þessu. 

Friðrik leggur til Péturs sem rotast samstundis. Agnes segist hafa verið lengst af inn í 

baðstofunni á meðan á morðunum stóð en Sigríður segir að hún hafi aldrei komið inn í 

baðstofuna „utan alls einu sinni rétt sem snöggvast.“78 Hún hafi þó lofað að „styrkja þau til að 

drepa Natan ef þau á þyrfti að halda.“79 Þegar Friðrik slær til Natans grípur hann um 

hamarsskaftið, hrópar og biður um að ráðist yrði á tilræðismanninn, sem hann hélt að væri 

Pétur. Agnes verður hrædd og fer úr baðstofunni til Sigríðar.  

                                                 
75 Eggert færir þakkir til Gunnars Arnar Hannessonar, sagnfræðings og skjalavarðar í Þjóðskjalasafni 

Íslands, sem gerði frumuppskriftir af yfirheyrslunum úr dóma- og þingbókunum. Eggert Þór Bernharðsson: 

Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan, nmgr. bls. 30 
76 Eggert Þór Bernharðsson: Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan, bls. 36 
77 Sama heimild, bls. 37 
78 Sama heimild, bls.38 
79 Sama heimild, bls. 38 
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Friðrik kemur fram og tilkynnir þeim að Natan og Pétur séu dauðir. Hann „skipaði Agnesi 

að kveikja og tók hann svo við ljósinu og fór inn með það, skipaði Agnesi að halda á ljósinu 

en hún kvaðst ei geta það“ segir Sigríður.80 Agnes vill meina að Sigríður og Friðrik hafi „þrengt 

sér til að bera inn ljósið og kveðst hún hafa látið klút fyrir augun á sér svo hún sæi sem minnst 

og ei viljað láta Natan þekkja sig þar hún heyrt hafi áður en ljósið var kveikt að hann hafði 

eitthvað verið að segja.“ Bæði Friðrik og hún óttuðust að Natan „kynni að brúka formælingar 

við þau ef hann þekkti þau.“81 

Þá rankar Natan við sér og er með óráði, hann fer aftur að tala um Vorm í Geitaskarði og 

biðjast vægðar. Pétur var einnig rankaður úr rotinu og farinn að biðja til guðs. Við þetta 

guggnaði Agnes, missti ljósið svo það slokknaði og hljóp úr baðstofunni. Friðrik tekur upp 

vasahníf sem hann var með og rekur í Natan. Hnífurinn hittir í holu sem Natan var með á höfði 

eftir barsmíðar Friðriks og „úr því hafi hann ei orðið var við líf í honum.“82 Því næst stingur 

hann Pétur. Að lokum kveikja þremenningarnir í bænum.  

Það er ómögulegt að segja til um hvað nákvæmlega fór í gegnum huga Agnesar er á þessu 

stóð, slíkt er aðeins hægt að byggja á ályktunum. En ef yfirheyrslurnar eru bornar saman við 

framvindu morðanna í skáldsögunum sem ræddar hafa verið hér að framan, má sjá hve lítið 

frumkvæði Agnes hafði að morðunum. Hún tekur heldur ekki beinlínis þátt í morðunum, 

þ.e.a.s. hún leggur ekki til Natans og Péturs með vopnum, líkt og hefur verið greint frá í 

áðurnefndum skáldsögum. Auk þess flýr Agnes baðstofuna tvisvar sinnum, óttaslegin, að því 

er virðist. 

Þar að auki leggur hún til að Natan verði myrtur á kvalarlítinn hátt. Það kemur þó ekki 

fram í yfirheyrslum að sú uppástunga hafi komið til vegna ástar hennar á Natan. Ef til vill vildi 

hún að þetta myndi taka fljótt af en með því móti gæti Natan ekki séð hana og þá ekki gefist 

færi á að „brúka formælingar“ við hana líkt og hún sagðist óttast í yfirheyrslunum. Sú tilgáta 

gæti einnig stutt við þá staðreynd að hún neitaði að pína Natan. 

  

                                                 
Eggert Þór Bernharðsson: Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan , bls. 38 
81 Sama heimild, bls. 38 
82 Sama heimild, bls. 39 
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5. Yfirheyrslur sakborninganna í frumheimildum 

Útgefnar skáldsögur um morðbrennuna, að undanskildu Yfirvaldinu, ganga allar út frá því að 

samband Agnesar og Natans hafi á einhvern hátt verið ástarsamband. Yfirheyrslurnar yfir 

sakborningunum og þeim fjölda manna sem kallaðir voru til að bera vitni í réttarhöldunum 

leiða annað í ljós. 

Eitt af því sem einkennir yfirheyrslurnar er að þar fer fram miklar umræður um hvað hinir 

áttu að hafa sagt, hvenær og við hvern.83 Þær geta því gefið ágæta mynd af samskiptum og 

viðhorfum fólks til þeirra er málið snerti. Skapgerð Agnesar var til umræðu og var Jón Jónsson 

á Kornsá í Vatnsal, sem hafði þekkt Agnesi þegar hún var unglingur og niðurseta, fengin til að 

bera vitni. Jón sagði að hún hefði haft „gott skynbragð á sínum kristindómi“ en verið heldur 

„lingjörð en hörð í geðsmunum, fróm og óskreytin, en heldur óviðfelldin í lunderni.“84  

Guðbrandur Jónsson, rithöfundur, skrifar í bók sinni Sjö dauðasyndir að nokkuð 

lauslætisorð hafi farið af Agnesi en vitnar reyndar ekki í heimildir í þeim efnum. Hann bætir 

við: „Ekki kemur neitt það fram í prófunum, sem bendi til þess, að hún hafi haft meiri mök við 

Natan en góðu hófi gegndi.“85 Hann hafnar því að Agnes hafi álitið sig trúlofaða Natani og 

heldur því fram að sögur af meintu sambandi þeirra hafi sprottið upp af afbrýðissemi 

Vatnsenda-Rósu. Hún og Natan höfðu átt í stuttu ástarsambandi þegar hann var vinnumaður á 

Vatnsenda og hafa varðveist ljóðabréf eftir hana þar sem hún lýsir harmi og reiði yfir því að 

Natan hafi yfirgefið sig.86 Guðbrandur skrifar að afbrýðissamt fólk sé „afbrýðissamt við allt og 

alla, og er ekkert á slíku byggjandi.“87 Sú fullyrðing verður að teljast harla ólíkleg. Rósa bar 

vitni í réttarhöldunum og hvorki hún né aðrir sem voru kallaðir til minntust á að Agnes og 

Natan hafi átt í einhvers konar ástar-eða kynferðissambandi.88  

Ef til vill hefur samband Rósu og Natans stuðlað að vinsældum málsins. Rósa var 

þjóðþekkt skáld og ýmist kölluð Vatnsenda-Rósa, Skáld-Rósa og jafnvel Natans-Rósa.89 Í 

ritum og æviágripum um hana er oft minnst á Agnesi. Þær áttu að hafa kveðist á eftir dauða 

Natans og bera ljóðin merki um harm kvenna eftir að hafa misst ástmann.90 Í bókinni Konur og 

kraftaskáld greinir Tómas Guðmundsson frá ævi Rósu og segir þar um Agnesi að „að hún hafi 

                                                 
83 Helga Kress: Eftir hans skipun, bls. 104 
84 Eggert Þór Bernharðsson: Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan, bls. 50 
85 Guðbrandur Jónsson: Sjö dauðasyndir, bls. 206 
86 Guðrún P. Helgadóttir: Skáldkonur fyrri alda, bls. 141 
87 Guðbrandur Jónsson: Sjö dauðasyndir, bls. 209 
88 Eggert Þór Bernharðsson: Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan, bls. 50 
89 Guðrún P. Helgadóttir: Skáldkonur fyrri alda, bls. 111 
90 Sama heimild, bls. 158 
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verið kvenna gervilegust og skemmtileg í viðmóti [...] en örgeðja í meira lagi, ásthneigð og 

hjartaheit.“91 

Hafi Agnes og Natan átt í sambandi hefði það varla farið framhjá Sigríði sem bjó undir 

sama þaki. Í yfirheyrslunum minnist hún þó aldrei á að Agnes hafi átti í neinskonar sambandi 

við Natan. Samkvæmt Sigríði átti Daníel Guðmundsson, vinnumaður á Geitaskarði, að hafa 

sofið hjá Agnesi þegar hann dvaldi á Illugastöðum. Agnes tekur undir þetta og sagði „að til 

orða hafi komið millum Daníels og sín að þau kynnu að ektast með tímanum.“92  

Þetta hefur varla farið framhjá Natani enda sváfu allir í sömu baðstofunni á Illugastöðum. 

Sigríður segist hafa sængað hjá Natani „að hans skipun“ og í yfirheyrslum yfir öðrum vitnum 

kemur fram að „það hafi verið vel þekkt á Vatnsnesi að þau Natan svæfu saman.“93 Á þeim var 

töluverður aldursmunur, Sigríður var aðeins fjórtán ára þegar hún fyrst kom að Illugastöðum 

en Natan var yfir þrítugt, fæddur árið 1795, líkt og Agnes.94  

5.1 Skammirnar  

Orðið skammir kemur víða fram í yfirheyrslum, einkum í frásögn Sigríðar sem treysti sér ekki 

lengur að vera hjá Natan og „þola þær skammir“ sem hún oft og tíðum varð að þola. „Ég mundi 

ekki með góðu móti geta burtu frá honum komist.“95 Sigríður segir einnig að Natan hafi lofað 

sér að kvænast henni og bendir Helga Kress á, í grein sinni Eftir hans skipun, að það kunni 

hann að hafa gert til að forðast ámæli og hafa hana góða.96 Í réttarhöldunum var dæmt eftir 

Norskum lögum og samkvæmt þeim gat nauðgari fríað sig frá annars harðri refsingu ef hann 

kvæntist þolandanum.97 

Í yfirheyrslunum bendir ýmislegt til þess að Agnes hafi einnig þurft að líða ofbeldi af hálfu 

húsbónda síns: „Agnes viðkannast að þá Natan hafi verið dauður hafi hún sagt, að nú væri hann 

ekki að laspúvera sig til eður neitt af kvenfólki, sömuleiðis viðkannast Agnes að hafa 

einhverntímann í haust sagt við Sigríði að það væri mátulegt að brenna Natan ellegar gefa 

honum inn, áður en þau Friðrik og Sigríður hafi verið búin að segja sér frá sínu áformi.“98 Helga 

Kress bendir á að sögnin laspúvera sé nánast ólæsileg í dómabókinni og augljóst að skrifarinn 

hefur átt í vandræðum með orðið. Ásgeir Blöndal Magnússon, málfræðingur er með orðið 

                                                 
91 Sverrir Kristjánsson og Tómas Guðmundsson: Konur og kraftaskáld, bls. 85 
92 Eggert Þór Bernharðsson: Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan, bls. 51 
93 Helga Kress: Eftir hans skipun, bls. 108 
94 Guðbrandur Jónsson: Sjö dauðasyndir, bls. 206 
95 Eggert Þór Bernharðsson: Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan, bls. 47 
96 Helga Kress: Eftir hans skipun, bls 111 
97 Sama heimild, bls. 111 
98 Sama heimild, bls. 105 
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„laspútera“, sem merkir „skamma“ og segir Helga að þau hljóti að merkja það sama.99 Hún 

kemst að þeirri niðurstöðu að með sögninni laspúvera vísi Agnes augljóslega í 

líkamsmeiðingar og kynferðislegt ofbeldi. Eggert Þór leitaði til Magnúsar Snædals prófessors 

í málvísindum, til að komast til botns í þessari óskiljanlegu sögn og hann bendir á mögulegan 

skyldleika við orðið „lapsa“ í orðasambandinu „að lapsa til“ og merkir það „skamma, ráðast að 

með stóryrðum.“100 Eggert Þór og Helga Kress komast því bæði að þeirri niðurstöðu að orðið 

hljóti að tengjast „skömmunum“ sem Natan lét dynja á vinnukonum sínum. 

Vilhelm Vilhelmsson sagnfræðingur bendir á að textinn þar sem orðið laspúvera kemur 

fyrir í yfirheyrslunum sé í þriðju persónu og felur í sér svar við beinni spurningu sýslumanns. 

Hann telur hæpið að sýslumaður og skrifari hafi skráð orð í málsgögn sem hvorugur skyldi 

enda bar þeim ekki einungis skylda að tryggja að frásagnir vitna og sakborninga væru rétt 

hafðar eftir heldur einnig að merking þeirra kæmist til skila.101 Auk þess er ekki að finna nein 

dæmi um samtímanotkun sagnarinnar að skamma sem með augljósum hætti vísar til 

kynferðisofbeldis í ritmálssafni Orðabókar Háskólans.102 Vilhelm segir þó mögulegt að 

laspúvera hafi í þessu samhengi verið notað sem samheiti yfir skammir án þess að með því hafi 

verið átt við kynferðislegt ofbeldi. 

5.2 Vistarskylda  

Ekki er hægt að útiloka að ástæða þess að Natan og gestur hans voru myrtir sé að einhverju 

leyti vegna ofbeldis sem Agnes og Sigríður þurftu að þola frá húsbónda sínum. Þær voru í vist 

hjá Natani en öllum konum og körlum sem ekki réðu eigin búi var skylt að ráða sig í vist á 

heimili bónda og var venjan að fólk réði sig í eitt ár í senn.103 Í slíkum vistum gat ríkt mikil 

vinnuharka og gat vinnutíminn yfir bjargræðistímann verið 16-18 klukkustundir á sólahring.104 

Karlmenn fengu ákveðin árslaun en konur fengu yfirleitt ekkert umfram nauðþurftir.105 Í 

fræðsluritum var margítrekað að hjú ættu aldrei að venja sig á það að gegna ekki skipun 

húsbóndans og í þeirri orðræðu voru hlýðni og undirgefni mikilvægar dyggðir.106  

 

                                                 
99 Helga Kress: Eftir hans skipun, bls. 106 
100 Eggert Þór Bernharðsson: Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan, bls. 39, nmrg. 138 
101 Vilhelm Vilhelmsson: Stílfært og sett í samhengi, bls. 29 
102 Sama heimild, bls. 29 
103 Gísli Gunnarsson: Upp er boðið Ísaland, bls. 32 
104 Vilhelm Vilhelmsson: Sjálfstætt fólk, bls. 122 
105 Gísli Gunnarsson: Upp er boðið Ísaland, bls. 37 
106 Vilhelm Vilhelmsson: Sjálfstætt fólk, bls. 73 
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Í réttarskjölum kemur fram að Agnes hafi flúið Illugastaði og um ástæður flóttans segir 

Sigríður: „þá hafi Agnes verið strokin út að Ásbjarnarstöðum og Tjörn fyrir þá sök að Natan 

hafi skammað hana.“107 Flótti vinnufólks úr vistum þekktist víða á Íslandi, í því fólst 

endurheimt á líkamlegu sjálfsforræði, jafnvel þó að strokið væri tímabundin lausn. Ástæður 

þess að fólk strauk úr vistum voru margar en ein þeirra var sú að með flóttanum gat það vakið 

athygli á slæmum aðbúnaði eða vondu atlæti í vistinni.108  

Friðrik segir við yfirheyrslur að hann hafi hitt Agnesi á Ásbjarnarstöðum og að hún hafi 

sagt sér um þær og Sigríði að Natan „hefði skammað þær svo mjög... að þær væru hræddar um 

líf sitt.“109 Agnes hvetur Friðrik til að fara að Illugastöðum og drepa Natan. Þegar þangað er 

komið hittir hann Sigríði sem biður hann um að gera það ekki þar sem „hann væri svo góður 

sér núna.“110 Eggert túlkar þennan atburð á þann hátt að Friðrik, vonbiðill Sigríðar, hafi reiðst 

og ákveðið að drepa Natan.111 Helga Kress lítur svo á að góðsemi Natans í sambandi við strok 

Agnesar á næstu bæi hafi stafað af óttanum við að hún kynni að segja frá kynferðislegri 

misnotkun hans.112  

Ef það fréttist að húsbóndi færi illa með vinnufólk gat reynst honum erfitt að ráða til sín 

fólk. Með flótta gat því  undirskipað vinnufólk andmælt yfirráðum húsbænda sinna.113 Flótti úr 

vistum gat líka verið leið til að refsa húsbændum fyrir meinta ósanngirni eða fyrir að yfirstíga 

einhver ósýnileg mörk í samskiptum bænda og vinnufólks.114 Þótt vistarskylda á þessum tíma 

gerði vinnufólki oft erfitt fyrir voru lög í gildi sem áttu að tryggja velferð þeirra. Ef þeim var 

misboðið í vist gátu þau kært heimilisfólk til sáttanefndar eða sýslumanns og samkvæmt 

dómsskjölum voru mýmörg dæmi um að slíkar deilur væru leystar á þann veg.115  

Það er hugsanlegt að Agnes hafði ætlað sér að vekja athygli á slæmum aðbúnaði á 

Illugastöðum með flóttanum. En í stað þess að kæra Natan til sýslumanns eða sáttanefndar taldi 

hún Friðrik á að fara að Illugastöðum til að drepa Natan og gæti það sannað einbeittan 

brotavilja. Hún var staðráðin í að myrða Natan og í stað þess að leita sátta með hefðbundnari 

og löglegri leiðum sannfærði hún Friðrik um að ganga til verksins. Í samtímafréttaannálum er 

                                                 
107 Helga Kress: Eftir hans skipun, bls. 114 
108 Vilhelm Vilhelmsson: Sjálfstætt fólk, bls. 157.  
109 Helga Kress: Eftir hans skipun, bls. 114 
110 Sama heimild, bls. 114 
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112 Helga Kress: Eftir hans skipun, bls. 114 
113 Vilhelm Vilhelmsson: Sjálfstætt fólk, bls. 162 
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greint frá því að hann og Natan hafi lent í ryskingum fyrr um haustið 1828 og hafi þróast með 

Friðriki sá ásetningur að myrða Natan og komast yfir peninga hans.116   

Málið er þó langt frá því að vera svo einfalt. Samkvæmt dómsskjölum og réttarskýrslum 

var flótti vinnufólks úr vist afar algengur á Íslandi og í sumum tilfellum var þeim gert að fara 

aftur á bæinn án nokkurra eftirmála.117 Það er því ekki útilokað að ein af ástæðum morðanna 

hafi verið að Agnes og Sigríður hafi sætt grimmúðlegri vist hjá Natani.  

5.3 Agnes í mismunandi túlkun frumheimilda 

Bækur með sögusvið í fortíðinni hefur reynst afar vinsælt viðvangsefni höfunda. Árið 2013 var 

til að mynda 22% allra útgefinna skáldsagna á ensku með sögusvið á nítjándu öld.118  Höfundar 

íslensku heimildaskáldsagnanna sem hafa nýtt sér þetta tímabil, auk átjándu aldar, leita oft í 

gömul dómsmál sem uppistöðu sagnanna og greina frá afbrotum og örlögum fólks sem hefur 

komist í kast við réttvísina.119 Af nógu er að taka, dóma-og þingbækur þess tíma eru varðveittar 

á skjalasöfnum og hefur þetta tímabil í Íslandssögu oft og tíðum vakið áhuga. 

Eðli og gildi réttarskjala til sögulega heimilda er þó vandmeðfarið.  Í réttarheimildum, s.s. 

yfirheyrslum, skrásetur skrifarinn afmarkaða atburði úr lífi fólks og eru þær ekki sprottnar upp 

af löngunum eða þörfum þess til að tjá sig.120 Vitni eru m.ö.o. kölluð til yfirheyrslu vegna 

rannsókna eða annarra afskipta yfirvalda og gæti því jafnvel verið um þvingaða játningu að 

ræða.121 Það er engin leið að vita hvort skrifarinn hafi ritað upp nákvæmlega það sem fram fór, 

breytt setningum, orðum eða jafnvel sleppt þeim alfarið.  Túlkun textans er því óhjákvæmilega 

huglæg, tengd menningarumhverfi og jafnvel tíðaranda.  

Réttarfar þess tíma dæmdi Agnesi, Friðrik og Sigríði til lífláts, jafnvel þótt að hlutur þeirra 

í morðbrennunni hafi verið mismikill. Friðrik var sá sem beinlínis drap Natan og Pétur og þótt 

Agnes og Sigríður hafi verið viðstaddar er ekki að sjá að þær hafi tekið virkan þátt í morðunum 

sjálfum. Þær eitruðu ekki fyrir Pétri, líkt og til stóð, neituðu að pynta Natan og voru ýmist inn 

fyrir eða úti við baðstofuna á meðan á átökunum stóð. Þrátt fyrir það hefur hlutur Agnesar verið 

gerður afar stór í skáldsögum um málið.  

                                                 
116 Gils Guðmundsson: Öldin sem leið,  bls. 93 
117 Vilhelm Vilhelmsson: Sjálfstætt fólk, bls. 148-163. Vilhelm fjallar um flótta vinnufólks úr vistum. Á 

meðan margir fengu að skipta um bæ voru öðrum ýmist hótað lögsóknum, gert að líða vandarhögg eða greiða 

sekt.  
118 Richard Lee: Historical Fiction, bls. 16 
119 Magnús Hauksson: Íslenskar samtímabókmenntir, bls. 217 
120 Vilhelm Vilhelmsson: Stílfært og sett í samhengi, bls. 17 
121 Sama heimild, bls. 17 
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Lizzie Seal segir í bók sinni Women, Murder and Feminity: Gender Represtantions of 

Women Who Kill að þegar undirskipað kyn samfélagsins, þ.e. konur, beiti ofbeldi ógni þær 

yfirskipuðu karllægu valdi og félagslegri stýringu kvenna. Konur sem myrða brjóta þannig 

gegn viðurkenndum hefðum samfélagsins, sérstaklega ef þær virðast hafa framið glæpinn 

vísvitandi eða með réttu ráði.122 Sigríður var ennþá unglingur, ung og óreynd, en Agnes var 

orðin kona og eru þær sem fremja slíka glæpi að hafna fyrirfram gefnum reglum um hvernig 

þeim „ber að haga sér.“ Þær eru því beinlínis óskiljanlegar og hættulegar samfélaginu.123  

Í þeim skáldsögum um morðbrennuna sem hér var fjallað um fellur Agnes undir 

fordómafulla staðalkvengerðir sem eru á þá leið að þær hafi frumkvæði í ástamálum og hefna 

sín grimmilega ef karlinn svíkur þær. Minna slíkar sagnir á kvenhetjur Íslendingasagnanna þar 

sem konur eggja menn til víga og eiga jafnvel hlut í dauða eiginmannanna.124 Þar að auki hefur 

sú staðreynd að Sigríði var þyrmt ef til vill veikt málstað Agnesar og gefið höfundum tilefni til 

að ímynda sér hlut hennar jafn slæman og raun ber vitni.125 

Agnes átti þó stærri þátt en Sigríður í tildrögum morðbrennunnar. Sigríður fór í samráði 

við hana að Katadal, þar sem Friðrik var búsettur og bað hann um að hætta ekki við áform sín 

en auk þess bað Agnes hann sjálf um að bana Natani þegar hún hitti hann á Ásbjarnastöðum.126 

Ekki má gleyma því að Pétur hafði ekkert til saka unnið en var engu að síður myrtur á 

hrottafullan hátt. Agnes tók líka virkan þátt í að smyrja líkin  og kveikti í baðstofunni til að 

hylja verksummerki. Samkvæmt Agnesi var eini tilgangur hennar með morðunum „hatur til 

Natans, en engin ábatavon.“127 Hvergi kemur hins vegar fram að Agnes og Natan hafi átt í 

sambandi né að hún hafi verið yfir sig ástfangin af honum, líkt og höfundar skáldsagnanna hafa 

greint frá. Eftir að Sigríður, Agnes og Friðrik játuðu verknaðinn hefur sýslumanninum ef til 

vill ekki þótt ástæða til að kafa djúpt ofan í ástæður og tildrög morðbrennunnar 

Árið 2017 var réttað í málinu á nýjan leik en sá atburður var hluti af gjörningi á vegum 

Lögfræðingafélags Íslands. Þar byggði verjandi Agnesar, Guðrún Sesselja Arnardóttir 

málsvörn sína á því að Agnes og Sigríður hafi sætt gríðarlegu heimilis- og kynferðisofbeldi af 

hálfu Natans.128 Þá var einnig talið þeim til refsimildunar að þær hafi búið við mikið harðræði 

í vistarböndum á Illugastöðum. Hinn ungi aldur Sigríðar og Friðriks var einnig tekin þeim til 

refsilækkunar en ekki Agnesar enda átti hún að hafa „vit fyrir meðákærðu, sem voru mjög ung 

                                                 
122 Seal: Women, Murder and Feminity, bls. 7 
123 Sama heimild, bls. 7 
124 Böðvar Guðmundsson o.fl.: Íslensk bókmenntasaga, bls. 68 
125 Eggert Þór Bernharðsson: Friðrik, Agnes, Sigríður og Natan, bls. 54 
126 Lögfræðingafélag Íslands: Nýr dómur í máli Agnesar, Friðriks og Sigríðar 
127 Helga Kress: Eftir hans skipun, bls. 111 
128 Lögfræðingafélag Íslands: Nýr dómur í máli Agnesar, Friðriks og Sigríðar 
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að aldri, og reyna að telja þeim hughvarf.“129 Gestur Jónsson hæstaréttarlögmaður og verjandi 

Friðriks segir að í dag yrði Natan talinn kynferðisafbrotamaður.130 Í dómsskjölunum var hins 

vegar öll áherslan lögð á að þau hafi ætlað að stela frá Natani og morðvígin hafi því verið 

auðgunarbrot.131  

Hægt er að lesa yfirheyrslur og dómsskjöl frá réttarhöldum morðbrennunnar á ýmsa vegu. 

Fræðimenn hafa velt vöngum yfir hvernig ber að túlka einstaka orð sakborninganna og hvað 

leiddi þá til að fremja þessi ódæðisverk. Þátttaka Agnesar, Friðriks og Sigríðar var mismikil en 

þó hefur hlutur Agnesar í morðunum verið gerður afar stór í gegnum tíðina, sérstaklega ef litið 

er til skáldsagnanna sem hér var fjallað um. Í sögunum túlkuðu höfundarnir hana sem konu 

sem hafi verið svikin í tryggðum og myrt ástmann sinn. Yfirheyrslur sakborninganna leiddu 

ekkert slíkt í ljós og ef til vill gæti þessi almenna túlkun á Agnesi stafað af aldri hennar og að 

hún hafi fengið dauðadóm, ólíkt Sigríði sem var náðuð.  

Í nútíma réttarfari fengi málið öðruvísi meðferð og yrði tekið tillit til þess ofbeldis sem 

vinnukonur Natans sögðust hafa liðið í vist hans. Meint ástarsamband Agnesar og Natans kom 

aldrei fram í yfirheyrslum vitna og hefur ástæða morðanna því ekki verið brennandi ást hennar 

sem breyttist í hatur.  

  

                                                 
129 Lögfræðingafélag Íslands: Nýr dómur í máli Agnesar, Friðriks og Sigríðar 
130 Aðalheiður Ámundadóttir: Baráttukonan Agnes 
131 Inga Huld Hákonardóttir: Fjarri hlýju hjónasængur, bls. 233 
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Lokaorð 

Morðbrennan á Illugastöðum er orðið eitt umtalaðasta morðmáli seinni alda ef marka má allan 

þann fjölda af bókum, sagnaþáttum og umfjöllunum sem málið hefur fengið. Hún hefur að 

sama skapi freistað marga höfunda til ítarlegri persónusköpunar og harmleikjagerðar. Þeir 

höfundar sem hér var fjallað um eiga það sameiginlegt að hafa orðið fyrir innblæstri af 

morðvígunum og ákveðið að túlka aðdraganda og ástæður þeirra.  

Skáldsögunum má í grófum dráttum skipta í tvo hluta, annars vegar eru þær þar sem ekki 

var stuðst við frumheimildir, s.s. réttarskjöl, yfirheyrslur og önnur gögn frá málinu heldur 

einungis stuðst við munnmæli og sögur. Hins vegar eru þær sögur þar sem höfundar nýttu sér 

frumheimildir. Rakið var samband Agnesar og Natans og hlutdeild hennar í morðbrennunni, 

allt frá fyrstu sögunni, Sögunni af Natani Ketilssyni, sem kom út árið 1892 til þeirrar nýjustu, 

Náðarstundar sem kom út 2013.  

Þrátt fyrir mismunandi heimildagrunn eiga sögurnar það sameiginlegt að greina frá því að 

einhverskonar kynferðis- og ástarsamband hafi verið á milli Agnesar og Natans og/eða að 

ástæða morðbrennunar megi að einhverju leyti rekja til óendurgoldinnar ástar Agnesar á 

Natani. Hlutdeild hennar í morðvígunum er gerð afar stór, allt frá því að eggja Friðrik að hætti 

fornkvenna til þess í að beinlínis leggja til Natans sjálf. Undanskilið þessu er Yfirvaldið eftir 

Þorgeir Þorgeirson, en hann fjallar að stórum hluta einnig um Múlastuldarmálið og tengir það 

að einhverju leyti við réttarhöldin vegna morðbrennunar. Í nýjustu skáldsögunni, Náðarstund 

sem kom út árið 2013, kveður við annan tón en áður þegar kemur að persónusköpun Agnesar. 

Höfundur hennar, Hannah Kent, segir að í eldri frásögnum um málið hafi henni fundist 

vanta skýringar á gjörðum Agnesar og í fyrri verkum um málið hafi oftast verið gengið út frá 

því að hún hafi verið ill að eðlisfari. Í Náðarstund kemur þessi afstaða höfundar fram með 

margbrotinni persónusköpun Agnesar. Í sögunni leggur Agnes ekki á ráðin um að drepa Natan 

heldur flækist í atburðarás morðanna þegar Friðrik  kemur vígbúinn til Illugastaða. Hún er yfir 

sig ástfanginn af Natani og minnist hans með hlýju, þrátt fyrir að hann hafi beitt hana andlegu- 

og líkamlegu ofbeldi.  

Kynferðis- og ástarsamband Natans og Agnesar er fyrirferðarmikið í þeim sögum sem 

fjallað hefur verið um hér að framan. Litið var til frumheimilda, einna helst yfirheyrslur 

sakborninganna en þar kemur hvergi fram með skýrum hætti að Agnes og Natan hafi átt í 

sambandi. Þvert á móti benda yfirheyrslurnar til þess að Agnes og Sigríður hafi þurft að þola 

ofbeldi af hálfu húsbónda síns. Fræðimenn sem hafa rýnt í frumheimildir, m.a. yfirheyrslur 
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sakborninganna benda á að orðin laspúvera og skammir sem þar koma fram gæti vísað til 

ofbeldisins sem þær liðu. 

Auk þess hafði Agnes flúið Illugastaði nokkru áður en morðin áttu sér stað. Flótti úr vist 

var algeng leið vinnufólks á þessum tíma til að vekja athygli á slæmum aðbúnaði og gæti það 

hafa átt við um flótta Agnesar. Ástæða Friðriks fyrir morðunum var hins vegar önnur. Hann 

kunni illa við Natan og ásældist peninga hans, ef marka má samtímafréttannála og drap hann 

vegna þessa. Ástæða Agnesar var hinsvegar hatur í garð Natans. Tilgangur þremenninganna 

með morðunum hefur því verið ólíkur en í réttarhöldunum var lögð aðaláhersla á að málið hefði 

verið auðgunarbrot.  

Öll er þessi saga með þeim hætti, að þó hún sé í sjálfu sér full sköpuð, þá má við hana 

endalaust spinna og geta sér til um persónur, hugsanir og örvæntingu þeirra sem málið snerti. 

Frumheimildir geta veitt mikilvæga innsýn í líf einstaklinga en túlkun á þeim verður aldrei 

endanleg. Hvergi kemur það betur í ljós en í sögu morðbrennunnar á Illugastöðum. 
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