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Ágrip 
Þessi ritgerð er til Mag.theol prófs í guðfræði við Háskóla Íslands. Markmið ritgerðarinnar er 

að komast að því hverjar konurnar voru sem stóðu að stofnun sumarbúðanna í Vindáshlíð og 

hvernig þær skildu hlutverk sitt. Ég leitast við að skoða viðfangsefnið út frá ólíku samhengi, 

þ.e. sögulegu samhengi og út frá dagbókunum sem konurnar skrifuðu til að fá mynd af því 

hvernig þær skildu hver þessi Guð væri sem kallaði á þær. Sjálfsskilningur kvennanna verður 

einnig skoðaður með tilliti til Guðs og samfélagsins sem þær voru að þjóna í.  

Konurnar voru alltaf fullar af von, sýndu mikla þrautsegju og unnu allt af mikilli hugsjón. 

Þær voru miklir frumkvöðlar og áttu eftir að hafa áhrif á margar konur og vera öðrum góðar 

fyrirmyndir. Þær voru trúar því sem þær gerðu, þær trúðu á Guð, þær trúðu á boðskapinn, 

þær trúðu á stúlkurnar í sumarbúðunum og þær trúðu á sumarstarfið. 
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Þakkir 
Ég færi þakkir öllum þeim sem hjálpuðu mér að láta þessa ritgerð verða að veruleika með 

hvatningu og trú. Ég þakka leiðbeinanda mínum, Arnfríði Guðmundsdóttur, fyrir góða 

leiðbeiningu og hvatningu. Hún hefur verið mér mikil fyrirmynd í náminu og fræðunum. Ég 
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þolinmæði og hvatningu. Á meðan ritgerðin var í mótun urðu mikil tímamót í mínu lífi þar 

sem ég eignaðist dásamlegan son, Viktor Þór, og vil ég tileinka honum þessa ritgerð. 
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Inngangur 
Ég tók örlagaríka ákvörðun að sækja um starf í sumarbúðunum Ölver vorið 2008. Ég hafði 

mikið farið þangað sem barn og hafði mjög sterkar taugar til staðarins. Eftir fyrsta sumarið 

sem starfsstúlka í Ölveri var ekki aftur snúið og hafði ég einhverja köllun til að koma þangað 

sem leiðtogi aftur og aftur. Í kjölfarið af þessu fékk ég starf í Grafarvogskirkju sem 

æskulýðsfulltrúi og þaðan lá síðan leið mín í guðfræði. Þegar ég fór að hugsa um lokaritgerðina 

mína í náminu var alltaf ofarlega í huganum sú hugmynd að skrifa eitthvað um sumarbúðirnar. 

Hugmyndir að ritgerð komu síðan í kjölfar þess að ég kynnti mér gamlar dagbækur úr 

Vindáshlíð og Vatnaskógi. Mér þótti áhugavert að skoða hverjar konurnar voru sem lágu að 

baki stofnunar sumarbúða fyrir stúlkur sem síðar varð Vindáshlíð. Sérstaklega var þetta 

áhugavert í ljósi þess að konur voru almennt ekki mikið að sjá um boðun á þessum tíma í 

samfélaginu, hvorki í þjóðkirkjunni né á öðrum stöðum. Þær voru því frumkvöðlar í kristinni 

boðun að ákveðnu leyti. Annað áhugavert viðfangsefni sem ég fann við lesningu á 

dagbókunum var hvernig guðsmynd og syndaskilningur kvennanna var.  

Rannsóknarspurningin er: Hverjar voru konurnar sem stóðu að stofnun sumarbúðanna í 

Vindáshlíð og hvernig skildu þær hlutverk sitt? Ég ætla að skoða þetta út frá ólíku samhengi, 

þ.e. sögulegu samhengi og út frá dagbókum sem konurnar skrifuðu til að fá mynd af því 

hvernig þær skildu hver þessi Guð væri sem kallaði á þær. Sjálfsskilningur þeirra í þessu öllu 

saman er því annars vegar skoðaður með tilliti til Guðs og hins vegar með tilliti til samfélagsins 

sem þær voru að þjóna í.  

Í upphafi ritgerðarinnar skrifa ég fræðilegan kafla um kristinn mannskilning og köllun, því 

ég tel það skipta miklu máli um framvinduna í þessum merkilegu heimildum um konurnar sem 

stofnuðu Vindáshlíð. Ég fer yfir sögu KFUM & KFUK, Vindáshlíðar og Vatnaskógar með 

mannskilning og köllun í huga. Ég greini frá stöðu kvenna í þjóðkirkjunni í kringum aldamótin 

1900 og lýsi stuttlega kvennabaráttunni á Íslandi á sama tíma. Ég tel helstu guðfræðilegu 

áhrifavalda þessara kvenna vera Friðrik Friðriksson og Ole Hallesby og skrifa ég því aðeins um 

þá og þeirra bakgrunn. Þá skrifa ég fræðilegan kafla um guðsmyndir og skoða guðsmyndir 

kvennanna í Vindáshlíð og karlanna í Vatnaskógi til samanburðar út frá dagbókum. Því næst 

skrifa ég fræðilegan kafla um syndaskilning og skoða syndaskilning kvennanna út frá 

dagbókum. Að lokum greini ég frá niðurstöðum mínum í þessari ritgerð.  
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Heimildir 
Helstu heimildirnar sem til eru um starfið og konurnar í Vindáshlíð eru dagbækur sem ná 

aftur til ársins 1939. Í þessari ritgerð nota ég dagbækur frá árinu 1939-1940 sem heimildir. 

Bókin Hér andar Guðs blær er samantekt á sögu sumarstarfs KFUK og hjálpaði hún mér mikið 

að sjá söguna í góðu heildrænu yfirliti. Ég fann góðar heimildir sem hentuðu þessu 

viðfangsefni til dæmis í eftirfarandi bókum: Kvennabarátta og Kristin trú, Feminism and 

Christianity, Meeting God on the Cross, An Introduction to Christian Theology, Essentials of 

Christian Theology, Hér andar Guðs blær og Vatnaskógur: Sumarbúðir í 60 ár. 

Ég skrifaði BA-ritgerð um það hvernig guðsmyndir birtust í fræðsluefni þjóðkirkjunnar 

fyrir börn árið 2016. Niðurstaða mín var sú að margvíslegar guðsmyndir var að finna í 

fræðsluefninu. Guð var til dæmis talinn bæði sterkur og máttugur, en einnig sýnir hann 

skilyrðislausa náð og elskar alla jafnt. Í ritgerðinni skoðaði ég þessar mismunandi 

birtingarmyndir og skoðaði þetta einnig út frá námskrá þjóðkirkjunnar. Þessi ritgerð sem nú 

er skrifuð er talsvert frábrugðin þeirri sem ég skrifaði 2016 þar sem ég er nú aðeins að skoða 

þær guðsmyndir sem ég finn í dagbókarfærslum kvennanna sem stofnuðu Vindáshlíð og 

karlanna í Vatnaskógi og í þessu tilfelli eru guðsmyndir ekki skoðaðar út frá neinni námskrá, 

enda er um annað samhengi að ræða í þessari ritgerð.  

Sem dæmi um ritgerðir sem hafa verið skrifaðar um kröftugar og mikilvægar konur í 

íslensku trúarsamfélagi á fyrri hluta 20. aldar er Mag.theol. ritgerð Jónínu Ólafsdóttur frá 2017 

sem fjallar um lífshlaup, trúarafstöðu og kvennabaráttu Ólafíu Jóhannsdóttur og Aðalbjargar 

Sigurðardóttir. Það má finna tengsl á milli ritgerðar Jónínu og þessarar ritgerðar, enda sótti ég 

innblástur til hennar. Ritgerðir sem einnig gáfu mér innblástur eru ritgerð Margrétar Lilju 

Vilmundardóttur sem skrifuð er í janúar 2012 og fjallar um dygðir og köllun kvenna í ljósi 

kvennabaráttu og kristinnar trúar í upphafi 20. aldar og ritgerð Benjamíns Hrafns 

Böðvarssonar frá maí 2017 um kristinn mannskilning í hinni lúthersku hefð.  

 

Mannskilningur og köllun 
Kristnir einstaklingar trúa því að allt sé hluti af sköpun Guðs og í dásamlegri umsjá Guðs (e. 

God‘s providential care). Talið er að mannfólkið hafi þann eiginleika umfram aðra sköpun að 
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geta verið í samfélagi við Guð.1 Eins og sjá má í 1. Mósebók 1.26-27 skapaði Guð okkur í sinni 

mynd.2 Það að vera sköpuð/skapaður í Guðs mynd þýðir samt ekki að við lítum líkamlega út 

eins og Guð. Hér eru dæmi um það hvernig guðfræðingar hafa skilið guðsmynd okkar: 

1. Manneskjur eru skynsemisverur og hafa frjálsan vilja. 

2. Guð gerði manneskjuna að eins konar ráðsmanni yfir heiminum sem hefur það 

hlutverk að hugsa vel um hann. 

3. Manneskjan hefur þann hæfileika að vera í samfélagi við Guð og á þann hátt 

erum við lík Guði.  

4. Samband okkar hvert við annað getur verið sambærilegt við það kærleiksríka 

samband sem á sér stað innan þrenningarinnar.3 

 

Guðfræðingur að nafni Serene Jones setti fram kenningu um hinn kristna mannskilning í 

grein sinni What‘s Wrong With us? Jones er fædd árið 1959 og lauk doktorsprófi í guðfræði 

frá Yale háskólanum í Bandaríkjunum árið 1991. Hún er vígður prestur í tveimur kirkjum 

mótmælenda, það er Christian Church (Disciples of Christ) og United Church of Christ. Meðal 

bóka sem hún hefur skrifað er Feminist Theory and Christian Theology: Cartographies of Grace 

og Calvin and the Rhetoric of Piety.4 Jones telur að hægt sé að svara spurningum um 

mannskilning í gegnum svo margt. Hún dregur þá ályktun að það sé ekki einungis í gegnum 

kenningar, helgisiði og sakramenti sem við finnum svör um mannskilning, heldur einnig í 

gegnum það sem við gerum. Til dæmis með því að biðja og lofsyngja Guð, syngja, hugsa um 

aðra, heiðra líkama okkar, bjóða ókunnuga velkomna, og berjast fyrir félagslegu réttlæti (e. 

social justice).5 

Jones telur að það sem móti kristinn mannskilning hafi fjórar birtingarmyndir: 

1. Manneskjan sem sköpun Guðs. 

2. Manneskjan sem syndari gegn Guði. 

3. Manneskjan sem réttlætt og helguð. 

                                                      
1 William C. Placher, ritstjóri, Essentials of Christian Theology, Lousville: Westminister John Know Press, 2003, 
bls. 133. 
2 Biblían, 2007. 
3 Placher 2003, Essentials of Christian Theology, bls. 134. 
4 Sama heimild, bls. Viii 
5 Serene Jones, „What’s Wrong With Us?”, Essentials of Christian Theology, William C. Placher ritstj., Lousville: 
Westminister John Know Press, 2003, bls. 141. 
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4. Manneskjan sem þátttakandi í hinu eilífa lífi.6 

 

Það að vera sköpuð eða skapaður í Guðs mynd (imago dei) þýðir að heyra orð Guðs, bregðast 

við vilja Guðs og endurspegla eðli Guðs og umhyggju fyrir heiminum.7 Þegar Jones túlkar fyrstu 

birtingarmyndina, það er manneskjuna sem sköpun Guðs eða imago dei, þá setur hún fram 

sjö atriði sem hún telur útskýra hvað felst í því að vera manneskja: 

1. Líf okkar er gjöf Guðs. 

2. Við tilheyrum góðri sköpun Guðs. 

3. Guð skapaði okkur ólík sér, því við erum ekki Guð – við erum manneskjur. 

4. Guð sækist eftir því að eiga samfélag við okkur og gefur okkur hæfileikann til 

að eiga einnig samfélag við sig. 

5. Það að vera dásamleg sköpun sem Guð vill eiga samskipti við, er að vera 

líkamleg, efnisleg, tilfinningaleg og félagsleg vera. 

6. Guð gefur manneskjunni hæfileikann til að vera skapandi og taka eigin 

ákvarðanir. 

7. Guð hefur gert við okkur sáttmála sem við erum sköpuð til að lifa eftir og er 

okkur til góðs.8 

 

Skilgreiningin á syndinni hjá Jones er að syndin sé óhlýðni gagnvart Guði og þar með það sem 

skekkir guðsmynd okkar og kemur í veg fyrir að við lifum samkvæmt vilja Guðs.9 En syndin er 

ekki endanlegt ástand, heldur gefur Guð fyrirgefningu og möguleika um nýtt upphaf. Guð 

mætir synd okkar með náð.10 

Réttlæting og helgun útskýra það hvernig Guð tengist okkur í gegnum náð. Náð merkir 

það að Guð gerir okkur réttlát án þess þó að Guð þurfi þess, heldur bara því Guð ákveður að 

gera það. Náð kemur til okkar sem gjöf og það er ekkert sem við getum gert til að verðskulda 

hana.11 Helgun er hugtak sem notað er til að sýna hvernig náð Guðs vinnur í okkur. Þegar Guð 

bjargar (e. saves) okkur þá fyrirgefur Guð okkur ekki einungis heldur gerir okkur heilög (e. 

                                                      
6 Jones 2003, „What’s Wrong With Us?”, bls. 141-142. 
7 Richard J. Plantinga, Thomas R. Thompson og Matthew D. Lundberg, An Introduction to Christian Theology, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2010, bls. 190. 
8 Serene Jones 2003, „What’s Wrong With Us?”,  bls. 143-145. 
9 Sama heimild, bls. 148. 
10 Sama heimild, bls. 155. 
11 Sama heimild, bls. 155. 
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holy) og gefur okkur kraft til að lifa á nýjan hátt í ljósi fyrirgefningarinnar.12 Það að vera trúuð 

manneskja gefur vissu um það að vera óendanlega elskuð af Guði og færir okkur upplifun um 

traust og náð sem kom með Kristi í holdtekjunni. Í kristinni trúarhefð er stundum notað það 

orðatiltæki að íklæðast Kristi, en þá er hugsunin sú að við tökum hann til fyrirmyndar í okkar 

lífi og reynum að breyta eftir hans vilja.13 

Hugmynd Marteins Lúthers (1483-1546) um hinn almenna prestdóm, það er að skírnin 

sé hin almenna prestvígsla breytti ýmsu fyrir þátttöku kvenna í kristilegu starfi.14 Þegar konur 

fengu fullt aðgengi að hinum almenna prestdómi opnaðist þeim aðgangur að nýjum 

hlutverkum sem leiddi að lokum til fullrar þátttöku kvenna í boðun orðsins og útdeilingu 

sakramenta og markaði það vissulega skil í sögu kvenna og kristinnar kirkju.15 Lúther kom með 

kenningu um köllunina (l. Vocatio) þar sem hann dregur þá ályktun að Guð kalli einstaklinga 

til trúar í gegnum hvaða starf sem er. Þar eru hin andlegu störf ekki fremri störfum 

húsmóðurinnar eða bóndans. Lúther telur einnig að einstaklingar geti þjónað Guði í hvaða 

hlutverki sem er. Fram að þessum tíma, um aldamótin 1500, höfðu hefðbundin kvennastörf 

verið álitin minna virði en til dæmis störf innan veggja klaustra, en með kenningunni lagði 

Lúther grunn að endurskoðun á gildum þessara hefðbundnu kvennastarfa.16 

Dr. Inger Hammar skrifaði grein árið 1998 þar sem hún gagnrýndi rannsóknir sem gerðar 

voru á kvennahreyfingum um 1900. Hammer benti á að miklar mótsagnir hafi verið innan 

kvennahreyfinga varðandi það að annað hvort áttu konur að fara út í heim til að beita sér þar 

og fylgja köllun, eða fylgja köllun sinni sem eiginkonur, mæður og húsmæður innan 

heimilisins. Hún taldi að togstreitu kvenna um hlutverk sitt mætti að stórum hluta skilja út frá 

þeim kristnu hugmyndum sem þær höfðu alist upp við um hlutverk kvenna. Hin sænska Ellen 

Key (1849-1926) er dæmi um konu sem braust undan áhrifum trúarsetninga þar sem hún 

boðaði róttækar kenningar um frelsi kvenna. Aðrar konur gerðu tilraun til að smíða brú milli 

                                                      
12 Sama heimild, bls. 156. 
13 Sama heimild, bls. 156-157. 
14 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Lúther og konurnar. Um áhrif siðbótar Marteins Lúthers á líf kvenna”, 
Kvennabarátta og Kristin trú, ritstj. Arnfríður Guðmundsdóttir og Kristín Ástgeirsdóttir, Reykjavík: JPV útgáta 
2009, bls. 15-60, hér bls. 17. 
15 Sama heimild, bls. 40. 
16 Sama heimild, bls. 32. 
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réttindabaráttu kvenna og meintrar köllunar þeirra. Enn aðrar héldu fast í hefðbundin 

kvenhlutverk.17  

Phoebe Palmer (1807-1874) og Catherine Booth (1829-1890) eru dæmi um konur sem 

fylgdu köllun sinni og ferðuðust um heiminn til að prédika og styrkja kristna trú löngu áður en 

það var algengt að konur sinntu boðunarstarfi. Þær beittu sér ekki sérstaklega fyrir 

kvenréttindum en þær tóku sér rými á opinbera sviðinu og meira vald en hafði tíðkast og voru 

á þann hátt miklar fyrirmyndir annarra kvenna.18 Á 19. öld voru konur taldar kirkjuræknari en 

karlmenn, en boðskapurinn sem boðaður var í kirkjum á þeim tíma var oftar en ekki sá að 

konan ætti að vera karli sínum undirgefin og vinna innan veggja heimilisins. Einhverjar konur 

tóku þó að leita leiða til að komast hjá þessum kennisetningum og sköpuðu sér nýjan vettvang 

sem hafði rými fyrir hugmyndir þeirra um trúarlegt umhverfi. Þó svo ekki væri viðurkennt að 

konur væru prestar á þessum tíma var erfitt að mæla gegn því að konur tækju sér trúboð fyrir 

hendur. Kennsla og hjálparstarf var einnig samþykkt enda samræmdist það boðskap Krists. 

Með tíð og tíma fóru fleiri konur að fylgja köllun sinni og leiða hjá sér kennisetningar 

kirkjudeildanna.19 Það var þó alltaf einhver hópur sem hélt því áfram fram að köllun konunnar 

væri að sinna heimilisstörfum.20 Á tímabilinu 1875-1930 voru stofnuð kvenfélög á Íslandi sem 

unnu að bættri stöðu kvenna og beittu sér í þágu þeirra sem stóðu höllum fæti. Konurnar voru 

um leið að skapa sér rými og endurskilgreina köllun kvenna og færa móðurhlutverkið af 

heimilunum og út í samfélagið.21  

Sagan sýnir að konur á Íslandi hafi stundum notað óformlegar valdaleiðir til að vera 

gerendur í þróun samfélagsins. Sem dæmi um þetta var til dæmis söfnunin fyrir nýjum 

Landsspítala sem konur hófu árið 1915 í kjölfar þess að þær fengu kosningarétt. Þær sýndu 

ákveðið vald, samstöðu og styrk með því verkefni.22 Það má þó segja að á þessum tíma hafi 

köllun kvennanna einmitt oft verið tengd við líknarstörf í stað þess að leyfa kölluninni að njóta 

sín á fleiri stöðum.  

 

                                                      
17 Kristín Ástgeirsdóttir, „Í anda kristilegs kærleika. Kristni og kvennahreyfingar á Íslandi 1875-1930”, 
Kvennabarátta og Kristin trú, ritstj. Arnfríður Guðmundsdóttir og Kristín Ástgeirsdóttir, Reykjavík: JPV útgáta 
2009, bls. 107-164, hér bls. 107-108. 
18 Sama heimild, bls. 109. 
19 Sama heimild, bls. 109. 
20 Sama heimild, bls. 127. 
21 Sama heimild, bls. 151. 
22 Sama heimild, bls. 143. 



 12 

Sögulegt yfirlit 
Upphaf KFUM & KFUK 
Upphaf KFUM og KFUK á Íslandi á rætur að rekja til þess er Friðrik Friðriksson fór að nema 

heimspeki við Kaupmannahafnarháskóla. Þegar Friðrik hafði verið um hríð í námi í 

Kaupmannahöfn kynntist hann starfi KFUM þar. Með tíð og tíma sá hann félag sem gerði gott 

fyrir þau sem minna máttu sín og það þótti honum gott.23 

Þegar Friðrik var staddur í Kaupmannahöfn fékk hann bréf frá Þórhalli Bjarnasyni lektor 

við Prestaskólann í Reykjavík. Í bréfinu kom Þórhallur með þá hugmynd að Friðrik kæmi heim 

til að stofna KFUM á Íslandi og stunda nám í Prestaskólanum í Reykjavík samhliða því, en 

Þórhallur hafði heyrt að námið gengi ekki nógu vel hjá Friðriki í Kaupmannahöfn. Friðrik brást 

fyrst ekki vel við bréfi Þórhallar, en það sótti síðan á hann hvort þetta væri ef til vill Guðs vilji.24 

Eins og kemur hér að framan er það einmitt hluti af skilgreiningunni um að vera skapaður eða 

sköpuð í Guðs mynd að bregðast við vilja Guðs. Af lýsingum Friðriks á tilfinningum sínum á 

þessum tíma má sjá að sjálfstraust hans var ekki mikið og hafði hann áhyggjur af því að hann 

hefði ekki næga hæfileika til að stofna KFUM á Íslandi og að drengirnir á Íslandi myndu ekki 

sýna starfinu áhuga. Eftir að Friðrik hafði átt í baráttu með hugsanir sínar og erindi Þórhalls í 

viku ákvað hann að lesa bréfið aftur. Við annan yfirlestur sá hann að bréfið var dagsett 30. 

nóvember seint um kvöld. Einmitt þetta sama kvöld hafði Friðrik legið á bæn og beðið Guð 

um ótvíræð skilaboð um hvað hann ætti að gera og lofaði að hann myndi fylgja boðum Guðs.25 

Í skilgreiningunni um kristinn mannskilning er einmitt hæfileiki manneskjunnar það að geta 

verið í samfélagi við Guð. Það var það sem Friðrik kaus að gera í ríku mæli, en hann lifði lífi 

sínu í trausti á Guð. Friðrik sendi því Þórhalli bréf til baka þess efnis að hann hefði áhuga á því 

að koma heim ef hann óskaði eftir því og einnig lýsti hann fyrir honum trú sinni á Jesú.  

Friðrik stofnaði svokallaða Íslandsdeild KFUM í Kaupmannahöfn 1. ágúst 1896 ásamt 

nokkrum Íslendingum og var það hvatning fyrir hann fyrir það sem koma skyldi á Íslandi.26 

Friðrik kvaddi Danmörku í ágúst 1897. Hann hafði verið þar í fjögur ár, ár sem voru honum 

bæði erfið og góð. Honum hafði ekki gengið vel í skólanum og hann hafði oft háð erfiðar 

tilfinningalegar baráttur, en hann hafði einnig átt góðan frama í kristilega starfinu hjá KFUM 

                                                      
23 Friðrik Friðriksson, Undirbúningsárin. Minningar frá æskuárum, Reykjavík: Þorsteinn Gíslason, 1928, bls. 279. 
24 Sama heimild, bls. 298-300. 
25 Sama heimild, bls. 298-300. 
26 Sama heimild, bls. 305. 
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og eignast marga góða vini.27 Hann hóf nám við Prestaskólann á Íslandi um haustið ásamt því 

að kenna í barnaskóla.28 Friðrik var undir þrýstingi með að stofna kristilegt félag fyrir unga 

drengi á Íslandi, en hann hafði litla trú á sér í það verkefni og vildi heldur geyma það þar til 

eftir Prestaskólann. Það varð þó úr að fyrsti KFUM fundurinn fyrir drengi var haldinn og mættu 

alls 48 drengir. Fundirnir voru haldnir vikulega og á fundunum var lestur guðsorðs og útlegging 

þess.29 Drengirnir höfðu ýtt svolítið á þá hugmynd vorið 1898 að stofna félag en Friðrik var 

ekki tilbúinn til þess. Það var ekki fyrr en 2. janúar 1899 að Friðrik ákvað að stofna félag og var 

það stofnað með um 50 drengjum. Friðrik nefndi félagið til að byrja með ,,Kristilegt 

unglingafélag“ því honum fannst nafnið KFUM ekki passa. Hann sagði sjálfur að þetta hafi 

verið einn merkasti atburður í sínu lífi. Félagið varð honum svo samgróið að hann var stundum 

ekki viss um hvað tilheyrði félaginu og hvað honum sjálfum.30 Það fréttist fljótt um bæinn að 

kristilegt félag hefði verið stofnað fyrir drengi og lagði Friðrik áherslu á að allir drengir væru 

velkomnir.31 Fljótlega voru fundirnir opnaðir fyrir drengi á aldrinum 14-17 ára og fjölgaði hratt 

í hópi félaga.32 Friðrik Friðriksson kláraði Prestaskólann árið 1900 var vígður til prests þann 

14. október sama ár.33 

Friðrik sagði sjálfur að honum hefði ekki dottið í hug strax að stofna einnig kristilegt félag 

fyrir stúlkur. Um vorið 1899 að óskaði séra Jóhann Þorkelsson eftir því að fá Friðrik í 

spurningatíma hjá fermingarstúlkum vorsins og það varð kveikja að kristilegu starfi fyrir 

stúlkur. Í lok þessa fermingarfræðslutíma stóð stúlka upp sem hét María. Hún spurði Friðrik 

einfaldlega af hverju stelpur mættu ekki vera með á fundunum og hvað væri gert á þessum 

fundum sem ætti ekki erindi til stúlkna. Friðrik sagði henni að þeir færu með bænir, læsu í 

Biblíunni og syngju. María var mjög hissa á því að stelpur væru ekki jafn velkomnar á fundi til 

að heyra Guðs orð. Friðrik kom með þá tillögu við Maríu að þær yrðu bara að biðja Guð um 

að færa sér konu sem vildi vera í forsvari. María gaf ekki eftir og úr varð að Friðrik bauð þeim 

á fund í tugthúsinu næsta laugardagskvöld, eða þann 22. apríl 1899. Fermingarstúlkurnar 

mættu allar með tölu og ákveðið var að viku síðar yrði KFUK stofnað, eða þann 29. apríl árið 

                                                      
27 Sama heimild, bls. 322-323. 
28 Friðrik Friðriksson, Starfsárin I, Reykjavík: Þorsteinn Gíslason, 1933-1946, bls. 4. 
29 Sama heimild, bls. 18-20. 
30 Sama heimild, bls. 46-47. 
31 Sama heimild, bls. 48. 
32 Sama heimild, bls. 50. 
33 Sama heimild, bls. 93. 
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1899.34 Veturinn 1900-1901 var svolítið erfiður í starfinu vegna húsnæðismála, en hópurinn 

var orðinn það stór að erfitt var að finna húsnæði til að halda fundi. Í heimsókn Friðriks til 

Danmerkur sumarið 1901 fékk hann ríkulegar gjafir til félaganna á Íslandi. Hann hafði með sér 

til baka 5000 krónur og gat keypt Melstedshúsið við Lækjartorg. Í byrjun árs 1902 var því hægt 

að halda fundi í KFUM & KFUK starfinu í því húsi.35 Fjárhagur félaganna var ekki góður var 

húsið fljótlega selt. Keypt var annað hús sem áður hafði verði fjós og það gert upp og búinn til 

fallegur salur. Í þeim sal byrjuðu barnaguðsþjónustur sem brátt urðu að sunnudagaskóla með 

hæfileikaríkum kennurum, bæði konum og körlum. Salurinn rúmaði 200 manns, en fljótlega 

kom í ljós að húsnæðið var ekki nógu stórt. Húsið var síðan selt og keypt í staðinn nýtt hús við 

Amtmannsstíg.36 KFUK starfið varð blómlegt þó auðvitað hafi komið tímar þar sem ekki gekk 

vel. Margar hugmyndir spruttu upp í KFUK starfinu og meðal hugmynda var að stofna basar 

KFUK. Fyrsti basarinn var haldinn árið 1909 og hefur hann verið haldinn á hverju ári síðan. 

Afþreying innan félaganna var fjölbreytt, sem dæmi má nefna söngstarfsemi, ferðalög, 

bænaflokka og skátastarf.37 Hvernig sem fjárhagurinn eða húsnæðismál voru þá gafst Friðrik 

og hans fólk aldrei upp. Kenning Lúthers um köllunina fjallar um að Guð kalli einstaklinga til 

trúar í gegnum hvaða starf sem er og til að þjóna Guði og náunganum í gegnum þau störf og 

þykir mér ljóst að þetta starf hefur verið köllun Friðriks og þeirra sem hjálpuðu honum að gera 

þetta að veruleika.   

Það er engum blöðum um það að fletta að Friðrik Friðriksson hafði gífurleg áhrif á 

kristilegt starf á Íslandi sem og æskulýðsstarf og fleira á fyrri hluta 20. aldar. Friðrik Friðriksson 

lét sér ekki nægja að stofna KFUM og KFUK heldur átti hann eftir að taka þátt í að stofna 

talsvert fleiri félagasamtök á ævi sinni sem mörg eru enn starfandi í dag. Félögin KFUM og 

KFUK hafa starfað hér á Íslandi síðan þau voru stofnuð af Friðriki og er vel hægt að segja að 

starfið hafi verið blómlegt. Frá því KFUK var stofnað hefur verið deildarstarf bæði fyrir stúlkur 

og drengi. Einnig hefur verið virkt fullorðinsstarf og samkomur hafa verið þó þær hafi verið 

óreglulegar á undanförnum árum. Starfið gefur kost á fjölbreyttri afþreyingu, allt frá kórastarfi 

og yfir í gönguhópa. Í dag eru starfræktar fimm sumarbúðir innan KFUM og KFUK en það eru 

                                                      
34 Friðrik Friðriksson, „Stofnun K.F.U.K.“, K.F.U.K 50 ára - afmælisrit. 1899-1949, bls. 2-3.  
35 Sama heimild, bls. 4. 
36 Sama heimild, bls. 6. 
37 Sama heimild, bls. 12-13. 
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Hólavatn, Kaldársel, Vatnaskógur, Vindáshlíð og Ölver. Einnig er félagið virkt í alþjóðastarfi og 

sendir reglulega félagsfólk út á ýmis konar áhugaverðar ráðstefnur.  

 

Saga sumarstarfs Vindáshlíðar 

Upphafið 
Eins og fram hefur komið stofnaði æskulýðsleiðtoginn og presturinn séra Friðrik Friðriksson 

KFUK þann 29. apríl 1899 að frumkvæði hóps fermingarstúlkna úr Dómkirkjunni. Félagshús 

KFUM og KFUK á Amtmannsstíg 2b var vígt á skírdag árið 1907 og var það mikið notað undir 

starf félagsins. Þegar það var orðinn fastur liður í félagsstarfi KFUM og KFUK að hafa 

samkomur og samkomuvikur um miðjan fjórða áratuginn varð meira um trúarlegar vakningar 

innan félaganna sem héldu áfram að þróast. Haustið 1936 kom til landsins norskur prófessur 

að nafni Ole Hallesby ásamt sex stúdentum en þeirra markmið var að vera með svokallaða 

samkomuherferð. Samkomurnar hélt Ole Hallesby víðsvegar um bæinn og sagan segir að 

margir einstaklingar hafi orðið fyrir varanlegum áhrifum af boðskap hans. Það má segja að í 

kjölfar heimsóknar Ole Hallesby hafi orðið mikil trúarleg vakning innan félaganna sem varð 

einnig til þess að áhugi ungs fólks á starfinu jókst og starfið efldist til muna. Það var í kjölfar 

þessarar vakningar sem sumarstarf KFUK hóf göngu sína í júlí árið 1938. Markmið 

sumarstarfsins var það sama og vetrarstarfsins, að boða stúlkunum trú á Guð og elsku til 

frelsarans.38 

Séra Friðrik Friðriksson kynntist kristilegum sumarbúðum á ferðum sínum í Danmörku. 

Hann sá strax að sumarbúðirnar væru eitthvað sem hann vildi einnig gera að veruleika fyrir 

strákana í KFUM á Íslandi. Árið 1921 var stofnaður sumarskálabyggingarsjóður KFUM og 

tveimur árum síðar fór hópur drengja í sína fyrstu ferð í Vatnaskóg. Árið 1925 var síðan 

byggður skáli í Kaldárseli. Þessi sumarbúðaáhugi fór að sjálfsögðu ekki framhjá konunum og 

vaknaði áhugi hjá þeim að stofna sjálfar sumarbúðir fyrir stelpur í KFUK. Fyrsta skipulagða 

ferðin sem var farin í sumarbúðir fyrir stelpur í KFUK var líklega síðla sumars árið 1927 í 

Kaldársel. Skálinn var í eigu KFUM en konurnar fengu skálann lánaðan gegn vægu gjaldi. Einnig 

eru til heimildir um það að tuttugu unglingsstúlkur úr KFUK hafi farið saman í helgarútilegu að 

Hvaleyrarvatni í júlí árið 1936. Fyrir ferðina keyptu þær ný tjöld fyrir peninga úr tjaldsjóði sem 

var fyrsti vísir að skálasjóði KFUK. Frumkvöðullinn að þessari útilegu var Guðlaug Árnadóttir, 

                                                      
38 Gyða Karlsdóttir, „Upphaf sumarstarfs KFUK“, Hér andar Guðs blær: Saga sumarstarfs KFUK, Gyða Karlsdóttir 
ritstjóri, Reykjavík: Vindáshlíð, 1997, bls. 9-36, hér bls. 9-11. 



 16 

en hún hafði kynnst starfinu í Vatnaskógi og fékk mjög fljótlega áhuga á því að hefja 

sumarbúðastarf fyrir stúlkur. Henni til aðstoðar í útilegunni var Svanlaug Sigurbjörnsdóttir, en 

hún átti eftir að koma mikið við sögu í sumarbúðum fyrir stelpur upp frá þessu. Kaupin á 

tjöldunum markaði ákveðin tímamót í sögu sumarstarfs KFUK því nú höfðu stúlkurnar 

möguleika á að fara í útilegu þangað sem þær langaði til yfir sumartímann. Útilega þessi við 

Hvaleyrarvatn má segja að hafi verið upphafið af sumarstarfi KFUK sem varð að veruleika 

tveimur árum síðar.39  

Þann 7. mars árið 2018 átti ég góðan fund með tveimur Hlíðarmeyjum, þeim Betsy 

Halldórsson og Guðfinnu Guðmundsdóttur (Ninnu). Þær sátu báðar í stjórn Vindáshlíðar um 

langt skeið og þekkja söguna vel. Ég hafði áhuga á að kynnast sögunni betur og fá að heyra 

þeirra lýsingar. Þegar ég spurði þær hvað þær teldu hafa dregið konurnar af stað í að byrja 

með sumarbúðirnar fyrir stúlkur upp á sitt einsdæmi voru þær sammála um að drifkrafturinn 

hefði verið boðskapur Krists og að þeim hefði þótt svo mikilvægt að stúlkur fengju líka að 

heyra boðskapinn.40 Það er augljóst að konurnar fylgdu köllun sinni sem var sú að stofna 

sumarbúðir fyrir stúlkur. Þær helguðu sig algjörlega verkefninu, en helgun sýnir hvernig náð 

Guðs vinnur í okkur eins og áður hefur komið fram.  

Straumur 

Það má segja að upphafið að skipulögðu sumarstarfi KFUK hafi hafist sumarið 1938 þegar 

konum í KFUK var úthlutað tveimur herbergjum á burstabyggðum bæ sunnan við Hafnarfjörð. 

Bærinn nefnist Straumur og stendur í Kapelluhrauni, nú í skugga risavaxins álvers. Eigendur 

bæjarins voru þau Þorbjörg Þorkelsdóttir, félagskona í KFUK og fyrrverandi stjórnarkona, og 

Bjarni Bjarnason skólastjóri á Laugarvatni. Þau hjón bjuggu þó ekki á bænum en þar voru aðrir 

ábúendur. Úr varð að félagskonur KFUK þáðu þetta boð og var fyrsti vinnuflokkurinn haldinn 

þar 2. júlí 1938. Í þessum vinnuflokki voru saman komnar 6 félagssystur úr KFUK, það voru 

þær Sigríður M. Sandholt, Þórey Magnúsdóttir, Steinunn Þorvarðardóttir, Oddný Jónsdóttir, 

Svanlaug Sigurbjörnsdóttir og Ingibjörg Jóelsdóttir. Þær þurftu meðal annars að flytja inn 

búslóðina og koma henni fyrir, þrífa, sauma og setja upp gardínur og búa til litla 

eldhúsaðstöðu.41 Hvort sem staðurinn var fullkominn eða ekki var þakklæti og náð Guðs þeim 

alltaf efst í huga. Þann 10. júlí er skrifað í dagbókina í Straumi frá bænastund: 

                                                      
39 Sama heimild, bls. 13-15. 
40 Betsy Halldórsson og Guðfinna Guðmundsdóttir, munnleg heimild 7. mars 2018. 
41 Gyða Karlsdóttir 1997, „Upphaf sumarstarfs KFUK“, bls. 16-18. 
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Ó þú djúpa undra náð. Guð hefir gefið okkur þetta heimili, við beygjum okkur í 

auðmýkt, við eigum ekki skilið þá óumræðilegu náð. Guði séu þakkir fyrir sigurinn 

fyrir Drottinn vorn Jesú Krist.42  

 

Fyrsti dvalarflokkurinn lagði af stað til sumardvalar í Straumi laugardaginn 23. júlí 1938. Í 

þessum fyrsta flokki voru 38 stúlkur og því ekki pláss fyrir allar innandyra. Tveimur tjöldum 

var tjaldað utandyra og gistu nokkrar stúlkur þar. Þarna var þröngt á þingi og ekki búið við 

bestu aðstæður, en þær létu það ekki á sig fá og fundu lausn á öllum málum sem komu upp. 

Til að mynda var ekkert vatn uppi og enginn vaskur og þurfti því að ferja allt vatn upp og niður 

aftur. Til þess að fá eitthvað svefnpláss þurfti á hverju kvöldi að bera alla bekkina af loftinu, 

niður stigann og út þar sem þeir voru geymdir yfir nóttina. Ekki var heldur hægt að gefa öllum 

stúlkunum að borða á sama tíma vegna plássleysis, og voru því matartímarnir tvískiptir. 

Davíðssálmur 23 þótti eiga vel við í hraunbreiðunni og grænu lautunum í Straumi og varð sá 

biblíutexti því eins konar yfirskrift starfsins þar: „Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert 

bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má 

næðist njóta”.43 Á meðan starfið í Straumi stóð yfir var Svanlaug Sigurbjörnsdóttir leiðtogi þar. 

Hún stjórnaði dvalarflokkum barna og unglinga, tók við umsóknum fyrir orlofsdvöl kvenna, sá 

um biblíulestra og annað sem þurfti að gera til að halda starfinu gangandi.44 Eins og fram hefur 

komið urðu vakningatímar innan félagsins í kjölfar þess að reglulegar samkomur voru haldnar 

og ekki síst í kjölfar heimsóknar Ole Hallesby. Þessir vakningartímar voru áður en starfið í 

Straumi hófst og meðan á því stóð. Svanlaug og konurnar í Straumi lögðu áherslu á 

persónulega afstöðu einstaklingsins til Krists og afturhvarf til iðrunar og trúar, sem var í anda 

vakningarinnar sem hafði verið innan félaganna. Eins og sjá má í dagbókum sem skrifaðar voru 

í Straumi á þessum árum var mikið um að stúlkurnar væru að flytja vitnisburði og var það alltaf 

mikið gleðiefni þegar einhver stúlknanna átti sitt afturhvarf.45 Þann 4. ágúst stendur í 

dagbókinni frá 1940 í Straumi: 

 

Vitnisburðir sem töluðu til okkar um þá miklu ábyrgð að vinna aðra fyrir Jesú.  

                                                      
42 Dagbók úr Straumi 10. júlí 1940, bls. 110. 
43Gyða Karlsdóttir 1997, „Upphaf sumarstarfs KFUK“,  bls. 18-20. 
44 Sama heimild, bls. 23. 
45 Sama heimild, bls. 23-24.  
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Jesú frelsari himins og jarðar. Það var eins og við gætum ekki slitið stundina því 

að samtal var á eftir um Guðs orðið og náðina í Jesú frelsara himins og jarðar. 

Það var blóðið sem frelsaði mig. Var hinn sterki lofsöngur okkar fyrir náð Guðs. 

Alltaf náð.46 

 

Þrátt fyrir að félagsfólk hafi keypt Straum og því getað boðið stúlkunum upp á fleiri herbergi 

og betri aðstöðu þá var alltaf verið að leita að öðrum stað fyrir sumarstarfið. Í kjölfar síðari 

heimsstyrjaldarinnar sem braust út haustið 1939 jókst umferð um þetta svæði talsvert og 

næðið því ekki jafn mikið. Einnig sáu KFUK konur og stelpur fyrir sér að skemmtilegra gæti 

verið að hafa sumarbúðirnar fjær bænum til þess að stelpurnar gætu upplifað það að þær 

væru að fara í sumarfrí. Sumarstarfinu í Straumi lauk því eftir fimm góð og dýrmæt ár.47 Þær 

áttu góðar stundir í Straumi þar sem margir vitnisburðir voru fluttir og margar ungar stúlkur 

tóku trú á Jesú Krist. Konurnar voru hógværar og voru ekki mikið að hreykja sér fyrir verk sín. 

Þann 12. júlí 1939 er skrifað í dagbókina úr Straumi: 

 

Hvorki tunga, orð, né penni fá lýst þeirri náðarríku stundu því Drottinn gaf 

vakningu. Hvílík gleði það var, þegar 12 ungar sálir beygðu kné sín og gáfu Jesú 

hjarta sitt og í næsta herbergi hljómuðu lofsöngvarnir frá þeim sem þegar höfðu 

gefið hjarta sitt frelsara sínum. Þær sungu Systur tökum undir englasöng. Við 

allar sem af veikum mætti störfum fyrir Drottinn, söfnuðumst að lokum saman í 

herbergi Svanlaugar, talaði hún alvarlega um það að við þökkuðum okkur ekki 

neitt, en bæðum daglega um nýjan kraft til að gefa Drottni Jesú dýrðarinnar.48 

 

Áhugavert er að sjá hjá þeim áhersluna á að þakka ekki sjálfum sér heldur Guði. Eins og komið 

hefur fram um kristinn mannskilning hefur manneskjan þann eiginleika að vera í samfélagi við 

Guð og má sjá í dagbókunum úr Straumi að mikið var um bænastundir og samfélagið við Guð 

var mikið og dýrmætt. 

Árið 1939 var stofnuð formleg nefnd fyrir sumarstarf KFUK. Í henni sátu Guðfinna 

Jónsdóttir, Halldóra Guðmundsdóttir, Hulda Höydahl, Sigríður M. Sandholt og Þórey 

                                                      
46 Dagbók úr Straumi 4. ágúst 1940, bls. 134. 
47 Gyða Karlsdóttir 1997, „Upphaf sumarstarfs KFUK“, bls. 24-25. 
48 Dagbók úr Straumi 12. júlí 1939, bls. 49-50. 
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Magnúsdóttir. Þá var stofnaður skálasjóður KFUK og var stofnfé hans 77 krónur.49 Þetta 

stofnfé var ekki hátt en sjóðurinn stækkaði smátt og smátt, þökk sé gjöfulum einstaklingum, 

ágóða af kaffisölu og söfnun í sparibauk í Straumi ásamt afgangi af dvalargjöldum. KFUK konur 

og stelpur dóu ekki ráðalausar og ákváðu að gefa út bókina Samtökin í Kvennaskólanum, það 

er að binda hana inn og safna áskrifendum og auka þannig tekjur skálasjóðsins. Aðstæður voru 

þó frekar erfiðar vegna stríðsins. Haustið 1943 kláruðu þær að binda inn bækurnar undir 

forystu Kristínar Markúsdóttur ásamt mikilli vinnu margra stúlkna. Verkefnið þótti takast vel 

og tilkynnti gjaldkeri að tekjurnar væru þegar komar upp í 16.301,29 krónur, en stefnt var að 

því að upphæðin í skálasjóðnum yrði að lokum um 20.000 krónur.50 Eins og fram hefur komið 

var það þekkt fyrirbæri á þessum tíma að konur stæðu saman og söfnuðu fyrir einhverju 

ákveðnum verkefnum og fóru þannig óformlegar valdaleiðir til að vera gerendur í þróun 

samfélagsins. Í þessu tilfelli að vinna að því að stúlkur gætu farið í sumarbúðir rétt eins og 

drengir. 

Skátafell 

Kristrún Ólafsdóttir á Akranesi hafði líka þann draum að stofna kristilegar sumarbúðir fyrir 

stúlkur. Hún hafði fengið afnot af skála sem kallaðist Skátafell og var vestan við Akrafjall. Þann 

15. ágúst árið 1940 fór hún með 15 stúlkur í Skátafell, en það var upphafið að farsælu 

sumarstarfi Kristrúnar Ólafsdóttur fyrir ungar stúlkur sem í dag er í Ölveri.51 

Konurnar sem höfðu starfað í Straumi voru staðráðnar í að finna annan stað fyrir 

sumarstarfið og ákváðu að leita til Kristrúnar í von um að fá afnot af Skátafelli. Það var auðsótt 

og voru skipulagðir dvalarflokkar fyrir KFUK stúlkurnar í Reykjavík þangað sumarið 1943. Eins 

og gefur að skilja var þetta talsvert lengra ferðalag og þurftu stúlkurnar meðal annars að sigla 

með Fagranesi upp á Akranes. Húsakosturinn var ekki mikið betri en í Straumi og þurftu flestar 

stúlkurnar að gista úti í tjöldum. Þær létu erfiðar aðstæður þó ekki hafa nein áhrif á sig og 

stóðu fyrir vel heppnuðu sumarstarfi fyrir stúlkur í um tvær vikur í Skátafelli þetta sumarið.52  

Botnsdalur 

Þegar það var ljóst að Skátafell yrði ekki framtíðarstaður fyrir sumarbúðirnar, þrátt fyrir að 

þeim hefði liðið vel þar, fóru konurnar að leita að nýjum stað. Sumarið 1944 höfðu 

                                                      
49 Gyða Karlsdóttir 1997, „Upphaf sumarstarfs KFUK“, bls. 25. 
50 Sama heimild, bls. 26-27. 
51 Sama heimild, bls. 27-28. 
52 Sama heimild, bls. 28-29. 
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starfsstúlkur unglingadeilda farið með nokkrar stúlkur í útilegu í Botnsdal og leist vel á 

staðhætti þar. Það var því ákveðið að prufa að fara með eldri stúlkurnar í Botnsdal sumarið 

1945 en yngri stelpurnar dvöldu í Straumi. Konurnar höfðu fengið leyfi frá bóndanum í Litla-

Botni til að tjalda þarna í ákveðinn tíma og vera með sumarstarf fyrir stúlkur. Þær fengu lánað 

stórt tjald frá Skógarmönnum og í því tjaldi var meðal annars komið fyrir eldhúsi í einu horni 

þar sem tveggja hólfa olíueldavél var sett upp. Vegna þessara óhentugu aðstæðna var einhver 

hluti af matnum eldaður í Reykjavík og sendur upp eftir með bíl. Fengu þær mjólkina keypta 

á nærliggjandi bæjum og þurftu að sækja vatn í fötu og ferja yfir á tjaldstaðinn. Botnsdalur var 

aðeins notaður fyrir þessa starfsemi sumarið 1945 og sumarið 1946, eina viku hvort sumar.53  

Vindáshlíð 

Það var í maí 1947 sem nokkrar konur og stúlkur gerðu sér ferð upp í Vindáshlíð í Kjós til að 

eiga orð við Jón Ólafsson, bónda á Vindási. Markmið þeirra var kanna aðstæður og jafnvel fá 

leyfi til að halda unglingaflokk sumarsins þar. Förin upp í Vindáshlíð gekk ekki alveg áfallalaust 

fyrir sig en konurnar fengu þær upplýsingar að vegna þess hve miklir vatnavextir væru í Laxá 

væri ekki hægt að fara þar yfir á bílum. Eftir smá umhugsun var niðurstaðan sú að Guðmundur 

Sigurðsson, bóndi á Möðruvöllum, útvegaði fimm hesta og fylgdarmann að Vindáshlíð fyrir 

konurnar. Hann fór þó sjálfur á bíl og Katrín Kristjánsdóttir með honum, en það var Katrín sem 

hafði það verkefni að tala við Jón bónda til að biðja um leyfið. Þær sem fóru ríðandi á hestum 

voru Helga Magnúsdóttir, Kristín Jóhannesdóttir, Sigríður Sumarliðadóttir og Halldóra 

Guðmundsdóttir. Til er lýsing af því þegar Helga Magnúsdóttir segir frá því að hún hafi sagt 

við Guð á leiðinni: „Góði Guð, viltu láta sólina skína ef við eigum að vera hér“. Þegar þær voru 

komnar á leiðarenda og Helga var um það bil að stíga af hesti sínum braust sólargeisli fram, 

litlu neðar en þar sem kirkjan í Vindáshlíð stendur í dag. Um leið og þetta gerist segir Halldóra: 

„Hér andar Guðs blær“. Konurnar voru vissar um að Guð hefði gefið þeim bænasvar og þetta 

væri upphafið á einhverju dásamlegu.54 

Daginn áður en fyrsti flokkurinn átti að koma upp í Vindáshlíð, eða 16. júlí 1947, fór hópur 

af konum af stað til að undirbúa staðinn. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður og mikið slagveður tókst 

þeim með góðri hjálp að koma upp nokkrum tjöldum og litlum skúr sem nota átti fyrir eldhús 

í Vindáshlíð. Vegna veðurs var orðið ljóst að enginn flokkur kæmi upp eftir daginn eftir. Það 

                                                      
53 Sama heimild, bls. 30-34. 
54 Gyða Karlsdóttir, „Fyrstu ár sumarstarfsins í Vindáshlíð“, Hér andar Guðs blær: Saga sumarstarfs KFUK, Gyða 
Karlsdóttir ritstjóri, Reykjavík: Vindáshlíð, 1997, bls. 37-68, hér bls. 37-38. 
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var ekki fyrr en laugardaginn 19. júlí 1947 að veðrið var orðið nógu gott til að taka á móti 

stúlkunum í Vindáshlíð. Þessi flokkur gekk vonum framar og var meðal annars farið í 

gönguferðir, leiki og biblíulestrar haldnir.55 Í þessum fyrsta flokki sem dvaldi í Vindáshlíð voru 

fjörutíu stúlkur. Tjöldunum sem stúlkurnar sváfu í voru gefin nöfn sem svo færðust yfir á 

herbergin síðar þegar svefnskálinn var byggður.56  

Sumarið 1948 fóru nokkrir einstaklingar á fund með Jóni bónda og óskuðu eftir því að fá 

landið í Vindáshlíð á leigu. Samþykkt var að leigja þeim níu hektara í Vindáshlíð. Landið var 

síðan keypt 23.júní árið 1950.57 Fyrsta uppkast að teikningu á skála í Vindáshlíð var skoðuð á 

stjórnarfundi þann 6. ágúst 1948. Í lok janúar árið 1949 var síðan endanleg teikning samþykkt 

og byrjað á undirbúningnum við að byggja skálann sama ár.58 Fram að þessu hafði það verið 

stjórn KFUK sem bar ábyrgð á rekstri sumarbúðanna en vorið 1949 var ákveðið að stofna 

sumarstarfsstjórn og í fyrstu stjórninni sátu: Helga Magnúsdóttir formaður, Þórey 

Magnúsdóttir varaformaður, Katrín Kristjánsdóttir gjaldkeri, Kristín Jóhannesdóttir, Agnes 

Steinadóttir, Áslaug Sigurbjörnsdóttir og Jóhanna Zimsen ásamt tveimur varakonum, þeim 

Vilborgu Jóhannesdóttur og Steinunni Pálsdóttur.59 Þann 6. júní 1949 fór hópur fólks upp í 

Vindáshlíð til að ákveða stað fyrir væntanlegan skála og taka fyrstu skóflustunguna að grunni 

hans. Eftir að búið var að ákveða stað fyrir húsið las Áslaug Ágústsdóttir formaður KFUK 1. og 

2. vers í 127. Davíðssálmi og fór síðan með bæn. Það var einnig Áslaug sem tók fyrstu 

skóflustunguna fyrir væntanlegt húsnæði Vindáshlíðar. Eftir að hún hafði tekið fyrstu 

skóflustunguna fengu hinar stúlkurnar og konurnar hver sína skóflu og mokuðu upp úr 

grunninum góða stund. Strax var settur kraftur í verkefnið og fór fyrsti vinnuflokkurinn þangað 

11. júní 1949 en það var dagurinn sem byggingarframkvæmdirnar í Vindáshlíð hófust 

formlega. Sigurður Guðmundsson trésmiður var ráðinn til að hafa yfirumsjón með byggingu 

skálans og dvaldi hann í Hlíðinni allt sumarið ásamt konu sinni Guðfinnu Jónsdóttur. Guðfinna 

var ráðskona á staðnum og henni innan handar voru Jenný Guðlaugsdóttir og Svala 

Benediktsson. Allt þetta sumar og það næsta var fjölmennt í vinnuflokkum um helgar, 20 til 

50 manns í hvert sinn. Þegar upp var staðið höfðu um 300 sjálfboðaliðar lagt hönd á plóg 

                                                      
55 Sama heimild, bls. 38-44. 
56 Sama heimild, bls. 47. 
57 Sama heimild, bls. 50. 
58 Sama heimild, bls. 50-54. 
59 Sama heimild, bls. 55-56. 
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sumarið 1949.60 Þó svo hugur allra væri við bygginguna mátti ekki gleyma að halda úti 

sumarstarfinu og fóru yngri stelpurnar í Valsskálann við Kolviðarhól sumarið 1949 því ekki var 

hægt að fá Kaldársel lánað eins og sumrin þrjú á undan. Unglingaflokkurinn fékk þó að dvelja 

í tjöldum í Vindáshlíð.61  

Aðeins 41 degi eftir að framkvæmdir við skálann hófust var búið að reisa grindina fyrir 

skálann og var þá haldin mikil hátíð, þar sem séra Bjarni Jónsson vígslubiskup prédikaði og 

Áslaug Ágústsdóttir kona hans lék á orgel. Um 160 manns lögðu leið sína upp í Hlíð á 

hátíðina.62 Bygging skálans gekk vonum framar eins og fram hefur komið og var ákveðið að 

sækja strax um leyfi til fjárhagsráðs um byggingu borðsalarins líka. Hlíðarmeyjar og 

Skógarmenn lofuðu sér í verkið og höfðu það markmið að gera borðsalinn fokheldan í 

september.63 Það náðist að gera skálann fullfrágenginn að utan á þessum þremur mánuðum 

sumarið 1949 ásamt því að leggja gólf á efri hæð, leggja eitthvað af miðstöðvar- og 

rafmagnsleiðslum og fleira. Laugardaginn 24. september fór síðasti vinnuflokkur sumarsins í 

Vindáshlíð og var þá haldin veisla.64 Árið 1950 hélt fyrsti vinnuflokkurinn upp í Hlíð á 51. 

afmælisdegi KFUK þann 29 .apríl. Voru vinnuflokkar um hverja helgi allt sumarið og fram eftir 

hausti. Þó svo að húsið hafi ekki verið orðið fullklárað í ágúst var samt ákveðið að halda fyrsta 

flokkinn í Vindáshlíð sem var kvennaflokkur. Það var fyrsti flokkurinn sem gat dvalið að öllu 

leyti í skálanum og þótti það vel við hæfi að eldri konurnar í félaginu væru fyrstu gestirnir í 

dvalarflokki þar sem þetta hafði verði draumur þeirra og höfðu þær beðið fyrir þessu verkefni 

vel og lengi.65 Fram til ársins 1953 var verið að ljúka framkvæmdum við skálann, til dæmis var 

sett upp eldhúsinnrétting og setustofa, borðsalur og herbergi dúkalögð svo eitthvað sé nefnt. 

Sumarið 1951 voru þrír flokkar í Vindáshlíð auk kvennaflokks og á næstu árum fjölgaði 

flokkunum jafnt og þétt.66 Ný stjórn var skipuð fyrir sumarstarfið árið 1950 og var Helga 

Magnúsdóttir þá kjörin formaður og gegndi hún formannsstarfinu næstu 25 árin. Sumarstarf 

KFUK hafði einkunnarorðin: „Vertu trú“.67 Við lestur á sögu Vindáshlíðar má segja að allir sem 

þarna lögðu hönd á plóg hafi fylgt þessum einkunnarorðum. Það er ótrúlegt að lesa um 

                                                      
60 Sama heimild, bls. 57-58. 
61 Sama heimild, bls. 60.  
62 Sama heimild, bls. 60-61. 
63 Sama heimild, bls. 62. 
64 Sama heimild, bls. 63.  
65 Sama heimild, bls. 64. 
66 Sama heimild, bls. 66. 
67 Sama heimild, bls. 66. 
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vinnusemi og bjartsýni allra sem komu þarna að. Það er nokkuð ljóst að öll höfðu þau sterka 

trú, bæði á Guði og á þessu framtíðarverkefni sem var þeim svo hugleikið. Mörgu hefur þó 

verið bætt og breytt frá því þessi byltingarkenndi skáli reis. Hallgrímskirkja sem áður hafði 

verið á Saurbæ á Hvalfjarðarströnd var flutt upp í Vindáshlíð 23. september 1957. Kirkjan hafði 

verið guðshús Saurbæjarsóknar á Hvalfjarðarströnd frá 1878. Kirkjan var endurbætt og síðan 

vígð 16. ágúst 1959. Séra Bjarni Jónsson vígslubiskup annaðist vígsluna og meðal þeirra sem 

lásu ritningarlestra var séra Friðrik Friðriksson.68 Í upphafi var fengin ljósvel til að hafa rafmagn 

í Vindáshlíð en 22. ágúst árið 1963 var komið á samningi við Rafmagnsveitur ríkisins þannig 

að rafmagn komst á í Vindáshlíð.69  

Starfið varð umfangsmeira með hverju árinu sem leið og fljótt kom í ljós að skálinn sem 

konurnar höfðu talið í upphafi að væri heldur ríflegur var ekki lengur nægilega stór. Árið 1970 

var því ákveðið að kaupa nokkra svefnskála sem notaðir höfðu verið á meðan á 

framkvæmdum stóð við Búrfellsvirkjun. Voru skálarnir notaðir fyrir hluta starfsfólksins.70 Árið 

1975 áskotnaðist Hlíðarmeyjum sundlaug sem verið hafði í geymslu í porti Eimskipa. Í umræðu 

stjórnarkvenna um nýja byggingu í Vindáshlíð var ofarlega í huga þeim að byggja leikskála þar 

sem sundlaugin kæmist einnig fyrir. Stjórnarkonur fóru af stað í ýmis konar fjáröflunarverkefni 

til að safna fyrir leikskála í Vindáshlíð og má til dæmis nefna veglegt og umfangsmikið 

bílahappdrætti.71 Hafist var handa við að grafa fyrir skálanum þann 16. júní 1976.72 Skálinn 

var að mestu byggður upp af sjálfboðaliðum og tók uppbygging hans nokkur ár.73 Síðar var 

byggð stór nýbygging við gamla húsið en hún var vígð 1. júní árið 2003. Presturinn sem sá um 

vígsluna var séra Guðrún Edda Gunnarsdóttir. Nýbyggingin var mikil bylting fyrir sumarstarfið 

en í henni eru meðal annars um 70 ný gistipláss ásamt stórum sal og betri aðstöðu. Það var 

ekki fyrr en árið 2018 að hitaveita kom í Vindáshlíð og var það mikil bót fyrir staðinn. 

Saga þessara baráttukvenna sem stóðu að uppbyggingu sumarbúðanna í Vindáshlíð er 

mögnuð. Þessi ríka köllun sem þær höfðu fyrir starfinu og fyrir því að boða Guðs orð skín svo 

sterkt í gegnum allt. Að lang stærstum hluta var allt unnið í sjálfboðaliðavinnu, hvort sem það 

                                                      
68 Guðrún Edda Gunnarsdóttir, „Hallgrímskirkja í Vindáshlíð“, Hér andar Guðs blær: Saga sumarstarfs KFUK, 
Gyða Karlsdóttir ritstjóri, Reykjavík: Vindáshlíð, 1997, bls. 87-92, hér bls. 88-89. 
69 Betsy Halldórsson, „Og árin liðu“, Hér andar Guðs blær: Saga sumarstarfs KFUK, Gyða Karlsdóttir ritstjóri, 
Reykjavík: Vindáshlíð, 1997,bls. 69-86, hér bls. 74. 
70 Sama heimild, bls. 80. 
71 Sama heimild, bls. 81.  
72 Guðfinna Guðmundsdóttir, „Nú var annaðhvort að duga eða drepast“, Hér andar Guðs blær: Saga 
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tengdist því að reka sumarbúðirnar eða að byggja sumarbúðirnar. Hvort sem þurfti að sofa í 

tjöldum í brjáluðu veðri eða í þröngum skálum höfðu þær jákvæðnina alltaf að vopni og létu 

það ekki koma í veg fyrir að ungar stúlkur fengju að heyra Guðs orð. Það kom nokkrum sinnum 

fram í dagbókunum að bænin hafi verið sterk og að bænasvör hafi gefist. Eins og fram hefur 

komið taldi fræðikonan Jones að hægt væri að dýpka hugmyndir um mannskilning meðal 

annars í gegnum bænina, söng og því að hugsa um aðra. Það er líklegt að þær og þau sem 

þarna störfuðu hafi eflaust fundið svör um mannskilning í gegnum þetta allt. Jones taldi einnig 

að það sem fælist í því að vera manneskja væri að vera skapandi og taka eigin ákvarðanir og 

það er einmitt það sem þessar konur gerðu með því að vera frumkvöðlar í sumarbúðastarfi 

fyrir stúlkur. Í viðtalinu sem ég tók við Betsy og Ninnu 7. mars 2018 sögðu þær að konurnar í 

Vindáshlíð hafi í gegnum tíðina alltaf fundið von í öllum aðstæðum og létu hlutina þannig 

ganga upp og miðluðu voninni áfram til ungu stúlknanna. Þær sögðu að það hefði aldrei verið 

í boði að gefast upp á neinum tímapunkti og að alltaf hafi konurnar verið duglegar að treysta 

á bænina og að bænasvörin hafi verið mörg. Að lokum sögðu þær að ekkert af þessu væri í 

eigin mætti – heldur Guðs.74 

 
Saga sumarstarfs í Vatnaskógi 
Séra Friðrik Friðriksson hafði fyrst kynnst kristilegu sumarbúðastarfi hjá KFUM í Danmörku. 

Eftir að hafa kynnst því vaknaði áhugi hans á því að stofna sumarbúðir fyrir KFUM drengi á 

Íslandi. Annan í hvítasunnu árið 1921 var stofnaður sjóður til byggingar sumarbúða fyrir KFUM 

og árið 1925 var sjóðurinn orðinn það mikill, eða um 4.000 kr, að hægt var að byggja 

sumarskála fyrir félaga í KFUM í Kaldárseli. Þar eru enn starfandi sumarbúðir á vegum KFUM 

og KFUK í dag. Þó að skálinn fyrir sumarstarf KFUM hafi ekki risið fyrr en árið 1925 var fyrst 

efnt til sumardvalar fyrir drengi í KFUM sumarið 1922, en þá var farið að Vatnsleysu í 

Biskupstungum. Þátttakendur voru alls sextán, fjórir fullorðnir og tólf drengir.75 Eftir þessa 

dvöl að Vatnsleysu hélt umræðan um sumarstarf áfram og kom tillaga um að vera með 

sumarstarf í Vatnaskógi í Svínadal. Séra Friðrik var ekki mjög hrifinn af þeirri hugmynd til að 

byrja með því honum fannst staðurinn vera of afskekktur, en á endanum tókst að sannfæra 

hann og fékkst leyfi frá atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu þann 4. desember 1922 til að 

byggja sumarskála í Vatnaskógi fyrir drengi í KFUM. Loforð hafði áður fengist frá 
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landsstjórninni um að félagsmenn KFUM hefðu til umráða einn hektara af landssvæði svo 

lengi sem KFUM ræki og annaðist þessa starfsemi. Þeim var gefið leyfi til að fara með landið 

að vild eftir þörfum starfsins og einnig til að byggja þar skála.76 Það var 3. ágúst sumarið 1923 

sem haldið var af stað með fyrsta dvalarflokkinn í Vatnaskóg.77 Séra Friðrik var þó ekki með í 

þessum fyrsta dvalarflokki þar sem hann var staddur í Danmörku. En hann fékk fregnir af 

flokknum í bréfi frá Ingvari Árnasyni á meðan hann var staddur í einum af sumarbúðum KFUM 

í Danmörku.78 Drengirnir gistu í tjöldum sem fengin höfðu verið að láni og matur var eldaður 

á kolavél í litlum veiðiskúr sem var gjöf frá þáverandi borgarstjóra og varaformanni KFUM, 

Knud Zimsen.79 Á þessum tíma var ekki orðið mjög mikið um það að ferðast væri á bifreiðum 

enda voru aðeins 20 ár frá því fyrsta bifreiðin var flutt til landsins. Dvalargestirnir í fyrsta 

flokknum voru því fluttir á vörubifreið upp í Mosfellssveit og þaðan gengið upp í Vatnaskóg, 

þó með næturgistingu á Þorláksstöðum. Gangan tók tvo daga.80 Þessi fyrsti flokkur heppnaðist 

vel og fengu drengirnir að fara sjóleiðina heim á vélbátnum Óðni.81 Fljótt var þó ljóst að allra 

veðra var von eins og gengur og gerist á Íslandi og ekki var hægt að vera með sumarstarfið í 

tjöldum til frambúðar. Einn daginn komu tveir drengir í heimsókn til séra Friðriks sem höfðu 

safnað 500 krónum til þess að byggja lítinn svefnskála. Stuttu seinna var lítill svefnskáli reistur 

sem rúmaði níu rúm, hvert fyrir tvo drengi.82 Í byrjun júlí árið 1929 var stofnaður skálasjóður 

og á fyrsta raunverulega Skógarmannafundinum þann 3. september árið 1929 var tekin 

ákvörðun um að hittast reglulega meðal annars til þess að leggja fram fé í skálasjóð, hrista 

saman hópinn og biðja fyrir starfinu.83 Sumarstarfið gekk vel fyrir sig og Skógarmenn héldu 

áfram að safna í skálasjóð. Sumarið 1937 geisuðu fjárpestir um ýmsar sveitir landsins og þurftu 

Skógarmenn því að flytja sumarbúðirnar innar í Svínadal þar sem Vatnaskógur var notaður til 

að einangra sýkt fé.84 Ýmsar leiðir voru farnar í fjáröflun í skálasjóð og smám saman safnaðist 

þar peningur. Á stjórnarfundi 12. júní 1939 var lögð fram teikning af skálanum til endanlegrar 

samþykktar. Byrjað var að grafa fyrir grunni að skálanum 5. ágúst 1939. Einhverjar raddir voru 

uppi um það að skálinn væri alltof stór, en þær raddir urðu mjög veikar þegar skálinn hafði 
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verið reistur og starfið blómstraði og meira húsrúm fór að vanta.85 Síðari heimsstyrjöldin hafði 

áhrif á framgang mála við byggingu skálans, en til dæmis var erfitt að nálgast timbur og annað 

byggingarefni á Íslandi á þeim árum. Það tókst þó með ýmsum leiðum að finna efnivið til 

byggingarinnar.86 Búið var að reisa skálann af grunni og klæða hann að utan og upp að 

þakbrún þann 20. júlí 1941. Fjórum dögum síðar var síðan lokið við að klæða þakið og byrjað 

á því að klæða skálann með pappa og bárujárni. Skálinn var síðan að fullu risinn og klæddur 

að utan þegar leið að vori árið 1942.87 Næsta árið var lokið við að innrétta skálann að innan 

og klára það sem klára þurfti. Hann var síðan vígður 1. ágúst árið 1943 og sá sóknarpresturinn 

séra Sigurjón Guðjónsson í Saurbæ á Hvalfjarðarströnd um vígsluna.88 Mikil uppbygging hefur 

verið í Vatnaskógi frá 1943. Í skóginum hafa risið fleiri byggingar og einhverjar voru fluttar frá 

öðrum stöðum. Þess má geta að nýjasti skálinn er Birkiskáli II og var hann vígður 27. maí 2018. 

Starfið í Vatnaskógi hefur verið blómlegt og þaðan eiga fjölmargir einstaklingar yndislegar 

minningar. Enn þann dag í dag er verið að búa til dýrmætar minningar fyrir fólk á öllum aldri 

sem kemur til dvalar í Vatnaskógi. Það sést á þessari sögu eins og sögunni um Vindáshlíð að 

köllunin hefur verið sterk fyrir því að halda úti sumarbúðastarfi fyrir drengi. Fyrirhöfnin var 

mikil, til dæmis að koma öllum fótgangandi úr Mosfellssveit í Vatnaskóg, en það þótti þó ekki 

neitt tiltökumál frekar en annað. Í dag er starfsemi í Vatnaskógi allan ársins hring og þangað 

koma ýmis konar hópar. Hvort sem hóparnir í Vindáshlíð, Vatnaskógi, Ölveri eða Kaldárseli 

voru í tjöldum, skálum, byggingum eða öðru þá voru alltaf bænastundir og lesið úr Guðs orði. 

Það var alltaf kærleikur Krists sem réð ríkjum, sama hvað. Karlarnir í Vatnaskógi höfðu þá 

köllun rétt eins og konurnar að starfa fyrir Guð og boða orð Guðs. Bæði karlarnir í Vatnaskógi 

og konurnar í Vindáshlíð tóku Jesú Krist sér til fyrirmyndar og reyndu að breyta eftir hans vilja.  

 

Staða kvenna í þjóðkirkjunni og í íslensku samfélagi 1850-1950 
Oft hefur hallað á rétt kvenna í gegnum tíðina. Eitt af því sem konur þurftu að berjast fyrir um 

aldamótin 1900 var til dæmis að fá að mennta sig í því sem þær höfðu áhuga á. Árið 1886 

fengu konur fyrst leyfi til þess að ganga í Presta- og Læknaskólann. Að gefa leyfi fyrir því þótti 

nógu stórt skref og var konunum því ekki gefið leyfi til að gegna opinberum embættum að 
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loknu námi.89 Það var ekki fyrr en árið 1911 að lög tóku gildi um rétt kvenna til embættisnáms, 

námsstyrks og embætta. Lögin voru þó ekki samþykkt einróma heldur voru þó nokkrir 

andstæðingar þess að þetta yrði niðurstaðan.90 Auður Eir Vilhjálmsdóttir var fyrsta konan til 

að vígjast til prestsþjónustu innan íslensku þjóðkirkjunnar en það var ekki fyrr en árið 1974. 

Hún kláraði embættispróf 1962. Auður Eir var ekki fyrsta konan til að klára embættisprófið, 

heldur brautskráðist Geirþrúður Hildur Bernhöft árið 1945.91 Það er frekar skrýtið til þess að 

hugsa í dag að það sé svo stutt síðan að konur fengu leyfi til að vera embættismenn í kirkjunni. 

Tengsl kristinnar trúar og kvennahreyfinga á 19. og 20. öld á Íslandi hafa meðal annars 

verið rannsökuð af Kristínu Ástgeirsdóttur og er það niðurstaða hennar að þar ríki tveir 

meginstraumar. Annars vegar hafi trúin og trúarsöfnuðir skapað frelsandi hugmyndir og styrk 

sem hefur nýst konum í baráttu fyrir sjálfstæði og athafnarými og hins vegar hafi hún haldið 

þeim niðri.92 Kvenfélögin voru að einhverju leyti til að halda konum í skefjum því þau sýndu 

ekki nógu vel hvað konur voru í raun færar um að gera. Þau voru samt líka mikilvægt tækifæri 

til að mynda öflugan hóp sem þurfti til að setja fram kröfur fyrir konur. Í lok 19. aldar og í 

byrjun þeirra 20. voru kvennahreyfingar stofnaðar á Íslandi sem byggðu starf sitt oftar en ekki 

á kristnum hugmyndum. Markmiðið var að láta gott af sér leiða og að hjálpa þeim sem stóðu 

höllum fæti í samfélaginu. Kvennahreyfingarnar börðust einnig fyrir réttindum kvenna, enda 

veitti ekki af.93 Árið 1869 var fyrsta kvenfélagið á Íslandi stofnað í Rípurhreppi í Skagafirði.94 

Thorvaldsensfélagið var stofnað í Reykjavík árið 1875 en það átti eftir að hafa mikil áhrif á 

þróun kvenréttindamála hér á landi.95 Kvenfélagið Hvítabandið sem stofnað var á Íslandi árið 

1895 og var upphaflega hugsað sem bindindisfélag kvenna, átti eftir að sameina kristna trú og 

kvennabráttu líklega hvað best. Árið 1902 voru allir fundir félagsins farnir að hefjast á bæn og 

sálmasöng.96 Kvenfélag Fríkirkjusafnaðarins var stofnað 1899 og það var helst að sinna því að 

safna fyrir fátækar konur, líkna sjúkum og bágstöddum í söfnuðinum og efla safnaðarlífið svo 

eitthvað sé nefnt. En þetta kvenfélag innan kirkju var sérstakt að því leyti að það tók þátt í 

baráttu og aðgerðum kvenna úti í samfélaginu. Sem dæmi má nefna þá sendu þær áskoranir 
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til Alþingis varðandi ýmis málefni sem snertu konur.97 Bríet Bjarnhéðinsdóttir, ritstjóri 

Kvennablaðsins, stofnaði kvenréttindafélag árið 1904 sem hafði þann tilgang að berjast fyrir 

kosningarétti og kjörgengi fyrir konur. Félagið vann ekki beint að góðgerðarmálum en tók þó 

þátt þegar kvenfélögin voru í sameiginlegum aðgerðum. Hennar markmið var að konum væru 

gerðar allar leiðir færar og að þær gætu haft áhrif.98 Kvennabaráttan var ekki alltaf auðveld 

og það kom bakslag í baráttunni eins og gengur og gerist. Á síðari hluta þriðja áratugarins varð 

ágreiningur innan kvennahreyfinga og sögðu íslenskar kvennahreyfingar sig úr einhverjum 

alþjóðlegum kvennahreyfingum.99 Á prestastefnu árið 1929 kom tillaga um að setja á stofn 

svokallaðar kirkjunefndir sem áttu að vera sóknarnefndum innan handar við að fegra og prýða 

kirkjurnar meðal annars með góðum gripum. Prestastefnan áleit að áhugasamar konur væru 

best til þess fallnar að skipa sæti í svona nefnd. Fjölmörg kvenfélög voru stofnuð innan kirkna 

þarna um 1940 sem höfðu það verkefni að vinna að uppbyggingum nýrra kirkna.100  

Af þessu stutta yfirliti um stöðu kvennanna í kirkjunni á fyrri hluta 20. aldar má sjá að 

konur höfðu vissulega eitthvað hlutverk, en hlutverk þeirra var sannarlega ekki að sinna 

embættisstörfum eða gegna hlutverki við boðun innan kirkjunnar. Það dregur þó ekki úr 

mikilvægi hlutverka kvennanna í kvenfélagsstörfunum sem þær sinntu. Þó að konur hafi verið 

mjög kirkjuræknar fram á 20. öld, en talið er að þær hafi verið kirkjuræknari en karlar, var 

boðskapurinn sem boðaður var í kirkjunum var þó ekki alltaf þeim til stuðnings.101 Þegar lesið 

er um stöðu kvenna í þjóðkirkjunni á fyrri hluta 20. aldar er athyglisvert að hugsa til þess að á 

sama tíma, eða um 1939 hafi hópur kvenna ákveðið upp á sitt einsdæmi að stofna sumarbúðir 

fyrir stelpur og sjá þar sjálfar um allt, líka alla boðun, á meðan konur voru almennt ekki að sjá 

um boðun á þessum tíma, að minnsta kosti ekki í kirkjum landsins.  

Áhugavert er að skoða í þessu samhengi gagnrýni Lúthers á ríkjandi viðhorf til kvenna og 

hlutverks kvenna í kirkjulegu og veraldlegu samhengi frá tímum siðbótarinnar. Eins og 

Arnfríður Guðmundsdóttir, prófessor í guðfræði við Háskóla Íslands, hefur bent á í grein sinni 

Lúther og konurnar eru nokkur atriði sem höfðu jákvæð áhrif á viðhorf til kvenna og hlutverk 

þeirra, þó einnig sé hægt að finna neikvæð ummæli hjá Lúther um konur. Hugmynd Lúthers 
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um að skírnin sé hin raunverulega prestsvígsla hafði mikil áhrif á báráttuna fyrir rétti kvenna 

til að vígjast til kirkjulegrar þjónustu síðar meir. Þessar hugmyndir höfðu einnig áhrif á viðhorf 

til ólíkra starfa.102  

Lúther taldi konuna vera skapaða jafna karlinum, en að syndafallið hafi gert það að 

verkum að þau væru ekki lengur jöfn.103 Lúther hvatti konur til virkar þátttöku í starfi 

kirkjunnar með hugmyndum sínum um það að hinn almenni prestdómur væri ekki einungis 

fyrir útvalda karlmenn. Þessi almenni prestdómur fól það til dæmis í sér að lesa í Biblíunni og 

taka virkan þátt í guðsþjónustunni.104 Þetta hvatti konur einnig til að taka þátt í boðun 

fagnaðarerindisins.105 Ég tek undir með Arnfríði að hugmynd Lúthers um almenna prestvígslu 

hafi haft mikil áhrif á stöðu kvenna. Þó ég geti ekki nákvæmlega sagt til um það undir hvaða 

áhrifum konurnar voru sem unnu að uppbyggingu sumarbúða árið 1939, þá er ég nokkuð viss 

um að þetta breytta viðhorf um að konur hefðu jafnan rétt til prestdóms hafi haft einhver 

áhrif á að þarna voru konur sem stofnuðu sumarbúðir fyrir stúlkur og boðuðu fagnaðarerindið 

upp á sitt einsdæmi.106  

Páll Briem lögfræðingur hélt fyrirlestur hjá Thorvaldsensfélaginu árið 1885 Um frelsi og 

menntun kvenna og hefur það eflaust verið í eitt fyrsta skipti sem landsmenn fengu gott yfirlit 

yfir baráttu kvenna í heiminum og þeim rökum sem var beitt í þeirri baráttu. Í fyrirlestrinum 

vísaði hann meðal annars til minningarræðu Elizabeth Cady Stanton um Lucretiu Mott þar 

sem hún talaði um að það hafi verið frelsandi tilfinning þegar hún uppgötvaði að hún hefði 

nákvæmlega sama rétt til að fylgja sinni eigin sannfæringu og hugsa eins og til dæmis Lúther, 

Kalvín og John Knox. Páll taldi að líta ætti á konur sem algjöra jafningja karlmanna og þær 

ættu til dæmis að geta gert sömu kröfur um að mennta sig og prédika.107 Í þessu samhengi 

má einnig nefna fyrirlestur séra Ólafs Ólafssonar, Olnbogabarnið, sem kom út á prenti árið 

1892. Ólafur dró þá ályktun að konur ættu að njóta allra sömu réttinda og karlar. Hann kallaði 

eftir samstöðu og taldi að ef réttindabarátta kvenna færi að skila árangri þá myndi Guð gefa 

góðu máli sigur.108  

                                                      
102 Arnfríður Guðmundsdóttir 2009, ,,Lúther og konurnar“, bls. 16-17. 
103 Sama heimild, bls. 20-21. 
104 Sama heimild, bls. 32-33. 
105 Sama heimild, bls. 34. 
106 Kristín Ástgeirsdóttir 2009, „Í anda kristilegs kærleika“, bls. 109. 
107 Sama heimild, bls. 118-119. 
108 Sama heimild, bls. 121. 



 30 

Brét Bjarnhéðinsdóttir var með fyrstu konum til þess að halda fyrirlestur opinberlega hér 

á landi. Hún flutti fyrirlestur þann 30. desember árið 1887 í Reykjavík „Um hagi og réttindi 

kvenna“.109 Einnig var Bríet fyrsta konan til að skrifa og fá birta blaðagrein eftir sig hér á landi 

en greinin birtisti í Fjallkonunni árið 1885 og bar heitið „Nokkur orð um menntun og rjettindi 

kvenna“.110 Oft hefur Biblían verið notuð til að draga í efa vægi kvenna og halda þeim frá 

menntun og viðeigandi embættum, en það hefur þó ekki komið í veg fyrir það að konur hafi 

barist fyrir réttindum sínum eins og lesa má hér á undan. Konur á Vesturlöndum gerðust 

djarfari í gagnrýni sinni og túlkun á Biblíuna samfara auknum kröfum um jafnrétti á seinni 

hluta 19. aldar.111 Fyrirlestur Bríetar fékk góðar undirtektir bæði frá konum og körlum og einn 

þeirra karla sem þakkar Bríeti fyrir baráttu sína var séra Matthías Jochumsson.112 Þó Bríet telji 

að ill meðferð á konum eigi rætur að rekja til Biblíunnar og kristinnar trúar heldur hún því þó 

fram að vandamálið sé fyrst og fremst þeir karlmenn sem nýti sér þennan boðskap og mistúlki 

hann sér í hag.113 Hægt er að túlka Biblíuna á marga vegu eins og vitað er. Bóthildur 

Bjarnadóttir skrifað grein undir heitinu „Kvennfrelsi“ þar sem hún talar um Jesú Krist sem 

„kvenfrelsismann“. Talið er greinin hafi verið skrifuð undir dulnefni og það hafi verið Bríet og 

Valdimar Ásmundsson, eiginmaður hennar, sem skrifuðu hana.114 Bríet og kynsystur hennar 

annars staðar frá í heiminum voru að berjast fyrir réttindum kvenna og gegn misnotkun 

Biblíunnar á síðari hluta 19. aldar. Þær höfnuðu því að Guðs orð væri notað til að draga úr 

réttindum kvenna. Kvennabiblían (e. Women‘s Bible) var síðan gefin út árið 1895 og 1898 

undir forystu Elizabeth Cady Stanton. Var hún skrifuð með það markmið að vera skýringarrit 

fyrir Biblíuna og þá sérstaklega fyrir þá texta hennar sem fjölluðu um konur eða útilokuðu þær 

og reynslu þeirra með þögninni. Tilgangur Kvennabiblíunnar var einnig að gagnrýna 

réttlætingu andlegra og veraldlegra yfirvalda á réttleysi konunnar út frá textum Biblíunnar.115 

Stanton taldi að konur ættu að njóta mannréttinda til jafns við karla og í því samhengi vitnaði 

hún í 1. Mósebók 27. kafla þar sem segir meðal annars: „Og Guð skapaði manninn eftir sinni 

mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og konu“. Stanton hvatti 

                                                      
109 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Bríet og Biblían. Um biblíutúlkun í upphafi íslenskrar kvennabaráttu“, 
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konur til að líta á sig sem einstaklinga en ekki alltaf sem hluta af einingu, þ.e. sem mæður, 

systur, eiginkonur eða dætur. Stanton gagnrýndi þær kristnu konur sem hún taldi vera 

íhaldssamar og byggðu helst á kenningum um móðureðlið því hún taldi þær vera að hefta 

frelsi kvenna með því. Stanton taldi einnig þær setningar sem Guð á að hafa sagt niðrandi um 

konur ekki vera sannar og taldi þær vera mannasetningar.116 Samkvæmt Biblíunni má sjá að 

bæði konur og karlar fylgdu Jesú eftir á ferðum hans og einnig eru heimildir um konur sem 

gegndu leiðtogahlutverki innan hinna fyrstu kristnu safnaða.117 Einhverra hluta vegna hefur 

það verið þannig í gegnum aldirnar að mikið hefur verið talað um neikvæðu viðhorfin til 

kvenna og þeim haldið á lofti, eins og til dæmis skrif Páls postula þar sem hann bannar konum 

að tala á safnaðarsamkomum. Ekki hefur jafn mikið borið á jákvæðum viðhorfum Krists til 

kvenna fyrr en á síðustu áratugum.118 Þær konur sem fóru af stað með sumarbúðastarfið fyrir 

stúlkur höfðu því sterkar fyrirmyndir þó það hafi ekki mikið borið á þeim fyrirmyndum. Dæmi 

um konur sem gætu hafa verið fyrirmyndir þeirra er Lucretia Mott sem hafði áttað sig á því 

að hún hafði nákvæmlega sama rétt og karlar til að fylgja eigin sannfæringu og einnig er hægt 

að nefna Elizabeth Cady Stanton sem hvatti konur til að líta á sig sem einstaklinga, en ekki 

sem hluti af annarri einingu. Í dagbók frá starfinu í Straumi frá 1939 stendur skrifað að Guðlaug 

hafi haft orð á því að konur hefði einnig þörf fyrir málfrelsi.119 Ekki er hægt að vita nákvæmlega 

hvað er að baki þeim orðum, en líklegt er að hún hafi verið að gefa í skyn að oft hafi verið 

þaggað niður í konum, en þær hefðu eitthvað til síns máls og ættu einnig að hafa rétt á að tjá 

sig eins og karlar. 

 

Áhrifavaldar 
Það er erfitt að segja til um nákvæmlega hverjir hafi verið áhrifavaldar hjá þessum mögnuðu 

konum sem stofnuðu sumarbúðir fyrir stúlkur upp á sitt eindæmi, en vafalaust hafa þær orðið 

fyrir áhrifum frá mörgum. Ég tel að kvennahreyfingarnar sem búið er að tala um í ritgerðinni 

séu líklegar til að hafa haft áhrif á að þær höfðu trú á sér í þetta verkefni og síðan hafa Friðrik 

Friðriksson og Ole Hallesby og mögulega fleiri einnig veitt þeim innblástur. Af frásögnum 
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þeirra að dæma voru þær þó að mestu hvattar áfram af trúnni á Guð og fylgdu sinni sterku 

köllun.   

Séra Friðrik Friðriksson 
Friðrik Friðriksson var fæddur 25. maí árið 1868 að Hálsi í Svarfaðardal. Hann var með litlu lífi 

þegar hann fæddist, enda með naflastrenginn þrívafinn um hálsinn. Eftir að ljósmóðirin kom 

lífi í drenginn var hann skírður skemmri skírn og fékk nafnið Friðrik.120 Móðir Friðriks, Guðrún 

Pálsdóttir, var trúuð kona og lagði hún áherslu á að kenna drengnum sínum um kristna trú. 

Áhugi hans á trúmálum varð strax mikill, en þegar hann var aðeins þriggja ára gamall kom 

mamma hans að honum í kirkju þar sem hann sat einn og söng versin sín og sagðist vera að 

messa.121 Þegar Friðrik var um sjö ára gamall rétti móðir hans honum Biblíu og sat hann við 

að lesa Biblíuna tímunum saman og var fljótt farinn að þekkja hana vel.122 Friðrik missti föður 

sinn 11 ára gamall og ekki löngu síðar veiktist móðir hans sem varð til þess að Friðrik sá um 

heimilið og allt sem því fylgdi ásamt því að hugsa um systkini sín, þá 3 og 5 ára.123 Þegar ljóst 

var orðið að móðir hans var ekki á neinum batavegi var fjölskyldan leyst í sundur og börnin 

fóru á mismunandi heimili.124 Friðrik fermdist í Höskuldsstaðakirkju, en það var honum mjög 

mikilvæg og stór stund þó honum hafi fundist hann heldur einmanna og umkomulaus þar sem 

allt hans fólk var víðs fjarri.125 Eftir ferminguna hélt Friðrik áfram að fræðast um trúna og Guð. 

Hann las bækur sem snertu erfiða strengi hjá umkomulausum og þunglyndum 

unglingsstrák.126 Friðrik menntaði sig í heimspeki í Kaupmannahöfn og í guðfræði í 

Prestaskólanum í Reykjavík eins og fram hefur komið. Ævi Friðriks var ekki dans á rósum og 

glímdi hann meðal annars við mikla ástarsorg um tíma, óhóflega drykkju og 

sjálfsvígshugsanir.127 Friðrik setti traust sitt á Guð og var bænheitur maður.128 Strax í fyrsta 

flokknum lagið hann áherslu á að mæta börnunum í leik og átti það eftir að einkenna starf 

hans með börnum.129 Hann lagði sig einnig fram um að mæta börnunum á þeirra 
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forsendum.130 Eins og sést til dæmis í sálmum séra Friðriks var Kristur fyrir honum konungur 

og leiðtogi lærisveinanna. Hann leit svo á að Kristur hefði með kærleiksþjónustu, 

friðþægingardauða og upprisu unnið þeim inn frelsi undan böli syndar, dómi og dauða. Séra 

Friðrik taldi að kristindómurinn fæli í sér fullt traust til Jesú Krists, samviskusemi og hugrekki í 

eftirfylgdinni.131 

Ole Hallesby 
Ole Hallesby fæddist í Aremark í Østfold í Noregi 5. ágúst árið 1879 og hann lést 22. nóvember 

árið 1961. Hann var íhaldssamur, lútherskur guðfræðingur, rithöfundur og kennari. Hallesby 

óx úr graxi á fjölskyldubóndabæ ásamt sjö systkinum sínum. Faðir hans var aðstoðarprestur 

og fjölskyldan hans aðhylltist lútherska guðfræði. Hallesby útskrifaðist sem guðfræðingur árið 

1903 og lauk doktorsprófi árið 1909. Hann kenndi guðfræði við Menigheds Fakultetet í Osló 

og sat sem stjórnarformaður í Norwegian Santal Mission og Norwegian Lutheran Inner 

Mission Society um tíma.132 Eins og fram hefur komið í ritgerðinni kom Ole Hallesby í heimsókn 

til Íslands árið 1936. Hann hafði það markmið að vera með samkomuherferð á Íslandi og segir 

í bók Vindáshlíðar Hér andar Guðs blær að margir einstaklingar hafi orðið fyrir varanlegum 

áhrif af boðskap hans. Mikil trúarleg vakning varð innan KFUM á þessum tíma og það var í 

kjölfarið á þessari heimsókn sem KFUK hóf göngu sína í júlí 1938. Í dagbók Vindáshlíðar (úr 

Straumi) þann 11. ágúst 1939 stendur að bókina Úr heimi bænarinnar eftir Ole Hallesby verði 

allir að lesa.133  

Í bók sem Ole Hallesby skrifar stendur að reiði Guðs sé grundvallaratriði bæði í Gamla 

testamentinu og Nýja testamentinu. Hann taldi að hjálpræðið væri frelsun undan reiði Guðs. 

Hann taldi þó einnig að Kristindómurinn eigni Guði eiginleika sem virðist brjóta í bága við 

siðferðilega guðshugmynd.134 Hann taldi að kristindómurinn væri lausn og hamingja 

mannssálarinnar og að hið kristna líf væri hið eina sanna og heilbrigða líf. Hallesby hélt því 

fram að þegar Guð frelsaði manneskjuna þá væri hann að gera hana að barni sínu því hann 

vildi ekki hafa manneskjuna sem þræl sinn sem titraði af ótta fyrir raust húsbónda síns.135 
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Hallesby taldi að kristindómurinn gerði mennina karlmannlega. Hann taldi að Jesú Kristur væri 

karlmannlegastur allra karlmanna og mesta karlmennskan sem maðurinn gæti sýnt væri að 

sjá og viðurkenna syndir sínar.136 Hallesby talaði einnig um kærleiksríkan Guð sem elskaði 

okkur undan valdi syndarinnar.137 Hallesby var bænheitur og kallaði bænina andardrátt 

sálarinnar. Hann taldi að bænin væri það að hleypa Jesú inn í neyð okkar í visna og þurra sál 

okkar.138 Hallesby hafði orð á því að manneskjan ætti það á hættu að stytta þann tíma sem 

hún nýtti til bænalífs og þann hugsunarhátt myndi Satan vera fljótur að glæða.139 Hann taldi 

að Guð hefði áhuga á öllu því sem við vildum deila með Guði. Hann hvatti fólk til að leyfa Guði 

að taka þátt í öllu með sér því það væri eitt það besta við samfélag okkar við Guð.140 

Guðsmyndir 
Fræðilegur kafli 
Er Guð til? Ef Guð er til hver eða hvað er Guð? Hvernig er Guð? Þessar spurningar og eru meðal 

þeirra sem guðfræðin veltir upp og skoðar.141 Reyndar eru þetta ekki spurningar sem eru 

einungis spurðar innan fræðasamfélagsins, heldur eru þetta spurningar sem einstaklingar 

velta fyrir sér út frá ólíkum forsendum og með ólíkum niðurstöðum. Guðsmyndin er ekki bara 

einhver ímyndun (e. phantasy) heldur meðvitaðar og ómeðvitaðar hugmyndir, tilfinningar, 

skoðanir og tengingar (e. associations).142 Guðfræðingurinn Karl Barth benti til dæmis á 

textann sem stendur í Jóhannesarguðspjalli 1.1 og 1.14 til þess að svara spurningunni um Guð: 

„Í upphafi var Orðið og Orðið var hjá Guði og Orðið var Guð... Og Orðið varð hold, hann bjó 

með oss, fullur náðar og sannleika og vér sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá 

föðurnum“.143 Þannig var guðsmynd Barths kristsmiðlæg því hann taldi að Orðið sem Guð 

ávarpar mannkynið með sé Jesús Kristur, holdi klæddur sonur Guðs, og að í gegnum persónu 

og verk Jesú sé best hægt að sjá hver Guð og hvernig Guð er.144 

Orðið sem notað er um Guð í Gamla testamentinu er orðið Elohim. En orðið Drottinn, 

sem oft er notað sem persónulegra orð yfir Guð er aftur á móti YhWh á hebresku. Nafnið 
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YhWh er notað þegar talað er um loforð um nærveru Guðs og er það sannað með trúfesti í 

framtíðinni og það gerir það að nafni Guðs að eilífu eins og sjá má í 2. Mósebók 3.15. Einnig 

koma nöfnin oft saman í Gamla testamentinu og er þá verið að tala um Drottinn Guð.145 Í Nýja 

testamentinu er hugtakið Guð einnig notað og gríska orðið yfir Guð er Theos og Drottinn er 

Kuriou. Í Nýja testamentinu er hugmyndin um holdtekjuna ríkjandi og þá verður guðsmyndin 

kristsmiðlæg.146 Samkvæmt guðspjöllunum gerir Jesús tilkall til þess að vera sonur Guðs, að 

vera holdtekja Guðs á jörðu, og út frá því fer kristin guðsmynd að mótast. 147 Það að Guð 

gerðist einn af okkur getur táknað það að Guð sé hjá okkur og að Jesús Kristur sé andlit Guðs 

á meðal okkar.148 Kenning sem nefnd hefur verið þrenningarkenningin verður til innan 

fornkirkjunnar og byggir á vitnisburði Nýja testamentisins. Í henni er dregin sú ályktun að Guð 

sé þríeinn. Það að Kristur birtist sem maður í holdtekjunni gerir það að verkum að Guð sé ekki 

lengur eitthvað eitt/ein/einn heldur sé Guð persónulega aðgreindur sem faðir, sonur og 

heilagur andi. Þrenningarkenningin breytir því þó ekki að trúin sem boðuð er í Nýja 

testamentinu er eingyðistrú eins og í Gamla testamentinu.149 Í Biblíunni má finna alls konar 

lýsingar á Guði föður, syni og heilögum anda. Til dæmis er talað um Guð sem góðan, 

miskunnsaman og kraftmikinn og syninum er til dæmis lýst sem kærleiksríkum frelsara. 

Nokkuð ljóst er út frá Biblíunni að kristin guðsmynd einkennist frekar af ást og náð heldur en 

reiði og heift.150 Elizabeth A. Johnson heldur því fram í bók sinni She Who Is að trú sem boði 

árásarhneigðan Guð sem ræðst á óvini sína geti vakið upp árásargjarna hegðun hjá þeim sem 

taka við boðuninni. Trú sem boði Guð sem harðstjóra hvetji fólk til að sýna náunga sínum 

óvirðingu. En trú sem boði kærleiksríkan Guð sem fyrirgefur hvetji fólk til að hugsa vel um 

náungann og sýna gagnkvæma fyrirgefningu.151 Myndir af Guði eru misjafnar og þær má 

einnig túlka á ýmsan hátt. Mynd af Guði sem faðmar og huggar er mikilvæg, en mynd af Guði 

sem hvetur til sjálfsöryggis og hugrekkis er einnig mikilvæg.152 Kristnir einstaklingar trúa á 

Guð, en sögurnar sem þeir segja af Guði eru fjölbreyttar. Lýsingarnar sem notaðar eru um Guð 
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eru margar og það undirstrikar það að hugmyndir um Guð eru margvíslegar. Það góða við að 

margbreytilegar lýsingar eru til um Guð í Biblíunni er það að hver og ein manneskja ætti að 

geta tengt við einhverja af þeim lýsingum. Sumum hentar til dæmis ekki að nota orðið faðir 

yfir Guð, en það vill svo til að það orð er oft notað. Bara það að tala um Guð í karlkyni getur 

haft þær afleiðingar í för með sér að körlum sé gert hærra undir höfði heldur en konum. 

Femínískir guðfræðingar hafa einnig bent á að orðið faðir miðli oft takmörkuðum skilningi á 

Guði og það orð geti gert einhverjum erfitt með að tengjast Guði meðal annars vegna þess að 

einhverjir gætu hafa haft slæma reynslu af föður sínum. Það er auðvitað líka þannig að 

einhverjir eiga mjög góða reynslu af föður sínum og þá gæti þessi lýsing hentað vel.153 

Elizabeth A. Johnson hélt því fram að verið væri að draga Guð á stig manneskjunnar ef Guð 

væri notað sem tákn fyrir faðir. Og ef föðurhugtakið væri notað sem tákn fyrir Guð þá væri 

hægt að líta á föðurhlutverkið sem eitthvað heilagt eða æðra til dæmis móðurhlutverkinu.154 

Femínískir guðfræðingar hafa einnig gagnrýnt mikla notkun á orðunum konungur, drottinn og 

meistari um Guð því það ýti undir hugsunina um Guð sem ráðríkan stjórnanda (e. controlling 

ruler) því það er til svo mikið af öðrum og jafnvel betri lýsingum á Guði í Biblíunni sem hægt 

væri að nota í ríkara mæli.155 Einstaklingar hafa oft myndað sér sína eigin guðsmynd út frá 

sinni trúarupplifun og skilningi í Biblíunni. Sumir sjá Guð sem kærleiksríkan á meðan aðrir sjá 

Guð fyrir sér sem strangan og dæmandi. Orðalag okkar og annarra um Guð skiptir máli því 

það getur endurspeglað trú okkar á Guð og okkur sjálf. 156 Tómas Akvínas dró þá ályktun að í 

staðinn fyrir að tala um hvað Guð væri, þá væri auðveldara að tala um hvað Guð væri ekki. 

Hann taldi að við gætum til dæmis ekki borið kennsl á afmarkaða þætti (e. parts) af Guði eða 

sett nein takmörk á Guð. Vandamálið við þessar kenningar hjá Akvínasi var þó að þetta gaf 

engar niðurstöður um hver Guð væri. Hann brást því við með því að segja að best væri að tala 

um Guð með því að nota líkingar.157 Akvínas benti einnig á að það er ekki Guð sem breytist, 

heldur er það guðsmynd okkar sem getur breyst yfir ákveðinn tíma.158 Það er erfitt að segja 

að einhver ein mynd af Guði sé rétt eða röng. Guðsmyndir okkar eru margar og ólíkar eins og 

kemur vel fram í textum Biblíunnar.159 

                                                      
153 Sama heimild, bls. 55-57. 
154 Johnson 1996, She who is, bls. 37. 
155 Japinga 1999, Feminism and Christianity, bls. 57. 
156 Sama heimild, bls. 55-57. 
157 Placher 2003, Esseltials of Christian Theology, bls. 54. 
158 Sama heimild, bls. 55. 
159 Cobb, Jr 2003, „What Do We Mean by “God”?”, bls. 64. 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Guð skapaði mannkynið af hreinni náð og skilyrðislausri ást. Það að vera sköpuð eða 

skapaður í Guðs mynd (imago dei) þýðir það að heyra orð Guðs, bregðast við vilja Guðs og 

endurspegla eðli Guðs og umhyggju fyrir heiminum. Það að við séum sköpuð í mynd Guðs 

setur einnig á okkur mikla ábyrgð um að standa okkur vel og til dæmis sýna náunganum og 

jörðinni virðingu.160 Einhverra hluta vegna hefur það oft verið dregið í efa í gegnum tíðina að 

konur hafi verið skapaðar í Guðs mynd, og sumir hafa viljað halda konum neðar en körlum í 

virðingarstiganum. Í 1. Mósebók 1.27 segir að Guð hafi skapað bæði manninn og konuna í 

sinni mynd. Það voru til dæmis fræðimenn á borð við Ágústínus og Tómas Akvínas sem héldu 

því fram að konur væru ekki jafnar körlum í sköpuninni, en það væri þó hægt að staðfesta það 

að þær væru mennskar.161 Femíníski guðfræðingurinn Elizabeth A. Johnson er ósammála þeim 

Ágústínusi og Akvínasi og skrifar í bók sinni She Who Is að allar manneskjur séu jafnar því þær 

eigi það sameiginlegt að vera skapaðar í Guðs mynd. Hvort sem kona er sköpuð, skírð, syndug, 

frelsuð eða hvernig sem er, þá er hún alltaf imago dei - sköpuð í Guðs mynd.162 Johnson færir 

einnig rök fyrir því að ef lýsingar á Guði eru einungis í karlkyni geti konur átt erfiðara með að 

tengja við guðsmyndina.163 Femínískir guðfræðingar vitna oft í texta í þriðja kafla í 

Galatabréfinu í þessu samhengi þar sem stendur: „Þið öll, sem eruð skírð til samfélags við 

Krist, hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki Gyðingur né annarrar þjóðar maður, þræll né frjáls 

maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi Jesú“. 

Guðfræðingar hafa stundum velt því fyrir sér hvort persónum þrenningarinnar hafi alltaf 

verið gert jafn hátt undir höfði. Uppi hafa verið hugmyndir um að þriðja persónan, hinn heilagi 

andi, hafi ekki alltaf gegnt jafn mikilvægu hlutverki og faðirinn og sonurinn í kristinni 

trúarhefð. Arnfríður Guðmundsdóttir skrifaði greinina Um hina kúguðu þrenningu þar sem 

hún skoðar kenningar Elizabeth Johnson. Arnfríður gerir meðal annars grein fyrir þeim 

hugmyndum Johnson, af hverju hlutverk heilags anda hafi verið lítilsvirt í gegnum tíðina og sé 

jafnvel enn í dag. Hlutverk andans í sköpuninni er meðal annars að næra, gleðja, styðja og 

stuðla að samvinnu heildarinnar.164 Í greininni er bent á að til að sköpunin nái að blómstra 

þurfi sífellt að vinna einnig með andann. Arnfríður bendir á að ef lögð er áhersla á grísku 

                                                      
160 Plantinga, Thompson og Lundberg 2010, An Introduction to Christian Theology, bls. 189-191. 
161 Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross: Christ, the Cross, and the Feminist Critique, Oxford: 
Oxford University Press, 2010, bls. 9. 
162 Johnson 1996, She who is, bls. 75.  
163 Sama heimild, bls. 38. 
164 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Hin kúgaða þrenning: konan, móðir jörð og heilög önd“. Kirkjuritið 63.árg, 
2/1997, Kristján Björnsson ritstj., bls. 7-11, hér bls. 10. 
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guðsmyndina um Guð sem upphafinn og almáttugan drottnara sé hætt við að vegið sé að 

trúverðugleika Guðs í sköpuninni og eins vegið að heilögum anda.165 

Við túlkun á Biblíunni og í raun túlkun almennt þá er ekki hægt að segja að einhver ein 

túlkun sé sú eina rétta. Túlkunin tekur mið af gildum og aðstæðum þess tíma sem hún á sér 

stað. Guðfræðingar sem eru að túlka Biblíuna á einhvern hátt þurfa að vera meðvitaðir um 

aðstæður sínar og umhverfi og hvernig það getur mótað túlkun þeirra. Í guðfræðinni á sér 

alltaf stað túlkun vegna þess að guðfræðin verður ekki til í tómarúmi (e. vacuum).166 Við túlkun 

á Biblíunni þarf að hafa það í huga að aðaláherslur kristninnar komist til skila og að túlkunin 

sé meðvituð. Guðfræðin breytist eins og tímarnir og Biblíuna þarf að túlka út frá aðstæðum 

og tíma hverju sinni. Karl Barth kom með þann skemmtilega punkt að skoða þyrfti guðfræðina 

með Biblíu í annarri hendi og fréttablaðið í hinni.167 

Guðsmynd okkar verður oft til þegar við erum börn og kemur svo til með að vera virk og 

taka breytingum ævilangt. Sterkar tilfinningar geta verið tengdar guðsmyndinni og byggist 

hún á reynslu barnsins af Guði.168 Kanadíski geðlæknirinn Ana-Maria Rizzuto gaf meðal annars 

út bókina The Birth of the Living God: A Psychoanalytic Study árið 1979 þar sem hún skoðar 

guðsmyndina á vettvangi djúpsálarfræðinnar.169 Hún hélt því fram að guðsmyndin gæti einnig 

byggst á persónulegri reynslu barna af foreldrum sínum eða öðrum nákomnum einstaklingum 

sem börnin gætu litið upp til, eins og til dæmis ættingjum, vinum eða kennurum. Hún taldi að 

guðsmyndin byggðist á tilfinningalegum þáttum eins og öryggi, kærleika, siðgæði, festu, og 

ýmsum ytri menningarlegum og félagslegum þáttum. Rizzuto kallar guðsmyndina lifandi mynd 

af Guði af þeim ástæðum að hún telur guðsmyndina breytast í gegnum lífið alveg eins og 

einstaklingurinn sjálfur tekur breytingum.170 Fyrir marga gæti til dæmis verið erfitt að trúa á 

þann Guð sem einstaklingurinn trúði á sem barn, því sú guðsmynd talar ekki endilega inn í 

þær aðstæður sem einstaklingurinn er í þegar hann er vaxinn úr grasi.171 Rizzuto telur að 

guðsmyndin geti haft þau áhrif að skapa jafnvægi í lífi einstaklings.172 Lífið tekur breytingum 

og trúin með. Stundum erum við dugleg að hlúa að trúnni og stundum ekki. Ásdís Emilsdóttir 

                                                      
165 Sama heimild, bls. 9-10. 
166 Plantinga, Thompson og Lundberg 2010, An Introduction to Christian Theology, bls. 29. 
167 Sama heimild, bls. 31. 
168 Sigurður Pálsson, Börn og trú: af sjónarhóli sálfræði, uppeldisfræði og guðfræði, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 
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171 Placher 2003, Esseltials of Christian Theology, bls. 51. 
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Petersen gerði doktorsverkefni þar sem hún rannsakaði leiðtogaeinkenni presta. Niðurstöður 

hennar leiddu í ljós að trúarvöxtur fælist í því að hlúa að trúnni og vökva hana og iðka.173 Þróun 

á guðsmynd einstaklinga má finna stað innan þróunarguðfræði (e. process theology). Leggur 

hún áherslu á að Guð sé með okkur í þeirri vegferð sem lífið er. Hún snýst um að Guð sé með 

okkur þar sem við séum stödd, hvort sem það sé í þjáningunni eða í öðru.174 Guðsmyndir er 

hægt að sjá í ritningarversum, söngvum, textum og bænum svo eitthvað sé nefnt. Í næstu 

köflum er markmiðið það að lesa í það hvernig guðsmynd kvennanna í Vindáshlíð birtist í 

dagbókum þeirra í samanburði við guðsmynd karlanna í Vatnaskógi. 

 
 

Guðsmyndir kvennanna í Vindáshlíð 
Dagbækur hafa verið haldnar um starf kvennanna sem stofnuðu sumarbúðir KFUK frá árinu 

1939 og allt til dagsins í dag. Í dagbókunum er hægt að lesa um það sem gert var dag hvern í 

sumarbúðunum og einnig má finna þar minnisvers, ljóð og söngva. Það er misjafnt hversu 

nákvæmlega er farið yfir dagana, en sú sem skrifar í dagbókina er í flestum tilfellum 

forstöðukona hvers flokks fyrir sig. Í þessum kafla ætla ég að fjalla um guðsmyndirnar sem ég 

sé birtast í dagbókunum sem haldnar voru sumrin 1939-1940 þegar sumarbúðastarfið var í 

Straumi. Þegar ég tala um guðsmyndina þá meina ég orðin sem konurnar sjálfar notuðu um 

Guð, en einnig út frá textunum sem þær voru að boða út frá í sumarbúðunum. Ég leitast hér 

við að sjá hvernig guðsmynd birtist í ljósi þess sem fram hefur komið að guðsmyndin sé ekki 

bara einhver ímyndun, heldur meðvitaðar og ómeðvitaðar hugmyndir, tilfinningar, skoðanir 

og tengingar. Í dagbókarfærslunum má nánast á hverjum einasta degi lesa um þakklæti 

kvennanna til Guðs. Sem dæmi um orð eða setningar sem notuð eru um Guð í dagbókunum í 

Straumi frá 1939-1940 eru eftirfarandi: 

• Guð sé dýrðin (12. júlí 1939). 

• Drottinn gefur vakningu (12. júlí 1939). 

• Guð gefur náð (7. júlí 1939). 

• Fyrst Kristur veitir kjark, fyrst kærleikur hans uppörvar, fyrst andi hans skapar samfélag, fyrst 

þar ríkir hlýja og samúð gerið þá gleði mína fullkomna með því að vera einhuga, hafa sama 

kærleika, einn hug og eina sál (9. júlí 1939). 

                                                      
173 Ásdís Emilsdóttir Petersen, „Á grænum grundum...” : rannsókn á leiðtogaeinkennum íslenskra presta og 

grósku í safnaðarstarfi, Reykjavík: Hugvísindastofnun Háskóla Íslands, 2012, bls. 373. 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• Guð gefur gleði (9. júlí 1939). 

• Drottinn er styrkur og lofsöngur og verður okkur til hjálpræðis (9. ágúst 1939). 

• Þakkið Drottni því að hann er góður, því að miskunn hans varir að eilífu (9. ágúst 1939). 

• Fyrirgefur allar misgjörðir og læknar öll mein (10. ágúst 1939). 

• Guð er góður (10. ágúst 1939). 

• Guð er með okkur alla daga, allt til enda veraldar (2. Maí 1940). 

• Drottinn er minn hirðir (11. júní 1939). 

• Hann hressir sál mína, leiðir mig um réttan veg (11. júlí 1939). 

• Óttast ekkert illt, því hann er hjá mér (11. júlí 1939). 

• Hægt að hvíla óhultur í náðum hjá Drottni einum (9. ágúst 1939).  

• Guð eins og dúfa (24. maí 1940). 

• Fel Drottni vegu þína og treystu honum, hann mun vel fyrir sjá (10. júlí 1940). 

• Drottinn frelsaði mig frá því sem við hræðumst (5. júlí 1940). 

• Drottinn er góður – sæll er sá maður sem leitar hælis hjá honum (5. júlí 1940). 

• Guð hefur blessað þennan stúlknaflokk með náð sinni og kærleika (8. júlí 1939). 

• Við fundum náðina sem við eigum í Jesú því hann er vor friður (8. júlí 1940). 

• Við fundum allar hvað það er gott að vera nálægt Guði okkar og frelsara (8. júlí 1940). 

• Orð þitt Drottinn varir að eilífu. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum (9. júlí 

1939).  

• Eins hjálpar andinn okkur í veikleika okkar. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber 

en sjálfur andinn biður fyrir okkur með andvörpum sem engum orðum verður að komið (9. júlí 

1940. 

• Jesús er mín sól og hann er vor friður (10. júlí 1940). 

• Sæðið er Guðs orð (10. júlí 1940). 

• Drottinn Jesús Kristur er bjargið eilífa (10. júlí 1940). 

• Guðs andi þrýsti þær til vitnisburðar (10. júlí 1940). 

• Jesús Kristur er frelsari okkar og vakir yfir okkur börnunum sínum (13. júlí 1940). 

• Guð hefur gefið okkur langt fram yfir það sem við höfum kunnað að biðja (14. júlí 1940). 

• Jesús er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og ekki þyrsta sem á mig trúir. 

• Þær fundu Guð nálægan sér (14. júlí 1940). 

• Það var eins og við gætum ekki slitið stundina því að samtal var á eftir um Guðs orðið og 

náðina í Jesú frelsara himins og jarðar það var blóðið sem frelsaði mig var hinn sterki lofsöngur 

okkar fyrir náð Guðs. Alltaf náð (4. ágúst 1940). 

• Orð lýst ei geta hve góður Guð minn og frelsari er (10. júlí 1940).  
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• Guð er góður, hans miskunn varir að eilífu (5. ágúst 1940).  

 
Út frá lýsingum kvennanna í dagbókunum er hægt að sjá að fyrir konunum er Guð fyrst og 

fremst góður og styðjandi. Guð fyrirgefur, verndar, er miskunnsamur og leiðir til hjálpræðis. 

Guð er til staðar og gefur frið. Guð er bjarg og Guð er nálægur. Heilt á litið er guðsmynd þeirra 

sú að Guð sé góður og umvefjandi. Eins og fram hefur komið taldi Rizzuto að guðsmyndin 

byggðist á tilfinningalegum þáttum eins og öryggi, kærleika, siðgæði, festu og ýmsum ytri og 

menningarlegum þáttum. Það er því áhugavert að skoða þessar lýsingar kvennanna á Guði út 

frá þeim hugmyndum og margar af þeirra tilvitnunum lýsa þessum þáttum Rizzuto. 

Í dagbókunum ber hvergi á þeirri guðsmynd að Guð sé reiður eða strangur. Johnson taldi 

að trú sem boði árásarhneigðan Guð geti vakið upp árásargjarna hegðun og trú sem boði Guð 

sem harðstjóra hvetji fólk til að sýna náunga sínum óvirðingu. Hún taldi að trú sem boði 

kærleiksríkan Guð sem fyrirgefur hvetji fólk til að hugsa vel um náungann og sýna gagnkvæma 

fyrirgefningu. Út frá skrifum í dagbókunum er best tengt við þennan kærleiksríka og 

fyrirgefandi Guð sem tekinn er sem dæmi í kenningu Johnson og umhyggja kvennanna fyrir 

náunganum kemur einnig mjög sterkt í gegn. 

Konurnar kjósa greinilega ekki að nota orðið faðir yfir Guð, eða allavega ber ekki á því í 

þessum dagbókum. Það er þó hægt að finna orðið faðir í minnisversum sem þær nota en það 

er ekki algengt. Femínískir guðfræðingar hafa bent á að orðið faðir miðli oft takmörkuðum 

skilningi á Guði og að einhverjir geti átt erfitt með að tengjast Guði vegna slæmrar reynslu af 

föður sínum. Einnig hefur verið bent á að það að tala um Guð í karlkyni geti haft þær 

afleiðingar í för með sér að körlum sé gert hærra undir höfði en konum. Ekki er hægt að vita 

hvort konurnar hafi meðvitað sleppt því að nota orðið faðir til að lýsa Guði, en ef svo er mætti 

segja að þær hafi verið framarlega í þessum femínísku hugmyndum. Femínískir guðfræðingar 

hafa einnig fært rök fyrir því að konungur, drottinn og meistari geti gefið mynd af Guði sem 

ráðríkum stjórnanda og séu því ekki góðar lýsingar á Guði. Það ber ekkert á því að notuð séu 

orðin konungur og meistari hjá konunum, en aftur á móti er orðið Drottinn oft notað. 

Arnfríður Guðmundsdóttir bendir á það í grein sinni um hina kúguðu þrenningu að til að 

sköpunin nái að blómstra þurfi að vinna með andanum, en hlutverk andans i sköpuninni sé 

meðal annars að næra, gleðja, styðja og stuðla að samvinnu heildarinnar. Hún telur að andinn 

verði oft út undan af persónunum í þrenningunni. Í dagbókunum frá 1939-1940 má sjá að 

andinn verður ekki út undan hjá konunum, heldur nota þær hann oft þegar talað er um Guð. 
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Sem dæmi um það er eftirfarandi tilvitnun sem einnig er að finna í upptalningunni hér að ofan: 

„Eins hjálpar andinn okkur í veikleika okkar. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og 

ber en sjálfur andinn biður fyrir okkur með andvörpum sem engum orðum verður að 

komið“.175 

Það ber aðeins á því að konurnar geri lítið úr sjálfum sér og verkum sínum í 

dagbókarfærslunum þegar þær segjast til dæmis vera veikburða eða vesælar og að þeim 

finnist ótrúlegt að Guð hlusti á svona veikburða einstaklinga eins og þær.176 Þær tala þó um 

að Guð sé með þeim þrátt fyrir að þær áliti sig veikburða og í því samhengi má benda á 

hugmyndir þróunarguðfræðinnar (e. process theology) um Guð sem vitnað var í hér að framan 

og gengur út á að Guð sé með okkur þar sem við erum stödd, hvort sem það sé í þjáningunni 

eða öðru. Þær lögðu áherslu á að þakka Guði og að gefa Guði dýrðina. Þær báðu um að þær 

mættu vera lifandi greinar á hinum sanna vínvið sem er Jesús Kristur.177 

Fram hefur komið að hvernig við og aðrir tjáum okkur um Guð skipti máli því það getur 

endurspeglað trú okkar á Guði og okkur sjálf. Einnig hefur komið fram að börn gætu byggt 

guðsmynd sína á persónulegri reynslu sinni af til dæmis foreldrum eða einhverjum sem þau 

gætu litið upp til. Ég tel að konurnar hafi verið stúlkunum góðar fyrirmyndir til að líta upp til. 

Guðsmynd kvennanna sem birtist í dagbókunum frá 1939-1940 er kærleiksrík og umvefjandi 

og ég sé enga ástæðu til annars en að álykta að guðsmyndin sem þær boðuðu stúlkunum hafi 

einnig verið þannig og að hún hafi vel endurspeglað þeirra fallegu trú á kærleiksríkan Guð.  

 
 

Guðsmyndir karlanna í Vatnaskógi 
Til samanburðar skoðaði ég guðsmynd karlanna í Vatnaskógi út frá dagbók sem skrifuð var 

sumarið 1942, en það er fyrsta dagbókin sem varðveist hefur frá starfinu í Vatnaskógi. Í 

dagbókinni er skrifað á hverjum degi út frá hvaða textum var boðað og hvaða söngvar voru 

sungnir. Það er misjafnt hver skrifar hverju sinni, en líklegt er að það sé forstöðumaður sem 

skrifar fyrir hvern flokk. Í dagbók Vatnaskógar má sjá að flokkunum er skipt upp fyrir 

fræðslustundir í yngri og eldri hópa og fá hóparnir að heyra ólíkan boðskap. Hér eru dæmi um 

lýsingar sem karlarnir nota um Guð í dagbók sinni frá árinu 1942: 

• Guð elskaði heiminn svo mikið að hann gaf einkason sinn (2. júlí 1942). 

                                                      
175 Dagbók úr Straumi 9. júlí 1940, bls. 101. 
176 Dagbók úr Straumi 9. júlí 1939, bls. 40. 
177 Dagbók úr Straumi 12. júlí 1939, bls. 49. 
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• Drottinn kenndu okkur að biðja (3. júlí 1942). 

• Meistarinn er hér og vill finna þig (3. júlí 1942). 

• Jesús sagði: Sá ykkar sem syndlaus er kasti fyrstur steini á hana. Þegar þeir heyrðu 

þetta fóru þeir burt (4. júlí 1942). 

• Augu Drottins hvíla á réttlátum og eyru hans hneigjast að bænum þeirra (5. júlí 1942). 

• Jesús læknar (6. júlí 1942). 

• Faðir yðar veit hvers þér þurfið áður en þér biðjið hann (7. júlí 1942). 

• Guð vill að þið haldið ykkur frá óskírlífi (7. júlí 1942). 

• Þú skalt ekki freista Drottins, Guðs þíns. Þú skalt tilbiðja og þjóna honum einum (8. júlí 

1942).  

• Metið rétt hvað Drottni þóknast (8. júlí 1942). 

• Ungur maður getur haldið vegi sínum hreinum með því að gefa gaum að orði þínu (8. 

júlí 1942). 

• Drottinn er minn hirðir (10. júlí 1942). 

• Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina (10. júlí 1942). 

• Guð friðarins (11. júlí 1942). 

• Friður Guðs er æðri öllum skilningi og mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir í Kristi. 

• Guð miskunnar (11. júlí 1942). 

• Guði er ekkert um megn (12. júlí 1942). 

• Guð þekkir jafnvel fjölda höfuðhára ykkar (14. júlí 1942). 

• Blóð Jesú hreinsar okkur af allri synd. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og 

réttlátur svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti (14. 

júlí 1942). 

• Fel Drottni vegu þína og treystu honum, hann mun vel fyrir sjá (14. júlí 1942). 

• Elskið hvert annað eins og ég hef elskað ykkur (18. júlí 1942). 

• Það sem er mönnum um megn það megnar Guð (23. júlí 1942). 

• Guð fyrirgefur ríkulega (28. júlí 1942). 

• Sá sem trúir á son Guðs dæmist ekki (28. júlí 1942). 

• Drottinn mun frelsa mig frá öllu illu og leiða mig hólpinn inn í sitt himneska ríki (28. júlí 

1942). 

Guðsmyndin sem birtist í dagbók karlanna virðist vera lík guðsmynd kvennana að 

einhverju leyti, en þó einnig ólík. Guð birtist þarna sem elskandi, miskunnsamur, friðsamur og 
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traustur. Guði er ekkert um megn og Guð gefur frið. Guð sem þekkir hvert og eitt mjög vel og 

frelsar frá öllu illu. Í báðum tilfellum má sem sagt finna þennan góða og kærleiksríka Guð.  

Karlarnir nota orðið faðir ekki mikið um Guð frekar en konurnar, en það kemur þó fyrir. 

Orðið meistari kemur oft fyrir í dagbókinni, því oft er vitnað í versið í Jóhannesarguðspjalli 

11.28: „Meistarinn er hér og vill finna þig”. Ekki ber mikið á andanum í boðun hjá körlunum 

samkvæmt dagbókinni frá 1942, en eins og Arnfríður Guðmundsdóttir benti á í grein sinni um 

hina kúguðu þrenningu þá vill það oft gerast að andinn verði út undan af persónunum í 

þrenningunni. 

Í dagbókinni hjá körlunum er að finna guðsmynd sem leggur áherslu á að það eigi að 

þóknast Guði og að það megi ekki freista Guðs. Það að vera sköpuð í mynd Guðs þýðir það að 

heyra orð Guðs, bregðast við vilja Guðs og endurspegla eðli Guðs og umhyggju fyrir heiminum. 

Samkvæmt dagbókinni lögðu karlarnir mikið upp úr því að bregðast við því er þeir töldu vera 

vilja Guðs. Guðsmynd kvennanna og karlanna virðist vera nokkuð lík þó einhver vers bendi til 

þess að notuð séu önnur orð yfir Guð. Í báðum tilfellum er litið á Guð sem góðan, 

kærleiksríkan og traustan. Karlarnir notuðu þó meira af karlkyns lýsingum um Guð, samanber 

orðin faðir og meistari. Í dagbókarfærslum bæði karlanna og kvennanna var mikið um 

þakklæti til Guðs.  

Syndaskilningur 
Fræðilegur kafli 

Í Biblíunni er syndin sjálf ekki útskýrð á neinn einfaldan hátt, en það er þó gefið í skyn frá 

upphafi að syndin sé óhlýðni gagnvart Guði.178 Richard J. Plantinga, Thomas R. Tompson og 

Matthew D. Lundberg lýstu syndinni þannig að hún væri truflun mannanna á þeim friði sem 

Guð gefur. Þeir töldu einnig að syndin væri þegar manneskjan upplifir sig einhverra hluta 

vegna ekki sem imago dei eða í mynd Guðs, til dæmis vegna einhverra gjörða.179 Við fæðumst 

þó öll með breyskleika vegna upprunasyndarinnar. Upprunasyndin varð þegar Adam og Eva 

óhlýðnuðust Guði og átti hún eftir að fylgja öllum kynslóðum eftir það.180 Í 1. Mósebók 2:16-

17 segir Guð að af öllum trjám í aldingarðinum megi borða, en af skilningstré góðs og ills megi 

ekki borða því þá muni konan og karlinn deyja. Í þriðja kafla kemur síðan höggormur sem segir 

við konuna að þau muni ekki deyja ef þau borði af trénu, heldur muni þau verða eins og Guð 

                                                      
178 Plantinga, Thompson og Lundberg 2010, An Introduction to Christian Theology, bls. 195. 
179 Sama heimild, bls. 195. 
180 Sama heimild, bls. 196.  
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og skynja gott og illt. Konunni leist vel á tréð og fékk sér að borða af því og gaf manninum með 

sér. Þessi saga um Adam og Evu hefur verið túlkuð á marga vegu. Ein algengasta túlkunin er 

sú að Eva hafi verið heimsk og auðtrúa kona sem höggormurinn hafi náð að plata þegar hún 

vék aðeins frá skynsama eiginmanninum sínum. Þegar hún áttaði sig á því sem hún hafði gert 

hafi hún notað kvenlega eiginleika sína til að tæla manninn sinn og fá hann til að borða einnig 

af trénu.181 Önnur túlkun er sú að þau hafi bæði vitað hvað þau voru að gera og bæði 

óhlýðnast Guði með því að brjóta reglur Guðs. Þrátt fyrir þá staðreynd að manneskjur geti 

gert góða hluti og þannig endurspeglað ímynd Guðs þá eru þær ekki alltaf góðar og stundum 

getur trúin á eigin hæfni skyggt á það að gangast við vilja Guðs. Í kenningu sem kemur úr 

kristinni trúarhefð er dregin sú ályktun að syndin orsakist af stolti, eigingirni, óhlýðni og 

girnd.182 Um aldir hefur verið litið á konur sem ástæðuna fyrir vandamálum heimsins og Evu 

hefur ranglega verið kennt um fall mannkynsins (e. fall of humanity). Þetta hefur til dæmis 

verið notað gegn konum til þess að segja þær ekki verðugar til að vígjast til prests. Adam og 

Eva voru bæði syndug, en synd Evu hefur yfirleitt verið talin verri heldur en Adams. 

Guðfræðingar hafa fært rök fyrir því að söguna um syndafallið eigi ekki að túlka bókstaflega, 

heldur eigi að lesa í hana sem skýringarsögu eða mýtu sem útskýri uppruna syndarinnar. 

Tilgangur textans hafi ekki verið sá að kenna konum um synd. Þegar til dæmis Páll postuli talar 

um uppruna syndarinnar vísar hann frekar til Adams heldur en Evu. Þó einhverjir kirkjufeður 

hafi haldið því fram að syndir heimsins væru Evu að kenna þá er því ekki haldið fram í ritum 

Biblíunnar.183 

Tertullianus (155-240 e.kr) var einn af þeim kirkjufeðrum sem dró þá ályktun að allar 

konur ættu að bera ábyrgð á synd Evu.184 Ágústínus (354-430 e.kr) var örlítið blíðari ef svo má 

segja og taldi að konur, börn og fólk með andlega sjúkdóma gæti ekki borið ábyrgð á fallinu 

vegna þess að heili þeirra væri ekki nægilega þroskaður. Jóhannes Chrysostomos (349-407 

e.Kr) fór enn aðra leið og sagði að konur bæru ekki einungis ábyrgð á fallinu heldur ætti að 

refsa þeim varanlega fyrir gjörðir þeirra. Þessi dæmi lýsa ágætlega ríkjandi viðhorfi til kvenna 

á tímum fornkirkjunnar. Í sínu synduga ástandi voru þær allar taldar stjórnsamar og óhlýðnar. 

Sem vægi við þessari vægðarlausu greiningu á konum töluðu kirkjufeðurnir svo um jákvæðu 

                                                      
181 Japinga 1999, Feminism and Christianity, bls. 76-77. 
182 Sama heimild, bls. 84-85. 
183 Sama heimild, bls. 86-87. 
184 Sama heimild, bls. 77. 
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fyrirmyndina Maríu, sem var saklaus, óspjölluð og hlýðin móðir Jesú. En því miður fyrir konur 

er mjög erfitt að feta í fótspor Maríu hvað það varðar að vera bæði óspjölluð og móðir.185  

Í gegnum tíðina hefur rót syndarinnar oft verið rakin til konunnar og kvenlíkamans. Konur 

hafa þurft að verja mennsku sína, gefa ástæður fyrir tilvist sinni og hvernig þær geti haft stjórn 

á eigin lífi. Einnig hafa þær þurft að svara því af hverju þær hafi komið með syndina í heiminn. 

Konur gátu með veikum mætti bætt stöðu sína með móðurhlutverkinu og með því að vera 

óspjallaðar, en annars voru þær ekki flokkaðar sem verðugar manneskjur til jafns við 

karlmenn.186 Það er umdeilt hvort þessar hugmyndir um synd kvenna komi úr ritningunni eða 

vegna túlkunar á textum hennar. Í ritningunni höfum við tvær hugmyndir um það hvernig 

kvenlíkaminn er. Við höfum annars vegar þá hugmynd að kvenlíkaminn sé óhreinn, spilltur, 

ógn við karlmennskuna og uppruni siðferðilegrar og líkamlegrar spillingar svo eitthvað sé 

nefnt. Hins vegar höfum við hugmyndir um hinn sama líkama sem góðviljaðan, heilagan, 

hreinan, kynlausan og nærandi. Myndir af Evu og Maríu hafa verið notaðar til að lýsa báðum 

hliðum kvenlíkamans. Ágústínus biskup (354-430) og Tómas Akvínas (1225-1274) eiga stóran 

þátt í viðhorfum sem ríkt hafa innan Vestur-kirkjunnar gagnvart konum, kynhneigð (e. 

sexuality) og hjónabandi. Þeir voru báðir undir áhrifum frá grískri heimsspeki þar sem 

neikvæðar hugmyndir um hold voru ríkjandi. Guðfræðingar fyrir árið 1300 veltu því jafnvel 

fyrir sér hvort konur hefðu yfir höfuð sál og hvort þær væru skapaðar í Guðs mynd. Ágústínus 

og Tómas Akvínas, ásamt flestum guðfræðingum, voru sammála um það að konur væru 

mennskar en væru hins vegar ekki jafnar karlmönnum. Karlmaðurinn var talinn vera hið 

eðlilega (e. norm) en konan var óeðlileg. Akvínas taldi að ójöfnuðurinn væri þegar staðreynd 

vegna upprunalegs ástands konunnar.187  

Frásögnin í fyrstu Mósebók um að konan hafi verið mynduð úr rifbeini karlmannsins hefur 

verið notuð til að sýna það að konan sé lægra sett en karlinn. Ágústínus taldi að maðurinn 

væri skapaður í Guðs mynd en konan væri einungis óbeint sköpuð í Guðs mynd. Aftur á móti 

taldi hann að þegar konan væri skilgreind með eiginmanni sínum þá væri hún í mynd Guðs. 

Oft hefur verið gert lítið úr konum með þeim hætti að segja þær vera trúlitlar, fullar af girnd 

og lygarar vegna þess að fyrsta konan hafi verið búin til úr rifbeini. Einhverjir töldu að þetta 

væri ekki tilkomið vegna syndar, heldur væri þetta hluti af hinu kvenlega eðli (e. female 

                                                      
185 Sama heimild, bls. 77. 
186 Sama heimild, bls. 77-78. 
187 Arnfríður Guðmundsdóttir 2010, Meeting God on the Cross, bls. 9. 
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nature).188 Ótrúlegustu fullyrðingar hafa verið notaðar í gegnum tíðina til að koma í veg fyrir 

það að konur megi nýta krafta sína og hæfileika til jafns við karla. Ein mýta sem var notuð 

gegn konum var sú að ef konur notuðu heilann fyrir menntun og fræðimennsku gæti það 

dregið úr orkunni í legi þeirra og þær orðið ófrjóar.189  

Á síðari hluta 20. aldar hófu femínískir guðfræðingar að gagnrýna ýmislegt í kristinni 

trúarhefð, þar á meðal það að guðfræðingar taki einungis tillit til reynslu annars kynsins, þ.e. 

karla. Valerie Saiving Goldstein skrifaði mjög áhugaverða grein árið 1960 um syndaskilning og 

mismunandi viðhorf til kynjanna. Hún byrjaði á því að benda á að guðfræði hafi yfirleitt verið 

skrifuð af karlmönnum og bara sú staðreynd geri það að verkum að við þurfum að skoða 

guðfræðina með gagnrýnum augum. Saiving túlkar það sem svo að gengið hafi verið út frá því 

að karlmaðurinn hafi verið eina veran sem var frjáls. Þannig gat karlmaðurinn staðið eins og 

fyrir utan heiminn og fylgst með, skoðað marga kosti og tekið ákvarðanir. En þetta frjálsræði 

mannsins taldi hún að væri einnig hans freisting til að syndga.190 Talið var að það að eyða of 

miklum tíma í að hugsa um sjálfan sig eða að setja sjálfan sig sem miðju alheimsins væri synd. 

En til að fá frelsun frá þessari synd væri lausnin sú að hugsa vel um aðra.191 Femínískir 

guðfræðingar og fleiri fræðimenn hafa einnig gagnrýnt hugmyndir einstaklingshyggjunnar um 

synd, þ.e. að hún geti bara átt sér stað í einstaklingnum. Synd getur einnig viðgengist í 

samfélagi og stofnunum, til dæmis ef stofnun vinnur ekki á móti ofbeldi.192 Sem dæmi um 

þetta mætti nefna ef einhver kirkjustofnun hefði vitneskju um ofbeldi en léti það viðgangast. 

Saiving taldi að kærleikurinn (e. love) væri andstaða syndarinnar. Hún gekk út frá því að 

kærleikur væri skilyrðislaus fyrirgefning fyrir þann sem þiggur fyrirgefningu. Að mati Saiving 

er mikill munur á reynslu (e. experience) kvenna og reynslu karla og að það þyrfti að taka 

reynslu beggja kynja inn í myndina. Hún taldi hluttekningu (e. empathic fashion) vera meira 

áberandi í reynslu kvenna heldur en karla. Hún færði rök fyrir því að nútímalegar kenningar 

um kærleikann hafi í flestum tilfellum verið skoðaðar út frá reynslu karlmanna og að 

kenningarnar gætu því gefið ranga mynd.193 Arnfríður Guðmundsdóttir benti einnig á það í 

grein sinni Jafnrétti, menning, samfélag að mikilvægt væri að taka tillit til reynslu kvenna út 

                                                      
188 Japinga 1999, Feminism and Christianity, bls. 75-76. 
189 Sama heimild, bls. 76. 
190 Valerie Saiving Goldstein, „The Human Situation: A Feminine View“, The journal of Religion apríl 1960: Vol. 
40, no. 2, Bls. 100-112, hér bls. 100. 
191 Japinga 1999 Feminism and Christianity, bls. 87-88. 
192 Sama heimild, bls. 89. 
193 Saiving 1960, „The Human Situation: A Feminine View“, bls. 101. 
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frá fjölbreytileika, þ.e. félagslegri stöðu og menningarlegu umhverfi. Þrátt fyrir 

fjölbreytileikann sé þó sameiginleg reynsla kvenna sú að hafa orðið fyrir aðkasti vegna 

fordóma. Hún taldi að önnur ástæða til að taka tillit til reynslu kvenna væri sú að konur hafi 

verið beittar þöggun á liðnum öldum og reynsla þeirra hafi verið útilokuð í kristinni 

trúarhefð.194 

Óumdeilt er að líkamar karla og kvenna eru ólíkir og konan var og er alltaf sú sem gengur 

með börnin. Hið nána samband milli móður og barns er mikilvægt og barnið skilgreinir sig 

yfirleitt fyrst út frá móður sinni. Með tímanum verða börnin síðan að aðgreina sig frá 

móðurinni. Saiving taldi að það væri þá sem munur birtist í því hvers væri ætlast til af þeim í 

samfélaginu etir því hvort um væri að ræða strák eða stelpu. Litla stelpan lærir að þó hún vaxi 

úr grasi og verða sjálfstæð þá verði hún kona eins og mamma hennar og mun sjálf koma til 

með að eignast börn, þ.e. hún muni á ákveðinn hátt ganga í fótspor móður sinnar. Saiving 

taldi því að á þessum tíma hafi aðalatriðið verið það að stelpur ættu eftir að verða konur og 

mæður í framtíðinni og það væri það sem skipti máli. Aftur á móti væri það töluvert flóknara 

ferli þegar strákar greindu sig frá móður sinni. Þeir læra ekki einungis það að þeir þurfi að vaxa 

úr grasi, heldur að þeir vaxi úr grasi til að verða karlmenn og að karlmenn séu öðruvísi en 

konur því þeir eignist ekki börn. Þeir eigi að vaxa úr grasi og læra ákveðna færni, eiginleika, 

hæfni og standast ákveðin próf hvað varðar þol, hugrekki, styrk og afrek. En þegar kynin líti á 

sig sjálf þá séu fullt af eiginleikum sem eru eins, algjörlega óháð kyni. Við upplifum til dæmis 

frá fæðingu svengd, mettun, takmörk (e. constriction) og frelsi, varnarleysi og kraft, reiði og 

kærleika. Hún taldi að kynin geti svo sannarlega lært af hvort öðru því það séu svo mikil líkindi 

með þeim, en stundum er það samfélagið sem hefur svo fyrirfram gefnar hugmyndir af 

kynjunum sem geta skemmt fyrir því að þau fái að blómstra í því sem þau vilja. Á þessum tíma 

var það til dæmis ein kenning að bara annað hvort geti kona skrifað bækur eða átt börn, en 

ekki bæði. Saiving sagði að þessar hugmyndir um konur hefðu breyst mikið til batnaðar og að 

konur hefðu miklu meiri möguleika á að gera það sem þær vildu, öðlast reynslu og mennta 

sig, í stað þess að fá bara að vera kvenlegar. Saiving taldi að hægt væri að vera bæði kona og 

manneskja á sama tíma.195 Hún skrifaði einnig að því hefði verið haldið fram að freistingar 

kvenna væru aðrar en karla og að það væri til sérstök kvenlæg synd, þ.e. sem ætti einungis 

                                                      
194 Arnfríður Guðmundsdóttir, Fléttur III – Jafnrétti, menning, samfélag, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2014, bls. 
37-39. 
195 Sama heimild, bls. 105-106. 
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við um konur. Þessi kvenlega synd væri ekki vegna þess að þær einskorðuðust við það að vera 

konur eða vegna þess að konur væru ekki færar um að syndga á annan hátt, heldur því að þær 

væru afleiðing af gömlum hugmyndum um það hvernig konur ættu að vera og haga sér. Þær 

væru taldar hafa eiginleika þar sem þær myndu aldrei vilja hafa mátt (e. power) eða stolt. Þær 

þyrftu að skilgreina sig út frá öðrum, ekki taldar hafa eiginleika til að virða mörk einkalífs, væru 

tilfinningasamar og slúðurgjarnar og gæfu tilefni til vantrausts. Þetta sem ég hef talið upp hér 

hefur verið skilgreint sem sérstaklega kvenlegar syndir (e. feminine sins), en þessi listi er ekki 

tæmandi.196 Strákar voru hvattir til að vera sjálfstæðir og sýna sjálfsstjórn á meðan stelpur 

voru hvattar til að hugsa um aðra. Saiving dró þá ályktun að freisting kvenna væri frekar sú að 

hugsa of mikið um aðra og veita sjálfum sér enga athygli. Hún gaf mjög lítið fyrir þennan lista 

sem skrifaður er hér á undan og var talinn vera syndir kvenna. Í dag eru breyttir tímar að 

einhverju leyti, en það er ljóst að þessar hugmyndir Saiving höfðu áhrif á þeim tíma sem þær 

voru skrifaðar og síðar.197 Femínískir guðfræðingar eru alls ekki að hafna því að konur geti 

syndgað, heldur má frekar segja að þeir hafi tilhneigingu til að sjá það góða í öllum, bæði 

konum og körlum, sem sköpuð eru í Guðs mynd og trúa því að Guð elski alla og vilji að allir 

upplifi sig sem hluta af heild og gefi þeim kraft til að læknast (e. heal), lifa af og taka 

breytingum.198  

Synd á sér sem sagt stað í einstaklingum og stofnunum, í körlum og konum, í góðu fólki 

og vondu. Synd hefur áhrif á hugsanir, gjörðir, framkomu og samskipti. Synd er alls staðar, en 

syndin hefur ekki síðasta orðið.199 

 

Syndaskilningur kvennanna í Vindáshlíð 
Syndin tekur rými í dagbókunum hjá konunum. Þær tala bæði um hversu syndugar þær séu 

og einnig tala þær út frá textum í Biblíunni sem fjalla um syndina. Dæmi um slíkan texta má 

nefna Jesaja 1.18 þar sem segir: „Þó að syndir yðar séu sem skarlat skulu þær verða hvítar 

sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem ull”.200 Syndin hefur verið 

útskýrð sem óhlýðni gagnvart Guði en Serene Jones sagði að Guð mætti synd okkar með náð. 

Plantinga, Thompson og Lundberg töldu að syndin væri þegar manneskja upplifði sig ekki sem 

                                                      
196 Sama heimild, bls. 108-109. 
197 Japinga 1999, Feminism and Christianity, bls. 88. 
198 Sama heimild, bls. 90. 
199 Sama heimild, bls. 92. 
200 Dagbók úr Straumi 10. ágúst 1939, bls. 61-62. 
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imago dei eða í mynd Guðs, til dæmis vegna einhverra gjörða. Það gæti því verið að konurnar 

hafi talað mikið um hve syndugar þær væru því þær hafi ekki upplifað sig í mynd Guðs vegna 

einhverra gjörða. 

Í dagbókinni úr Straumi þann 10. júlí árið 1939 stendur: 

 

Guðs andi þrýsti þær til vitnisburðar. 

Án mín getið þið alls ekkert gjört, hér var Jesús að verki. Guðs andi sannfærði um 

synd, náð og frelsi. Kropið var hér til bænar fyrir augliti Guðs. Margar stúlkur 

hrópuðu til Jesú um fyrirgefningu syndanna. Og eins og Kristur lægði storminn á 

bylgjunum forðum, eins fyllti hann hjörtu vor friði og fögnuði. Hann er hinn sami í 

gær og í dag – og já til eilífðar. Við eigum lifandi frelsara. Hann er vor friður.201 

 

Þarna stendur skrifað að margar stúlkur hafi hrópað til Jesú um fyrirgefningu syndanna. Út frá 

umfjölluninni fyrr í ritgerðinni er hægt að meta það sem svo að konurnar og stúlkurnar hafi 

hugsað mikið um syndina vegna hefðbundinnar orðræðu um synd í kristinni trúarhefð á 

þessum tíma. Eins og fram hefur komið hafði um aldir verið litið á konur sem ástæðuna fyrir 

vandamálum heimsins og Evu kennt um fall mannkynsins. Syndinni hafði verið skellt á konur 

og kvenlíkamann og konur höfðu þurft að verja mennsku sína. Sagan um að konan hafi verið 

búin til úr rifbeini karlsins hafði einnig verið notuð gegn konum til að segja þær ekki jafnar 

karlinum. Í greininni sem Valerie Saiving skrifaði um tuttugu árum eftir að þessar tilteknu 

dagbækur voru skrifaðar fjallar hún um það að reynsla kvenna hafi aldrei verið tekin inn í 

myndina þegar syndaskilningur hafði verið skoðaður í gegnum tíðina. Hún skrifaði að því hefði 

verið haldið fram að freistingar kvenna væru aðrar en karla og að það væri til sérstök kvenlæg 

synd, þ.e. sem ætti einungis við um konur. Þessi kvenlega synd væri ekki vegna þess að þær 

einskorðuðust við það að vera konur eða vegna þess að konur væru ekki færar um að syndga 

á annan hátt, heldur því að þær væru afleiðing af gömlum hugmyndum um það hvernig konur 

ættu að vera og haga sér. Í tilfelli kvennanna í Straumi gæti verið að þær hafi upplifað þessa 

kvenlægu synd. Dæmin um það þegar konurnar tala um hve syndugar þær séu eru nokkur í 

dagbókunum frá 1939-1940, en hér tek ég eitt dæmi í viðbót frá 9. ágúst 1940: 

 

                                                      
201 Dagbók úr Straumi 10. júlí 1940, bls. 108. 
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Þökk Jesús, að auma týnda fannstu mig. Já mig óverðugasta allra. Allt af náð 

Drottni séu þakkir fyrir Jesú allra heilagasta hjarta. Hann úthellti anda sínum 

ríkulega yfir starfið í straumi. Þökk fyrir Straum.202 

 

Eins og sjá má á þessu dæmi litu konurnar ekki stórt á sig og töldu sig ekki endilega 

verðugar. Þær voru þó alltaf ótrúlega þakklátar, en það kom þeim stundum á óvart hversu 

mikið Guð gaf þeim miðað við hvað þær væru óverðugar að þeirra mati. Það gæti verið að á 

þessum tíma hafi þær verið undir áhrifum af þeim hugmyndum sem ríktu þarna að og 

jafnvel enn í dag um að konan hefði komið með syndina í heiminn og að þær væru ekki jafn 

verðugar og karlarnir. Ein tilvitnun í viðbót þar sem kærleikur Krists og fyrirgefningin kemur í 

ljós. Þessi tilvitnun er frá 9. júlí 1939 úr dagbókinni sem haldin var í Straumi: 

 

Valgerður byrjaði með bæn. Síðan sungið Eg vil ljóða um Drottin meðan lifi. 

Svanlaug talaði nokkur orð sem um leið var vitnisburður hennar. Lagði hún útaf 

orðunum um bersyndugu konuna, sem gaf Guði dýrðina með því að smyrja fætur 

frelsarans smyrslum. Þessi dýrðlegu orð hljómuðu dásamleg til hjartna okkar. Þér 

eru þínar syndir fyrirgefnar. Kærleiks-sól Krists vermdi okkur eins og bersyndugu 

konurnar forðum. Þér eru þínar syndir fyrirgefnar. Guði séu þakkir sem gefur oss 

sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesúm Krist. Milli 20-30 stúlkur gáfu Guði dýrðina með 

því að vitna af veikum mætti um þá blessun er þær hafa öðlast í Jesú Kristi.203 

 

Þær höfðu þó trú á því að syndir þeirra yrðu fyrirgefnar og vitna til dæmis í versið úr 103. 

Davíðssálmi um að Guð fyrirgefi okkur allar misgjörðir okkar. Þær vissu líka að Guð væri 

alltaf með þeim og þá einnig í þjáningunni. En eins og Jones sagði þá mætir Guð synd okkar 

með náð. Hún sagði einnig að Guð gæfi fyrirgefningu og möguleika um nýtt upphaf. Synd er 

alls staðar, bæði hjá konum og körlum, en syndin hefur ekki síðasta orðið.  

 

Syndaskilningur karlanna í Vatnaskógi 
Í dagbók karlanna í Vatnaskógi frá árinu 1942 er ekki mikið minnst á það að þeir sjálfir séu 

syndugir, en þeir eru þó í nokkur skipti að boða út frá texta um syndina. Þó þeir tali ekki mikið 

um það í dagbókinni að þeir hafi verið syndugir þá þýðir það ekki að þeir hafi ekki upplifað sig 

                                                      
202 Dagbók úr Straumi 9. ágúst 1940, bls. 137. 
203 Dagbók úr Straumi 9. júlí 1939, bls. 39-40. 
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synduga. Þeir höfðu þó í eitt skipti boðun út frá Jóhannesarguðspjalli 8.2-11 um að sá sem 

væri syndlaus skyldi kasta fyrsta steininum.204 Einnig boða þeir út frá Matteusarguðspjalli 9.9-

13 þar sem Jesús segir að hann sé ekki kominn til að kalla á réttláta heldur syndara.205 Þeir eru 

sem sagt að boða út frá versum í Biblíunni þar sem talað er um syndina, en eina skiptið sem 

ég tók eftir að þeir sjálfir töluðu um sig sem syndara var í dagbókarfærslunni frá 8. júlí 1942 

þegar sagt er: 

 

Við minnumst við allra þeirra er hér voru með von um að þeirra ungu sálir mættu finna sjálfa 

sig sem syndara frammi fyrir Guði og sjá um leið hjálpræðið eina. 

Jesús þáði boð hjá bersyndugum manni.206 

 

Eins og ég hef tekið fram bæði hvað varðar dagbækur Vindáshlíðar og dagbók Vatnaskógar að 

vissulega stendur ekki allt í dagbókunum sem fram fór eða allt sem boðað var. Í dagbók 

Vatnaskógar stendur einmitt á einum stað að dagbókinni sé nú ekki trúað fyrir öllu.207 

 

Niðurstöður 
Í ritgerðinni hefur verið gert grein fyrir rannsóknarspurningunni sem er: Hverjar voru konurnar 

sem stóðu að stofnun sumarbúðanna í Vindáshlíð og hvernig skildu þær hlutverk sitt? Ég 

skoðaði spurninguna út frá ólíku samhengi, þ.e. sögulegu samhengi og út frá dagbókum sem 

konurnar skrifuðu og fékk þannig mynd af því hvernig þær skildu hver þessi Guð væri sem 

kallaði á þær. 

Konurnar trúðu því að allt væri undir dásamlegri umsjá Guðs og þær tóku hlutverki sínu 

sem ráðsmenn Guðs alvarlega og hugsuðu vel um sitt. Köllun kvennanna um að stofna 

sumarbúðir fyrir stúlkur var mjög sterk, svo þær gætu einnig fengið að heyra boðskap Jesú 

Krists í sumarbúðum. Serene Jones heldur því fram í grein sinni What‘s wrong with us að það 

að vera skapandi og taka eigin ákvarðanir sé hluti af því að vera manneskja og það er 

nákvæmlega það sem konurnar í KFUK gerðu. Þær tóku málin í sínar hendur, voru skapandi 

og trúfastar gagnvart verkefni sínu. Þær helguðu sig algjörlega málefninu, en helgun er hugtak 

                                                      
204 Dagbók Vatnaskógar 4. júlí 1942, bls. 7. 
205 Dagbók Vatnaskógar 27. júlí 1942, bls. 31. 
206 Dagbók Vatnaskógar 8. júlí 1942, bls. 12. 
207 Dagbók Vatnaskógar 21. júlí 1942, bls. 25. 
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sem notað er til að sýna hvernig náð Guðs vinnur í okkur. Konurnar tóku sér Jesú Krist til 

fyrirmyndar og reyndu stöðugt að breyta eftir hans vilja.  

Hugmyndir Lúthers um hinn almenna prestdóm hafði mikil áhrif á þátttöku kvenna í 

kristilegu stafi og hefur það ef til vill gefið konum meiri kjark til að sjá sjálfar um boðun og 

fylgja sinni köllun hver sem hún var. Það var samt þannig á þessum tíma um 1940 að það var 

frekar óljóst hvort samfélagið samþykkti það að konur fylgdu köllun sinni ef köllunin var utan 

veggja heimilisins. Staða kvenna í þjóðkirkjunni á þessum tíma var ekki sterk eins og fram 

hefur komið og sýnir það því hversu miklir frumkvöðlar þessar konur voru í raun og veru. Þær 

létu ekki segja sér að köllun þeirra væri einungis innan veggja heimilisins og þær létu ekki 

segja sér að þær væru ekki til þess fallnar að annast boðun út frá boðskap Krists. Þær höfðu 

fyrirmyndir á borð við Phoebe Palmer og Catherine Booth sem fylgdu köllun sinni og fóru um 

heiminn til að prédika og styrkja trú á Jesú Krist löngu áður en algengt var að konur sinntu 

boðunarstarfi. Lucretia Mott talaði um hvað það hafi verið frelsandi tilfinning þegar hún 

uppgötvaði að hún hefði nákvæmlega sama rétt til að fylgja eigin sannfæringu og karlar og 

það er einmitt það sem konurnar voru að gera þarna árið 1939, þær fylgdu sinni sannfæringu 

um að stofna sumarbúðir fyrir stúlkur. Fyrsta konan var ekki vígð til prests innan íslensku 

þjóðkirkjunnar fyrr en árið 1974 og voru þessar konur því talsvert á undan þjóðkirkjunni hvað 

það varðar að leyfa konum að annast boðun. Með kvennahreyfingum sem voru öflugar í 

upphafi 20. aldar var ákveðinn vegur ruddur og einnig voru góðar fyrirmyndir eins og Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir sem barðist fyrir því að konum yrðu gerðar allar leiðir færar svo þær gætu 

haft áhrif í íslensku samfélagi. Niðurstöður úr rannsókn Kristínar Ástgeirsdóttur sýna að trúin 

og trúarsöfnuðir hafi skapað frelsandi hugmyndir og styrk sem hafi nýst konum í baráttu fyrir 

sjálfstæði og athafnarými, en hafi þó einnig haldið þeim niðri. Það má heimfæra þetta upp á 

konurnar í Vindáshlíð þar sem þær sýndu frelsandi hugmyndir og mikinn styrk þrátt fyrir oft á 

tíðum erfiðar aðstæður.  

Áhrifavaldarnir séra Friðrik Friðriksson og Dr. Ole Hallesby höfðu ólíkar áherslur eins og 

fram hefur komið. Þeir settu báðir sitt traust á Guð og bænina og það sama má segja bæði um 

konurnar í Vindáshlíð og karlana í Vatnaskógi. Séra Friðrik var þekktur fyrir að mæta börnum 

á sínum forsendum, notaði leik í starfi og boðaði Krist sem konung og leiðtoga. Hann boðaði 

einnig kærleikann sem Jesús Kristur hafði að leiðarljósi. Ole Hallesby talaði einnig um 

kærleiksríkan Guð, en lagði þó líka áherslu á reiði Guðs og taldi að hjálpræðið væri frelsun 

undan reiði Guðs. Hallesby talaði svolítið um trúna út frá ótta og hann talaði um að sálir 
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mannfólksins væru visnar og þurrar og það þyrfti að hleypa Jesú inn í neyð sína. Í dagbókum 

kvennanna er ekki talað um reiði Guðs og ekki alið á ótta því er erfitt að segja að Hallesby sé 

fyrirmynd á því sviði hjá konunum. Hins vegar gæti verið ákveðin tenging hjá konunum í 

Vindáshlíð við boðskap Hallesby um manneskjuna sem visna hvað varðar það hve oft þær 

töluðu um sig sem óverðugar. Ég myndi frekar líta á að konurnar hafi verið undir áhrifum frá 

boðskap séra Friðriks. Það sem tengir konurnar einnig sterkt við séra Friðrik er að þau höfðu 

sömu köllun, þ.e. að starfrækja sumarbúðir fyrir börn og boða þeim trúna á Jesú Krist. 

Þegar guðsmynd kvennanna sem stóðu að stofnun sumarbúðanna í Vindáshlíð er skoðuð 

út frá dagbókarfærslum frá árinu 1939-1940 kemur í ljós að mest bar á því að Guð væri 

kærleiksríkur, góður, styðjandi, umvefjandi og miskunnsamur. Í dagbókarfærslum karlanna 

mátti finna svipaðar lýsingar á Guði og rímaði guðsmynd kvennanna og karlanna því vel við þá 

kristnu guðsmynd sem einkennist af ást og náð. Í dagbókarfærslunum bar ekki á því að Guð 

væri reiður, strangur eða harðstjóri. Konurnar notuðu ekki orðið faðir til að lýsa Guði en 

karlarnir gerðu það í einhver skipti. Orðið Drottinn var notað um Guð bæði hjá körlunum og 

konunum, en orðið Meistari var þó nokkuð notað í tilfelli karlanna en ekkert hjá konunum. Því 

má segja að karlarnir hafi frekar notað karlkyns lýsingar um Guð heldur en konurnar. Konurnar 

notuðu andann stundum þegar þær töluðu um Guð, en ekki bar á því í dagbók karlanna. Í 

dagbókarfærslunum hjá konunum ber aðeins á því að konurnar geri lítið úr sjálfum sér og að 

þeim þyki ótrúlegt að Guð hlusti á svona veikburða einstaklinga eins og þær. Slíkt tal er ekki 

að finna í dagbókarfærslum karlanna. Í dagbókinni hjá körlunum birtist aftur á móti guðsmynd 

sem leggur áherslu á að það eigi að þóknast Guði og ekki megi freista Guðs, en ekki má finna 

jafn mikla áherslu á það í dagbókarfærslum kvennanna. Í boðun skiptir orðalag okkar og 

annarra um Guð máli því það endurspeglar trú okkar á Guð og okkur sjálf og getur einnig haft 

áhrif á guðsmyndina hjá þeim er taka við boðuninni. Bæði í tilfellum kvennanna og karlanna 

tel ég að guðsmyndin sem boðuð var hafi endurspeglað trú á kærleiksríkan Guð sem átti fullt 

erindi í sumarbúðir fyrir börn. 

Mér þótti mjög áhugavert að sjá hve mikill munur var á því hvernig konurnar og karlarnir 

töluðu um syndina. Konurnar töluðu mikið um hve syndugar og óverðugar þær væru á meðan 

karlarnir töluðu lítið sem ekkert um það hve syndugir þeir væru. Það passar við þær lýsingar 

Valerie Saiving um hvernig syndaskilningur var ríkjandi á þessum tíma. Hún gagnrýnir að 

guðfræði hefði verið að mestu verið skrifuð af körlum og að reynsla kvenna hafi ekki verið 

tekin til greina í kenningum. Plantinga, Thompson og Lundberg töldu að syndin væri þegar 
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manneskja upplifði sig ekki í Guðs mynd. Mér hefði ekki þótt það skrýtið þó konurnar hefðu 

ekki upplifað sig í Guðs mynd út frá þeim hugmyndum sem uppi voru á þessum tíma og það 

hafði einnig verið dregið í efa að konan hefði yfir höfuð verið sköpuð í Guðs mynd. Þær gætu 

einnig hafa upplifað þessa kvenlægu synd sem búið var að tileinka konunni. Þrátt fyrir að þær 

teldu sig syndugar og óverðugar trúðu þær því alltaf að Guð væri með þeim, en kenning 

þróunarguðfræðinnar (e. process theology) er ein af þeim kenningum sem segir að Guð sé 

með okkur hvar sem við erum stödd, hvort sem það er í þjáningunni eða öðru. Eins og fram 

hefur komið í ritgerðinni er mikilvægt að túlka Biblíuna út frá sögulegu samhengi hverju sinni. 

Guðfræðin breytist eins og tímarnir og á þessum tíma gæti skilningur á syndinni hafa verið 

öðruvísi en hann er í dag. 

Það skal áréttað hér að þó dagbækurnar hafi að geyma mjög mikilvægar heimildir um 

þetta dýrmæta starf sem fór fram í sumarbúðunum, þá gefa þær ekki endilega fullnægjandi 

upplýsingar um allt sem fór þarna fram og allar þær hugmyndir sem konurnar og karlarnir 

höfðu og tengdust starfi þeirra. Það að lesa þessar dagbókarfærslur kvennanna gaf mér innsýn 

inn í ótrúlegan heim kvenna sem fóru af stað í mjög stórt verkefni af mikilli þrautseigju og 

fullar af von. Ekki nóg með það heldur gerðu þær það í aðstæðum og á tímum þar sem 

meðbyrinn með því að konur væru sjálfstæðar og hefðu jöfn réttindi og karlar var ekki mjög 

mikill. Konurnar misstu aldrei vonina og unnu allt af mikilli hugsjón og með það að leiðarljósi 

að leyfa ungum stúlkum einnig að fá að heyra um boðskap Krists, sem var þeim mjög 

mikilvægt. Það er mjög augljóst að þær voru miklir frumkvöðlar og áttu eftir að hafa áhrif á 

margar konur og vera öðrum góðar fyrirmyndir. Eins og lesa má í kaflanum um sögu 

Vindáshlíðar hér að framan var þrautseigja þessara kvenna og sannfæring ótrúleg. Lýsingin 

var dásamleg af því þegar þær báðu Guð um að láta sólina skína ef staðurinn væri réttur fyrir 

sumarbúðirnar og að sjálfsögðu skein sólin. Þær voru sannfærðar um að þetta hefði verið 

bænasvar og upphafið á einhverju dásamlegu. Annað gott dæmi er að þegar ekkert húsnæði 

var til umráða gistu þær bara í tjöldum þrátt fyrir að veður og vindar hafi ekki alltaf verið 

hagstæð. Þær gengu mjög langt í að uppfylla köllun sína og létu ekkert stoppa sig. Óhætt er 

að segja að konurnar hafi ávallt haft einkunnarorð KFUK „Vertu trú“ að leiðarljósi og þær vissu 

að hlutverk sitt væri það að boða ungum stúlkum trú. Þær voru trúar því sem þær gerðu, þær 

trúðu á Guð, þær trúðu á boðskapinn, þær trúðu á stúlkurnar og þær trúðu á sumarstarfið. 
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