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Ágrip 
 

Þorbjörg Sveinsdóttir (1827–1903) var ljósmóðir og kvenréttindakona. Henni leyfðist 

margt sem aðrar konur máttu ekki, eins og að tala á stjórnmálafundum þar sem aðeins 

þeir sem höfðu kosningarétt máttu kveðja sér hljóðs. Hún kom að stofnun Hins íslenzka 

kvenfélags árið 1894, sem var fyrsta kvenfélagið á Íslandi til að hafa réttindi kvenna á 

stefnuskrá sinni. Hún þótti skörungur mikill og var óhrædd við að fylgja skoðunum sínum 

eftir. Með þessari hegðun gekk hún oft þvert á hugmyndir samfélagsins um hlutverk og 

eðli kvenna, og hagaði sér að mörgu leyti ókvenlega. 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvernig á því stóð að Þorbjörgu leyfðist 

að stíga út fyrir þann ramma sem konum var markaður. Með hjálp kenninga á sviði 

kvenna- og kynjasögu, einkum um kvenleika, eru skoðaðar hugmyndir um kvenleika á 

Íslandi á nítjándu öld til þess að sjá hvernig konur þessa tíma gátu við viss skilyrði stigið 

út fyrir, eða teygt, þennan hugmyndafræðilega ramma – líkt og Þorbjörg gerði svo 

mörgum sinnum.  

Í tilviki Þorbjargar virðist það hafa verið sambland fjögurra atriða sem gerðu henni 

kleift að haga sér eins og hún gerði án þess að hljóta samfélagslegan skaða af. Þetta voru 

aldur hennar, samfélagsleg staða, hjúskaparstaða og sú staðreynd að þótt Þorbjörg hafi 

ögrað ríkjandi hugmyndum um kvenleika og „rétta“ hegðun kvenna, til dæmis framkomu 

sinni á þingmálafundum, verður ekki séð að hún hafi skrifað um þau málefni opinberlega 

í blöð, eins og ýmsar aðrar baráttukonur gerðu á þessum tíma.  
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Inngangur 

 

Þorbjörg Sveinsdóttir (1827–1903) var fædd á bænum Sandfelli í Öræfum en fluttist 

ársgömul að Mýrum í Álftaveri. Óvissa ríkir um fæðingarár hennar, vegna ónákvæmni í 

skráningu kirkjubóka og seinni tíma vatnsskemmda. Hér verður því miðað við það sem 

segir á legsteini hennar í Hólavallakirkjugarði, að hún hafi fæðst haustið 1827. Þorbjörg 

fór ung til Kaupmannahafnar að sækja nám í ljósmóðurfræðum og við komuna heim 1856 

þótti hún starfi sínu vel vaxin. Hún var vinsæl meðal verðandi mæðra bæjarins vegna 

hæfileika sinna til að hlúa að þeim á þessum tímamótum. Einnig var hún systir Benedikts 

Sveinssonar alþingismanns (um 1826–1899), og voru þau alla tíð afar samheldin. Hún 

tók þátt í hinum ýmsu pólitísku baráttumálum við hlið bróður síns, þar sem helst má nefna 

sjálfstæðismálið en þar af var stjórnarskrármálið fyrirferðamikið.1 Einnig tók hún þátt í 

stofnun Hins íslenzka kvenfélags árið 1894 og Hvítabandsins 1895.2 

Þorbjörg þótti mikill skörungur og komst upp með margt sem konum á þessum 

tíma leyfðist almennt séð ekki. Til dæmis má nefna að hún talaði á fundum þar sem aðeins 

þeir sem höfðu kosningarétt (karlmenn) máttu tala og datt engum í hug að stöðva hana. 

Líf hennar var að mörgu leyti ólíkt því lífi sem flestar samtíðakonur kennar lifðu og að 

vissu leyti er hægt að segja að hún hafi ekki fellt sig að sama kvenleika. Hún var, svo 

dæmi séu tekin, alla tíð ógift og barnlaus, skipti sér mikið af pólitík, var frökk og óhrædd 

við að viðra skoðanir sínar.3 

Markmið ritgerðarinnar er að leita svara við því af hverju Þorbjörgu leyfðist að 

stíga út fyrir hefðbundinn ramma kvenleika nítjándu aldarinnar, þegar svo margar konur 

gátu það ekki. Til þess að nálgast þetta viðfangsefni mun ég að rannsaka hugtakið 

kvenleiki og þær hugmyndir sem voru uppi um kvenleika á Íslandi á síðari hluta nítjándu 

aldar. Að auki verður kannað hvort karlleg einkenni (líkt og Þorbjörg sýndi) hafi í sumum 

tilfellum veitt konum einhvers konar virði í samfélaginu. Einnig verður rannsakað hvort 

finna megi dæmi um fleiri konur sem stigu út fyrir rammann, líkt og Þorbjörg gerði, og 

hvort það hafi verið eitthvað ákveðið sem einkenndi þessar konur. Tilgáta 

rannsóknarinnar er sú að það séu fjórir þættir sem gerðu það að verkum að Þorbjörg komst 

                                                      
1 Þorbjörg Sveinsdóttir. Minningarrit, bls. 8, 10–11. 
2 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, Ólafía, bls. 150; Páll V. G. Kolka, „Hvítabandið 70 ára“, 

Lesbók Morgunblaðsins 7. mars 1965, bls. 4. 
3 Þorbjörg Sveinsdóttir. Minningarrit, bls. 8, 10–11. 
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upp með að stíga út fyrir hefðbundinn ramma kvenleika; aldur, hjúskaparstaða, 

menningarlegt- og félagslegt auðmagn, ásamt umfangi og tegund þeirrar ögrunar sem hún 

sýndi samfélagslegum venjum. Atriðunum sem hér hafa verið talin upp er á engan hátt 

raðað eftir mikilvægi enda tel ég þau koma saman og mynda ákveðinn suðupott þar sem 

hvert og eitt atriði er nauðsynlegt til að leyfa Þorbjörgu að haga sér eins og hún gerði. 

Um Þorbjörgu hefur talsvert verið skrifað. En í flestum tilvikum byggja 

frásagnirnar á sömu heimildunum sem lýsa lífi hennar í stuttu máli. Enn er ekki til eitt 

heildstætt verk sem einungis snýst um hana. Þorbjörg er alltaf kafli í bókum annarra. Þó 

nokkuð hefur verið skrifað um fólkið í kringum hana og má þar nefna nokkrar ágætar 

ævisögur. Guðjón Friðriksson skrifaði ævisögu Einars Benediktssonar en faðir hans var 

fyrrnefndur Benedikt Sveinsson og var Þorbjörg því föðursystir Einars. Þá hefur Sigríður 

Dúna Kristmundsdóttir ritað ævisögu Ólafíu Jóhannsdóttur, fósturdóttur Þorbjargar, en 

einnig er til sjálfsævisaga Ólafíu og minningarrit skrifað að Þorbjörgu látinni. Þessi verk 

liggja til grundvallar ritgerð þessari, ásamt blaðagreinum, fundarskýrslum og fleiru því 

sem kann að koma efninu við. Kenningalegur grunnur og fræðilegt samhengi 

ritgerðarinnar byggir á rannsóknum fræðimanna líkt og Joan W. Scott, R. W. Connell, 

Mimi Schippers, Lynn Abrams, Erlu Huldu Halldórsdóttur og Sigríðar Matthíasdóttur, 

svo nokkrir séu nefndir. 

Að mörgu leyti er hægt að flokka þessa ritgerð sem ævisöguleg skrif. Hér verður 

ævi Þorbjargar þó ekki rakin frá vöggu til grafar, heldur verða einstök atriði úr lífi hennar 

skoðuð út frá sjónarhorni kyngervis og kvenleika. Ritgerðin er því undir áhrifum hinnar 

nýju ævisögu (e. new biography) sem er póstmódernísk nálgun, þar sem lögð er áhersla á 

að einstaklingar „geti átt sér margar og mismunandi sjálfsmyndir eftir því hvar þeir eru 

staddir á lífsferlinum“.4  

 Ritgerðinni er skipt upp í fjóra kafla auk inngangs- og niðurstöðukafla. Fyrsti 

kaflinn fjallar um fræðilegar undirstöður hennar, þar sem meðal annars er fjallað um 

hugtakið kvenleika og helstu hugtök og kenningar verða útskýrð. Annar kafli staðsetur 

Þorbjörgu í tíma og rúmi nítjándu aldar Reykjavíkur, þar sem hugmyndir um kvenleika 

verða kannaðar í samhengi við líf Þorbjargar. Í þriðja kafla er fjallað um dæmi þess 

                                                      
4 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Táknmynd eða einstaklingur?“, bls. 88. Sjá einnig The New 

Biography. Performing Femininity in Nineteenth-Century France, og Caine, Biography and 

History. 
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hvernig Þorbjörg hagaði sér ókvenlega í samanburði við það sem ætlast var til af konum 

hennar tíma. Fjórði og síðasti kaflinn fjallar um þrjár samtímakonur Þorbjargar sem á 

svipaðan hátt og hún stigu út fyrir ramma kvenleikans, og skoðað er hvernig tókst til hjá 

þeim.  
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1. Hugtök og kenningar 
 

1.1 Kyngervi 

 
Þessi ritgerð er unnin út frá sjónarhorni kvenna- og kynjasögu, þar sem aðaláherslan 

verður lögð á hugtökin kyngervi og kvenleika. Mest áhersla verður hér lögð á að útskýra 

kvenleika sem fyrirbæri en til þess að það sé hægt er best að byrja á örstuttri skilgreiningu 

á kyngervi (e. gender). Notkun hugtaksins sem greiningartækis innan sagnfræðinnar má 

rekja til Joan W. Scott og þekktrar greinar hennar frá 1986. Einföld skilgreining á 

hugtakinu er sú að kyngervi sé hið félagslega mótaða kyn, andstæðan við kyn (e. sex), hið 

líffræðilega mótaða kyn, það er að kyngervi sé það sem gefur líkamlegum mismun 

merkingu sem er þó breytileg eftir menningarheimum.5 Einnig hefur verið bent á að þótt 

kyngervi eigi að tákna hið félagslega kyn þá hafi félagslegir þættir einnig áhrif á hið 

líffræðilega kyn. Í þessu, sem og annarri hugtakanotkun, ber fræðimanni því ávallt að 

skilgreina hugtök sín og „staðsetja sig út frá þekkingarfræði, aðferðafræði og jafnvel 

landfræði“.6 Scott sjálf skilgreinir hugtakið á tvíþættan hátt: „Kyngervi er grunþáttur 

félagslegra tengsla, byggður á skynjuðum kynjamun, og kyngervi er frumaðferð til þess 

að tákngera valdatengsl“.7 Í ritgerðinni nýti ég mér skilgreiningu Erlu Huldu 

Halldórsdóttur úr doktorsritgerð hennar Nútímans konur en hún byggir meðal annars á 

skrifum Scott og öðrum fræðimönnum líkt og Lynn Abrams og Sigríði Matthíasdóttur, 

svo nokkrir séu nefndir:  

Í þessari rannsókn er litið á kyngervi sem félagslega og menningarlega mótaðar 

hugmyndir um kyn, karlmennsku og kvenleika og tengslin þar á milli. Þessar 

hugmyndir geta bæði birst í orðræðu fólks en einnig holdgervst í hegðun eða 

framkomu sem oftar en ekki er þá álitin eðlislæg konum eða körlum. Kyngervi 

                                                      
5 Scott, „Gender: A Useful Category“, bls. 1053; Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, 

bls. 54. 
6 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 55. 
7 Scott, „Gender: A Useful Category“, bls. 1067; “gender is a constitutive element of social 

relationships based on percieved differences between the sexes, and gender is a primary way of 

signifying relationships of power”. Þýðing frá Erlu Huldu Halldórsdóttur, Nútímans konur, bls. 

54. 
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mótast í gagnvirku sambandi stofnana, samfélags og þegna án þess þó að verða 

fast og óumbreytalegt heldur tekur það breytingum í tíma og rúmi.
8
  

Grunnhugtök kenninga um kyngervi eru kvenleiki og karlmennska. Kyngervi tákngerir 

„þau kynjuðu valdatengsl sem liggja til grundvallar hverju samfélagi“ og mótar 

sjálfsmynd manneskju. Það er, þeim félagslega eða menningarlega mun milli kynjanna 

sem kyngervi stendur fyrir er meðal annars haldið á lofti með hugmyndum um kvenleika.
9
 

 

 

1.2 Kvenleiki 

 

Kvenleiki er best útskýrður sem sá rammi viðmiða sem samfélagið setur konum hverju 

sinni um hegðun þeirra og æskilega eiginleika. Nánari skilgreining á eðli kvenleikans er 

að mestu ómöguleg, þar sem kvenleiki er hluti af orðræðu hvers tímabils fyrir sig. 

Orðræða er það ferli þar sem orð, hugtök og ímyndir eru búin til og þeim viðhaldið „með 

meðvituðum og ómeðvituðum athöfnum og yrðingum“. Þessi ómeðvitaði hluti 

orðræðunnar getur einnig verið það sem ekki er sagt, og spilar þögn í texta og tali þar 

stóran sess. Orðræða „er ekki föst stærð í stöðugum heimi [sem] endurpegla[r] heiminn á 

hlutlausan máta heldur er hún dýnamískt ferli sem er virkt í sköpun heimsins eða þess 

veruleika sem við lifum“.10 Til þess að komast að því hvað kvenleiki stendur fyrir hverju 

sinni þarf að greina þá orðræðu sem hann sprettur upp úr. Það þarf að komast að því hvaða 

reglum orðræðan fylgir ásamt því að skýra frá hvernig, og hvers vegna, þær gefa 

heiminum merkingu.11 Innan orðræðunnar má finna þrástef, sem eru síendurtekin 

mynstur orðræðunnar; það er að segja þau orð, hugmyndir og athafnir sem orðræðan 

byggist á. Kvenleiki er gott dæmi um þrástef innan orðræðu um samfélagslegt hlutverk 

kvenna á nítjándu öld; konum var ætlað að haga sér á ákveðinn hátt til þess að uppfylla 

samfélagslegt hlutverk sitt sem húsfreyjur og/eða uppalendur.12 Í orðræðu þess tímabils 

                                                      
8 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur,  bls. 56. 
9 Guðný Gústafsdóttir, „Kvenleiki sem orðræða“, bls. 1–2. 
10 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum“, bls. 178–179; Guðný Gústafsdóttir, 

„Kvenleiki sem orðræða“, bls. 6. 
11 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, bls. 356. 
12 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum“, bls. 179; Erla Hulda Halldórsdóttir, 

Nútímans konur, bls. 180, 191. 
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sem tekið er fyrir hér, æviskeið Þorbjargar, er lítið um að æskilegir eiginleikar 

kvenleikans séu taldir upp. Mun frekar má greina ókvenlega eiginleika eða hegðun í 

umræðunni.13 Í fyrirlestri sínum árið 1887 um hagi og réttindi kvenna nefndi Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir eiginleika sem hún sagði að taldir væru ókvenlegir. Fyrirlesturinn telst 

marka tímamót vegna þess að við þetta tilefni varð Bríet fyrst íslenskra kvenna til að halda 

opinberan fyrirlestur. Á meðal þeirra eiginleika sem hún taldi upp má nefna sjálfstæða 

hugsun og framkomu, að sækja fundi sem annars voru aðeins ætlaðir karlmönnum, að 

hafa áhuga á málefnum líðandi stundar, mannúðarleysi, harðstjórn og ónærgætni. Einnig 

telur hún upp nokkra eiginleika sem töldust kvenlegir, en þeir voru þó mun færri en þeir 

ókvenlegu. Þeir eiginleikar voru iðni, mannúð, umhyggjusemi og nærgætni. Við þá 

eiginleika verður stuðst í þessari ritgerð þegar rætt er um kvenlega eða ókvenlega 

eiginleika.14 

Þar sem kvenleiki er margslungið fyrirbæri er ekki furða að til voru (og eru) konur 

sem samsama sig ekki þeim kvenleikahugmyndum sem samfélagið ýtir að þeim. 

Fyrirlestur Bríetar endurspeglar einmitt óánægju hennar með viðhorf samfélagsins, þar 

sem „konur hafa varla leyfi til að hugsa eða bera hönd fyrir höfuð sjer, þótt þær megi sæta 

þeirri áreitni og mótgjörðum sem enginn karlmaður hefði þolað orðalaust, nema þær sjeu 

dæmdar frekar og ókvenlegar af almenningsálitinu“.15 Hún heldur áfram og segir:  

Það lítur svo út, sem það sje eitthvað svo óhæfilegt fyrir konur, að skapa sjer 

sjálfstæðar skoðanir og framfylgja þeim, að þær geti ekki unnið það fyrir, ef það 

skyldi þá vera álitið »ókvenlegt«. Og það má fullyrða, að þessu orði hefir fylgt 

það töframagn, sem um margar aldir hefir hneppt hugi og framkvæmdir kvenna í 

þá fjötra, sem enn eru að mestu óleystir.16 

Úr þessum orðum má sannarlega lesa álit Bríetar á hugmyndum samtíma hennar um 

kvenleika. Sá kvenleiki sem hún mótmælir hér er kvenleikinn sem ýtir undir fáfræði og 

undirgefni. Hún mótmælir því að konur séu kallaðar ókvenlegar fyrir að sýna og standa 

með sjálfstæðum skoðunum sínum. Hún telur að óttinn við að vera skilgreindar sem 

                                                      
13 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 181. 
14 Bríet Bjarnhéðinsdóttir, Fyrirlestur um hagi og rjettindi kvenna, bls. 19, 39. 
15 Bríet Bjarnhéðinsdóttir, Fyrirlestur um hagi og rjettindi kvenna, bls. 18. 
16 Bríet Bjarnhéðinsdóttir, Fyrirlestur um hagi og rjettindi kvenna, bls. 19. 
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ókvenlegar hafi heltekið konur í margar aldir og að þær hagi sér samkvæmt því. Það sýnir 

hversu sterkt taumhald hugmyndir um hlutverk og eðli kvenna hefur verið. 

 Til að skilja þetta ósamræmi og það að konur hafi ekki allar samsamað sig þessum 

kvenleika er hjálplegt að líta til kenninga og skrifa fræðimanna líkt og R. W. Connell og 

Mimi Schippers. Árið 1985 setti Connell fram ásamt samstarfsfólki sínu kenninguna um 

ráðandi karlmennsku (e. hegemonic masculinity) sem hluta af ákveðnu stigveldi 

karlmennsku og kvenleika.17 Árið 1995 gaf Connell svo út bókina Masculinities, þar sem 

hún hafði útfært kenninguna enn betur.18 Á toppi þessa stigveldis er ráðandi 

karlmennskan. Hún er byggð á þeim hugmyndum sem samfélagið hefur varðandi 

karlmennsku, en þar sem karlmennska er ákveðinn staðall þá eru ekki endilega margir 

karlmenn sem geta talist vera í þessum hópi. Hins vegar er staðallinn búinn til af 

samfélaginu og með leyfi þess. Þetta stigveldi, þar sem ráðandi karlmennska er á toppnum 

sem svo fáir geta náð, fær að lifa vegna þess að á sama tíma og ráðandi karlmennska trónir 

yfir öðrum karlmennskum, þá heldur hún við undirskipun kvenna – sem er eitthvað sem 

flestir karlmenn geta haft hagnað af. Þeir karlar sem hagnast á ráðandi karlmennsku 

tilheyra hlutdeildarkarlmennsku (e. complicit masculinity) og fyrir neðan þá í 

virðingarröðinni má finna undirskipaða karlmennsku (e. subordinated masculinity). 

Ráðandi karlmennska er afar gagnkynhneigt fyrirbæri og þar af leiðandi er stór hluti 

þeirra sem tilheyra undirskipaðri karlmennsku samkynhneigðir karlmenn.19 Þar sem allir 

kvenleikar eru skapaðir í samfélagi sem gengur út á undirskipun kvenna gagnvart körlum 

þá færir Connell rök fyrir því að enginn ráðandi kvenleiki sé til. Einkenni kvenleikans 

séu ekki þau sömu og karlmennskunnar, sem oft má þekkja út frá valdi og árásargirni. 

Hliðstætt hlutdeildarkarlmennsku má því finna styðjandi kvenleika (e. emphasized 

femininity). Hann er í raun efst í virðingarröðinni af öllum kvenleikum og ber þau 

æskilegu einkenni sem konur ættu að fylgja eftir. Að lokum er mikilvægt að minnast á 

andófskvenleika (e. resistance femininity) en hann hverfist um það að ganga gegn 

                                                      
17 Carrigan, Connell, og Lee, „Toward a New Sociology of Masculinity“. 
18 Connell, Masculinities. 
19 Connell, Masculinities, bls. 76–79; Connell og Messerschmidt, „Hegemonic masculinity“, 

bls. 832, 846. Þýðingar á hugtökum um mismunandi karlmennskur má finna í Nútímans konur. 
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undirskipun kvenna í samfélaginu og þeim hugmyndum sem samfélagið hefur um 

kvenleika.20  

Árið 2006 birti fræðikonan Mimi Schippers greinina „Recovering the feminine 

other: masculinity, femininity and gender hegemony“, þar sem hún gagnrýndi kenningu 

Connells um ráðandi karlmennskur vegna skorts á umfjöllun um kvenleikahugtakið.21 

Schippers „endurskrifar“ kenningu Connells upp að vissu marki og skilgreinir ráðandi 

karlmennsku á eftirfarandi máta: „Ráðandi karlmennska eru þeir eiginleikar sem 

skilgreindir eru karllegir og koma á fót og lögmæta stigveldi og samband milli kvenleika 

og karlmennsku, og með því tryggir ráðandi stöðu karla og undirokun kvenna“.22 Vegna 

þessarar nýju, rýmri skilgreiningar er nú hægt að gera ráð fyrir ráðandi kvenleika, sem 

Connell taldi ekki vera mögulegt. Sá kvenleiki er enn undirskipaður ráðandi 

karlmennskunni en er þó ráðandi yfir öðrum kvenleikum. Schipper kynnir þar til sögunnar 

paríu-kvenleika (e. pariah-femininities) það er að segja, ómyndar- eða úrhrakskvenleika, 

eins og Erla Hulda hefur kallað þetta fyrirbæri í doktorsritgerð sinni – sem eiginleika 

þeirra kvenna sem taka á sig einkenni ráðandi karlmennsku. Með því að taka á sig 

eiginleika ómyndarinnar verða þessar konur óæskilegar, þar sem „þegar kona er ákveðin, 

er hún ekki karlleg; hún er tík – bæði kvenleg og óæskileg“.23 Þetta er vegna þess að 

ómyndin „mengar“ samband styðjandi kvenleika og ráðandi karlmennsku og dregur þar 

af leiðandi úr undirskipun kvenna, eitthvað sem ráðandi karlmennskan getur ekki leyft að 

viðgangast.24 

 

 

                                                      
20 Connell, Gender & Power, bls. 183–188; Connell og Messerschmidt, „Hegemonic 

masculinity“, bls. 848. Þýðingar á hugtökunum um mismunandi kvenleika má finna í Nútímans 

konur.  
21 Schippers, „Recovering the feminine other“, bls. 85. 
22 Schippers, „Recovering the feminine other“, bls. 94. “Hegemonic masculinity is the qualities 

defined as manly that establish and legitimate a hierarchical and complementary relationship to 

femininity and that, by doing so, guarantee the dominant position of men and the subordination 

of women.” Skáletranir eru eftir Schipper, og tákna hennar framlag við þessa nýju skilgreiningu. 
23 Schippers, „Recovering the feminine other“, bls. 95. 
24 Gyða Margrét Pétursdóttir, „Styðjandi og mengandi kvenleiki innan áru kynjajafnréttis“, bls. 

8. Gyða Margrét kallar paríu-kvenleika „mengandi kvenleika“ í þessu samhengi, en sú 

hugtakanotkun verður ekki notuð hér.  
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1.3 Kvenleikar nítjándu aldar 

 

Færð hafa verið rök fyrir því að við lok átjándu aldar og í byrjun þeirrar nítjándu fór að 

bera meira á því í Evrópu að fólk væri skilgreint út frá kvenlegu eða karllegu eðli í stað 

félagslegrar stöðu. Þá var talað um eðli eða náttúru karla og kvenna, og voru hlutverk 

þeirra réttlætt með vísunum í líffræði.25 Þessi breyting átti rætur sínar að rekja til þess að 

samfélög Evrópu voru að þróast í átt til lýðræðis og þar með þurfti að réttlæta vald 

karlmanna yfir konum, þar sem kvenréttindastefnunni hafði vaxið fiskur um hrygg. 

Kvenréttindastefnan byggðist á jafnréttishugmyndafræði þar sem gengið var út frá því að 

konur ættu að hafa jafna stöðu á við karlmenn.26   

Til þess að komast að því hvað kvenleiki stóð fyrir á nítjándu öld er gott að skoða 

andstæðuna sem hið ókvenlega sýnir. Í fyrrnefndum fyrirlestri Bríetar Bjarnhéðinsdóttur 

ræðir hún kvenleikann og koma þar nokkuð skýrt fram hugmyndir samfélagsins um hvað 

þótti ekki vera kvenlegt þegar líða tók á öldina. Ef þær hugmyndir eru skoðaðar með 

Þorbjörgu í huga kemur í ljós að hún bjó yfir nær öllum þeim eiginleikum sem teljast 

máttu ókvenlegir. Hún mótmælti, rökræddi, sýndi drengskap, fastlyndi og sjálfstæðan 

vilja, hafði áhuga á almennum málum og pólitík og tók til máls á hinum ýmsu fundum. 

Virðist vera sem að á sama tíma og hún uppfyllir alla þá kvenlegu eiginleika sem 

samfélagið krafðist (mannúð, umhyggjusemi og nærgætni, til dæmis), þá uppfyllir 

Þorbjörg flesta þá ókvenlegu líka. Merkilegt nokk er að þeir einu ókvenlegu eiginleikar 

sem hún bjó ekki yfir, eru þeir sem höfðu heldur ekki geta talist sem eiginleikar 

karlmennskunnar, eins og mannúðarleysi, harðstjórn og ónærgætni.27 Þorbjörg hefur þá 

ekki aðeins stigið út fyrir ramma kvenleikans, heldur einnig tekið á sig karlleg einkenni 

og almennt fengið góð samfélagsleg viðbrögð fyrir.  

Það voru ekki alltaf femínískar hugmyndir sem komu í veg fyrir að konur 

samsömuðu sig þessum hugmyndum. Mikilvægt er að muna að þær kvenleikahugmyndir 

sem samfélagið hafði voru lítið annað en staðlar, sem áttu sér ekki endilega stað í 

                                                      
25 Hausen, „Family and Role-Division“, bls. 57; Sigríður Matthíasdóttir, „Karlar og viðhorf þeirra 

til kvenréttinda á Íslandi um aldamótin 1900“, bls. 35.  
26 Sigríður Matthíasdóttir, „Karlar og viðhorf þeirra til kvenréttinda á Íslandi um aldamótin 

1900“, bls. 33. 
27 Bríet Bjarnhéðinsdóttir, Fyrirlestur um hagi og rjettindi kvenna; Erla Hulda Halldórsdóttir, 

Nútímans konur, bls. 202. 
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raunveruleikanum. Til dæmis má nefna húsmóðurina sem sífellt átti að vera að hugsa um 

hag heimilisfólksins. Til mikils var ætlast af henni og oft fékk hún ekki nægar þakkir fyrir 

ef marka má Ólaf Ólafsson og fyrirlestur hans, Heimilislífið, sem haldinn var 1889. Þar 

segir Ólafur:  

Það er heimtað af þeim sumum meira enn nokkur mannlegur kraptur getur í té 

látið. Það er heimtað af þeim, að þær séu glaðar og viðmótsgóðar, blíðlyndar, 

viðfeldnar og ánægðar, þó að maðurinn sé fúllyndur, ónotalegur, dutlungasamur, 

stríðinn og stórlyndur, þó hjúin séu óþæg og hortug, þó að krakkarnir séu 

óviðráðanlegir af frekju og óhemjuskap, þó að hún taki aldrei á heilli sér ár eptir 

ár, þótt maðurinn drekki, eyði og sói öllu með óspilunarsemi, – þá á konan að vera 

jafnglöð og jafnánægð.28 

Ímynd hinnar fullkomnu húsmóður er kvenleikahugmyndum háð og að mörgu leyti má 

setja þær undir sama hattinn. Í fyrirlestrinum setur Ólafur fram hugmyndir um eðli og 

einkenni góðra húsmæðra og vísar þar meðal annars í Biblíuna sér til stuðnings.29 

Markmið fyrirlestrarins virðist vera að færa rök fyrir því að heimilið sé grundvöllur 

þjóðfélagsins og ef heimilinu sé stýrt af veikri hendi, þá hafi það slæm áhrif út í þjóðlífið. 

Þar af leiðandi sé sérstaklega slæmt ef einhver hluti heimilislífsins virki ekki sem skyldi 

og tekur hann þar meðal annars dæmi um slæmar húsmæður. Eyðslusamar eða 

hégómafullar húsmæður þóttu alls ekki góðar og voru þetta lestir sem voru skemmandi 

fyrir heimilið. Ólafur viðurkenndi að í sumum tilvikum gátu konur illa sinnt störfum 

sínum vegna bresta húsbænda sinna, þá til dæmis vegna drykkju eða eyðslusemi, og er 

það skýrt merki um að í mörgum tilvikum gat fátækt komið í veg fyrir að konur gætu 

verið kvenlegar á sama hátt og samfélagið ætlaðist til af þeim.30 Við slíkar aðstæður gátu 

húsmæðurnar ekki sinnt búinu sem skyldi og þar af leiðandi brugðust þær hlutverki sínu. 

 Í Evrópu á nítjándu öld snerist kvenleiki að miklu leyti um hlutverk kvenna innan 

heimilisins sem góðar húsmæður. Á Norðurlöndunum var þetta að mörgu leyti beintengt 

lútherskri trú en þar var það í verkahring kvenna að viðhalda réttu siðferði og trú innan 

heimilisins.31 Ungar stúlkur lærðu snemma hver þeirra verkahringur væri og að þessi 

                                                      
28 Ólafur Ólafsson, Heimilislífið, bls. 40–41. 
29 Ólafur Ólafsson, Heimilislífið, bls. 48. 
30 Ólafur Ólafsson, Heimilislífið, bls. 43–44. 
31 Abrams, The Making of Modern Woman, bls. 47.  
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staða væri þeim fyrir bestu. Þessar lexíur voru kenndar af foreldrum, hjúum, ömmum, 

öfum, frændum og frænkum, prestum og öllum þeim sem einhver áhrif gátu haft á líf 

barnanna. Ímynd nítjándu aldar húsmóðurinnar var sérstaklega skýr í hjónavígsluræðum 

þess tíma. Þar var lögð áhersla á að konan væri sköpuð af rifbeini karlmannsins og því 

væri eðlilegt að hún væri honum undirgefin.32 Brúðir áttu að vera hlýðnar, ástúðlegar, 

trúræknar og þolinmóðar. Þær áttu að gera mönnum sínum gott bú, aðstoða hann og vera 

félagsskapur hans.33 Undirgefnin sem predikuð er í þessum hjónavígsluræðum leggur 

áherslu á styðjandi kvenleika brúðanna, að þær eigi að vera manni sínum til halds og 

trausts, ásamt því að treysta ráðum og ákvörðunum hans. Karlmaðurinn hefur 

úrskurðarvaldið og konunni ber að hlýða, ella verða manni sínum til skammar.34 

 

 

1.4 Mörkin 

 

Í meistaraprófsritgerð sinni í sagnfræði ræðir Erla Hulda Halldórsdóttir meðal annars 

konur sem á einhvern hátt höguðu sér andstætt því sem samfélagið ætlaðist til af þeim. 

Þessum konum hafi eflaust verið sett mörk um hversu langt þær gátu gengið með þessa 

hegðun og þar af leiðandi veltir Erla Hulda fyrir sér hvar þau mörk hafa legið: „Ef til vill 

hafa mörkin verið dregin þar sem hið opinbera valdsvæði karlmannsins utan heimilisins 

og einkalíf heimilisins/búsins mættust. Konur hafi því gjarnan mátt sýna karlmannshug í 

þeim kvenlegu málefnum sem kröfðust kjarks og þors“.35 Áhugavert er að skoða þetta í 

tilviki Þorbjargar, sem var alla tíð ógift. Það að mörkin voru ekki til staðar á sama hátt 

fyrir Þorbjörgu er möguleg ástæða þess af hverju henni leyfðist að haga sér eins og hún 

gerði. Starf hennar sem ljósmóðir staðsetti hana á vissan hátt á hinum opinbera vettvangi 

og því virðast mörkin hafa verið önnur þegar hún átti í hlut. En hvar lágu þau þá? Líklegt 

er að ástæðan fyrir því að Þorbjörg varð aldrei að ómynd sé sú að hún barðist aldrei gegn 

kvenleikanum opinberlega, að öðru leyti en því að standa upp á opinberum fundum, en 

seinna verður fjallað um athyglisverð dæmi um óopinbera baráttu Þorbjargar gegn 

kvenleika, sem hún háði innan Hins íslenzka kvenfélags. Vissulega er hægt að segja að 

                                                      
32 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Sem einn maður“, bls. 87. 
33 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Sem einn maður“, bls. 97–98. 
34 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Sem einn maður“, bls. 87. 
35 Erla Hulda Halldórsdóttir, Þú hefðir átt að vera drengur í brók, bls. 62. 
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það megi túlka ókvenlega hegðun hennar sem mótmæli. Með þátttöku sinni í 

Elliðaármálunum svokölluðu sýndi hún af sér marga ókvenlega eiginleika, sé miðað við 

þá eiginleika sem koma fram í fyrirlestri Bríetar og hjá Ólafi Ólafssyni. Svo virðist sem 

sú hegðun hafi verið umborin (eins og verður sýnt fram á hér á eftir), vegna þess að hún 

réðist ekki gegn formgerðum samfélagsins og hugmyndum þess um hlutverk og eðli 

kvenna. 

 Þar af leiðandi er kannski hægt að segja að mörkin séu ekki aðeins staðsett þar 

sem opinbert valdsvæði karlmannsins utan heimilisins byrjar heldur líka þar sem baráttan 

gegn kvenleikanum sjálfum hefst á opinberum vettvangi. Svo lengi sem konur berjast 

ekki gegn því valdi sem heldur þeim í skefjum þá teljast þær ekki hættulegar og því engin 

þörf til að dæma þær sem samfélagslegar ómyndir.  

 

 

1.5 Einkynskerfi Laqueurs 

 

Thomas Laqueur vakti athygli á svokölluðu einkynskerfi í bók sinni Making Sex sem kom 

út árið 1990. Þar ræðir hann þær hugmyndir sem fólk hafði um kyn fram að átjándu öld 

og byggðu á þeim skilningi að karlar og konur hefðu samskonar kynfæri, nema kynfæri 

kvenna væru inn á við og þar af leiðandi ákveðin spegilmynd af karlkynskynfærunum.36 

Vegna þess að konur og karlar deildu kyni, þá mætti sjá mikið af tilfærslum eftir því sem 

hann lýsti sem lóðréttum kynjaskala, þar sem konur fóru upp skalann og tóku á sig karlleg 

einkenni og karlar fóru niður skalann og misstu sína jákvæðu eiginleika. Kynjaskalinn 

myndaði þar af leiðandi ákveðið stigveldi þar sem karllegir eiginleikar voru ákjósanlegri 

en kvenlegir eiginleikar. Á átjándu öld tók tvíkynskerfið við þessari hugsun, þar sem 

áhersla var lögð á líffræðilegan mismun kynjanna vegna tilkomu nýrra uppgötvana í 

læknavísindum. Kynjaskalinn varð láréttur samkvæmt kenningu Laqueurs þar sem karlar 

og konur urðu andstæðir pólar og gátu því ekki færst til á sama hátt og áður. Í framhaldi 

af því var þessi mismunur notaður til að réttlæta mismunandi kynhlutverk kynjanna, eins 

og hefur nú þegar verið rætt.37  Mikilvægt er þó að muna að hér ræðir Laqueur um iðnvætt 

                                                      
36 Laqueur, Making Sex, bls. 4; sjá einnig Auður Magnúsdóttir, „Móðir, kona, meyja“, bls. 84–

87. 
37 Laqueur, Making Sex, bls. 5; Auður Magnúsdóttir, „Móðir, kona, meyja“, bls. 85. 
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borgarsamfélag Evrópu og þær breytingar sem þar urðu, en Ísland var sveitasamfélag 

langt fram eftir nítjándu öld – og fram á þá tuttugustu. Því má gera ráð fyrir að hugmyndir 

í ætt við lóðrétta kynjaskalann megi finna hér á Íslandi á nítjándu öld.38    

Það er áhugavert að velta einkynskerfinu fyrir sér í tengslum við Þorbjörgu, ekki 

síst vegna þess að henni hefur margoft verið líkt við þær konur miðalda sem einkynskerfið 

á meðal annars við. Sagnfræðingurinn Auður Magnúsdóttir hefur nýtt sér hugmyndir 

Laqueurs og mátað þessar hugmyndir við miðaldakonur á Íslandi. Hún kemst að þeirri 

niðurstöðu að einkynskerfið sé nytsamleg leið til að skýra „hvers vegna sumar konur gátu 

komist í valdastöðu en aðrar ekki“.39 Að því leyti er afar áhugavert að máta þessa 

kenningu við Þorbjörgu, þar sem ekki aðeins bjó hún yfir ákveðnu valdi innan 

samfélagsins, heldur var hún einnig kölluð kvenskörungur við hin ýmsu tilefni, 

sérstaklega að henni látinni.40 Í erfiljóði, tileinkað Þorbjörgu, gefur Matthías Jochumsson 

í skyn að hún sé af íslenskum miðaldakvenskörungum komin þegar hann yrkir: 

Fyrr á öldum eldar þessir tveir 

ódauðlegan gerðu mannsins leir: 

Hildigunnar, Buðladóttur bál 

byggði grunninn undir þinni sál.41 

Hann var ekki einn um þessar lýsingar og nefna má að Ólafía, fósturdóttir Þorbjargar, 

segir „töntu“ sína hafa verið „konungsborinn kvistur af keltneskum stofni, vaxinn úr 

íslenzkri moldu. Þaðan var henni kominn þróttur, táp og andlegur eldur“.42 Mikilvægt er 

að muna að flest þau skrif sem lýsa Þorbjörgu sem kvenskörungi eru skrifuð að henni 

látinni. Þau bera því einkenni lofræðu, geta jafnvel verið ýkjukennd. Á móti kemur að 

nokkur samhljómur er í því sem er skrifað og er ljóst, líka þegar horft er til annarra 

heimilda, að Þorbjörg þótti óvenjuleg og sterk kona. Í Kvennablaðinu í janúar 1903 er 

                                                      
38 Sjá sem dæmi: Gunnar Karlsson, „Um kvenréttindavilja íslenskra sveitakarla á 19. öld“, bls. 

141. Þar segir hann að á meðal „sveitamanna 19. aldar var ekkert kapp lagt á að draga 

óyfirstíganleg mörk milli kynjanna. Í borgaralegum kreðsum var fremur lagt kapp á að skapa 

alger mörk á milli karla og kvenna sem slíkra, hvað sem leið samfélagsstöðu að öðru leyti“.  Þó 

að hér sé átt við sveitasamfélag, þá er ekki alls óvíst að í sumum tilvikum hafi þessar hugmyndir 

lifað áfram í Reykjavík. 
39 Auður Magnúsdóttir, „Móðir, kona, meyja“, bls. 91. Skáletrun er frá Auði. 
40 Þorbjörg Sveinsdóttir. Minningarrit, bls. 20; „Mannslát“, Vestri 7. febrúar 1903, bls. 51; 

„Þorbjörg Sveinsdóttir ljósmóðir“, Kvennablaðið 28. janúar 1903, bls. 1. 
41 Matthías Jochumsson, „Þorbjörg Sveinsdóttir“, Þjóðólfur 7. ágúst 1903, bls. 125. 
42 Ólafía Jóhannsdóttir, Frá myrkri til ljóss, bls. 184. 
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Þorbjörgu enn og aftur líkt við fornkonur miðalda og talin upp hin ýmsu dæmi um 

drengskap þessara kvenna. Að lokum segir höfundur minningargreinarinnar (sem gera 

má ráð fyrir að sé Bríet Bjarnhéðinsdóttir, þó að hún skrifi ekki undir nafni) að hún gæti 

séð fyrir sér að Þorbjörg hagaði sér eins og þessar konur, ef svo bæri við.43 

 Þó að Þorbjörg hafi ekki verið uppi á miðöldum er víst að hún var kvenskörungur. 

Því er nokkuð áhugavert að velta fyrir sér hegðun hennar með tilliti til einkynskerfisins. 

Ef við gefum okkur að aðeins sé til eitt kyn, og að það myndi stigveldi þar sem karlleg 

einkenni eru betur metin en kvenleg þá er augljóst að Þorbjörg hefur fært sig upp á þessum 

skala. Það má sjá af hegðun hennar, eins og hefur verið útskýrt hér fyrir framan. Hún 

segir skoðanir sínar, mætir á fundi, er sjálfstæð o.s.frv. Með þessari tilfærslu öðlast hún 

virðingu frá samfélaginu, þar sem hún tekur á sig karlleg einkenni sem þykja jákvæð.   

 

 

1.6 Kvenleiki sem gjörningur 

 

Önnur leið til að hugsa um tilfærslur eftir kynjaskalanum á borð við þær sem Laqueur 

skrifar um, er að líta á hegðun fólks sem ákveðinn gjörning. Í þeim skilningi er sjálf 

einstaklingsins skapað í gegnum gjörninga, þar sem gert er ráð fyrir því að sjálf 

einstaklinga séu mörg og mismunandi eftir samhengi þeirra aðstæðna sem 

einstaklingurinn er í.44 Sagnfræðingurinn Jo Burr Margadant ritstýrði greinasafninu The 

New Biography. Performing Femininity in Nineteenth-Century France en það inniheldur 

sex ritgerðir eftir jafn marga höfunda um franskar konur á nítjándu öld, sem allar á sinn 

hátt sviðsettu (e. performed) mismunandi útgáfur af kvenleikum á lífsleið sinni.45 

 Þær konur sem fjallað er um í ritinu sköpuðu sér sjálf sem þær vissu að samfélagið 

myndi skilja; en á sama tíma voru þetta sjálf sem myndu veita þeim frama á 

almannasviðinu. Með þessari sjálfsmyndarsköpun tókst þeim að stíga út fyrir einkasviðið 

án þess að verða að ómyndum.46 Það sama má segja um Þorbjörgu. Til dæmis, þá stígur 

hún fram á almannasviðið í kringum 1856 sem ljósmóðir og sinnir þar af leiðandi starfi 

                                                      
43 „Þorbjörg Sveinsdóttir ljósmóðir“, Kvennablaðið 28. janúar 1903, bls. 1. 
44 The New Biography, bls. 79. Í þessu samhengi er orðið „gjörningur“ notað sem 

regnhlífarhugtak yfir það sem maður gerir, hugsar, tjáir o.s.frv. 
45 The New Biography. 
46 The New Biography, bls. 1. 
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sem samfélagið á auðvelt með að samþykkja, vegna þeirra kvenlegu eiginleika sem starfið 

felur í sér. Að því leyti setur hún á svið kvenleg einkenni og hlýtur velvild fyrir. Í kringum 

1870 byrjar hún að nýta sér stöðu sína til að hafa áhrif á mál utan hennar raunverulega 

valdsvæðis; og kemst einnig upp með það vegna þess samþykkis sem samfélagið hefur 

þegar veitt henni. Þetta samþykki er þó ekki undanskilið allri hegðun, en svo virðist vera 

sem Þorbjörg gangi aldrei nógu langt til að missa þetta samþykki og það vald sem fólgið 

er í því. Betur verður fjallað um það síðar.  

 Að skapa sjálf sitt gat komið konum að notum við að stíga út fyrir einkasviðið og 

út á almannasviðið. Birtingarmynd þess gat oft tengst því að taka að sér kvenlega vinnu 

utan heimilis, en einnig tóku sumar konur sér karlleg einkenni – og þar er Þorbjörg ekki 

undanskilin. Til þess að kona gæti verið sjálfstæð og séð fyrir sér sjálf á Íslandi á þessum 

tíma var ekki margt í boði fyrir utan vinnukonustarfið. Að gerast ljósmóðir á vegum hins 

opinbera veitti konum fjárhagslegt öryggi og var því afar góður kostur tækist þeim að 

komast til náms. Það að taka á sig karlleg einkenni, eins og að sýna sjálfstæði, ákveðni 

eða áhuga á stjórnmálum, gat hins vegar verið flókið mál fyrir konur nítjándu aldar og 

var línan afar fín á milli þess að einkennin væru samþykkt eða konur álitnar ómyndir. Það 

virðist einnig sem rammi kvenleikans hafi verið nokkuð teygjanlegur, og misteygjanlegur 

eftir aðstæðum hvers og eins.  

Konur gátu orðið að ómyndum tímabundið, eða vegna ákveðins atburðar, en 

losnað undan þeim stimpli með tíð og tíma. Einnig gátu skilgreiningar samfélagsins á því 

hvað þótti æskilegt og hvað ekki breyst með árunum. Sem dæmi má nefna auknar 

áhyggjur tengdar óstöðugleika kyngervis undir lok átjándu aldar í Englandi, þar sem æ 

meira var farið að líta niður á og gagnrýna þegar fólk tók á sig eiginleika annars kyns en 

þeim hafði verið ætlað.47 Þá var færslu um Amasónurnar í Encyclopaedia Britannica frá 

1778 til dæmis breytt í þriðju útgáfu verksins árið 1797. Áður hafði stríðskonunum og 

karllegum eiginleikum þeirra verið lýst á jákvæðan máta en nú var lögð áhersla á 

villimennsku kvennanna, og að þrátt fyrir meinta styrkleika þeirra væru þær óæðri 

jafnsterkum karlmönnum.48 Þar af leiðandi er afar vandmeðfarið að skilgreina hvort þær 

konur sem stigu út fyrir ramma kvenleikans voru ómyndir eða ekki, þar sem hugmyndir 

samfélagsins geta tekið breytingum, ásamt því að kvenlegar misgjörðir gátu gleymst með 

tímanum. 

                                                      
47 Wahrman, „Percy’s Prologue“, bls. 150. 
48 Wahrman, „Percy’s Prologue“, bls. 134–135. 
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2. Þorbjörg í tíma og rúmi  

  

2.1 Skólavörðustígur 

 

Ekki skil ég nú í því, hve miklu var komið í verk heima þessi árin. Aldrei var 

nema ein vinnukona, og stundum fór hún þar að auki í kaupavinnu um sláttinn. 

Kú höfðum við, og túnið fyrir ofan Þorláksbæ, sem fóstra mín keypti, var 

margskorið upp og sléttað. Úr garðinum voru steinarnir tíndir á vorin, áður en 

farið var að stinga hann upp, og göturnar voru gerðar svo þráðbeinar og beðin 

eins slétt og kóngurinn ætti að skemmta sér við að horfa á þau. Allur mór til 

eldiviðar var tekinn upp, en þá var eitthvað af daglaunafólki til hjálpar, og 

Rannveig, þarfamanneskjan á Vegamótum, hlóð honum upp, þegar að 

heimreiðslunni kom.49  

Árið 1870 voru íbúar Reykjavíkur 2024 talsins.50 Háembættisstéttin réði flestu í bænum 

en millistéttin samanstóð af hinum ýmsu menntamönnum, iðnaðarmönnum, 

kaupmönnum og minniháttar embættismönnum. Bjó flest þetta fólk í timburhúsum í 

miðbænum.51  

Þorbjörg Sveinsdóttir bjó í litlum steinbæ á Skólavörðustíg 11. Hún gegndi 

embætti ljósmóður og tilheyrði því millistétt eða embættismannastétt bæjarins. 

Skólavörðustígurinn var ein af helstu leiðum út úr bænum á þessum tíma en efst á holtinu 

stóð skólavarðan, sem hafði verið hlaðin 1868 og sinnti hlutverki útsýnisturns.52 Á horni 

Skólavörðustígs og Bergstaðastrætis var svokölluð „Kjaftaklöpp“, þar sem menn 

söfnuðust saman og ræddu mál líðandi stundar.53 Fá hús voru við Skólavörðustíg á tíma 

Þorbjargar en gatan byggðist ekki upp fyrr en á fyrsta áratug tuttugustu aldar.54 

                                                      
49 Ólafía Jóhannsdóttir, Frá myrkri til ljóss, bls. 82. 
50 Hagskinna, bls. 66. 
51 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bls. 6–7. 
52 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bls. 3. Guðjón byggir mikið á bók Jóns Helgasonar, 

Þeir, sem settu svip á bæinn, þar sem Þorbjörg er talin sem hluti af iðnaðarmannastéttinni, sem 

getur þó varla talist rétt. Jón Helgason, Þeir, sem settu svip á bæinn, bls. 149. 
53 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bls. 150. 
54 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bls. 272. 
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Bær Þorbjargar, sem jafnan var nefndur Tobbukot, var byggður í kringum 1857. 

Húsið var um 35,7 m2 með timburveggjum og múrað með holtasteini.55 Þorbjörg, líkt og 

margir aðrir bæjarbúar, stundaði búskap að einhverju marki. Virðist vera sem hún hafi átt 

eina til tvær kýr og að minnsta kosti eina kind.56 Árið 1901 voru um 131 kýr í bænum 

(um ein kýr á hverja 50 manns) og sýnir það því að Þorbjörg hefur verið nokkuð vel sett 

fjárhagslega.57 Á sama tíma var það helst lágstéttarfólk sem átti kindur en það þótti afar 

óhentugt og jafnvel vandræðasamt þar sem lausaganga sauðfjárs var vandamál í 

Reykjavík alla nítjándu öld.58 Þorbjörg hefur fundið fyrir þessum vanda sjálf, því haustið 

1882 týnir hún kind og auglýsir eftir henni í blaðinu Skuld.59  

Á veturna var setið við tóvinnu í húsi Þorbjargar. Unnið var langt fram á nótt 

meðan landsmálin voru rædd og sat þá Þorbjörg iðulega við rokkinn og spann þráðinn.60 

Litla timburhúsið var talið „eitt af vígjum íslenzkrar menningar í höfuðstaðnum“ á sínum 

tíma en þar komu námsmenn jafnt sem stjórnmálamenn og ræddu þau mál sem efst voru 

á baugi hverju sinni.61 Undir lok nítjándu aldar byggði Þorbjörg nýtt hús á lóðinni við 

Skólavörðustíg. Það var nokkuð stærra og vandlega smíðað, en gamli steinbærinn þótti 

nokkuð lélegur. Gamla húsið var þá leigt út en þær Þorbjörg og Ólafía fluttu í 

nýbygginguna. Þá hefur verið rýmra en áður um fólkið er vandi komu sína á 

Skólavörðustíg 11.62 

 

 

 

                                                      
55 Ólafía Jóhannsdóttir, Frá myrkri til ljóss, teikningar sem eru staðsettar milli bls. 81 og 82; 

Vef. „Þorbjörg Sveinsdóttir ljósmóðir (1827–1903). Tobbukot“, Borgarsögusafn Reykjavíkur; 

Húsið var 11 álnir á lengd og 8 ¼ alin á breidd, og notast var við danska alin (62,77 cm) til 

útreikninga á fermetrum. Sjá: Gísli Gestsson, „Álnir og kvarðar“, bls. 61–62. 
56 Þórbergur Þórðarsson, Ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar I, bls. 212; Skuld 31. október 

1882, bls. 100. 
57 Eggert Þór Bernharðsson, Sveitin í sálinni, bls. 234. 
58 Eggert Þór Bernharðsson, Sveitin í sálinni, bls. 257. 
59 Skuld 31. október 1882, bls. 100. 
60 Ólafía Jóhannsdóttir, Frá myrkri til ljóss, bls. 83. 
61 Ólafía Jóhannsdóttir, Frá myrkri til ljóss, teikningar sem eru staðsettar milli bls. 81 og 82. 
62 Ólafía Jóhannsdóttir, Frá myrkri til ljóss, teikningar sem eru staðsettar milli bls. 81 og 82, 

166–167. 
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2.2 Hjónaband og fjölskylda 

 

Á nítjándu öld var hinn eðlilegi gangur lífs kvenna í Evrópu að þær myndu á endanum 

giftast. Giftingaraldur kvenna var mishár eftir því hvar í álfunni þær bjuggu. Í Norður-

Evrópu var meðalgiftingaraldur um 26 ár en 27 ár á Íslandi.63 Þrátt fyrir að það væri ætlast 

til þess að allar konur giftust þá var ákveðinn hluti kvenna sem var ætíð ógiftur (eða um 

31,4%).64 Fjöldi ógiftra kvenna var hluti af íslenskri samfélagsmynd um aldamótin 1900, 

enda hafði giftingum farið fækkandi á nítjándu öld. Ástæðan fyrir því var helst skortur á 

jarðnæði, en jarðnæði var skilyrði fyrir hjónabandi fram á tuttugustu öld hér á landi.65 

Þorbjörg var ein af þeim sem aldrei giftust. Þar sem aðal markmið kvenna á nítjándu öld 

átti að vera hjónaband, hlýtur það að hafa sett ógiftar konur í afar sérstaka stöðu. 

 Eitt einkenni fækkandi giftinga á Íslandi var fjölgun fólks í óvígðri sambúð. Svo 

virðist vera sem sambúð sem þessi hafi verið samþykkt af almenningi, mögulega vegna 

breytts viðhorfs fólks gagnvart afskiptum kirkjunnar á einkalífi fólks. Á seinni hluta 

nítjándu aldar var æ meir farið að líta á kynlíf sem einkamál fólks og þá skipti litlu máli 

hvort það var stundað utan hjónabands eða ekki, sérstaklega ef talið var að parið gæti 

framfleytt börnum sínum, ef einhver urðu.66 Þetta er samfélagsbreyting sem Þorbjörg 

virðist að öllum líkindum hafa tekið þátt í, en í sjálfsævisögu Matthíasar Jochumssonar 

segir: 

Eitt sinn, er ég var nýfluttur að Odda, kom ég til Reykjavíkur og borðaði árbít 

áður en ég fór þaðan hjá Þorbjörgu og – Benedikt Gröndal, því að þau höfðu þá 

flutt saman og skyldi hún stýra húsi hans. Annar gestur þeirra var »frúin frá 

Bíldudal«, forn vinkona mín úr Flatey, álitleg kona, gáfuð og frígeðja; hef ég 

sjaldan skemt mér betur en þann klukkutíma, því að stofan lék á þræði af fjöri og 

andríki þeirra þriggja, og tók þó út yfir glaðværð þeirra Þorbjargar og Gröndals. 

En er ég reið upp í Öskjuhlíð, greip mig þó einhver beygur, að sú Paradísarsæla 

þeirra Gröndals og Þorbjargar mundi ekki lengi endast. Urðu og leikslokin 

samsumars þau, að þau skildu samvistir; fékk Gröndal þá húsið út á 

                                                      
63 Abrams, The Making of Modern Woman, bls. 89–90; Hagskinna, bls. 156. Miðað er við árin 

1856–1860. 
64 Hagskinna, bls. 128. Miðað er við árið 1860. 
65 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 13. 
66 Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, „„Óegta börn““, bls. 56, 61–62. 
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Hlíðarhúsastíg, þar sem hann síðan bjó, en Þorbjörg fór utan og þótti geðveik um 

tíma. Þó batnaði henni það og hélt úr því fornri stöðu sinni og áliti.67 

Þorbjörg og Benedikt Gröndal giftust ekki, enda er líklegt að Þorbjörg hefði ekki viljað 

gefa eftir pólitísk réttindi sín. Með því að ganga í hjónaband hefði hún misst kosningarétt 

sinn til sveitastjórna, þar sem aðeins ekkjur og ógiftar konur sem bjuggu yfir búi höfðu 

þann rétt. Hún hefði einnig misst myndugleika sinn og orðið fjárhagslega háð Benedikt, 

þar sem aðeins ógiftar konur voru sjálfráða á þessum tíma.68 Ómögulegt er að segja hvað 

samborgurum þeirra fannst um þessa óvígðu sambúð, en vera má að staða þeirra í 

samfélaginu hafi komið í veg fyrir athugasemdir og kannski hefur haft áhrif að Þorbjörg 

var um um það bil komin af barneignaraldri og því litlar líkur á óskilgetnu barni. Hins 

vegar virðist Matthías gefa í skyn að Þorbjörg hafi komið illa út úr þessu sambandi þegar 

það endaði vorið 1884, orðið „geðveik um tíma“, svo batnað og haldið „fornri stöðu sinni 

og áliti“. Það er ekki víst hvort þessi „geðveiki“ hennar hafi tengst sambandsslitum þeirra 

beint, því að á svipuðum tímapunkti veikist Þorbjörg og þurfti að leita sér læknishjálpar 

erlendis. Virðist vera að í heimildum hafi þessi andlegu veikindi hennar runnið saman við 

þau líkamlegu veikindi sem hún átti við. Sigríður Dúna heldur því fram í ævisögu Ólafíu 

Jóhannsdóttur að þessir tveir atburðir séu skyldir, að Þorbjörg hafi flúið land vegna 

skammarinnar sem fylgdi sambandslitunum, og svo getur vel verið.69 Hins vegar var það 

ekki eina ástæðan fyrir veikindum hennar. Í sjálfsævisögu sinni segir Ólafía vissulega, og 

Sigríður Dúna vitnar til þess, að orsakir sjúkdómsins „þekkti hvorki hún né aðrir, enda 

myndi ekki hafa verið hægt að ráða bót á þeim, þótt þær hefðu verið þekktar“.70 Þetta 

virðist Sigríður Dúna túlka sem geðsjúkdóm, eða jafnvel móðursýki vegna 

sambandsslitanna. Hins vegar fær Þorbjörg sjúkdómsgreiningu þegar hún leitar til útlanda 

eftir lækningu. Hún sigldi af landi brott undir lok ársins 1884 og var í burtu í um tvö ár. 

Þá var hún greind með langvarandi miltissjúkdóm, ásamt því að sýna einkenni ofreynslu, 

vegna starfs síns.71 Þar að auki veikist hún þegar Elliðaármálin (sem betur verður fjallað 

                                                      
67 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 284. 
68 Ártöl og áfangar í sögu íslenskra kvenna, bls. 144. Ekkjur og ógiftar konur, 25 ára og eldri, 

sem áttu með sig sjálfar fengu kosningarétt til sveitastjórna árið 1882. Giftar konur bætast við 

1907. Ógiftar konur, 25 ára og eldri, urðu myndugar samkvæmt lögum frá 1861. 
69 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, Ólafía, bls. 100. 
70 Ólafía Jóhannsdóttir, Frá myrkri til ljóss, bls. 102. 
71 Ólafía Jóhannsdóttir, Frá myrkri til ljóss, bls. 104, 112. 



 22 

um seinna) eru að líða undir lok, einmitt á þessum sama tíma, og því hefur hún verið undir 

sérstaklega miklu álagi árið 1884. Sambandsslit hennar og Benedikts Gröndal hafa verið 

hluti af því, en þó ekki aðalástæðan. 

Einhleypa konan eða piparjúnkan hefur lengi verið tengd við neikvæða kvenlega 

eiginleika, eins og Sigríður K. Þorgímsdóttir hefur fjallað um í rannsóknum sínum á 

minningargreinum kvenna um aldamótin 1900. Piparjúnkan lifir án tilgangs, það er, að 

eignast og ala upp börn, og er staðsett á jaðri samfélagsins sem aukapersóna í lífum 

annarra. Sigríður skrifar: „Konan verður aldrei heil ein og sér, hún verður eingöngu 

heilsteypt persóna ef hún giftist og eignast börn.“ Í minningargreinum um ógiftar eða 

barnlausar konur sé því oft „reynt að lagfæra þessa vöntun hennar með því að tengja hana 

við annað fólk, foreldra, systkini, fósturbörn eða aðra ættingja og vini“.72 Því verður ekki 

haldið fram hér að Þorbjörg hafi upplifað vöntun í lífi sínu, en í gegnum tíðina hefur hún, 

bæði af samtímamönnum sínum sem og fræðimönnum samtímans, verið tengd við fólkið 

sem var í kringum hana. Heimildir sýna að fólkið hennar hafi verið henni mjög kært, og 

hún því. Í minningarriti um Þorbjörgu segir:  

Húsfreyjunni látnu fylgir til grafar sár og innileg kærleiksminning. Hún átti mjög 

marga vini og eigi sízt meðal smælingjanna, sem átt höfðu athvarf hjá henni. Af 

hinum nánasta ástvinahóp er bróðirinn, sem hún elskaði svo heitt og studdi svo 

vel, fyrir skemstu genginn á undan henni, en eftir stendur annar ástfólgnasti 

vinurinn, frænkan og fósturdóttirin, sem var augasteinninn hennar og yndi og 

aðstoð öll hin efri árin.73 

Í sjálfsævisögu sinni skrifar Ólafía ætíð fallega um „töntu“ sína, og lýsir því hvernig hún 

kom hlaupandi út á móti sér þegar Ólafía kom heim úr utanlandsferðum sínum, hvernig 

þær spjölluðu um þann tíma sem liðinn var á milli þess sem þær sáust síðast, og hvernig 

„þess á milli vafði hún mig að sér, og öll var hún eitt bros yfir, að ég væri komin heim 

aftur og Guð hefði gætt mín yfir öll vötnin“.74 Svipaðan fögnuð má sjá þegar Benedikt 

snýr heim frá námi sumarið 1859, sem og þegar Einar sonur hans kemur aftur til landsins 

1879. Guðjón Friðriksson lýsir því atviki á þennan hátt: „Einar stígur á land á 

                                                      
72 Sigríður K. Þorgrímsdóttir, „„Hinn þröngi hringur““, bls. 62. Skáletrun er frá Sigríði; 

Abrams, The Making of Modern Woman, bls. 90. 
73 Þorbjörg Sveinsdóttir. Minningarrit, bls. 20. 
74 Ólafía Jóhannsdóttir, Frá myrkri til ljóss, bls. 101. 
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Fischersbryggju og hleypur við fót í gegnum bæinn alla leið upp í Skólavörðuholt til 

Þorbjargar, föðursystur sinnar. Skólinn er víst alveg að byrja. Í steinbænum verða 

fagnaðarfundir. Einar á öruggt athvarf hjá töntu Þorbjörgu“.75 Þó að þetta sé auðvitað 

sviðsetning ævisagnahöfundarins, þá lýsir hún því sem heimildir bera vott um: Að 

Þorbjörgu þótti afar vænt um fjölskyldu sína. 

Minningargreinar og rit sem skrifuð voru að Þorbjörgu látinni gefa ágæta 

hugmynd um samband hennar við sína nánustu. Þar má nefna fyrrnefnd erfiljóð 

Matthíasar Jochumssonar. Fyrstu tvö erindin hljóða svo: 

Ertu dáin, aldna vina mín, –  

öskuhrúga sálarborgin þín, – 

liðin, búin þessi þunga raun? 

Þú varst eldborg, nú ert’ orðin hraun. 

 

Harða, blíða, heita, sterka sál, 

hjarta þitt var eldur, gull og stál, 

ólíkt mér, en allt eins fyrir það 

ertu gróin við minn hjartastað.76 

Matthías var ekki einn um að syrgja Þorbjörgu. Andlát hennar reyndist Ólafíu svo 

þungbært að hún þurfti að halda sig til hlés það sem eftir var vetrar til að eiga við sorgina. 

Í sjálfsævisögu sinni harmar hún það að hún hafi aldrei náð að kynnast Þorbjörgu nógu 

vel og telur sig hafa hugsað of mikið um sjálfa sig á sínum yngri árum. Mikilvægt er þó 

að muna að þegar Ólafía skrifar bók sína er hún komin á efri ár og hefur frelsast til trúar 

á Jesú Krist. Það er því líklegt að hugmyndir hennar og minningar um samband sitt við 

Þorbjörgu hafi tekið nokkrum breytingum á þeim áratugum sem liðu milli þess sem sú 

síðarnefnda dó og Ólafía gaf út endurminningar sínar.77 

 Í fyrrnefndri rannsókn sinni á minningargreinum hefur Sigríður K. Þorgrímsdóttir 

komist að því að giftum konum og ógiftum er lýst á afar svipaðan hátt. Eini munurinn sé 

að þegar giftum konum er hrósað fyrir að hugsa vel um eiginmann sinn, þá er þeim ógiftu 

                                                      
75 Guðjón Friðriksson, Einar Benediktsson. Ævisaga, bls. 19, 71. 
76 Matthías Jochumsson, „Þorbjörg Sveinsdóttir“, Þjóðólfur 7. ágúst 1903, bls. 125. Skáletrun er 

frá Matthíasi. 
77 Ólafía Jóhannsdóttir, Frá myrkri til ljóss, bls. 183–184. 
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hrósað fyrir umhyggju sína í garð foreldra og systkina, á afar líkan hátt og barnlausar 

konur eru tengdar við annað fólk. Einnig var starfi ógiftra kvenna á vinnumarkaði líkt við 

heimilislíf á einhvern hátt, þar sem þær huguðu að nemendum eða sjúklingum sínum (eins 

og í tilviki Þorbjargar) eins og börnum.78 Annadís Rúdólfsdóttir hefur einnig fjallað um 

minningargreinar kvenna í rannsóknum sínum og eru niðurstöður hennar að mörgu leyti 

svipaðar og Sigríðar. Hún telur að fjöldi barna hafi oft verið notaður sem eins konar 

„mælistika á afköst og dyggðir konunnar“, og í þeim tilvikum þar sem konur voru 

barnslausar hafi þeim verið hrósað fyrir sambönd sín við börn annars fólks. Það er að 

segja, að jafnvel barnslausar konur voru aldrei án móðureðlis í minningargreinum.79 Þá 

væri einnig hægt að greina ákveðna orðræðuhefð innan minningargreina um konur, þar 

sem lögð er áhersla á fórnfýsi kvenna gagnvart öðrum.80 

Í minningargreinum um Þorbjörgu er oftar en ekki lögð áhersla á tengingu hennar 

við Benedikt bróður sinn og hvernig hún hafði fylgt honum eftir í hinum ýmsu 

landsstjórnarmálum og verið undir hans merki. Þessi sterku tengsl þeirra systkina hafa 

eflaust gefið Þorbjörgu ákveðið félagslegt- og menningarlegt auðmagn, sem hefur gefið 

henni svigrúm til þess að vera pólitískari en ella. Þó er ekki lítið gert úr afrekum hennar 

sjálfar, þar sem ætíð er kvenfrelsisbarátta hennar nefnd líka.81 Einnig er mikil áhersla lögð 

á starf hennar sem ljósmóður og hvernig hún hafði sinnt því vel í gegnum tíðina. 

Ljósmóðurstarfið var eitt af þeim störfum sem þóttu henta konum vel, þar sem því var 

haldið fram að þar fengju þær útrás fyrir móðureðli sitt.82 Með því að sinna þessu starfi 

fengu konur eins konar kvenleika „inneign“, ef svo má að orði komast. Hægt er að færa 

rök fyrir því að Þorbjörgu hafi, að hluta til, verið skeytt við fólkið í kringum sig, til þess 

að halda á lofti hefðbundnum kvenlegum eiginleikum hennar. Þar má helst nefna 

Benedikt bróðir hennar. Mikilvægt er þó að muna að samband þeirra systkina var mjög 

náið, og að þau hafi unnið saman að mörgum málefnum og þar af leiðandi á þetta að vissu 

                                                      
78 Sigríður K. Þorgrímsdóttir, „Hinn þröngi hringur“, bls. 61–62. 
79 Annadís Greta Rúdólfsdóttir, „„Aldrei þú á aðra skyggðir““, bls. 45–46. 
80 Annadís Greta Rúdólfsdóttir, „„Aldrei þú á aðra skyggðir““, bls. 47. 
81 „Þorbjörg Sveinsdóttir yfirsetukona“, Þjóðólfur 9. janúar 1903, bls. 7; „Mannlát“, Ingólfur 

28. janúar 1903, bls. 6; Fjallkonan 13. janúar 1903, bls. 7. 
82 Sigríður K. Þorgrímsdóttir, „„Hinn þröngi hringur““, bls. 54–55. 
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leyti rétt á sér. Aftur á móti má benda á að lítið sem ekkert er minnst á Þorbjörgu í 

minningargreinum Benedikts.83  

 

 

2.3 Menntun og starf 

 

Ógiftum konum fór fjölgandi í borgarmenningu Evrópu þegar leið á nítjándu öldina, og 

má rekja eitthvað af því til þeirra áhrifa sem iðnbyltingin bar í skauti sér. Þá, samkvæmt 

kenningunni, færðist vinnan út af heimilunum, karlar gerðust fyrirvinnur og konur sátu 

eftir heima með börnin. Nema auðvitað var þetta ekki alltaf svo einfalt, því margar konur 

(giftar sem ógiftar) neyddust til að sækja vinnu utan heimilisins vegna bágrar 

fjárhagsstöðu. Staða kvenna var afar mismunandi eftir stað og stétt. Eins og áður hefur 

verið minnst á, þá var lögð áhersla á að þær veldu sér vinnu sem væri í samræmi við eðli 

þeirra en það voru störf sem snerust um umönnun, uppeldi og þjónustu.84 Þessi 

samfélagsbreyting olli því að farið var að hafa áhyggjur af þessu nýja sjálfstæði ógiftra 

kvenna og talið var að vinna utan heimilisins hlyti að ógna þeirri kvenímynd sem konur 

áttu að gangast við. Að einhverju leyti hefur sú staðreynd að þær voru margar að sinna 

hefðbundnum kvennastörfum linað þessar áhyggjur, því að á þeim vettvangi fengu þær 

að minnsta kosti útrás fyrir kveneðli sitt. Það að sinna þessum kvennastörfum seinkaði 

því að þær pipruðu, að þær yrðu bitrar og karlmannlegar.85 

Eftir því sem leið á nítjándu öldina varð kynjaskipting vinnu æ meiri, þar sem 

konum var gert að sinna vinnu sem þarfnaðist meðal annars handlagni, varkárni og 

fíngerðar.86 Þessi vaxandi kynjaskipting á vinnumörkuðum í Evrópu á sér tvíþætta 

skýringu. Í fyrsta lagi er hægt að færa rök fyrir því að skiptingin komi frá hendi 

verkamanna, sem reyndu að verja stöður sínar í nýjum iðnvæddum heimi. Í öðru lagi, 

þóttu karllæg störf ekki hæfa konum, vegna þess að þau voru of líkamleg og gætu jafnvel 

ýtt undir siðleysi kvenna. Seinni ástæðan er nátengd þeirri fyrri og hefur verið notuð sem 

                                                      
83 Sjá til dæmis: „Benedikt Sveinsson“, Þjóðólfur 8. ágúst 1899, bls. 153–154; „Benedikt 

Sveinsson alþingismaður“, Austri 21. ágúst 1899, bls. 90; „Benedikt sýslumaður Sveinsson“, 

Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi 14. október 1899, bls. 214; „Benedikt Sveinsson“, Stefnir 21. 

ágúst 1899, bls. 53; „Benedikt Sveinsson“, Fjallkonan 8. ágúst 1899, bls. 137–138. 
84 Sigríður K. Þorgrímsdóttir, „„Hinn þröngi hringur““, bls. 54–55. 
85 Sigríður K. Þorgrímsdóttir, „„Hinn þröngi hringur““, bls. 60. 
86 Abrams, The Making of Modern Woman, bls. 195. 



 26 

rök gegn því að konur sinni þeim störfum sem þær myndu annars „stela“ af 

karlmönnunum; en oft voru það störf sem konur áður sinntu, líkt og akurvinna.87 

 Mikilvægt er þó að gera sér grein fyrir því að raunveruleiki kvenna af millistétt 

og verkakvenna var afar mismunandi. Þar af leiðandi er hægt að segja að húsmæðrum 

Reykjavíkur á nítjándu öld sé hægt að skipta í tvo hópa, eftir stéttastöðu. Í fyrri hópnum 

voru húsmæður sem einungis sinntu hefðbundnum kvennastörfum á heimilum sínum, en 

í þeim seinni voru konur sem stunduðu hefðbundin heimilistörf, ásamt því að sækja vinnu 

utan heimilis. Í fyrri hópnum voru meðal annars konur embættismanna, og var Hið 

íslenzka kvenfélag stofnað af konum úr þeim hópi, og þar af leiðandi „gerðist sama sagan 

[hér] og víðast erlendis, að það voru menntaðar og efnaðar konur, sem beittu sér fyrir 

samtökum kvenna í fyrstu“.88 Þessi skipting er afar áhugaverð, hvað Þorbjörgu viðkemur, 

þar sem svo virðist sem hún falli í báða flokka. Hún vissulega tilheyrði millistétt og 

embættismannastétt, ásamt því að hafa tekið þátt í, og verið ein helsta hvatakona fyrir 

stofnun Hins íslenzka kvenfélags, en einnig sótti hún vinnu sína utan heimilisins. Hún 

starfaði ekki einungis á heimilinu en það starf sem hún vann utan þess var hins vegar í 

eðli sínu kvenlegt – að sinna fæðandi konum.  

Árið 1855, þá um 28 ára gömul, sigldi Þorbjörg til Kaupmannahafnar til að leggja 

stund á ljósmóðurfræði á fæðingarstofnun Jordemoderskolen.89 Eins og áður hefur verið 

sagt fellur ljósmóðurstarfið vel að hugmyndum um kvenleika og hefðbundin kvennastörf. 

Inntökuskilyrði Jordemoderskolens voru þau að þær konur sem sóttu þar nám ættu að 

vera giftar eða ekkjur og að þær ættu að vera mæður og hafa þar af leiðandi upplifað 

barnsfæðingu sjálfar. Þorbjörg uppfyllti hvorugt skilyrðanna þegar hún hóf sitt nám, en 

hefur greinilega ekki verið ein um það því til eru dæmi um fleiri konur í sömu stöðu sem 

stunduðu nám við skólann. Um námsár Þorbjargar, og fyrri hluta lífs hennar, er lítið vitað. 

Það er ekki fyrr en hún kemur heim til Íslands að námi loknu sem hún fer að láta að sér 

kveða í opinberu lífi Reykjavíkur og fleiri heimildir um hana eru aðgengilegar. Hins vegar 

er hægt að gera sér ágætlega í hugarlund hvernig lífið á fæðingarstofunni í 

Jordemoderskolen var. Þar bjuggu stúlkurnar með starfsfólki skólans, en þau voru um 

16–18 manns samtals. Þar höfðu ljósmóðurnemarnir sængurkonur í sinni umsjá, oft 
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88 Sigríður Th. Erlendsdóttir, „Reykvískar konur í atvinnulífinu 1880–1914“, bls. 43. 
89 Ljósmæður á Íslandi I, bls. 660. 
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nokkrar, og áttu að geta gefið kennurum sínum upplýsingar um ástand þeirra þegar þess 

var krafist. Vinnuharkan gat verið mikil og oft þurftu stúlkurnar að halda sér vakandi 

heilu næturnar til að sinna þessu starfi. Um nákvæma líðan stúlknanna er lítið að finna en 

vitað er að að minnsta kosti ein þeirra, Ragnheiður Jónsdóttir, fékk svo mikla heimþrá að 

hún gat ekki lokið námi.90 Þorbjörg útskrifaðist þann 30. apríl 1856, þá 29 ára, og var þá 

tíunda íslenska konan sem lauk prófi frá Jordemoderskolen.91  

Við komu sína heim til landsins tók hún fljótlega við starfi sem önnur af tveimur 

ljósmæðrum bæjarins, ásamt madömu Solveigu Pálsdóttur. Umdæmi þeirra var stórt og 

virðist alltaf hafa verið nóg að gera. Þorbjörg helgaði líf sitt og hjarta börnunum og 

mæðrum þeirra og voru vinnudagar hennar langir og strangir, og oft var erfitt að sjá hvar 

einn vinnudagur endaði og sá næsti byrjaði.92 Þegar heim var komið að fæðingum loknum 

sinnti Þorbjörg hefðbundnum heimilisstörfum, þvoði gólfin upp úr þremur vötnum alveg 

út í horn, reitti arfa, spann, kembdi og fleira sem féll til.93 Hér er þó gott að minna aftur á 

að þar sem þessar lýsingar koma úr sjálfsævisögu Ólafíu, sem hún skrifaði að Þorbjörgu 

látinni, er líklegt að frásögnin litist eitthvað af því. 

Líf einhleypra kvenna var að mörgu leyti erfiðara en karla, og þá sérstaklega 

fjárhagslega. Voru laun þeirra lægri og var erfiðara fyrir þær að komast aftur á réttan kjöl 

ef eitthvað bjátaði á. Voru þær þá stærsti samfélagshópurinn í Evrópu sem þáði 

fátækrahjálp, sérstaklega á efri árum.94 Þá gat til dæmis meirihluti ógiftra, aldraðra 

kvenna á Íslandi ekki staðið fyrir eigin búi, og eyddu þær því efri árum sínum sem hjú 

eða niðursetningar.95 Sem dæmi má nefna fyrrnefnd veikindi Þorbjargar sem hrjáðu hana 

milli 1884–1886. Hún var í betri stöðu heldur en margar aðrar einhleypar konur og gat 

því leitað sér lækninga utan landsteinanna. Hins vegar hafa tæplega tvö ár án vinnu mikil 

áhrif á fjárhag hverrar manneskju, og þar var Þorbjörg alls ekki undanþegin. Benedikt 

hafði miklar áhyggjur af systur sinni einni og peningalausri í Kaupmannahöfn, og of 

stoltri til að þiggja hjálp. Við heimkomuna 1886 neyddist hún til að sækja um að fá hluta 
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ljósmóðurlauna sinna greidd fyrirfram, svo að hún gæti komið undir sig fótunum.96 

Erfiðleikar einstæðra kvenna voru að miklu leyti viðurkenndir af samfélaginu, eins og sjá 

má af útfararræðu yfir amtmannsdótturinni fröken Ágústu Johnsen þegar hún lést í 

Danmörku árið 1878, en hún hafði meðan hún bjó á Íslandi unnið fyrir sér með 

barnakennslu. Hún stofnaði stúlknaskóla í Reykjavík árið 1851, sem var til húsa í 

Dillonshúsi, ásamt því að stunda einkakennslu. Það að ógiftar konur gerðust 

kennslukonur var nokkuð algengt í Evrópu á þessum tíma en á Íslandi var það óalgengara 

og var kennsla Ágústu, og systur hennar Þóru Melsteð, því einsdæmi hér á landi. Þær 

voru vel menntaðar fyrir konur á þessum tíma, og því hefur það legið vel við að hefja 

kennslu, þar sem lítið annað beið þeirra systranna en vinnumennska.97 Í útfararræðu 

Ágústu segir presturinn, sem var íslenskur og þekkti til starfa hennar hér á landi, að hún 

hafi staðið „ein í heiminum, tilneydd til að sjá fyrir sér með sinni eigin vinnu með allri 

þeirri óvissu sem svo oft fylgir kjörum einstæðra kvenna.“98 Þessi ummæli eru undir 

áhrifum þeirrar viðteknu skoðunar að aðalhlutverk kvenna á nítjándu öld hafi verið að 

giftast og eignast börn. Þar af leiðandi gæti hafa verið talið að allir þeir erfiðleikar sem 

einstæðar konur lentu í fjárhagslega, hafi verið tengdir við þá staðreynd að þær voru 

karllausar.  

 

 

2.4 Aldur 

 

Þegar Þorbjörg siglir út til náms er hún 28 ára og, eins og áður hefur komið fram, hefur 

hún þá náð meðalgiftingaraldri íslenskra kvenna. Það þarf ekki að vera að samhengi sé á 

milli þessara staðreynda, þar sem líklega hefur tekið hana lengri tíma en til dæmis 

Benedikt bróður hennar að safna peningum fyrir náminu og ferðinni, en Benedikt fór út 

þremur árum fyrr, þá 26 ára.99 Mögulegt er að þegar Þorbjörg náði þessum aldri hafi hún 

valið að fara í nám sem myndi veita henni starf og innkomu vegna þess að hún vissi að 

                                                      
96 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, Ólafía, bls. 102; BsR.Gjörðabók bæjarstjórnar Reykjavíkur 

1886–1890 II, 15. janúar 1885, bls. 276. 
97 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 110–113. Dillonshús stóð við Suðurgötu 2, en 

var flutt á Árbæjarsafn árið 1961. 
98 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 272. 
99 Guðjón Friðriksson, Einar Benediktsson. Ævisaga, bls. 17. 
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hún myndi ekki giftast (sama hvaða ástæður lágu að baki). Ekki verður þó hægt að 

staðfesta það hér, og er það því lítið meira en getgáta. Í raun var ekkert annað starf í boði 

fyrir íslenskar konur á þessum tíma sem gat veitt þeim stöðu. Ljósmæðrastéttin var fyrsta 

opinbera starfsstéttin sem bauðst konum hér á landi.100  

Þorbjörg var 29 ára þegar hún kemur heim og hefur störf sem ljósmóðir í 

Reykjavík. Árið 1868, þegar hún er 41 árs, tekur hún Ólafíu Jóhannsdóttur að sér sem 

fósturdóttur. Þá er Þorbjörg ekki aðeins komin langt yfir meðalgiftingaraldur, heldur er 

hún einnig komin yfir meðalfrjósemistímabil íslenskra kvenna, sem var um 30–39 ára.101 

Hún er þá við það að fara af barneignaraldri, og hefur staða hennar í samfélaginu breyst 

samkvæmt því. 

 Þegar konur voru komnar af barneignaraldri þá var möguleikinn á því að þær 

uppfylltu samfélagslegt hlutverk sitt sem mæður horfinn. Breytingarskeið kvenna var 

talið upphafið á elli og því var að mörgu leyti ætlast til þess að þær breyttu líferni sínu 

samkvæmt því. Læknar nítjándu aldar litu svo á að breytingarskeiðið væri ákveðin 

líkamleg „krísa“, sem væri valdur að þeim ýmsu sjúkdómum sem eldri konur fengu.102 

Margar konur litu hins vegar á breytingarskeiðið sem upphaf frelsistímabils í lífi sínu, þar 

sem þær voru lausar undan blæðingum og barneignum. Þá myndu þær jafnvel hafa tíma 

fyrir andleg málefni og almenna upphafningu.103 

 Þegar Þorbjörg tekur Ólafíu í fóstur hefur hún á vissan hátt fullnægt þörfum 

móðureðlis síns, samkvæmt hugmyndum samfélagsins. Það er einmitt á svipuðum tíma 

sem hún fer að láta að sér kveða í opinberum málum. Eins og farið verður yfir hér á eftir, 

þá hefst Elliðaármálið svokallaða um svipað leyti, og tók Þorbjörg virkan þátt í því. Um 

tuttugu árum seinna, eða um 1890, fer hún að láta á sér bera á þingmálafundum ásamt því 

að hún tekur þátt í stofnun Hins íslenzka kvenfélags árið 1894. Mögulegt er að þegar 

breytingarskeiðið leysti konur undan barneignum, hafi þær fengið samfélagslegt frelsi til 

þátttöku í opinberum málum. Skipti þá litlu máli hvort þær höfðu eignast börn eða voru 

barnlausar (eins og Þorbjörg). Þetta gæti þar af leiðandi skýrt af hverju Þorbjörg hafi 

byrjað svo seint að sinna þeim málefnum sem henni þóttu mikilvæg.  

                                                      
100 Sigríður Th. Erlendsdóttir, „Reykvískar konur í atvinnulífinu 1880–1914“, bls. 57. 
101 Ólafía Jóhannsdóttir, Frá myrkri til ljóss, bls. 65–66; Gísli Ágúst Gunnlaugsson og Ólöf 

Garðarsdóttir, „Staða aldraða á tímum þjóðfélagslegra breytinga 1880–1930“, bls. 269. 
102 Smith-Rosenberg, „Puberty to Menaupause“, bls. 65. 
103 Smith-Rosenberg, „Puberty to Menaupause“, bls. 68. 
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3. Út fyrir mörk kvenleikans 

 

3.1 Hið íslenzka kvenfélag 

 

Hinn 26. janúarm. 1894 var fundur haldinn í húsi Goodtemplara í Reykjavík. Til 

fundar þessa höfðu kvatt 8 konur í Reykjavík til þess, að koma á samskotum til 

styrktar háskóla á Íslandi. Á fundinn mættu hjer um bil 200 konur úr Reykjavík 

og af Seltjarnarnesi.104 

Svo hljóðar fundargerð stofnfundar Hins íslenzka kvenfélags. Eins og Erla Hulda 

Halldórsdóttir hefur bent á þá markaði stofnun þessa félags tímamót í íslensku samfélagi, 

annars vegar vegna þess að hér var fyrsta kvenfélagið komið fram sem hafði kvenréttindi 

að sjónarmiði. Hins vegar vegna þess að hér var „nútímakonan“ við það að stíga fram, en 

hún gerði aðrar kröfur til samfélagsins en áður.105 Almennt er talið að Þorbjörg hafi verið 

sá drifkraftur sem var á bakvið stofnun Hins íslenzka kvenfélags, en í endurminningum 

Ólafíu segir að hún hafi hvatt vinkonur sínar til að ganga í lið með sér til að koma að 

stofnun háskóla hér á landi. Það var málefni „sem varðaði þær öðrum fremur, með því að 

hér væri um að ræða velferð sona þeirra og dætra og framtíðarheill landsins“.106 Rök 

þeirra fyrir stofnun háskóla á Íslandi voru margþætt og sneru meðal annars að 

séreinkennum íslenskrar lögfræði og íslenskra sjúkdóma, miklum kostnaði fólgnum í því 

að senda pilta til Kaupmannahafnarháskóla og því að sumir þessara pilta „spilltust“ í 

höfuðborginni, og gátu meðal annars glatað þjóðernistilfinningu sinni.107 Þetta var eitt af 

þeim málum þar sem Þorbjörg fylgdi bróður sínum staðfastlega. Benedikt hafði þá í 

nokkurn tíma barist fyrir stofnun háskóla hér á landi, ásamt nokkrum öðrum 

þingmönnum.108 Mikill vilji var meðal almennings að þessu máli væri komið í 

framkvæmd en þessar 200 konur sem mættu á stofnfund kvenfélagsins, sem og allar þær 

bænaskrár sem Benedikt virðist hafa tekið við frá íslenskum stúdentum í 

Kaupmannahöfn, gefa góðar vísbendingar um það.109 Á stofnfundi kvenfélagsins voru 18 

konur (Þorbjörg meðtalin) skipaðar í nefnd sem umsjón átti að hafa með háskólamálinu. 

                                                      
104 Lbs. 971 fol. Hið íslenzka kvenfélag. Fundargerðarbók I. 
105 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 322–323. 
106 Ólafía Jóhannsdóttir, Frá myrkri til ljóss, bls. 138. 
107 Ólafía Jóhannsdóttir, „Háskólamálið“, bls. 19, 26, 27, 32. 
108 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 22. 
109 Sjá bænaskrár í Suðri 28. júlí 1883, bls. 59. 
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Dagana 27. – 29. október 1894  hélt félagið tombólu og lotterí til styrktar háskólamálinu 

og talið var að til þessarar tombólu hafi verið lagt fram meira en til nokkurrar annarrar 

tombólu sem haldin hafði verið í Reykjavík áður. Ágóði viðburðarins nam um 1763 

krónum. Þessi peningur átti að renna í svokallaðan háskólasjóð, sem var til styrktar 

konum sem myndu stunda nám við þennan fyrirhugaða háskóla. Þorbjörg virðist hafa 

talað á allflestum fundum, en það fer eftir því hver ritar fundargerð hvort fram kemur um 

hvað hún ræddi.110  

Almennt virðist henni vera umhugsað um samstöðu kvennanna og mikilvægi 

félagsins, en einnig er ljóst að hún hefur áhyggjur af því hversu fáar konur töluðu á 

fundunum. Hinn 17. janúar 1895 stingur Þorbjörg upp á að halda málfundi til að æfa 

konur félagsins í að tala um „ýmislegt“. Í mars 1896 kvartar hún aftur yfir hlédrægni 

kvennanna og „kvað þær bresta áræði, en ekki getu“. Hún bryddar aftur upp á efninu í 

nóvember sama ár, þar sem hún „hvatti konur til samheldni og til þess að vera af alvöru í 

félaginu, bað þær að tala á fundum meir en tíðkast hefði, og sagði að þær þyrftu ekki að 

veigra sér við að tala, þótt ekki væru þær mælskar“.111 Er greinilegt að Þorbjörg var ekki 

sammála þeim hugmyndum að konur eigi að vera þöglar og hlédrægar og er hér 

bersýnilega að hvetja þær til að láta reyna á hinn nokkuð teygjanlega ramma kvenleikans. 

Er hægt að túlka þetta á þann hátt að það virðist vera sem Þorbjörg sjái greinilega það 

mynstur sem kvenleikinn myndar í orðræðunni, og sýnir vilja gagnvart því að draga úr 

þeim áhrifum sem hann hefur á líf kvenna – þó ekki væri nema þegar kemur að því að tjá 

sig á kvenfélagsfundum. Hún var ekki ein um þessa gagnrýni á kvenleikann, en eins og 

áður hefur komið fram þá hafði Bríet Bjarnhéðinsdóttir meðal annars fjallað um efnið í 

fyrirlestri sínum árið 1887. Þó Hið íslenzka kvenfélag hafi ekki beint stuðlað að aukinni 

menntun kvenna (þá fyrir utan vonina um að konur fengju á endanum aðgang að Háskóla 

Íslands), þá stóð það fyrir ýmsum fræðslufundum og fyrirlestrum, sem hafa eflaust aukið 

þekkingu og sjálfstraust þeirra kvenna sem sóttu fundina.112 Þar af leiðandi voru tilraunir 

                                                      
110 Lbs. 971 fol. Hið íslenzka kvenfélag. Fundargerðarbók I. Virðist vera sem Jarþrúður 

Jónsdóttir hafi skrifað meira um ræðuefni viðstaddra en Ingibjörg Bjarnason, sem seinna tók við 

hlutverki „skrifara“. 
111 Lbs. 971 fol. Hið íslenzka kvenfélag. Fundargerðarbók I. 
112 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Fræðslu- og menntaviðleitni kvenfélaga 1870–1930“, bls. 276, 

283. 
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Þorbjargar til að fá kvenfélagskonurnar til að tala meira á fundunum ekki aðeins gagnrýni 

á kvenlegar dyggðir, heldur líka tilraun til að auka sjálfstraust þessara kvenna.  

 Kvenfélagsfundir sem þessir hér að ofan flokkast undir það sem kallast „semi-

public“, svo notað sé hugtak frá breska sagnfræðingnum Leonore Davidoff, eða hálf-

opinber vettvangur. Rými sem þessi fara að vera meira áberandi undir lok nítjándu 

aldarinnar sem leið kvenna til að taka þátt á pólitískum vettvangi innan ramma þess 

kvenleika sem þeim hefur verið settur. Þau mál sem tekin voru fyrir flokkuðust oftar en 

ekki undir „kvennamál“, tengd fjölskyldu, heilsu og velferð samfélagsins og því féllu þau 

undir þær hugmyndir sem samfélagið hafði um hlutverk kvenna á þeim tíma.113 En eins 

og áður hefur komið fram þá lét Þorbjörg sér ekki nægja hálf-opinberan vettvang. Hinn 

opinberi vettvangur hefur lengi, og var enn á tíma Þorbjargar, talinn vettvangur karla. 

Voru karlmenn höfuð heimilanna og fulltrúar þeirra út á við. Til að geta sýnt vald sitt á 

opinberum vettvangi þurftu þeir að búa yfir valdi og sjálfstæði, sem eru eiginleikar sem 

ekki allir karlar bjuggu yfir.114 Þrátt fyrir þetta voru til leiðir sem konur gátu nýtt sér til 

að taka þátt á opinberum vettvangi. Erlendis birtist þetta helst í hinum ýmsu skrifum 

þeirra, hvort sem um er að ræða sendibréf, birtar greinar eða skáldsögur, ásamt því að 

sniðganga vöru eða standa fyrir uppþotum tengdum mat. Einnig eru til dæmi um konur, 

sem á einhvern hátt tóku þátt í stjórnmálum síns tíma en hafa þó fengið litla athygli 

samtímamanna sinna, sem og sagnfræðinga.115 

 

 

3.2 „... áhugi hennar og mælskukraftur var stórveldi í þessum bæ“116 

 

Heimildir sýna að Þorbjörg var ekki hundsuð af samtímamönnum sínum er hún stóð upp 

til ræðuhalda: „Það var sjálfgefið að Þorbjörg heitin tæki til máls á fundum vorum“, segir 

í minningarritinu um hana. „Það hefði engum forseta á fundi hér í bæ haldizt það uppi, 

að neita henni um orðið, þó að beint væri svo boðað og auglýst, að kjósendur einir mættu 

þar koma og tala“.117 Greinilegt er að mikil virðing var borin fyrir henni og samfélagið 

                                                      
113 Davidoff, Worlds Between, bls. 257. 
114 Davidoff, Worlds Between, bls. 238. 
115 Davidoff, Worlds Between, bls. 240. 
116 Þorbjörg Sveinsdóttir ljósmóðir. Minningarrit, bls. 19. 
117 Þorbjörg Sveinsdóttir ljósmóðir. Minningarrit, bls. 20. 
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tilbúið til að teygja þau viðmið sem voru í gildi um hlutverk kvenna svo að hún gæti tekið 

til máls á fundum sem þessum. Hefur þetta stundum gengið aðeins lengra en menn voru 

tilbúnir til, til dæmis þegar Þorbjörg var kosin í sóknarnefnd Dómkirkjunnar sunnudaginn 

1. júní 1890 ásamt tveimur öðrum mönnum.118 Er fjallað um málið í Ísafold, þar sem segir 

að kosningin sé „sjálfsagt ógild, að því er hana [Þorbjörgu] snertir: Konur hafa að eins 

kosningarjett, en ekki kjörgengi til sveita og sóknarnefnda“.119 Björn Hjaltested 

járnsmiður, sem var nýgenginn úr nefndinni, tók hennar stað en hann hafði lent í fjórða 

sæti í kosningunum til nefndaraðila.120 Greinilegt er að þeir sem með valdið fóru voru 

ekki tilbúnir til að brjóta reglur um kjörgengi kvenna, enda nokkuð stærri biti til að kyngja 

í samanburði við að leyfa konum að tala á fundum. 

 Ræðuhöld Þorbjargar á ýmsum vettvangi virðast hafa fengið mikla athygli, og var 

sú athygli oftast nær jákvæð. Er ræðum hennar lýst sem snjöllum, mælskum og 

skörungslegum.121 Þjóðólfur segir frá þingmálafundi sem haldinn var í Reykjavík 1893, 

þar sem stjórnarskrármálið var meðal annars á dagskrá. Þar er minnst á þátttöku 

Þorbjargar, og segir: 

Þess er sannarlega vert að geta, að hinn eini kvennmaður, er fund þennan sótti, 

Þorbjörg yfirsetukona Sveinsdóttir (systir Bened. alþm.) hélt þar snjalla ræðu í 

stjórnarskrármálinu gegn þingmanninum, er vildi láta málið sofa um óákveðinn 

tíma. Luku fundarmenn lofsorði á þá ræðu með lófaklappi, eflaust ekki eingöngu 

af því, að kvennmaður átti í hlut, heldur sakir þess, hve ræðan var skorinorð og 

smellin.122 

Eins og kemur fram í titli þessa undirkafla, hefur mælskukrafti hennar verið lýst sem 

stórveldi. Virðist vera sem þessir hæfileikar hennar hafi aflað henni vinsælda, virðingar 

og jafnvel völdum. Talið var að hún gæti ráðið útkomum þingkosninga, ef hún kysi, því 

                                                      
118 ÞÍ. Kirknasafn. Seltjarnanesþing/Dómkirkjan í Reykjavík. D1 Gerðabók sóknarnefndar 

1880–1908 1. jún. 1890, bls. 28–29. 
119 „Á safnaðarfundi“, Ísafold 4. júní 1890, bls. 178. 
120 ÞÍ. Kirknasafn. Seltjarnanesþing/Dómkirkjan í Reykjavík. D1 Gerðabók sóknarnefndar 

1880–1908 1. jún. 1890, bls. 28–29. 
121 Sjá sem dæmi umfjallanir um hina ýmsu fundi tengda ýmist opnun Valhallar á Þingvöllum, 

stjórnarskrármálinu eða stjórnarbótinni: „Funda- og gistihúsið á Þingvöllum“, Þjóðólfur 26. 

ágúst 1898, bls. 157; „Þingmálafundur í Reykjavík 20. dag júním. s. l.“, Dagskrá 10. júlí 1899, 

bls. 208. 
122 „Þingmálafundur Reykvíkinga“, Þjóðólfur 30. júní 1893, bls. 119. 
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álit hennar var vegið þungt. Það hefur eflaust aukið vinsældir hennar að einhverju leyti, 

enda er ljóst að gott var að hafa hana á sínu bandi. Að kona hafi slík völd er nokkuð 

óvenjulegt og fellur utan hennar verkahrings sem kvenkyns samfélagsþegns. Þetta er því 

enn eitt dæmið um að hegðun Þorbjargar hafi verið að einhverju leyti ókvenleg en á sama 

tíma hafi hún ekki hlotið skaða af, heldur þvert á móti. Samt sem áður eru til dæmi um 

að sumir hafi ekki verið eins hrifnir af þessari hegðun hennar og aðrir.123 Sem dæmi má 

nefna umfjöllun blaðsins Nýja öldin um vígslu fundar- og gistihússins Valhallar á 

Þingvöllum. Þar er ræðu Þorbjargar lýst sem langri, ákafri og óskiljanlegri. Svo 

óskiljanlegri, segja þeir, að hún hefur varla vitað sjálf um hvað hún var að tala.124 Þetta 

er nokkuð merkilegt, því önnur blöð sem fjalla um málið eru flest öll afar jákvæð í garð 

ræðunnar og lýsa henni eins og hefur verið minnst á hér að framan.  

 Ræðuhöld hafa lengi verið nátengd karlmennskuhugmyndum, eins og 

sagnfræðingurinn Mary Beard hefur bent á í nýlegri bók sinni Women & Power. Í fyrri 

hluta bókarinnar rekur hún sögu ræðuhalda sem hluta af karllegri iðkun. Frásögnin byrjar 

í Ódysseifskviðu, þar sem Telemakkos segir móður sinni Penelópu að hætta að skipta sér 

af umræðunni og fara heldur að sinna sínum kvenlegu störfum, því „ræðuhöld mun vera 

starf karlmanna, alla karlmanna, og fyrst og fremst mitt; því valdið er mitt á þessu 

heimili“.125 Það var ekki kvenna að halda ræður, og lengi hafa raddir kvenna þótt 

„óhentugar“ til þess, þar sem þær séu meðal annars skrækar og vælandi – og þar af 

leiðandi sé óþægilegt að hlusta á þær.126 Sumir sagnaritarar úr fornöld, héldu því jafnvel 

fram að ræður og raddir kvenna hafi ekki aðeins grafið undan röddum karlkyns 

ræðuhaldara, heldur líka félagslegum og stjórnmálalegum stöðuleika ríkisins í heild.127 

Þessar hugmyndir eru á marga vegu langlífar og eru enn lifandi í dag en til dæmis hefur 

Beard sjálf orðið fyrir gagnrýni fyrir rödd sína, og ræðir hún það í bókinni.128 

                                                      
123 Þorbjörg Sveinsdóttir ljósmóðir. Minningarrit, bls. 10. 
124 „Vígsla „Valhallar““, Nýja öldin 27. ágúst 1898, bls. 253. 
125 Beard, Women & Power, bls. 4. “speech will be the business of men, all men, and of me 

most of all; for mine ist the power in this household”. 
126 Beard, Women & Power, bls. 28. 
127 Beard, Women & Power, bls. 19. 
128 Beard, Women & Power, bls. 29. Merkilegt er að ekki virðist skipta máli hvort að 

gagnrýnandinn raunverulega heyri í viðfangsefni sínu tala áður en hún sé sögð væla. Vísað var í 

„tweet“ Beard í breskri frétt þar sem hún var sögð hafa „vælt“ því sem hún hafði skrifað. 
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 Gagnrýni Nýju aldarinnar á ræðu Þorbjargar er því líklega sprottin úr þessum 

hugmyndum, og hefur höfundur greinarinnar verið óánægður með að hún tjáði sig við 

tilefni sem þetta. Mögulegt er að hann hafi verið pólitískur andstæðingur hennar (eða 

Benedikts), og því byggir hann gagnrýni sína á svona klassísku dæmi um raddir kvenna. 

Hvort þessar hugmyndir gagnrýnandans hafi verið ómeðvitaðar eða ekki er óvíst, en þær 

stangast sannarlega á við hugmyndir samfélagsins um mælskusnilld Þorbjargar. Það að 

Þorbjörgu hafi reglulega verið hrósað fyrir ræðusnilli sína er í sjálfu sér afar merkilegt í 

sambandi við viðhorf samfélaga gagnvart ræðuhöldum kvenna. Þetta er því enn annað 

dæmið um samfélagslega tilfærslu Þorbjargar á kynjaskalanum, samanber umræðuna um 

einkynskerfi Laqueur í fyrsta kafla. 

 

 

3.3 Elliðaárlaxinn 

 

Þorbjörg lifði nokkuð óhefðbundnu lífi. En það var Elliðaármálið og þátttaka hennar í 

því, sem vakti hvað mesta athygli meðal samtímamanna hennar. Í stuttu máli snerust 

þessar deilur um þvergirðingar með laxakistum sem D. Thomsen (og seinna sonur hans 

H. Th. A. Thomsen) kaupmaður setti í Elliðaárnar við jörð sína í Ártúni eftir að hafa keypt 

rétt til að veiða í ánni 1853. Olli þetta því að allur sá lax sem gekk í árnar endaði í kistum 

Thomsens, í stað þess að fara upp eftir ánni að öðrum landareignum sem þar voru. 

Benedikt, bróðir Þorbjargar, eignaðist jörðina Elliðavatn í kringum 1870 og hóf 

áveitubúskap. Öfgar í vatnsstraumi af þessum völdum gerðu það að verkum að enginn 

lax kom í gildrur Thomsens og kærði hann því Benedikt árið 1870. Tapaði hann málinu í 

undirrétti, en vann það hins vegar í landsyfirrétti 1874 og í Hæstarétti Danmerkur 1875. 

Í kjölfarið voru sett lög um friðun á laxi, þar sem óheimilt væri að veiða hann yfir 

vetrartímann, eða frá 1. september til 20. maí. Var Thomsen ósáttur með þessi nýju lög 

og hélt áfram veiði í ánum, sem sneri almenningsálitinu að miklu leyti gegn honum. Þótti 

almenningi Alþingi greinilega fara heldur hægt í þessum málum, því auk þess að senda 

inn ótalmargar áskoranir þess efnis að þvergirðingarnar yrðu fjarlægðar, fóru 

Reykvíkingar að taka lögin í sínar eigin hendur. Hópur af fólki tók sig til og braut 

laxakistur Thomsens samtals sex sinnum milli 1877 og 1880. Var þetta fólk ævinlega sótt 

til saka og gert að borga sekt fyrir, sem og málskostnað og skaðabætur til Thomsens. 

Virðist vera sem mælir Thomsens hafi fyllst eftir síðasta kistubrotið 1880, þegar hann 
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skrifar bréf til landshöfðingja, þar sem hann segist gruna bændurna sem búa upp með ánni 

og að hann telji sig beittan órétti vegna þjóðernis síns. Hann hótaði jafnframt að skrifa 

um þetta mál í dönsku blöðin. Þá var Jón Jónsson landritari skipaður rannsóknardómari 

málsins og hóf hann sakamál á hendur 33 mönnum, þar á meðal Þorbjörgu.  

Talið var að Þorbjörg hafi borið ábyrgð á mörgum kistubrotsmálum. Almennt var 

talið að Þorbjög hafi verið hinn „sýnilegi og áþreifanlegi fulltrúi“ Benedikts bróður síns 

í kistubrotsmálunum og að „allir þeir sem á einhvern hátt [voru] við málið riðnir, [voru] 

henni á einhvern hátt handgengir ... Það [voru] fortölur hennar, sem hafa ráðið flestum, 

ef ekki öllum kistubrotunum“.129 Uppi voru sögusagnir um að Þorbjörg hafi sjálf tekið 

þátt í kistubrotunum í eitt skipti, þá búin karlmannsklæðum.130 Það vakti athygli Jóns 

Helgasonar, sem skrifaði æskuminningar sínar og gaf út í bókinni Þeir, sem settu svip 

sinn á bæinn, þar sem hann setur upphrópunarmerki í lok setningarinnar um 

karlmannsklæði Þorbjargar. Dæmi eru um að konur hafi fengið hærri sektir en annars í 

sakamálum gegn sér, einungis vegna þess að þær höfðu verið klæddar karlmannsklæðum 

þegar glæpurinn var framinn. Þá var litið niður á tilraunir þeirra til að villa á sér heimildir 

á slíkan hátt.131  

Málinu lyktaði þannig fyrir Þorbjörgu að hún var tekin föst á aðfangadagskvöld 

1880 fyrir aðild sína.132 Jón Jónsson landritari bauð henni þann samning að ef hún segði 

hverjir stóðu að úrrifunum þá myndi hann sjá til þess að þvergirðingarnar yrðu fjarlægðar. 

Þorbjörg, þrátt fyrir að vera í miðjum veikindum, tók þessum samningi ekki: „Hún sagði, 

að áliti hann þvergirðingarnar ólöglegar, væri það skylda hans að fylgja réttindum. Það 

kæmi úrrifunum ekki við, og drengskap sinn seldi hún ekki Elliðaármálinu til sigurs. Hún 

tryði ekki á neinn sigur, sem svo væri unnin, og tryði engum, sem ekki fylgdi réttinum 

skilyrðislaust“. Við þetta var hún handtekin og færð í Hegningarhúsið á Skólavörðustíg. 

Þar neitaði Sigurður Jónsson fangavörður að læsa veiku yfirsetukonuna í fangaklefa, 

konuna sem hafði tekið á móti börnunum hans, en læsti hana inni í stofu sinni í staðinn.  

Um tveimur dögum seinna grípur Matthías Jochumsson í tómt á Skólavörðustíg 

11 þegar hann leitar hjálpar Þorbjargar vegna veikrar konu sinnar og nýfædds barns. Þegar 

                                                      
129 Guðmundur Daníelsson, Elliðaárnar. Paradís Reykjavíkur, bls. 28–52. Tilvísun á bls. 52. 
130 Jón Helgason, Þeir, sem settu svip á bæinn, bls. 149. Sjá einnig: Guðjón Friðriksson, Einar 

Benediktsson. Ævisaga I. 
131 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Dalasýslu. GA/1, 3. Dóma- og þingbók 1855–1868, 2. júní 1867. 
132 Lbs. ÍB. 977 8vo. Dagbækur Jóns Borgfirðings I 1860–1884. 
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hann kemst að því hvernig komið er fyrir Þorbjörgu „brýst“ hann inn til hennar, en 

Sigurður fangavörður hafði lofað því að enginn fengi að heimsækja hana án leyfis. Þar 

lofar Matthías Þorbjörgu að leysa hana úr haldi og var henni sleppt eftir að Matthías hafði 

rætt við landshöfðingjann Hilmar Finsen og talað hann á sitt mál.133 Í lok maí 1882 var 

dæmt í málinu og var Þorbjörg dæmd til að borga 40 kr. sekt eða sæta 12 daga 

fangelsisvist.134 Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar Danmerkur 1884, þar sem sektin var 

felld niður en fangelsisvistin ekki. Áður en það komst til framkvæmda náðaði konungur 

Þorbjörgu.135 

Í þessu máli virðist vera sem Þorbjörg hafi enn á ný stigið út fyrir ramma ráðandi 

kvenleika síns tíma, og með látum í þetta skiptið. Ekki aðeins tók hún á sig eiginleika sem 

teljast til ráðandi karlmennsku, samanber umfjöllun hér að ofan, heldur voru sögusagnir 

um að hún hafi farið sjálf og brotið kistur, klædd karlmannsfötum. Ef það er satt, þá var 

það eflaust stærsta „brot“ hennar gegn hinum ráðandi kvenleika samfélagsins. Mögulegt 

er að þeir dómar sem dæmdir voru gegn konum klæddum í karlmannsklæði hafi ekki 

einungis verið þyngri vegna þess að þær voru að villa á sér heimildir, heldur líka einnig 

vegna þess að þær fóru gegn ráðandi gildum samfélagsins. Með öðrum orðum að skoðanir 

þessara dómara hafi haft ómeðvitað haft áhrif á niðurstöður þeirra í málum sem þessum.  

Þó að Þorbjörgu hafi verið refsað fyrir hegðun og þátttöku sína í þessu máli með 

sektum og fangelsisvist, þá tel ég víst að kvenleiki hennar hafi ekki hlotið skaða af. Þau 

brot sem henni var refsað fyrir tengdust að mestu leyti lögum en ekki stöðlum 

samfélagsins gagnvart kvenleika. Vissulega hafði hún farið gegn hlutverki sínu sem kona 

í þessu máli, en lögsóknin snerist ekki um það. Orðspor hennar hlaut ekki skaða af þessum 

málum, heldur þvert á móti þá virðist vera sem álit almennings á henni hafi aukist, enda 

ekki skrítið þar sem almenningsálitið var almennt neikvætt gagnvart laxakistum 

Thomsens.136 

                                                      
133 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 283–284; Lbs. ÍB. 977 8vo Dagbækur 

Jóns Borgfirðings I 1860–1884. 
134 „Dómur í kistubrota-málinu“, Skuld 5, 25. maí 1882, bls. 48. 
135 Guðjón Friðriksson, Einar Benediktsson. Ævisaga I, bls. 96; Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 

Ólafía, bls. 92. Heimildum kemur ekki saman um hversu löng sú fangelsisvist átti að vera. Skjöl 

Hæstaréttar Danmerkur eru varðveitt á Þjóðskjalasafni Íslands, en þar sem smáatriði dómsins 

eru ekki mikilvæg meginefni ritgerðarinnar er óþarfi að fara dýpra í málið hér. ÞÍ. Hæstiréttur 

Danmerkur 1928 A/49-1 1884. 
136 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, Ólafía, bls. 92. 
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4. Af glysgirni, ritverkum og ómyndum 
 

Í þessum kafla verða tekin dæmi um þrjár ólíkar konur sem allar, hver á sinn hátt, teygðu 

ramma kvenleikans, ýmist með hegðun sinni í daglegu lífi eða starfi. Allar voru þær uppi 

á svipuðum tíma og Þorbjörg, og saman sýna dæmin af þessum fjórum konum viðhorf til 

kvenna, kvenleika og hvaða möguleika konur höfðu til þess að vera gerendur í eigin lífi 

undir lok nítjándu aldar þegar nútíminn hélt innreið sína, með auknum kröfum kvenna til 

samfélagsins. 

 

 

4.1 Bríet Bjarnhéðinsdóttir 

 

Fyrst er að nefna Bríeti Bjarnhéðinsdóttur (1856–1940), sem skrifaði greinina „Nokkur 

orð um menntun og rjettindi kvenna“ í Fjallkonuna 1885 og hélt fyrirlestur í 

Góðtemplarahúsinu 1887, sem var kallaður Um hagi og rjettindi kvenna, eins og rakið 

var hér að framan. Greinina skrifaði hún undir dulnefninu „Æsa“, en greinilegt er að hún 

hefur ekki verið tilbúin til að gangast við greininni á þessum tímapunkti ferils síns. Með 

skrifunum gagnrýnir hún framtaksleysi í málum er varða réttindi og menntun kvenna hér 

á landi, þegar ljóst er að það séu ein mikilvægustu málefni líðandi stundar. Segir hún 

karlmenn „halda öllu frelsi kvenna og rjettindum í helgreipum“, og að litið sé á hluti eins 

og menntun sem einkaréttindi karla: „En þrátt fyrir öll rök sín og allar mótbárur, geta þeir 

þó aldrei fært gildar ástæður fyrir þeirri skoðun sinni, að konur sjeu óhæfari til hvers 

konar framfara og menntunar en karlar, eða að þær eigi minni rjett og heimtingu til þess 

en þeir“.137 Bríet gagnrýnir upp að vissu marki þær kvenleikahugmyndir sem ríkjandi eru 

í samfélaginu, eins og til dæmis að konur þurfi ekki að hafa vit á málum er varða 

utanhússstjórn og almenn málefni, sem og að búa yfir atorkusömum vilja „og viðleitni til 

að starfa sjer og öðrum til gagns“. Þá geti:  

Enginn skynsamur maður ... látið sjer þykja nokkur kona afneita hinu kvennlega 

eðli sínu og hæfilegleikum, þótt hún vilji vera svo sjálfstæð og öðrum óháð, að 

hún geti tekið jafnan þátt í verkstjórn utanhúss og almennum viðskiptum sem 

                                                      
137 Æsa [Bríet Bjarnhéðinsdóttir], „Nokkur orð um menntun og rjettindi kvenna. Eptir unga 

stúlku í Reykjavík“, Fjallkonan 5. júní 1885, bls. 42. 
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innanhúss vinnu, og þannig komizt hjá að sjá allt með annara augum, – þótt hún 

vilji heldur styðjast við þekkingu og reynslu sjálfrar sinnar en eiga undir viti og 

góðvilja annara.138  

Hér talar Bríet fyrir því að konum séu gefnir lyklarnir að persónulegu sjálfstæði sínu – 

upp að vissu marki. Vill hún að þær geti haft vit fyrir sjálfum sér og þurfi ekki að vera 

upp á aðra (menn) komnar. Einnig tekur hún það fram, í þessari sömu grein, að konur 

megi ekki líta á það sem sína lífsköllun að giftast. Eins og áður hefur komið fram var það 

talið vera eðlilegur gangur lífs hverrar konu að hún myndi á endanum giftast og var 

uppeldi þeirra og „æfingar í kvenlegum dyggðum“ eins konar undirbúningur fyrir 

hlutverk þeirra sem húsmæður. Bríet lýsir þessu hugarfari sem „meiðandi fyrir 

sómatilfinningu þeirra“, og vill að konur geti sýnt fram á hæfileika til að vera sjálfum sér 

nógar ef enginn maður „býðst“.139 Þessi grein er gott dæmi um konu sem reynir að teygja 

á kvenleikarammanum, en þó virðist vera að ekki hafi gengið eins vel til hjá Bríeti og 

Þorbjörgu. Eins og Erla Hulda Halldórsdóttir bendir á í Nútímans konum þá er lítið um 

prentuð viðbrögð við grein „Æsu“, en bréf Bríetar til Elísabetar Sveinsdóttur vinkonu 

sinnar, konu Björns Jónssonar ritstjóra Ísafoldar, haustið 1885 gefur til kynna að 

viðbrögðin hafi almennt verið dræm. Þar segist Bríet ekki upplögð til þess að skrifa meira 

í blöðin að sinni, þar sem hún hafði fengið „óbeit“ á fyrri greininni þar sem fólk hafi efast 

um geðheilbrigði hennar vegna þeirra skrifa.140 Er greinilegt að viðbrögðin voru ekki 

jákvæð. 

 Tveimur árum seinna er hún aftur tilbúin í slaginn en þann 28. desember 1887 

heldur hún fyrrnefndan fyrirlestur. Þar er umtalsefni hennar mun meira tengt 

kvenleikanum sjálfum heldur en í greininni. Þar ræðir hún skort kvenna á „leyfi“ til að 

hugsa og segir þær þurfa að sæta alls kyns hegðun „sem enginn karlmaður hefði þolað 

orðalaust, nema þær sjeu dæmdar frekar og ókvennlegar af almenningsálitinu“.141 Þarna 

gagnrýnir hún hugmyndir samfélagsins um kvenlegar dyggðir opinberlega, sýnir 

                                                      
138 Æsa [Bríet Bjarnhéðinsdóttir], „Nokkur orð um menntun og rjettindi kvenna. Eptir unga 

stúlku í Reykjavík“, Fjallkonan 5. júní 1885, bls. 43. 
139 Æsa [Bríet Bjarnhéðinsdóttir], „Nokkur orð um menntun og rjettindi kvenna. Eptir unga 

stúlku í Reykjavík“, Fjallkonan 22. júní 1885, bls. 45. 
140 Bríet Héðinsdóttir, Strá í hreiðrið, bls. 43; Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 

198. 
141 Bríet Bjarnhéðinsdóttir, Fyrirlestur um hagi og rjettindi kvenna, bls. 18. 
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sjálfstæða hugsun og skiptir sér af málum sem ekki áttu að heyra undir svið kvenna. Það 

að konur megi ekki skapa sér sjálfstæðar skoðanir er annað mál sem hún tekur fyrir í 

fyrirlestrinum, og segir að það þyki ókvenlegt. Gagnrýnir hún kvenleikann sjálfan beint 

og segir : „[A]ð þessu orði hefur fylgt það töframagn, sem um margar aldir hefir hneppt 

hugi og framkvæmdir kvenna í þá fjötra sem enn eru að mestu óleystir“.142 Þar á hún við 

að kvenleikinn haldi aftur af konum á þann hátt að þær geti ekki myndað sér sjálfstæðar 

skoðanir, og þar af leiðandi ekki getað gagnrýnt þær hugmyndir sem samfélagið hefur um 

kvenleika og hlutverk kvenna. Kvenleikinn er sem sagt upp að vissu marki vopnið sem 

ver tilvist sína sjálfur, og taka konur fullan þátt í því að viðhalda honum. Viðbrögðin við 

þessum fyrirlestri sýna og sanna einmitt þennan síðasta punkt.  

Umfjöllun um fyrirlesturinn var birt í Fjallkonunni þann 28. mars 1888, þar sem 

meðal annars segir að málefni fyrirlestursins sé eitt af aðaláhugamálum allra menntaðra 

þjóða og að hér á landi sé „ekkert til fyrirstöðu, að konur geti fengið aukin réttindi og kost 

á menntun, nema hleypidómar alþýðu og rænuleysi kvenfólksins sjálfs“. Er greinilegt að 

ritstjóri Fjallkonunnar, Valdimar Ásmundsson (þá leynilegur kærasti, og seinna 

eiginmaður Bríetar) er að mestu sammála henni en þó er tekið fram að konur kunni ekki 

að meta eða nota þau réttindi sem þær eru nú þegar komnar með. Það er samt sem áður 

skoðun sem Bríet hefur sjálf en hennar lausn á því máli er að mennta konur, meðal annars 

til þess að þær geti gefið þessum málum skilning og athygli.143 Vill Fjallkonan meina að 

sumar konur í Reykjavík líti „á þennan fyrirlestr með dýpstu fyrirlitningu; [segja] að 

fyrirlesturinn sé reyndar að mestu vitleysa“.144 Með þessum orðum ýta þessar konur undir 

hugmyndir Bríetar um að kvenleikinn haldi konum í fjötrum óttans um að virðast 

ókvenlegar. Matthías Jochumsson kemur henni til varnar í grein sem hann skrifar í 

Fjallkonuna í ágúst 1888, þar sem hann hrósar Bríeti fyrir „gullfallegan“ fyrirlestur, sem 

                                                      
142 Bríet Bjarnhéðinsdóttir, Fyrirlestur um hagi og rjettindi kvenna, bls. 19. 
143 Sjá til dæmis: Æsa [Bríet Bjarnhéðinsdóttir], „Nokkur orð um menntun og rjettindi kvenna. 

Eptir unga stúlku í Reykjavík“, Fjallkonan 22. júní 1885, bls. 45, þar sem segir: „... aðal-orsök 

framkvæmdarleysis kvenna og ódugnaður í fjarhagslegu tilliti er fólgin í því, að þeim er aldrei 

kennt að hugsa, nje sýnt hið eðlilega samband orsaka og afleiðinga“; Einnig má nefna grein 

Guðjóns Friðrikssonar, „Konur á karlafundum“, þar sem kemur fram að íslenskar konur 

(ógiftar/ekkjur eldri en 25 ára) nýttu sér ekki kosningarétt sinn í sveitastjórn (lög frá 1882) fyrr 

en árið 1888, þegar Kristín Bjarnadóttir kaus fyrst íslenskra kvenna: Guðjón Friðriksson, 

„Konur á karlafundum“, bls. 54–59. 
144 „Bríet Bjarnhéðinsdóttir. Fyrirlestr um hagi og réttindi kvenna“, Fjallkonan 28. mars 1888, 

bls. 34. 
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fluttur var með skynsömum blæ; en það tekur hann sérstaklega fram því kvenfrelsiskonur 

öfluðu sér oft óvinsælda með of æstum flutningi á ræðum sínum. Þetta minnir sannarlega 

á umfjöllun Mary Beard um ræðuhöld kvenna, sem farið var nánar út í hér að framan. 

Hann minnist einnig á að það séu einkum konur sem helst séu á móti kvenfrelsiskonum 

samfélagsins, sem speglar umfjöllun Fjallkonunnar fyrr það sama ár.145 

Bríet hefur eflaust verið talin ókvenleg að einhverju leyti. Hún var 

kvenfrelsiskona sem barðist gegn þeim hugmyndum sem samfélagið hafði um kvenleika. 

Ljóst er að kvenfrelsiskonur hafi að einhverju leyti verið á milli tannanna á fólki. Í grein 

skrifaðri í Þjóðviljann sumarið 1887 kemur fram að einstakar konur hneykslist á 

kvenfrelsisbaráttunni og kalli þær konur sem standa fyrir henni ókvenlegar.146 Eins og 

Erla Hulda Halldórsdóttir bendir réttilega á í doktorsritgerð sinni þá er þetta afar gott 

dæmi um þá mismunandi kvenleika sem er að finna í samfélaginu. Bríet fellur þá undir 

ómyndina eða paríu-kvenleikann, en þær konur sem telja kvenfrelsisbaráttuna ókvenlega 

standa fyrir hinum styðjandi (eða ráðandi, samanber Schipper) kvenleika.147 Með því að 

fá gagnrýni sem þessa á sig og þau verk sem hún hefur unnið tekst Bríeti ekki að teygja 

ramma kvenleikans á sama hátt og Þorbjörg gerir. Í stað þess að teygjast, þá brotnar 

ramminn og Bríet verður að ómynd eða paríu um tíma. Ólíkt Þorbjörgu bjó Bríet ekki yfir 

sama félagslega og menningarlega auðmagninu sem ljósmóðurstaðan og Benedikt bróðir 

veittu, ásamt því að hún var ung og ógift. Þetta eru mögulegar skýringar á því hvernig fór 

fyrir Bríeti á þessum tíma. 

 

 

4.2 Þuríður Kúld 

 

Annað dæmi um konu sem teygði ramma kvenleikans á nítjándu öldinni er Þuríður 

Sveinbjarnardóttir Kúld (1823–1899). Hún var gift Eiríki Ólafssyni Kúld alþingismanni, 

en svo virðist vera sem talið sé að hjónaband þeirra hafi verið ófarsælt. Þuríður átti að 

hafa verið glysgjörn og eyðslusöm, og oft leiðinleg við mann sinn.148 Sögur um samband 

þeirra hafa verið skráðar af þó nokkrum einstaklingum, þar á meðal af Matthíasi 

                                                      
145 Matthías Jochumsson, „Um réttindi kvenna“, bls. 90. 
146 Vestfirzk kona, „Réttur kvenna“, Þjóðviljinn 4. júní 1887, bls. 59. 
147 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 200. 
148 Lúðvík Kristjánsson, Vestlendingar I, bls. 89. 



 42 

Jochumssyni í sjálfsævisögu hans. Þar kemur fram að Þuríður hafi oft hagað sér 

„ónotalega“ í garð eiginmanns síns, hundsað hann og sneypt.149 Einnig eru til frásagnir 

vinnumannsins Þorsteins Matthíasarsonar, sem var í vist hjá þeim um tíma, en hann segir 

að hún hafi verið Eiríki „... ákaflega erfið. Hún lá ekki í honum með nuddi eða suði, heldur 

naut færis, þá er mannmargt var í kringum þau, að skjóta að honum meinlegum örvum, 

einkum þegar hann lá svo vel við, að sem flestir hlutu að veita því athygli“. Ástæða er til 

að setja góðan fyrirvara við þessar frásagnir. Bæði er ákveðið ósamræmi milli hegðunar 

Þuríðar gagnvart eiginmanni sínum og hegðunar hennar almennt, auk þess sem konur sem 

þóttu haga sér ókvenlega voru oft hart dæmdar. En ef litið er á Þuríði sem eiginkonu í 

samanburði við hugmyndir um kvenleika á nítjándu öld, þá er bersýnilegt að hún bjó yfir 

eiginleikum sem þóttu vera ókvenlegir, á sama tíma og hún bjó ekki yfir þeim 

karlmannlegu eiginleikum sem konur gátu annars nýtt sér til framdráttar og upphafningar. 

Hún sýndi mikla ónærgætni með því að skjóta svona að eiginmanni sínum en einnig er 

hægt að segja að hún hafi gengið gegn vilja hans og þá sérstaklega með því að gefa 

pólitískum andstæðingum Eiríks upplýsingar sem hægt var að nota til að skaða feril hans, 

eins og hún átti einnig að hafa gert.150 Eitt er víst, að Þuríður hagaði sér ekki eins og til 

var ætlast af góðri eiginkonu. Fyrir því eru sjálfsagt ýmsar skýringar sem ekki er tilefni 

til að leita hér en þó má nefna þá augljósu ástæðu að hún hafi einfaldlega ekki verið 

hamingjusöm í hjónabandinu. Rétt áður en þau Eiríkur trúlofast er Þuríður trúlofuð á laun, 

en þegar Snorri Norðfjörð (seinna prestur), launkærasti hennar, fréttir af áætlunum Eiríks 

að biðja hennar, hættir hann með Þuríði. Því er ljóst að Þuríður giftist ekki þeim manni 

sem hún hefði viljað, og varla hefur það verið góð byrjun á hjónabandi.151 

Mikilvægt er að hafa í huga að jafnvel þó að Þuríður hafi reynst manni sínum 

erfið, tóku margir þeirra manna sem ræddu samband þeirra hjóna það sérstaklega fram að 

Þuríður hafi verið ágæt kona með marga góða kosti.152 Einn þeirra var Matthías 

Jochumsson, en Þuríður reyndist honum ákaflega vel. Á sínum ungdómsárum bjó 

Matthías í Flatey, líkt og þau hjónin, og tók Þuríður hann að sér til náms, enda var hún 

ein menntaðasta konan í héraðinu. Hún kenndi honum dönsku og ensku, og kom því í 

                                                      
149 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, 101. 
150 Lúðvík Kristjánsson, Vestlendingar I, bls. 90. 
151 Þórbergur Þórðarson, Ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar II, bls. 83. 
152 Lúðvík Kristjánsson, Vestlendingar I, bls. 89–90. 
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gegn að hann væri styrktur til náms.153 Í Ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar fer 

Þórbergur Þórðarson fögrum orðum um gjafmildi Þuríðar og telur þar upp nokkur 

góðverk hennar í garð þeirra sem minna máttu sín. Þar á meðal má nefna niðursetninginn 

Ingveldi. Þuríður tók gömlu konuna að sér, sá til þess að henni liði vel og keypti meðal 

annars hægindastól handa henni, sem hún setti inn í herbergið sitt. Þar sátu þær oft saman, 

og las Þuríður erlend blöð fyrir eldri konuna sem skildi þó fátt af því sem var sagt.154 Með 

þessu sýnir Þuríður fram á eiginleika sem falla undir kvenleikahugmyndir nítjándu aldar, 

meðal annars góðvild og ást á lítilmagnanum.  

Svo virðist vera sem Þuríður hafi verið slæm í skapinu, en einnig kímin og 

ákveðin: „[H]ún átti það til að kasta fram snöggyrði upp í opið geðið á mönnum, oft 

aðeins stuttri setningu, orði eða atkvæði, ef henni mislíkaði eða sá dynturinn greip hana, 

en enga sá þó reiði á henni í slíkum tilsvörum“. Að þessu leyti átti hún að hafa verið afar 

lík bróður sínum, Benedikt Gröndal.155 Að svara fyrir sig, eða að sýna fram á öndverða 

skoðun við viðmælanda, þótti ekki kvenlegt. En svo virðist sem Þuríður hafi farið sínar 

eigin leiðir í mörgu, sem einnig sést af því hvernig samband hennar og Snorra hófst. Þá 

laumaði hún að honum miða sem á var skrifuð ástarjátning og tók hún þar af leiðandi 

fyrsta sporið í þeirra sambandi, sem kalla mætti nokkuð framsækið fyrir þann tíma.156 

Hún var vel virt af vinnufólki sínu og samfélaginu.157 Virðist vera sem sumt fólk hafi ekki 

skilið glettna fyndni hennar og þar af leiðandi voru alltaf einhverjir sem ekki líkaði vel 

við hana.158 Þuríður Kúld varð samt sem áður aldrei að ómynd. Hún hagaði sér vissulega 

ekki eins og ætlast var til af konum í samfélaginu, gaf sig ekki undir eiginmaninn og sýndi 

honum ekki nægilega virðingu. Hún svaraði fyrir sig og átti það til að móðga fólk með 

orðum sínum. Á sama tíma barðist hún aldrei fyrir kvenréttindum með beinum hætti, eða 

steig út fyrir ramma kvenleikans á nokkurn máta. Hún teygir rammann á köflum en líklegt 

er að félagsleg og menningarleg staða hennar í samfélaginu hafi meðal annars verndað 

hana frá því að verða að ómynd. 

 

                                                      
153 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 101, 82, 117. 
154 Þórbergur Þórðarson, Ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar II, bls. 99. 
155 Þórbergur Þórðarson, Ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar II, bls. 86. 
156 Þórbergur Þórðarson, Ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar II, bls. 82. 
157 Þórbergur Þórðarson, Ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar II, bls. 91. 
158 Þórbergur Þórðarson, Ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar II, bls. 89. 



 44 

 

4.3 Torfhildur Hólm 

 

Að lokum verður nefnd Torfhildur Hólm rithöfundur (1845–1918). Torfhildur varði 

stærstum hluta lífs síns ógift en hún varð ekkja árið 1875, eftir eins árs hjónaband, þegar 

Jakob Hólm eiginmaður hennar lést. Nokkru seinna flutti hún til Ameríku, þar sem hún 

bjó til ársins 1889 en þá fór hún aftur til Íslands. Það var á meðan dvöl hennar í Ameríku 

stóð sem hún hóf fyrst að sinna ritstörfum.159 Við það varð Torfhildur fyrst Íslendinga til 

að lifa á ritstörfum sínum, ásamt því að vera fyrsta íslenska konan til að gefa út 

skáldsögur.160 Einnig gaf hún út blaðið Draupni, og var þá fyrst íslenskra kvenna til að 

leggja í slíka útgáfu. Draupnir kom út á árunum 1891–1908 og fjallaði til að byrja með 

um ýmiss kvennamál (líkt og mataruppskriftir, húsráð og kvenréttindi), en seinna meir 

var áherslan lögð á skáldskap.161 Sem rithöfundur fékk hún misjákvæða gagnrýni á verk 

sín, en þar sem hún var fyrsti kvenrithöfundur landsins þá snerist sú gagnrýni oft upp í 

umræður um kyn hennar. Fram að þessum degi (og jafnvel enn í dag) hafa ritdómar um 

skáldskap kvenna oft einkennst af lítillækkandi stíl, eins og bókmenntafræðingurinn 

Helga Kress hefur haldið fram, og má þar finna dulið þrástef um að verkin séu ekki nógu 

karlmannleg og að mikilvægt sé að fyrirgefa þá galla sem verkin hafa sökum þess að þau 

séu skrifuð af konum.162  

Björg Einarsdóttir gerir Torfhildi, ásamt mörgum fleiri merkum konum, góð skil 

í Úr ævi og starfi íslenskra kvenna, og verður hér að mestu leyti stuðst við þá frásögn og 

farið yfir þá gagnrýni sem hún fékk fyrir fyrstu bók sína; Brynjólfur Sveinsson biskup. 163  

Í Þjóðólfi, þann 24. júlí 1882, birtist ritdómur um Brynjólf eftir J. J. Í byrjun ritdómsins 

segir hann að það sé nýlunda hér á landi að konur gerist rithöfundar, og að það sé jafnvel 

„drottnandi sú skoðum, að það sé konum ósæmilegt að fást við ritstörf, og heyri ei til 

þeirra verksviðs“. Þó að hann eigni sér ekki beint þá skoðun sjálfur er þó líklegt að hann 

sé sama sinnis, miðað við restina af ritdóminum. Fer hann ekki fallegum orðum um 

                                                      
159 Björg Einarsdóttir, Úr ævi og starfi íslenskra kvenna I, bls. 108. 
160 Vef. Soffía Auður Birgisdóttir, „Hver var Torfhildur Hólm?“, Tímarit Máls og menningar, 9. 

október 2007. 
161 „Kvennablaðið Draupnir“, Vera, bls. 37. 
162 Helga Kress, Stúlka, bls. 44, 45. 
163 Björg Einarsdóttir, Úr ævi og starfi íslenskra kvenna I, bls. 104–125. 
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bókina, segir Torfhildi ekki ráða við efnið og eyðir síðan talsverðu púðri í að leiðrétta 

hinar ýmsu efnislegu villur sem hann segir hana hafa gert við skrifin.164 Í byrjun ágúst 

sama árs er birt aðsend grein í Ísafold, þar sem höfundur, sem kallar sig „Sanngjarn“, 

gagnrýnir pistil J. J., segir hann gera lítið úr sögunni og afbyggir þær leiðréttingar sem J. 

J. hafði komið með, og telur þær vitlausar.165 Þar af leiðandi er líklegt að J. J. hafi verið 

nokkuð ósanngjarn í gagnrýni sinni og má velta fyrir sér hvort það hafi eitthvað með það 

að gera að hann telji það ekki hæfa konu að skrifa bók sem veldur því. Hér verður hins 

vegar ekki farið út í greiningu á réttmæti gagnrýninnar á bókmenntafræðilegan máta, á 

þann hátt sem Sanngjarn og J. J. gera, heldur því velt upp hvort Torfhildur hafi brotið þau 

viðmið sem samfélagið hafði um kvenleika með skrifum sínum. Nokkuð klárt er að J. J. 

taldi ósæmandi fyrir konu að sinna ritstörfum og nokkuð ólíklegt er að hann hafi staðið 

einn að þeirri skoðun. En hvort Torfhildur hafi náð að halda sér innan rammans með því 

að teygja á honum, eða hvort hún varð að ómynd er önnur spurning. Það er ljóst að 

Sanngjarn og J. J. eru ósammála um gæði bókarinnar og Torfhildar sem rithöfundar, en 

undir lokin í pistli sínum tekur Sanngjarn fram að „það væri sannarlega órjettlátt af oss, 

ef vjer ætluðum að reyna að drepa slíkar tilraunir með vanþakklæti, og með því að heimta 

af konum þá fullkomnum, sem vjer með engum rjetti getum heimtað“.166 Með þessum 

orðum staðsetur Sanngjarn Torfhildi kyrfilega innan rammans með því að segja að engin 

leið sé fyrir hana að standa sig eins vel og karlmaður, en hún hafi samt gert gott verk 

miðað við.  

Þó að verk Torfhildar hafi oft fengið neikvæða gagnrýni á prenti, virðist vera sem 

almenningur hafi verið henni hliðhollur. Þar sem hún var fyrst Íslendinga til að verða 

atvinnurithöfundur fór hún þar af leiðandi nokkuð ótroðnar slóðir í lífi sínu. Erlendis voru 

kvenkyns rithöfundar ekki nýir af nálinni, og voru þær oft virtar og dáðar. Þar má nefna, 

Mary Shelly, Jane Austen, Thomasine Gyllenbourg og fleiri. Torfhildur virðist aldrei 

berjast beint gegn kvenleikahugmyndum samfélagsins. Það þýðir þó ekki að Torfhildur 

hafi ekki verið kvenréttindakona. Soffía Auður Birgisdóttir hefur fært rök fyrir því að 

Torfhildur hafi verið „einn helsti málsvari kvenréttinda á Íslandi“, og setur hana í hóp 

                                                      
164 J. J., „Nýjar bækur. Brynjólfur Sveinsson byskup“, Þjóðólfur 24. júlí 1882, bls. 64–65. 
165 Sanngjarn, „Nokkur orð um ritdóm J. J. um skáldsöguna „Brynjólf Sveinsson biskups““, 

Ísafold 5. ágúst 1882, bls. 74–75. 
166 Sanngjarn, „Nokkur orð um ritdóm J. J. um skáldsöguna „Brynjólf Sveinsson biskups““, 

Ísafold 5. ágúst 1882, bls. 76. 
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með Bríeti Bjarnhéðinsdóttur.167 Meginverk Torfhildar snerust ekki um konur eða 

kvenréttindi. Það er helst í styttri skáldsögum hennar sem mætti greina einhvers konar 

hugsjónir um hjónabandið og samskipti kynjanna. Þær hugmyndir Torfhildar ganga aldrei 

langt en Soffía Auður segir Torfhildi hafa skort „djörfung og uppreisnaranda“ til að skapa 

kvenfrelsishetju sem gæti ögrað viðhorfum samfélagsins.168 

Hér verður því tekin sú afstaða að Torfhildur sé ein þeirra kvenna sem komust 

upp með að teygja ramma kvenleikans án þess að verða að ómynd. Hennar ókvenlega 

hegðun birtist helst í starfsvali hennar, þar sem hún fór ótroðnar slóðir og fylgdi ekki 

uppskrift samfélagsins að því hvernig líf konur ættu að skapa sér, eins og Soffía Auður 

orðar vel:  

Torfhildur var brautryðjandi á sínu sviði og fór óhikað inn á „svið karlmanna“, en 

hún gerði það ekki af uppreisnarhug. Verk hennar eru fyrst og fremst siðferðisleg 

eðlis, henni virðist hafa legið meira á hjarta að bæta siðferði og trúarlíf landa sinna 

en að koma á framfæri róttækum hugmyndum um kvenfrelsi.169 

 

 

4.4 Samanburður 

 

Þessi dæmi sýna okkur að samfélagið var að breytast undir lok nítjándu aldar, en þó ekki 

eins hratt og sumar konur vildu. Þær gátu farið að láta meira að sér kveða í opinberum 

málum, en það skipti máli hvernig þær gerðu það varðandi það hvort þær fengu 

samfélagslegt samþykki eða ekki. Í tilviki Bríetar Bjarnhéðinsdóttur, þá var samfélagið 

ekki tilbúið til að taka við þeim miklu breytingum sem hún kallaði á, og þar af leiðandi 

fékk fyrirlesturinn og greinin hennar bæði jákvæða og neikvæða dóma. Þessir dómar 

einkenndust af hugmyndum um að hún hafi stigið of langt út fyrir þau mörk sem 

samfélagið hafði um hlutverk og eðli kvenna. Hún fékk þó líka jákvæða dóma frá 

frjálslyndum körlum samfélagsins, eins og til dæmis Matthíasi Jochumssyni. Þuríður 

Kúld hagaði sér að mörgu leyti ekki eins og til var ætlast af henni, en hún þótti hins vegar 

afar gjafmild og góð kona. Hegðun hennar var meðal annars óhefðbundin á þá vegu að 

                                                      
167 Sögur íslenskra kvenna 1879–1960, bls. 916. 
168 Sögur íslenskra kvenna 1879–1960, bls. 920. 
169 Sögur íslenskra kvenna 1879–1960, bls. 920. 
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hún svaraði fyrir sig og brá fyrir sig beittum húmor. Hún var sögð vond í garð eiginmanns 

síns sem hefur mögulega stafað af óhamingju í hjónabandinu, en þó er erfitt að segja til 

um það. Að lokum var Torfhildur sjálfstæð kona, sem var mest allt sitt líf ógift. Hún fór 

ótroðnar slóðir í lífi sínu og varð fyrsti íslenski atvinnurithöfundurinn. Hún flytur til 

Ameríku, þar sem hún sér fram á betri möguleika þar en hér heima, og getur það gefið í 

skyn ákveðna óánægju tengdri ástandinu hér og möguleikum á vettvangi ritstarfa.  

 Þorbjörg Sveinsdóttir barðist aldrei beint gegn hugmyndum samfélagsins um 

kvenleika opinberlega, líkt og Bríet gerði. Hún var alla tíð ógift og þar af leiðandi átti hún 

ekki í stormasömu sambandi við eiginmann sinn, eins og í tilfelli Þuríðar. Þar af leiðandi 

var Þorbjörg mun sjálfstæðari lagalega og félagslegra séð, sem að mörgu leyti hefur leyft 

henni að lifa því lífi sem hún lifði. Hún steig út á opinberan vettvang sem ljósmóðir en 

þar sem það starf þótti kvenlegt hlaut hún einungis lof fyrir, á sama tíma og Torfhildur 

þurfti að berjast fyrir tilvist sinni sem fyrsti íslenski atvinnurithöfundurinn. Þorbjörg lét 

að sér kveða opinberlega á fundum, þar sem hún hélt ræður, þvert gegn reglum 

samfélagsins. Vegna stöðu hennar í samfélaginu bjó hún yfir pólitísku valdi og áhrifum, 

sem gerðu henni þetta kleift, án þess að hún yrði að ómynd. Félagsleg staða hennar í 

samfélaginu, starfið hennar, aldur og hjúskaparstaða gaf henni ákveðna sérstöðu í 

samanburði við þessar konur, og er því greinilegt að þessir þættir skiptu miklu máli fyrir 

konu í lok nítjándu aldar, sem að einhverju leyti hagaði sér ókvenlega. Þessir þættir gátu 

skipt sköpum þegar kom að því hvort kona væri dæmd ómynd af samfélaginu eða ekki. 
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Niðurstöður 
 

Þorbjörg Sveinsdóttir lést 6. janúar 1903, þá um 76 ára gömul. Útför hennar var haldin í 

lok sama mánaðar og var hún grafin í Hólavallakirkjugarði við Suðurgötu í Reykjavík. 

Áður en hún lést tók hún það fram að hún vildi enga blómsveiga á leiðið sitt og að allir 

þeir sem hefðu hug á að gefa sveiga mættu leggja andvirði þeirra í sjóð til styrktar 

fátækum sængurkonum í Reykjavík. Því má segja að jafnvel látin hafi hún haft hagsmuni 

sængurkvenna fyrir brjósti. Í sjóðinn söfnuðust 500–600 krónur en Ólafía Jóhannsdóttir 

bætti við sjóðinn úr eigin vasa, þar til hann nam allt að 1500 krónum. Úr þessu var 

stofnaður Blómsveigarsjóður Þorbjargar Sveinsdóttur, sem tók til starfa 1904.170 Þetta 

síðasta verk Þorbjargar sýnir þá jákvæðu eiginleika sem hún hafði til að bera, þær 

kvenlegu dyggðir sem samfélagið ætlaðist til af konum. 

Markmið ritgerðarinnar var að kanna hvernig Þorbjörg gat stigið út fyrir, eða 

teygt, ramma kvenleikahugmynda nítjándu aldar á Íslandi. Svarið við þessari spurningu 

er ekki einfalt en svo virðist vera sem það hafi verið sambland af röð tilviljana og 

persónusköpunar sem hafi leitt til þess að hún komst upp með að haga sér á ókvenlegan 

máta, án þess að stíga að fullu út fyrir rammann og verða að ómynd. Með þessari röð 

tilviljana er átt við eins konar suðupott af staðreyndum sem gerðu henni þetta kleift. Í 

fyrsta lagi var hún alla tíð ógift og sá fyrir sér sjálf, sem gaf henni bæði lagaleg réttindi 

þegar leið á öldina, en einnig svaraði hún aldrei til neins manns. Í öðru lagi var hún systir 

virts alþingismanns, sem veitti henni félagslegt og menningarlegt auðmagn, og að mörgu 

leyti leyfði þetta henni að tala á fundum, sem annars voru aðeins ætlaðir körlum með 

kosningarétt. Í þriðja lagi tilheyrði hún embættismannastétt landsins vegna 

ljósmóðurstarfsins síns, og hlaut mikla samfélagslega virðingu af. Í fjórða lagi, þá er það 

hvernig Þorbjörg fór að því að ögra hugmyndum samfélagsins um kvenleika sem skiptir 

máli. Hún talaði aldrei beint gegn kvenlegum dyggðum opinberlega. Svo virðist vera að 

einu skiptin sem hún gerði það hafi verið á kvenfélagsfundum, sem eins og bent var á, 

telst hálf-opinber vettvangur. 

 

  

                                                      
170 Þorbjörg Sveinsdóttir. Minningarrit, bls. 23–24. 
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Þorbjörg skapar sér og nýtir sér stöðu sína í samfélaginu til að koma málstöðum 

sínum á framfæri. Staða hennar verndar hana frá því að hún raunverulega „stígi út fyrir“ 

ramma þess sem var æskilegt, þar sem hún lifði lífi sínu þannig að hún mætti haga sér 

ókvenlega án alvarlegra afleiðinga. Staða hennar hefur varla verndað hana fyrir hverju 

sem var, en mörkin virðast að mörgu leyti hafa legið á milli opinbetra og óopinberra 

mótmæla gegn kvenleikahugmyndum samfélagsins. Þær konur sem urðu að ómyndum 

höfðu stigið út fyrir mörkin. Mikilvægt er þó að gleyma ekki stöðu þeirra þar sem, til 

dæmis allar þær konur sem voru teknar sem dæmi hér voru yngri en Þorbjörg og enn á 

barneignaraldri.  

Þorbjörg Sveinsdóttir hefur að mörgu leyti horfið úr minni almennings. Þorbjörgu 

má enn finna í fílabeinsturni fræðanna og í gegnum þetta ferli sem nú er að ljúka hafa 

margir stálpaðir fræðimenn sem ég hef rætt við kannast við „Tobbu“. Samnemendur mínir 

kinka varlega kolli þegar ég minnist á hana, þeim finnst eins og þau eigi að vita hver hún 

var. Fjölskylda og vinir utan sagnfræðinnar þekkja ekki til hennar en geta staðsett hana 

út frá bróðursyninum Einari Benediktssyni.  

 Í síðustu erindum fyrrnefnds erfiljóðs, veltir Matthías Jochumsson fyrir sér þeirri 

arfleið (ef svo má að orði komast) sem Þorbjörg skilur eftir sig að sér látinni. Öll sín 

fullorðins ár vann hún að hagsmunum þeirra sem minna máttu sín, hvort sem það voru 

sængurkonur, börn, konur landsins eða þjóðin eins og hún lagði sig. Í ljóðinu ítrekar 

Matthías mikilvægi gjörða hennar og þau áhrif sem hún hafði á samfélagið. Síðasta lína 

ljóðsins er sérstaklega áhugaverð, þar sem hann ýjar að því að hún, eða þá réttara sagt 

verk hennar, séu ódauðleg. Þó að Þorbjörg lifi kannski ekki skýrt í almannaminni 

tuttugustu og fyrstu aldarinnar þá eru áhrif hennar á samfélag þess skýr. Þar má helst 

nefna þátt hennar í stofnun Hins íslenzka kvenfélags, og framlag þess til 

kvenréttindabaráttu íslenskra kvenna, sem fyrsta kvenfélagið á Íslandi þar sem réttindi 

kvenna voru höfð í fyrirrúmi. Þar af leiðandi er við hæfi að leyfa Matthíasi að eiga 

lokaorðin: 

Gamla Ísland, bjóð nú brúði rúm, 

beztu sæng, því nú er komið húm; 

þinnar hálfu þau hin einu laun 

þiggur hún, og gleymir dagsins raun. 
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Hennar líf var heiður þinn og lán, 

hennar dauði, vansi þinn og smán, 

hennar bölvun, hlekkur um þinn fót, 

hennar blessun, frelsi siðabót! –  

 

Guð sé með þér, gamla heiðursfrú! 

guðleg Elska var þín sanna trú. –  

Elskan, meiri’ en hatur allt og heipt, 

henni fær ei dauðinn sjálfur steypt.171 

  

                                                      
171 Matthías Jochumsson, „Þorbjörg Sveinsdóttir“, Þjóðólfur 7. ágúst, bls. 125. 
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