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Útdráttur 
 

Greinargerð þessi er lögð fram ásamt útvarpsverki sem lokaverkefni til MA-prófs í 

hagnýtri menningarmiðlun við sagnfræðideild á Hugvísindasviði Háskóla Íslands. 

Undirrituð, Adda Steina Haraldsdóttir, fjallar hér um ævi alþýðukonunnar Jónataníu 

Sólveigar Kristinsdóttur sem var fædd árið 1876 í Fljótum í Skagafirði og dó á 

hjúkrunarheimilinu Skjaldarvík árið 1957. Þar voru endurminningar hennar skráðar 

nokkrum árum áður og ná þær allt frá barnæsku hennar og fram á fullorðinsár. Farið er 

yfir þá erfiðleika og áföll sem hún þurfti með eindæmum oft að glíma við á lífsleiðinni 

og því er velt upp hvernig áhrif atburðir og aðstæður kunna að hafa haft á líf hennar og 

líðan. Endurminningaskjal sem fjallar um ævi Jónataníu er viðfangsefni þessa 

lokaverkefnis, sem og gögn og upplýsingar frá barnabarni Jónataníu, henni Steinunni Erlu 

Friðþjófsdóttur ömmu minni, og kann ég henni hjartans þakkir fyrir samvinnuna og 

aðstoðina við verkefnið. Eins vil ég þakka leiðbeinendum mínum, þeim Sumarliða R. 

Ísleifssyni og Þorgerði E. Sigurðardóttur, innilega fyrir góða og faglega leiðsögn á 

tímabilinu.  
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Abstract 

 

This thesis, along with a radio program, forms my final project for an MA degree in 

Applied Studies in Culture and Communication from the University of Iceland. In this 

thesis I, Adda Steina Haraldsdóttir, analyse the live of my great-great grandmother that 

was born in Skagafjörður in the year 1876 and died in a nursing home in Skjaldarvík in 

1957. A few years before she died, a staff member at Skjaldarvík interviewed Jónatanía 

about her life experiences and childhood memories. That interview is the main subject of 

this project. I use that to tell her story as it is described in the document. Describing some 

hard and traumatizing parts of her life and how she coped with her circumstances. For 

this thesis and the radio program I also use an interview that I took with my grandmother, 

Steinunn Erla Friðþjófsdóttir, granddaughter of Jónatanía Sólveig Kristinsdóttir, and I 

specially want to thank her for her help and cooperation in this process. I also would like 

to thank Sumarliði R. Ísleifsson and Þorgerður E. Sigurðardóttir for their good and 

professional guidance. 
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1 Inngangur 

1.1 Formáli 

Þegar langafi minn, Friðþjófur Ísfeld Gunnlaugsson, tók saman ættartölu sína allt aftur að 

Brandi bónda að Höfða í Höfðahverfi sem þar bjó á 15. öld skrifaði hann í formála ritsins: 

„Flestir eru með því marki brenndir að vilja vita eitthvað um ætt sína og uppruna. Mörgum 

virðist, að það sé ofur auðvelt að nefna nokkra ættliði aftur í tímann en í raun er það svo 

að fæstir vita meira en um afa og ömmur og þó sjaldnast um fæðingar- eða giftingardaga 

og ár.“ Hann bætir svo við að þó fari það skiljanlega mikið eftir því hvernig ættir ganga 

fram, auðveldara sé fyrir þann sem  kynnist ömmum og öfum, og jafnvel langöfum og 

langömmum, að vita einhver deili á ætt sinni en þann sem aldrei sá né hitti nánustu 

skyldmenni sín (Friðþjófur Í. Gunnlaugsson, e.d). Að rekja ættir sínar og annarra var 

honum mjög hugleikið og skildi hann eftir sig ógrynni af ættfræðiefni sem hann hafði 

tekið saman, skrifað og varðveitt ásamt alls kyns vísum, bréfum, teikningum og fleiru. 

Hann orti vísur fyrir afkomendur sína ásamt því að gera við þær teikningar sem voru engu 

líkar. Allt þetta og meira til er vel varðveitt á Héraðsskjalasafni Akureyrar og hef ég að 

undanförnu grúskað í þeim gögnum ásamt ömmu minni, Steinunni Erlu Friðþjófsdóttur. 

Í einum af þeim 17 kössum sem ég fór í gegnum á safninu lá skjal sem á stóð 

Endurminningar Jónataníu. Skjalið var of langt fyrir mig að lesa á staðnum og þegar ég 

yfirgaf safnið vissi ég ekki hvað í því stóð. Ég sá þó í fljótu bragði að þarna væri um að 

ræða einhvers konar samansafn af minningum um móður hans úr viðtali við hana á 

hjúkrunarheimilinu í Skjaldarvík þar sem hún bjó þegar hún lést. Viðtalið við hana tók 

starfsmaður af hjúkrunarheimilinu en langafi ritaði það niður á ritvél og varðveitti. Þetta 

skjal vakti áhuga minn þar sem ég vissi ekkert um konuna né tilvist þessara 

endurminninga hennar. Ég sagði ömmu minni frá þessum fundi mínum og kannaðist hún 

heldur ekki við skjalið. Jónataníu ömmu sína þekkti hún þó og mundi eftir ýmsu henni 

tengdu, þar á meðal frá tímanum þegar hún lést en þá var Erla amma ekki nema fimm ára 

gömul. Starfsmaður á Héraðsskjalasafninu var í kjölfarið svo vænn að skanna skjalið inn 

og senda mér. Endurminningar Jónataníu las ég síðan og þær vöktu áhuga minn og má 

því segja að ég sé eins og langafi minn nefnir „því marki brennd að vilja vita eitthvað um 

ætt mína og uppruna.” Úr þessu varð útvarpsverk og greinargerð þessi.  
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1.2 Lýsing á verkefni          

Eftir að ég kynntist langalangaömmu minni í gegnum minningar hennar og lífsreynslu þá þakka 

ég fyrir að hún hafi skilið þær eftir sig og aðrir varðveitt, því ef ekki væri fyrir viðtalið þá hefði 

ég eflaust aldrei kynnst lífi hennar. Sá mikli munur á þeim tíma sem hún lifði í samanburði við 

þann tíma sem ég lifi, minnir mig stundum á annan heim, þrátt fyrir að við höfum alist upp í sama 

landi. Jónatanía Sólveig Kristinsdóttir, viðfangsefni verkefnisins, fæddist árið 1876 og hafa 

íslensk samfélög þróast mikið frá þeim tíma. Verkefnið ber nafnið: Það sagði mér hún amma 

mín, endurminningar Jónataníu Sólveigar Kristinsdóttur. Fyrir þetta verkefni kaus ég að nýta 

umrætt skjal, fara yfir það, skrifa það upp og koma því á rafrænt form og gera það þannig 

aðgengilegra. Ég skoða hvert heimildagildi endurminninganna sé og miðla hluta af skjalinu og 

vegferð minni í kringum það í útvarpsþætti, sem ég taldi ákjósanlega miðlunarleið fyrir verkefnið. 

Greinargerðin er í formi eigindlegrar rannsóknar og einsögu þar sem leitast er eftir því að skoða 

hver þessi kona, Jónatanía Sólveig, var og hvernig hún segir frá æsku sinni og uppvexti. Fjallað 

er um áföll og þær erfiðu áskoranir sem hún þurfti að takast á við í gegnum ævina. Í 

greinargerðinni er einnig kannað hvers lags heimildir endurminningar séu og hvert gildi þeirra 

sé.     

Fyrir útvarpsverkið var skrifað handrit sem fjallar um Jónataníu og frásögn hennar af ævi 

sinni. Mér innan handar var amma mín, Steinunn Erla Friðþjófsdóttir, sem er barnabarn Jónataníu 

Sólveigar. Hún er jafnframt eini viðmælandi þáttarins en saman ræðum við um endurminningar 

Jónataníu og amma Erla segir mér frá þeim minningum sem hún á um ömmu sína frá því að hún 

var lítil stelpa. Amma Erla veitti mér einnig aðgang að alls kyns ættfræðigögnum tengdu efninu 

og deildi með mér sögum og vísum er því tengjast, þar á meðal ljóðinu Sjómannsdóttirin sem 

faðir hennar orti fyrir hana. Lag við það ljóð var sérstaklega útsett fyrir verkið af mágkonu minni, 

Guðrúnu Veturliðadóttur, og er það spilað í þættinum. Í handritinu fyrir útvarpsþáttinn er lögð 

sérstök áhersla á það tímabil þegar Jónatanía er um tvítugt og missir fyrri eiginmann sinn í 

sjóslysi árið 1898. Í verkinu er einnig farið í aðrar heimildir er varða umræddan atburð, líkt og 

gömul dagblöð og viðtalið við Jónataníu á hjúkrunarheimilinu í Skjaldarvík, þar sem 

endurminningar hennar voru fyrst skráðar. 
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1.3 Val á viðfangsefni og miðlun  

Viðfangsefni verkefnisins eru endurminningar konu sem hét Jónatanía Sólveig Kristinsdóttir, 

fædd 11. maí 1876 á Neðra-Haganesi í Vestur-Fljótum í Skagafirði og dáin 4. ágúst 1957 á 

hjúkrunarheimili í Skjaldarvík á Árskógsströnd. Endurminningar hennar voru skrásettar nokkrum 

árum áður en hún dó og er sú heimild kveikjan að því að Jónatanía varð fyrir valinu sem 

viðfangsefni. Miðlunarleið verkefnisins er útvarp. Gerður var útvarpsþáttur sem fjallar í grófum 

dráttum um ævi Jónataníu með sérstaka áherslu á atburð sem átti sér stað þann 3. nóvember 1898 

þegar Jónatanía missti fyrri eiginmann sinn, Þorvald Þorvaldsson frá Krossum, í sjóslysi á 

Eyjafirði. Þar fórst hann ásamt tveimur bræðrum sínum og vinnumanni. Jónatanía S. 

Kristinsdóttir var því á augabragði orðin ung ekkja með tveggja ára gamlan son, Ingólf 

Þorvaldsson, sem þá varð föðurlaus en hann ólst upp á Krossum og gerðist prestur á Ólafsvík á 

fullorðinsaldri (Kristinn Pálsson, 1951). Í þættinum er að miklu leyti notast við frásögn Jónataníu 

við Kristin Pálsson frá Illugastöðum í Fljótum, sem þá var starfsmaður á hjúkrunarheimilinu í 

Skjaldarvík, en þar tók hann viðtal við Jónataníu um endurminningar hennar frá barnæsku og 

fram á fullorðinsár. Sú heimild í heild sinni er einnig hluti af viðfangsefni verkefnisins. Þegar 

Jónatanía sagði frá endurminningum sínum var hún orðin öldruð og blind en minni hennar var 

það skýrt að endurminningarnar náðu aftur til tveggja ára aldurs (Kristinn Pálsson, 1951). Sonur 

Jónataníu, Friðþjófur Ísfeld Gunnlaugsson, skrásetti síðar endurminningarnar með ritvél og eru 

þær geymdar á Héraðsskjalasafni Akureyringa undir hans nafni.  

Helsta ástæða þess að útvarp var valið sem miðlunarleið fyrir þetta verkefni er sú að  það 

er góð leið til að koma persónulegri frásögn á framfæri. Útvarpsmiðlun stuðlar að því að 

neytandinn upplifi söguna og viðfangsefnið á persónulegan máta og af innlifun. Hann fær að nýta 

sitt eigið ímyndunarafl til að fylla í eyður og útlit. Auk þess er útvarp hentugur miðill fyrir sögu 

þar sem sögumaðurinn/-konan og flestir sem koma við sögu eru látnir og langt um liðið frá því 

að sagan átti sér stað, vegna þess að þá er oft lítið til af hreyfi- eða ljósmyndum af fólkinu og 

atburðunum sem um ræðir líkt og er í þessu tilfelli. Ekki er þörf á slíku þegar útvarp er 

miðlunarleiðin, þar fær rödd sögumannsins og frásögnin að njóta sín, sem og tónlist en 

sérstaklega var hugsað út í að tónlistin í útvarpsverkinu tengdist og styddi við söguna (McLeish, 

2013). 
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1.4 Rannsóknarspurning og markmið  

Rannsóknarspurning greinargerðarinnar er tvíþætt. Fyrri spurningin varðar viðfangsefni 

verkefnisins, frásögn Jónataníu Sólveigu Kristinnsdóttur og er hún svohljóðandi:  

Hver var alþýðukonan Jónatanía S. Kristinsdóttir? Hvernig lýsti hún ævi sinni og áföllum í lífinu 

og hvernig tókst hún á við þau? 

 

Seinni spurningin lýtur að skjalinu sem verkefnið byggir á, endurminningum Jónataníu, og 

heimildagildi þess: 

Hvernig á að meta æviminningar einstaklinga frá liðinni tíð? Hvaða kostir og gallar geta fylgt 

því að nýta slíkar heimildir?  

 

Markmið greinargerðarinnar er að lýsa útvarpsverkefninu í heild sinni og fjalla um viðfangsefnið, 

miðlunarleiðina og vinnuferli þáttarins ásamt því að setja efnið í sögulegt og fræðilegt samhengi. 

Notast er við aðferðafræði eigindlegra rannsókna í bland við einsögu til að varpa ljósi á það hvers 

konar heimild skjalið um endurminningar Jónataníu er og hverjir kunni að vera kostir og gallar 

þess að nýta slíka heimild til að lýsa hversdags- og tilhugalífi fólks á árum áður. Farið er ofan í 

saumana á því hvaða kona Jónatanía var og hverjar lífsraunir hennar voru út frá æviminningum 

hennar, og heimildum um samtímafólk hennar til hliðsjónar. Í greinargerðinni verður 

rannsóknarspurningunum tveimur svarað með tilliti til fræðigreina og annarra heimilda er varða 

efnið.  

1.5 Efnistök, heimildir og uppbygging 

Í fyrsta kafla greinargerðarinnar er lýsing á verkefninu í heild sinni og þeim aðferðum sem 

notaðar voru til að rannsaka efnið og heimildir. Þar er viðfangsefninu einnig lýst, ásamt þeirri 

miðlunarleið sem varð fyrir valinu. Efnistök og uppbygging greinargerðarinnar eru kynnt ásamt 

rannsóknarspurningunum tveimur og markmiði greinargerðarinnar. Aðferðafræði eigindlegra 

rannsókna er kynnt stuttlega í tengslum við þær aðferðir sem notaðar eru til að vinna og greina 

viðfangsefni og rannsóknarspurningu þessa verkefnis. Í öðrum kafla er farið yfir þær fræðilegu 

heimildir sem tengjast íslenskum sveitasamfélögum frá fyrri öldum til að dýpka fræðilegan 

skilning efnisins og varpa mynd á þær aðstæður og þann tíðaranda sem ríkti á þeim tíma sem 

Jónatanía lifði. Í sögulegu samhengi er heiti kaflans og er með honum ætlunin að gera einmitt 

það, setja sögu og minningar Jónataníu í sögulegt samhengi til að dýpka minn eigin skilning, sem 
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og annarra sem ætla má að efninu verði miðlað til, á hennar ævi og raunum. Rannsóknir og skrif 

Sigurðar Gylfa Magnússonar sagnfræðings eru stór undirstaða þessa kafla, í bókum hans; 

Menntun, ást & sorg, Sjálfssögur og Fortíðardraumar. Í þeim er farið vel yfir bæði þann tíma 

sem Jónatanía lifði og þær aðstæður sem hún lifði við í íslensku sveitasamfélagi þess tíma, en 

eins er þar fjallað ítarlega um persónulegar heimildir, einsögu frásagnir og endurminningar fólks 

frá þeim tíma og rannsóknir á þeim. Þetta efni reyndist einstaklega gagnlegt fyrir verkefnið og 

nýttist vel í öðrum kafla þess. Kaflinn endar á skrifum um endurminningar kvenna frá fyrri tíð, 

með sérstaka áherslu á Hólmfríði Hjaltason en margt svipar til með sögu hennar og Jónataníu og 

þótti það því góð heimild til samanburðar. Í þriðja kafla er kafað djúpt í æviminningar Jónataníu, 

allt frá bernskuminningum og fram á fullorðinsár. Þar gefst rými til að kynnast henni og 

lífsraunum hennar í gegnum endurminningaskjalið, ásamt því að fjalla um örlög hennar eftir að 

skjalið endar og velta því síðan upp hvaða áhrif sú lífsreynsla sem hún lýsir gæti hafa haft á líðan 

hennar í gegnum ævina. Mér til stuðnings í því er viðmælandinn minn, Steinunn Erla 

Friðþjófsdóttir amma mín. Því er velt upp hvort vísur og ljóð hafi verið einhvers konar leið til að 

tjá tilfinningar og líðan og hvort Jónatanía og fleiri hafi að einhverju leyti verið að því þegar þau 

ortu ljóð. Fjórði kafli fjallar um miðlunarleiðina sjálfa, útvarpið og vinnuferli verksins. Þar á eftir 

er fimmti og seinasti kaflinn en í honum er áætlað að draga saman efnið og rannsóknina í 

greinargerðinni og leitast við að svara rannsóknarspurningunum tveimur. 

1.6 Aðferðafræði eigindlegra rannsókna 

Eigindlegar rannsóknir eru samheiti yfir rannsóknaraðferðir á borð við djúpviðtöl og 

vettvangsrannsóknir. Rannsakandinn setur þá ekki fram fyrirfram ákveðnar tillögur líkt og gert 

er þegar notast er við megindlegar rannsóknaraðferðir. Rannsakandi eigindlegra rannsókna 

þekkir oft ekki til þess samfélags eða menningar sem hann rannsakar og þarf því að vera mjög 

meðvitaður um eigin þekkingu og skilning, eða skort þar á, varðandi viðfangsefni sitt, þannig að 

fyrirfram ákveðin þekking eða fordómar verði eins lítil hindrun og mögulegt er (Björn Bergsson, 

2013). Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á því að veruleikinn sé huglægur og því þurfi að 

keppast við að skilja veruleikann á þann hátt sem viðfangsefni rannsóknarinnar gerir. Til þess 

þarf rannsakandinn að vera meðvitaður um eigin skoðanir og vera fær um að setja þær til hliðar 

og vera opinn fyrir öllu því sem rannsóknin leiðir í ljós. Með eigindlegum rannsóknum er því 

ekki leitast eftir heilögum sannleik um veruleikann heldur er ætlunin að rannsaka það hvernig 

veruleikinn kemur viðfangsefninu fyrir sjónir. Skráning gagna er afar mikilvæg þegar notast er 

við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Að halda dagbók og skrifa hjá sér allar athugasemdir og 
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minnispunkta er lykilatriði fyrir skráningu og greiningu á gögnum rannsóknarinnar (Björn 

Bergsson, 2013). Djúpviðtöl eru gagnlegt tól fyrir rannsóknina og skiptir þá máli að taka viðtöl 

upp og afrita þau síðan af eins mikilli nákvæmni og mögulegt er. Þegar kemur að því að greina 

djúpviðtölin er mikilvægt að leggja sig fram, sem rannsakandi, við að skilja og draga fram 

kjarnann í því sem viðmælandinn er að reyna að koma á framfæri. Djúpviðtölunum má líkja við 

venjulegar samræður þar sem viðmælandinn tjáir sig á eigin forsendum í sínu umhverfi, og eru 

þau því mjög frábrugðin formlegum spurningalistum sem notast er við í megindlegum 

rannsóknum. Mikilvægt er að fara vandlega, og helst oft, yfir djúpviðtöl og merkja hjá sér það 

sem viðmælandinn leggur áherslu á í svörum sínum til að fá skýrari mynd af kjarna málsins fyrir 

niðurstöður rannsóknarinnar (Björn Bergsson, 2013). Margir kostir eru við eigindlegar 

rannsóknir en þær eru þó ekki gallalausar. Til að mynda getur það talist takmarkandi fyrir 

rannsókn að einblína á fáa þátttakendur og í kjölfarið reynst erfitt að sýna fram á réttmæti þeirra 

(Rice og Ezzy, 1999). 

 Af ofangreindum ástæðum reynist aðferðin einmitt gagnleg fyrir þá rannsókn sem hér er 

til umræðu, þar sem rannsaka á ákveðna konu sem ekki er lengur á lífi, með því að greina 

djúpviðtal við hana um æviminningar hennar, og heimildargildi viðtalsins við viðfangsefnið, 

Jónataníu Sólveigu Kristinsdóttir. Einnig er notast við djúpviðtal við barnabarn Jónataníu og 

greiningu annarra gagna sem hún, Steinunn Erla Friðþjófsdóttir, hefur um ömmu sína, þá mest 

frá Friðþjófi Ísfeld Gunnlaugssyni, syni Jónataníu og föður Steinunnar Erlu.  
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2 Í sögulegu samhengi 

2.1 Sögu- og fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður sú fræðilega heimildavinna sem farið var í fyrir verkefnið sett í sögulegt 

samhengi við þau lífsskilyrði og samfélag sem Jónatanía Sólveig fæddist inn í og ólst upp við. 

Fyrst er farið yfir almenna stöðu íslenskra sveitasamfélaga á 18. öld og byrjun 19. aldar og tengt 

við þann tíma og aðstæður sem Jónatanía fæðist inn í. Þar má sjá að í byrjun 19. aldar urðu miklar 

breytingar á búsetuskilyrðum fólks og þróun í atvinnumálum og stjórnsýslu. Fiskveiðar urðu stór 

þáttur af samfélaginu og sífellt fleiri leituðu í þéttbýli (Sigurður Gylfi Magnússon, 2005). Í þessu 

samhengi er fjallað um búshætti Jónataníu og hvaða þættir höfðu áhrif á lífsskilyrði hennar. Því 

næst er fjallað um dauðann, ást og sorg en dánartíðni var afar há á þessum tíma og svigrúm og 

úrræði til að takast á við sorg af skornum skammti, líkt og fram kemur í endurminningum 

Jónataníu. Þar á eftir er farið í skilgreiningar og útlistun á persónulegum heimildum, kosti þeirra, 

galla og gildi. Endurminningar Jónataníu teljast til persónulegra heimilda, þar sem þær byggja á 

einsögu frásögn hennar er hún lítur til baka yfir ævi sína. Slíkar heimildir og frásagnir fá sífellt 

meira vægi og hafa verið eins konar rauður þráður í rannsóknum Sigurðar Gylfa Magnússonar 

sagnfræðings á liðinni tíð í íslenskum sveitasamfélögum (Erla Hulda Halldórsdóttir og Sigurður 

Gylfi Magnússon, 1998). Rannsóknir hans voru gagnlegur fræðilegur grunnur fyrir þessa 

rannsókn á ævi Jónataníu. Með því að skoða eina einingu, líkt og einsögu frásögn einnar 

manneskju, getur fengist mikilvæg innsýn í það hvernig viðkomandi upplifði veruleika sinn. Með 

því er hægt að öðlast meiri skilning á eðli þeirra samfélaga sem rannsökuð eru og í ljós hefur 

komið að líf fólks er mun margbreytilegra eftir því sem kafað er dýpra. Hver einstaklingur 

upplifir samfélag sitt á sérstakan hátt og til að mynda eins skýra heildarmynd af viðfangsefninu 

og mögulegt er þarf að taka inn í myndina langanir, hindranir, þrár, vonir, áföll og vonbrigði 

þeirrar manneskju sem um ræðir. Einnig þarf að skoða þætti líkt og uppeldi, farsóttir, veðurfar 

og náttúruhamfarir sem geta skipt sköpum hvað varðar lífsferli fólks, og verið nauðsynlegur 

þáttur til að fá skýrari heildarmynd. Mikilvægt er að taka tillit til og skoða þetta enn dýpra er 

æviskeið fólks og samfélagsleg sýn er rannsökuð, en slíkt er ekki hægt að gera með tölfræðilegum 

upplýsingum og reynast þá einsögu frásagnir og djúpviðtöl mikilvæg tól (Erla Hulda 

Halldórsdóttir og Sigurður Gylfi Magnússon, 1998). Í lok kaflans er fjallað um endurminningar 

kvenna og saga Jónataníu sett í samhengi við sambærilegar heimildir, með sérstöku tilliti til sögu 
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Hólmfríðar Hjaltason (1870-1948) úr bókinni Tvennir tímar eftir Elínborgu Lárusdóttur 

rithöfund. 

2.2 Íslensk sveitasamfélög 

Við upphaf 18. aldar ríkti mikil fátækt í íslenskum sveitasamfélögum og búsetuskilyrði voru 

erfið. Strjálbýli var einkennandi fyrir sveitir og menningu landsmanna og yfirgnæfði það smáu 

þéttbýliskjarnana sem voru að taka á sig mynd á þeim tíma. Mikið var um fólksflutninga á öldinni 

í kjölfar ýmissa hörmunga, líkt og hungursneyðar sem hafði mikil áhrif á dánartíðni fólks á öllum 

aldri plága af ýmsu tagi, náttúruhamfara og skæðra drepsótta sem herjuðu á landsmenn og 

erfiðlega gekk að ráða við. Allt þetta hafði mikil áhrif á lífsskilyrði Íslendinga á þeim tíma 

(Sigurður Gylfi Magnússon, 2005). 

Eftir aldamót nítjándu aldar tókst að bæta þau skilyrði að mörgu leyti og fjölgaði þá 

landsmönnum aftur eftir hamfarir fyrri aldar og fólksflutninga. Náttúran lék betur við landsmenn 

og fór að hafa minni áhrif á búsetuskilyrði fólks. Mikil þróun varð einnig í atvinnumálum og 

stjórnsýslu á Íslandi. Þar má helst nefna fiskveiðar sem urðu gífurlega mikilvæg atvinnugrein í 

uppbyggingunni og fylgdu því breytingar á samfélagsgerðum. Vöxtur í fiskveiðum styrkti stöðu 

sveitanna og mynduðu þá sveitaheimilin eins konar kjarna í þjóðfélaginu. Þá kom í ljós að nýjar 

áskoranir fylgdu í kjölfar fjölgunar á íbúum landsins. Voru það helst félagslegar áskoranir sem 

þurfti að leysa úr sem og landfræðilegar áskoranir, þá sérstaklega fyrir landbúnaðarsamfélög því 

landrými minnkar með auknum fjölda fólks. Sú þróun leiddi til stækkunar á íslenskum 

sveitaheimilum sem varð til þess að fólk sem áður fyrr hefði endað sem búeigendur, líkt og 

vinnuhjú, ílengdist í stöðu sinni. Það hafði takmarkandi áhrif á sjálfstæði í lífi fólks og frelsi þess 

til að framfleyta sér á annan hátt. Það var hreinlega ólöglegt að vera ekki með fastráðningu í fastri 

búsetu. Ákveðin krísa myndaðist þá í samfélagsformi landsins og leituðu margir til þéttbýlanna 

og jafnvel út fyrir landsteinana. Dæmi um slíkt eru Vesturfararnir sem sigldu af landi brott til 

Ameríku í leit að betra lífi og meiri sjálfstæði, burt frá ofurvaldi þeirra sem stýrðu landinu 

(Sigurður Gylfi Magnússon, 2005).  

Dæmi um íslenskt sveitasamfélag sem tengist æsku Jónataníu eru Fljótin. Það er nyrsta 

sveitin í Skagafirðinum og skiptast þau í Austur- og Vesturfljót, sem fjallið Barð skilur á milli, 

og varð þessi hreppaskipting til árið 1898. Fyrir þær breytingar voru Fljótin með stærstu hreppum 

landsins og kallaðist Fljótahreppur eða Holtshreppur. Það telst til vitnis um stærð Fljótanna að í 

Landnámu teljast alls sex landnámsmenn á því svæði. Fljótin hafa löngum talist einkum harðbýl 



 

 12 

 

 

sveit og mun það meðal annars stafa af þeirri staðreynd að hún er opin fyrir nyrsta hafi og veturnir 

oft og tíðum afar snjóþungir. Um ár og aldir hefur landbúnaður verið aðalafkomuleiðin í 

Fljótunum og þar á eftir sjávarvinna, líkt og hákarla- og fiskveiði, sem var aukavinna margra með 

landbúnaðinum (Sverrir Páll Erlendsson, 1975). Það sem þessar atvinnugreinar eiga sameiginlegt 

er að vera háðar tíðarfarinu og óhagstætt veðurfar gat því haft gífurlega mikil áhrif á lífsskilyrði 

fólks í Fljótunum sem vegna staðsetningar sinnar glímdi ósjaldan við þennan vanda á 19. öld. 

Þrátt fyrir tíð harðræði bæði á landi og á sjó var ætíð margt um manninn í Fljótunum og 

íbúafjöldinn var þar meiri en í öðrum hreppum Skagafjarðar. Í Fljótahreppi var, eins og áður 

segir, til staðar möguleiki á bæði landbúnaði og fiskveiðum, sem eflaust átti sinn þátt í þessum 

hlutfallslega mikla íbúafjölda þó skilyrðin hafi ekki alltaf verið góð og hreppurinn afskekktur. 

Staðsetningin gat þó komið sér vel á fyrri öldum þegar skæðar farsóttir herjuðu á landið og 

einangrunin sem fylgir afskekktum stöðum vann með íbúunum sem voru þá síður útsettir. Þó 

gerðist það þegar leið á öldina að sífelld aukning varð á samgangi milli manna og sveita á Íslandi 

og átti það einnig við um Fljótin, en á samskiptum manna þrífast smitsjúkdómar best og fengu 

Fljótamenn að finna vel fyrir því líkt og fleiri sveitasamfélög víða um landið, sem og þéttbýli 

(Sverrir Páll Erlendsson, 1975). 

2.3 Dauðinn, ást og sorg 

Eitt af því sem var einkennandi fyrir sveitasamfélög á 19. öld var há dánartíðni. Fólk dó af ýmsum 

ástæðum og á öllum aldri og var dánartíðni nýbura til að mynda ein sú hæsta hér á landi á þeim 

tíma. Því var oft og tíðum síendurtekinn þungi á andlegri líðan fólks vegna dauðans og gat hann 

jafnvel legið þungt á heilu bæjarfélögunum í einu. Dauðinn hafði því mótandi áhrif á andlega 

líðan fólks á þeim tíma sem um ræðir, ásamt þeim þungu tilfinningum sem að öllu jöfnu geta haft 

margslungin og mögulega varanleg áhrif á líðan fólks (Sigurður Gylfi Magnússon, 1997).   

Dauðanum fylgja oft flóknar tilfinningar og þar á meðal er sorg. Þá er oft þörf á að mæta 

þeim aðstæðum sem upp koma þegar dauðann ber að garði ásamt sorginni, en hvernig fólk er í 

stakk búið til þess er afar aðstæðubundið. Sorgin getur kallað á innhverf viðbrögð sem einkennast 

af innri átökum og er þá algengt að fólk fái þörf fyrir að leita svara við þeirri óvissu sem getur 

myndast innra með því. Áhrifamáttur sorgarinnar stýrist þá oft af félagslegum veruleika þeirra 

sem sorgina bera og er lýst sem saknaðartilfinningu sem tjáð er í orðum eða brýst fram á annan 

hátt, til að mynda í miklum leiða, þunglyndisviðbrögðum, svefnleysi og fleiru. Sorgin getur 

valdið mikilli óreiðu og skiptir því máli hvernig úr þeirri óreiðu er unnið (Sigurður Gylfi 

Magnússon, 1997). Fer það þá eftir aðstæðum fólks hvaða tól það hefur til þess. Til að mynda 
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getur félagsleg einangrun, hvort sem er í landfræðilegum skilningi eða vegna erfiðrar félagslegrar 

stöðu, haft mikil áhrif á sorgarferlið í heild sinni. Það getur orðið þyngra og líklega varanlegra 

hjá þeim sem eru einangraðir eða hafa ekki aðgengi að þeim úrvinnsluþáttum sem örva 

sorgarferlið sjálft. Þegar kemur hins vegar að viðbrögðum tengdum tilfinningum er tengjast 

ástinni, sem er mjög áhrifaríkur þáttur í hversdags- og tilhugalífi fólks, þá krefst hún úthverfra 

viðbragða sem snúa fremur að myndun tengsla við aðra einstaklinga (Sigurður Gylfi Magnússon, 

1997).   

Jónatanía leggur sjálf litla áherslu á tilfinningar sínar gagnvart dauðanum, sorginni eða 

ástvinamissi í endurminningum sínum. Hún rifjar þó upp slíka atburði ítrekað frá unga aldri þar 

sem hún missti systkini, móður sína, eiginmann og fleiri, og hafði hún ekki náð háum aldri þegar 

margir af hennar nánasta fólki höfðu fallið frá og jafnvel að henni viðstaddri. Hún lýsir frekar 

tilfinningum annarra varðandi sorgina, líkt og hjá tengdamóður sinni þegar eiginmaður hennar 

dó, en þá segir hún: „mér var ljóst að þó sorg mín væri þung þá væri sorg gömlu konunnar 

margfalt þyngri. Svo lengi sem ég lifi man ég eftir þeirri hryggð er lýsti sér í svip gömlu konunnar, 

svo mikil var hún að aldrei verður því lýst með orðum.“ En sínum eigin tilfinningum veitir hún 

ekki slíkar yfirlýsingar og heldur sig frekar við að ræða orsök dauðans, aðstæðurnar í kring og 

afleiðingarnar (líkt og að þurfa að flytja) þegar einhver í kringum hana deyr (Kristinn Pálsson, 

1951). Orsakir dauða fólks í lífi Jónataníu voru margs konar, og mjög í takt við íslenskan 

veruleika á þeim tíma. Systkini missti hún úr barnaveiki, eiginmann og bróður í sjóslysi og móðir 

hennar dó er Jónatanía er fjögurra ára og hún var send í fóstur í kjölfarið, en faðir hennar hafði 

ekki fasta búsetu á þeim tíma. Hún var yngst systkina sinna og sú eina sem ekki var send á heimili 

skyldmenna, heldur taldist sem tökubarn á því heimili sem tók við henni (Kristinn Pálsson, 1951). 

Eini andlegi stuðningurinn sem hún lýsir í kjölfar ástvinamissis og afleiðinga því tengdu er 

þegar henni voru gefnar rúsínur í lófann sem eins konar sárabót. Meiri stuðningur en það virðist 

ekki vera henni minnisstæður, og ef sett er í samhengi við aðstæður hennar, umhverfi og tíma má 

ætla að úrvinnsla varðandi slíkar tilfinningar hafi verið af skornum skammti og ekki ólíklegt að 

það að hafa upplifað slíkan missi síendurtekið hafi tekið sinn toll af hennar andlegu líðan og 

velferð yfir ævina. Sjálf missti hún mörg af sínum eigin börnum á fullorðinsárum, en það er ekki 

sagt frá því í endurminningum. Hvort hún hafi ekki viljað tala um það eða skrásetjarinn ekki farið 

út í þá umræðu með Jónataníu er mér ekki kunnugt um.  
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2.4 Persónulegar heimildir 

Sagnfræðingurinn Sigurður Gylfi Magnússon hefur skrifað um heimildagildi endurminninga og 

sjálfsævisagna og verður litið til þess í þessum kafla. Hann skiptir persónulegum heimildum í 

sjálfsbókmenntum í tvo flokka, sem aðskildir eru út frá þeim hvata er liggur að baki því að frásögn 

viðkomandi er sögð og tækninni sem notuð er til að draga fram minningar um liðna tíð. Í fyrri 

flokknum eru heimildir líkt og sjálfsævisögur, dagbækur og bréf þar sem sá er söguna segir gerir 

svo af eigin hvötum eða þörf. Þó hvatning til þess geti hafa komið frá öðrum þá er það svo að 

skrásetjarinn telur að frásögnin sem slík, af minningum um atburði eða upplifun, eigi erindi - 

hvort sem er við  sitt nánasta eða fólk um allt land eða heim. Burtséð frá því hverjum er ætlað að 

lesa minningarnar, sjá þær eða heyra þá ber skrásetjarinn einn ábyrgð á því sem sagt er. Í hinum 

flokknum eru upprifjunarheimildir, líkt og Sigurður Gylfi kýs að kalla þær, og eru þær ólíkar 

hinum heimildunum að því leyti að þær frásagnir eru kallaðar fram af hálfu annarra, og mögulega 

að einhverju leyti þvingaðar. Í þeim flokki eru til að mynda viðtöl, samtalsbækur og 

endurminningarit (Sigurður Gylfi Magnússon, 2004).  

Endurminningarit eru sjálfstjáning sem einkennist af ákveðnu samspili á milli annars 

vegar þess sem endurminningarnar skrásetur og hins vegar þess sem segir frá minningum sínum 

og ritið fjallar um. Hlutverk og áhrif þess sem skrásetur minningarnar getur verið mjög 

mismunandi og getur sagnfræðilegt gildi slíkra rita tekið að miklu leyti mið af hlutverki og stöðu 

þess sem endurminningarnar segir, í samanburði við þann sem skrásetur. Mikilvægt er að skoða 

hvernig samstarfi þeirra á milli var háttað við skrásetninguna en slíkar upplýsingar liggja ekki 

alltaf fyrir, en ef svo er eykur það líkur á því að fræðimenn nýti slíka frásögn í verkum sínum. Þó 

þarf ávallt að gera ráð fyrir einhverjum, og jafnvel umtalsverðum, áhrifum á frásögnina frá þeim 

sem skrásetur  og ekki má líta framhjá því þegar litið er til heimildagildis endurminningarita 

(Sigurður Gylfi Magnússon, 2004).  

Þó það sé ýmislegt sem aðskilur þær fjölmörgu gerðir sem til eru af persónulegum 

heimildum, líkt og talið var upp hér að ofan, þá er línan sem aðskilur þær oft óskýr og fljótandi. 

Það fer eftir því hvers eðlis þær eru og hverjir eru kostir þeirra og gallar. Líkt og það að 

sjálfsprottin löngun til að gera upp liðna tíð og persónuleg tengsl við minningarnar hljóta að 

teljast til styrkleika sjálfsævisagna fram yfir skrásetningar annars aðila þá eru þær heimildir, sem 

og aðrar er teljast persónulegar, búnar þeim sameiginlegu kostum að með þeim gefst kostur á að 

rannsaka hvernig sjálfið verður til og hvernig frásagnaraðilinn tengist sjálfum sér, aðstæðum 

sínum og umhverfinu. Besta leiðin er því að nýta þær heimildir til að varpa ljósi á sambandið á 
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milli höfundarins og þeirra hugmynda sem viðkomandi hefur um sjálfan sig og umhverfi sitt, og 

eiga slíkar heimildir fullt erindi til þeirra er þær lesa þó þær séu langt frá því að vera gallalausar 

(Sigurður Gylfi Magnússon, 2004). Mögulegur galli á heimildagildi endurminningarita er að þau 

byggjast að miklu leyti á minni og upplifun þess sem segir frá, líkt og aðrar persónulegar 

heimildir. Margir fræðimenn hafa fjallað um og rannsakað minni og er vert að líta á áhrif þess 

hvernig minni fólks virkar er kemur að frásögn þeirra af endurminningum. Minni og frásögn eru 

ekki það sama þó þau tengist og hafi áhrif á hvort annað (Steinunn Kristjánsdóttir, 2004). Einn 

af þeim sem fjallað hefur um minni er franski félagsfræðingurinn Maurice Halbawcs, en hann 

lýsti minninu sem samfélagslegu fyrirbæri þegar fengist er við fortíðina. Er hann talinn sá fyrsti 

sem lagði fram kenningar um það sem annars vegar er kallað sameiginlegt minni (e. collective 

memory) og hins vegar sögulegt minni (e. historical memory) og það að greina þar á milli. Minnið 

taldi hann vera fyrirbæri sem getur mótast og breyst eftir því félagslega samhengi sem það er sett 

í.            

 Þegar fjallað er um minni fólks er átt við þann eiginleika að muna, sem á sér hinar ýmsu 

birtingarmyndir og getur verið bæði áþreifanlegt fyrirbæri og ekki. Áþreifanlegt minni getur til 

að mynda verið af efnislegum toga, eitthvað sem varð til og er fengið úr fortíðinni en 

óáþreifanlegt minni væri það sem lifað getur í huga fólks af atburðum frá liðinni tíð. Minningar 

geta breyst og mótast og fólk endurbyggir í raun minningar sínar fremur en að endurheimta þær. 

Í sálfræðirannsóknum er tengjast minni hefur ítrekað verið sýnt fram á vald þess til að mótast og 

breytast og hversu mikil áhrif hinir ýmsu félagslegu og jafnvel pólitísku þættir geta haft á 

heimildagildi minninga (Steinunn Kristjánsdóttir, 2004). Þær eru þó ávallt ákveðinn gluggi inn í 

hugarheim þess sem segir frá og það hvernig viðkomandi upplifir sjálfan sig í tengslum við 

minningar sínar og frásögn. Erfitt er að fá upplýsingar um þetta á annan hátt en í gegnum frásögn 

þess sem atburðinn upplifði. Þessi tengsl á milli minnis og frásagnar eru að mörgu leyti afar 

merkilegt fyrirbæri sem eflaust væri lengi hægt að velta sér upp úr og rannsaka þegar litið er til 

heimildalegs gildis. Sagn- og mannfræðingurinn Maurice Bloch lýsti til að mynda frásögn og 

minningum sem ólíkum fyrirbærum og byggði hann þær fullyrðingar sínar á því að hægt sé að 

segja frá minningum á margvíslegan hátt eftir því hvað á best við hverju sinni. Þær eru því 

breytilegar eftir aðstæðum og hljóta að ráðast af því hvernig frá þeim er sagt. 

Sigurður Gylfi Magnússon lýsir minningum sem endalausri framleiðslu sem sjálfið er 

byggt á. Þar á hann við minningaframleiðsluna í minninu, en með því verður til sjálfssköpun 

einstaklinga í tilraun þeirra til að verða það sem þeir kjósa að vera. Vísar hann því líkt og fleiri 
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fræðingar til þess valds sem minnið hefur á minningar viðkomandi, og þar af leiðandi frásögn, 

en einnig mátt þess til að skyggnast inn í ákveðna sköpun sem ekki er hægt að gera með öðru 

móti (Sigurður Gylfi Magnússon, 2004). 

2.5 Endurminningar kvenna 

Margir hafa sett spurningarmerki við það hvernig hægt sé að nýta heimildir sem lúta að 

birtingarmyndum sjálfsins og sjálfsævisögulegu tjáningarformi til að varpa ljósi á fortíðina, og 

þá kemur að því að skilja viðhorf fólks til sjálfs síns og annarra. Misjafnar skoðanir eru á því hjá 

fræðimönnum hversu gagnlegt það sé að rýna í og nýta persónulegar heimildir og 

sjálfsbókmenntir í þeim tilgangi. Sumir fræðimenn telja þær ekki traustar heimildir á meðan 

öðrum hafa þótt slíkar heimildir kjörnar til að varpa ljósi á liðna tíð og gagnleg tól til að greina 

atburði, fyrirbæri og einstaklinga (Sigurður Gylfi Magnússon, 2005).   

 Ég kynnti mér mikið af öðrum sambærilegum persónulegum heimildum, 

endurminningum og sjálfsævisögum frá átjándu öld og fram á þá tuttugustu, til að auka þekkingu 

mína og skilning á efninu. Töluvert fann ég af slíku efni frá þessum tíma og voru fátækt og 

lýsingar á sveitasamfélögum og lífsbaráttu fólks mjög algengt viðfangsefni slíkra bóka. 

Auðveldara reyndist að finna slíkar heimildir um eða eftir karlmenn og því lagði ég sérstaka 

áherslu á að finna efni um og eftir konur í ljósi þess að Jónatanía var kona og sagði sína sögu út 

frá því sjónarhorni. Í þeirri leit kom upp bókin Tvennir tímar, endurminningar Hólmfríðar 

Hjaltason (1870-1948) eftir Elínborgu Lárusdóttur rithöfund. Jónatanía Sólveig og Hólmfríður 

Hjaltason áttu gífurlega margt sameiginlegt, en þær voru fæddar á svipuðum tíma og svipuðum 

stað, voru báðar tökubörn og báðar sögðu þær öðrum aðila frá endurminningum frá æsku og 

uppvexti sínum en skrásettu þær ekki að eigin frumkvæði. Ég taldi því sögu Hólmfríðar 

viðeigandi samanburðarheimild og gagnlega heimild til að kafa dýpra í sögu Jónataníu. Slík 

útlistun hefst hér. 

Hólmfríður Margrét Björnsdóttir Hjaltason fæddist þann 24. febrúar árið 1870, sem gerir 

hana sex árum eldri en Jónataníu. Hólmfríður var fædd á Siglufirði þar sem hún bjó hluta af fyrsta 

ári ævi sinnar ásamt foreldrum sínum sem ekki gátu gengið í hjónaband sökum fátæktar. Einungis 

nokkurra daga gömul var hún send í fóstur að Hóli í Siglufirði þar sem hún dvaldi fram að eins 

árs aldri en þá var hún send að Sigríðarstöðum í Flókadal í Vestur-Fljótum. Þar dvaldi hún í 

fjögur ár og leið vel en þurfti eftir það að flytja vegna þess að húsfreyjan þar dó. Þá var hún send 

að Nesi, sem var næsti bær við Sigfríðarstaði. Því heimili lýsir hún sem efnuðu, en miklar kröfur 

voru gerðar til vinnuframlags hennar og hörðum refsingum beitt ef henni tókst ekki að standast 



 

 17 

 

 

þær (Elínborg Lárusdóttir, 1949). Þar var Hólmfríður fram að átta ára aldri en þá gat móðir hennar 

ekki lengur borgað með henni líkt og hún hafði gert og þess vegna þurfti hún vegna að fara þaðan. 

Fór hún þá til konu sem var henni nátengd en þar var mikil fátækt og hungur og skortur á allskyns 

nauðsynjavörum, klæðum og búnaði. Þurfti hún þar að vinna mikið fyrir lítið. Í bókinni er því 

lýst að Hólmfríður hafi þar oft orðið svo hungruð að hana hafi sviðið að innan. Minningar hennar 

af heimilinu snúa að hungri, barsmíðum og kulda. Haft er eftir Hólmfríði að aldrei hafi hún þar 

heyrt hlýtt orð í sinn garð og aldrei þótti hjónunum hún vinna nóg, sama hvað hún reyndi 

(Elínborg Lárusdóttir, 1949). 

 Þarna var Hólmfríður í þrjú ár, þangað til hún fór að Barðsgerði, kirkjukoti frá Barði. Þar 

lærði hún að lesa en nefnir að bókalestur hafi þar verið fordæmdur, og sérstaklega ef það var talið 

halda aftur af vinnuseminni. Í endurminningum sínum beindi Hólmfríður sjónum að miklum 

harðindum árið 1882, líkt og Jónatanía gerði. Þá um vorið höfðu hjónin frá Barðsgerði flutt að 

Mógskógum á Bökkum og lýsir hún ísilagðri jörð, ofsaveðri og umbrotafærð. Það ár geisaði 

mislingafaraldur sem lék Fljótamenn grátt, líkt og bæði Hólmfríður og Jónatanía lýsa. Á flestum 

bæjum lágu einhverjir fyrir vegna mislinga og litla aðstoð eða læknisþjónustu var að fá. Fólk 

þorði ekki að fara á milli bæja eða komst ekki í þá vinnu sem þurfti til að öðlast og selja mat og 

bættist því mikið hungur ofan á veikindi fólks. Ekki hjálpaði til að veðrið var sérstaklega slæmt 

þá um páskana og vorið. Margir dóu úr mislingum og erfitt var að búa um líkin og stóðu þau því 

lengi uppi. Mislingarnir virtust leggjast verr á konur og þá sérstaklega þungaðar konur, sem 

margar létu lífið. Þær sem lifðu hlutu margar varanlegan skaða af veikinni (Elínborg Lárusdóttir, 

1949).  

 Faðir Hólmfríðar bjó einnig í Fljótum og dúkkaði einn daginn upp á Mógskógum til að 

sækja hana, eftir að hafa frétt að henni liði illa þar. Flutti hún þá til föður síns og stjúpu (Elínborg 

Lárusdóttir, 1949). Þegar Hólmfríður er komin að fermingaraldri fer frásögn hennar að snúa 

mikið að sama fólki og því sem fjallað er um í endurminningum Jónataníu. Með endurminningum 

Hólmfríðar fékkst því betri sýn á það fólk sem Jónatanía fjallar um úr sinni æsku, þá helst fólkið 

frá Barði í Fljótum þar sem Jónatanía ólst upp frá fjögra til sjö ára aldurs. Jónatanía og Hólmfríður 

lýsa því fólki á mjög sambærilegan hátt sem styrkir sögu þeirra og frásögn er varðar heimildalegt 

gildi endurminninga þeirra. 

 Fólkið sem um ræðir er fjölskylda Jóns Norðmanns prests á Barði í Fljótum. Kona hans 

hét maddama Katrín og hún var sú sem tók Jónataníu að sér þegar móðir hennar dó. Þá var hún 

nýorðin ekkja en Jón Norðmann drukknaði, og var nýlega látinn í frásögn Hólmfríðar. Hólmfríður 
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lýsti Jóni Norðmann sem miklum fræðara, vel metnum en sérkennilegum. Honum var annt um 

sóknarbörn sín og lagði mikla áherslu á menntun barna og hafði komið á þeirri reglu að börn 

þyrftu að kunna að lesa, skrifa og reikna til að geta fermst. Hólmfríður gat þá einungis lesið en 

vegna þess að nýr prestur var tekinn við, slapp það og hún náði að fermast. Hólmfríður segir 

ítarlega sögu af fermingarfötunum sínum líkt og Jónatanía gerði og hefur miklar vangaveltur um 

menntun sína eða skort þar á og löngun sína til að öðlast menntun, eins og Jónatanía. Hólmfríður 

fékk kennslu í nokkrar vikur frá farkennara eins og Jónatanía á hennar aldri. Föður Hólmfríðar 

þótti lítill tilgangur með því að hún myndi mennta sig og taldi hana ekki geta nýtt sér það og vildi 

sjá til þess að hún gæti einbeitt sér að vinnunni (Elínborg Lárusdóttir, 1949). Bæði Hólmfríður 

og Jónatanía lýsa því að hafa þurft að sýna fram á að það að sækja sér menntun yrði ekki til þess 

að þær gætu ekki unnið eins mikið og ætlast var til af þeim. Hólmfríður fjallar mikið um Björgu 

Jónsdóttir, alsystur maddömu Katrínar Jónsdóttur (ekkju séra Jóns Norðmanns og fósturmóður 

Jónataníu) sem sinn hauk í horni og að hún hafi verið henni góð. Fjölskyldurnar á Haganesi er 

tengdust Jóni Norðmanni, mad. Katrínu, Björgu og fleirum koma því fram í báðum 

endurminningunum og er lýst sem góðu fólki sem vildu bæði Hólmfríði og Jónataníu vel. Eftir 

rúmlega þriggja ára dvöl hjá föður sínum flutti Hólmfríður að Stórholti í Austur-Fljótum en þurfti 

seinna að fara þaðan þegar húsfreyjan dó. Hólmfríður flutti þá í Skagafjörð og lýsir því er hún 

smitaðist af taugaveiki, líkt og Jónatanía gerði um svipað leyti. Þar er því lýst að þegar 

Hólmfríður komst loks á fætur eftir nokkrar vikur í rúmi þá hafi hún verið ákaflega illa á sig 

komin, mögur og máttfarin. Hana verkjaði svo í höfuðið að lengi eftir gat hún ekki litið upp fyrir 

sig vegna svima (Elínborg Lárusdóttir, 1949). Lýsingar Jónataníu frá taugaveikinni voru ekki 

ósvipaðar Hólmfríðar, en Jónatanía bætir því við að hafa einnig misst hárið.    

 Nauðsynlegt var fyrir bæði Hólmfríði og Jónataníu að ráða sig í vist sem vinnukonur eftir 

fermingu og lýsa þær því báðar hversu mikils var ætlast til af þeim í vinnu, og stundum fyrir lítið 

eða ekkert kaup en um sautján ára aldur fengu þær báðar um þrjátíu krónur fyrir veturinn í þeirri 

vist sem þær voru í þá. Hólmfríður, sem er sex árum eldri en Jónatanía, segir frá því þegar kaupið 

fór úr 23 krónum í 30 krónur. Báðar nefna þær launamismun hjá körlum og konum, þar sem 

karlmenn í vist fengu allt að helmingi hærra kaup og helmingi meiri mat en þær, og hvernig 

vinnudegi karlanna lauk eftir sjó- eða bústörf dagsins en að þær hafi þurft að sinna bústörfum, 

heimilisstörfum og börnum á öllum tímum sólarhringsins. Báðar segja þær frá því að sú hefð hafi 

tíðkast að konur, og þar á meðal þær sjálfar, hafi dregið plöggin af karlmönnunum eftir vinnudag 
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þeirra. Hólmfríður varð á tímabili heimilislaus en flutti þá norður á Akureyri og seinna til 

Húsavíkur og  síðar gifti hún sig og flutti með manni sínum erlendis (Elínborg Lárusdóttir, 1949).  

 Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands skrifaði formálann að umræddri bók um 

endurminningar Hólmfríðar, sem er endurútgáfa frá árinu 1949 og var skrifuð af Elínborgu 

Lárusdóttur rithöfundi (1891-1973). Guðni Th. er langömmubarn Hólmfríðar og veltir hann því 

þar upp hvers kyns heimild þessar endurminningar séu og hve verðmætar, sérstaklega fyrir 

afkomendur Hólmfríðar. Ég tel orð hans eiga mjög vel við mínar hugleiðingar er varða 

endurminningar Jónataníu og læt þau hér fylgja: 

Svo má spyrja hvað reki fólk til að segja sögu sína. Er það einhvers konar 

þörf fyrir viðurkenningu og löngun til að rétta sinn hlut, benda á misrétti 

og hvernig harðýgi getur laskað saklausar sálir? Mig grunar að sú hafi 

verið raunin með Hólmfríði Björnsdóttur. Á hinn bóginn verður að geta 

þess að Sigurveig sagði síðar eftir móður sinni að henni hafi fundist 

Elínborg ýkja bölið og færa sumt í stílinn. Kannski vildi Hólmfríður þó 

bara draga úr öllum þessum hörmungum í samtali við dætur sínar. Og þótt 

vel megi vera að sumt hafi skolast til á langri ævi, staðfesta aðrar heimildir 

þá heildarmynd fátæktar og hörku sem allur almúgi þurfti að búa við 

(Guðni Th. Jóhannesson, 2017, bls. 12). 

 

Frá því sem ég hef séð í miðlun á endurminningum kvenna, sem ekki eru ritaðar af þeim sjálfum, 

virðist oft vera ákveðin togstreita í gangi varðandi það hvort og/eða hversu mikið má fjalla um 

eða draga fram þau harðindi og oft vanrækslu sem þær virðast alast upp við. Sjálfar eiga þær það 

sameiginlegt að vilja einnig segja frá því sem gott var og ekki gera of mikið úr lýsingum sínum 

á því sem flokkast getur sem ítrekuð áföll og á oft erfiðri baráttu fyrir lífi sínu og annarra. Slíka 

togstreitu finn ég hjá sjálfri mér er ég nýti endurminningar Jónataníu til miðlunar vegna þess að 

mér hefur verið sagt, og ég get séð á frásögn hennar, að ekki hefði hún viljað láta lýsa ævi sinni 

sem böli og volæði og sjálf talaði hún ekki um tilfinningar sínar eða líðan við þá er hana þekktu, 

sem vekur mann til umhugsunar um hvað henni þætti um þetta verk ef hún væri enn á lífi. 

Sambærilega togstreitu má sjá í bókinni Jakobína: saga skálds og konu, sem fjallar um ævi 

Jakobínu Sigurðardóttur, sem Sigríður K. Þorgrímsdóttir, sagnfræðingur og dóttir Jakobínu, 

skrifaði og gaf út árið 2019. Jakobína Sigurðardóttir var fædd árið 1918 og dó 1994 og því gerist 

saga hennar nokkuð seinna en sögur þeirra Hólmfríðar og Jónataníu. Þar notar dóttir skáldsins 

meðal annars endurminningar Jakobínu, bréf, dagbækur, viðtöl og vísur til að skrifa sögu hennar, 

en Jakobína ólst upp í sárri fátækt á Hornströndum (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2019). Í bókinni 

er að finna ímyndaðar samræður á milli Jakobínu og Sigríðar um útgáfu bókarinnar, en Jakobína 
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var þá látin. Í þessum samræðum er nokkuð augljós sú togstreita sem dóttir hennar á í varðandi 

útgáfu bókarinnar. Sigríður nefnir að með því að segja sögu Jakobínu verði til merkilegur fengur, 

en á sama tíma sé möguleiki á því að móðir hennar hefði ekki verið ánægð með að persóna hennar 

væri opinberuð með þessum hætti. Það er ekki ýkja margt sem hægt er að bera saman er varðar 

sögur Jakobínu og Jónataníu, en báðar komu þær þó úr mikilli fátækt og notuðu oft ljóð og vísur 

til að tjá sig. Þó einungis hafi fundist ein vísa eftir Jónataníu sem birtist opinberlega, þá samdi 

hún þær margar og má finna þær bæði í endurminningaskjalinu og í fórum Friðþjófs sonar hennar, 

sem einnig var hagmæltur líkt og Jóhanna móðir Jónataníu og fleiri í þeirri fjölskyldu. Margt 

hefur verið birt er Jakobína orti og samdi en einstaklega áhugavert þótti mér í sögu hennar að 

fyrstu ljóðin sem hún gaf út voru undir dulnefninu Kolbrún. Þá tíðkaðist það að konur notuðu 

karlmannsnafn sem dulnefni, sem oft þurfti til þess að fá efni gefið út eða birt, en Jakobína notaði 

kvenmannsnafn - en þó ekki sitt eigið (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2019). Alls kyns atriði er varða 

kynjamisrétti er að finna í mörgum þeirra gagna sem skoðuð voru varðandi sögur kvenna; 

Jakobínu, Jónataníu, Hólmfríðar og fleiri. Þetta þykir mér alltaf áhugaverður vinkill sem ég tel 

styðja við hversu mikilvægt það sé að sögur kvenna frá fyrri tíð, sem mögulega fengu ekki 

tækifæri til að láta rödd sína heyrast, komi nú upp á yfirborðið og nýtist nútíma fólki til að læra 

um og af. Hvort þær sjálfar hefðu verið sammála því er svo annað mál og erfitt um það að vita. 

Mér þykir viðeigandi að enda þessa umfjöllun um Jakobínu Sigurðardóttur á málsgrein úr 

upphafskafla bókarinnar vegna þess að hún lætur mig hugsa um hvort slík orð um ljóð sem 

tjáningarform hafi einnig átt við um Jónataníu Sólveigu Kristinsdóttur. 

Fyrir mér hefir þessi skáldskaparárátta mín verið lífsfylling sjálf, þó engin 

stórvirki liggi eftir mig. En í mínum huga er skáldskapur tungan, formið, 

tilfinningin, samræming. Og þar gildir mestu um ljóðið… Tungan lykur 

upp sínum töfrabrögðum, seið og galdri, treglega í fyrstu, þú færð aðeins 

smugur að gægjast inn um, ekki einu sinni í hálfa gátt. En þú verður að ná 

valdi á galdrinum, þolir ekki við hvernig sem veruleiki daglegs lífs togar 

þig frá með illu eða góðu. Og þegar dyrnar opnast smám saman ertu inni í 

völundarhúsi … Og þú vilt ná völdum yfir því öllu, þekkja, skilja, nema 

töfranna og galdurinn og veita öðrum hlutdeild með þér í þessum 

dásemdum, sorginni, fögnuðinum, öllu, öllu (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 

2019, bls. 13). 
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3 Jónatanía Sólveig Kristinsdóttir 

 

 

 
                               (Björn Pálsson, e.d) 

 

Ljósmynd af Jónataníu S. Kristinsdóttur úr einkasafni Steinunnar Erlu Friðþjófsdóttur. 
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3.1 Um endurminningar Jónataníu 

Hér á eftir verður leitast við að kafa dýpra í ævi Jónataníu Sólveigar Kristinsdóttur með tilliti til 

endurminningaskjalsins ásamt öðrum ættfræðiheimildum úr fórum sonar hennar, Friðþjófs Í. 

Gunnlaugssonar, og viðtals við barnabarn hennar, Steinunni Erlu Friðþjófsdóttur. Byrjað er á 

bernskuminningum Jónataníu úr Fljótunum og þar á eftir er fjallað um það er hún var ung kona 

á Krossum á Árskógsströnd þar sem hún kynntist fyrri eiginmanni sínum og missti hann svo í 

sjóslysi á Krossabátnum svokallaða. Það tímabil ævi hennar er meginviðfangsefni 

útvarpsmiðlunarinnar. Í lokin er fjallað um örlög og ævilok Jónataníu og fyrir það var 

nauðsynlegt að draga fram aðrar heimildir því endurminningaskjalið nær ekki til þess. Þar gefst 

einnig kostur á að velta því upp hvaða áhrif lífshlaup hennar hafði á hana og hvernig hún vann 

eða vann ekki úr því. 

3.2 Bernskuminningar úr Fljótunum 

Jónatanía Sólveig Kristinsdóttir var fædd í Neðra Haganesi í Vestur-Fljótum í Skagafirði þann 

11. maí árið 1876. Nafnið Jónatanía fékk hún í höfuðið á afa sínum og bróður, sem báðir hétu 

Jónatan, en bróðir hennar hafði dáið úr barnaveiki stuttu áður en hún fæddist, einungis þriggja 

ára gamall. Foreldrar Jónataníu voru þau Jóhanna Jónatansdóttir, ljósmóðir frá Árskógsströnd og 

síðar Fljótum, og Kristinn Davíðsson sem var framan úr Eyjafirði. Sjálfur var hann staddur á 

Hofsósi þegar Jónatanía fæddist og líkaði honum ekki nafngiftin og bætti því við nafni Sólveigar 

móður sinnar. Foreldrar Jónataníu fluttu á Miðhól í Sléttuhlíð þegar hún var um eins árs, ásamt 

eldri systkinum hennar þeim Axel, Jórunni og Kristínu (Kristinn Pálsson, 1951). Fyrsta 

endurminning Jónataníu í skjalinu tengist Kristínu systur hennar. Hún lýsir því þar er móðir 

hennar hélt á henni á handlegg sínum fram í skála þar sem þá hvíldi lík Kristínar systur hennar. 

Þá var Jónatanía ekki nema tveggja ára gömul og Kristín fjögurra ára. Móðir Jónataníu afhenti 

henni þá rúsínur í lófann sem eins konar sárabót, en ekki var talað meira um það. Seinna segist 

hún þó hafa komist að því að Jóhanna móðir hennar hafi á þeim tíma skrifað Kristínu Pálsdóttur, 

konu Einars á Hraunum, ljóðabréf en Kristín litla hét í höfuðið á henni. Í ljóðabréfinu var ein vísa 

sem hljóðaði svo, samkvæmt Jónataníu (Kristinn Pálsson, 1951): 

Lengi hryggð ég lýsi hér,  

lands um byggðir hvar sem fer.  

Krýnd með dyggðum kærust mér  

Kristín Tryggva dáin er.  
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Endurminningar Jónataníu frá bernskunni tengjast dauðanum umtalsvert. Hún lætur tilfinningar 

sínar og sorgarviðbrögð gagnvart þeim atburðum ekki mikið í ljós, en þeir atburðir eru henni 

augljóslega minnisstæðir þrátt fyrir að þeir gerist þegar hún er ung að árum. Eftir að fjallað er um 

dauða Kristínar systur hennar þá segir Jónatanía frá nokkrum minningum tengdum því þegar 

systkini hennar voru að stríða henni, vísum sem mamma hennar orti um þau systkinin, ferðalagi 

að Glæsibæ og því að vera vanin af brjósti. Þess má geta að þessar fyrstu minningar hennar eru 

allar frá því fyrir fjögurra ára aldur en þá fór hún í fóstur á Langhús á Barði í Fljótum, eftir að 

móðir hennar dó þann 30. mars árið 1880. Hún lýsir ferðalaginu heim frá Glæsibæ og andláti 

móður sinnar á eftirfarandi hátt: 

Foreldrar mínir bjuggu um mig í hripi á sleða í hríðarveðri. Á leiðinni 

skemmti ég mér við að telja snjókornin sem duttu á svarta svuntu  móður 

minnar en hún gekk á eftir sleðanum. Eftir heimkomuna lá móðir mín 

mikið í rúminu. Stuttu fyrir páska fluttu þau mig úr baðstofu foreldra 

minna inn í baðstofu Guðrúnar. Var mér þá sagt að móðir mín svæfi en 

ekki reyndist það rétt. Hún var dáin. Komið var inn með stóran svartan 

kassa og nokkru síðar varð ég vör við að það kom margt fólk og var farið 

með kassann burt. Virtust allir eitthvað undarlegir en ekki veit ég hvað 

hafði skeð. Þótti ekki ástæða til að útskýra þetta neitt frekar fyrir mér, þá 

fjögurra ára. Eftir andlát móður minnar fór faðir minn með mig á hestinum 

Mósa burt frá Miðhóli í Sléttuhlíð að Langhúsum í Vestur Fljótum til 

maddömu Katrínar Jónsdóttur, ekkju séra Jóns Norðmanns frá Barði í 

Fljótum (Kristinn Pálsson, 1951). 
 

Þegar ég skoðaði ættartré Jónataníu á Íslendingabók.is tók ég eftir því að sama dag og móðir 

hennar dó þá fæddi hún stúlku sem dó sömuleiðis þann sama dag. Er því líklegt að móðir hennar 

hafi dáið af barnsförum, en miðað við endurminningarnar virðist Jónatanía hvorki hafa vera 

meðvituð um þungun móður sinnar né fæðingu stúlkunnar. Í kjölfarið andlátsins fóru Jónatanía 

og systkini hennar í fóstur, eldri börnin saman til móðurbróður þeirra í Brekkukoti í Blönduhlíð 

en Jónatanía fór einsömul og ekki til ættfólks (Kristinn Pálsson, 1951). Í kirkjubók frá árinu 1880, 

þá fjögra ára gömul, er hún skráð sem tökubarn í Langhúsum á Barði í Fljótum (manntal.is, 2021).  

Þrátt fyrir að hafa átt erfitt með að kveðja föður sinn virðist Jónataníu hafa liðið vel hjá 

fólkinu í Langhúsum og hún lýsir ást og umhyggju frá fólkinu þar í sinn garð. Húsfreyjuna, 

maddömu Katrínu, byrjaði hún að kalla mömmu líkt og börn hennar. Í Langhúsum lærði 

Jónatanía að lesa og áhugi hennar á bókum skín í gegnum endurminningar hennar, og virðist hún 

hafa haft þörf fyrir að lestrarkunnátta hennar og sú litla menntun sem hún hlaut fengju sitt vægi 

í viðtalinu þar sem þær voru skráðar. Ætla má að heimilisfólkið á Langhúsum hafi tekið henni 
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vel miðað við frásögn hennar og verið henni gott, en þó voru þetta afar erfið ár af öðrum ástæðum. 

Árunum á Langhúsum lýsir Jónatanía sem einhverjum þeim erfiðustu sem yfir gengu á þessu 

tímabili. Ísinn lá við land og mislingar gengu yfir sumarið 1882 (Kristinn Pálsson, 1951). Það 

var kallað „mislingaárið“ og veturinn frostaveturinn mikli sem lengi var umtalaður. Þá var víða 

þröngt í búi í Fljótum og var henni það sérstaklega minnistætt er maddama Katrín, sem hún oft 

kallaði mömmu, skammtaði matinn en stóð sjálf frammi í búri og veiddi upp úr pottinum smá 

fiskmola og borðaði þá jafnóðum upp úr soðinu. Sagði Jónatanía þá við hana: „gott átt þú mamma 

að geta borðað upp úr pottinum” er hún fór að bragða á þessu. Því svaraði mad. Katrín: „Það vildi 

ég elskan mín að þú þyrftir aldrei að borða molana upp úr soðinu.” Þau orð hennar greyptust svo 

í huga Jónataníu að hún segist aldrei hafa farið svo með fiskmeti að ekki kæmu þau fram í huga 

hennar. Jónatanía segir svo með hlýhug frá Sigríði sem einnig bjó á Langhúsum og var kölluð 

Systa. Hún var systir séra Jóns Norðmanns frá Barði, eiginmanns Katrínar sem hafði drukknað 

skömmu áður en Jónatanía var tekin inn á heimilið. Jónatanía segist alltaf hafa fengið að hátta 

með Systu líkt og Sigríður var kölluð, og fóru þær þá með faðir vorið og kvöldversin, en einnig 

kenndi Systa henni heil ósköp af versum og bænum. Þegar ljósið var slökkt á kvöldin sagði Systa 

ætíð við Jónataníu: „Jesú gefðu mér eilíft ljós sem aldrei slokknar en ætið skín” og segir hún að 

þau orð hafi ætíð komið fram í huga hennar þegar hún hafi slökkt ljós, hvernig sem á hefði staðið 

(Kristinn Pálsson, 1951). 

Um sjö ára aldur fór að bera á flogaveiki hjá Jónataníu, sem hafði mikil áhrif á heilsu 

hennar og síðar búsetu þrátt fyrir vilja hennar og heimilisfólksins á Langhúsum. Þetta var þremur 

vetrum eftir að hún fór í fóstur í Langhús. Kastið kom seinni hluta vetrar, er Jónatanía var send 

fram í eldhús með bandhespu sem átti að lita rauða. Þegar hún kom fram í göngin greip eitthvað 

kalt utan um hana, að hennar sögn. Rak hún þá upp óp og féll í ómegin. Þegar hún rankaði við 

sér hafði hún miklar uppsölur og krampaköst. Var þá sóttur Grímur Magnússon á Minni–

Reykjum, sem kom með meðöl sem hann gaf henni, en seinna komst hún að því að tilgangur 

heimsóknar hans var einnig að kanna hvernig Jónatanía myndi una því að fara frá Langhúsum. 

Eftir dálítinn tíma komst Jónatanía aftur á fætur en fékk þó köstin öðru hvoru. Um vorið kom 

Kristinn faðir Jónataníu að Langhúsum og gat þess að hann myndi gifta sig um haustið og taka 

hana þá aftur til sín. Minnist hún þess að fólkið í Langhúsum hafi kviðið þeirri breytingu þar sem 

því hafi þótt vænt um hana og haft áhyggjur af þeim vendingum sem orðið höfðu á heilsu hennar 

(Kristinn Pálsson, 1951). Þá um sumarið fór faðir hennar með hana að Minni-Reykjum þar sem 

hún dvaldi um sumarið. Þar man hún eftir að hafa leikið við börn þeirra Gríms og Ólafar konu 
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hans og var hún þá góð til heilsunnar. Meðan á dvölinni stóð kom Systa eitt sinn að heimsækja 

hana og færði henni ýmislegt, þar á meðal útprjónaða vettlinga. Hún talar um að hafa verið hin 

rólegasta meðan á heimsókn Systu stóð og glöddu heimsóknin og gjafirnar hana mikið. Þó segist 

hún hafa veitt því sérstaka eftirtekt að Systa hafi verið döpur er hún kvaddi. Þetta kann að hafa 

verið í síðasta sinn sem þær sáust í þessu lífi, og segir Jónatanía að Systu mun þá eflaust hafa 

grunað að svo væri. Um haustið kom svo Eugenía Jónsdóttir til Jónataníu,  en hún hafði búið með 

henni á Langhúsum. Seinna giftist Eugenía Dúa Grímssyni, syni Gríms Magnússonar á Minni-

Reykjum. Þangað kom Eugenía á söðluðum hest með blátt koffort sem stílað var á Jónataníu og 

voru í því öll hennar föt og bækur. Eugenía fór svo með hana inn í Grafargerði, sem er innan við 

Grafarós, en þar voru faðir Jónataníu og stjúpa í húsmennsku. Það kvöld segist hún hafa orðið 

yfir sig þreytt og sofnað um leið. En um morguninn er hún vaknaði var nafna hennar farin 

(Kristinn Pálsson, 1951). Þær kölluðu sig nöfnur vegna gælunafna sinna, því oft voru þær kallaðar 

stóra og litla Nía. Sótti þá á Jónataníu mikill söknuður og kvíði og þá fór aftur að bera á 

krampaköstum, oftast upp úr svefni eða þegar hún komst í geðshræringu. Þann tíma sem hún 

dvaldi hjá föður sínum og stjúpu skrifaði Systa henni áfram og sendi ýmislegt. Eitt sinn sendi 

hún henni hárlokk af sér og benti Jónataníu á hve hún hefði hærst mikið frá því að leiðir þeirra 

skildi. Þennan hárlokk átti hún lengi. Neðan undir síðasta bréfinu sem hún fékk frá Systu stóð:  

Elskan mín,  

svo þig kveður Systa þín,  

vinarkoss þér varman sendi  

vætir tárum tirða hendi  

sú er lengst mun sakna þín,  

elskan mín. 

 

Þegar Systa skrifaði þetta bréf mun hún hafa verið lögst banaleguna (Kristinn Pálsson, 1951). 

 Eftir dvölina á Minni-Reykjum var Jónatanía send austur í Svarfaðardal til manns að nafni 

Jón Halldórsson, en hann var hómópati. Hún bjó þar um tíma, en það var það næsta sem hún 

komst heilbrigðisþjónustu vegna flogaveikinnar. Hún segir frá því að ekki hafi henni liðið vel á 

því heimili og þótt fólkið kuldalegt, en fer þó ekki mjög ítarlega í ástæður þess. Faðir hennar sótti 

hana eftir veturinn og lofaði henni góðu heimili um sumarið og fór svo með hana á Atlastaði í 

Svarfaðardal. Þar virðist hún hafa kunnað vel við heimilisfólkið, en lýsir því að hafa þurft að 
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leggja hart að sér í vinnu, snúast við lambfé, reka kýrnar, sækja trog og fleira (Kristinn Pálsson, 

1951). Lýsir Jónatanía dvölinni á Atlastöðum sem svo: 

Svo var það einn morgunn, í góðu veðri, að ég rak kýrnar til beitar og á 

heimleiðinni kom ofsarok. Skreið ég meira en gekk uns ég komst í stekkinn. 

Ég lét þar fyrir berast en var orðin blóðug á höndum og fótum. Eftir 

nokkurn tíma kom Björn bóndi. Hafði þá fólkinu farið að lengja eftir mér. 

Bar karl mig þá í fanginu. Var ég marga daga að gróa sára minna. Þarna var 

mikil vinna fyrir sjö ára stelpu en matur nógur og fólkið hlýlegt á 

Atlastöðum (Kristinn Pálsson, 1951). 

 

Á Atlastöðum dvaldi Jónatanía í um 20 vikur. Eftir þann tíma kom faðir hennar einn 

góðan veðurdag með tvo hesta til reiðar. Sagði hann þá við hana að hann ætti gamla 

vinkonu í Skjaldarvík sem Ingibjörg Þorláksdóttir hét og hafi hún samþykkt að taka við 

henni í fóstur. Í Ytri-Skjaldarvík gerist það að Jónatanía fær taugaveiki, en þar lagðist 

heimilisfólkið í veikindi hvert á fætur öðru (Kristinn Pálsson, 1951). Svona lýsir hún 

upplifun sinni frá því að hún var átta ára gömul með taugaveiki: 

Fyrstu fimm vikurnar sem ég lá með taugaveiki vissi ég ekki af mér, en alls 

mun ég hafa legið í 12 vikur. Ég missti allt hárið og matarlystin var engin. 

Ekki þoldi ég að líta í bók vegna höfuðverkja. Matarskálin stóð á hillu fyrir 

ofan rúmið en lítil skil gerði ég matnum. En eitt kvöldið ber svo við að ég 

tek skálina ofan af hillunni, borða úr henni og bið um meir. Heyrist þá í 

Ingibjörgu „guð sé lof, nú fer henni að batna” upp frá þeim degi fór mér 

dagbatnandi. Um sumarmál byrjaði fólkið í Ytri-Skjaldarvík að leggjast í 

veikina. Dó þar önnur vinnukonan, sem Lilja hét, og yfirleitt mun veikin 

hafa komið hart niður á mönnum. Enginn lærður læknir var sóttur en Árni 

hómópati á Hamri í Svarfaðardal var sóttur. Hafði hann inntökur og heita 

bakstra til lækninga (Kristinn Pálsson, 1951). 

 

Í Syðri Skjaldarvík dvaldi Jónatanía í nokkur ár og rifjar hún upp þá menntun sem hún hlaut þar 

um tólf ára aldur. Hún segir frá sex vikna tímabili þar sem hún komst í nám hjá presti sem sinnti 

farkennslu og var þá að kenna börnunum í sveitinni. Jónatanía virðist hafa verið mjög áhugasöm 

um hvers kyns lærdóm og hún barðist fyrir því að fá að taka þátt í náminnu, en þurfti að lofa að 

það hefði ekki áhrif á þau störf sem henni var ætlað að sinna á bænum. Lýsir hún því sem einu 

formlegu menntuninni sem hún hlaut yfir ævina. Sjálf telur hún sig hafa átt auðvelt með flest þau 

verkefni sem henni voru sett fyrir í kennslunni og voru bókalestur og kveðskapur henni alltaf 

sérstaklega hugleikin. Hún fór sjálf að kveða vísur fyrir fermingu, og á þessum stað í skjalinu 
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koma fyrstu tvær vísurnar sem hún lætur fylgja eftir sjálfa sig. Önnur fjallar um dreng sem sigldi 

yfir að Grímsnesi á Látraströnd til að hitta stúlku en hin er um hákarlaskipið Njál sem faðir hennar 

var skipverji á á þeim tíma (Kristinn Pálsson, 1951). 

Svelni banda um síldarslóð, 

sigla að vanda gleður þjóð. 

Látrastrandar fagurt fljóð, 

faðma í anda sefur móð. 

     - 

Njáli lánast leiði tært 

létt á fránum degi, 

Eins þá mána skinið skært 

skín um Ránarvegi. 

 

Bernskuminningar Jónataníu, samkvæmt hennar eigin skilgreiningu, enda um fermingu þar sem 

hún er þá tekin í fullorðinna manna tölu og þarf að ráða sig sem vinnukonu á öðrum bæ. Hún 

talar um ferminguna sína og virðist stolt af þeim áfanga og lýsir fermingarfötunum, sem hún 

þurfti að hafa fyrir að eignast, og deginum sjálfum. Aftur nefnir hún lærdómsgetu sína er hún 

lýsir prófinu sem þurfti að taka fyrir ferminguna. Um það segir hún að þegar komið var að því 

að yfirheyra í síðasta sinn fyrir ferminguna þá hafi verið lagt próf fyrir fermingarbörnin. Þá þurftu 

þau að sýna fram á getu í skrift, reikningi og lestri. Að því loknu á prófasturinn að hafa sagt: „Þið 

eruð nú svipuð í mörgu en einna best líkar mér lestur Jónataníu litlu” (Kristinn Pálsson, 1951). 

 Um fermingaraldur missti Jónatanía föður sinn sem þá bjó á Siglufirði með seinni 

eiginkonu sinni, en samkvæmt islendingabok.is átti hann með henni fimm börn. Í 

endurminningunum er engin frásögn af dauða föður hennar og ekkert minnst á andlát hans í 

skjalinu.  

 Eftir fermingu voru gerðar meiri kröfur til unglinga um vinnu og fór Jónatanía þá að 

Skipalóni, er í þá daga var talið höfuðból, og var hún þar í tvö ár. Um tímann í Skipalóni er 

einungis stiklað á stóru og ekki farið út í mikil smáatriði í endurminningum. Jónatanía fjallar 

aðeins um kirkjusókn á Möðruvöllum, dansleiki og leikhús, sem eru fyrstu frásagnirnar af 

einhvers konar félagslífi hjá henni. Frásögn af návist dauðans kemur þó einnig fyrir þar, líkt og 

virðist vera gegnumgangandi yfir ævina hjá henni. Jónatanía talar um að sumarið er hún var á 

Lóni hafi dáið þar stúlka er Björg Gunnarsdóttir hét, en hún og Þorsteinn Daníelsson yngri, 
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húsbóndi á Skipalóni, voru systrabörn og Björg hafði alist upp þar á bænum. Hún hafði dáið á 

miðvikudagskvöldi snemma í ágústmánuði en sunnudagskvöldið eftir hafði Þorsteinn farið með 

pilta sína niður að Hörgá að draga silung. Hann hafði látið vinnumann sinn, Árna Jónsson, ríða 

yfir ána með tógið en þegar dýpka tók á hestinn, hné Árni af honum niður í vatnið. Hann náðist 

litlu neðar en var þá örendur. Þorgrímur læknir á Akureyri var sóttur þá um kvöldið og sagði 

hann Árna dáinn fyrir mörgum klukkustundum. Jónatanía lýsir því hvernig bæði líkin voru látin 

standa uppi frammi á pakkhúsloftinu, en þar var margt geymt sem þurfti að ná í á hverjum degi. 

Lenti það á Jónataníu að fara þær ferðir, því hinar stúlkurnar voru líkhræddar en ekki hún. Björg 

og Árni voru að lokum jarðsungin sama daginn við mikið fjölmenni en atburðir þessir slógu óhug 

á heimilisfólkið (Kristinn Pálsson, 1951). 

Eftir tveggja ára dvöl á Lóni fór Jónatanía að Hrafnagili í Þorvaldsdal. Var hún þá komin 

nær Jórunni eldri systur sinni sem bjó á Árskógsströnd. Hún talar um að það hafi verið mikil 

viðbrigði að koma af fjölmennu heimili yfir á svo afskekktan stað. Þar hirti hún um skepnurnar 

og eru erfiðar göngur vegna stórhríða og mikils snjós henni minnisstæðar. Húsbóndinn, sem 

Gunnlaugur Þorkelsson hét, var þá á sjó og voru því skepnurnar á hennar ábyrgð. Jónatanía segir 

frá því er Gunnlaugur kom heim af sjónum fyrir jólin en þá kenndi hann lasleika sem lagði hann 

í rúmið og fór hann ekki á fætur eftir það. Gerðist það viku af sumri að Gunnlaugur fékk ógurlegt 

kvalakast um nótt og vakti þá kona hans, Sigríður Arnfinnsdóttir, sem þá var háólétt Jónataníu 

og bað hana að fara yfir í Kúgil og fá hjónin þar til að koma yfir. Snjóbrú hafði verið á ánni um 

veturinn og var talið að enn myndi óhætt að ganga hana, en þegar Jónatanía kom að ánni var 

snjóbrúin dottin niður. Braut hún þá upp pilsin og lagði út í ána en ekki sagðist hún vita hvernig 

hún komst lífs af úr ánni. Hún vakti upp á Kúgili er hún kom þangað og hjónin klæddu sig og 

fóru ríðandi af stað. Sigurður bóndi fór strax yfir og sagði Helgu konu sinni að þær skyldu 

tvímenna yfir ána, en þegar þær komu á bak fór hesturinn, sem var lítt taminn, að ausa. Hugðist 

Jónatanía þá vaða yfir ána og halda í faxið á hestinum. Varð það úr og gekk slysalaust. Undir 

morguninn bráði af Gunnlaugi og sagði þá Sigurður að hann færi fram í dal að sækja 

Hrafnagilshestana því honum sýndist sem svo að ekki mætti það lengi bíða því fljótt yrði full 

þörf á og að sækja þyrfti ljósmóður. Um kvöldið skildi Gunnlaugur við (Kristinn Pálsson, 1951). 

Líkið var lagt til í rúminu og fóru þá Kúgilshjónin heim, en sögðu að ef eitthvað bæri út af skyldu 

þær „breiða á” sem kallað var. Þegar Jónatanía var nýsofnuð um kvöldið vakti Sigríður hana og 

bað hana að fara yfir að Kúgili því ekki mætti dragast lengur að sækja yfirsetukonu. Jónatanía 

klæddi sig fljótt og lagði á Gránu og reið yfir í Kúgil. Sigurður brást skjótt við, en ljósmóðirin 
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átti heima á Galmarsstöðum á Galmarsströnd. Þennan dag var líkið borið úr baðstofunni fram á 

dyraloft. Fór Sigríður á fætur meðan á því stóð, en það varð svo að styðja hana inn og ól hún 

dreng kl. 15 um daginn (17. maí 1893). Sigríður lá fimm sólarhringa í rúminu. Eftir hálfan mánuð 

var Gunnlaugur jarðsettur og drengurinn skírður eftir föður sínum um leið, Gunnlaugur Fannberg. 

Sigríður brá búi það vorið, kom þremur börnum sínum í fóstur og réði sig yfir í Höfðahverfi með 

næstyngsta barnið (Kristinn Pálsson, 1951). 

Athyglisvert er að hugsa út í hvaða áhrif það hefur haft á Jónataníu að vera sífellt í 

aðstæðum þar sem dauðann bar að garði. Sögur af slíku koma mjög reglulega upp í 

endurminningunum, án þess þó að mikið sé farið út í tilfinningaleg áhrif eða úrvinnslu þeirra. 

Hún velur þó að segja frá slíkum atburðum sem getur mögulega þýtt að þeir hafi haft markerandi 

áhrif á líðan hennar, en hver þau áhrif voru er erfitt að geta sér til um. Það er þó ætlunin hér að 

leggja einhvers konar mat á það, eins og kostur er, í umræðu- og niðurstöðukafla 

greinargerðarinnar.  

Eftir dvölina á Hrafnagili réð Jónatanía sig sem vinnukonu á Kálfskinni, þá sautján ára 

gömul. Hún var þar einungis einn vetur og lýsir því helst hvernig vinnu hennar var háttað þar og 

hvað hún fékk í laun. Hún hugsaði um börnin á heimilinu, skepnur, þvoði þvott og fleira og fékk 

30 krónur fyrir veturinn (Kristinn Pálsson, 1951). Á þessum stað í endurminningunum fer einnig 

að bera meira á kveðskap hjá Jónataníu. Hún segir til að mynda frá því að þarna hafi fólk á hennar 

aldri verið farið að slá sér upp saman og hefur hún þetta um það að segja: 

Ef að menn sjá unga stúlku 

og hún stendur við karlmannshlið, 

þá er uppi tíu tungur 

er tala þannig, ´sjáið þið, 

þarna eru þau að þinga saman,  

þau eru líklega trúlofuð.  

„Á hverju sérðu það?” Ansar hinn: 

„Að þau bera rjóða kinn.” 

 

Eins nefnir hún það að henni hafi verið strítt á pilti á næsta bæ, en hún hafði þetta að segja 

þegar frænka piltsins sagði að þau ættu að vera hjón: 

Mál það grunda á margan veg  

máttu – sprundið rara. 
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Það eru undur ef að ég 

á í hund að fara. 

 

Eftir Kálfskinn fór Jónatanía að Krossum á Árskógsströnd. Hún var þá um átján ára og þar 

kynntist hún fyrri eiginmanni sínum og eignaðist sitt fyrsta barn (Kristinn Pálsson, 1951). 

Sérstaklega var einblínt á það tímabil í lífi hennar í handriti útvarpsverksins og fjallar næsti kafli 

um þann tíma. 

3.3 Krossar á Árskógsströnd / Krossabáturinn 

Fyrir útvarpsverkið var ákveðið að draga fram afmarkað tímabil í ævi Jónataníu og varpa ljósi á 

hugleiðingar hennar og líðan á þeim tímapunkti ævinnar. Það tímabil sem varð fyrir valinu var 

þegar hún missti eiginmann sinn í sjóslysi við Litlu-Árskógsströnd. Í skjalinu fer hún 

gaumgæfilega yfir þann örlagaríka atburð og sína upplifun af honum. Ég taldi það nauðsynlegt 

fyrir þáttinn að afla mér frekari upplýsinga um sjóslysið almennt og fór í gegnum gamlar 

blaðagreinar, kirkjurit, ævisögu Snorra Sigfússonar (Ferðin frá Brekku), Sögu Dalvíkur og 

ættarbók Krossættarinnar fyrir frekari heimildir og þekkingu.  

Í umfjöllun þáttarins um slysið er byrjað á að fjalla um hvernig nóvembermánuður árið 

1898 byrjaði með nokkuð stilltu veðri við Eyjafjörð og mun það hafa verið svo þriðja dags þess 

mánaðar, en það átti þó eftir að breytast þegar líða tók á daginn. Í birtingu mun hafa byrjað að 

hvessa úr norðaustri með slydduéljum og kólgu sem fljótt breyttist í aftakaveður. Margir bátar 

áttu net í sjó þann dag og höfðu menn farið til að vitja þeirra um morguninn þar sem útlit var fyrir 

stillt veður. Urðu þeir frá því að hverfa þegar veðrið skall á og hröktust til lands hver af öðrum. 

Því miður komust ekki allir heilir heim  úr róðri þann daginn, hvorki bátar né menn. Tveir bátar 

fórust inni á firðinum, tveir menn fórust með öðrum bátnum en þremur Norðmönnum tókst að 

bjarga. Tveimur bátum hlekktist á við Böggvisstaðasand og drukknuðu þrír menn af hvorum báti 

en öðrum tókst að bjarga. Þá fórst einnig Krossabáturinn með þremur bræðrum frá Krossum og 

vinnumanni frá sama bæ. Báturinn fannst rekinn fyrir innan Litla-Árskógssand (Stefnir, 1898). 

Sagt er að fimmti maðurinn sem átti að fara í þennan róður hafi veikst í fjörunni og ekki komist 

með, en eins og máltækið segir: ekki verður feigum forðað né ófeigum í hel komið. Bræðurnir 

þrír frá Krossum voru Þorvaldur 29 ára, Baldvin 20 ára og Vilhjálmur 16 ára, synir Þorvaldar 

heitins að Krossum og Sigurlaugar Jóhannsdóttur konu hans sem bjó þá á Krossum með seinni 

manni sínum. Með þeim bræðrum fórst einnig Gunnlaugur Sigurðsson vinnumaður á Krossum, 
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en hann hafði dvalist þar frá barnsaldri. Elsti bróðirinn, Þorvaldur, skildi eftir sig eiginkonu og 

ungan son, en hann var fyrri eiginmaður Jónataníu (Friðþjófur Í. Gunnlaugsson, e.d). 

Líf Jónataníu einkenndist af miklu flakki á milli bæja líkt og fram hefur komið, en þegar 

hún var 18 ára (árið 1894) réð hún sig sem vinnukonu á Krossum og þar kynntist hún Þorvaldi 

sem þá var 25 ára, en þau voru þremenningar úr Krossætt. Þorvaldur var pöntunarfélagsstjóri, sá 

um búið á Krossum og var í miklu áliti og nefnir Jónatanía að heimilisfólkinu þar hafi þótt hann 

taka niður fyrir sig er það vissi af samdráttum þeirra, en hvernig henni leið með það fylgir ekki 

sögunni. Eftir tveggja ára dvöl á Krossum verður Jónatanía barnshafandi og vildi hún þá fara af 

heimilinu. Það þótti Sigurlaugu móður Þorvalds minnkun en Jónatanía sagðist hafa setið við sinn 

keip. Kom Þorvaldur henni þá fyrir hjá Jóhanni bróður sínum sem bjó á Stærra Árskógi að hluta. 

Um sumarið fæddi Jónatanía drenginn sem hlaut hann nafnið Ingólfur Þorvaldsson, en hann varð 

síðar prestur og þjónaði lengi á Ólafsfirði. Þann tíma er hún lá á sæng segir hún Þorvald hafa 

komið daglega til hennar, en hún heyrði það út í frá að ekki myndi verða af giftingu þeirra 

(Kristinn Pálsson, 1951). Af frásögn Jónataníu að dæma virðast þau Þorvaldur hafa verið afar 

ástfangin, en hún virðist hafa verið afar meðvituð um að öðru fólki í þeirra lífi þætti ekki mikið 

til hennar koma og að Þorvaldur gæti gert betur en að giftast henni. Hægt er að ímynda sér að 

slík viðhorf frá tengdafjölskyldu sinni og öðrum sveitungum hafi komið niður á sjálfsmynd 

hennar og ég velti því fyrir mér hvort það sé ástæða þess að hún vildi ekki dvelja á Krossum þrátt 

fyrir að Þorvaldur byggi þar og heimilið væri efnað. Annar möguleiki, eða kannski blandaðist 

þetta tvennt saman er að hún hafi haft þörf fyrir að vinna fyrir sér sjálf og sanna sig á þann hátt 

en ekki vera alfarið upp á Krossafólkið komin. 

Í Stærra Árskógi var Jónatanía í eitt ár en hjónin þar voru þá að hætta búskap. Var Ingólfur 

litli þá tekinn í fóstur að Krossum. Sigurlaug móðir Þorvaldar vildi að Jónatanía kæmi þangað 

líka en þá segist Jónatanía hafa ráðið sig í kaupavinnu til hjónanna sem fluttu að Stærra Árskógi, 

en stuttu síðar réði hún sig til hjónanna Friðfinns og Guðrúnar á Grund í Þorvaldsdal. Þegar hún 

kom þangað voru þrjú yngstu börnin á heimilinu veik af kíghósta og konan nýstigin af barnssæng, 

veik af lífhimnubólgu. Jónatanía vakti yfir þeim, en konan lést á þriðja degi eftir að Jónatanía 

kom þangað og sólarhring síðar dó yngsta barnið. Þar dvaldi hún í mánuð og sinnti veiku 

börnunum (Kristinn Pálsson, 1951). 

Eftir þetta fór hún aftur að Stærri Árskógi og voru þá þar komnir nýir ábúendur, en það 

voru Sæmundur Sæmundsson skipstjóri og kona hans Sigríður Jóhannsdóttir. Sigríður óttaðist 

mjög að kíghósti kæmi inn á heimilið en svo varð ekki. Þar dvaldi Jónatanía fram á haust en flutti 
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hún þá að Krossum. Um jólin settu þau Þorvaldur upp hringana og var þá haldin veisla. Um 

sumarið giftu þau sig og hófu búskap á hluta (7. hundr.) af Brattavöllum og byggðu þar bæ 

(Kristinn Pálsson, 1951). Á þessum tímapunkti ævinnar virðist Jónatanía hafa það mun betra en 

hún hafði áður gert. Hún hafði í fyrsta sinn eignast eigið heimili, var gift manninum er hún elskaði 

og sonur hennar var kominn úr fóstri og aftur til hennar. Hún þurfti þó að leggja hart að sér til að 

halda heimili, en staða hennar og framtíð voru mun bjartari en oft áður. Það breyttist þó snögglega 

þegar Þorvaldur fórst með Krossabátnum, og lýsir Jónatanía þeim degi mjög ítarlega í 

endurminningum sínum. Eitt af því sem sló mig við þá frásögn hennar er að hún virðist enn hafa 

búið við spurninguna Hvað ef? Í hugsunum sínum þegar viðtalið var tekið, hálfri öld síðar. 

Mögulega hefur hún alla ævi burðast með einhvern þunga á samvisku sinni ásamt eftirsjá og sorg 

er kemur að sjóslysinu og dauða Þorvaldar. Ekki tel ég að hún hafi verðskuldað slíkan þunga, 

heldur þvert á móti, en mögulega spilar það þar inn í að ekki fékk hún neina sálgæslu eða önnur 

úrvinnsluráð í kjölfarið og hugsanir hennar hafa því litast af innri átökum sem erfitt er að komast 

út úr einn og óstuddur. 

Þorvaldur var vanur að vera með Krossabátinn og svo var það einnig þetta haust, 1898. 

Kvöldið áður en Þorvaldur og bræður hans drukknuðu ásamt vinnumanninum hafði komið til 

Jónataníu maður með skilaboð frá Þorvaldi, sem sjálfur var að beita línuna við Naustavík. Þau 

hljómuðu á þá leið að hún ætti að senda Þorvaldi strigafötin, því þeir myndu róa um nóttina. Seint 

um kvöldið lagði hún af stað með fötin en besta veður var, tunglsljós og hrím á jörðu. Hún mætti 

Þorvaldi milli Brattavalla og Krossa og sagði hann þá við hana að ekki ætti hún að láta sér bregða 

ef hann kæmi á gluggann hjá henni um nóttina, því hann grunaði að ekki yrði róið. Segist þá 

Jónatanía hafa sagt við hann að ekki teldi hún neitt að veðrinu og að þeir myndu eflaust róa. 

Tekur hún það sérstaklega fram að hún hafi verið ung og ódeig er þetta gerðist og mögulega 

styður það við þá ályktun að vegna þessara orða sinna hafi hún talið sig eiga einhverja hlutdeild 

í örlögum eiginmannsins. Þó tekur hún það fram að á endanum voru það karlmennirnir sjálfir 

sem réðu í þeim efnum.  

Um morguninn segist Jónatanía hafa vaknað við veðurofsann. Hún klæddi sig í flýti og 

sótti þvott sem hún átti úti á snúrum og vann inniverk. Ótti hvarflaði að henni, en ekki segir hún 

að sér hafi komið til hugar að það gæti gerst er síðar kom fram að orðið hafði. Kona á Litla-

Árskógssandi fékk hjá henni mjólk á flösku og lét sækja hana á hverjum degi. En þegar komið 

var fram undir hádegi og mjólkin hafi ekki verið sótt bjó Jónatanía sig í skjólföt og fór með hana. 

Þegar kom niður á bakkann var sandurinn albrima og margmenni í fjörunni. Þá hafði 
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Hellubáturinn verið að lenda og hún mætti mönnum af honum en segist ekki hafa yrt á þá. 

Jónatanía heyrði af tali fólks að óttast var um Krossabátinn, en talið að skeð gæti að hann hefði 

lent annars staðar. Daginn eftir var komið gott sjóveður. Þá reri Hellubáturinn og varð þá var við 

dufl Krossabátsins, en þeir höfðu dregið hálfa línuna. Þá um kvöldið fór Jónatanía út að Krossum. 

Þar ríkti mikil sorg og gerði Jónatanía lítið vart við sig, en Gunnlaugur bóndi sagði henni hvernig 

komið var. Ekki tekur hún fram hvað fór um huga hennar á þeirri stundu og engar lýsingar á þeim 

tilfinningum er hún kann að hafa upplifað er að finna í skjalinu. Þar kemur einungis fram hvað 

hún gerði í kjölfarið, og er upp að vissu marki hægt að lesa úr því hvernig henni kann að hafa 

liðið. Jónatanía talar um að hafa háttað í rúm Þorvaldar um kvöldið. Daginn eftir segir hún að 

Gunnlaugur hafi komið til hennar og spurt hvort hún treysti sér til að fara að sjá Sigurlaugu sem 

lá í rúminu. Hún varð við þeirri bón, en segist hafa kviðið fyrir því. Um það segir Jónatanía: „mér 

var ljóst að þó sorg mín væri þung þá væri sorg gömlu konunnar margfalt þyngri, svo lengi sem 

ég lifi man ég eftir þeirri hryggð er lýsti sér í svip gömlu konunnar, svo mikil var hún að aldrei 

verður því lýst með orðum, þrír synir horfnir á einu andartaki.“ Sigurlaug er sögð hafa legið í 

rúminu í hálfan mánuð og verið lengi að ná sér, og aldrei náði Krossaheimilið sér að fullu eftir 

þennan atburð. Samkvæmt Jónataníu var fjórði sonurinn, Þorsteinn, inni á Akureyri að sækja 

beitu er bræður hans drukknuðu og má nærri geta hvernig honum varð við. Jónatanía dvaldi eftir 

þetta á Krossum einn vetur en flutti síðan burt. Hún seldi allt sem hún átti og skildi Ingólf son 

sinn eftir í fóstri hjá Sigríði ömmu sinni (Kristinn Pálsson, 1951).  

Örlög og ævilok Jónataníu eru umfjöllunarefni næsta kafla, ásamt því sem skyggnst er 

inn í hvaða áhrif lífssaga hennar, sem einkennist að miklu leyti af áföllum og oft rótleysi, hefur 

haft á hana út frá því sem hún segir sjálf og þeim tíma sem hún lifði á. Um þetta verður fjallað 

með tilliti til stöðu alþýðukvenna og þeirra fræðilegu gagna sem til eru um líf og hagi Íslendinga 

við mót 19. og 20. aldar. Talsverð breyting varð á stöðu kvenna á tímabilinu því þá var að 

byggjast grunnur að því að stokkað yrði upp í kynjahlutverkum á íslenskum heimilum. Konur 

leituðu í auknum mæli í störf utan heimilisins og því er lýst að þannig fengu þær aukið rými og 

aðstöðu til að standa á eigin fótum (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1977). Það skal þó hafa í huga að 

greinin sem hér er vitnað í tekur mið af atvinnumálum reykvískra kvenna og hefur verið gagnrýnd 

fyrir að setja allar konur undir sama hatt, en staða kvenna gat verið afar ólík eftir því hvar þær 

bjuggu eða af hvaða fólki þær komu. Það er þó ljóst að konur bjuggu almennt við mikið óréttlæti 

laganna á þessum tíma, og á það ekki síst við konur í bændasamfélögum. Það óréttlæti kom fram 
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í pólitískri, félagslegri og fjárhagslegri stöðu þeirra, ásamt skorti á tækifærum til menntunar 

(Sigurður Gylfi Magnússon, 1997).  

3.4 Örlög og ævilok Jónataníu  

Jónatanía lést á hjúkrunarheimilinu í Skjaldarvík þann 4. ágúst árið 1957, um sex árum eftir að 

Kristinn Pálsson frá Illugastöðum í Fljótunum, þá starfsmaður í Skjaldarvík, tók við hana viðtalið 

um endurminningar hennar sem hér er nýtt til að gera útvarpsverk og greinargerð þessa, um sjötíu 

árum síðar. Hér verður stiklað á stóru er varðar örlög og ævi Jónataníu eftir að hún fór frá 

Krossum. Fyrir þennan hluta rannsóknarinnar tók ég djúpviðtöl við ömmu mína, Steinunni Erlu, 

sem er barnabarn Jónataníu Sólveigar Kristinsdóttur. Við fórum saman yfir endurminningaskjalið 

og önnur gögn sem amma Erla á í tengslum við Jónataníu, mest úr fórum föður síns, ásamt því 

að spjalla um minningar hennar sjálfrar um ömmu sína. Eftirfarandi er útdráttur úr þeim viðtölum. 

Tekin voru nokkur viðtöl og brot úr þeim er spilað í útvarpsverkinu, fyrir og eftir upplestur 

handritsins. Efni kaflans er því dýpra en það sem fram kemur í þættinum og er það gert í þágu 

rannsóknarspurninga greinargerðarinnar.  

 Í útvarpsverkinu segir amma Erla frá minningum sínum um ömmu sína. Þær eru ekki 

margar enda var hún ekki nema um sex ára er Jónatanía dó. Jónatanía bjó þá á hjúkrunarheimilinu 

í Skjaldarvík en Erla á Akureyri og man hún ekki til þess að amma hennar hafi oft komið í 

heimsókn þangað né þau farið að heimsækja hana. Enda áttu þau ekki bíl, bætir hún við, og 

Jónatanía var mikill sjúklingur og blind. Þær minningar sem Erla á um ömmu sína tengdust 

vondum molum sem hún bauð upp á en Erla þorði ekki að afþakka þá. Hennar sterkasta minning 

er þó frá því að Jónatanía dó. Þá stóð Erla sem lítil stelpa uppi á hól og horfði á bílalestina sem 

ók í átt að kirkjugarðinum. Erla man ekki til þess að faðir hennar hafi mikið talað um móður sína 

en hann geymdi þó margt skriflegt, henni tengt sem og öðru.  

Við amma beindum samræðum okkar að þeim tíma er Jónatanía fór frá Krossum. Þar var 

hún í einn vetur eftir að Þorvaldur dó en fór þaðan á fardögum og skildi þá Ingólf eftir á Krossum 

þar sem hann ólst svo upp. Svo virðist sem Jónataníu hafi verið boðið að vera áfram á Krossum 

en hún þáði það ekki (Kristinn Pálsson, 1951). Er Þorvaldur var á lífi og hún ófrísk vildi hún 

heldur ekki vera þar og ræddum við amma Erla mögulegar ástæður þess. Erla nefndi að Jónatanía 

hefði sjálf tekið það fram að fólkið á Krossum hafi litið niður á hana og getur verið að það hafi 

haft áhrif. Þeim þótti Þorvaldur taka niður fyrir sig þegar hann hugðist giftast henni. Það gerðu 

þau nú samt og dvaldi hún þá að Brattavöllum og hann heimsótti hana daglega. Þau giftu sig 

síðan þarna um haustið og ekkert bendir til að það hafi ekki verið vilji þeirra beggja þó aðrir hafi 
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ekki talið að þau ættu að giftast (Steinunn Erla Friðþjófsdóttir, munnleg heimild, 2021). Frá 

Krossum vildi Jónatanía svo fara þegar hún var orðin ekkja. Þá seldi hún allt sem hún átti, borgaði 

með Ingólfi og fór. Hún var á miklum flækingi og eflaust hefur hún talið það betra fyrir tveggja 

ára son sinn að búa á Krossum en að enda á flækingi með sér. Hún byrjaði á því að fara að Kleif, 

til hjóna sem áttu fjóra syni. Einn af þeim var Gunnlaugur sem síðar varð seinni eiginmaður 

hennar. Þau Gunnlaugur voru þremenningar af Krossætt, líkt og Jónatanía og Þorvaldur höfðu 

verið. Eftir Kleif þvældist hún eitthvað á milli staða og bæja þar til hún kom að Möðruvöllum 

þar sem hún fór að vinna á einkar fjölmennu heimili. Húsbóndinn þar var skólastjóri í 

Möðruvallaskóla sem þá var drengjaskóli og var hún í kjölfarið ráðin þangað. Þar var gífurlega 

mikil vinna, en hún sá um öll þrif og bjó um öll rúm, og bætti Erla við hneykslun á því af hverju 

drengirnir sáu að minnsta kosti ekki um að búa um rúmin sín sjálfir. Í endurminningum Jónataníu 

er nákvæm útlistun á verkefnum hennar í skólanum sem ekki verður farið í hér, en mörg voru 

þau. Jónatanía sagði einnig frá því að þar var gefið út skólablað sem hét Skólapilturinn. 

Skólastjórinn skildi blöðin eftir á borðinu sínu og Jónatanía mátti skoða þau. Voru nemendurnir 

ávallt hissa á því að hún vissi það sem stæði í blaðinu (Kristinn Pálsson, 1951). Þeir gerðu ráð 

fyrir að hún gæti ekki lesið en það var ekki raunin, hún var fluglæs. Það kemur einnig víða fram 

að hún hafi verið vel hagmælt og gert hinar og þessar vísur. Margar þeirra voru kveðnar í 

hálfkæringi, þar sem hún var að svara fólki í einhverjum aðstæðum eða í samræðum við fólk, og 

voru oft beinskeyttar og hnyttnar (Steinunn Erla Friðþjófsdóttir, munnleg heimild, 2021). 

 Samræður okkar ömmu Erlu beindust að því hvort Jónatanía hefði í sumum tilfellum 

notað vísur til að tjá skoðanir sínar og tilfinningar og sammæltumst við um að svo hlyti að hafa 

verið. Amma Erla bætti því við að ekki hefði Jónatanía þótt skapgóð kona. Hún þótti ekki 

blíðlynd og fremur köld í framkomu miðað við það sem þeir sem hana þekktu hafa sagt, „enda 

var hún bæði búin að reyna margt yfir ævina og sjálfsagt ekki treyst öllum aðstæðum og fólki“ 

(Steinunn Erla Friðþjófsdóttir, munnleg heimild, 2021). Ekki vildi Erla staldra lengi við þessar 

hugleiðingar um líðan og framkomu Jónataníu enda þekkti hún ekki mikið til skapgerðar hennar 

frá eigin hendi. Við komum aðeins aftur að því síðar en höldum hér áfram sögu Jónataníu. 

Á Möðruvöllum var Jónatanía einn vetur en þaðan fór hún á fardögum um vorið og gifti 

sig Gunnlaugi þá um haustið. Það kemur til tals að þau Gunnlaugur hafi verið þremenningar úr 

Krossætt, líkt og Jónatanía og Þorvaldur höfðu verið: „þess vegna finnst mér skrýtið að þau hafi 

litið niður á hana á Krossum, en svo getur það verið staða þeirra, þó þau séu öll skyld þá er þetta 

ekki allt jafn fínt fólk fyrir augum annarra“ (Steinunn Erla Friðþjófsdóttir, munnleg heimild, 
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2021). Gunnlaugur fór yfirleitt á handfæra- og hákarlaskip um vor og vetur og reri heim á haustin 

frá Árskógssandi. Frá Brattavöllum fluttu þau að Syðra-Kálfskinni og voru þar næstu þrjú árin. 

Þau voru alltaf á þvælingi. Þar næst fluttu þau til Hjalteyrar og voru þar í sex ár, „pabbi fæddist 

til dæmis á Hjalteyri, ég veit það“ (Steinunn Erla Friðþjófsdóttir, munnleg heimild, 2021).  

Ég spurði ömmu Erlu hvort hún gæti útskýrt það betur fyrir mér af hverju þau hjónin, 

Jónatanía og Gunnlaugur, voru sífellt á flækingi. Þær útskýringar fengust að þau hefðu verið 

vinnufólk sem virtist fylgja fardögum, en það voru dagar á vorin þar sem fólk skipti um vist og 

þá um leið búsetu. Meira var um vinnu í sveitum á sumrin og þá var kaupafólk þá ráðið og fólkið 

flakkaði þá á milli bæja fyrir vinnu, með börnin sín og allt tilheyrandi. Konur gerðu þetta sérlega 

mikið, þá oft einar með börn sín með sér og komust þannig hjá því að börnin lentu á sveitinni, 

„mér sýnist þeir margir bara hafa komið heim til að búa til fleiri börn, þannig að þær hafa haft 

nóg að gera meðan þeir væru úti á sjó“ (Steinunn Erla Friðþjófsdóttir, munnleg heimild, 2021). 

Í endurminningum Jónataníu er talað um að nóg hafi verið um vinnu á Hjalteyri og dvöl 

þeirra varð því lengri þar. Mjög margar vísur frá Hjalteyri fylgja endurminningaskjalinu. Hvort 

hún byrjaði að yrkja meira þá eða mundi þær vísur betur en aðrar er ekki vitað. Nokkrar slíkar, 

ásamt sögum þeim tengdum, fylgja hér með. Þannig er hægt að fá betri innsýn í þankagang og líf 

Jónataníu á þeim tíma. 

Svanhildur Jörundsdóttir á Syðsta-bæ í Hrísey var eitt sinn að fjargviðrast yfir því hve 

stuttur vinnutími vinnufólks væri orðinn, en því var óljúft að vinna lengur en 10 tíma daglega 

(Kristinn Pálsson, 1951). Jónataníu varð þá að orði: 

Marga hefur minnkað vald,  

margt vill fara svona. 

Það er úti þrælahald,  

því að gáðu kona. 

 

Á þessum árum bjó Jórunn systir Jónataníu á Hjalteyri með seinni manni sínum, Sæmundi 

Sæmundssyni skipstjóra frá Stærra-Árskógi. Það var verið að mála hús þeirra hjóna er kona kom 

til Jónataníu og sagði: „Það vildi ég að þú ættir eins góð heimkynni og hún systir þín.“ Jónatanía 

svaraði: 

Þó mitt sé skammtað manndómsvið, 

og margt ég bresta finni. 

Við endalokin eignumst við,  
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áþekk húsakynni. 

 

Hægt væri að halda lengi áfram með álíka sögur úr endurminningarskjali Jónataníu en þetta 

verður látið duga hér. Þó verður bætt einni vísu hér við, sem er í fleiri erindum og sýnir ágætlega 

skoðanir Jónataníu og hvernig hún tjáði sig um málefni líðandi stundar. Eftirfarandi vísa var 

samin um 1920 er Björn Jörundsson á Selklöpp í Hrísey var að bera saman fyrri daga við ólgu 

og óstjórn sem hann taldi þá ríkjandi. Hafði Jónatanía þetta um það að segja: 

Fjandinn hafi öll frelsismál, 

og framhleypninnar heimsku- raup. 

Nú fæst ekki nokkur sál,  

nema fyrir talsvert kaup. 

 

Á árum svo til áður gekk,  

þá ég var bóndi, kænn í lund. 

Að vinnumann ég vænst fékk, 

fyrir vaðmálsbrók og tóbaks pund. 

 

Nú er kulnuð gömul glóð, 

og gamlir bændur líða nauð. 

Sem áður höfðu árlangt fljóð  

fyrir eina svuntu og daglegt brauð. 

 

Allir hafa öðlast sál, 

að því mætti gera spé. 

Nú ei tekur neinn í mál  

að niðursetan hungruð sé. 

 

Það kom til umræðu í viðtalinu hvort Jónatanía hefði mögulega ort ljóð sem hún hefur ekki viljað 

deila eða ekki þótt ástæða til, og hvort þess vegna væru svona tilefnisvísur um það sem var að 

gerast í sveitinni algengari í endurminningum hennar fremur en annað. En hvort svo sé raunin er 

ómögulegt að vita. Það virðist að minnsta kosti hafa skipt hana miklu máli að geta tjáð sig með 

vísum og að vera læs, segir Erla eftir umræður okkar um vísurnar hennar. Þá lét hún einnig fylgja, 

þó hún væri óviss um hvort hún mætti nefna það eða ekki, að hún hafi heyrt að á heimili Jónataníu 
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og Gunnlaugs hafi alltaf verið til peningur fyrir bókum en ekki mat (Steinunn Erla Friðþjófsdóttir, 

munnleg heimild, 2021). 

Móðir Jónataníu kom til tals og virðist hún hafa sett saman mikið af heilum ljóðum, sem 

dæmi um börnin sín og eins þau sem hún missti. Jóhanna Jónatansdóttir, móðir Jónataníu, hélt til 

á Möðruvöllum áður en hún fluttist í Fljótin með föður sínum og varð þá ljósmóðir. „Mjög trúlega 

hefur hún tekið á móti Hannesi Hafsteini því hann fæðist þarna á þeim tíma og hún yrkir um hann 

á þann hátt og tekur þá skýrt fram, Hannes minn, mjög fallegt ljóð um hann í þremur vísum“ 

(Steinunn Erla Friðþjófsdóttir, munnleg heimild, 2021).  

Við færðum okkur nú að vangaveltum um barneignir Jónataníu því á þeim sama tíma og 

hún fjallaði um líf sitt á Hjalteyri, Hrísey og þeim stöðum er hún bjó var hún að eignast börnin 

sín og missti sum, en það er ekki til umræðu í viðtalinu. Samanlagt eignaðist Jónatanía tíu börn. 

„Pabbi sagði alltaf að hún hafi eignast ellefu börn en þau eru að minnsta kosti skráð tíu í öllum 

skjölum og skrám.“ Fyrst var það Ingólfur Þorvaldsson sem ólst upp á Krossum og síðan átti hún 

níu börn með Gunnlaugi, og um helmingur þeirra dó, flest þeirra innan við mánaðar gömul. Ein 

dóttir þeirra dó um 29 ára aldur. Hún fór í aðgerð hjá Steingrími Eyfjörð lækni á Akureyri vegna 

botnlangaverkja og dó á skurðarborðinu, og bar Jónatanía einhvern kala til Steingríms eftir það. 

Vísa er hún orti um lækninn er eina opinberlega birta vísan sem kom upp í heimildaleitinni. Hún 

var birt í DV árið 1991 og þó ekki komi þar neitt fram um söguna sem tengdist dóttur hennar er 

ljóst að Jónatanía var lítt hrifin af Steingrími lækni.       

Steingrímur lærði að lækna, 

lagði þar hönd að frækna, 

það votta þorum vér. 

Meinsemdum margra eyðir, 

- mest þeirra, sem hann deyðir. 

Heiður þeim heiður ber. 

 

Í greininni kemur vísan fram sem andsvar Jónataníu er hún heyrði kerknisvísu sem Steingrímur 

læknir hafði ort um Ingólf Þorvaldsson, frumburð hennar (Dagblaðið Vísir, 1991).  

Dóttir þeirra hjóna, sem þarna um ræðir, átti son sem var um fimm ára gamall þegar móðir 

hans dó. Hann er enn á lífi og eru þau Erla enn í sambandi. Eftir að móðir hans dó var hann í 

umsjón Jónataníu ömmu sinnar og minnist hann þess er hann spurði hana hvort mamma sín væri 

dáin og á Jónatanía þá að hafa svarað því játandi, á kuldalegan hátt og án neinna útskýringa. 
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„Hann fékk engar rúsínur eða neins konar huggun frá henni þegar það gerist né síðar og veit hann 

ekki enn til þessa dags hvar móðir hans er grafin og hafa ekki fundist nein gögn þess efnis.“ 

(Steinunn Erla Friðþjófsdóttir, munnleg heimild, 2. apríl 2021). Erla telur það líklegt að Jónatanía 

hafi ekki viljað ræða um börnin sín, hvað þá þau sem hún missti, í viðtalinu um endurminningar 

hennar. „Hún hefur alls ekki verið að flíka tilfinningum sínum við ókunnuga eða fólk í kringum 

sig, hún hefur bara haft nóg að gera með allt eins og konur á þessum tíma.“  

Það var einnig í takt við tíðarandann, samkvæmt Erlu: „Það var bara ekkert rætt um svona, 

sérstaklega hjá konum“ (Steinunn Erla Friðþjófsdóttir, munnleg heimild, 2. apríl 2021). 

 Eftir þessi ummæli færðist umræðan í átt að konum almennt, en Erlu segist lengi hafa 

heyrt þá orðræðu að konur hafi lítið gert í því að semja ljóð, skrifa bækur og því um líkt, „en það 

er að koma fram núna að það eru víða til bæði ljóð og annað skrifað sem var þá bara geymt við 

öskustónni eins og sagt var í gamla daga.“ Erla telur mögulegt að margir hafi jafnvel brennt slíka 

hluti. Líklega þótti karlmönnunum þeir ekki nógu merkilegir, ef einhver hefur fengist til að lesa 

þá yfir höfuð, en möguleikinn á að eitthvað eftir konu væri gefið út var ansi lítill, og því síður að 

það væri varðveitt. Leitar hugur Erlu þá aftur til Jónataníu því í kjölfarið segir hún: 

Eitt þykir mér alveg ljóst, hún hefur verið þrjóskari en sá ljóti, að skíra börn 

þrisvar sinnum eftir fyrri eiginmanninum sem drukknar svona. Að þrjóskast 

við að láta þrjá af sonum sínum heita Þorvaldur, eftir honum. Sá yngsti er 

eini sem lifir, þetta hefur mér alltaf þótt ótrúlega skrýtið þegar foreldrar 

hafa gefið börnum sínum nafn, þó það deyji svo, en á sitt nafn. Að skýra 

næsta barn á eftir það sama og hvað þá þrjá (Steinunn Erla Friðþjófsdóttir, 

munnleg heimild, 2021). 

 

Hófust þá samræður um hvað hafi valdið því að Jónatanía nefndi alls þrjá drengi sem hún átti 

með Gunnlaugi í höfuðið á Þorvaldi, fyrri eiginmanni sínum.  

Það hefur verið til að ná upp þessu nafni, þó það sé með seinni eiginmanni 

sínum. Valdi yngsta barnið sem pabbi kallaði bómullarbarnið því hann var 

svo lítilfjörlegur að hann var vafinn í bómul og settur í skúffu. Hann heitir 

Þorvaldur Baldvin, eftir þessum fyrri eiginmanni hennar og bróður hans 

sem fórst líka í slysinu (Steinunn Erla Friðþjófsdóttir, munnleg heimild, 

2021). 

 

Sjóslysið og dauði Þorvaldar hafði augsýnilega mikil áhrif á líf og líðan Jónatanínu. Hún 

sá mjög eftir honum og skín það í gegnum frásögn hennar þó hún segi það ekki beint út. 

Eftirsjá hennar var einnig margþætt, sem mögulega gerði sorgarferli hennar enn flóknara, 
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þyngra og jafnvel ómögulegt að komast í gegnum. Hún virðist hafa séð eftir því að hafa 

ekki tekið undir það með honum að útlit væri fyrir að veðrið væri að versna í stað þess að 

andmæla því líkt og hún gerði. Líklega skipti það engu hvort hún teldi veðrið gott til sjós 

eða ekki, en möguleikinn hefur legið þungt á henni og hún hefur spurt sig hvað ef? Líkt 

og fram kemur. Annar þáttur í eftirsjá hennar gæti verið að hafa þurft að setja sitt fyrsta 

og þá eina barn í fóstur til tengdafjölskyldu sinnar sem í þokkabót leit niður á hana og 

hefur það væntanlega verið henni þungbær ákvörðun, en líklega sú rétta miðað við þá 

menntun og líf sem Ingólfi var veitt í samanburði við hálfsystkini sín og móður. Síðan er 

það möguleikinn á því að hún hafi alla tíð eftir atburðinn séð eftir því lífi sem hún sjálf 

missti er Þorvaldur dó, í bland við þá sorg er fylgir því að missa maka sinn er hún 

augljóslega elskaði, því líklega hefðu þau Þorvaldur annars seint haft eins mikið fyrir því 

að vera saman þrátt fyrir það mótlæti sem þau mættu í garð hjónabands síns. Á þeim tíma 

er Krossabáturinn fórst var Jónatanía í raun á betri stað en hún hafði nokkurn tímann áður 

verið, og upplifði ekki aftur lengi á eftir. Saman áttu þau hjónin hluta í jörð og höfðu 

byggt sér þar hús og Ingólfur var kominn úr fóstri af Krossum (Steinunn Erla 

Friðþjófsdóttir, munnleg heimild, 2021). Líklega sáu þau fyrir sér að búa saman og stofna 

sína fjölskyldu og mögulega upplifði Jónatanía þarna ákveðið sjálfstæði, bjartari framtíð 

og festu sem hana hafði lengi skort. En með slysinu missti hún það allt ásamt 

framtíðardraumum sínum, ef þeir voru til staðar. 

 Jónataníu S. Kristinsdóttur hefur verið lýst sem kaldlyndri konu sem var nokkuð 

hvöss í framkomu og gekk lengra en eðlilegt þótti í framkomu sinni gagnvart fólki, og þá 

helst er varðaði þau börn sem hún ól. Mikilvægt er þó að setja það í samhengi við þann 

tíma sem hún var uppi, þær uppeldisaðferðir er tíðkuðust frekar þá en nú og einna helst 

þær lífsraunir sem hún hafði gengið í gegnum yfir ævina. Áföll, gífurlegt álag og 

þekkingar- og úrræðaleysi í úrvinnslu á sorgartilfinningum og öðrum þunga sem myndast 

getur innra með þeim sem þær tilfinningar bera, sérstaklega ef þeim er ætlað að byrgja 

niður og kyngja þeim tilfinningum. 

 Staðreyndin er sú að litlar samtímatelpur og -konur Jónataníu fengu sjaldnast þann 

tilfinningalega stuðning sem nauðsynlegur er ef ætlunin er að takast á við þær erfiðu 

aðstæður og álag sem margar upplifðu í sífellu og var Jónatanía engin undanteking þar á, 

heldur þvert á móti. Grátur og hræðsla þóttu veikleikamerki og viðhorfin voru slík að 

konum var oft hreinlega ætlað allt frá unga aldri að ganga til móts við örlög sín með reisn 
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og takast á við öll þau verkefni sem í hendur þeirra komu, ásamt þeim erfiðleikum sem 

kunnu að fylgja, sama hvað það kostaði. Talað er um að húslestur hafi oft á tíðum getað 

veitt sálarró og gæti það átt sinn þátt í ástríðu Jónataníu gagnvart lestrinum. Hann hafði 

þann mátt að geta lyft fólki og börnum upp úr daglegu volæði, sem og að skapa ákveðna 

samskiptagetu og umræðugrundvöll við annað fólk (Sigurður Gylfi Magnússon, 1995). 

Því sama er hægt að halda fram um skapandi skrif og að yrkja. Að skrifa ljóð getur hjálpað 

við að greiða úr flóknum hugsunum og tilfinningum, losa um þær og koma þeim í farveg. 

Það getur aðstoðað einstakling við að öðlast skilning á reynslu sinni og upplifun og þannig 

veitt huganum rými til að takast á við það sem að höndum ber, og getur einnig veitt 

stuðning til að sætta sig við það sem skeð hefur (Wakeman, 2015). Þetta hefur Jónatanía 

eflaust gert til að hjálpa sér að komast af og sinna því sem þurfti að sinna, en eflaust hefði 

þurft mun meira til af sálrænni meðferð og úrvinnslu ef hefði átt að takast að létta henni 

lundina og lyfta því andlega fargi sem ætla má að hún hafi borið með sér fram til æviloka. 
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4 Miðlunarleið  

4.1 Útvarpsverk 

Val á miðlunarleið fyrir verkefnið kom í raun á undan valinu á viðfangsefninu. Útvarp er sá 

miðill sem ég nýti mér hvað mest í daglegu lífi, það er að segja ef ég set útvarp í línulegri 

dagskrá á útvarpsstöð og hlaðvarpsþætti í gegnum hlaðvarpsveitur undir sama hatt. 

Útvarpsmiðlun er oft persónuleg og fræðandi og ég sækist eftir því, sem og afþreyingu. 

Auðvelt aðgengi og frelsi til að velja hvenær ég hlusta og hvað ég er að gera á meðan ég 

hlusta hentar mér, og eflaust fleirum, einkar vel. Því valdi ég mér viðfangsefni verkefnisins 

með það í huga. Mig langaði að gera útvarpsverk sem væri fræðandi, skemmtilegt og 

persónulegt, líkt og miðillinn býður upp á. Í þessum kafla verður litið til helstu styrkleika 

útvarpsmiðlunar og farið í þá þætti sem hafa þarf í huga við gerð útvarpsþátta. Sagt er frá 

útvarpsverkinu sem hér er til umræðu og hvernig því ferli var háttað. 

4.2 Útvarp sem miðill 

Tilgangurinn með útvarpsmiðlun er margvíslegur. Að upplýsa fólk og fræða er mjög stór 

þáttur í dagskrárgerð útvarps, en afþreyingarlegt gildi er þó ekki síður mikilvægt. 

Rannsóknir hafa sýnt að útvarpsmiðlun getur haft mikil áhrif á fólk, til dæmis á þann hátt að 

það upplifi félagsskap í því sem það er að gera, hvort sem það er að brjóta saman þvott, úti 

að hlaupa eða að drekka morgunbollann. Hvernig miðlað er í útvarpi getur haft áhrif á 

hversdagslíf fólks, en útvarpsröddin getur til dæmis komið fólki til að hlæja, vakið upp reiði, 

forvitni, hlýju eða slökun. Hvernig staðið er að miðluninni skiptir því mjög miklu máli og 

þarf útvarpsrödd að vera meðvituð um það vald sem miðlunin getur haft. Hvernig röddinni 

er beitt, hvað er sagt og hvernig þarf að vera í takt við það sem koma á til skila til hlustandans 

(McLeish, 2013) 

 Einfaldleiki útvarps er hluti af styrkleikum þess. Útvarpið reiðir sig á hlustun og 

veitir hlustandanum tækifæri á að virkja ímyndunarafl sitt líkt og við lestur, en ólíkt því 

þegar verið er að lesa getur hlustandinn verið að gera svo margt annað á meðan - eða jafnvel 

ekki neitt. Sá sem miðlar efninu þarf því að hafa í huga hvernig hann segir frá og hvað hann 

notar til þess. Það getur verið með raddbeitingu en hljóð, þögn, tónlist, umhverfislýsingar 

og annað getur allt stutt við ímyndunarafl hlustandans og er því mikilvægur þáttur í 

útvarpsmiðlun. Þegar fjallað er um ímyndun er þó mikilvægt að hafa í huga að ekki einungis 

er um að ræða ímyndun tengda skáldskap eða uppspuna (þó að það geti til dæmis átt við 
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þegar litið er til útvarpsleikrita), heldur á það ekki síður við þegar fólk hlustar á útvarpsfréttir, 

fræðsluefni eða frásagnir af atburðum, menningu og list (Crisell, 2006). Það má segja að 

hægt sé að fara með fólk í ákveðið ferðalag í huganum, bæði fram og aftur í tímann. Fólk 

getur fundið fyrir nostalgíu, aflað sér nýrrar þekkingar og heyrt raddir fólks og boðskap sem 

það hefði mögulega ekki heyrt annars. Þetta er þó að breytast og vettvangur til miðlunar og 

raddir fólks héðan og þaðan eru í auknum mæli að skapa sér meira rými og stærri vettvang. 

Það er þó enn þannig í sumum löndum að útvarpsmiðlun er nánast eini vettvangurinn þar 

sem hægt er að ræða viðkvæm málefni og fræða fólk og sýnt hefur verið fram á að það hafi 

í raun bjargað mannslífum. Þetta geta til dæmis verið málefni eins og umskurður stúlkna, 

alnæmi eða þvingað hjónaband. Útvarpsmiðlun getur því virkað valdeflandi og vakið upp 

von og innblástur og örvað áhuga fólks á málefnum bæði í pólitískum skilningi og ekki. 

Hægt er að styrkja sjálfsvitund fólks og veita öryggi og stuðning á erfiðum tímum eða á 

einangrandi stöðum. Sama hver tilgangurinn er með því útvarpsefni sem unnið er að, það er 

ávallt mikilvægt að vanda til verka þannig að miðlunin veiti hlustandanum þá persónulegu 

upplifun sem hér er til umræðu (McLeish, 2013). 

4.3 Uppbygging þátta og handritsgerð 

Eftir að hafa fundið skjölin um endurminningar Jónataníu byrjaði ég á því að skrifa þau upp í 

tölvu, en þannig varð mun aðgengilegra fyrir mig að vinna úr efninu. Ég breytti frásögninni yfir 

í fyrstu persónu frásögn og reyndi að mynda meiri söguþráð á milli minninganna með það í huga 

að reyna á sama tíma að hafa sem minnst áhrif á það sem verið var að segja. Ég passaði að gera 

henni ekki upp minningar eða tilfinningar en stundum þurfti að breyta orðalagi til að fá betri 

heild. Eftir það valdi ég ákveðið tímabil í lífi Jónataníu til að fjalla um, en það var tímabilið er 

hún missti fyrri eiginmann sinn í sjóslysi líkt og áður hefur komið fram. Það var að hluta til valið 

vegna þess að ég taldi það viðeigandi og í takt við markhóp Rásar 1, þar sem ætlunin er að verkið 

verði spilað. Rás 1 er hluti af Ríkisútvarpinu, almannamiðli Íslands, en samkvæmt heimasíðu 

þess gefur Rás 1 sig út fyrir að vera fyrir fólk sem hefur áhuga á sögu, samtíð og framtíð. Þar er 

talað um að rásin endurómi lífið í landinu og ekkert sé henni óviðkomandi. Hlustendur Rásar 1 

fá til að mynda að heyra áhugaverðar sögur af ýmsu tagi, umræður um menn og málefni, sem og 

tónlist og leikhús (Ríkisútvarpið, e.d). Ég taldi að þau markmið sem þar ríkja, í bland við þann 

markhóp sem um ræðir, væru þessleg að saga af íslensku alþýðufólki úr bændasamfélagi fyrri 

alda gæti þótt áhugavert, viðeigandi og upplýsandi efni. Margir Íslendingar tengja við sjóslys, og 

aðrar slíkar harmsögur, sem voru lengi afar stór hluti af íslenskum veruleika. Sambærilegt efni 
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hefur nokkuð oft verið fjallað um áður, á alls konar máta, og tel ég það merki um að slíkt sé 

eitthvað sem fólk tengir við og vill heyra af, á alls konar máta, og tel ég það merki um að slíkt sé 

eitthvað sem fólk tengir við og vill heyra af. 

Í handriti þáttarins byrja ég á því að fjalla um umræddan slysdag, 3. nóvember 1898, út frá 

þeim heimildum sem ég fann um slysið. Eftir það tengi ég slysið við Jónataníu og hennar frásögn 

frá þeim tíma. Ég ákvað að ég myndi lesa handritið fram að frásögn Jónataníu og fá þá aðra 

kvenmannsrödd til að taka við frásögninni til að mynda augljós skipti á því að farið væri úr 

almennri umfjöllun yfir í fyrstu persónu frásögn hennar. Þegar kjarni handritsins var tilbúinn fór 

ég að vinna í því að setja handritið í samhengi. Það vantaði ákveðinn ramma og ég vildi veita 

hlustandanum tilfinningu fyrir því af hverju ég væri að ræða um þessa konu, endurminningar 

hennar og slysið. Ég ákvað að gera það með því að taka viðtal við ömmu mína og þar ræddum 

við aðeins um það fortíðarferðalag sem við höfum verið á að undanförnu með því að grúska í 

öllum þessum gögnum, bréfum, ljóðum og öðru er tengist fjölskyldunni okkar. Þetta efni var 

ástæða þess að Jónatanía varð umfjöllunarefni verkefnisins, en amma sagði mér einnig frá 

minningum sínum úr æsku er varða Jónataníu ömmu hennar. Við ræddum um föður hennar sem 

var sá sem varðveitti þessi gögn um móður sína, en hann var einnig sjómaður og snertum við á 

þeirri tengingu við sjóinn. Hún sagði mér frá ljóðinu um sig, Sjómannsdóttirin, sem varð að lagi 

sem ég nýtti til að binda okkur og efnið saman og vildi með því veita hlustandanum dýpri innsýn 

og tengingu við efnið. Eftir viðtalið skrifaði ég handrit að inngangi að þættinum.  

 

Uppbygging þáttarins er því eftirfarandi: 

❏ Inngangur 

❏ Brot úr viðtalinu við ömmu Erlu 

❏ Sjómannsdóttirin spilað 

❏ Upplesið handrit með umfjöllun um sjóslysið 

❏ Upplesið handrit með fyrstu persónu frásögn Jónataníu 

❏ Annað brot úr viðtalinu við ömmu 

❏ Tónlist 
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4.4 Hljóðheimur og úrvinnsla  

Þegar kom að úrvinnslu útvarpsverksins skoðaði ég bókina Radio Production til að dýpka 

skilning minn á því hvernig best sé staðið að slíku ferli. Þar komst ég að því að til eru fjórar 

meginreglur sem gott þykir að fylgja þegar kemur að úrvinnslu og ritstýringu í útvarpsþáttagerð. 

Eru þær eftirfarandi: 

1. Raða hlutum upp á rökréttan hátt 

2. Þurrka burt óáhugavert efni, endurtekningar eða óviðeigandi hluti 

3. Minnka tímann 

4. Bæta við þáttinn á skapandi hátt, t.d með tónlist, hljóðum, þögn og þess 

háttar (McLeish, 2013). 

 

Ég fylgdi þessu eftir og taldi það virka vel fyrir útkomu þáttarins. Eins þótti mér áhugavert 

að hugsa til siðferðilegra reglna er varða útvarpsþáttagerð. Það skiptir máli hvernig þættir 

eru klipptir og er ýmislegt sem þarf að hafa í huga. Til að mynda má ekki klippa efni á 

þann hátt að það breyti því sem viðmælandinn meinar með frásögn sinni eða breyti 

samhengi þess. Viðmælandinn vill koma ákveðnu efni á framfæri og færa rök fyrir því og 

mikilvægt er að klipping þáttarins hafi ekki áhrif á það. Það sem hægt er að gera, og er 

oft gert, til að stytta og gera þætti hnitmiðaðri er að klippa út spurningar spyrjandans eða 

koma ákveðnum punktum sem klipptir voru út úr viðtalinu að í stuttu máli í inngangi 

þáttarins. Það þykir í lagi að taka út allt hik, stam eða endurtekningar, en mikilvægt er þó 

að hafa í huga hvers eðlis það er sem tekið er út. Skiptir hikið til dæmis máli fyrir 

hlustandann, upp á að lesa í það sem viðmælandinn segir eða segir ekki? Það getur komið 

fyrir að það þurfi að lesa í tilraun viðmælandans til að blekkja hlustendur eða snúa út úr 

og þá getur stam, hik og endurtekningar verið mikilvægt, en oft er það þó einungis 

tímasóun og gerir hlustandanum erfiðara fyrir. Að spara tíma og komast að kjarna málsins 

er mikilvægt en til að gera það vel þarf kjarni málsins að vera á hreinu og komast skýrt 

áleiðis til hlustandans (McLeish, 2013). 

 Að hafa tónlist í útvarpsverki þótti mér mikilvægt og lagði áherslu á að hún 

tengdist efni þáttarins. Vísur og ljóð eftir Jónataníu og Friðþjóf son hennar eiga stóran 

sess í verkefninu og sögunni á bak við það. Fékk ég mágkonu mína, Guðrúnu 

Veturliðadóttur, sem er lærð í tónlist og hljóðupptöku til að útfæra, syngja og spila lag  

við ljóðið Sjómannsdóttirin, sem Friðþjófur langafi minn samdi til ömmu Erlu. Lagið sem 

það var byggt á heitir Litla stúlkan við hliðið, eftir Freymóð Jóhannsson, og fjallar um 
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stúlku sem bíður eftir pabba sínum við hliðið á meðan hann er í vinnu. Þar sem Friðþjófur 

var sjómaður þá samdi hann til ömmu Erlu nýtt ljóð við sama lag þegar hún var lítil stelpa 

sem fjallar um að eiga föður á sjó sem hún sér sjaldan. Ljóðið þótti mér binda saman þetta 

viðamikla efni sem ég hafði í höndunum, er ég fjalla um sjóslys, vísur, Jónataníu, Friðþjóf 

og ömmu Erlu, og taldi það viðeigandi uppbrot fyrir þáttinn. Með laginu vildi ég fara með 

fólk í ákveðið ferðalag aftur í tímann í huganum, og tónlist og hljóð geta haft slík áhrif á 

fólk. Með tónlist er hægt að vekja upp allskonar tilfinningar í hlustun, líkt og nostalgíu, 

sem styðja við frásögnina og þáttinn í heild sinni (McLeish, 2013). Í lokin valdi ég lagið 

Brimlendingin við ljóð Davíðs Stefánssonar, en ástæður þess voru að sagt er að ljóðið 

tengist deginum sem rætt er um í handritinu, 3. nóvember 1898, þegar nokkrir bátar fórust 

og þar á meðal Krossabáturinn. Davíð mun einungis hafa verið ungt barn á þeim tíma að 

alast upp í Fagraskógi en líklega hefur hann heyrt sögur frá þessum degi (Jóhann 

Antonsson, 2018). Hann og Ingólfur sonur Jónataníu voru einnig nánir vinir sem ungir 

menn. Ljóðið tengist þannig sögu þáttarins og taldi ég það viðeigandi viðbót og 

áhrifamikla leið til að enda þáttinn. Til að klippa þáttinn notaði ég klippiforritið, 

Hindenburg, en það nýttist mér vel.  

Umræður og lokaorð  

„Sumar manneskjur sannleikann þrá og aðrir þola hann ekki, vilja aldrei sjá. Sumir erfa 

áföll forfeðra sinna meðan aðrir hamingjuna í hjarta finna“, segir tónlistarmaðurinn Bubbi 

Morthens í lagi sínu Regnbogastræti. Ég hef oft heyrt þetta lag en þegar ég heyrði það 

spilað í útvarpinu meðan á verkefni þessu stóð þá kom það öðruvísi við mig. Hversu mikil 

áhrif ætli Jónatanía Sólveig Kristinsdóttir og ævi hennar og áföll hafi haft á forfeður mína 

og mig. Það er engin leið fyrir mig að setja einhvern mælikvarða á það. Hún var 

langalangamma mín, en ég þekkti hana aldrei og vissi í raun ekki hver hún var eða hvað 

hún hafði þurft að þola yfir ævina áður en ég hóf ferðalagið sem þetta verkefni og 

endurminningaskjalið sem ég fann hafa leitt mig í. 

Það er fremur augljóst að lífið lék ekki beint við hana Jónataníu og hún þurfti, líkt 

og margar samtímakonur hennar, að hafa gífurlega mikið fyrir því að komast af þrátt fyrir 

síendurtekin áföll og erfiðleika án mikils stuðnings eða hjálpar varðandi þann andlega 

þunga sem þeim kann að hafa fylgt. Í greinargerðinni kom fram að Jónatanía hafi ekki 

verið þekkt fyrir að bera tilfinningar sínar á borð fyrir aðra að sjá og heyra og var það í 
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takt við það sem þá tíðkaðist í íslenskum samfélögum, að taka á hnefanum öll þau 

verkefni sem fyrir bar til að komast af. Það gerði hún svo sannarlega og komst í gegnum 

allt það mótlæti sem á vegi hennar varð. Þó það hafi eflaust ekki alltaf verið gert með 

glöðu geði þá virðist hún hafa búið yfir ótrúlegri elju og seiglu. Hún virðist hafa verið 

sjálfri sér samkvæm, hörkudugleg og þrjósk og það er líklega það sem kom henni áfram 

í lífinu. Þetta voru þau bjargráð sem hún öðlaðist við síbreytilegar aðstæður og rótleysi 

frá unga aldri og endurtekin áföll, veikindi og missi sem virtist oft elta hana hvert sem 

hún fór eða hvað sem hún gerði. Þegar vel er að gáð í endurminningum hennar finnur 

maður einnig fyrir nokkurri biturð og eftirsjá, einna helst er varðar andlát Þorvaldar, fyrri 

eiginsmanns hennar. Sjóslys Krossabátsins hefur haft margþætt og markerandi áhrif á 

hana sem mögulega fylgdu henni alla tíð. Það áfall, sem og önnur, spilaði mjög líklega 

sinn þátt í þeirri kuldalegu framkomu sem talað er um að hafi fylgt henni. Sennilega var 

það hennar bjargráð, að setja allt sem hún hafði í sér í að komast af og gera það sem hún 

taldi best fyrir sig og sína, á kostnað andlegrar heilsu og getu til blíðleika í framkomu. 

Mögulega taldi hún dugnað sinn og fyrirhöfn vera ástartungumálið sem hún átti til en 

annað ekki, enda ómögulegt að gefa eitthvað frá sér sem maður á ekki til. Að vera 

hagmælt og vel læs má einnig ætla að hafi verið henni afar mikilvægt, þar sem hún hafði 

þörf fyrir þekkinguna og tjáskiptin sem því fylgdu en mögulega var það einnig hennar 

leið til að hvíla sig á daglegu amstri og erfiðleikum. Það var kannski bjargráð sem gaf 

henni aukið sjálfstraust og hugarró um stund, ef marka má frásögn hennar varðandi þá 

hæfni sem hún taldi sig búa yfir. Mín upplifun af frásögn hennar er sú að það að hafa lært 

að lesa og geta sett saman vísur, ásamt fermingunni, hafi verið það sem hún var hvað 

stoltust af að hafa áorkað.  

 Það virðist sem það hafi í raun fátt unnið með henni. Hún kom úr fátækt, varð það 

sem þá var kallað tökubarn, veiktist af flogaveiki og flakkaði á milli í fóstri, sem síðan 

hélt áfram að einkenna ævi hennar langt fram á fullorðinsár. Sá tími og það samfélag sem 

hún fæðist inn í virðist hafa boðið upp á gífurlega krefjandi aðstæður, og hefur það haft 

sín áhrif á hana og aðra. Mikill munur virðist hafa verið á stöðu kynja og stétta. Skortur 

á fæðu- og búsetuöryggi var mjög áberandi í hennar lífi, og lítil tækifæri til menntunar 

eða annarra leiða til að skapa sér þau tækifæri sem til þarf til að öðlast þá festu og frelsi 

sem fylgja því að eiga heimili, mat og aðrar nauðsynjar. Það hafði hún ekki og þegar hún 

öðlaðist það þá missti hún það fljótt aftur og neyddist til að halda áfram að harka fyrir 
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sínu. Þegar einhver upplifir þau sorgarviðbrögð sem fylgja því að missa oft, og allt frá 

unga aldri, einhvern sem er manni kær er erfitt að geta sér til um hversu mikil áhrif það 

kann að hafa á andlega heilsu og líðan einstaklings. Þau eru eflaust ólýsanlega mikil og 

maður getur sér þess til, miðað við þau gögn sem fyrir liggja í greinargerðinni, að 

Jónatanía hafi borið þá sorg með sér alla tíð og mögulega með meiri og varanlegri hætti 

en hún sjálf vildi segja frá.  

 Persónulegar heimildir sem þessar eru ekki fullkomin greiningargögn á það 

hvernig líf hennar var eða hvernig henni leið, líkt og fram hefur komið. En viðtalið gefur 

óneitanlega innsýn í reynslu hennar og hugmyndir hennar um sjálfa sig sem ekki væri 

hægt að öðlast neina þekkingu á, ef ekki væri fyrir þessa frásögn sem hún skildi eftir sig. 

Heimildina tel ég því ómetanlega, sérstaklega fyrir afkomendur Jónataníu, en einnig þykir 

mér mikilvægt að raddir kvenna frá fyrri tímum haldi áfram að ryðja sér til rúms í 

samtímanum sem og framtíðinni. Það er mikilvægt að heyra þessar raddir á hvern þann 

hátt sem mögulegt er, hvort sem það er í gegnum skapandi skrif, ljóð, viðtöl, dagbækur, 

bréfaskipti eða annað.  

 Allt ferlið í heild sinni hefur verið gífurlega lærdómsríkt. Það hefur bæði verið 

gefandi og krefjandi, og á það bæði við um rannsóknina sjálfa á endurminningum 

Jónataníu Sólveigar Kristinsdóttur í greinargerð þessari sem og útvarpsverkið sem 

miðlunarhluti þess byggir á. Viðfangsefnið og sagan snertu við mér og er vonin sú að með 

því að miðla verkefninu nái ég að gera slíkt hið sama fyrir aðra. 
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