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Formáli

1. Rannsóknarsaga
Það var á haustmánuðum árið 2000, í námskeiði um Jörund hundadagakonung, sem ég komst í
fyrsta skipti í snertingu við handrit í rannsóknum mínum. Námskeiðið fjallaði um sumarið 1809
þegar Jörundur hundadagakonungur var á Íslandi og lokaverkefnið fólst í að vinna með handrit á
Þjóðskjalasafninu frá tímum Jörundar á Íslandi. Óhætt er að segja að þessi fyrsta heimsókn á
Þjóðskjalasafnið hafi haft örlagarík áhrif á mig sem sagnfræðing því að alla tíð síðan hef ég verið
heilluð af handritaheiminum. Það var Anna Agnarsdóttir prófessor í sagnfræði sem kenndi
námskeiðið um Jörund og hjálpaði mér þessi fyrstu skref inn á Þjóðskjalasafnið. Án hennar
stuðnings hefði ég sennilega aldrei haft kjark né þor til að sækja mér heimildir á safnið.
Þjóðskjalasafn Íslands er staðsett í gömlu Mjólkurstöðinni ofarlega á Laugarveginum en
þangað var það flutt eftir að hafa sprengt af sér fyrrum húsnæði í gamla safnahúsinu við
Hverfisgötu. Fáu virðist hafa verið breytt þar innandyra og engu líkara en að tækjum og tólum
mjólkurframleiðslunnar hafi einfaldlega verið mokað út og handritunum komið fyrir. Allar
vistarverur gömlu Mjólkursamsölunnar eru fullnýttar undir þessi handrit þjóðarinnar, allt frá
snyrtilegum mjólkurkælum til hrárra vinnslusala mjólkurafurða. Lesaðstaða Þjóðskjalasafnsins,
sú hlið sem snýr að gestum safnsins, er einstaklega kuldaleg enda staðsett í gamalli ísbúð
Mjólkursamsölunnar. Húsnæði þess hefur lítið verið breytt að undanskildum virðulegum
bókahillum sem þar hefur verið komið fyrir, stútfullum af hverskyns handbókum um ættfræðiog byggðasögu.
Heimildaleit á Þjóðskjalasafninu er mjög flókin og nær ógerningur að nýta sér
safnkostinn öðruvísi en með hjálp starfsmanna. Ótal möppur með margslungnu númerakerfi vísa
á hin og þessi söfn sem sárafáir kunna skil á nema starfsfólk safnsins sem er þó ætíð reiðubúið að
veita gestum safnsins aðstoð. Þjóðskjalasafnið er því sannkallað völundarhús sem auðvelt er að
týnast í.
Í námskeiðinu um Jörund hundadagakonung valdi ég að skoða tiltekið mál úr skjalasafni
danska kansellísins sem fjallaði um skilnaðarmál fátækra hjóna í Skaftafellssýslu. Hjón þessi
vildu fá leyfi til að skilja svo að bóndinn gæti gifst ráðskonu sinni. Á þessum tíma var íslenskum
4

hjónum bannað samkvæmt lögum að skilja en Danakonungur gat þó veitt þeim undanþágu frá
lögunum. Skilnaðarmál hjónanna hafði staðið yfir í fjölda ára án árangurs. Ég ákvað að skoða
hvað orsakaði þessa töf og hvers vegna hjónin sóttu svo stíft að fá leyfi til að skilja. Fjöldi bréfa
hafði varðveist vegna málsins í skjalasafni konungs. Ég hafði úr nægum heimildum að moða.
Bæði voru þarna bréf frá hjónunum sjálfum sem og íslenskum og dönskum yfirvöldum. Það var
ótrúleg tilfinning að fara höndum um þennan gulnaða pappír sem lyktaði af löngu liðnum tíma.
Meðal annars voru þetta þéttskrifaðir blaðsneplar sem bóndinn sjálfur hafði skrifað til konungs.
Textinn einkenndist af miklum undirlægjuhætti við hið danska yfirvald og endalausum barlóm
um fátækt og eymd fjölskyldunnar. Þarna var einnig að finna þykk pappírshandrit með háfleygri
skrautskrift konunglegra embættismanna. Þar var knappur textinn innrammaður af breiðum
spássíum og gaf skýr fyrirmæli grundvölluð á dönskum lagabókstaf. Virðulegu innsigli konungs
hafði verið þrykkt ofaní rautt vaxið á bréfinu til staðfestingar á uppruna þess.
Við lestur handritanna fannst mér sem ég yrði beinlínis þátttakandi í þessu erfiða
skilnaðarmáli. Öll hugsun mín snerist um líf þessa fátæka fólks og með því að fylgja þeim eftir ár
fyrir ár með hjálp prestþjónustubóka og sóknarmannatala náði ég að skilja betur ástæður
skilnaðarins og af hverju hann skipti þau svo miklu máli. Sagan er í stuttu máli þessi: Aðstæður
þessara hjóna voru erfiðar, eiginkonan hafði misst sjónina og var orðin mjög veik þegar þau sóttu
um skilnaðarleyfið. Ráðskona á heimilinu hafði tekið að sér að annast börn þeirra, séð um allt
heimilishald og veitt rúmfastri konunni aðhlynningu. Án hennar hefði heimilið orðið bjargþrota
og opinber yfirvöld krafist þess að veik konan og börn þeirra yrðu sett niður á sveitina. Til að
koma í veg fyrir upplausn fjölskyldunnar vildi bóndinn freista þess að fá leyfi til að giftast
ráðskonunni en jafnframt að annast dauðvona konu sína á heimilinu. Þar með væri ráðskonunni
tryggð framtíðarvist á bænum og fjölskyldan gæti búið saman þrátt fyrir veikindi húsmóðurinnar.
Í þessu verkefni lærði ég að meta mikilvægi þess að hafa aðgang að heimildum, að fá
tækifæri til að lesa þessi gömlu og snjáðu handrit og skynjaði líka hvað svona lítil brot geta sagt
mikið um fortíðina. Eftir þessa reynslu var ekki aftur snúið og ég varði löngum stundum við
áhugaverðar rannsóknir á Þjóðskjalasafni Íslands.
Þegar ég hóf nám á M.A. stigi í sagnfræði ákvað ég fljótlega að ég vildi einbeita mér að
handritum eftir konur með það í huga að rannsaka sjálfstjáningu þeirra. Í námi mínu hafði ég
kynnst nokkuð persónulegum heimildum og notkunarmöguleikum þeirra. Fyrirliggjandi
rannsóknir höfðu þó leitt í ljós að langmest væri til af sjálfsbókmenntum karla og mun minna var
til eftir konur. Handritaheimurinn hafði hins vegar alls ekki verið kannaður með nákvæmum
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hætti. Ég var sannfærð um að þar væri að finna mörg handrit frá konum sem áhugavert væri að
draga fram og rannsaka. Ég vildi ráðast í að útbúa einhverskonar gagnasafn sem gæti nýst mér
sem tæki til að fjalla um sjálfstjáningu kvenna á 18. og 19. öld og bera hana saman við þá
opinberu mynd sem jafnan væri dregin upp af konum. Sú ákvörðun átti eftir að reynast mér
afdrifarík, því í hönd fór margra ára rannsókn með útúrdúrum og stefnubreytingum.
Í fyrsta skiptið sem ég fór á handritadeild Landsbókasafns Íslands vissi ég fátt um hvernig
safnið væri uppbyggt. Mér fannst erfitt að fóta mig þar ein og óstudd. Lesstofan þar er ákaflega
hlý og notaleg og ekkert lík lesstofunni eða „ísbúðinni“ á Þjóðskjalasafninu eins og hún er
stundum nefnd. Mér létti líka ákaflega þegar starfsmaður safnsins benti á sjö fallega innbundnar
bækur sem hann sagði að væru skrár yfir þau handrit sem varðveitt væru á handritadeildinni.
Þetta voru handritaskrár Landsbókasafnsins og við nánari skoðun virtust þær einnig innihalda
lýsingu á handritunum sem þar voru skráð sem ætti að geta auðveldaði mikið alla leit að
heimildum í safninu. Eftir að ég hafði kynnt mér uppbyggingu handritaskránna komst ég þó að
því að erfitt er að leita þar eftir ýmsum áhugaverðum efnisflokkum eins og handritum kvenna. Ég
sá í hendi mér að nauðsynlegt væri að fara markvisst í gegnum þær allar og skrá niður handrit
sem tengdust konum í skránum. Í þeirri vinnu, sem tók langan tíma og útheimti mikla yfirlegu,
varð mér ljóst að jafnvel þótt handritaskrárnar auðveldi fræðimönnum heimildaleit í safninu
skyggja þær einnig á mörg handrit í vörslu handritadeildar. Með nokkurri einföldun má segja að
konur hafi reynst nánast ósýnilegar í handritaskránum. Verk þeirra sem þar var að finna voru afar
illa skráð. Verkefnið sem ég hafði tekið mér fyrir hendur varð skyndilega óviðráðanlegt, svo
mikil vinna var fólgin í gerð gagnasafnsins. Að lokum tókst að berja hann saman og við það
hafði ég í höndum tæki sem reyndist mér dýrmætt í rannsóknarvinnunni sem framundan var. Þar
með var ákveðinni forvinnu fyrir ritgerðina lokið en um leið tók hún nýja og óvænta stefnu.
Þegar í ljós kom hvernig væri komið fyrir handritum margra kvenna, þau á stundum
„falin“ í handritapökkum sem kenndir voru við karla, varð mér ljóst að nauðsynlegt væri að
kanna grundvöll handritaskráningarinnar. Á hvaða hugmyndafræði handritadeildin væri
grundvölluð og eftir hvaða reglum hafi verið unnið nær alla 20. öldina. Mér lék, með öðrum
orðum, forvitni á að vita hvert markmið þeirra sem sömdu handritaskrárnar hafi verið með því að
varðveita og skrá frásagnir af konum sem þar er að finna og hvaða merkingu væri hægt að leggja
í flokkunarkerfi þeirra og annarra fræðimanna frá sama tíma. Í ritgerðinni reyni ég að opna
þessar handritaskrár og lýsa því hvernig þær komu mér fyrir sjónir en þær endurspegla
sannarlega ekki þann mikla fjölda handrita sem varðveittur er frá konum á safninu.
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Þegar sú ákvörðun lá fyrir að ég myndi leggjast í rannsókn á uppbyggingu handritadeildar
var ljóst að mig hafði borið nokkuð af leið frá upphaflegri rannsóknaráætlun. Ég var með í
höndunum gríðarlega stórt gagnasafn sem varð kveikjan að hinni nýju áherslu. Á meðan á
rannsókninni stóð höfðu komið upp í hendur mínar mörg athyglisverð mál sem ég hafði áhuga á
að kanna. Í samráði við leiðbeinanda minn ákvað ég að rannsaka aðeins eitt slíkt mál með það í
huga að sýna fram á hvernig efni þess hafði verið flokkað í handritadeildinni. Einnig hvernig
unnið hafði verið með það fyrr á öldinni á opinberum vettvangi og hvaða möguleika það gæfi til
að varpa ljósi á konur og veruleika þeirra á tímabilinu sem rannsóknin náði til. Síðasti kafli
ritgerðarinnar er helgaður umfjöllun um alþýðukonuna Guðrúnu Ketilsdóttur og þar beiti ég
aðferðum einsögunnar á handrit sjálfsævisögunnar. Með þessu skrefi var ákvörðun tekin um að
ráðast í þriðja þátt ritgerðarinnar til þess að hægt væri að bregða skýru ljósi á konur frá fyrri tíð
og hvernig háskólasamfélagið hefur fjallað um þær á sínum vettvangi. Ritgerðin samanstendur
því af þremur þáttum: Í fyrsta lagi gagnasafninu sem ég vann úr handritaskránum, í öðru lagi
rannsókn á þeirri hugmyndafræði sem handritadeildin hefur grundvallast á nær alla 20. öldina og
loks þessu einstaka máli Guðrúnar Ketilsdóttur sem afhjúpar að mínu viti mikilvægi þess að
leitað sé allra leiða til að draga konur fram í dagsljósið.
Þessi rannsóknarsaga er á vissan hátt óvenjuleg, meðal annars vegna þess að ég hef unnið
með efnið frá árinu 2003 og ákveðið að leyfa ritgerðinni að þróast í samhengi við þær
áfanganiðurstöður sem ég hef komist að frá einum tíma til annars. Af þessum sökum er verkið á
vissan hátt nokkuð óvenjulegt í laginu ef svo má að orði komast. Það er hins vegar staðföst trú
mín eftir að hafa farið í gegnum þessa vinnu að með betra aðgengi að handritaarfinum fái
fræðimenn framtíðar ómetanlegt verkfæri í hendur sem gefur þeim nýja og betri innsýn inn í
hugarheim forfeðra okkar.

2. Skipulag ritgerðar
Efnislega verður verkinu skipt upp í fimm kafla. Í inngangi er kynnt viðfangsefni ritgerðarinnar
og sá hugmyndafræðilegi grunnur sem hún stendur á. Sagt er frá tilurð þess að ég réðst í að taka
saman gagnasafnið Konur í handritum og handrit að sjálfsævisögu Guðrúnar Ketilsdóttur er
kynnt til sögunnar. Ég skýri hugtakið umhverfi textaheildar sem er beitt á handrit sögunnar. Í
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kjölfarið ræði ég þá aðferðafræði sem ég nota til að greina handrit sögunnar og sjálfsævisöguna
sjálfa.
Í öðrum kafla, Konur í karlaheimi, fjalla ég í stuttu máli um stofnun Landsbókasafns
Íslands, rek sögu handritadeildarinnar og þeirra fræðimanna sem áttu stóran þátt í mótun og
varðveislu handrita í eigu safnsins. Ennfremur verður sérstaklega vikið að mikilvægu framlagi
þeirra alþýðufræðimanna sem nefndir hafa verið ,,berfættu sagnfræðingarnir” en þeir söfnuðu og
skrifuðu upp margskonar fróðleik tengdan sögu fólksins í landinu af ódrepandi þrautseigju. Við
tekur ítarleg kynning á handritaskrám Landsbókasafnsins og vinnulagi þeirra sem tóku þær
saman. Ég mun segja frá vinnu minni við gagnasafnið Konur í handritum og lýsa uppbyggingu
þess, meðal annars útskýra val efnisflokka, tvískiptingu gagnasafnsins eftir tegund handrita og
aðkomu ættfræðigrunns Íslendingabókar.
Þriðji kaflinn er nokkurskonar úrvinnslukafli þar sem ég dreg saman áhugaverðar
upplýsingar sem hægt er að lesa úr gagnasafninu, eins og fjölda handrita í einstökum
efnisflokkum, hlut kvenhandrita í handritaskránum og mismunandi áherslur þeirra sem skráðu
handritin. Einnig tek ég sérstaklega fyrir nokkra efnisflokka úr grunninum og sýni, með völdum
dæmum, hversu illa handrit kvenna eru skráð inn í handritaskránnar og önnur jafnvel alls ekki
skráð.
Í fjórða kafla skoða ég þrjú handrit af ævisögu Guðrúnar Ketilsdóttur sem skráð er í
handritaskrár Landsbókasafnsins sem“ kímisaga“ og flokkuð undir efni tengdum þjóðlegum
fróðleik. Hugmyndin er að taka efni úr gagnasafninu og vinna það áfram til að sýna fram á hvaða
möguleika handritin um konur geta gefið fræðaheiminum. Ég legg þó áherslu á að ég vinn aðeins
með eitt lítið brot af því mikla efni sem varðveist hefur um konur í handritadeild. Ég er þeirrar
skoðunar að hægt sé að vinna með það allt á einn eða annan hátt – hvert handrit útheimti þó sína
úrvinnsluleið. Til að sýna fram á rannsóknarmöguleikana mun ég ræða hvernig handrit ævisögu
Guðrúnar koma mér fyrir sjónir, kanna hvernig þau eru varðveitt og skráð í handritadeildinni og
hvað handritsgerðin segir okkur um menningarheiminn sem mótaði þau og síðar varðveitti. Hér
kemur rannsóknarmódelið sem byggir á „umhverfi textaheildar“ að góðu gagni.
Í fimmta kafla fjalla ég um sjálfa sjálfsævisöguna en í þeim hluta verður frásögn
Guðrúnar Ketilsdóttur í forgrunni og kannað hvað hún getur sagt okkur um líf íslenskra kvenna á
18. og 19. öld. Sjálfsævisaga Guðrúnar er ekki hefðbundin ævisaga heldur er frásögnin skrifuð
upp orðrétt jafnóðum og Guðrún segir frá. Formið er því nánast eins og munnleg frásögn þar sem
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hugsanir og tilfinningar höfundar flæða óhindrað fram og gefa sögunni um leið einlægan og
trúverðugan blæ.
Beitt verður aðferðafræði einsögunnar og reynt að staðsetja Guðrúnu í því samfélagi sem
hún ólst upp í með því að draga saman allar þær heimildir sem beint eða óbeint tengjast henni.
Hin einsögulega nálgun getur þannig veitt okkur nýja sýn á hvernig daglegt líf alþýðunnar var á
18. og 19. öld, sýn sem byggð er á upplifun fólksins sjálfs eða frásögnum eins og finna má í
sjálfsævisögu Guðrúnar. Ég velti fyrir mér hvort hægt sé að bera saman þá kvenímynd sem birtist
í sjálfsævisögu Guðrúnar Ketilsdóttur og þá sem finna má í skrifum fræðimanna í dag. Er
hugsanlegt að sú kvenímynd sé tilkomin vegna flokkunarkerfis handritaskránna, þar sem
einungis örfáar útvaldar konur eru sýnilegar? Skiptir sú umgjörð sem handritum kvenna er búin í
handritaskránum máli þegar kemur að vali fræðimanna á heimildum um konur?

3. Þakkir
Margir hafa reynst mér afar hjálplegir við samningu ritgerðarinnar en þó held ég að ég geti seint
fullþakkað Sigurði Gylfa Magnússyni alla þá aðstoð sem hann hefur veitt mér í gegnum árin sem
lærifaðir og góður vinur. Það var um haustið 2003 sem Sigurður Gylfi bauð mér í heimsókn í
ReykjavíkurAkademíuna og í kjölfarið gerðist ég þar meðlimur og kom mér fyrir í vesturálmunni
svokallaðri. Við vorum þrjár sem deildum skrifstofu saman og vorum allar í sagnfræðinámi
meðal annars hjá Sigurði Gylfa. Hilma Gunnarsdóttir var að klára sína B.A. ritgerð og Sigríður
Bachmann var í M.A. náminu eins og ég. Opið samfélag ReykjavíkurAkademíunnar þar sem við
urðum daglega þátttakendur í áhugaverðum umræðum Akademóna hafði mikil áhrif á okkur sem
fræðimenn. Ólíkur bakgrunnur fræðimanna innan ReykjavíkurAkademíunnar skapar óvenju
frjóan umræðuvettvang um menningu og samfélag en á skrifstofu okkar í vesturálmunni fór oft
drjúgur tími í samræður um aðferðir og hugmyndir í fræðunum. Óhætt er að fullyrða að án þess
stuðnings sem ReykjavíkurAkademían veitti mér á námstímanum hefði ég sennilega aldrei
klárað ritgerðina. Í ársbyrjun 2005 kom Sigurður Gylfi með þá hugmynd að hópurinn í
vesturálmunni myndi hittast reglulega og ræða saman um stefnur og strauma í fræðunum. Jón
Þór Pétursson og Magnús Þór Snæbjörnsson bættust þá í hópinn – en þeir deildu einnig um tíma
skrifstofunni með okkur þremur – og við funduðum vikulega um nokkurra mánaða skeið.
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Fundirnir voru mjög hvetjandi og áttu stóran þátt í að móta þá stefnu sem rannsókn mín tók á
sínum tíma og vil ég þakka þeim öllum þær góðu stundir sem við áttum saman.
Alloft kom ég á skrifstofu leiðbeinanda míns, Sigurðar Gylfa, með erfið vandamál í
tengslum við rannsóknir mínar en sneri þó alltaf tilbaka með höfuðið fullt af hugmyndum og
óbilandi bjartsýni á verkefnið. Það var ómetanlegt fyrir mig að hafa svo greiðan aðgang að
leiðbeinanda sem var ávallt reiðubúinn og virtist alltaf hafa tíma til að hlusta. Einnig vil ég þakka
Hilmu Gunnarsdóttur og Sigríði Bachmann sálufélögum mínum og herbergisfélögum fyrir
ómetanlega hjálp við yfirlestur á ritgerðinni og frjóar og góðar hugmyndir öll árin okkar í
ReykjavíkurAkademíunni.
Hluti af þessari ritgerð sem hér er birt var meðal annars unninn á lesstofu
Þjóðskjalasafnsins og kann ég starfsfólki þess bestu þakkir fyrir þolinmæði og góða hjálp.
Sérstakar þakkir fær þó Jón Torfason sem alltaf hefur verið gott að leita til varðandi heimildaleit
í safninu og lestur á illskiljanlegum texta. Einnig fá þær Aðalbjörg Sigmarsdóttir og Lára Ágústa
Ólafsdóttir á Héraðsskjalasafninu á Akureyri mínar bestu þakkir fyrir veitta aðstoð. Síðast en
ekki síst vil ég þakka öllum þeim sem komu með gagnlegar ábendingar varðandi skipulag og
frágang ritgerðarinnar. Þar ber sérstaklega að nefna leiðbeinanda minn Má Jónsson en
athugasemdir hans höfðu góð áhrif á lokagerð verksins. Davíð Ólafsson sagnfræðing og Völu
Ágústu Káradóttur prófarkalesara. Viðari Hreinssyni, framkvæmdastjóra
ReykjavíkurAkademíunnar vil ég síðan færa innilegar þakkir fyrir ögrandi og áhugaverð verkefni
á vegum RA.
Á meðan á rannsókn minni stóð hef ég fengið tækifæri til að flytja fyrirlestra um efni
hennar á opinberum vettvangi innan lands og utan. Í nóvember árið 2006 hélt ég fyrirlestur á
málþingi um Ástríður og örlög hjá Félagi um átjándualdarfræði og sumarið 2007 flutti ég tvisvar
fyrirlestur um efnið. Þann fyrri flutti ég í júní á alþjóðlegu málþingi um handritamenningu sem
fram fór í Svartárkoti og þann síðari í ágúst á ráðstefnunni Women, Gender and the Cultural
Production of Knowledge sem haldin var í Sofiu í Búlgaríu.1 Í júlí árið 2008 flutti ég síðan erindi
í málstofu um handritamenningu sem fram fór í Helsinki í Finnlandi og nefndist Language and
the Scientific Imagination. The 11th International Conference of International Society for the
Study of European Ideas. Málstofan nefndist: „Ordinary Writings and Scribal Culture: On the

1

Einnig birti ég grein um efnið í afmælisriti til heiðurs Sigurði Gylfa Magnússyni: Guðný Hallgrímsdóttir,
„Hugleiðing um afdrif handrita kvenna.“ Íslenzk menning, II. Til heiðurs Sigurði Gylfa Magnússyni, (Reykjavík,
2007), bls.74-80.
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History of Writing in the Nineteenth and Twentieth Century.“ Sama ár fékk ég tvisvar tækifæri
til að kynna rannsóknir mínar á málþingum og fundum sem haldin voru í
ReykjavíkurAkademíunni. Það fyrra var vinnufundur (workshop) haldinn í tengslum við
heimsókn hins heimsfræga bandaríska bókmenntafræðings Margaret J. M. Ezell í júní en
undanfarna tvo áratugi hefur Dr. Ezell meðal annars verið leiðandi í rannsóknum á
handritamenningu eftir tilkomu prenttækni Gutenbergs. Síðara málþingið var haldið á vegum
Miðstöðvar einsögurannsókna og nefndist: International Workshop on Microhistory at the
Reykjavík Academy. Þátttakendur voru ungverskir, norskir og íslenskir einsögufræðingar. Ég vil
nota tækifærið og þakka þeim sem komu með góðar ábendingar og tillögur í sambandi við
verkefnið á þessum ráðstefnum og fundum en slíkt hafði mikil áhrif á þróun þess.
Ritgerðina tileinka ég móður minni og dóttur sem báðar bera nafnið Hulda en nafnið
þýðir hin leynda. Mér finnst nafnið vel við hæfi á ritgerð sem fjallar um sjálfstjáningu kvenna í
handritum þar sem varðveitt handrit frá konum eru mörg hver á ákveðinn hátt dulin sjónum
okkar.2

2

Til gamans má nefna að á Árnastofnun er varðveitt handrit frá 14. öld sem hefur verið ljósprentað og ber nafnið
Hulda en handritsnúmer þess er AM 66 fol. Handritið geymir sögu Noregskonunga.
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I. Sjálfstjáning kvenna í handritum á 18. og 19. öld

Íslenskar konur hafa nánast verið „ósýnilegar“ í menningarsögu fyrri alda. Fræðaheimurinn hefur
lengst af sinnt sögu þeirra lítið og handritafræðingar hafa litið framhjá vitnisburði þeirra við
skráningu handrita.3 Hér verður gerð tilraun til að nálgast sjálf íslenskra kvenna á 18. og 19. öld
með því að rannsaka handrit þar sem tjáning kvenna er í forgrunni. 4 Til grundvallar liggur
rannsókn mín á sjálfstjáningu kvenna í handritum eins og hún birtist í gögnum handritadeildar
Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns. Ég hef farið markvisst í gegnum handritaskrárnar
og dregið út öll handrit sem tengjast konum á einn eða annan hátt, það er handrit sem tengjast
sjálfstjáningu kvenna og handrit annarra sem fjalla um konur. Niðurstaðan er sláandi. Handrit
tengd konum á handritadeild Landsbókasafnsins virðast skipta þúsundum og hafa mörg hver lítið
sem ekkert verið rannsökuð.5
Rannsókn mín byggist á því að kanna það umhverfi sem frásögnum af lífi kvenna hefur
verið búið í handritasöfnum. Einnig mun ég athuga hvernig vitnisburður þeirra kvenna sem
skildu eftir sig heimildir hefur verið meðhöndlaður. Í því sambandi hef ég kannað hvernig
skráning handrita fer fram; hver er kosturinn við aðferðina sem beitt er við skráninguna og hvað
vantar í þær upplýsingar sem er að finna í handritunum sjálfum. Því má ekki gleyma að
handritaskrár af hvaða tagi sem er flokkast sem lyklar að menningunni, mikilvægur spegill
þeirrar hugsunar sem lá að baki fræðum og vísindum á þeim tíma sem þær voru unnar. Staða
kvenna í ólíkum reitum menningarinnar er skilgreint afkvæmi þeirra sem smíðuðu „lyklana“ að
fortíðinni. Þá smíð ætla ég að gera að umtalsefni hér. Í ritgerðinni mun ég síðan fjalla ítarlega um
handrit sem var beinlínis falið í handritaskrám Landsbókasafnsins. Handritið sem um ræðir er

4

Sigurður Gylfi Magnússon skilgreinir hugtakið sjálf í bók sinni Sjálfssögur á eftirfarandi hátt: „Sérhver
einstaklingur býr yfir skilningi á hlutverki sínu, gerð og mótun. Á nýöld tók einstaklingurinn að móta eigið sjálf með
mun markvissari hætti en áður og myndir þess komu fram með ýmsu móti á átjándu, nítjándu og tuttugustu öld.
Mótun sjálfsins var lengst af í sterku samhengi við meginstrauma samfélagsins og laut fyrir bragðið lögmálum
stórsagnanna.“ Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur. Minni, minningar og saga. Ritstjórar: Davíð Ólafsson, Már
Jónsson og Sigurður Gylfi Magnússon. Gestaritstjóri: Soffía Auður Birgisdóttir. Sýnisbók Íslenskrar
alþýðumenningar 11 (Reykjavík, 2005), bls. 344.
5
Í handritaskrám Landsbókasafnsins er einnig að finna mikinn fjölda sendibréfa sem hér eru flokkuð sem handrit.
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sjálfsævisaga Guðrúnar Ketilsdóttur og er líklega elsta sjálfsævisaga íslenskrar alþýðukonu sem
varðveitt er á handritadeild Landsbókasafnsins.
Flokkun handrita í handritadeild er bæði gróf og tilviljanakennd. Oft er erfitt að átta sig á
efni og innihaldi handrita eftir handritaskrám og þótt oftast sé tekið fram að konur komi við sögu
tiltekinna handrita er undir hælinn lagt hver þáttur þeirra hafi í raun og veru verið. Ástæður
þessara flokkunaraðferða verða ræddar í ritgerðinni og dregin verða fram rök sem sýna að
gengið hafi verið framhjá framlagi kvenna þegar handrit hafa verið meðhöndluð. Sú vissa varpar
ljósi á þá stöðu sem kynjafræðin hafa þurft að búa við síðustu áratugi. Efni sem tengist konum
hefur verið falið innan um önnur handrit og því sárasjaldan verið rannsakað. Ég er sannfærð um
að þessi staðreynd hafi sett mjög mark sitt á umfjöllun um konur hér á landi og hvernig
fæðigreinin sem um konur fjallar – kynjafræðin – hefur þróast.
Ýmsum er hægt að þakka að bókmenning þjóðarinnar hefur varðveist frá upphafi til
okkar daga. Víða um land fundust handritasafnarar sem leituðu uppi og varðveittu gatslitin og
mygluð handrit af mikilli ástríðu.6 Einn af þessum ötulu handritasöfnurum var Þorsteinn
Þorsteinsson frá Upsum í Eyjafirði en frá honum er að kominn mikill fjöldi handrita á
handritadeild Landsbókasafnsins. Í bréfi Þorsteins til Hins íslenska bókmenntafélags, frá árinu
1885, kemur fram hvernig þessir handritasafnarar unnu:

Fáum árum síðar kom ég á bæ til bókbindara eða hann gerði við og lappaði uppá gamlar
bækur. Þar var bókarusl mikið á hillu á laus lofti í skemmu, ég skoðaði allar skruddurnar
að gamni mínu og vóru sumar hálfkomnar uppaf lausheftinu og illa útleiknar af raka því
næst fann ég til bókar ofan með laus loftinu. Þetta var þá komin Konungsskuggsjá illa
útleikin blaut miggluð og toldu saman öll blöðin í henni og var það lífsleiðing að losa þau
órifin í sundur. Ég setti uppá þennan bóka béus að binda aftur bókina fyrir öll áskilin því
hún var öll fúin upp úr bandinu. Og þá brenglaði hann örkum í henni og skar hana
óþarflega mikið á sniðum.7

6

Sjá til dæmis: Már Jónsson, Árni Magnússon. Ævisaga (Reykjavík, 1998).
ÍB 877 8vo – „Fáeinar athugasemdir.“ Við handritaskrá bókmenntafélags 1885 eftir Þorstein Þorsteinsson á
Upsum.
7
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Með bréfi Þorsteins fékk Hið íslenska bókmenntafélag síðan handritið af Konungsskuggsjá til frekari
rannsóknar og varðveislu.

Það er kannski einkum og sér í lagi þessum mönnum sem ber að þakka að gögnum um sögu
þjóðarinnar var bjargað frá glötun. Þeir sáu önnur og meiri verðmæti í ,,miggluðum” og illa
útleiknum skruddunum en að þétta hriplek híbýli landsmanna. Markmið þessara
alþýðufræðimanna hefur þó trúlega fyrst og fremst verið að sjá sér og sínum fyrir áhugaverðu
lesefni því þennan gríðarlega áhuga á hverskyns sögulegu efni má að mestu leyti rekja til
fábreyttrar bókaútgáfa í landinu. Sagnfræðingurinn Helgi Magnússon segir að bókaútgáfa á
Íslandi hafi allt frá komu prentverks hingað til lands um 1530 verið harla fábreytileg að efni og
langmestur hluti þess verið trúarlegs eðlis. Fram kemur hjá Helga að biskupar landsins hafi haft
fullkomið vald á því hvað prentað var og Ísland hafi að þessu leyti haft algjöra sérstöðu meðal
nálægra landa.8 Sagnfræðingurinn Davíð Ólafsson telur að þegar skriftarkunnátta breiddist út á
Íslandi undir og um aldamótin 1900 hafi miðlun bókmennta í handritum staðið í miklum blóma.
Hann segir hið fátæka sveitasamfélag án þeirra stofnanna sem settu svip á bókmenningu stærri
þjóða í Evrópu hafi fundið sér sinn sérstaka farveg til miðlunar hins ritaða orðs með því að nýta
sér aðferðir lærðra manna á miðöldum, uppskriftir.9
Um miðja 19. öld hóf Landsbókasafn Íslands að kaupa handritasöfn í einkaeigu með
önnur og háleitari markmið að leiðarljósi en handritasafnarar fyrri tíma. Í bæklingi sem gefinn er
út af Landsbókasafni Íslands um aðdraganda og upphaf stofnunar Þjóðbókasafns á Íslandi segir
m.a.:

Á tímum sjálfstæðisbaráttu Íslendinga skipti það máli að þjóðin ætti sér sögu og
menningu sem á einhvern hátt geri hana að þjóð og hafi hús eða stofnun er geymi bækur
og handrit til að styðja þessa ímynd.10

Hið raunverulega markmið handritadeildar var því að varðveita söguna með það í huga að halda
til haga efnivið sem hægt væri að nýta til að móta hina ungu íslensku þjóð. Mikil ábyrgð var

8

Helgi Magnússon, „Fræðafélög og bókaútgáfa.“ Upplýsingin á Íslandi. Tíu ritgerðir. Ritstjóri: Ingi Sigurðsson
(Reykjavík, 1990), bls. 186-187.
9
Davíð Ólafsson, „Að æxla sér bækur með penna. Miðlun Íslendingasagna á 19. öld í handritum og prentuðum
bókum.“ Annað íslenska söguþingið, 30. maí-1. júní 2002, Ráðstefnurit 1, Ritstjóri: Erla Hulda Halldórsdóttir
(Reykjavík 2002), bls. 209.
10
Örn Hrafnkelsson, Stofnun þjóðbókasafns á Íslandi-Aðdragandi og upphaf. Kynningarbæklingur gefin út af
Landsbókasafni Íslands-Háskólabókasafni (Reykjavík, 1997).
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fólgin í því verkefni að velja hvað af þeim handritum sem safnið átti skyldi varðveitt og hvernig.
Hér á eftir verður farið ofan í saumanna á þeim aðferðum sem beitt hefur verið við skráningu
handrita. Ekki er hugmyndin að úthrópa þá sem stóðu að þeirri vinnu, oft við erfið skilyrði,
heldur að fá tækifæri til að rannsaka hvernig staðið var að málum og kanna á hvern hátt
vinnuferlið hefur haft áhrif á hvernig fræðasamfélagið hefur hugsað um rannsóknarefni eins og
konur. Efniviðurinn er ærinn og afar mikilvægur.

1. Í felum í handritadeild Landsbókasafns
Árið 1913 var fræðimaðurinn Páll Eggert Ólason ráðinn til að flokka og skrá öll handrit
deildarinnar sérstaklega.11 Páll var óvenjulegur maður, lögfræðingur að mennt en með
óslökkvandi áhuga á sögu og menningu. Árið 1906 var hann ráðinn við Landsbókasafn Íslands
og vann þar til ársins 1922 eða þegar hann varð prófessor í sögu við Háskóla Íslands. Páll Eggert
varð síðar rektor skólans.12 Til að byrja með var hann fyrst og fremst ráðinn til að sinna
spjaldskrárgerð yfir prentaðar bækur Landsbókasafnsins. Hann sinnti gerð handritaskránna í
hjáverkum og fyrsta bindi kom út árið 1918 en hið þriðja árið 1937. Fyrsta aukabindi
handritaskránna kom síðan út árið 1947.13 Tveimur árum síðar andaðist Páll Eggert, þá 66 ára að
aldri. Óhætt er að segja að ævistarf Páls hafi verið mikið að vöxtum en auk þeirra starfa sem áður
er getið varð hann bankastjóri Búnaðarbankans um tíma, gengdi stöðu skrifstofustjóra
fjármálaráðuneytisins og samdi að auki fjölda bóka og verka á sviði hugvísinda.14 Eftir lát hans
tók Lárus H. Blöndal við handritaskránum. Hann sá um annað aukabindi árið 1959 og það þriðja
árið 1970 í samvinnu við Grím M. Helgason.15 Fjórða aukabindi handritaskránna var gefið út
árið 1996 en þá útgáfu önnuðust þeir Grímur M. Helgason og Ögmundur Helgason, en báðir
veittu handritadeildinni forstöðu.16

11

Páll Eggert Ólason, Skrá um handritasöfn Landsbókasafnsins, 3. bindi (Reykjavík, 1935-1937), bls. X-XI.
Íslenskir sagnfræðingar. Fyrra bindi. Sagnfræðingatal og saga Sagnfræðingafélags Íslands. Ritstjórar: Ívar
Gissurarson, Páll Björnsson, Sigurður Gylfi Magnússon og Steingrímur Steinþórsson (Reykjavík, 2006), bls. 237.
13
Páll Eggert Ólason, Handritasafn Landsbókasafns, I. aukabindi (Reykjavík, 1947).
14
Íslenskir sagnfræðingar. Fyrra bindi, bls. 236.
15
Lárus H. Blöndal, Handritasafn Landsbókasafns, II. aukabindi (Reykjavík, 1959) og Grímur M. Helgason og
Lárus H. Blöndal, Handritasafn Landsbókasafns, III. aukabindi (Reykjavík, 1970).
16
Grímur M. Helgason og Ögmundur Helgason, Handritasafn Landsbókasafns, IV. aukabindi (Reykjavík, 1996).
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Í dag eru varðveitt um 15.000 handrit á handritadeild Landsbókasafns. Flest eru
pappírshandrit frá 19. og 20. öld en auk þess er þar að finna mikið magn handrita frá 17. og 18.
öld. Elstu pappírshandritin sem varðveitt eru á deildinni eru frá lokum 16. aldar.17
Vissulega hefur verið mikið átak að koma skipulagi á allan þann fjölda handrita sem
handritadeildinni barst til varðveislu, sérstaklega í ljósi þess að Páll Eggert þurfti líklega að
leggja einhverskonar mat á gildi þeirra handrita sem hann skráði. En þrátt fyrir að Páll Eggert
hafi stuðst við viðurkennd erlend skráningarkerfi hafði hann ákveðið svigrúm við efnisflokkun
handritanna, hvort og hvernig hann vitnaði í þau í skráningum sínum.
Á einum stað segir hann um þessa vinnu sína:

Í Landsbókasafninu er að finna allt of mikið af ónýtum handritum; stafar það vafalaust af
því, að skrár hafa ekki verið gerðar jafnóðum aðrar en aðfangaskrár, og hefir því verið
tekið meira inn í safnið en þörf var á, með því að bókaverðir vissu ekki, hvað fyrir var.18

Af þessum ummælum Páls Eggerts má ráða að hann hefði sjálfur ekki valið að varðveita allan
þann fjölda handrita sem deildinni hafði borist. Og þó ekki sé beinlínis hægt að staðhæfa það,
vekja ummælin grunsemdir um að einhver grisjun á handritum hafi átt sér stað. Að minnsta kosti
er hér komin ágæt skýring á því, af hverju svo mörgum handritum í skránum er lýst sem
ómerkilegum samtíningi.
Ef grannt er skoðað má einnig sjá að Páll Eggert hefur ekki haldið sérstaklega utan um
handrit frá konum. Oft eru kvennahandrit illa skilgreind eða jafnvel hreinlega sleppt að minnast á
þau í innihaldslýsingu handrita. Til dæmis er ekki óalgengt að rekast á stór og mikil bréfasöfn
þekktra karlkyns einstaklinga þar sem ekki hefur verið hirt um að nafngreina eiginkonurnar sem
þó áttu drjúgan bréfabunka í safninu. Einnig finnast dæmi um að handrit séu skráð á dóttur,
systur eða eiginkonu nafngreindra karla, rétt eins og Páli Eggert hafi fundist hann þurfa að
réttlæta það að eitthvert ómerkilegt pár frá konum væri varðveitt og skráð sérstaklega. Þetta væru
eftir allt saman eiginkonur, dætur eða jafnvel mæður þekktra Íslendinga, mannanna sem skópu
söguna. Hér er mikilvægt að staldra við og hugleiða hvort viðhorf Páls Eggerts til kvenna hafi
stuðlað að því að íslenskar konur hafi verið sniðgengnar við söguritun? Áður en vikið verður að
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Sjá umfjöllun um handrit á handritadeild á eftirfarandi vefslóð: http://www.landsbokasafn.is/id/1008804
Páll Eggert Ólason, Skrá um handritasöfn Landsbókasafnsins, 3. bindi, bls. VII.
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þessari spurningu má minna á að konur voru ekki einar útundan í skráningu Páls Eggerts. Í ljós
hefur komið að þjóðin hefur átt sér ríkan tónlistararf sem falinn var í handritunum en nýlega
hefur verið færður upp á yfirborðið. Sá menningararfur hefur, með öðrum orðum, verið litinn
alveg nýju ljósi eftir að nótur og lagboðar hafa verið dregnir fram í dagsljósið undir forystu Kára
Bjarnasonar fyrrverandi handritavarðar við handritadeild Landsbókasafnsins. 19

2. Leitað eftir konum í handritum
Haustið 2004 ákvað ég að ráðast í gerð gagnasafns um öll handrit tengd konum sem hægt væri að
finna í skrám handritadeildar. Aðeins þannig væri mögulegt að sjá hversu mörg handrit hefðu
varðveist um konur. Nákvæmari flokkun á handritunum myndi síðan auðvelda alla vinnu með
þau. Von mín var að með mótun gagnasafnsins yrði auðveldara að átta sig betur á umfangi
heimilda tengdum konum sem ég í fyrstu taldi að skiptu nokkrum hundruðum. Síðar komst ég að
því að handrit sem tengjast konum og varðveitt eru á handritadeild Landsbókasafnsins skipta
þúsundum.20 Vandinn var að þau voru flest hver á einhvern hátt hulin í handritaskrám safnsins.
Ég hafði í fyrstu ákveðið að gagnasafnið um konur í handritum myndi eingöngu ná yfir efni þar
sem sjálfstjáning kvenna væri í forgrunni. Það þýddi að ég myndi fyrst og fremst skrá handrit
sem konurnar sjálfar hefðu átt þátt í að skapa. Síðar komst ég að þeirri niðurstöðu að mikilvægt
væri að halda einnig utan um það sem skrifað hefði verið um konur. Slíkt efni endurspeglar hvað
samfélagið á hverjum tíma metur í fari kvenna og hvernig konum var ætlað að hegða sér. Ég
áttaði mig þó á því að sá hluti myndi reynast erfiður í vinnslu vegna umfangs og að það yrði ekki
síður flókið að meta mikilvægi einstakra handrita fyrir grunninn og hvernig bæri að flokka slíkt
efni. Þessar skilgreiningar á viðfangsefni mínu gerðu það að verkum að umfang verkefnisins
varð mikið, eiginlega margfalt á við það sem ég hafði ætlað í fyrstu.
Eftir töluverða umhugsun og rannsóknir ákvað ég að skipta verkefninu upp í tvö ólík
gagnasöfn. Annars vegar Konur í handritum 1-2 sem hefur að geyma eiginhandarrit (1) og
uppskriftir af verkum kvenna (2). Hitt gagnasafnið nefndi ég Konur í handritum 3, en það nær

19

Á heimasíðu Ísmús , Íslenskur músík- og menningararfur, má finna upplýsingar um þær nótnamyndir sem fundist
hafa í handritum á íslenskum söfnum. http://ismus.musik.is/
20
Í gagnasafninu „Konur í handritum“ eru um 4000 handritsnúmer sem tengjast konum á einn eða annan hátt og
endurspegla aðeins þau handrit sem eru skráð í handritaskrár Landsbókasafnsins.
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yfir allt sem hefur verið skrifað og skáldað um konur. Eins og sjá má eru handritin í fyrra safninu
flokkuð eftir því hvort höfundurinn sjálfur skrifar handritið eða handritið er skrifað upp eftir
eintaki höfundar en mikill fjöldi handrita í handritadeild er til að mynda uppskriftir af kveðskap
kvenna. Handrit sem konurnar hafa sjálfar skrifað, svokölluð eiginhandarrit, eru merkustu
handritin í safninu fyrir mína rannsókn. Slík handrit eru því miður í minnihluta og er flest að
finna í flokki sendibréfa en bréf kvenna á handritadeildinni skipta þúsundum.
Stór hluti af efni handritaskránna er flokkaður sem þjóðlegur fróðleikur og samanstendur
meðal annars af draugasögum og hvers kyns kímisögum af skringilegu fólki enda eru „þættir af
óvenjulegu fólki“ einn þekktasti liður þjóðlegs fróðleiks.21 Margt af þessu efni tengist konum á
einn eða annan hátt og veitir ákveðið tækifæri til að skoða hugmyndir samtímamanna um kynin
tvö og hvernig samskiptum þeirra hefur verið háttað. Sjálfsævisögu Guðrúnar Ketilsdóttur er að
finna undir efnisorðunum ,,þjóðtrú og alþýðleg fræði” í handritaskrám Landsbókasafnsins.
Athygli vekur að handrit sjálfsævisögunnar skuli vera flokkað á þennan hátt og vekur sú
staðreynd upp margar áleitnar spurningar um stöðu kvenna í handritskránum og einnig hvernig
einstakir flokkar hafa verið mótaðir. Sjálfsævisagan er sérstök að mörgu leyti þar sem hún hefur
verið skrifuð upp eftir munnlegri frásögn vinnukonu sem fædd var á miðri 18. öldinni á Íslandi.
Slíkar heimildir þar sem kona tjáir sig á jafn opinn og einlægan hátt um eigið líf, eru einstakar og
geta varpað mikilvægu ljósi á daglegt líf kvenna fyrr á tímum. Af þeim sökum mun ég ekki
eingöngu beina sjónum mínum að handritasögunni, hvernig búið hafi verið um handritið og það
skráð, heldur mun ég einnig rannsaka sögu Guðrúnar Ketilsdóttur og viðhorf hennar til sjálfs sín
og samferðamanna.

3. Aðferðir og hugmyndafræði
Í handritadeild Landsbókasafnsins eru varðveitt þrjú handrit af sjálfsævisögu Guðrúnar en þau
eru númer: ÍB 841 8vo, ÍB 883 8vo og ÍB 438 4to. Sjálfsævisagan hefur einnig verið birt í
bókinni Gríma 1, safni þjóðsagna sem Oddur Björnsson safnaði og Jónas Rafnar bjó undir
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Sjá umfjöllun Magnúsar Haukssonar um þjóðlegan fróðleik: Magnús Hauksson, Íslensk Bókmenntasaga. IV. bindi
(Reykjavík, 2006). Ritstjórn: Guðmundur Andri Thorsson, bls. 307-361. Einnig Magnús Hauksson, Íslenskar
heimildabókmenntir. Athugun á rótum íslenskra heimildaskáldsagna. Studia Islandica 52 (Reykjavík, 1996).
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prentun árið 1929. 22 Í þeirri útgáfu er auk sjálfsævisögunnar að finna áhugaverðar
persónulýsingar á Guðrúnu sjálfri og athugasemdir höfundar í neðanmálsgreinum. Guðvarður
Már Gunnlaugsson, handritafræðingur á Árnastofnun, hefur skoðað öll þrjú handritin auk
útgáfunnar í Grímu og telur að sennilega hafi mun fleiri uppskriftir verið til af sögunni. Handritin
sjálf, auk greinarinnar í Grímu, verða borin saman út frá orðræðunni sem þar er að finna og öllu
textaumhverfinu eða því sem nefnt hefur verið „umhverfi textaheildar“.
Í bók sinni Sjálfssögur skilgreinir Sigurður Gylfi Magnússon hugtakið ,,umhverfi
textaheildar” sem summu þess rýmis sem gerir textann að þeim miðli sem innihald og ytri gerð
hans býður upp á. ,,Átt er við umhverfi, merkingu og tengsl sem mynda textaheildina,“ segir
Sigurður Gylfi í hugtakaskrá sinni, „og ná til atriða eins og orðalags og almenns orðfæris,
stafsetningar, áhersluatriða í texta af ýmsu tagi, styttinga og frágangs texta, auk annarra þátta
sem tengjast handritinu og handritagerðinni (pappírsgerð, skriffærum, verklagi og öðru
þvíumlíku).”23 Í rannsókninni skoða ég handritin sjálf og þann búning sem þeim er skapaður en
öll þrjú handritin sem varðveitt eru á handritadeildinni voru skráð á 19. öld. Ég mun skoða
hvernig þessi handrit koma mér fyrir sjónir með því að rannsaka ytri umgjörð þeirra: Hvaða
einkenni koma í ljós við slíka könnun; hvernig rithöndin er, óhreinindin á blaðsíðunum,
uppsetning handritsins og varðveislan í deildinni og skráning þeirra svo eitthvað sé nefnt. Hvað
segir handritsgerðin okkur um menningarheiminn sem mótaði það og síðar varðveitti?
Í ritgerðinni mun ég beita einsögulegri nálgun á sjálfsævisögu Guðrúnar og gera tilraun
til að greina þennan 18. aldar heim sem ól hana. Einsagan er akademísk aðferð sem
rannsakandinn beitir á viðfangsefnið til að dýpka skilning sinn á samhengi þess sem rannsakað
er. Það sem fyrst og fremst einkennir einsögurannsóknir er að þar er unnið með lítil brot úr
fortíðinni – til að mynda einn eða fáa einstaklinga, atvik, lítið samfélag eða stutt tímaskeið – og
það nýtt til að skýra hvernig einstaklingurinn skildi sjálfan sig og umhverfi sitt.
Í bók sinni Menntun, ást og sorg, notar Sigurður Gylfi Magnússon aðferðir einsögunnar
til greiningar á íslensku sveitasamfélagi 19. og 20. aldar og byggir þar að mestu á persónulegum
heimildum á borð við dagbækur og sendibréf. Sigurður Gylfi segir meginhugsun að baki slíkri
einsögurannsókn vera að
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Gríma. Þjóðsögur. 1.bindi. Útgefandi Þorsteinn M. Jónsson (Akureyri, 1929).
Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, bls. 355.
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...viða að sér öllum hugsanlegum heimildum sem tengjast beint þeim einstaklingi eða
einstaklingum sem í brennidepli er. Þarna kemur til dæmis ættfræðin að góðum notum,
svo og þjóðfræðin ef því er að skipta. Smátt og smátt er hægt að byggja upp heildstæða
mynd af viðfangsefninu og setja daglegt amstur einstaklinganna og heimsmynd þeirra í
samhengi við þeirra eigið umhverfi og reynslu. Með rannsókn af þessum toga opnast nýr
heimur fortíðar sem tengir einstaklinginn við þróun samfélagsins á mun fyllri hátt en
áður.24

Hér mun ég því leita allra leiða til að finna heimildir um Guðrúnu sjálfa og reyna að staðsetja
hana innan þess samfélags sem hún ólst upp í. Ég mun einnig leita eftir persónulegum heimildum
þeirra sem tengdust Guðrúnu beint eða óbeint þar með töldum foreldrum hennar, systkinum,
eiginmanni og syni. Þar koma hverskyns ættfræðirit að góðum notum auk Íslendingabókar,
ættfræðigrunns Íslenskrar erfðagreiningar. Í sóknarmannatölum og prestþjónustubókum má síðan
finna mikilvægar upplýsingar um stöðu fólks á hverjum tíma allt frá fæðingu þess til dauða. Til
að hægt sé að byggja upp einhverja raunhæfa mynd af því samfélagi sem Guðrún lifði og
hrærðist í er nauðsynlegt að átta sig á því fólki sem hún bjó með á hverjum tíma. Í
sóknarmannatölin færðu prestar árlega inn staðlaðar upplýsingar um heimilisfólk á hverjum bæ í
sókninni. Í þessum færslum má finna upplýsingar um nöfn heimilisfólks, aldur þeirra, stöðu
innan heimilisins, kunnáttu og hegðan. Í gegnum þessar skýrslur get ég því fylgst með hvar
Guðrún bjó á hverju ári allt frá fæðingu til dauða og áttað mig á heimilisaðstæðum hennar á
hverjum bæ. Á sama hátt mun ég rekja hennar nánustu fjölskyldu og reyna að skilja hvernig lífi
þetta fólk lifði. Með slíkri rannsókn tel ég mig geta komast nær því að móta raunsanna mynd af
samfélagi Guðrúnar Ketilsdóttur og birta aðra sýn á daglegt líf alþýðukvenna á 18. og 19. öld.
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Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun ást og sorg. Einsögurannsókn á íslensku sveitasamfélagi 19. og 20. aldar.
Sagnfræðirannsóknir 13 (Reykjavík,1997) , bls.26-27.
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II. Konur í karlaheimi: Söfnun og skráning handrita kvenna.

Það var árið 1818 sem hinn ungi Íslandsvinur, Karl Kristján Rafn, viðraði fyrst hugmynd sína að
stofnun bókasafns á Íslandi. Hann tók málið upp við félaga sína í Hafnardeild Hins íslenska
bókmenntafélags og nokkrum mánuðum síðar var Stiftsbókasafnið stofnað á Íslandi með aðsetur
á háalofti Dómkirkjunnar í Reykjavík. Mjór er mikils vísir segir máltækið, en áratugum saman
var þó bókarkostur safnsins á hrakhólum í höfuðstaðnum. Það tók Íslendinga nánast heila öld að
koma þjóðarbókasafni sínu í viðunandi húsnæði. Þegar Safnahúsið við Hverfisgötu var reist, árið
1909 var öllu safninu loksins komið fyrir á einum og sama staðnum. Nafni þess hafði þá verið
breytt og bar það nú hið virðulega nafn Landsbókasafn Íslands. 25

1. Formleg söfnun handrita
Stofndagur handritasafns Landsbókasafnsins er ávallt miðaður við 5. júní árið 1846, þegar safnið
keypti handritasafn Steingríms Jónssonar biskups af Valgerði Jónsdóttur ekkju hans. Enda eru
handrit Steingríms jafnan talin fyrsti stofn handritasafns Landsbókasafnsins. Síðar hefur safnið
byggst upp með kaupum á stórum sem smáum handritasöfnum allt til dagsins í dag. Stærstu
handritasöfnin sem safnið keypti voru safn Jóns Sigurðssonar árið 1879 og Hins íslenska
bókmenntafélags árið 1901. Flest handrit safnsins eru frekar ung eða mest pappírshandrit frá 19.
og 20. öld en þó eru fjölmörg handrit varðveitt frá 17. og 18. öld.26 Algengt var að
handritadeildinni bærust gjafir frá einstaklingum sem ánöfnuðu deildinni handrit sem voru í
þeirra vörslu, ýmist þeirra eigin handrit eða önnur sem komist höfðu í hendur þeirra. Þannig
hefur safnkostur deildarinnar vaxið jafnt og þétt á löngu tímabili.
Handritin sem varðveita menningu og sögu fólksins í landinu og eru vistuð í
handritadeild Landsbókasafns eru að stórum hluta afurð þeirra fjölmörgu alþýðufræðimanna sem
hér störfuðu um allt land, sérstaklega á 19. öld. Sagnfræðingarnir Davíð Ólafsson og Sigurður
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Örn Hrafnkelsson, Stofnun Þjóðbókasafns á Íslandi-Aðdragandi og upphaf.
Sjá heimasíðu Landsbókasafns Íslands, http://www.landsbokasafn.is/id/1008804
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Gylfi Magnússon hafa kallað þessa fræðimenn ,,berfættu sagnfræðingana” og telja að á 19. öld
hafi þeir verið allt að 210 á landinu öllu.27 Um þá segir Sigurður Gylfi meðal annars:

Alþýðufræðimennirnir vöktu yfir þessum verkefnum sínum. Þeir notuðu allar stundir sem
gáfust til að lesa, skrifa og velta vöngum yfir umhverfi sínu. Þeir söfnuðu bókum og
handritum, rifjuðu upp efni eftir munnmælum eða gömlum handritum í mun meira mæli
en hægt er að ímynda sér auk þess sem þeir lánuðu samferðamönnum sínum oft lesefni
eða skrifuðu upp úr handritum eftir pöntunum. Allt þetta tók mikinn tíma frá daglegu
amstri þeirra og á meðan sultu þeir oft sáru hungri. Þessum hóp höfum við Davíð gefið
nafnið ,,berfættu sagnfræðingarnir” (,,barefoot historians”), en nafnið er meðal annars
dregið af erfiðum efnahagslegum aðstæðum þeirra.28

Sigurður Gylfi segir að nokkra af þessum alþýðufræðimönnum megi telja ,,ofurfræðimenn”
vegna gríðarlegra afkasta þeirra og að innbyrðis samskiptum þeirra megi líkja við einskonar
menningarstofnun:
Þessir menn ,,framleiddu” efni fyrir almenning, söfnuðu saman og varðveittu ýmiss konar
fróðleik, unnu fræðigreinar í ættfræði, byggðasögu eða öðru sem tengdist sögu og birtu í
blöðum um allt land. Það er óhætt að nefna þá ,,prentsmiðju fólksins”.29

Davíð Ólafsson og Sigurður Gylfi hafa litið svo á að framleiðsla þeirra á handrituðu efni sé svo
umfangsmikil og tengsl fræðimannanna, til dæmis á Vestfjörðum, svo sterk að hægt sé að tala
um þá sem hálfgerða akademíu, límið sem hélt alþýðumenningunni saman. Allir áttu þessir menn
drjúgan þátt í útbreiðslu og varðveislu íslenskrar alþýðumenningar á tímum fábreyttrar
bókaútgáfu í landinu. Uppskriftir þeirra ná til efnis þar sem konur og karlar koma jafnt við sögu,
efni sem segir frá örlögum alþýðunnar í landinu sem oft bjó við óréttlæti og hörmungar. Án
þessa starfs væri hætt við að handritasöfnin í landinu væru heldur fáskrúðug. Í dag liggja mörg
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Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson, ,,Barefoot Historians: Education in Iceland in the the Modern
Period.” Writing Peasants. Studies on Peasant Literacy in Early Modern Northern Europe. Ritstjórar Klaus-Joachim
Lorenzen-Schmidt og Björn Poulsen (Aarhus, 2002), bls. 175-209.
28
Sigurður Gylfi Magnússon, Fortíðardraumar. Sjálfsbókmenntir á Íslandi. Gestaritstjóri: Guðmundur
Hálfdánarson. Sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar 9 (Reykjavík, 2004), bls. 141.
29
Sigurður Gylfi Magnússon, Fortíðardraumar, bls. 142-143.
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þessara handrita í vel merktum kössum handritadeildarinnar þar sem þau bíða þess eins að verða
að verðugu viðfangsefni fræðimanna.

2. Skráning handrita á 20. öld
,,Það var á útmánuðum 1906, að eg komst fyrst í námunda við handrit Landsbókasafnsins, svo að
vert sé að nefna”, segir Páll Eggert Ólason, í inngangi að einni handritaskránni sem hann vann.30
En stjórnarnefnd safnsins bauð Páli á sínum tíma að vinna við uppskriftir íslenskra handrita úr
eigu erlendra safna. Páll vann nokkur ár að því verkefni samhliða öðrum störfum sínum en það
var þá sem honum varð ,,ljós nauðsyn á því, að skrá væri gerð um handrit Landsbókasafnsins,
enda mátti kalla, að handritasöfn þess væru lokuð jafnvel bókavörðum þess, hvað þá öllum
almenningi.”31 Páll stóð sjálfur fyrir því að fá íslenska ríkið til að veita fé til verkefnisins og árið
1913 var hann ráðinn til Landsbókasafnsins til að taka saman skrár um öll handrit deildarinnar. 32
Í fyrstu þremur bindunum sem Páll Eggert tók saman er að finna allt að 8600 handrit ásamt
skýringartexta og upplýsingum um markverðustu handritin. Efnið í heild sinni, með ítarlegri
nafna- og efnisskrá aftast, spannar yfir 2000 blaðsíður. Ljóst er að vinna Páls Eggerts hefur verið
mjög umfangsmikil og afköstin ótrúleg. Það eitt að komast í gegnum öll handritin, taka þau fram
og fletta hverju fyrir sig með það í huga að fá einhverja mynd af innihaldi þeirra hefur verið
feikilegt átak. Oft fylgdi allnákvæm greining á samsetningu handrita því hafa verður í huga að
við hvert handritsnúmer getur fylgt fjöldi handrita sem nauðsynlegt hefur verið að bera kennsl á
og lýsa. Þessi vinna ein og sér hefur skipað Páli Eggerti í hásæti íslenskra fræða því vissulega má
halda því fram að fáir hafi leikið eftir það sem hann kom í verk á undraskömmum tíma.
,,Allar skrár eru einungis leiðbeining”, segir Páll Eggert er hann lýsir vinnu sinni við
handritaskrárnar í formála en á öðrum stað segist hann hafa unnið þær í hjáverkum og að þær séu
engan veginn fullkomnar:
Er við því búið, að í dómum sumra manna um þetta rit sannist gamall talsháttr: „Sá fær
sjaldan lof, sem á lampanum heldr.“ En þess væntir höf., að könnuðum og fræðimönnum,

30
31
32

Páll Eggert Ólason, Skrá um handritasöfn Landsbókasafnsins, III. bindi, bls. X.
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sem með góðvild og sanngirni nota þetta rit, verði það til léttis og leiðbeiningar, og það er
víst. Að þótt lítið fari fyrir sumum niðurstöðum í þessu verki. Hafa þær samt tekið ærinn
tíma og athuganir.33

Landsbókasafninu bárust reglulega handritasöfn til varðveislu og tíu árum síðar segir Páll Eggert
Landsbókasafnið hafa aukist svo „... að nauðsyn hefir þókt til bera, vegna notenda þess, að birta
aukabindi. Gætir þar einkum safns Dr. Hannesar þjóðskjalavarðar Þorsteinssonar, sem afhent var
safninu 1938 og er einn bezti fengr sem í safnið hefir komið.“34 Tveimur árum síðar lést Páll
Eggert og hafði þá lokið við að skrá næstum 10.000 handritanúmer í handritadeild
Landsbókasafnsins. Við verkinu tók þá Lárus H. Blöndal sem annaðist annað aukabindið sem
kom út árið 1959. Í formála þeirrar útgáfu segist Lárus nota sömu vinnuaðferðir við skráningu
handritanna og Páll Eggert, ,,þó hefir verið brugðið frá um örfá stafsetningaratriði og
handritalýsingar yfirleitt nákvæmari, jafnvel ómerkra handrita.”35 Stuttu síðar hóf Lárus vinnu
við þriðja aukabindið en þurfti frá að hverfa þegar hann tók við embætti borgarskjalavarðar árið
1967. Við verkinu tók þá Grímur M. Helgason sem varð um leið forstöðumaður handritadeildar
safnsins. Bindið kom út árið 1970 og í formála þess segir Grímur:

Vísnakver, dagbókarbrot og sendibréf eiga hvert sína sögu, sem um leið er saga eigenda
eða höfunda, og geta því orðið kærkomin brot enn meiri sögu. Það er vitaskuld hægt að
reyna að meta handritin og fella dóm um ágæti hvers og eins, eitt sé markvert, annað
miður, en hætt er við, að sá dómur þyki ekki ávallt einhlítur.36
Ennfremur segir Grímur mikinn feng að bréfasöfnunum, ,,sem geyma geysilegan sjóð fróðleiks
og heimilda, og verða þau seint fullmetin.”37 Í þriðja aukabindinu má greinilega finna
annarskonar handrit en í fyrri bindum þeirra Páls Eggerts og Lárusar. Hvort sá munur
endurspegli breyttar hugmyndir manna um hvaða handrit beri að varðveita eða bara
sérviskulegan áhuga Gríms á persónulegum heimildum skal ósagt látið. Hins vegar hefur áhugi
almennings á sagnaþáttum og persónusögu alltaf verið mikill hér á landi og við það bættist að
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fræðimenn tóku að sýna þessari hlið mannlífsins meiri áhuga eftir því sem nær dró aldamótunum
2000.38
Grímur hóf fljótlega undibúning að fjórða og síðasta aukabindi handritaskránna en
andaðist frá því verki árið 1989. Þá tók Ögmundur Helgason við og vann að útgáfunni í
samvinnu við ýmsa starfsmenn handritadeildar. Árið 1996, á 150 ára afmæli deildarinnar, kom
fjórða og síðasta aukabindið út og höfðu þá verið skráð 13603 handritanúmer í þetta sameinaða
safn Landsbókasafnsins.39 Í lokabindinu segir Ögmundur seint fullþakkað öllu því fólki sem
stuðlað hafi að varðveislu þeirra handrita, sem er að finna í handritadeild og bætir við: „Enginn
veit fyrirfram hvaða heimildir geta komið að notum við hinar margvíslegu fortíðarrannsóknir,
sem stundaðar eru bæði af langskólagengnum og öðrum fræðimönnum hér á landi. Jafnvel
smæstu efnisatriði geta varpað mikilvægu ljósi á stærstu viðfangsefni.“40
Það dylst engum sem skoðað hafa handritaskrárnar þvílíkt stórvirki þær eru en áratugum
saman hafa þær þjónað fræðimönnum í leit að heimildum um liðna tíð. Heimildaleit í þeim er þó
síður en svo auðveld en til að hægt sé að skilja hvernig staðið er að uppbyggingu skránna er
nauðsynlegt að kynna sér vinnureglur höfundanna. Páll Eggert er ábyrgur fyrir þeim
vinnureglum sem handritin eru skráð eftir enda höfundur fyrstu bindanna. Í formála þeirra fer
hann einmitt vandlega yfir þær og segir þá m.a. eftirfarandi:

Skrá þessi er í því sniði sem fyrst var tekið upp í skrá um handrit safnsins í Wolfenbúttel
á Þýskalandi en síðar víða um lönd. Fremst er töluröð allra bindanna (1-8600), og er hún
sett vegna lyklanna aftan við. Ef þeir t.d. vísa í 3337, er þeirri tölu slegið upp í skránni,
og kemr þá hið næsta auðkenni, sem er heiti handritsins, er nota skal í ívitnunum og biðja
skal um til notkunar (í þessu dæmi Lbs. 957, 8vo.). Þá kemur mæling handritsins, síðan
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blaða- eða blaðsíðutal og þá eftir því sem handritið segir, ef þar er nokkuð; því næst er
um rithendr og aldr, eftir því sem auðið er.41

Til skýringar er hér dæmi um handrit sem skráð er eftir þessum ummælum Páls:

7511 ÍB 841 8vo Ca. 18 x 11. 116 bls. Ýmsar hendur. Skr. á 18. og mest 19.
Samtíningur, safnað af Þorsteini Þorsteinssyni á Upsum (og sumt m.h. hendi) ,,Æfi Saga
Guðrúnar Ketilsdóttir (!) Af henni sjálfri sögð og orðrett skrifuð.“

Á sama stað í formála fjallar Páll Eggert um efnis- og innihaldslýsingu þá sem hann samdi eftir
greiningu handritanna: „Í næstu málsgrein tekr við efni handritsins, og eru þá vitanlega, eftir því
sem unnt er, teknar upp fyrirsagnir þaðan, enda er sá þáttr á ábyrgð sjálfs handritsins, sem vera
ber, þótt fyrir komi, að ekki sé rétt hermt í handritinu sjálfu.“42 Hér staðhæfir Páll Eggert að
fyrirsagnir handritanna ráði því hvernig handritin eru skráð inn jafnvel þó að þar sé ekki farið rétt
með enda öll tilraun til að umorða eða túlka illskiljanlegar fyrirsagnir handrita afar vafasöm.
Í Lyklum, sérstakri skrá yfir handritasöfn Landsbókasafnsins, notar Páll Eggert hvorki
meira né minna en 23 efnisflokka þar sem öllu efni handritanna er skipað niður eftir stafrófsröð.
Fremst í skránni er að finna lista með um 90 efnisorðum sem öll vísa í þessa 23 höfuðflokka. Þar
má til að mynda finna efnisorð eins og Ættartölur og Ævisögur sem vistuð eru saman undir
flokknum Mannfræði. Séu handrit vistuð í mannfræðiflokknum hins vegar skoðuð sem ævisögur
sést að skilgreining Páls Eggerts á því hugtaki er mjög víð en þar segir orðrétt:
Ævisögur (dánarminningar, húskveðjur, útfararræður, þættir, æviágrip). –Sjá og m.a.
Bréfasöfn, Dagbækur, Einkaskjöl, Endurminningar, Erfiljóð, Ljósmyndir, Minnisbækur,
Reikningar, Sagnaþættir, Sendibréf, Skiptagerðir, Ættir.-Sjá einnig í III, Ræður.-Sbr. og í
XVI, Bændavísur, Formannavísur; í XVII. Ævirímur.43

Enginn flokkur nær þó yfir þau efnisorð sem hér eru upptalin og ekkert af þeim kemur fyrir í
efnisorðalistanum fremst í skránni. Það getur því reynst erfitt að leita eftir slíku efni í Lyklunum.
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Athyglisvert er að þrátt fyrir mikinn fjölda sendibréfa í safninu flokkar Páll Eggert þau
ekki saman undir einn efnisflokk. Í leiðbeiningum með Lyklunum segir hann samt nauðsynlegt
að öll sendibréf í safninu séu sett í spjaldskrá.44 Hins vegar hefur hann útbúið mikla nafnaskrá
aftan við efnisskránna þar sem hægt er að leita höfunda og skrifara handritanna auk annarra sem
fjallað er um sérstaklega í þeim. Aftan við nöfnin í nafnaskránum er síðan tilvísun á töluorð
handritsins í sjálfri skránni. Enginn vafi er á því að svo margir efnisflokkar hafa gert Páli Eggert
erfiðara um vik við flokkunina; skörun á milli flokka hefur aukist með hverjum flokk sem bættist
við. Öll leit í skránum verður líka flóknari þar sem notendur verða að vera vel að sér um
uppbyggingu flokkunarkerfisins til að geta fundið það sem leitað er að. Í vissum skilningi má
segja að handritaskrá Páls Eggerts sé mikið „mannvirki“ sem aðdáun vekur. Hún er sannarlega
nákvæm en efniflokkarnir bera yfirbragð þess hugmyndarheims sem mótaði Pál Eggert. Á þeim
forsendum er nauðsynlegt að skoða flokkun hans – gagnrýnið en þó ekki með þeim hætti sem
minn samtími sér menningarleg fyrirbæri sem tengjast alþýðufólki á fyrri tíð.

3. Konurnar í handritaskránum
Hvernig skyldi handritum kvenna vera gerð skil í þessum efnismiklu skrám handritadeildar?
Þegar ég ákvað að hefja rannsókn á skrám handritadeildar árið 2004 með það í huga að búa til
gagnasafn um handrit sem tengdust konum frá liðinni tíð þá vann ég forvinnu rannsóknarinnar
sem einstaklingsverkefni við sagnfræðiskor Háskóla Íslands undir handleiðslu Sigurður Gylfa
Magnússonar og með aðstoð Kára Bjarnasonar þáverandi handritavarðar. Rannsóknin fólst í því
að fara nákvæmlega í gegnum allar handritaskrár Landsbókasafns og finna handrit tengd konum.
Þau handrit efnisflokkaði ég eftir eðli og innihaldi samkvæmt þeirri lýsingu sem var að finna í
handritaskránum, s.s. draumar, kvæði, sendibréf o.fl.. Þá skráði ég niður allar þær upplýsingar
sem var að finna um handritin í sjálfum handritaskránum, s.s. handritsnúmer, nafn konunnar, efni
handritsins, ritunartíma þess o.s.frv.. Gögnin voru síðan skráð jafnóðum inn í Excel-forrit. Í
upphafi rannsóknarinnar skoðaði ég mörg handrit og þá sérstaklega handrit sem tengdust
sjálfstjáningu kvenna, s.s. endurminningar og ævisögur. Eftir að rannsóknin hófst kom í ljós að
um mun umfangsmeiri vinnu væri að ræða en ég hafði ætlað í fyrstu. Bæði voru handrit sem
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tengdust konum töluvert fleiri en ég hafði ímyndað mér og mótun gagnasafnsins flóknari og
tímafrekari. Til að mynda reyndist oft erfitt að meta mikilvægi hvers handrits fyrir skrána og
hvernig best væri að flokka það. Einnig átti eftir að koma í ljós að Excel-forritið, sem fyrst og
fremst er hugsað sem bókhaldsforrit, var í raun ekki sérlega heppilegt fyrir mikla textavinnslu af
því tagi sem ég þurfti á að halda.
Ég byrjaði á að ákveða hvaða upplýsingum ég vildi safna saman um hvert handrit, hvað
ég teldi mikilvægast að hafa í gagnasafninu. Mér fannst skipta miklu máli að hafa greinagóðar
upplýsingar um konurnar sem annaðhvort áttu þar handrit eða tengdust handritum með
einhverjum hætti. Það var því þýðingarmikið að skrá inn í gagnasafnið full nöfn kvennanna og
jafnframt hvenær handritið hafði verið skrifað. Því næst vildi ég halda til haga hvort um
eiginhandrit væri að ræða eða hvort skrifað hefði verið upp eftir frásögn eða verkum kvennanna
sjálfra. Þau handrit þar sem skrifað var um konur eða til kvenna, samanber sendibréf eða
eftirmæli, fannst mér einnig mikilvæg fyrir gagnasafnið þótt það efni yrði aðgreint frá handritum
kvenna.
Einhverskonar efnisflokkun taldi ég nauðsynlega en þar sem skráin átti fyrst og fremst að
byggjast á handritum þar sem sjálfstjáning kvenna væri sýnileg urðu efnisflokkarnir færri en Páll
Eggert hafði farið af stað með. Síðast en ekki síst voru það nauðsynlegar upplýsingar, svo sem
númer handrits og innihaldslýsingu. Gagnasafnið var þannig byggt á sex dálkum sem urðu til
eftir ítarlega skoðun á fjölmörgum handritum í handritadeild Landsbókasafnsins en þeim var
raðað upp á eftirfarandi hátt.

Handritsnúmer

nafn

efni

lýsing

skráð

flokkur

Í handritaskránum eru tvö númer fyrir framan hvert handrit sem þjóna ólíkum tilgangi. Fyrra
númerið er hlaupandi númer, samanber stofnrit handritaskránna sem bera númerin 1-8600. Þau
númer auðvelda alla leit eftir handritum í skránum því síðara númerið ber einkennisstafi þeirra
safna er handritið tilheyrði áður ásamt raðnúmeri innan þess safns. Ég valdi hins vegar að skrá
handritin inn í gagnasafnið eingöngu eftir þessu gamla númerakerfi, sem oft er nefnt safnmark,
þar sem í númerinu sjálfu má finna mikilvægar upplýsingar um uppruna og stærð handritsins.
Þessi handritsnúmer bera eftirfarandi einkennisstafi:
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Lbs

Þýðir að handritið komi úr eigu Landsbókasafns Íslands en stór hluti þess var
keyptur til safnsins árið 1846 af hjónunum Valgerði Jónsdóttur og Steingrími
Jónssyni biskup eins og áður hefur komið fram.

Íb

Handritið kemur upphaflega úr eigu Hins íslenska bókmenntafélags í
Kaupmannahöfn og var keypt árið 1901.

Íbr

Handrit frá Hinu íslenska bókmenntafélagi í Reykjavík og var einnig keypt til
safnsins árið 1901.

JS

Handritið tilheyrði áður safni Jóns Sigurðssonar forseta en það var keypt til
safnsins árið 1879.

Aftan við einkennisstafina kemur síðan raðtala sem handritið fær þegar það er skráð í tiltekið
safn og þar á eftir marktala sem stendur fyrir stærð handritsins eða arkarbrotið sem það er í. Þessi
arkarbrot bera meðal annars eftirfarandi marktákn eftir stærð:

8vo

áttblöðungur þ.e. handrit í áttablaðabroti.

4to

fjórblöðungur er handrit í fjögurrablaðabroti.

fol

tvíblöðungar eða handrit í tveggja laga broti.

Næsti dálkur í gagnasafninu er nafn en þar er skráð inn fullt nafn konunnar sem fjallað er um eða
þeirrar sem skrifaði handritið. Í upphafi ætlaði ég eingöngu að setja nafngreindar konur í þennan
dálk en þegar ég uppgötvaði hversu illa verk kvenna eru skráð breytti ég áherslum mínum. Ef
ekkert kvennafn kom fyrir í handritslýsingunni heldur aðeins nafnorð, samanber dóttir, kona,
móðir eða ekkja, skráði ég nafnorðið í dálkinn og nánari upplýsingar um konuna aftan við ef þær
var að finna. Ég ákvað einnig að skrá undir nafnadálkinn öll þau handrit sem greinilega fjölluðu
um konur á einn eða annan hátt án þess að kvennafn kæmi fram í lýsingu þess. Þetta átti til
dæmis við um handrit sem fjölluðu um meðgöngutíma kvenna, brúðkaup og hjónabandið.
Þessháttar efni tilheyrir síðara gagnasafninu, Konur í handritum 3, þar sem fjallað er um konur
almennt.
Þriðji dálkurinn nefnist efni en þar eru handritin flokkuð eftir innihaldi samkvæmt lýsingu
í handritaskrám. Í handritaskrám Páls Eggerts er notað mjög flókið kerfi eins og áður hefur
komið fram. Efnisflokkarnir eru hvorki fleiri né færri en 23 og bera heiti eins og stjarnfræði,
klæðagerð, málfræði og alþýðleg fræði. Mér fannst hins vegar mikilvægt að fækka þessum
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efnisflokkum töluvert og lét níu efnisflokka nægja. Flokkarnir eru eftirfarandi: Dagbækur,
draumar, eftirmæli, kveðskapur, sendibréf, sögur, ýmislegt, ævisögur og ættartölur.
Fjórði dálkurinn nefnist lýsing en þar eru skráðar allar þær upplýsingar sem finnast um
handritið í handritaskránni. Hér koma til dæmis nánari upplýsingar um innihald handritsins,
blaðsíðutal, hver skrifaði það og hvenær.
Í fimmta dálk, sem kallast flokkur, eru handritin flokkuð í þrjá flokkka, allt eftir því
hvernig þau eru tilkomin. Flokkarnir þrír eru skilgreindir á eftirfarandi hátt:

Flokkur 1

Handritið er skrifað af konu, t.d. sendibréf, sjálfsævisögur, dagbækur,
kvæði, rímur, draumar, sögur o.fl.

Flokkur 2

Handritið er skrifað af öðrum en efnið er frá konu, t.d. uppskrift á
kveðskap kvenna eða efni ritað upp eftir frásögn kvenna.

Flokkur 3

Handritið fjallar um konur en er skrifað af körlum, t.d. eftirmæli um
konur, skáldsögur þar sem fjallað er um konur, sendibréf til kvenna eða
kveðskapur um konur.

Sjötti og síðasti dálkurinn sem nefnist skráð, gefur upplýsingar um ritunartíma handrits
samkvæmt handritaskrá. Undir mörgum handritsnúmerum er að finna mikinn fjölda handrita sem
skrifuð hafa verið yfir langan tíma, í einstaka tilvikum þrjár aldir. Það var nauðsynlegt að breyta
skráningunni og hafa tvo dálka fyrir ritunartíma handritsins, einn fyrir hverja öld. Dálkurinn sem
bætist við ber það einfalda heiti og. Þannig skapaðist möguleiki á að láta forritið raða safninu
eftir ritunartíma handrita.
Þegar leið á vinnuferlið kom í ljós að ýmislegt þurfti að endurskoða, flokka á annan hátt
eða hreinlega sleppa. Handritaskrárnar eru til að mynda unnar af ýmsum fræðimönnum og er
samræmis ekki gætt í skráningum. Sú vinnuregla Páls Eggerts að skrá handrit orðrétt eftir titli átti
eftir að valda miklum vandkvæðum við gerð gagnasafnsins. Stundum hafði til að mynda verið
breytt um rithátt í titlinum eða titillinn á handritinu umorðaður af höfundi þess. Þetta var sérlega
bagalegt þegar kom að því að skrá nöfn kvennanna. Konurnar voru á einum stað skráðar undir
fullu nafni en á öðrum undir gælunöfnum sínum, sbr. Sigga-skálda og Vatnsenda-Rósa. Aðrar
voru stundum skráðar fullu nafni og stundum sem nafnlausar konur eiginmanna sinna. Þar af
leiðandi reyndist erfitt að láta tölvuna kalla fram öll handrit merkt sömu konunni.
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Vegna umfangs gagnasafnsins ákvað ég að skipta því upp í tvo hluta og aðgreina þannig
handrit sem konur höfðu sjálfar skapað frá þeim sem aðrir höfðu komið að. Fyrra safnið
inniheldur því handrit úr flokkum 1 og 2 og síðara safnið handrit úr flokki 3. Með þessari
aðgreiningu var bæði hægt að minnka umfang gagnasafnsins og auðvelda alla framsetningu þess.
Fyrra safnið ber heitið:

Konur í handritum
Eiginhandarrit og uppskriftir á verkum íslenskra kvenna
Færslurnar í þessu safni eru 1244 að tölu og skiptast í sex flokka: Dagbækur, drauma, kveðskap,
sendibréf, ævisögur og ýmislegt. Síðasti flokkurinn geymir efni sem erfitt reyndist að finna stað.
Síðara safnið nefnist:

Konur í handritum
Skáldað og skrifað um íslenskar konur

Umfang þessa safns er 2585 færslur sem skiptast í eftirfarandi flokka: Eftirmæli, kveðskap,
sendibréf, sögur, ættartölur, ýmislegt og ævisögur.
Þar sem upphaflega verkefnið fólst fyrst og fremst í því að safna og skrá handrit sem
konur höfðu sjálfar átt þátt í að skapa vann ég meira í fyrra gagnasafninu. Við frekari vinnslu á
því komu þó í ljós ýmsir vankantar á Excel forritinu sem ég hafði mótað safnið í. Með svo miklu
textamagni var forritið þungt í vinnslu og öll framsetning á efninu var erfið. Eftir að hafa kynnt
mér önnur hentug forrit fyrir gagnasöfn fór ég á námskeið í Access gagnagrunnsgerð hjá Tölvuog verkfræðiþjónustunni snemma árs 2006. Access forritið er hentugra fyrir svona gagnasöfn þar
sem það býður upp á mun betri framsetningu á efni. Áður en ég skipti um forrit var þó
nauðsynlegt að brjóta textann upp í smærri einingar svo að hver flokkur fyrir sig innihéldi
samskonar upplýsingar. Í Excel forritinu hafði ég skráð allar upplýsingar um konuna undir
nafnadálkinn, það er að segja nafn hennar, nafn maka eða ættmenna og fæðingarstað. Áður en ég
uppfærði gagnasafnið yfir í Access forritið bjó ég því til tvo nýja flokka, annarsvegar fyrir
ættartengsl konunnar og hins vegar búsetu. Annar dálkurinn nefnist nánar en þar eru upplýsingar
eins og maki, foreldrar eða önnur skyldmenni sem getið er í handritaskránni auk þess sem ég færi
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líka gælunafn konunnar þangað. Hinn dálkurinn nefnist staður en þar skrái ég inn fæðingarstað
eða þann stað sem konan er kennd við samkvæmt handritaskránni.
Upplýsingar um ættartengsl eða búsetu konunnar eru sjaldnast tiltækar í handritaskránni
sem er bagalegt því að oft reynist erfitt að finna út hver konan er sem skrifar. Einnig vantaði
sárlega fæðingarár kvennanna til að hægt væri að átta sig á hvenær þær skrifuðu viðkomandi
handrit. Sumarið 2006 komst ég síðan í samstarf við tölvufyrirtækið Friðrik Skúlason ehf. sem
hefur yfirumsjón með gagnagrunni Íslendingabókar. Þar fékk ég ótakmarkaðan aðgang að
ættfræðigrunninum til að finna upplýsingar um þessar óþekktu og illa skráðu konur og staðsetja
þær í tíma og rúmi. Leitarskilyrði í grunni Íslendingabókar eru nánast ótakmörkuð en sáralitlar
upplýsingar þurfti um konurnar til að hægt væri að tengja þær inn í söguna. Þannig veitti
Íslendingabók mér ómetanlegar upplýsingar í gagnasafnið um þessar týndu eða gleymdu konur
úr fortíðinni. Undir dálkunum nánar og staður eru nú meðal annars upplýsingar um foreldra
kvennanna, fæðingarstað, maka þeirra og börn. Ég ákvað að bæta við tveimur mikilvægum
dálkum sem innihéldu fæðingar- og dánardægur kvennanna. Dálkarnir í gagnasafninu eru nú
orðnir 11 að tölu og raðast upp á eftirfarandi hátt eins og sést í töflunni:

Konur í handritum 1-2
Nafn
Agnes
Magnúsdóttir

Fædd

Dáin

Efni

1795

1830

Kveðskapur

Nánar
Vinnukona og skáld,
hálshöggvin fyrir aðild
sína að vígi Natans
Ketilssonar. Laundóttir
Magnúsar ,,blessaðs
blóðs" að Búrfelli á
Ásum og Ingveldar
Rafnsdóttur. Fylgdi
móður sinni. Var í
vinnumennsku. Talin
vel gáfuð. Íæ.

Staður

Lýsing

F. á Flögu í
Undirfellssókn,
A-Hún., var á
Brekkukoti,
Þingeyrasókn,
Hún. 1801,
vinnukind á
Guðrúnarstöðu
m
Grímstungusók
n, Hún. 1816

Kvæði eftir
hana í 6.
bindi af
ljóðmælum
eftir ýmsa
höfunda, að
mestu m.h.
Páls stúdents
Pálssonar,
skráð ca.
1850-70

Handrits
númer

Skráð

Flokk
ur

Lbs 162188 8vo

19. öld

2

Í Handritaskrám Páls Eggerts var einungis sagt að í handritinu væru ljóðmæli eftir Agnesi Magnúsdóttur. Hver hún
var eða hvenær hún orti kvæðið var hins vegar ekki skráð

Síðara safnið, sem nær yfir allt efni sem hefur verið skrifað um konur, er hins vegar
erfiðara að uppfæra inn í Access forritið. Þar eru til að mynda skáldaðar persónur, almenn
umfjöllun um konur og fleira sem ekki hentar að setja inn í sama form og fyrri grunninn, með
upplýsingum um ættartengsl, búsetu og fleira. Ég hef hins vegar þann möguleika að draga út
ákveðna efnisflokka í því safni sem ekki flokkast á sambærilegan hátt, eins og til dæmis
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kveðskap og sögur og búa til þriðja gagnasafnið. Þannig gæti allt annað efni í gagnasafninu
Skáldað og skrifað um konur eins og ævisögur, ættartölur, eftirmæli og sendibréf til kvenna
auðveldlega uppfærst inn í Access forritið á sama hátt og fyrra safnið. Sem stendur er það hins
vegar allt vistað saman enda er um að ræða ótrúlegan fjölda heimilda um hvernig aðrir lýsa
konum og hvernig konum var ætlað að hegða sér. Rannsóknarefnin standa hér opin og
aðgengileg, hvert af öðru, og ég tel víst að þessi hluti safnsins muni einn og sér hafa afgerandi
áhrif á aðgengi að hugarheimi fólks fyrr á öldum og hugmyndum þess um konur og líf þeirra.
Í vinnu minni við gerð gagnasafnins kom ýmislegt athyglisvert í ljós sem skýrir að
nokkru leyti hversu fá handrit kvenna hafa ratað inn í handritaskrár Landsbókasafnsins. Í stuttu
máli má segja að handrit sem tengjast konum og varðveitt eru í handritadeildinni séu margfalt
fleiri en hægt væri að grafa upp í handritaskránum. Handrit kvenna virðast hins vegar mörg hver
eiga það sameiginlegt að ef þau eru skráð inn í handritaskrár Landsbókasafnsins er það fyrst og
fremst vegna tengsla þeirra við merka karla. Sú staðreynd átti eftir að hafa umtalsverð áhrif á
hvernig ég nálgaðist verkefni mitt um sjálfstjáningu kvenna í handritum. Mér fannst nauðsynlegt
að kafa dýpra í gerð þessara skráa, að afbyggja þær umbúðir sem handritunum voru búnar og
freista þess að varpa ljósi á hugarheim þeirra sem unnu verkið, að mestu á fyrri hluta 20. aldar.
Mér virtist sú vinna mikilvæg til þess að átta mig á hvers vegna svo margar konur hefðu beinlínis
„týnst“ af hinum margumtöluðu spjöldum sögunnar. Hugmyndir okkar um fortíðina virtust við
fyrstu sýn vera mótaðar af því flokkunarkerfi sem menningarstofnanir á borð við
Landsbókasafnið höfðu búið til. Verkefni mitt beindist því óhjákvæmilega að því að afbyggja
merkingu og skilning sem þátíðarmenn lögðu í heiminn. Að öðrum kosti sýndist mér ófært að
kynnast hugarheimi íslenskra kvenna, þeirra þúsunda sem byggðu Ísland.
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III. Handrit kvenna vanskráð eða gleymd

Hér verður fjallað um hvernig flokkun og skráning handrita í handritadeild Landsbókasafnsins
hefur orðið þess valdandi að íslenskar alþýðukonur eru nánast ósýnilegar í menningarsögu fyrri
alda. Ég mun sérstaklega ræða þessar aðferðir út frá aðkomu Páls Eggerts Ólasonar að
handritaskránum þar sem hann mótaði þær vinnureglur sem síðar voru notaðar, auk þess sem
hann var ábyrgur fyrir skráningu yfir 70% af heildarefni handritaskránna. Ég tek fyrir ákveðna
efnisflokka úr fyrri gagnagrunninum, þ.e. Konur í handritum 1-2, og sýni, með völdum dæmum,
hvernig þeir sem sömdu handritaskrárnar hafa – að því er virðist – meðvitað litið framhjá eða
jafnvel gert lítið úr handritum kvenna sem varðveitt eru í handritadeild Landsbókasafnsins. Í
kaflanum er fjallað um fjóra flokka texta ritaða af konum: Kveðskap, dagbækur, sendibréf og
ævisöguleg skrif.

1. Kveðskapur kvenna
Í bókinni Stúlka: Ljóð eftir íslenskar konur eftir bókmenntafræðinginn Helgu Kress er ítarleg
umfjöllun um íslenskar skáldkonur og verk þeirra. Þar segir Helga meðal annars um þátt kvenna í
íslenskri bókmenntasögu:

Konur áttu mikinn þátt í varðveislu og sköpun allra þeirra þjóðkvæða sem til eru frá fyrri
öldum. Má þar nefna sagnadansa, vikivaka, þulur, langlokur, lausavísur, vögguvísur,
barnagælur og stef úr þjóðsögum og ævintýrum. 45

Helga telur að skáldskapur kvenna hafi öldum saman varðveist í munnlegri geymd við hlið
hinnar ríkjandi og lærðu bókmenntahefðar karla. En þar sem lítið hafi verið gert til að varðveita
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Helga Kress, Stúlka. Ljóð eftir íslenskar konur (Reykjavík, 1997), bls. 19.
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verk þeirra hafi mun meira glatast af skáldskap kvenna en karla.46 Óhætt er að taka undir þessa
ályktun Helgu en þó verður að benda á það að trúlega er mikið af slíku efni eftir konur að finna í
handritasöfnum um land allt. Það sem einkennir þennan menningararf er að mjög lítið af honum
hefur komið fyrir almenningssjónir og trúlega hefur efnið mikið til farið framhjá fræðimönnum á
sviði kynjafræði. Fyrsta konan sem nafngreind er í íslenskri bókmenntasögu og sem verulegur
skáldskapur liggur eftir er Steinunn Finnsdóttir í Höfn sem var fædd árið 1640.47 Fyrsta konan til
að gefa út eigin ljóðabók er hins vegar Júlíana Jónsdóttir frá Akureyjum sem fæddist árið 1838.
Bók Júlíönnu Stúlka kom út árið 1876.48 Á þeim tveimur öldum sem líða á milli Steinunnar og
Júlíönnu fengust fjölmargar íslenskar konur við að yrkja þó að kveðskapur þeirra hafi ekki verið
gefinn út. Á handritadeild Landsbókasafnsins má finna mörg verk þeirra bæði í eiginhandritum
og uppskriftum annarra, en þar eru eftirfarandi skáldkonur með flest varðveitt handrit:

Nafn

Fædd

Björg Jónsdóttir

Látra-Björg

1716

Sigríður Jóhannesdóttur

Sigga skálda

1777

Rósa Guðmundsdóttir

Vatnsenda-Rósa

1795

Guðný Jónsdóttir

Frá Klömbrum

1804

Guðrún Þórðardóttir

Frá Valshamri

181749

Í grein Margrétar Eggertsdóttur, rannsóknarprófessors á handritasviði Árnastofnunar, um
„Kveðskap kvenna og varðveislu hans“ kemur fram að þegar framlag kynjanna til
ritmenningarinnar sé metið beri konur yfirleitt skarðan hlut frá borði enda oftast miðað við
prentað efni en litið framhjá handritum. Margrét telur mikilvægt að rannsaka tengsl kvenna og
handrita þar sem hlutfallslega miklu meira sé varðveitt af kveðskap kvenna í handritum en í
prentuðum bókum hér á landi.50 Slíkar rannsóknir hafa um árabil verið gerðar við breska háskóla
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Helga Kress, Stúlka. Ljóð eftir íslenskar konur, bls.18-20.
Bergljót Kristjánsdóttir, „ „Gunnlöð ekki gaf mér neitt / af geymsludrykknum forðum...“ Um Steinunni
Finnsdóttur, Hyndlurímur og Snækóngsrímur.“ Guðamjöður og Arnarleir, Safn ritgerða um eddulist, ritstjóri:
Sverrir Tómasson (Reykjavík, 1996), bls. 169.
48
Guðrún P. Helgadóttir, Skáldkonur fyrri alda, 1 (Reykjavík, 1995), bls. 12.
49
Nöfn þessara skáldkvenna sem hér eru talin koma fyrir oftar en tólf sinnum í handritaskrám Landsbókasafnsins.
50
Margrét Eggertsdóttir, „Um kveðskap kvenna og varðveislu hans.“ Vefnir 2 (1999).
47
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en árin 1997 til 2005 mótuðu breskir fræðimenn gagnagrunn um handrit frá konum á 16. og 17.
öld sem varpað hefur nýju ljósi á þátttöku kvenna í handritamenningu fyrr á öldum.51
Rannsóknarverkefnið, sem kallaðist Perdita Project, var samstarfsverkefni nokkurra
fræðimanna við Nottingham Trent University og Warwick University. Markmið verkefnisins var
meðal annars að smíða gagnagrunn utan um handrit kvenna. Í dag hefur grunnurinn að geyma
samantekt á um 400 handritum kvenna úr söfnum víðsvegar um heiminn. Í handritunum er
meðal annars að finna kveðskap, trúarleg skrif, sjálfsævisögulegt efni, matreiðslubækur,
lyfjauppskriftir og reikninga frá konum. Gagnagrunnurinn Perdita Project stendur öllum opinn á
veraldarvefnum og hefur nú þegar getið af sér tvö greinasöfn þar sem fjallað er um þátttöku
kvenna í handritamenningunni og eina sýnisbók með textum 14 skáldkvenna sem skrifuðu á
tímabilinu 1589 til 1706.52 Rannsóknir þessar hafa hrakið það sem hingað til hefur verið haldið
fram, að enskar konur á 16. og 17. öld hafi annaðhvort ekki skrifað eða verk þeirra ekki verið
gefin út.
Um 250 nöfn íslenskra kvenna er að finna undir efnisflokknum kveðskapur í
gagnasafninu ,,Konur í handritum” sem hugsanlega endurspeglar aðeins lítið brot af því efni sem
raunverulega er þar að finna eftir konur. Í innihaldslýsingum Páls Eggerts Ólasonar á handritum í
handritadeild Landsbókasafns þar sem heilu kvæðasöfnin eru varðveitt, nefnir hann yfirleitt
aðeins þekkta höfunda sem eiga þar kveðskap. Innihaldslýsingar við hvert handritsnúmer eru
reyndar sjaldan svo ítarlegar að öllu innihaldi handritsins sé þar haldið til haga. Oftar en ekki er
aðeins getið karlkyns höfunda þó að konur komi þar af og til við sögu. Hugsanlega eiga konur
einnig drjúgan hlut af öllum þeim höfundarlausa kveðskap sem finnst í handritum þar sem
margar þeirra hafa fyrst og fremst ort sér til gamans og hafa því ekki endilega viljað gangast við
kveðskapnum. Helga Kress segir í bók sinni Stúlka að margar frásagnir séu til af konum með
skáldskapardrauma sem hafi falið ljóð sín eða brennt og því hafi lítið sem ekkert varðveist eftir
þær.53
Enginn vafi leikur á því að frekari rannsóknir á kveðskap kvenna muni opna nýja sýn inn
í bókmenntalíf í landinu á liðnum öldum. Efniviðurinn er slíkur að hann ætti að nýtast
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Sjá vefsíðu Perdita Project: www.human.ntu.ac.uk/research/perdita
Justice, George L. and Tinker, Nathan, Women’s Writing and the Circulation of Ideas: Manuscript Publication in
England 1550-1800 (Cambridge, 2002) , Burke, Victoria E. og Gibson, Jonathan, Early Modern Women’s
Manuscript Writing. Selected Essays of the Trinity/Trent Colloquium (Hampshire and Burlington, 2004) og
Millman, Jill Seal og Wright, Gillian, Early Modern Women’s Manuscript Poetry (Manchester, 2005).
53
Helga Kress, Stúlka, Ljóð eftir íslenskar konur, bls. 91.
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fræðimönnum í áralangar rannsóknir á mikilvægum efnum sem tengjast bæði konum og
margslungnum hugarheimi þeirra. Sjálf mun ég ekki fjalla frekar um þennan efnisþátt enda aðrir
yfirgripsmiklir flokkar sem bíða könnunar. Hugmyndin var hins vegar sú að vekja athygli á
honum og þá fyrst og fremst í samhengi við þá þætti sem á eftir koma og veita innsýn inn í þau
bókmenntaform sem stóðu sjálfsmótun kvenna opin öldum saman.

2. Dagbækur kvenna
Fáar persónulegar heimildir geta veitt okkur jafn skýra sýn á veruleika og heim einstaklinga fyrr
á tímum og dagbækur. Þar má segja að sjálfstjáningin sé í algleymingi. Þegar best lætur varpa
daglegar færslur dagbókarritara ljósi á hversdagslega atburði og tjá upplifanir þess sem skrifar
sem honum þætti annars lítils virði að halda til haga. Sá sem heldur dagbók er fyrst og fremst að
skrá sína eigin tilveru án þess að hafa aðra lesendur í huga. Þar af leiðandi kemst dagbókin næst
því að birta okkur sjálfstjáningu manneskjunnar án hugsanlegra áhrifa utanaðkomandi afla. Í
vissum skilningi má segja að í dagbókum afhjúpist þannig ,,innsta eðli” fólks, að svo miklu leyti
sem hægt er að ætlast til að það komi í ljós.54
Davíð Ólafsson segir elstu varðveittu dagbókina á Íslandi vera frá árinu 1725. Þá byrjaði
Jón Ólafsson frá Grunnuvík, sem var skrifari Páls Vídalíns lögmanns, að halda dagbók um
gestakomur og ferðir þeirra Páls tengdar málaferlum og dómsmálum.55 Davíð segir að efnislega
svipi dagbókum frá 18. öld og til miðbiks 19. aldar saman, þær séu ópersónulegar og fjalli um
mál sem öllum séu kunnug – sem sagt lítil sjálfstjáning. En um miðja 19. öld greinir hann
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Þeir sem m.a. hafa fjallað um íslenskar dagbækur í rannsóknum sínum eru: Davíð Ólafsson, ,,Að skrá sína eigin
tilveru. Dagbækur sjálfsmynd og heimsmynd á 18. og 19. öld.” Einsagan- ólíkar leiðir, Átta ritgerðir og eitt
myndlistarverk. Ritstjórar: Erla Hulda Halldórsdóttir og Sigurður Gylfi Magnússon (Reykjavík, 1998), bls. 51-88,
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Magnússon, Fortíðardraumar. Sjálfsbókmenntir á Íslandi, Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun ást og sorg.
Einsögurannsókn á íslensku sveitasamfélagi 19. og 20. aldar. Sigurður Gylfi Magnússon, “”Jeg er 479 dögum ýngri
en Nilli.” Dagbækur og daglegt líf Halldórs Jónssonar frá Miðdalsgröf.” Skírnir 169 (haust 1995), bls. 309-347,
Sigurður Gylfi Magnússon, Kraftbirtingarhljómur guðdómsins. Dagbók, sjálfsævisaga, bréf og kvæði Magnúsar Hj.
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ákveðna eðlisbreytingu á dagbókarskrifum Íslendinga, að „sjálfið verður að einhverju leyti
viðfang dagbóka.”56 Því má segja að mikil breyting hafi orðið á umfangi tjáningarinnar hjá þeim
sem héldu dagbækur.
Sigurður Gylfi Magnússon, sem hefur notað dagbækur alþýðufólks í rannsóknum sínum á
íslensku sveitasamfélagi 18. og 19. aldar, segir að þegar best láti geti dagbækur verið ákaflega
áhrifamikill samtímaspegill. Þar séu ,,smáatriði lífsins tíunduð af ákafa og nákvæmni og öllu því
sem markvert getur talist eru gerð skil”.57 Og Sigurður Gylfi heldur áfram:

Í dagbókum er að finna endalaus smáatriði úr daglegu lífi fólks en lítið sem ekkert mat á
mikilvægi þeirra í bráð og lengd. Þetta eðli dagbókarinnar gerir það að verkum að hún
geymir ekki aðeins gríðarlegt magn upplýsinga um hversdagslegt amstur fólks heldur
opinberar hún í mörgum tilfellum dýpstu hugsanir dagbókarhöfundar sem skráðar eru því
sem næst í hita leiksins, ef svo má að orði komast.58

Því miður hafa fáar dagbækur frá íslenskum konum varðveist á handritadeild Landsbókasafnsins,
eða aðeins fimm talsins.

Varðveittar dagbækur samkvæmt Handritaskrám Landsbókasafns
Handrit

Nafn

Fædd

Tímabil dagbókar

Lbs 3985 4to

Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm

1845

1889-1890

Lbs 2687 8vo

Halldóra Björnsdóttir

1846

1874-1875

Lbs 2234-2237 8vo

Elka Björnsdóttir

1848

1915-1920

Lbs 4419-4421 8vo

Sigurbjörg Halldórsdóttir

1856

1920-1946

Lbs 3815-3846 4to

Ingibjörg Hóseasdóttir

1867

1915-1953

56
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Davíð Ólafsson, ,,Að skrá sína eigin tilveru.” bls. 67-68.
Sigurður Gylfi Magnússon, Fortíðardraumar, bls. 148.
Sigurður Gylfi Magnússon, Fortíðardraumar , bls. 150.
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Líklega hafa konur samt sem áður, ekki síður en karlar, haldið dagbók þó að hvatinn að skrifum
kvenna hafi oftar en ekki verið annar en hjá körlum. Þeir héldu dagbók um ferðalög og ýmis
embættisverk eða skráðu daglega hjá sér upplýsingar tengdar veðurfari og gestakomum en konur
notuð dagbókarskrif frekar sem leið til að flýja um stund raunir hversdagslífsins.
Sagnfræðingurinn Olwen Hufton segir að konur á Englandi hafi verið farnar að skrifa dagbækur
þegar á 17. öld en skrifin hafi þá fyrst og fremst verið hugsuð sem aðferð til að móta trúarlegt
ferðalag þeirra. 59 Hins vegar telur Hufton að margar konur hafi einnig notað dagbókarskrifin
sem leið til að umbera erfiðleika hversdagslífsins. Hún telur skrifin hafa hjálpað konum að sætta
sig við vandamál í hjónabandi, dauða barna sinna og ýmsa fjárhagslega erfiðleika.
Sagnfræðingurinn Lillian Schlissel, sem skoðað hefur dagbækur bandarískra landnema
frá 19. öld, segist greina þar ákveðinn mun á dagbókaskrifum karla og kvenna.60 Í bókinni
Women´s diaries of the westward journey greinir Schlissel dagbækur fleiri en 100 bandarískra
kvenna sem ferðuðust vestur á bóginn á 19. öldinni til Oregon og Kaliforníu.61 Í þessum
dagbókum eru einstakar frásagnir af daglegu lífi kvenna við óvenjulegar aðstæður en margir
landnemanna voru allt að átta mánuði á leiðinni til nýrra heimkynna. Í rannsókninni gafst
Schlissel tækifæri til að bera saman dagbækur þeirra mörgu karla og kvenna sem lögðu á sig
þetta ferðalag og kanna hvort einhver grundvallarmunur væri á dagbókarskrifum þeirra. Við
lestur dagbókanna komst Schlissel að því að upplifun fólksins af ferðalaginu var æði misjöfn.
Dagbækur karlanna sögðu frá ágreiningi og bardögum við indíána, samkeppni og veiðiferðum en
konurnar skrifuðu frekar um fjölskylduna og tengsl sín við annað fólk.62 Dagbókarskrifin sýndu
að konurnar voru undir gríðarlegu álagi enda var ábyrgð þeirra mikil. Ekki nóg með að konur
önnuðust alla matargerð, þvotta og umönnun smábarna við ákaflega frumstæðar aðstæður heldur
bættust við áhyggjur af slysum, farsóttum og deyjandi fjölskyldumeðlimum. Dagbækur
kvennanna sem Schlissel skoðaði endurspegla þá angist sem þær upplifðu á ferðalaginu vegna
ábyrgðar sem þær áttu erfitt með að standa undir.
Í þeim fimm dagbókum sem varðveittar eru frá íslenskum konum á handritadeild
Landsbókasafnsins má sjá að einnig þær notuðu dagbækur til að tjá erfiðar tilfinningar. Þær
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skrifa um heilsufar, heimsóknir til vina og ættmenna, barnsfæðingar, veikindi og dauða. Áður
fyrr þegar umönnun sjúkra og deyjandi ættmenna hvíldi fyrst og fremst á herðum húsmóðurinnar
voru konur undir miklu álagi. Læknaskortur og almennt úrræðaleysi í íslensku sveitasamfélagi
gagnvart sjúku og deyjandi fólki gerði það að verkum að konur neyddust oft til að axla ábyrgð
sem þær áttu erfitt með að standa undir. Fyrirferðarmiklar frásagnir af sjúkdómum og dauða í
dagbók Sigurbjargar Halldórsdóttur (1856) frá Stuðlum á Reyðarfirði eru gott dæmi um hvernig
konur nýttu sér dagbókarskrifin til að fá útrás fyrir erfiðar tilfinningar. Þær dagbækur sem
varðveittar eru frá Sigurbjörgu ná yfir 26 ár og eru frá síðari hluta ævi hennar. Hún eignaðist 11
börn en þrátt fyrir annir og erfiðar kringumstæður var hún „orðlögð fyrir hjálpsemi og hjúkrun
við sjúka, og oft til hennar leitað, ef veikindi bar að höndum.“63 Sigurbjörg hafði enga sérstaka
reglu á því hvað hún skrifaði um á hverjum tíma. Hún segir oft í stuttu máli frá veðurfari og
gestakomum, sendibréfum sem henni berast eða sem hún skrifar sjálf og því hvað hún er að
prjóna. Yfirleitt eru færslurnar stuttar og lýsa aðeins því markverðasta sem gerist án þess að um
eiginlega frásögn sé að ræða. Hins vegar breytast efnistökin þegar hún er undir miklu
tilfinningalegu álagi. Frásagnir af sjúkdómum og dauða taka oft svo mikið pláss í dagbókum
hennar að við fyrstu sýn mætti ætla að um einskonar sjúkraskýrslu væri að ræða. Einkennum
sjúklingsins er vandlega lýst, uppköstum, máttleysi, hægðum og sótthita. Sjálf dauðastundin og
greftrunin fær umfjöllun að ógleymdri sorginni sem oftast virðist algjörlega yfirþyrmandi.
Sigurbjörg er stundum svo aðframkomin af þreytu og svefnleysi að hún segist ekki vita hvaða
dagur sé þegar hún skráir í dagbókina. Á einum stað skrifar hún: „eg gleimi hvað skeður á
hvorum degi, því eg vaki eða sef aldrei með reglu, samt vaki eg allar nætur til kl. 3.“64 Þetta
skrifaði hún 14. desember árið 1927 þegar hún hafði annast dauðvona dóttur sína, Kristrúnu, í
tvær vikur. Kristrún hafði þá veikst skyndilega af einhverskonar höfuðmeini og lá mikið kvalin
heima hjá sér en var ekki lögð inn á sjúkrahús fyrr en 18 dögum síðar. Í dagbók Sigurbjargar er
að finna átakanlegar lýsingar frá þessu tímabili þegar hún af veikum mætti reynir að lina
þjáningar dóttur sinnar. Þann 5. desember þegar Kristrún hafði verið rúmliggjandi í fimm daga
og ekki neytt matar í tvo sólarhringa skrifar Sigurbjörg í dagbókina:
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...og nú er kl 12 að nóttu síðan á laugardagskvöld hefur ekki Kristrún getað rennt nokkru
niður þó höfum við látið detta dropa og dropa á milli varanna bara af vatni Kristrún
virðist sofa þó stinur hún og amstrar eða smá veinar, en hefur hvorki sjón né meðvitund
hitinn er ekki nema 38, c- g Ég vaki á hverri nóttu og bíð og vona að góður guð stitti
þessar þrautastundir elsku barnsins míns.65

Kristrún var síðan lögð inn á sjúkrahús þann 18. desember þar sem hún gekkst undir höfuðaðgerð
en þá hafði Sigurbjörg annast hana sjálf að mestu leyti í næstum þrjár vikur heima við. Kristrún
dó síðan á sjúkrahúsinu, þann 30. desember 1927.66
Halldóra Björnsdóttir (1846) skrifar dagbók fyrir föður sinn, séra Björn Þorvaldsson,
þegar hann liggur banaleguna og heldur áfram að skrá dagbókina eftir hans dag. Greinilega má
sjá að Halldóra færir öðruvísi dagbók en séra Björn faðir hennar. Á hverjum degi skráir hann
upplýsingar um veðurfar, gestakomur og unnin prestverk með stuttum stöðluðum færslum sem
minna frekar á einhverskonar vinnuskýrslu en beina frásögn af daglegum verkefnum hans. Þegar
séra Björn leggst banaleguna tekur Halldóra dóttir hans við, trúlega eftir fyrirmælum föður síns.
Eftir fyrstu tvær dagbókarfærslur Halldóru sem að öllu leyti líkjast stöðluðum skráningum föður
hennar má hins vegar strax greina annarskonar efnistök. Þriðja daginn skrifar Halldóra um veðrið
og bætir síðan við: „Pápi veikur“ og á fjórða degi skrifar hún: „Birja okkar sorgar dagar.“ Á
fimmta degi eru veikindi séra Björns orðin alvarleg og Halldóra skrifar í dagbókina „sár aumur“,
á sjötta degi „hriggileg nótt“ og daginn eftir er séra Björn allur. Þann daginn skrifar Halldóra í
dagbókina: „ógleymanlegur sorgar dagur Faðir minni Deir klukkan hálf tíu.“67
Markverðasta dagbókin er tvímælalaust dagbók Elku Björnsdóttur, vinnukonu í
Reykjavík, sem hún hélt á árunum 1915 til 1920. Dagbók Elku, sem var alla tíð ógift og
barnlaus, er einstæð heimild um daglega baráttu verkakvenna fyrir mannsæmandi lífi í
höfuðborginni og hversu ríkulegs menningarlífs þær nutu þrátt yfir léleg kjör. Svipuð efnistök
má greina í dagbók Elku Björnsdóttur og Sigurbjargar, þar sem frásagnir af veikindum og
sjúdómum taka mikið pláss en Elka þekkti til margra í Reykjavík sem hún heimsótti reglulega og
veitti aðstoð ef á þurfti að halda.

65

Lbs 4419 8vo – Sigurbjörg Halldórsdóttur, dagbókarfærsla 5. desember 1927.
Lbs 4419 8vo – Sigurbjörg, dagbókarfærsla 30. desember 1927.
67
Lbs 2687 8vo – Dagbókarbrot síra Björns Þorvaldssonar frá Holti undir Eyjafjöllum og dóttur hans (eftir lát hans).
dagbókarfærslur í febrúarmánuði 1874.
66

41

Enn má spyrja: Hver skyldi vera ástæða þess að svo fáar dagbækur frá konum hafa varðveist,
skyldi þeim flestum hafa verið eytt af höfundunum sjálfum eða afkomendum þeirra eða þóttu
þær ekki þess virði að vera varðveittar á Landsbókasafni Íslands? Líklega hafa einhverjar konur
eytt dagbókum sínum til að koma í veg fyrir að óviðkomandi kæmust yfir viðkvæm einkamál
þeirra. Í dagbók Magnúsar Hj. Magnússonar frá árinu 1907 segir hann einmitt frá vinnukonu
einni sem hélt dagbók og brenndi síðan:

Dagbækur hafði hún ritað um 3 ár, frá 1900 til 1903. En einusinni, sem optar, kom í
húsvitjun þangað sem hún átti heima, að Hóli á Hvylftarströnd, Janus prófastur Jónsson á
Holti, komst að Dagbókunum og las í þeim, það þótti Guðrúnu minnkun og brenndi hún
síðan öllum bókunum ,,það kenndi þar margra grasa”, kvað höfundurinn. 68

Þegar flett er upp í efnisskránni sem fylgir fyrstu þremur bindunum af handritaskrám Páls
Eggerts er hægt að finna allar dagbækur sem skráðar eru í þessi þrjú bindi. Þar eru skráðar 42
dagbækur frá körlum en aðeins ein frá konu, dagbók Elku Björnsdóttur. Af um það bil 70% allra
handrita sem skráð eru í handritaskrár Landsbókasafnsins er aðeins að finna eina dagbók eftir
konu en 42 eftir karla.
Í fyrsta aukabindi handritaskránna sem Páll Eggert tók einnig saman, fannst fyrir tilviljun
dagbókin sem Halldóra Björnsdóttir skráði eftir andlát föður síns. Í skráningu Páls Eggerts er
eftirfarandi texti:

Lbs. 2687, 8vo. 17 X 10. 52 bl. Tvær hendr. Skr. 1871-5.
Dagbókarbrot síra Björns Þorvaldssonar í Holti undir Eyjafjöllum og dóttur hans (eftir lát
hans).
Ferill: Keypt 1941 að Haraldi húsverði Pétrssyni.69

Séra Björn andaðist í byrjun árs 1874. Dóttirin, sem ekki er nafngreind í skránni, hefur því tekið
við eftir það og haldið dagbókina í hátt í tvö ár. Samkvæmt Íslendingabók var Björn þrígiftur og
átti fjórar dætur og að öllum líkindum var það Halldóra dóttir hans sem hélt dagbókina eftir hans
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Lbs 2225 4to – Dagbók Magnúsar Hj. Magnússonar: 31. desember 1907.
Handritasafn Landsbókasafns, 1. aukabindi, bls. 111.
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dag.70 Aftast í efnisskránni þar sem allar dagbækur í þessu 1. aukabindi eru skráðar má finna 12
dagbækur eftir karla og þar á meðal dagbók Björns og Halldóru sem skráð er á eftirfarandi hátt:
Dagbókarbrot síra Björns Þorvaldssonar í Holti undir Eyjafjöllum71

Hér er ekkert minnst á hinn dagbókarritarann, dótturina Halldóru Björnsdóttur sem þar með hefur
verið þurrkuð út úr handritaskránum. Spyrja má hvort Páll Eggert kunni að hafa sleppt
sambærilegum upplýsingum í öðrum færslum.
Dagbókum kvenna fjölgar þó lítið í næstu útgáfu handritaskráa handritadeildar og ef
dagbókarbrot Halldóru Björnsdóttur er ekki talið með í skráningum Páls Eggerts eru aðeins
skráðar fjórar dagbækur eftir konur í öllum handritaskrám Landsbókasafnsins.Vissulega skrifuðu
konur dagbækur í minna mæli en karlar líkt og með aðrar gerðir texta. Þó er margt sem bendir til
þess að fjöldi varðveittra dagbóka gefi ekki rétta mynd af þessu hlutfalli.
Eins og drepið var á áður eru eflaust margar ástæður fyrir því að dagbækur kvenna
finnast ekki varðveittar á handritadeild Landsbókasafnsins í sama mæli og dagbækur karla. Stór
hluti dagbókarskrifara hefur sennilega kastað minningum sínum á bálið til að eyða viðkvæmum
leyndarmálum og sömuleiðis tel ég sennilegt að dagbækur kvenna hafi ekki fallið undir
skilgreiningu bókavarða á því hvað teldist til menningarverðmæta. Dagbækur karla, til dæmis
þeirra sem héldu skýrslur um opinber embættisverk eða vísindalegar veðurfarsmælingar, daglegt
amstur og þar fram eftir götunum, hafa kannski þótt sínu merkilegri en dagbókarfærslur um
barnauppeldi, umönnun sjúkra og tilfinningar kvenna. Ég hef engar haldbærar sannanir fyrir
þessari ályktun minni en margt af því sem kemur fram í rökum Páls Eggerts um hvað geti talist
til merkilegra handrita og hvað ekki fær mig til að kasta fram framangreindri fullyrðingu.
Hugsanlega hafa dagbækur kvenna verið á annan hátt gerðar en dagbækur karla og efni
þeirra verið þess eðlis að eigendur völdu að láta þær ekki af hendi. Þá er ekki ósennilegt að enn
leynist margar dagbækur kvenna varðveittar í einkaeigu hér og þar um landið sem trúlega aldrei
verða gefnar á opinbert safn til varðveislu. Efni af þessu tagi í einkaeigu hefur oft mikið
tilfinningalegt gildi fyrir afkomendur ef þeir á annað borð bera skynbragð á gildi slíkra gagna.
Því rétt eins og ljósmyndir af forfeðrum okkar geta dagbækur kallað fram sterkar minningar um
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Sjá heimasíðu Íslendingabókar: www.islendingabok.is
Páll Eggert Ólason, Handritasafn Landsbókasafns, 1. aukabindi, bls. 160.
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þá sem þær héldu, minningar sem ættingjarnir vilja varðveita og færa komandi kynslóðum.
Hugsanlega hefði dagbókin hennar Elku aldrei verið gefin Landsbókasafninu til varðveislu ef
hún hefði átt afkomendur sem vildu varðveita þessi skrif til minningar um móður sína. Vegna
eðlis dagbóka þar sem manneskjan tjáir sig opið og einlægt um hversdagslegar athafnir sínar og
hugsanir veita þær einstaka innsýn í hugarheim þess sem skrifar og verða þar af leiðandi
ómetanlegar í augum eftirlifandi ættingja.72
Ekki er hægt að líta framhjá því að almennir fordómar í garð kvenna kunna einnig að hafa
spillt fyrir varðveislumöguleikum þeirra dagbóka sem ættingjar hafa óvænt fengið upp í
hendurnar við fráfall dagbókarritara. Frásagnir af sorglegum slysum þar sem ómetanlegum
dagbókum kvenna hefur verið fargað af vanhugsun eru í það minnsta margar og því full ástæða
til að ætla að konur hafi verið athafnasamar við dagbókariðju.

3. Sendibréf kvenna
Önnur heimild þar sem persónuleg tjáning er jafn sýnileg og í dagbókum eru sendibréfin.
Þúsundir sendibréfa kvenna hafa varðveist á handritadeild Landsbókasafnsins þó að mörg þeirra
finnist ekki skráð í handritaskrár safnsins. Ólíkt dagbókum, þar sem hversdagslegustu athafnir
manneskjunnar eru tíundaðar, er oft að finna ákveðna samantekt á atburðum líðandi stundar í
sendibréfum. Þrátt fyrir að bréfritari sé ávallt meðvitaður um að aðrir lesi það sem hann skrifar
geta sendibréf verið ákaflega einlæg og mörg hver veitt einstaka innsýn í hugarheim bréfritara,
allt eftir tengslum hans við viðtakanda bréfsins.73
Páll Eggert Ólason kallaði 19. öldina sendibréfaöld með Íslendingum.74 Það er því
athyglisvert að þrátt fyrir mikinn fjölda sendibréfa sem varðveittur er á handritadeild
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Árið 1998 stóðu nokkrir íslenskir sagnfræðingar fyrir merku átaki til að draga fram gleymdar dagbækur sem
landsmenn voru beðnir um að koma í vörslu handritadeildar Landsbókasafnsins. Átakið, sem gekk undir nafninu
,,Dagur dagbókarinnar”, skilaði ágætum árangri og handritadeildinni bárust fjölda dagbóka frá konum sem sýnir að
þær, rétt eins og karlar, héldu dagbækur. Í sérstakri skýrslu sem tekin var saman um verkefnið má sjá yfirlit yfir þau
göng sem komu inn í átakinu. Þar er að finna meðal annars þessar dagbækur kvenna: Jóhanna Sigríður
Arnfinnsdóttir frá1930-1965, Annadís Gréta Rúdólfsdóttir frá 1974-1975, Hallfríður Böðvarsdóttir frá1980- 1991,
Sigríður Kristjánsdóttir frá1984-1990, Anna Guðmundsdóttir frá1958-1998 og Elín Magnúsdóttir frá1925 og 1932.
73
Sjá umfjöllun Sigurðar Gylfa Magnússonar um sendibréf í bók sinni Menntun ást og sorg, bls. 52-64 og í bókinni
Fortíðardraumar, bls. 155.
74
Páll Eggert Ólason, Jón Sigurðsson, V. bindi (Reykjavík 1929-1933), bls. 424.
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Landsbókasafnsins er enginn efnisflokkur í handritaskránum yfir sendibréf sérstaklega. 75 Jafnvel
í ítarlegri efnisorðaskrá fyrstu binda Páls Eggerts þar sem efni handritaskránna er raðað niður á
yfir 90 efnisorð er ekki að finna neina tilvísun í sendibréf. Í leiðbeiningum um notkun þessara
fyrstu binda kemur þó í ljós að Páli Eggert finnst ýmislegt þurfa að lagfæra varðandi útgáfu
handritaskránna. Hann telur meðal annars nauðsynlegt að setja á spjaldskrá öll sendibréf í
safninu.76 Þrátt fyrir athugasemdir Páls Eggerts varð engin breyting í þeim bindum sem á eftir
komu; sendibréf voru eftir sem áður skráð undir efnisorðinu mannfræði.
Á sama tíma stóð bókavörður Landsbókasafnsins í umfangsmikilli útgáfu á sendibréfum
úr geymslum handritadeildarinnar. Það var fræðimaðurinn Finnur Sigmundsson sem varð síðar
Landsbókavörður en bækur hans vöktu mikla athygli.77 Þær voru með eindæmum vinsælt lesefni
um miðja 20. öld.78 Árið 1952 gaf Finnur Sigmundsson út bók með úrvali sendibréfa frá
íslenskum konum. Í formála útgáfunnar segir hann meðal annars:

Þó að meginhluti þeirra sendibréfa, sem fara á milli ættingja, vina og kunningja, verði
fyrr eða síðar eldinum að bráð eða fúni og glatist í höndum næstu kynslóðar, hafa jafnan
verið uppi nokkrir hirðusamir menn, sem bjargað hafa sínum hluta og séð svo um, að
hann kæmist á öruggan geymslustað. Þessum mönnum eigum við það að þakka, að
komist hafa í handritasöfn merkar samtímaheimildir um daglegt líf, hugsunarhátt og
viðfangsefni genginna kynslóða. Þannig hefur geymzt mikill fjöldi sendibréfa frá körlum
og konum, ungum og gömlum, sem ef til vill hafa aldrei stungið niður penna til annarra
ritstarfa, og eru þau bréf ekki sízt girnileg til fróðleiks.79
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Á handritadeild er að finna spjaldskrá yfir velflest bréfasöfn sem skráð eru í handritaskrám I-III og aukabindum IIV og eru þau flokkuð eftir sendendum og viðtakendum. Árið 2008 tók Bragi Þorgrímur Ólafsson, sagnfræðingur,
saman drög að skrá yfir bréfasöfn úr þessum sömu bindum og er sú skrá opin og aðgengileg á heimasíðu
Landsbókasafns Íslands.
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Páll Eggert Ólason, Skrá um handritasöfn Landsbókasafnsins, III. bindi, bls. 351.
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Eins og áður hefur komið fram gaf Finnur Sigmundsson m.a. út eftirtaldar bækur byggðar á sendibréfum; Bréf
Ingibjargar Jónsdóttur til bróður síns, Gríms amtmanns, (Reykjavík, 1946), Sendibréf frá íslenzkum konum, 17841900, (Reykjavík, 1952), Skrifarinn á Stapa. Sendibréf 1806-1877 (Reykjavík, 1957), Biskupinn í Görðum.
Sendibréf 1810-1853, (Reykjavík, 1959), Konur skrifa bréf. Sendibréf 1797-1907, (Reykjavík, 1961),
Hafnarstúdentar skrifa heim. Sendibréf 1825-1836 og 1878-1891, (Reykjavík, 1963).
78
Finnur Sigmundsson, ,,Bækurnar hafa alltaf verið góðir kunningjar mínir”, Morgunblaðið, miðvikudagur 17.
febrúar 1954, bls. 9.
79
Finnur Sigmundsson, Sendibréf frá íslenzkum konum 1784-1900, bls.V.
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Í þessum texta má sjá að Finnur skildi hvaða verðmæti voru fólgin í sendibréfunum og þýðingu
þess að varðveita persónulegar heimildir frá fólkinu í landinu. Það sama má segja um
vinnufélaga Finns í Landsbókasafninu, þá Grím M. Helgason og Ögmund Helgason, sem töldu
bréf mikils virði. Eins og áður kom fram taldi Grímur mikinn feng að sendibréfasöfnunum sem
hann sagði ,,geyma geysilegan sjóð fróðleiks og heimilda.”80 Ögmundur, sem annaðist síðasta
aukabindi handritaskránna, taldi hins vegar að erfitt væri að spá því fyrirfram hvaða heimildir
teldust mikilvægar fyrir rannsóknir á liðinni tíð og hélt ,,jafnvel [að] smæstu efnisatriði [gætu]
varpað mikilvægu ljósi á stærstu viðfangsefni”.81
Ef aðeins eru skoðuð sendibréf til og frá konum í handritaskránum kemur í ljós að í öllum
bindunum sem Páll Eggert skráir er einungis að finna 176 færslur um konur í flokki sendibréfa
undir 9562 handritsnúmerum. Til samanburðar eru 606 slíkar færslur í flokki sendibréfa undir
4003 handritsnúmerum síðustu þriggja aukabindanna. Þessi munur kemur greinilega fram í
töflunni hér fyrir neðan.

Sendibréf til kvenna og frá konum í Handritaskrám Landsbókasafnsins
Handritaskrár og útgáfuár

Höfundar

Handritsnúmer Færslur um konur

1. bindi I,1-I,2 1918-1921

Páll Eggert

905

34

1. bindi I,3-I,4 1923-1925

Páll Eggert

1460

64

2. bindi I,1-I,2 1927-1929

Páll Eggert

1990

4

2. bindi I,3-I,4 1931-1932

Páll Eggert

2313

22

3. bindi

1935

Páll Eggert

1932

22

1. aukabindi

1947

Páll Eggert

962

30

2. aukabindi

1959

Lárus H. Blöndal

1210

107

3. aukabindi

1970

Lárus og Grímur

1303

113

4. aukabindi

1996

Grímur og Ögmundur

1490

386

Samkvæmt ofangreindum niðurstöðum mætti ætla að þáttur kvenna í því sem Páll Eggert kallaði
,,sendibréfaöld með Íslendingum” hafi ekki verið stór. Það er hins vegar athyglisvert hversu
mörg sendibréf er að finna í síðasta bindinu sem tekið er saman af Ögmundi Helgasyni árið

80
81

Grímur M. Helgason og Lárus H. Blöndal, Handritasafn Landsbókasafnsins, III. aukabindi, bls. 5.
Handritasafn Landsbókasafnsins, IV. aukabindi, bls. 6.
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1996. Þær áherslubreytingar má kannski fyrst og fremst rekja til nýrrar nálgunar sagnfræðinga og
kalli þeirra eftir annarskonar tegund heimilda.
Sagnfræðingurinn Hilma Gunnarsdóttir sem skoðað hefur breyttar aðferðir og hugmyndir
íslenskra sagnfræðinga á áttunda og níunda áratug tuttugustu aldar segir breytingarnar hafa
sprottið upp úr ölduróti mikilla hræringa í þjóðfélaginu, hræringa sem voru í eðli sínu pólitískar
og hafi kallað eftir umfjöllun á nýjum fræðisviðum.82 Áður fyrr, þegar sagnfræðin var lituð af
sterkri þjóðerniskennd vegna sjálfstæðisbaráttu Íslendinga, var kastljósinu fyrst og fremst beint
að valdastéttinni í landinu, virðulegum embættismönnum eða góðborgurum sem þóttu geta styrkt
ímynd þjóðarinnar. Sagan var með öðrum orðum skrifuð að ofan og ljósinu var varpað á þá sem
sóttust eftir að leiða lýðinn. Það var álitið mikilvægt að skilja hvernig þeir réðu ráðum sínum til
þess að hægt væri að skýra framvindu sögunnar. Á níunda áratug tuttugustu aldar fór áhrifa nýju
félagssögunnar að gæta í skrifum sagnfræðinga en í henni fólst krafan um ,,sögu að neðan”, að
sögð yrði saga fólksins í landinu.83 Ekki er óvarlega ályktað þegar sagt er að þessi þróun hafi haft
áhrif á handritasöfnin og hvernig forstöðumenn þeirra skipulögðu viðfangsefni sín. Ef við víkjum
aftur að handritaskrám Páls Eggerts og hinum fáu sendibréfum til og frá konum í þeim má
hugsanlega rekja viðhorf Páls til handrita almennt til þessara áherslna í fræðaheiminum. Í fyrsta
lagi taldi Páll Eggert bréfin vera varhugaverða heimild og í öðru lagi taldi hann bréf
forystumanna þjóðarinnar einna helst geta komið að einhverju gagni. Þessa viðhorfs gætir víða í
skrifum Páls Eggerts. Sem dæmi má nefna að í ævisögu Jóns Sigurðssonar sem Páll Eggert ritaði
í kringum 1930, kemur fram skýr afstaða hans til sendibréfa sem heimilda:

Illmælgi, þvaður og rógur vellur, sem hroði, út úr miklu þess háttar heimilda. Illgirnin er
oft svo auðsæ, að hvern mann hlýtur að hrylla við, þann er les, þótt fótur sé fyrir sumum
fréttaburðinum. Það er háttur sumra höfunda með öðrum þjóðum að tína fram ýmsar
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Hilma Gunnarsdóttir, ,,Íslenska söguendurskoðunin. Aðferðir og hugmyndir í sagnfræði á áttunda og níunda
áratug tuttugustu aldar.” Frá endurskoðun til upplausnar. Tvær prófritgerðir, einn formáli, þrjú viðtöl, sjö
fræðigreinar, fimm ljósmyndir, einn eftirmáli og nokkrar minningargreinar af vettvangi hugvísinda. Ritstjórar:
Hilma Gunnarsdóttir og Sigurður Gylfi Magnússon (Reykjavík, 2006), bls. 109.
83
Meðal þekktra verka íslenskra sagnfræðinga frá þeim tíma má nefna; Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland.
Einokunarverslun og íslenskt samfélag 1602-1787, (Reykjavík, 1987), Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Family and
Household in Iceland 1801-1930. Studies in the Relationship Between Demographic and Socio-economic
Development, Social Legislation and Family and Household Structures (Uppsölum,1988), Guðmundur
Hálfdánarson, ,,Börn - höfuðstóll fátæklingsins?” Saga 24 (1986), bls. 121-146 og Loftur Guttormsson, Bernska,
ungdómur og uppeldi á einveldisöld. Tilraun til félagslegrar og lýðfræðilegrar greiningar. Ritsafn
Sagnfræðistofnunar 10 (Reykjavík, 1983).
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svívirðingar úr sendibréfum liðinna daga eða einkamál manna, sem þeir hafa birt í
trúnaði, til þess að kitla lesendur; einkum þykir matarbragð að, ef menn komast yfir
ástamál manna, og er ekki örgrannt, að hér á landi sé tekið að votta fyrir þessu sama.
Höfundur þessa rits hefur megnustu óbeit á öllum slíkum frásagnarhætti, enda hefir hann
forðazt að taka nokkuð þess háttar upp í rit þetta. Hver maður á í fylgsnum sínum innst
inni launungarmál, og þó að hann hafi í nauð eða angist trúað vini sínum fyrir slíku
einkamáli og það sé til varðveitt í bréfi, þá er yfir því sú helgi trúnaðar, sem höfundur
þessa rits telur óhæfu að rjúfa, og þann ræktarlausan rannsóknarmann, er það gerir að
nauðsynjalausu, þó að gögnin um það berist upp í hendur honum.84

Sannarlega er hægt að taka undir þau orð Páls Eggerts að í sendibréfum leynist oft viðkvæm
einkamál sem meðhöndla skal af varúð og tillitsemi við þá sem í hlut eiga. Hins vegar skýra
ummælin kannski betur en margt annað af hverju svo fá sendibréf til og frá konum eru skráð í
handritaskrár Páls Eggerts.
Bréf kvenna fjalla oftar en ekki um einkamál fjölskyldunnar þar sem rætt er af tilfinningu
um ástir, gleði og sorgir, heilsufar og bága félagslega stöðu fólks. Erla Hulda Halldórsdóttir
hefur skoðað bréfaskriftir kvenna á 19. öld og segir að í bréfum þeirra megi sjá ákveðnar
vísbendingar um að konur fremur en karlar gefi tilfinningum lausan tauminn.85 „Þær leyfa
sorginni að koma fram og skrifa um hana,“ segir Erla Hulda en hún telur kynferði jafnframt hafa
ráðið nokkru um innihald sendibréfa.86 Hún segir konur fremur en karla hafa skrifað um hið
daglega:
...heilsuna, heimilið og börnin – sögðu fréttir af nágrönnum og ættingjum. Karlar sögðu
frá búskapnum, ræddu landsins gagn og nauðsynjar, frelsi og framfarir, bókmenntir eða
andans málefni (þetta á þó einkum við um presta).87

Hér skiptir þó máli hvaða tengsl voru á milli bréfritara og viðtakanda bréfsins en til að mynda má
ætla að karlar hafi tjáð sig á annan hátt þegar þeir skrifuðu eiginkonum sínum en starfsbræðrum.
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Páll Eggert Ólason, Jón Sigurðsson, V. bindi, bls. 424.
Erla Hulda Halldórsdóttir, „Af bréfaskriftum kvenna á 19. öld.“ Alþýðumenning á Íslandi 1830-1930. Ritað mál,
menntun og félagshreyfingar. Ritstjórar: Ingi Sigurðsson og Loftur Guttormsson (Reykjavík, 2003), bls.259.
86
Erla Hulda Halldórsdóttir, „Af bréfaskriftum kvenna á 19. öld.“ bls. 259.
87
Erla Hulda Halldórsdóttir, „Af bréfaskriftum kvenna á 19. öld.“ bls. 259.
85
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Eiríkur Guðmundsson, sem rannsakað hefur sjálfsævisöguleg skrif Íslendinga á 18. og 19. öld,
segir að bréfaskrif Íslendinga á 19. öld sýni að hver sem er hafi getað tekið til máls og að menn
hafi ekki þurft að fullnægja sérstökum kröfum til að teljast hæfir til þess. Ennfremur segir hann:

Bréfið er í senn vettvangur alþýðufólks og menntamanna, kvenna og karla, án tillits til
þjóðfélagslegrar stöðu þeirra eða skoðana. Um er að ræða óopinbera orðræðu, tveggja
manna tal enda liggur blátt bann við því að annar lesi en viðtakandi.88

Páll Eggert sá hins vegar lítil verðmæti í þessháttar heimildum enda hlutverk handritadeildar
fyrst og fremst að varðveita gögn úr sögu þjóðarinnar sem byggðu á hugsun og gerðum
þjóðþekktra manna. Viðhorf fólks til einkalífins hefur þó breyst í tímans rás – rétt eins og fræðin
hafa tekið stakkaskiptum – og persónulegar heimildir eru nú mikið notaðar í sagnfræðilegum
rannsóknum. Þegar allt kemur til alls er líklega fátt í bréfaskrifum 19. aldar manna sem
hneykslað gæti lesendur dagsins í dag.
Þúsundir sendibréfa frá íslenskum konum eru varðveitt í handritadeild Landsbókasafns en
aðeins lítið brot þeirra hefur verið skráð í handritaskrár safnsins. Mörg dæmi finnast um bréf frá
konum sem hafa jafnvel aldrei verið færð í skrár safnsins þó að þau finnist varðveitt þar. Sum
bréf frá konum höfðu gleymst svo áratugum skipti í geymslum handritadeildar og þegar þau voru
loks færð inn í handritaskrárnar voru konurnar oft ekki nafngreindar sem bréfritarar heldur
aðeins tengdar körlunum í lífi sínu. Að öllum líkindum eru bréf frá konum sem varðveitt eru í
handritadeildinni margfalt fleiri en handritaskrárnar segja til um og skipta jafnvel þúsundum.
Erfitt er hins vegar að fullyrða um þetta nema öllum handritum sem vistuð eru í deildinni sé flett.
Dæmin sýna að margur gullmolinn hefur komið í leitirnar við meðhöndlun heimilda sem ekki var
verið að rannsaka sérstaklega út frá sjónarhóli kvenna. Skýrt dæmi um hirðuleysi gagnvart
sendibréfum kvenna er hvernig skráningu á bréfasafni fjölskyldu Sighvats Grímssonar
Borgfirðings var háttað. Hér á eftir ætla ég að rekja þá sögu til að bregða ljósi á hvernig staðið
var að skráningu handrita í deildinni.
Sighvati Grímssyni Borgfirðingi tilheyrir gríðarlegt safn bréfa sem varðveitt er á
handritadeildinni. Bréfasafnið fyllir ein 10 bindi og er skráð í 3. bindi handritaskráa Páls Eggerts.
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Eiríkur Guðmundsson, Gefðu mér veröldina aftur. Um sjálfsævisöguleg skrif Íslendinga á átjándu og nítjándu öld
með hliðsjón af hugmyndum Michels Foucault. Studia Islandica 55 (Reykjavík, 1998), bls. 98.
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Í skráningu bréfasafnsins eru allir bréfritarar nafngreindir fullu nafni og má því auðveldlega
fletta þeim upp í nafnaskránni. Einu bréfritarar Sighvats sem eru ekki nafngreindir í skráningum
Páls Eggerts eru hans nánasta fjölskylda. Hún er skráð þar á þennan hátt: ,,Sendibréf til Sighvats
Gr. Borgfirðings... Helztu bréfritarar eru: Kona Sighvats, börn og barnabörn (1. bindi).”89 Þetta
1. bindi er stór og þungur kassi, troðfullur af stórmerkilegri fjölskyldusögu Sighvats en
samkvæmt Íslendingabók átti Sighvatur 14 börn með fjórum konum þar af 11 með eiginkonu
sinni Ragnhildi Brynjólfsdóttur.90 Í þessum kassa eru hvorki fleiri né færri en um 400 sendibréf
sem Páli Eggert hefur ekki fundist verðskulda nánari skráningu.
Hluti bréfanna er flokkaður í kassanum og þeim raðað eftir bréfriturum. Utan um helming
þeirra er brúnn pappír sem á stendur á ,,síðari viðbót, óraðað”. Utan um bréfin sem hafa verið
flokkuð er samskonar pappír með sömu rithönd þar sem skráð er nafn bréfritara og hve mörg
bréfin eru. Þar er m.a. bréfabunki merktur Ragnhildi, konu Sighvats, og þrír aðrir merktir sonum
þeirra, þeim Pétri, Kristjáni og Gísla. Einn bréfabunki sem inniheldur 20 bréf er síðan merktur
Njáli, Elíasi, dætrum og barnabörnum. Njáll og Elías, sem voru synir Sighvats, eiga þó aðeins
sex af þeim 20 bréfum sem þarna eru en yfir helmingur bréfanna er skrifaður af dætrum hans,
þeim Önnu Maríu, Sigríði og Margréti. Enn og aftur er ekki hirt um að nafngreina konurnar sem
skrifa bréfin öðruvísi en að þær séu dætur hans.
Annað dæmi um vanskráningu á bréfum kvenna er þegar þau hafa lengi legið í
skjalageymslum Landsbókasafns án þess að vera skráð í handritaskrár safnsins. Þannig var til að
mynda komið fyrir bréfum Birgitte Johnson, eiginkonu Gríms Jónssonar amtmanns, ásamt
bréfum frá systrum Birgitte og móður til Gríms. Bréfin eru um 40 talsins og eru talin hafa komið
frá dóttur Birgitte og Gríms, frú Þóru Melsted. Þóra Melsted var forstöðukona Kvennaskólans í
Reykjavík og eina dóttir Gríms og Birgitte sem ílengdist hér á landi. Hún andaðist árið 1919 og
því ekki ósennilegt að einkaskjöl hennar hafi verið gefin til Landsbókasafnsins eftir hennar dag.91
Trúlega hafa þau verið komin til varðveislu í safnið um það leyti sem Páll Eggert var að skrá
fyrstu þrjú bindi handritaskránna. Einkabréf fjölskyldunnar höfðu því legið óhreyfð í rúm þrjátíu
ár án þess að nokkrum hafi fundist þess virði að skrá þau í handritaskrár safnsins. Þeir Grímur
Helgason og Lárus Blöndal skráðu loks bréfin á sjötta áratugi 20. aldar. En jafnvel þá voru
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bréfritarar einungis skráðir sem kona, tengdamóðir eða annað venslafólk Gríms Jónssonar
amtmanns. Skráningin var með þessum hætti:

Margvísleg brot. Ýmsar hendur. Skrá. 1818-1827. Grímur Jónsson amtmaður. Bréf frá
konu hans (7), tengdamóður (16) og öðru venslafólki dönsku (15).92

Nöfn bréfritaranna finnast þar af leiðandi ekki í nafnaskrá handritaskránna þrátt fyrir að þar séu
varðveitt yfir 40 sendibréf frá fjölskyldu Þóru Melsted. Þau eru hins vegar vandlega falin undir
nafni Gríms Jónssonar, amtmanns.
Í 2. aukabindi handritaskránna, sem kom út árið 1959, má einnig finna drjúgan bunka
bréfa úr fórum Gríms Jónssonar amtmanns sem höfðu legið lengi óskráð í geymslum safnsins.
Þetta eru 83 bréf skrifuð til Gríms á árunum 1813-1847, þar af 62 frá konum.93 Hér virðast
skrásetjarar þó sjá ástæðu til að tilgreina fullt nafn þeirra kvenna sem skrifa Grími og í sviga
tengsl þeirra við sjálfan amtmanninn. Undir dálkinum Ferill í handritaskránni, þar sem rakin er
saga þessa bréfasafns, má sjá að það hefur verið skráð inn í safnið í nóvember 1954. Það hafði þá
legið lengi óskráð í safninu. Sagt er að sennilega hafi það komið úr dánarbúi Páls Melsted
sagnfræðings, eiginmanns Þóru Melsted, en Páll andaðist árið 1910. Í handritaskránni kemur
fram sennileg skýring á því af hverju þessi bréf eru loksins skráð en þar stendur að bréfin hafi
verið notuð í bók Finns Sigmundssonar Húsfreyjan á Bessastöðum sem byggð var á sögu
Ingibjargar Jónsdóttur, systur Gríms amtmanns, en í bréfasafninu voru ein 47 bréf frá Ingibjörgu
til bróður síns. Með útkomu bókarinnar árið 1946 hafa bréfin því loksins ratað inn í handritaskrár
safnsins. Undir þessu sama handritsnúmeri er einnig að finna greinargerð frá eiginkonu Gríms,
Birgitte Cecilie, um fjárreiður hennar, eða eins og segir í handritaskráningu: ,,Regnskab for de
mig af min Mand leverede Penge til belöb 80 Specier.”94
Hér virðist vandlega farið eftir settum reglum um að taka titil handritsins orðrétt upp
þegar það er fært inn í handritaskrána en skrásetjari hirðir þó ekki um að nafngreina höfund
handrits öðruvísi en á þennan máta: ,,Með liggur greinagerð (óárfærð) konu Gríms amtmanns um
fjárreiður hennar.” Eiginkona Gríms, Birgitte Cecilie, er þannig eina manneskjan sem ekki er
nafngreind í skráningunni.
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Enn má nefna dæmi. Árið 1939 fékk Háskóli Íslands veglega gjöf frá Lauru Zeitlmann,
dótturdóttur Konrad Maurer prófessors og málfræðings. Gjöfin innihélt nálægt 100 bréf úr
einkabréfasafni hans þ.á.m. um 80 bréf frá Jóni bókaverði Árnasyni til Konrads. Háskólinn
afhenti Landsbókasafninu bréfasafnið til varðveislu árið 1939 og Páll Eggert skráir það árið 1947
á þennan hátt:

Sendibréf frá Jóni bókaverði Árnasyni til Konráðs Maurers (79), Dr. Guðbrands
Vigfússonar (1), til Maurers frá Chr. Asbjörnsen (2), L.M.Aubert (1), til háskóla Íslands
frá gefanda bréfanna, dótturdóttur Maurers.95

Eini bréfritarinn í safninu sem ekki er nafngreindur heldur kenndur við afa sinn er konan Laura
Zeitlmann, sjálfur gefandi bréfanna.
Það er engu líkara en að sendibréf kvenna hafi fyrst og fremst verið varðveitt með það
fyrir augum að halda utan um sögu karlanna í lífi þeirra. Kvenbréfritarar eru oftast kenndir við
eiginmenn sína eða aðra karlkyns ættingja og ekki nafngreindir sérstaklega í skráningu, jafnvel
þó að nöfn þeirra standi skýrum stöfum á bréfunum sjálfum. Sé leitað eftir sendibréfum
ákveðinna kvenna í handritadeild Landsbókasafnsins er því nauðsynlegt að vera vel að sér í
fjölskyldusögu þeirra þar sem oft og iðulega reynist betur að finna bréf þeirra falin undir nafni
eiginmanna, bræðra, feðra eða jafnvel afa þeirra. Ef fræðimenn samtímans, sem hafa flestir misst
tiltrúnna á hreinni persónusögu, hafa hug á að skrifa um efnisflokkinn Konur koma þeir að nær
algjörlega lokuðum handritaskrám; slíkur flokkur er nefnilega ekki til í skránum. Þetta þýðir að
nær ógjörningur er að nota efni handritadeildarinnar til slíkra rannsókna nema með mikilli
fyrirhöfn og tilkostnaði. Mýmörg dæmi um vanskráningu á sendibréfum kvenna styðja þá
fullyrðingu að varðveisla handrita hafi fyrst og fremst snúist um að halda utan um sögu útvalinna
karla. Út frá þessari fullyrðingu má svo velta fyrir sér hve mörgum bréfum kvenna og öðrum
heimildum tengdum konum hafi hreinlega verið hent eftir að þær bárust handritadeildinni.
Grisjun heimilda er sannarlega eitt af hlutverkum skjalavarða og ég tel mig hafa sýnt fram á að
sú hugmyndafræði sem Páll Eggert og arftakar hans hafa stuðst við hafi ekki skipað konum í
öndvegi. Þeirra líf og sjónarmið hafi bersýnilega þótt litlu máli skipta fyrir sögu þjóðarinnar og
ekki er óvarlega ályktað að handrit tengd konum hafi orðið grisjun að bráð.
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4. Ævisögur kvenna
Þó að ættfræði- og ævisagnahefð Íslendinga byggist á aldagömlum grunni höfðu einungis örfáar
sjálfsævisögur verið gefnar út á Íslandi um aldamótin 1900. Í skrá um útgefin sjálfsbókmenntarit
á Íslandi eftir Moniku Magnúsdóttur er gerð rækileg úttekt á útgefnum sjálfsævisögum,
endurminningaritum og viðtalsbókum frá upphafi slíkrar útgáfu á Íslandi og allt til ársins 2004.
Þar kemur fram að fyrsta sjálfsævisagan hafi verið gefin út á Íslandi árið 187896 og að fyrir
aldamótin 1900 hafi einungis komið út fjórar sjálfsævisögur.97 Á handritadeild
Landsbókasafnsins má hins vegar finna mikinn fjölda ævisöguhandrita sem aldrei hafa verið
gefin út. Þó að sögurnar, sem flestar eru í formi ævisögubrota eða endurminninga, geti varla
fallið undir nútíma skilgreiningu hugtaksins sjálfsævisaga geyma hver og ein þeirra einstakar
minningar um veröld sem var.
Áhugi Íslendinga á hvers kyns persónufróðleik hefur alltaf verið mikill en
íslenskufræðingurinn Magnús Hauksson telur að þann áhuga megi eflaust rekja til fámennis
samfélagsins sem gerir það að verkum að flestir þekkja fjölda fólks víða um land. Ennfremur
segir Magnús í bók sinni um Íslenskar heimildabókmenntir að þessi áhugi Íslendinga á
persónufróðleik sé einstakur og að hvergi erlendis sé magn og vinsældir sagnaþátta í líkingu við
það sem finnist hér á landi.98 Árið 1923 birtist áhugaverð grein í Morgunblaðinu þar sem
Hallgrímur Hallgrímsson, þáverandi forstöðumaður Landsbókasafnsins, gerir grein fyrir ítarlegri
úttekt sinni á hvaða bækur og handrit hafi verið vinsælust til útláns í Landsbókasafni eða til
notkunar á lestrarsal. Rannsókn Hallgríms byggðist á útlánstölum safnsins yfir fjögurra ára
tímabil og gaf því greinagóða mynd af því hvað Íslendingar vildu lesa um á þeim tíma. Þar má
sjá að af handritum voru ættartölurnar mest skoðaðar og vinsælustu bækurnar til notkunar á
lestrarsal voru Þjóðsögur Jóns Árnasonar. Þar næst komu síðan Haukur og Nýjar kvöldvökur,
íslenskt tímarit stútfullt af sagnaþáttum úr sveitinni og ýmiskonar persónufróðleik.
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Landsbókavörður segir ritin orðin svo slitin að hætt hafi þurft að lána þau og af því hafi orðið
hinn mesti harmur á staðnum eins og nærri má geta.99 Um tveimur áratugum síðar má lesa í grein
eftir Finn Sigmundsson, þáverandi landsbókavörð, að „Prestaæfir“ Sighvats Gr. Borgfirðings séu
mest lesna rit Landsbókasafnsins en Finnur segir að nokkur undanfarin ár hafi enginn starfsdagur
í Landsbókasafninu liðið svo að ekki væri beðið um Prestaæfir Sighvats sem aldrei voru þó
prentaðar.100 Þennan áhuga Íslendinga á persónusögu má einnig greinilega merkja á þeim mikla
fjölda sjálfsbókmennta sem varðveittur er og skráður í handritaskrár Landsbókasafnsins.
Undir efnisorðinu mannfræði í efnisskrá yfir fyrstu bindin útskýrir Páll Eggert Ólason
hverskonar handrit hann flokkar sem ævisögur:

Ævisögur (útfararminningar, líkræður, húskveðjur), ættartölur, personalia (að
undanskildum sendibréfum) einstakra manna (þeir sem um er ritað, ætt er rakin til eða
rakin frá, eða personalia varða, eða greindir eru í nefnifalli; þjóðhöfðingjar eða svipaðir
menn eru í XXI. Sagnfræði ).101

Hér má sjá að nánast allt efni þar sem fjallað er um æviatriði einstaklinga flokkast með
ævisögum, allt frá upphöfnum líkræðum til ættartala. Þegar litið er á nöfnin undir flokki
ævisagna sést að nöfn kvenna í handritaskránum eru í miklum minnihluta. Í fyrstu þremur
handritaskránum eru konur um 17% af heildinni. Ef aðeins er tekið saman hversu mörg nöfn eru
skráð í þessum þremur bindum kemur í ljós að í flokki ævisagna eru 744 karlmannsnöfn en 152
kvenmannsnöfn. Flestar ævisögurnar í handritaskránum, að undanskildum ættartölum, eru í
formi einskonar eftirmæla sem samin hafa verið til minningar um látinn ættingja eða vin. Við
nánari athugun má sjá að formið er nokkuð staðlað og í raun sáralítill munur á flestum þessara
heimilda. Fæstar þeirra geta kallast fullburða ævisögur en þær eiga það sameiginlegt að þar eru
allra helstu æviatriði einstaklinga tekin saman í knöppu formi og einskonar helgimyndir birtar af
þeim sem fjallað er um án þess að lesandinn verði nokkru nær um hvernig einstaklingurinn
sjálfur lifði lífi sínu. Í sögunum er oftast að finna ættrakningar og helstu æviatriði, svo sem
upplýsingar um maka, börn og bú og upphafna lýsingu á helstu kostum þess sem skrifað er um.
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Sem dæmi um slíkar ævisögur má nefna „Líf-sögu Mad. Þuríðar sál. Jónsdóttur (1747)“ sem
skrifuð var í kringum 1800:

Hvað þessa guðsvinar, sálugu mad. Þuríðar dagfari og háttsemi viðvíkur, að hún var
hógvær kona og siðprúð í allri umgengni stöðuglynd, trúföst við alla, einkum nauðstadda,
síns æruverðuga egtamanns önnur hönd og hafsins príði, líka sínum kæru börnum hugul
og elskuleg móðir, stundaði ágætlega guðsorð og hafði hans ótta ávallt fyrir augum sér og
sem guðhrætt góðkvendi vottaði hún sig við meiriháttar menn sem minni, frásneydd öllu
veraldar harki, hvar fyrir hún var elskuð af öllum sem til hennar þekktu og við hana
kynntust.102

Í ævisögu Valgerðar Þorgeirsdóttur (1735) sem einnig er skrifuð í kringum 1800, er orðalag
ámóta gildishlaðið. Samkvæmt höfundi ævisögunnar áttu foreldrar Valgerðar ,,...kyn sitt ad rekja
til hofdingja og heiðurlegs folks í marga lidu.”103 Og höfundur skrifar að Valgerður hafi verið;

...gudhrædd, dygdug, trúföst, yðin, þrifin, stjórnsöm, frómlynd og godgjördasöm, einkum
vid þurfandi og fátæka. Hún var sinnar ektamanns æra, hússins prýdi, sveitarsómi og nú
margra harmdauði; vona ég ad engum, sem hana þeikti, þyki ég hérum offrekt mælt
hafa.104

Sú mynd sem hér er dregin upp af konum lýsir vel þeirri ímynd sem var haldið á lofti á
tímabilinu. Sagnfræðingurinn Erla Hulda Halldórsdóttir segir að í Vídalínspostillu, sem var lesin
hér á 18. og 19. öld, og í Arnbjörgu (1780) og Ræðum Hjálmars á Bjargi (1820) megi vel greina
þær kvenímyndir sem haldið var að konum. Þær skyldu vera iðnar, kurteisar, guðhræddar,
ástríkar, nýtnar, blíðlyndar, aumka fátæka og vera undirgefnar.105
Þrátt fyrir að þessar stöðluðu og upphöfnu ævisögur segi okkur lítið um líf kvennanna
geta þær reynst drjúgur efniviður til annarskonar rannsókna á samfélagi fyrri tíma.
Félagssálfræðingurinn Annadís Greta Rúdólfsdóttir nýtti sér til að mynda íslenskar
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minningargreinar í doktorsritgerð sinni um kvenímyndir í íslensku samfélagi. Þar skoðaði hún
hvernig fólk beitir gildishlöðnu orðalagi um upplag og eðli kvenna í minningargreinum.106
Þar sem upphaflegt markmið með gerð gagnasafnsins Konur í handritum var að safna
saman efni með sjálfstjáningu kvenna valdi ég að flokka sérstaklega þau handrit í
ævisöguflokknum þar sem sjálfstjáning kvenna væri í forgrunni. Sárafáar sjálfsævisögur er að
finna í handritaskránum en ekki er gerður greinarmunur á ævisögum og sjálfsævisögum í
efnisyfirliti. Í sjálfri skráningu handritsins er þó oftast tekið fram ef um sjálfsævisögu er að ræða.
Nauðsynlegt reyndist að skipta ævisöguflokknum upp í þrjá efnisflokka og raða handritunum
eftir innihaldslýsingu í handritaskráningunni. Efnisflokkarnir voru eftirfarandi:

Eftirmæli

útfararminning, húskveðjur, líkræður.

Ævisögur

sjálfsævisögur, ævisögur, endurminningar.

Ættartölur

ættartöl.

Eftirmæli og ættartöl eru öll vistuð í síðari grunninum, það er Konur í handritum 3, skáldað og
skrifað um konur og einnig þær ævisögur þar sem sjálfstjáning kvenna er ekki í forgrunni.
Þær sjálfsævisögur sem skráðar eru af konunum sjálfum eða eftir þeim hafðar eru
flokkaðar saman í fyrra gagnasafninu, Konur í handritum 1-2, eiginhandrit og uppskriftir af
verkum kvenna. Aðeins níu slík handrit fundust skráð undir ævisöguflokknum í handritaskrám
Landsbókasafnsins, þar af þrjú handrit af sjálfsævisögu Kristínar Gísladóttur.
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Ævisögur skráðar af konum eða eftir þeim hafðar
Nafn

Handrit

Doret
Kristín Gísladóttir
“
“
Helga Sigurðardóttir
Ingibjörg Hóseasdóttir
Jóna V. Jónsdóttir
Þórunn Sigurðardóttir
Þuríður Hannesdóttir

Lbs 4818
Lbs 4536 4to
Lbs 1128 4to
Lbs 1295 4to
Lbs 363 fol
Lbs 3847 4to
Lbs 4616
Lbs 1935 8vo
Lbs 2607 8vo

Fædd
1797
“
“
1847
1848
1812
1777

Skrifað

fl.

1977
19. öld
1850-1868
1840-1850
1918
1930
20. öld
1880-1905
19. öld

2
2
2
2
1
1
1
2
2

Eins og sjá má hefur nánari skilgreining á ævisöguhandritum fækkað kvenhandritum í flokki
ævisagna umtalsvert. Öll þessi brot segja okkur þó mun meira um hvernig konur raunverulega
lifðu lífi sínu en þau fjölmörgu upphöfnu eftirmæli sem karlar skrifa um konur og varðveitt eru á
handritadeild Landsbókasafnsins. Ennfremur er mikilvægt að hafa í huga að fjöldi varðveittra
ævisöguhandrita endurspeglar ekki endilega hversu margar konur skráðu eða létu skrá sögu sína
á 18. og 19. öld. Hugsanlega hefur varðveislustefna Landsbókasafnsins haft meiri áhrif á hvort
handrit kvenna voru varðveitt og skráð þar sérstaklega. Í áðurnefndri umfjöllun Páls Eggerts um
handritadeildina má til dæmis sjá að honum hefur fundist allt of mikið tekið inn í safnið sem
engin þörf væri á að varðveita. Ennfremur taldi hann margt ónýtt í handritunum og að mörgu
hefði átt að hafna til varðveislu.107 Sigurður Gylfi Magnússon segir ástæðu til að ætla að
hlutfallslega stór hluti lágstéttarfólks á nítjándu öld hafi skilið eftir sig ritaðar heimildir en slíkar
heimildir hafi lengst af verið mjög vannýttar fræðiheimildir bæði hér á landi og erlendis.108Hér á
eftir verður einmitt rakin merkileg varðveislusaga handrita sem innihéldu sjálfstjáningu
alþýðukonu. Sú saga birtir áhugaverða sýn á hvernig frásagnir kvenna voru meðhöndlaðar.

Hér hafa verið færð rök fyrir því að töluverðan fjölda handrita tengdan konum sé að finna á
handritadeild Landsbókasafnsins en að handritin séu á margan hátt hulin sjónum okkar.
Ástæðuna megi fyrst og fremst rekja til skráningarstefnu safnsins sem hefur lengst af miðast við
hina þjóðernislegu umræðu. Handrit kvenna virðast fyrst og fremst hafa verið skráð og varðveitt
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Páll Eggert Ólason, „Landsbókasafnið. Stutt yfirlit.“Árbækur Landsbókasafnsins 1944 (Reykjavík, 1945), bls. 76.
Sigurður Gylfi Magnússon, Fortíðardraumar, bls. 35.

57

með það fyrir augum að halda utan um sögu þjóðþekktra karla sem konurnar tengdust. Sú
flokkunaraðferð hefur til að mynda leitt til þess að íslenskar konur, og þá einkum og sér í lagi
alþýðukonur, eru nánast ósýnilegar í menningarsögu fyrri alda. Ýmist virðast handrit kvenna
hafa verið illa skráð eða algjörlega litið framhjá framlagi þeirra með þeim afleiðingum að
handritin lágu óskráð í safninu svo áratugum skipti. Varðveislustefna Landsbókasafns Íslands
gefur tilefni til að draga í efa að allt það efni sem safninu barst og tengdist konum hafi verið
varðveitt. Þrátt fyrir allt eru fjölmörg handrit sem tengjast konum á handritadeild safnsins,
handrit sem gefa fræðimönnum framtíðarinnar færi á að horfa á þátt kvenna í þjóðarsögunni á
allt annan hátt en áður.
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IV. kafli – Handrit sjálfsævisögu Guðrúnar Ketilsdóttur

Í ritgerðinni hef ég leitast við að afbyggja stöðu handritaskráa handritadeildar Landsbókasafns
með því að benda á nokkur en augljós einkenni þess hvernig skráarvinnan hefur verið unnin,
mest undir handleiðslu Páls Eggerts Ólasonar. Dæmin sem ég hef tekið hafa verið frekar almenns
eðlis, þau hafa sýnt hvernig einstaka handrit kvenna hafa verið sniðgengin, einkum sendibréf,
eða þeim hefur verið vafið í handritavöndla sem flestir hafa verið merktir körlum sem tengjast
lífi þessara kvenna. Dæmin hafa þannig gefið tilefni til að álykta að konur hafi verið sniðgengnar
við skráningu handrita með þeim afleiðingum að erfitt er að nálgast hugarheim þeirra. Ég hef
reynt að benda á í hvers konar umhverfi þessi vinna fór fram, eða hvernig hugmyndaheimur
samtímans mótaði starfið sem þarna var unnið. Nú mun ég greina handritin á annan hátt.
Spyrja má hvaða áhrif starfsumhverfi handritasafna á fyrri hluta 20. aldar hafi haft á
einstaka efnisflokka þeirra? Hvaða þýðingu hefur það haft að efnisflokkurinn konur hafi ekki
beinlínis átt upp á pallborðið hjá þeim sem skópu handritaskrárnar? Rannsókn mín hefur leitt í
ljós að mikið af efni tengdu konum er að finna í handritadeildinni, efni sem er af ýmsu tagi og
býður oft upp á áhugaverða greiningu og sýn á liðna tíð. Ég ætla að taka eitt dæmi sem leiðir í
ljós þessa stöðu handritasafnanna. Jafnframt býð ég upp á leið sem er ætlað að sýna hvað eitt lítið
brot sem varðveist hefur úr fortíðinni og tengist konum getur varpað miklu og skæru ljósi á heim
sem verið hefur okkur lokuð bók.
Ég mun beita aðferðafræði einsögunnar við að greina sögu handrits og leitast við að sýna
með afhjúpandi hætti hvernig „umhverfi textaheildar“ getur leitt okkur fyrir sjónir mikilvæga
þætti sem tengjast handritum og stöðu þeirra í samtímanum. Viðfangsefnið er sjálfsævisaga
Guðrúnar Ketilsdóttur og hvernig karlarnir sem um hana fóru höndum, lifandi og dauða, réðu
ráðum sínum. Ég hygg að þessi handritasaga muni með afgerandi hætti draga fram í dagsljósið
stöðu kvenna í sögunni – hvernig þær hafa verið meðhöndlaðar í heimi fræðanna.
Í ritgerðinni beiti ég aðferðum einsögunnar á sjálfsævisögu Guðrúnar og geri tilraun til að
skoða daglegt líf íslenskrar alþýðukonu á 18. og 19. öld og hvernig það hafði áhrif á sjálfsmynd
hennar. Ég einbeiti mér að texta sjálfsævisögunnar og reyni að staðsetja Guðrúnu í tíma og rúmi,
allt frá fæðingu til dauða. Opinberar heimildir, eins og sóknarmannatöl, prestþjónustubækur,
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gögn sýslumanna og hreppsnefnda, auk hverskyns ættfræði- og byggðasögurita, eru ómetanleg
hjálpartæki þegar unnið er með jafn takmarkað textabrot og ævisögu Guðrúnar. Með þessari
einsögulegu nálgun er hægt að opna örlítinn glugga inn í þá veröld sem 18. aldar konan Guðrún
Ketilsdóttir lifði og hrærðist í og skilja betur hvaða mann hún hafði að geyma.
Nú má spyrja: Er hægt að skilgreina manninn út frá persónulegri tjáningu hans? Ef svo er,
skiptir þá magn eða umfang textans einhverju máli? Geta takmörkuð textabrot eins og
sjálfsævisaga Guðrúnar sagt eitthvað um þann sem skrifar eða segir frá? Hvers virði er stakur
texti sem varðveist hefur frá liðnum öldum? Hversu góður spegill á fortíðina eru textabrot? Hvað
þurfa fræðimenn að hafa í höndunum til þess að geta sagt eitthvað merkingarbært um liðna tíð?
Skiptir máli í hvaða búningi við fáum efniviðinn? Hér er vísað í mikilvægi varðveislusögunnar
sem er lykillinn að rannsókn minni. Allt eru þetta grundvallarspurningar sem tengjast stöðu
kvenna í fræðunum og því hvaða áhrif „flokkunarkerfi“ samfélagsins hefur haft á hugmyndir
samtímamanna um mikilvægi þeirra.
Sigurður Gylfi Magnússon segir í bók sinni Fortíðardraumar að heimildir á borð við
sendibréf, endurminningar og kveðskap megi flokka sem sjálfsbókmenntir, þ.e.
sjálfsævisögulegan texta. Hann bætir við: „Þessar heimildir eru vegvísir að sjálfi einstaklingsins,
hvernig það verður til og hvaða þættir eru mikilvægir í mótun þess.“109 Þeir fræðimenn sem
fjallað hafa um sjálfið í skrifuðum heimildum eru m.a. Sigurður Gylfi Magnússon í bókum sínum
Fortíðardraumar og Sjálfssögur, Eiríkur Guðmundsson í bókinni Gefðu mér veröldina aftur,
Erla Hulda Halldórsdóttir í M.A.- ritgerð sinni, „Þú hefðir átt að verða drengur í brók, konur í
sveitasamfélagi 19. aldar“ og Sigríður Matthíasdóttir í doktorsritgerð sinni, Hinn sanni
Íslendingur.110 Ég mun í fyrsta lagi skoða hugmyndir fræðimanna um sjálfið og í öðru lagi
hvernig þeir hafa rætt kynjahugtakið. Ég leitast við að bera hugmyndir þeirra saman við myndina
sem ég finn í handritunum.
Ég tel að í þessu rannsóknarefni mínu leynist ákveðið tækifæri til að ræða hvernig
sjálfsmynd verður til – hvaða aðstæður hafa fyrst og fremst áhrif á fólk? Fyrst má því spyrja:
Hvernig verður sjálfið til? Hvað voru konur á 19. öld að gera þegar þær tjáðu sig um líf sitt? Er
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hægt að ganga að því sem vísu að það sama hafi vakað fyrir fólki með sjálfstjáningu sinni á 19.
öld og þeirri tuttugustu?

1. Að „finna“ handrit
Haustið 2004 áttum við Kári Bjarnason saman fund á handritadeild Landsbókasafnsins. Kári var
þá starfsmaður á handritadeildinni og hafði í nokkur ár safnað saman efni úr handritum sem
geymdi ýmiskonar sjálfstjáningu fólks.111 Fyrir fundinn hafði ég sagt Kára frá áhuga mínum á
slíku efni og að ég myndi gjarnan þiggja ráðleggingar frá honum um hvar og hvernig ég ætti að
leita að því á handritadeildinni. Kári mætti á þennan fund með margra blaðsíðna skrá sem hann
rétti mér og sagði að ég gæti byrjað á þessu og að hann skyldi síðan hjálpa mér af stað. Í skránni
var að finna ýmiskonar efni frá konum sem hann hafði tekið saman með það markmið í huga að
safna sjálfslýsingum. Hann tók það skýrt fram að þetta væru einungis drög og hann væri þess
fullviss að það væri margfalt fleira varðveitt í handritadeildinni eftir konur.
Eftir ýmsar góðar ráðleggingar um leit í handritaskránum og hvar helst væri að finna efni
tengt sjálfstjáningu kvenna ákvað ég að hefjast handa. Ég valdi að fara fyrst í gegnum handrit úr
skrá Kára þar sem hún hafði að geyma fjölmörg spennandi handrit tengd konum. Mér kom á
óvart hversu mikið virtist varðveitt af ævisögum kvenna samkvæmt skránni og ákvað því að
skoða fyrst öll handrit þar sem sérstaklega kom fram að um ævisögu væri að ræða. Eftir
töluverða vinnu við að komast í gegnum illskiljanlega fljótaskrift komst ég að því að flestar
þessar ævisögur voru skrifaðar af körlum og aðeins í örfáum þeirra var að finna einhverja
sjálfstjáningu frá konum. Eflaust er skýringuna að finna í víðri skilgreiningu Páls Eggerts
Ólasonar á hugtakinu ævisaga í flokkunarkerfi handritaskránna en þar eru útfararminningar,
líkræður og jafnvel ættartölur flokkaðar með ævisögum eins og áður hefur komið fram. Á
listanum frá Kára var megnið af efninu sem skráð var sem ævisögur því aðeins stöðluð eftirmæli
og gildishlaðnar líkræður um konur. Þrátt fyrir að slíkar heimildir gefi tækifæri til að skoða
konur í ákveðnum samfélagsspegli var þetta ekki efni sem ég leitaði eftir.
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Á lista Kára var þó eitt handrit sem vakti athygli mína. Handritið var skráð á þennan hátt:
„Guðrún suða Ketilsdóttir - ævisaga.“ Það má segja að það hafi verið ólýsanleg tilfinning að lesa
sjálfsævisögu Guðrúnar í fyrsta skipti. Aldrei fannst mér ég hafa fundið eins sterkt fyrir
fortíðinni og þá. Handritið sem skrifað var á miðri 19. öld kom úr fórum Þorsteins Þorsteinssonar
frá Upsum í Eyjafirðinum og hafði hann sjálfur skrifað söguna. Undir titilinn Æfisaga Guðrúnar
Ketilsdóttur hafði Þorsteinn skrifað ,,af henni sjálfri sögð. og orðrett skrifuð.“112 Ég var svo
uppnumin af frásögninni að ég ímyndaði mér að Guðrún sjálf hefði kannski snert handritið á
meðan Þorsteinn var að skrifa það. Frásögnin var svo lifandi og orðalagið fornt að það var engu
líkara en maður sæti á baðstofuloftinu hjá Þorsteini á Upsum og hlustaði á Guðrúnu segja honum
lífssögu sína. Þegar ég hafði lokið lestri handritsins sá ég hins vegar í athugasemd aftast að
Þorsteinn hafði skrifað söguna upp eftir öðru handriti í Eyjafirðinum.
Ég ljósritaði handritið og fór með það á skrifstofu mína í ReykjavíkurAkademíunni þar
sem ég ætlaði að rannsaka það frekar. Leiðbeinandi minn, Sigurður Gylfi Magnússon, kom þá að
tali við mig og sagðist vera með sendingu til mín frá Viðari Hreinssyni, bókmenntafræðingi og
framkvæmdastjóra ReykjavíkurAkrademíunnar. Viðar hafði heyrt af áhuga mínum á
sjálfstjáningu kvenna í handritum og vildi endilega að ég kynntist þessari áhugaverðu konu sem
virtist hafði látið skrá ævisögu sína á 19. öld. Handritið reyndist vera ljósrit með uppskrift
Þorsteins á Upsum af sömu sjálfsævisögunni. Síðar í sömu vikunni átti ég spjall við
sagnfræðinginn Davíð Ólafsson sem þá hafði aðstöðu í næsta herbergi við mig í
ReykjavíkurAkademíunni. Hann var þá nýbyrjaður á doktorsritgerð sinni um
alþýðufræðimanninn Sighvat Grímsson Borgfirðing. Ég sagði honum frá þessu merkilega
handriti sem ég hafði fundið. Það kom í ljós að Davíð átti einnig til ljósrit af sjálfsævisögu
Guðrúnar og hafði jafnvel einhvern tímann ætlað að skoða hana frekar en aldrei gefist tími til
þess. Honum fannst því tilvalið að ég fengi ljósritið í hendur en það reyndist vera önnur og
jafnvel ítarlegri uppskrift af sjálfsævisögu Guðrúnar. Þannig hafði saga þessarar konu borist mér
úr þremur áttum á aðeins örfáum dögum. Fyrst af lista Kára Bjarnasonar og síðar í ljósritum
Viðars Hreinssonar og Davíðs Ólafssonar. Mér fannst þetta einkennileg tilviljun og ákvað strax
að hella mér út í að rannsaka söguna frekar.
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Í stuttu máli fjallar sjálfsævisaga Guðrúnar á opinskáan hátt um líf hennar í Eyjafirðinum
og erfitt hjónaband með ótrúum eiginmanni. Hún nafngreinir marga af samferðamönnum sínum
og ber sumum þeirra afar illa söguna en margir þeirra rændu eignum Guðrúnar eða beittu hana
órétti á einn eða annan hátt. Frásögnin er full af skemmtilegum orðatiltækjum og einlægar
lýsingar Guðrúnar á sjálfri sér og fólkinu í kringum hana er ómetanleg heimild. Þarna stígur 18.
aldar alþýðukona sjálf fram og tjáir sig um sitt eigið líf.
Síðar kom í ljós að sjálfsævisaga Guðrúnar er varðveitt í þremur uppskriftum í
handritaskrám Landsbókasafnsins en í efnisyfirliti þeirra er hún flokkuð sem þjóðlegur
fróðleikur, undir nafninu Guðrún suða Ketilsdóttir. Í öllum þremur handritunum kemur þó
skilmerkilega fram í titlinum að um ævisögu sé að ræða. Eins og áður hefur komið fram var
sjálfsævisaga Guðrúnar fyrst gefin út í bókinni Grímu I. árið 1929 þar sem hún er flokkuð sem
kímnisaga af flóni.113
Í þessum kafla verða skoðuð öll þrjú handritin af sjálfsævisögu Guðrúnar Ketilsdóttur auk
prentaðrar útgáfu sögunnar í Grímu. Farið verður yfir varðveislusögu handritanna og skoðað
hvað handritsgerðin segir okkur um menningarheiminn sem mótaði það og síðar varðveitti. Hér
verður beitt rannsóknartækninni „umhverfi textaheildar“ sem rætt var um hér að framan. Auk
þess að skoða hvernig sjálfsævisagan hefur varðveist í tímans rás verður sérstaklega hugað að
hvernig skráningar- og flokkunarkerfi handritadeildar hefur umbreytt efnisinnihaldi allra þriggja
handritanna af sögunni. Einnig verða handritin rannsökuð gaumgæfilega og þau borin saman við
prentuðu útgáfuna sem birtist í Grímu. Höfundar handritanna og útgáfunnar í Grímu verða
kynntir sérstaklega og innbyrðis tengsl þeirra rædd lítillega. Ég mun skoða ytri umgjörð
handritanna, svo sem rithöndina og skítinn á blaðsíðunum – eða það sem á stundum hefur verið
nefnt fingraför fortíðarinnar – og uppsetningu handritsins og varðveislu þess. Einnig ber ég
saman orðræðuna sem þar er að finna: Orðalag, stafsetningu, áhersluatriði í texta af ýmsu tagi
auk annarskonar frágangs á texta. Með því að greina þannig allt textaumhverfi handritanna er
mögulegt að varpa ljósi á þann menningarheim sem mótaði þau og síðar varðveitti.
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2. Varðveislusaga
Handritin þrjú af sjálfsævisögu Guðrúnar voru í eigu Hins íslenska bókmenntafélags áður en
Landsbókasafnið keypti handritasafn félagsins árið 1901.114 Handritin eru skráð á 19. öld en tvö
þeirra, ÍB 883 8vo og ÍB 438 4to, hafði bókmenntafélagið fengið frá Jóni Borgfirðingi,
lögregluþjóni og bóka- og fræðimanni. Jón Jónsson Borgfirðingur var einn af þessum ötulu
alþýðufræðimönnum sem safnaði handritum alla sína ævi. Í handritaskrám Landsbókasafnsins
má sjá að vel á fimmta hundrað handritsnúmer hafa komið úr eigu hans. Rétt eins og Sighvatur
Borgfirðingur kenndi Jón sig við Borgarfjörð þar sem hann var borinn og barnfæddur en saman
deildu þeir félagar óbilandi áhuga á handritum. Það er athyglisvert að tvö eintök af sjálfsævisögu
Guðrúnar hafi verið í eigu eins og sama mannsins. Hvernig stóð á þessum áhuga hans á örlögum
vinnukonu úr eyfirskri sveit? Jón hafði reyndar sjálfur búið um tíma í Eyjafirðinum en eflaust var
það frásögnin sjálf sem vakti áhuga fræðimannsins. Raunsæ lýsing Guðrúnar á lífskjörum
vinnufólks og óbilandi kjarkur hennar til að takast á við erfiðar aðstæður í lífi sínu hefur að
öllum líkindum höfðað sterkt til Jóns Borgfirðings sem sjálfur hafði alist upp hjá vandalausum.
Opinskáar lýsingar Guðrúnar á samferðafólki sínu hafa einnig vakið áhuga Jóns á sögunni enda
margar þeirra beinskeyttar og afar skondnar. Líklega fannst honum þó mikilvægast af öllu að
varðveita frásögnina þar sem hún lýsti svo vel þeim lífskjörum sem stór hluti landsmanna á
þessum tíma þekkti af eigin raun.115
Jón Borgfirðingur fæddist árið 1826 á Hvanneyri í Andakílshrepp. Hann var sonur
einstæðrar móður sem hét Guðríður Jónsdóttir (1793) og var vinnukona þar í sveit. Samkvæmt
Íslendingabók var faðir hans Jón Hallgrímsson Bachmann (1775), þá giftur maður og prestur í
Hestþingum í Borgarfirði eða til ársins 1830 er hann missti embættið vegna hórdómsbrots. 116
Sökum erfiðra aðstæðna var móðir Jóns tilneydd að sjá á eftir honum ungum í fóstur og ólst hann
upp á kotbýli í Borgarfirðinum á kostnað hreppsins.117 Í reikningum sveitarinnar var hann
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Páll Eggert Ólason, Skrá um handritasöfn Landsbókasafnsins, III. bindi, bls. VI.
Í bókinni Vinnuhjú á 19. öld segir höfundur ráðningartíma vinnuhjúa venjulega hafa verið eitt ár í senn og að
vinnuhjú hafi verið ofurseld nær ótakmörkuðu valdi húsbænda sinna. Guðmundur Jónsson, Vinnuhjú á 19. öld,
(Reykjavík 1981), bls. 14-15. Ennfremur kemur fram í bókinni Upp er boðið Ísaland að vinnuhjúastéttinn á Íslandi
hafi verið á milli 18,4% til 26,6% af heildarmannfjöldanum á 18. og 19. öld, Gísli Gunnarsson, Upp er boðið
Ísaland, bls. 35.
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Sjá heimasíðu Íslendingabókar: http://www.islendingabok.is
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Jón Borgfirðingur, “Úr blöðum Jóns Borgfirðings.” Menn og minjar 1, Finnur Sigmundsson tók saman.
(Reykjavík, 1946), bls. 9-11.
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kallaður ,,Jón föðurlausi” þar sem enginn hafði viljað gangast við honum.118 Síðar var hann
vinnumaður á ýmsum bæjum í Borgarfirði. Árið 1854 flutti Jón norður, þrítugur að aldri, og
lærði bókband hjá Erlendi Ólafssyni í Kaupangi í Eyjafirði. Hann varð ástfanginn af
vinnukonunni á bænum en hún hét Anna Guðrún Eiríksdóttir og varð síðar eiginkona hans.119
Rétt eins og Jón hafði Anna Guðrún allt frá unga aldri flækst á milli bæja í vinnumennsku en
foreldrar hennar höfðu skilið þegar hún var aðeins níu ára gömul og var hún þá send í fóstur til
vandalausra. Jón Borgfirðingur og Anna Guðrún giftu sig árið 1856 og settust að á Akureyri þar
sem þau bjuggu næstu tíu árin.120
Jón Borgfirðingur stóð lengi í bréfaskriftum við Jón Sigurðsson forseta og sinnti ýmsum
rannsóknum fyrir hann121 en mörg handrit úr fórum Jóns Borgfirðings komust í eigu Hins
íslenska bókmenntafélags. Meðal annars þau tvö sem innihéldu uppskrift af sjálfsævisögu
Guðrúnar Ketilsdóttur. Þegar síðan Landsbókasafnið keypti handritasafn bókmenntafélagsins
komust öll þrjú eintökin af sjálfsævisögu Guðrúnar í eigu handritadeildar. Ákvörðun um hvort
lífssaga umkomulausrar vinnukonu skyldi varðveitt þar í þremur eintökum, átti þó eftir að vefjast
fyrir forsvarsmönnum safnsins. Líklega hefur þó verið erfitt að hafna „ómerkari“ handritum sem
fundust þar innan um, eða þeim sem Páll Eggert nefndi ,,ónýt handrit”122. Um handrit Jóns
Borgfirðings hafði Páll Eggert meðal annars þetta að segja: „Það, sem Jón Borgfirðingur safnaði,
er að vísu flest ruslkennt, en sýndi þó áhuga hans og góðan vilja.“ 123 Í skráningu Páls Eggerts á
sjálfsævisöguhandritum Guðrúnar Ketilsdóttur má greina þetta sama viðhorf en fyrsta handritið
er skráð í annað bindi handritaskránna árið 1932. Það er handrit Geirs Vigfússonar, fræðimanns
og skálds úr Eyjafirði, ÍB 438 4to. Eins og vera ber færir Páll Eggert inn upplýsingar um stærð,
skráningartíma og efnisinnihald handritsins og nefnir að auki nokkra kvæðahöfunda og einstaka
uppskriftir. Sjá má að Páll Eggert flokkar sjálfsævisögu Guðrúnar sem kímilegan samsetning og
setur orðið ævisaga eingöngu í sviga afan við nafn hennar:
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Sigrún Sigurðardóttir, Elskulega móðir mín, systir, bróðir, faðir og sonur. Fjölskyldubréf frá 19. öld. Sigrún
Sigurðardóttir tók saman. Ritstjórar: Kári Bjarnason og Sigurður Gylfi Magnússon. Sýnisbók Íslenskrar
alþýðumenningar 3 (Reykjavík, 1999), bls. 238.
119
Jón Borgfirðingur, “Úr blöðum Jóns Borgfirðings.“ bls. 25-26.
120
Sigrún Sigurðardóttir, Elskuleg móðir mín, bls. 13-15.
121
Sigrún Sigurðardóttir, Elskuleg móðir mín, bls. 14.
122
Páll Eggert Ólason, „Landsbókasafnið. Stutt yfirlit.“ bls. 76.
123
Páll Eggert Ólason, „Landsbókasafnið. Stutt yfirlit.“ bls. 65.
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ÍB. 438, 4to. Margvísleg brot. 78 bls, Ein hönd. Skr. ca. 1870.
Tækifærisvísur, gamankvæði og kímilegr samsetningr m.h. Geirs Vigfússonar.
Nafngreindir kvæðahöfundar: Sölvi Helgason, Guðmundur Magnússon, Jón Jónsson á
Munkaþverá, Benedikt Benediktsson, Hallgrímur Jónsson, Davíð Gottskálksson, Sigfús
Jónsson, síra Jón Jónsson á Möðrufelli, Guðný Jónsdóttir frá Grenjaðarstöðum, Jónas
Jónsson frá Sigluvík, Bauna-Þorsteinn, Daði Níelsson.
Kímisögur: Sveinn á Þröm (líkræða), Guðrún suða Ketilsdóttir (ævisaga).
Ferill. ÍB. 438-9, 4to., frá Jóni Borgfirðingi.124

Ýmislegt athyglisvert kemur í ljós þegar skráning Páls Eggerts á sjálfsævisögu Guðrúnar er borin
saman við sjálfann titilinn á handriti Geirs Vigfússonar. Titillinn hljómar á þessa leið: „Æfisaga
Guðrúnar Ketilsdóttur, auknefnd Suða. Af henni sjálfri sögð og af ýmsum samansett í eitt.“125
Í formála þriðja bindis handritaskránna, sem kom út árið 1935, fjallar Páll Eggert um þær
vinnureglur sem hann hafi tamið sér þegar hann skráir handrit. Þar staðhæfir hann meðal annars
að þegar hann lýsi efni handritsins séu; „... vitanlega, eftir því sem unnt er, teknar upp fyrirsagnir
þaðan, enda er sá þáttr á ábyrgð sjálfs handritsins, sem vera ber, þótt fyrir komi, að ekki sé rétt
hermt í handritinu sjálfu.“126 Þegar kemur að sjálfsævisögu Guðrúnar virðist þeirri góðu
vinnureglu ekki fylgt. Handritinu hefur verið gefinn nýr titill sem algjörlega umbreytir innihaldi
þess. Óhætt er að fullyrða að með gildishlaðinni lýsingu sé rýrð kastað á annars góða heimild.
Í þriðja bindi Handritaskráa Páls Eggerts er að finna annað handrit sjálfsævisögunnar.
Það hafði upphaflega einnig komið úr safni Jóns Borgfirðings og hefur númerið ÍB 883 8vo.
Ekki hefur tekist að finna skrifara handritsins en Páll Eggert segir það skráð ca. 1850-70 og að
hann greini í því tvær ólíkar rithendur. Í handritinu má meðal annars finna ýmis kvæði og hefur
Páll Eggert nafngreint nokkra höfunda þeirra í skráningunni. Aftast er að finna fyrirsögn sem að
þessu sinni er orðrétt tekin úr titli handritsins: „Æfisaga Guðrúnar Kjetilsdóttur.“127
Þriðja handritið af sjálfsævisögu Guðrúnar er einnig skráð í þriðja bindi Handritaskráa
Páls Eggerts og hefur númerið ÍB 841 8vo. Það er uppskrift Þorsteins Þorsteinssonar á Upsum og
segir Páll Eggert að handritið sé skrifað á 18. öld en mest af efni þess sé þó frá 19. öld. Páll
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Páll Eggert Ólason, Skrá um handritasöfn Landsbókasafnsins, II. bindi, (Reykjavík, 1927-1932), bls. 828.
ÍB 438 4to - „Margvísleg brot m.h. Geirs Vigfússonar.”
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Páll Eggert Ólason, Skrá um handritasöfn Landsbókasafnsins, III. bindi, bls. IX.
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Páll Eggert Ólason, Skrá um handritasöfn Landsbókasafnsins, III. bindi, bls. 190.
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Eggert segir handritið vera samtíning sem Þorsteinn hafi safnað og að sumt sé með hans hendi. 128
Hér er t.a.m. að finna ,,Krukks Spá”, ,,Vedráttu Far Frá 1800-1853”, ættartölur, jarðamat,
þjóðsögur, þulur og gátur, kveðskap, viðskiptabækur Þorsteins á Upsum auk sjálfsævisögu
Guðrúnar Ketilsdóttur sem Páll Eggert skráir á eftirfarandi hátt: „Æfi Saga Guðrúnar Kétilsdottir
(!) Af henni sjálfri sögð og orðrett skrifuð.“129 Hér er titill handritsins tekinn stafréttur upp að
undanskildu upphrópunarmerki sem Páll Eggert setur í sviga aftan við. Þess háttar greinamerking
er gjarnan notuð á eftir málsgrein til að koma til skila fögnuði, undrun eða jafnvel
fyrirlitningu.130 Við fyrstu sýn virðist erfitt að meta hvað Páll Eggert hefur haft í huga með slíkri
greinamerkingu. Var hann að gera athugasemd við beygingu föðurnafnsins sem honum fannst
eiga að vera Ketilsdóttur í eignafalli? Eða var hann kannski svona undrandi yfir því að finna
sjálfsævisögu eftir konu frá 19. öld? Erfitt er að skera úr hvort eigi við Pál Eggert í þessu tilviki.
Frekari rannsókna væri þörf á starfsháttum hans. Leiða má líkum að því að hann hafi hvorki
ætlað að koma til skila undrun eða fögnuði enda upphrópunarmerki oftast notuð sem háðsmerki
ef þau eru sett innan sviga.131 Hugsanlega vildi Páll Eggert senda lesendum sínum þau skilaboð
að hér væri á ferðinni eitthvað sem varla risi undir nafni. Í efnisyfirliti Handritaskránna má líka
sjá að Páll Eggert hefur þurrkað út úr titlinum orðið ævisaga.
Handrit sjálfsævisögunnar er að finna í fyrstu stofnskrám Handritaskránna. Eftir útgáfu
þeirra tók Páll Eggert saman í sérstakt bindi gríðarmikla efnis- og nafnaskrá yfir allt efnið í
þessum þremur bindum eins og greint hefur verið frá. Í skránni er hægt að leita undir
fjöldamörgum efnisflokkum og efninu hefur verið skipulega raðað eftir ákveðnu kerfi til að
auðvelda leitina. Lýsandi titill handritsins af sjálfsævisögu Guðrúnar gefur til kynna að eðlilegast
væri að leita að því undir flokki ævisagna. Söguna er þó ekki að finna undir þeim efnisflokki,
heldur hefur hún verið skráð undir flokknum Þjóðtrú og alþýðleg fræði. Í þeim flokki má meðal
annars finna álfa- og draugasögur, ýmislegt tengt galdratrú, skrímslum og öðrum hindurvitnum
auk sjálfsævisögu Guðrúnar sem Páll Eggert skráir á eftirfarandi hátt: „Guðrún Ketilsdóttir
suða.“132 Páll Eggert hefur þurrkað út orðið ævisaga úr titli handritsins en gefið Guðrúnu
uppnefnið suða sem þó var aðeins var að finna í einu af þremur handritum sjálfsævisögunnar.
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Páll Eggert Ólason, Skrá um handritasöfn Landsbókasafnsins, III. bindi, bls. 182-183.
Páll Eggert Ólason, Skrá um handritasöfn Landsbókasafnsins, III. bindi, bls. 183.
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Hugsanlega hefur uppnefnið passað betur en ævisaga þar sem ætlunin var að flokka Guðrúnu
með sögum af skrímslum og draugum. Í nafnaskránni má síðan finna sömu skráninguna, þ.e.
Guðrún Ketilsdóttir suða. Sjálfsævisagan er þannig rækilega skilgreind í Handritaskrám
Landsbókasafnsins sem gamansaga af flóni og allt gert til að draga fjöður yfir að um
sjálfsævisögu sé að ræða.
Á þeim tíma þegar Handritaskrár Páls Eggerts komu út var gríðarlega mikið gefið út af
hvers kyns sögum og fróðleik úr sveitinni sem fólk þyrsti í að lesa. Má þar til dæmis nefna
Íslenskar þjóðsögur og ævintýri, eftir Jón Árnason, Nýjar kvöldvökur, Syrpu, Iðunni, Gráskinnu,
Blöndu og Grímu.133 Hið síðastnefnda var tímarit sem gefið var út á Akureyri á árunum 1929-50
og kom út í 25 heftum. Efnið var að mestu leyti safn þjóðlegra fræða sem Þorsteinn M. Jónsson
gaf út í samstarfi við Odd Björnsson og fræðimanninn Jónas Rafnar. Í fyrsta bindi, árið 1929, er
að finna sjálfsævisögu Guðrúnar með ítarlegum formála eftir Jónas Rafnar.134

3. Útgáfa Jónasar Rafnar
Jónas Rafnar fæddist árið 1887 og var sonur Jónasar Jónssonar, prests og fræðimanns frá
Hrafnagili í Eyjafjarðarsveit. Jónas ólst upp hjá foreldrum sínum að Hrafnagili þar sem faðir
hans var prestur. Síðar tók hann, ásamt systkinum sínum, upp ættarnafnið Rafnar sem dregið var
af æskuheimili þeirra, Hrafnagili. Jónas sérhæfði sig í berklalækningum og var yfirlæknir á
Berklahælinu í Kristnesi í Eyjafirði frá stofnun þess árið 1927 og allt fram til ársins 1956.135
Jónas Rafnar gaf út og þýddi tugi bóka á ævi sinni en auk þess kom hann að útgáfu fjöldamargra
bóka og tímarita af sagnfræðilegum toga.136
Í fyrsta bindi Grímu kom sjálfsævisaga Guðrúnar Ketilsdóttur út í fyrsta sinn á prenti.
Árið 1965 voru fyrstu 5 bindi tímaritsins síðan bundin inn saman og endurútgefin af Þorsteini M.
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Árið 1923 segir Landsbókavörður Hallgrímur Hallgrímsson að Þjóðsögur Jóns Árnasonar séu mest lesna rit á
safninu og hafi verið lánaðar á hverjum degi. Þar næst koma m.a. Nýjar kvöldvökur sem séu svo mikið lesnar að hætt
hafi verið að lána þær út. Hallgrímur Hallgrímsson, Landsbókasafn Íslands, Morgunblaðið, 10. árg., 118 tbl.
Laugardagurinn 24. mars 1923.
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Gríma, Þjóðsögur, bls. 71-72.
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Minjasafnsins á Akureyri, Þjóðminjasafns Íslands og Félags þjóðfræðinga.
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Sú þrá að þekkja og nema..., Jónas Jónasson frá Hrafnagili.
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Jónssyni undir nafninu Gríma hin nýja. Aftast í þeirri útgáfu er að finna ítarlegt yfirlit yfir efni
allra fimm bindanna þar sem sögurnar eru flokkaðar eftir umfjöllunarefni. Þar er sjálfsævisaga
Guðrúnar skráð undir efnisorðinu Kímnisögur en vegna fjölda slíkra sagna í bókinni eru
kímnisögurnar flokkaðar sérstaklega eftir innihaldi. Sjálfsævisögu Guðrúnar er skipað niður með
gamansögum af bjánum, í sérstökum kafla með yfirskriftinni Flónska.137
Jónas Rafnar skrifar formála að þessu endurútgefna bindi Grímu þar sem meðal annars er
gerð grein fyrir höfundum sagnanna og hvernig staðið var að flokkun þeirra í efnisyfirliti. Þar
kemur fram að Þorsteinn M. Jónsson hafi samið efnisyfirlit og annast flokkun sagnanna og
byggði að mestu leyti á kerfi sem Jón Árnason notaði í sínu þjóðsagnasafni. Um flokk
kímnisagna segir Þorsteinn meðal annars:

Í fimmta og síðasta flokkinn set ég kímnisögurnar. Flestar sögurnar hef ég skrifað undir
prentun, fært margar þeirra til betra máls, stytt sumar að mun, en bætt nokkru inn í sumar,
sérstaklega ártölum og öðru því, sem gat tímabundið viðburðina eða verið efninu að öðru
leyti til skýringar. Vona ég að skrásetjurum þyki ég ekki hafa með því lýtt verk þeirra. 138

Sjálfsævisaga Guðrúnar í hinni nýju útgáfu virðist hins vegar vera nákvæm endurgerð af sögunni
sem birtist í 1. bindinu. Þetta staðfestir að Jónas hefur upphaflega búið hana til prentunar. Í sama
formála segir Jónas að Þorsteinn M. Jónsson hafi gert skrá yfir nöfn skrásetjara og
frásagnarmanna sagnanna í bókinni. Á þeim lista er Sigfús Jónsson, hreppstjóri á SyðraLaugalandi í Eyjafirði, sagður eiga eina sögu í bókinni og er það Ævisaga Guðrúnar
Ketilsdóttur.139 Í neðanmálsgrein að sjálfsævisögu Guðrúnar í 1. bindi Grímu segir Jónas einmitt
að það sé Sigfúsi að þakka að ævisagan hafi verið skrásett.140 Á handritadeildinni er að finna
gríðarmikið efni úr fórum Sigfúsar Jónssonar en því miður hefur ekki tekist að finna þar
handritið af sjálfsævisögu Guðrúnar.141
Í formála sem Jónas skrifar við sjálfsævisögu Guðrúnar í Grímu virðist hann búa yfir
ýmsum upplýsingum um persónuleika hennar en þar segir meðal annars:
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Gríma hin nýja; safn þjóðlegra fræða íslenzkra, Þorsteinn M. Jónsson gaf út (Reykjavík, 1964-1965).
Jónas Rafnar, „formáli.“ Gríma hin nýja; safn þjóðlegra fræða íslenzkra, bls. XV.
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Gríma. Þjóðsögur, bls. 75, neðanmálsgrein.
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Guðrún Ketilsdóttir, sem venjulega var kölluð Gunna ,,suða”, dó í desember árið 1842 á
84. aldursári. Síðustu árin var hún á flækingi um Öngulsstaðahrepp. Gunna var
símasandi, hvar sem hún var stödd; þegar hún var ein á gangi á milli bæja, talaði hún við
sjálfa sig, svo að suðan heyrðist langar leiðir. Í ákafa sínum að tala slengdi hún öllu
saman í einn hrærigraut, svo að erfitt var að fylgjast með efninu; ber ævisagan þess
glögglega vottinn.142

Jónas gerir ítarlega tilraun til að útskýra viðurnefni Guðrúnar og gengur jafnvel enn lengra og
uppnefnir hana ,,Gunnu suðu”. Hugsanlega er hér komin skýring á viðurnefninu í handriti Geirs
Vigfússonar enda algengt hér áður fyrr að fátæklingar og niðursetningar yrðu fyrir athlægi þeirra
er meira máttu sín, að þeir væru hæddir og hafðir að spotti.143 Þegar Guðrún lætur skrá ævisögu
sína er hún komin á níræðisaldur og hefur verið sett á sveit í Öngulsstaðahrepp. Árlega má finna
nafn hennar á hinum ýmsum bæjum í hreppnum þar sem hún er annaðhvort skráð sem
niðursetningur eða hreppslimur. Viðurnefnið ,,suða” fær Guðrún einungis í handriti Geirs
Vigfússonar og Grímu. Vel má vera að Geir Vigfússon hafi stuðst við sama handrit og Jónas
Rafnar þegar hann skrifaði upp söguna því á handriti hans má skilja sem svo að hann hafi stuðst
við fleiri en eitt handrit af henni. Undir sjálfum titlinum stendur orðrétt: „Af henni sjálfri sögð,
og af ýmsum samansett í eitt.“144
Í þeim samtímaheimildum sem ég hef skoðað, svo sem sóknarmannatölum og
húsvitjunarbókum, finnst þetta viðurnefni á Guðrúnu hins vegar ekki.145 Til að mynda átti
Guðrún systur, einu ári eldri, sem var alnafna hennar. Þær bjuggu í sömu sveit nær alla tíð og
hefðu því auðveldlega getað verið aðskildar í skráningum presta með einhverjum viðurnefnum
eins og oft var gert. Sú var hins vegar ekki raunin. Systurnar eru ávallt skráðar með fullu nafni,
allt fram í andlátið. Enn fremur hef ég í höndum heimild frá skrifara sýslumannsins á Grund, sem
hélt dagbók yfir gestakomur o.fl. í Eyjafirðinum í tíð Guðrúnar. Þessi skrifari hét Ólafur
Eyjólfsson og á handritadeild Landsbókasafnsins eru varðveittar dagbækur hans frá árunum
1812-1858. Guðrún virtist oft hafa gist á Grund á ferð sinni um sveitina og ávallt þegar hennar er
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Gríma.Þjóðsögur, bls. 71.
T.d.frásögn Magnúsar Hj. Magnússonar í dagbók sinni þar sem hann segir frá illri meðferð á sér í æsku. „Fóstra
mín var vond við mig, húsbændurnir öllu verri og aðrir á heimilinu vóru þar eptir.“ Lbs 2221 4to, Dagbók Magnúsar
Hj. Magnússonar. 8. febrúar 1903.
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ÍB 883 8vo – „Tvær hendur, Handrit úr fórum Jóns Borgfirðings.“
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Þ.Í. Hrafnagil BC/1 – BC/6 Sóknarmannatal.
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getið í dagbókarskrifum Ólafs er hún skrifuð með fullu nafni, þ.e. Guðrún Ketilsdóttir eða
,,Guðrún kerling”.146 Margir í upptalningum Ólafs eru þó aðeins skráðir þar með fornafni eða
kenndir við bæinn sem þeir komu frá. Hinn 11. desember árið 1842 minntist Ólafur skrifari á
andlát Guðrúnar með þessum orðum: ,,Fréttist lát Guðrúnar kerlingar Ketilsdóttur.”147 Guðrún
hafði dáið tveim dögum áður, hinn 9. desember árið 1842.
Í formála Jónasar Rafnar í Grímu koma, að því er best verður séð, berlega í ljós viðhorf
hans til konunnar og sjálfsævisögu hennar en að auki eru gerðar athyglisverðar athugasemdir við
hispurslausan frásagnarstíl Guðrúnar:

Þegar Gunna var gömul orðin, kom hún eitt sinn að Syðra-Laugalandi til Sigfúsar
hreppstjóra Jónssonar (d. 1855); Þá var hún beðin að segja æfisögu sína og var sagan
rituð upp jafnóðum og Gunna sagði frá. Birtist sagan hér óbreytt að öðru en því, að
nokkur klúryrði eru hefluð, án þess að merking raskist.148

Með þessum athugasemdum öllum er lesandinn rækilega búinn undir það að lesa gamansögu af
orðljótu, suðandi kerlingarflóni.
Klúryrðin sem Jónas hefur valið að ,,hefla” úr textanum til að gera söguna prenthæfa eru
nokkur en hér verða textar úr útgáfu Jónasar í Grímu bornir saman við texta úr handriti ÍB 883
8vo. Þrátt fyrir að það handrit komist næst upprunalegu handriti sjálfsævisögunnar er lítill sem
enginn munur á þessum textabrotum í öllum þremur handritunum:

Gríma:
ÍB 883 8vo:

Þá fór hann í sitt kvennafar frá einni stelpunni til annarrar...
Þá fór hann í sitt hóru rí og fór stelpu af stelpu...

Gríma:

Versnaði nú Illugi því hann var bæði þræll og fantur
að öllu nema bara við stelpuflennur, sem hann var í
tygjum við.
Versnaði Illuga af þessu því hann var þræll og
fantur nema við hórur sínar sem hann lá í.

ÍB 883 8vo:

Gríma:

146
147
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... og þá hafði hann handa Kristjönu, því að hann
elti hana eins og dilkur.

Lbs. 1343-1347 –„Dagbækr Ólafs Eyjólfssonar á Laugalandi.”
Lbs. 1343-1347, – „Dagbækr Ólafs Eyjólfssonar á Laugalandi.“ 11. desember 1842.
Gríma. Þjóðsögur, bls. 71-72.
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ÍB 883 8vo:

... og hafði hann þá handa Kristrúnu því hann lá í
henni eins og brókinni sinni.

Gríma:

Þorsteinn leitaði ásta við mig ... en ég var
ráðvandari en svo, að ég væri hverjum strák að vilja.
Þorsteinn vildi fá mig til filgilags ... en jeg var
ráðvandari en svo að jeg lægi undir hverjum sem
hafa vildi.

ÍB 883 8vo:

Gríma:
ÍB 883 8vo:

Gerðist hann ástleitinn við mig, en ég varðist sem
úlfur brynjubúinn og þurkaði mig af honum.
Vildi hann fá mig til fylgilags en jeg varðist
brinjubúin og ljet hann ei fá það.149

Ævisaga Guðrúnar er ekki hefðbundin ævisaga heldur er frásögnin skrifuð upp jafnóðum og
sögumaður segir frá. Formið er því nánast eins og munnleg frásögn þar sem hugsanir og
tilfinningar höfundar flæða óhindrað fram. Guðrún notar stuttar setningar og segir hlutina
umbúðalaust án þess að vera með nokkurn tepruskap. Það gerir texta ævisögunnar að
ómetanlegri heimild um málfar fyrr á tímum. Þegar texti Jónasar Rafnar er borinn saman við
upprunalega texta ævisögunnar má sjá að merking raskast og tilgerðarleg orðanotkun er í engu
samræmi við umfjöllunina hverju sinni.
Sigurður Nordal (1886), prófessor í íslenskum fræðum við Háskóla Íslands, sagði það
vera sjálfsögðustu kröfu til þeirra sem safna alþýðlegum fræðum að gæta nákvæmni í meðferð
heimilda. Í formála bókarinnar Gráskinnu, safni þjóðsagna sem Sigurður Nordal gaf út í
samvinnu við Þórberg Þórðarson, (1936) segir hann ennfremur:

Handritum verður að breyta með varkárni, svo að hvorki raskist stíll né efni, og ef ritað er
eftir munnlegri frásögn, á helzt að gera það orðrétt. Sumir safnendur hafa flaskað á því,
að nema fyrst sögurnar og segja þær síðan með sínum eigin orðum. En jafnvel þó að
þessir menn þykist færir um að orða betur en sögumenn þeirra, sem þeir oft og einatt eru
ekki, þá verða sögurnar með þessu móti tilbreytingarlausari og gefa fátæklegri mynd af
alþýðlegu máli og frásagnarlist.150
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Gríma. Þjóðsögur, bls. 71-77 og ÍB 883 8vo – „Tvær hendur, Handrit úr fórum Jóns Borgfirðings.“
Gráskinna, útgefendur: Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson I.-IV. bindi (Akureyri, 1928-1936), bls. VI.
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Alþýðufræðimaðurinn Þorsteinn Þorsteinsson frá Upsum virðist hafa haft þá reglu í heiðri þegar
hann skrifaði upp handrit en í uppskrift hans kemur skýrt fram að sjálfsævisaga Guðrúnar
Ketilsdóttur sé ,,[a]f henni sjálfri sögð og orðrétt skrifuð”.151

4. Orðrétt handrit Þorsteins frá Upsum
Þorsteinn Þorsteinsson (1820) bjó á Upsum í Svarfaðardal og kenndi sig ætíð við þann bæ. Fyrir
utan sæmilegan búrekstur á Upsum hélt hann úti sexæringi til fiskveiða auk þess sem hann sinnti
smíðum af kappi. Handverkið lærði hann hjá Ólafi Briem á Grund í Eyjafirði. Eftir að Þorsteinn
hætti búskap vann hann að húsasmíði í Svarfaðardal og nágrenni og endurbætti meðal annars
allar svarfdælsku kirkjurnar. Þorsteinn hafði mikinn áhuga á fornminjum og safnaði einnig
ýmsum fróðleik og frásögnum af fyrri tíðar Svarfdælingum sem hann skráði niður og varðveitti.
Þegar hann flutti til Kanada árið 1889 gaf hann allt sitt handritasafn til Hins íslenska
bókmenntafélags. Safnið komst síðar í eigu Landsbókasafns Íslands eins og áður hefur komið
fram.152 Þorsteinn átti mikið safn gamalla handrita úr Svarfaðardalnum en í handritaskrám
Landsbókasafnsins má finna ein 65 handritsnúmer skráð á hann.153
Sjálfsævisögu Guðrúnar Ketilsdóttur er að finna í einu af þessum handritum Þorsteins og
er númer ÍB 841 8vo. Handritið er 116 blaðsíður í litlu áttablaðabroti sem minnir á vasabók. Við
fyrstu sýn virðist handritið óinnbundið því utan um það hefur verið vafið snjáðum pappír með
áletruninni ,,Drusla Samtínur og Rusl“.154 Þegar handritið er opnað kemur hins vegar í ljós að
blöðin hafa verið saumuð föst við pappírinn með ódýrum þræði sem hnýttur er á utanverðan
pappírinn. Innan á þessa svokölluðu bókarkápu hefur Þorsteinn skrifað: ,,Sumardagurinn fyrsti
1884 Þ. Þorsteinsson. Frost og kuldi kvelja þjóð Koma nú sjaldan árin góð.“155 Þorsteinn var
orðin 64 ára gamall þegar hann safnaði saman efninu í þetta handrit en innihaldið gefur góðar
vísbendingar um áhuga hans á hinum ýmsum málefnum.
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ÍB 841 8vo – „Ýmsar hendur, Samtíningur, safnað af Þorsteini Þorsteinssyni á Upsum.“
Júlíus Kristjánsson, „Fræðamolar úr Dalvíkurbyggð.“ Súlur. Norðlenskt tímarit. XXXXI (Akureyri, 2005), bls.
77-78.
153
Páll Eggert Ólason, Skrá um handritasöfn Landsbókasafnsins, III. bindi, bls. 567.
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ÍB 841 8vo – „Ýmsar hendur, Samtíningur, safnað af Þorsteini Þorsteinssyni á Upsum.“
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ÍB 841 8vo – „Ýmsar hendur, Samtíningur, safnað af Þorsteini Þorsteinssyni á Upsum.“
152

73

Fremst í handritinu er ljósblár pappír með uppskrift Eiríks Pálssonar (1825) á Uppsölum
af Krukksspá, fornum spádómi frá 16. eða 17. öld eftir Jón krukk.156 Í athugasemdum segir
Þorsteinn að Eiríkur hafi skrifað fyrir sig handritið, sem er 19 blaðsíður, um 1860 eftir gömlu og
máðu handriti. Þar á eftir kemur veðráttufar frá 1800 til 1853 en Þorsteinn segir það
eiginhandarit Gunnlaugs frá Skuggabjörgum í Skagafirði. Þarna er líka kvæði af einu ævintýri á
grænbláum pappír og þar á eftir slitið og mjög gamalt handrit með beygluðum hornum og fornu
letri. Þetta er ættartala Jóns Sigurðssonar (1736), bónda og hreppstjóra á Urðum í Svarfaðardal. Í
Svarfdælu er meðal annars sagt um Jón hreppstjóra: ,,Er varla ofsagt að Jón væri forustumaður
Svarfdælinga um hálfrar aldar skeið”.157 Þorsteinn segir handritið skrifað með eigin hendi Jóns
þegar hann var 90 ára gamall. Síðan kemur afskrift af jarðabók Vaðlasýslu 1712-1714 og þá
,,Æfi Saga Guðrúnar Kétilsdóttur. Af henni sjálfri sögð“ en síðan virðist hafa verið bætt við með
öðrum penna ,,og orðrett skrifuð“158. Sagan er hér skrifuð á ólínustrikaðan pappír en skriftin er
skýr og vel læsileg. Aftast stendur skrifað: ,,[Þ]etta eru vissuleg sannindi, uppskrifuð eptir
handrit ur Eyjafyrði af Þ. Þorsteinsson.“159 Fyrir aftan sjálfsævisögu Guðrúnar er
vísnasamtíningur og þar á eftir safn af gátum sem eru bundnar inn sérstaklega. Innan á þá
bókarkápu eru skrifaðar athugasemdir Þorsteins: ,,Þessar eptirskrifuðu Gátur hefur ort og skrifað
frændi minn Jóhann Rögnvaldsson bóndi á Sandá í Svarfaðardal, vel greindur maður og hagmáll.
Andaðist Sumarið 1886. Þ. Þorsteinsson.“160
Athugasemdir Þorsteins virðast skrifaðar eftir að hann hafði bundið handritið saman þar
sem ártalið á bókarkápu handritisins er 1884. Þarna er einnig að finna munnmælasögu, skrifaða á
stóra örk sem hefur verið brotin saman til að hún passi inn í handritið. Á eftir koma nokkrar
munnmælasögur í gamansömum tón sem Þorsteinn segist hafa heyrt sagðar og skrifað upp árið
1866. Jóhann Jónsson á Holti er skrifaður fyrir þulum sem eru á nokkrum blaðsíðum en á öftustu
síðunni hefur einhver verið að æfa sig að skrifa skrautskrift. Aftast í handritinu eru síðan tvær
viðskiptabækur Þorsteins, blá og svört, með ýmsum athugasemdum varðandi endurbætur og
smíðavinnu á hinum og þessum bæjum í Svarfaðardal. Þar innan um eru einnig reikningar fyrir
efnivið til smíðanna og stuttar dagbókarfærslur Þorsteins um verkin.
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Sjá heimasíðu Eyjafjöll.is. Þjóðsögur og sagnir. Spádómar Jóns krukks:
http://www.eyjafjoll.is/tails/smspadomar.asp
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Stefán Aðalsteinsson, Svarfdælingar, 2. bindi, (Reykjavík, 1978), bls. 73.
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ÍB 841 8vo – „Ýmsar hendur, Samtíningur, safnað af Þorsteini Þorsteinssyni á Upsum.“
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ÍB 841 8vo – „Ýmsar hendur, Samtíningur, safnað af Þorsteini Þorsteinssyni á Upsum.“
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Efnisval handritsins lýsir ágætlega hvernig alþýðufræðimenn eins og Þorsteinn söfnuðu
og skráðu hjá sér margvíslegan fróðleik til þess eins að svala einhverskonar óbilandi þrá til að
nema og skilja. Davíð Ólafsson segir í grein sinni ,,Að skrá sína eigin tilveru“ að Íslendingar hafi
lengi skrifað ýmislegt, sjálfum sér og öðrum til fróðleiks og skemmtunar, svo sem annála,
frásagnir af mönnum og atburðum og æviágrip. Hann telur að skriftarkunnátta hafi auðveldað
mönnum að halda reiður á búrekstri og heimilishaldi og greitt fyrir erindum manna á milli.
Margir hafi því lagt töluvert á sig til að öðlast þessa þekkingu, ekki síst til að geta áttað sig á
tilveru sinni, tilfinningum og sambandi manna á milli og við náttúruna. Í þessar minnis- og
vasabækur segir Davíð gjarnan skráð viðskipti, störf, minningarbrot og margt fleira. 161 Þorsteinn
er dæmigerður fulltrúi þeirrar kynslóðar Íslendinga sem náðu að lifa af eitt mesta
hörmungartímabil Íslandssögunnar en slitin og eydd handrit af Krukksspá og veðurfari í handriti
hans bera vitni um trú manna á spádóma og veðurfarsmælingar í viðleitni til að skýra og skilja
duttlunga náttúrunnar.
Að sjálfsævisaga Guðrúnar sé hér innbundin með veðráttufari, jarðamati og ættartölu
mikilmenna gefur ákveðna vísbendingu um hvaða vægi sagan hafði í augum Þorsteins.
Uppskriftin af sögunni nær yfir 11 blaðsíður og er því lengsta frásögnin í handritinu. Hugsanlega
skráði Þorsteinn ævisöguna vegna tengsla Guðrúnar við Svarfaðardalinn en sonur hennar, Jón
Illugason (1796), hafði verið bóndi í dalnum. Í Svarfdælu segir meðal annars að Jón hafi verið
talinn efnilegur bóndi, ráðvandur og í betra lagi að sér.162 Hins vegar bera athugasemdirnar í
upphafi og enda sjálfsævisögunnar þess merki að Þorsteinn hafi skynjað hversu merkileg heimild
þetta væri. Það að Guðrún skuli sjálf segja sögu sína og að orðrétt hafi verið skrifað upp eftir
henni gefur ævisögunni meira heimildagildi enda um hreina sjálfstjáningu að ræða. Síðari
athugasemdin varðandi sannleiksgildið virðist vera staðfesting Þorsteins á því að hér sé vissulega
ekki um neinn skáldskap að ræða heldur raunverulega sjálfsævisögu.
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Davíð Ólafsson, ,,Að skrá sína eigin tilveru.“ bls. 59-60.
Stefán Aðalsteinsson, Svarfdælingar, 2. bindi, bls. 297.
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5. Samsuða Geirs Vigfússonar
Annað handritið sem varðveitt er af sjálfsævisögu Guðrúnar Ketilsdóttur er skrifað af Geir
Vigfússyni (1814), skáldi og fræðimanni á Akureyri. Í Íslenskum æviskrám er Geir sagður hafa
verið launsonur Vigfúsar Arnfinnssonar frá Miðhúsum í Grundarsókn í Eyjafirði. Móðir hans,
Þórunn Nikulásdóttir (1787), var fædd í Njarðvíkursókn í Gullbringusýslu en var síðar búsett á
Akureyri. Í Manntalinu frá árinu 1816 er Geir, þá aðeins 2ja ára gamall, skráður tökubarn í
Miðhúsum hjá ættingjum föður síns en síðar er hann í vinnumennsku á ýmsum stöðum í
Grundarsókn. Árið 1835 er Geir skráður bóndi á Gilsbakka í Grundarsókn en um svipað leyti
giftist hann konu sinni, Elísabetu Steinsdóttur (1812). Þegar hann deyr, 67 ára að aldri, birtist um
hann minningargrein í blaðinu Norðanfara á Akureyri þar sem hann er kallaður bæði gáfu- og
fræðimaður. Í minningargreininni segir ennfremur um Geir:

Hann var vandaður maður til orða og verka, glaðlyndur og skemmtin; stór vexti og
karlmenni til burða. Hann stundaði smíðar, bókband og skript og reit aðdáanlega vel
snarhönd, fljótaskript, settletur og rúnaletur, skildi og þýddi furðanlega vel dönsku, sem
sjá má af 1. og 2. hepti af Smásögum hans 1876 og 1880, er hann sjálfur þýddi, safnaði
og gaf út; hann mun og hafa eitthvað numið í ensku og þýzkri tungu, og var atgjörfi hans
til munns og handa að því leyti sjaldgæft, sem að hann enga tilsögn hafði fengið, hvorki í
bókfræði nje handiðnum. Hann átti talsvert af bókum og handritum, en vegna fátæktar og
svo eptir sóknar annara, hjelzt honum ekki á því í seinni tíð.163

Páll Eggert Ólason segir meðal annars um Geir Vigfússon, að hann hafi skrifað upp margt
handrita og aukið þau.164
Í handritaskrám Landsbókasafnsins eru 58 handritsnúmer skráð undir nafni Geirs og
hefur eitt þeirra að geyma uppskrift hans af sjálfsævisögu Guðrúnar Ketilsdóttur. Handritið, ÍB
438 4to, er fallega innbundið með svörtum harðspjaldakili og marglitu mynstri. Það er 78
blaðsíður og í Handritaskránum segir að það innihaldi margvísleg brot og sé skráð um 1870 með
einni hendi. Síðar í skráningunni segir að handritið sé með hendi Geirs Vigfússonar. Þegar
bókarkápan er opnuð blasir við heiðgulur pappírinn og stingur svolítið í stúf við gamlar og
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snjáðar blaðsíðurnar sem á eftir koma. Það eina sem stendur á fyrstu opnu er: Í.Bmf. 438 4to.
Þetta er númerið á handritinu og þýðir einfaldlega að það hafi verið í eigu Hins íslenska
bókmenntafélags.
Fremsta handritið eru tvö fagurlega skrifuð ástarbréf á grænbláum pappír. Þetta er
uppskrift Geirs af ástarbréfum Sölva Helgasonar (1820) sem kallaður var ,,stórspekingur“.
Næsta handrit ber titilinn ,,Líkræða yfir barni“ og undir því stendur ,,Haldinn af Mr. Sveini
meðhjálpara á Þrym“.165 Þarna er komið aðeins brot af sögunni af Sveini á Þröm en samkvæmt
henni er sagt að Sveinn hafi tekið fósturbarn sem síðar hafi sálast hjá honum. Líkræðuna átti
Sveinn að hafa haldið yfir kistu barnsins þegar kistulagt var. Sveinn þessi var Torfason (1745) og
samkvæmt Manntalinu árið 1801 var hann bóndi á bænum Þröm í kaupangssókn í
Eyjafjarðasýslu.166 Sagan af Sveini á Þröm er öll í gamansömum tón og segir þar af vafasömum
lækningaraðferðum hans og spjátrungslegum háttum. Benedikt Árnason (1802), bóndi á
Gautstöðum á Svalbarðströnd er sagður hafa skrásett söguna og má meðal annars finna hana í
heild sinni í uppskrift Sighvats Borgfirðings undir handritsnúmerinu Lbs 2294 4to.167
Næst í handritinu eru nokkrar vísur um Lúsa-Sólveigu sem kallast ,,Lúsa Sólveigarhrós“
og eru nafngreindir allir sex höfundarnir. Í Eyfirskum sögnum eftir Jónas Rafnar er að finna þátt
um Lúsa-Sólveigu sem var uppi á svipuðum tíma og Guðrún Ketilsdóttir í
Öngulsstaðahreppnum. Jónas segir þar að Sólveig hafi verið einstaklega ófríð og subbuleg
flökkukerling og gerir hann stólpagrín að henni.168 Vísurnar í handriti Geirs eru allar í sama dúr
og meðal þeirra sem gera gys að Sólveigu er Sigfús Jónsson hreppstjóri og bóndi á SyðraLaugalandi. Svona yrkir hann um Sólveigu:

Um ljóta anga, úr lörfum hanga
Lýsnar ganga hjer og þar
Engann langar eiðir spanga
Undir vanga Sólveigar.169
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Á eftir vísunum um Lúsa-Sólveigu er vandlega skrifuð grafskrift um Jón Jakobsson
(1738) sýslumann á Espihóli sem andaðist árið 1808. Þar á eftir, á gulnuðum pappír, er
afsakaplega vel gert handrit með ljóðmælum Guðnýjar á Klömbrum (1804). Í þessu átta
blaðsíðna handriti eru meðal annars ,,Saknaðarljóð“ og ,,Kveðja“, harmþrungin ljóð Guðnýjar
sem hún orti um látinn son sinn. Uppskriftin er afar vönduð, með miklu útflúri og hvert erindi er
vel afmarkað með spássíu.
Þá eru tvær blaðsíður með ,,Sundurlausum þönkum“ þar sem Geir skrifar upp ýmis
heilræði. Á eftir kemur mikið af efni tengt manni nefndum ,,Bauna-Þorsteinn.“ Efnið er í bundnu
máli og er skrifað á mismunandi tegund pappírs. Það tengist allt Bauna-Þorsteini sem meðal
annars er sagður vera furstinn af Baunaríki. Aftast er síðan fagurlega skreytt handrit á blágrænum
pappír með titlinum: ,,Baunaforordning, reglur um hvernig skuli kaupa baunir og hvenær eigi að
neyta þeirra o. fl. í Baunaríki.“170 Í Búskaparsögu í Skriðuhreppi forna eftir Eið Guðmundsson á
Þúfnavöllum er einmitt talað um Þorstein nokkurn Guðmundsson (1830) frá Lönguhlíð í
Hörgárdal sem kallaður var Bauna-Steini. Þar segir að Þorsteinn hafi verið letingi og sóði með
fádæmum, lúsugur og tötralegur.171
Síðasta handritið, sem er í beinu framhaldi af baunareglum í Baunaríki, er einstaklega
fallega skrifað handrit af ævisögu Guðrúnar. Beint undir titilinn hefur Geir skrifað ,,auknefnd
Suða“ og bætir þannig viðurnefninu meðvitað við sjálfan titilinn á sögunni. Sjálfsævisaga
Guðrúnar er skrifuð á blágrænan pappír, er sex blaðsíður og við fyrstu sýn virðist hún vera mjög
lík uppskrift Þorsteins frá Upsum. Hins vegar er gefið í skyn að stuðst hafi verið við fleiri en eitt
handrit af sjálfsævisögunni því í athugasemdum skrifar Geir: ,,Af henni sjálfri sögð, og af
ýmsum samansett í eitt.“ Þegar texti Geirs er borin saman við texta Þorsteins má sjá að Geir
hefur fært nokkuð í stílinn því frásögnin er öll orðin liprari aflestrar en trúlega hefur viðurnefnið
suða, sem hann gefur Guðrúnu, átt að krydda frásögnina og gera persónu Guðrúnar spaugilegri í
augum lesenda.
Það er afar freistandi að telja handrit Geirs hluta af einhverskonar vinnugögnum fyrir
smásagnasöfn, í svipuðum dúr og þau sem hann gaf út árið 1876 og 1880. Smásagnasöfn Geirs
Vigfússonar komu út í tveimur bindum og í þeim voru þýddar gamansögur handa ungu fólki sem
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hann hafði sjálfur safnað saman og gefið út á eigin kostnað.172 Hugsanlega var Geir um það leyti
sem hann dó að safna saman íslensku gamanefni sem hann ætlaði sér að gefa út í þriðja bindinu.
Þegar efni handritsins er skoðað má sjá að Geir safnaði markvisst saman frásögnum af merkilegu
fólki eða einstaklingum sem á einhvern hátt voru einkennilegir í háttum. Þar má nefna Sölva
Helgason, Svein á Þröm, Lúsa-Sólveigu, Bauna-Þorstein og Guðrúnu suðu. Og þótt
harmþrunginn kveðskapur Guðnýjar frá Klömbrum hafi trúlega verið ætlaður í annarskonar verk
gætu blaðsíðurnar átta sem hann tileinkar henni verið einhverskonar vísir að vinnuplöggum hans
um verk skáldkonunnar.
Það má auðveldlega skipta handriti Geirs upp í hreinrit og vinnuseðla eftir pappírstegund
og frágangi á hverju handriti fyrir sig. Blágræni og línustrikaði pappírinn sem Geir notar í
handritinu er til að mynda bæði stærri og vandaðri en annar pappír handritsins og eins er öll
framsetning efnis á þeim pappír betri. Ósamstæði pappírinn, inn á milli í handritinu, gæti hins
vegar verið efni tengt heimildaöflun sem Geir hefur skrifað niður þar sem hann var staddur
hverju sinni. Efni í handritinu sem tengist Bauna-Þorsteini gæti til dæmis verið heimildir sem
Geir hefur safnað saman til að fullgera söguna síðar. Þetta virðist hann hafa gert er hann skrifaði
upp sögu Guðrúnar sem hann segir vera ,,...af ýmsum samansett í eitt.“

6. Óþekkti skrifarinn
Þriðja handritið, ÍB 883 8vo, er samkvæmt handritaskrám Landsbókasafnsins skrifað um 185070 af tveimur einstaklingum sem þó eru ekki nafngreindir í skránum. Handritið, sem er slitið og
lúið, er bundið inn í harðspjaldakápu með grænu og svörtu mynstri. Innan á bókarkápunni
stendur Jón Borgfirðingur og þar fyrir neðan er númer handritsins skrifað með blýanti, ÍB 883
8vo. Handritið er nokkurn veginn tvískipt en skrifararnir virðast hafa skrifað í bókina hvor á eftir
öðrum. Fyrri höndin skrifar fyrstu 106 blaðsíðurnar en þá tekur hin höndin við og skrifar það
sem eftir er af verkinu. Fyrstu blaðsíðurnar eru skrifaðar með svörtu bleki á ólínustrikaðan pappír
og er hver blaðsíða númeruð með sama bleki. Það virðist lítil áhrif hafa á frágang handritsins að
skrifarinn hafi engar línur til að styðjast við, spássían er sú sama á öllum blaðsíðum og textinn
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ótrúlega skipulega upp settur. Síðari hluti handritsins er aftur skrifaður með ljósara bleki eða
gráleitu og hafa blaðsíðurnar allar verið línustrikaðar. Aftast í handritinu er sjálfsævisaga
Guðrúnar og virðist skrifuð með þeirri hendi sem skrifar fyrri hluta handritsins. Rithöndin er sú
sama og einnig uppsetningin því hér eru blaðsíðurnar aftur ólínustrikaðar og skrifað er með
svörtu bleki. Aftan við, á síðustu blaðsíðu handritsins, er aftur búið að skipta um blek og rithönd
auk þess sem blaðsíðan er línustrikuð. Þessi mismunur á skriftartækni gæti verið vísbending um
að annar skrifarinn hafi verið eldri og reyndari skrifari en hinn.
Fyrsta uppskriftin í handritinu eru rímur eftir Sigurð Breiðfjörð (1798) á upplituðum og
slitnum pappír. Næst eru Ekkjurímur í 154 versum og þar á eftir Gunnvararsálmur í 34 erindum,.
Þar segir vinnukonan Gunnvör, kölluð Gumpa, frá heimilislífi á þeim bæjum sem hún hafði búið
á í Eyjafjarðarsýslu og dregur ekkert undan. Hún nafngreinir bæði bæina og heimilisfólkið og
fjallar kvæðið að mestu leyti um vistina á hverjum stað. Í frásögninni kemur fram að Gunnvör
hafi fæðst í Kelduhverfi en undir titilinn hefur verið skrifað með öðru bleki að bragurinn sé eftir
Illuga Helgason en sennilega er þar átt við Illuga ,,skáld“ Helgason (1741) sem var bóndi í SyðriNeslöndum, Reykjahlíðarsókn í Þingeyjarsýslu árið 1801.173 Þá kemur ,,Ein Ríma um Sendiför
Narrans Til Grikklands“ og þar á eftir bragur í gamansömum tón um deilur Arngríms nokkurs
við sóknarprest sinn. Næst er ljóðabréf eftir Gísla Konráðsson (1787), skrifað árið 1822.
Bóndaríma kemur þar á eftir og síðan eftirmæli um hest í 31 erindi eftir Hjálmar Jónsson í Bólu
(1796) og kallast hér Glæsis erfi. Hér eru líka uppskrifuð tvö sendibréf eftir þá Sigurð Breiðfjörð
og Gísla Konráðsson og þar á eftir fremur ógeðfelld grafskrift eftir ,,Lyga mörð“ og einnig
einhverskonar níðvísa um Ásmund nokkurn á Miklá og ber hún hinn óvenjulega titil
,,Brúðkaupsljóð“. Þar á eftir er síðan tvítugur flokkur ,,Löðrunga ljóð,“ þar sem yfirvaldið í
sveitinni er sneypt. Að síðustu eru það ,,Vondu konurnar“ eftir Holberg.
Síðari hluti handritsins byrjar á vísum og síðan kemur ,,Sagan af Sveini á Þröm og háttum
hans“ sem sögð er vera eftir B. Árnason eða Benedikt Árnason (1802), bónda og hreppstjóra á
Gautstöðum á Svalbarðsströnd. Hér er sagan skrifuð upp í heild sinni og nær yfir einar 38
blaðsíður. Í lok sögunnar hefur verið skrifað með öðru bleki ,,dáin 1824 f. 1742.“174 Þetta á
líklega að tákna fæðingar- og dánardægur Sveins á Þröm en dánardægur hans hefur verið leiðrétt
á sama hátt í sögunni sjálfri. Næst er enn á ný erfiljóð eftir hestinn Glæsi sem byrjar svona:
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„Fyrst þú baðst mig frændi minn, fer ég nú að reyna, eftir gamla Glæsi þinn, gera bögu eina“. 175
Þar á eftir kemur Kvennagaldur eftir Sigurð Breiðfjörð, í einum 22 erindum, þar sem
karlmönnum er kennt hvernig koma skuli fram við konur á fyrsta stefnumóti. Þá eru hér
Brúðkaupsvísur eftir Baldvin Jónatansson sem kallaður er,,vert“. Aftast er svo að finna
sjálfsævisögu Guðrúnar með annarri hendi eins og áður sagði. Á aftasta blaðið í handritinu hafa
verið skrifaðar tvær vísur. Önnur þeirra er greinileg ádeila á yfirvaldið en vísan er ort undir
ferskeyttum bragarhætti sem kallast sléttubönd. Slíkar vísur þykja afar dýrt kveðnar enda má lesa
þær bæði afturábak og áfram. Þegar þessari vísu er snúið breytist hún úr lofi í last og gæti
hugsanlega verið ádeila á sýslumanninn á Grund í Eyjafirði. Vísan hljóðar svona:

Grundardóma hvergi hann
Hallar réttu máli
Stundar sóma aldrei ann
Örgu pretta táli.

Táli pretta örgu ann
Aldrei sóma stundar
Máli rjéttu hallar hann
Hvergi dóma grundar.176

Það er erfitt að aðgreina þessa tvo skrifara eftir efnisvali þeirra í handritunum en þó má ætla að
seinni hlutinn tilheyri yngri og óreyndari skrifara. Þannig er spaugileg frásögnin af Sveini á Þröm
ásamt heilræðum fyrir unga karla í konuleit líklegri til að hafa vakið áhuga ungra karla en
rímurnar sem tóku mikið pláss í fyrri hlutanum. Ennfremur staðfestir rithöndin að síðari hluti
handritsins sé eftir yngri skrifara, þar sem hún er bæði fínlegri og þarfnast greinilega stuðnings af
línustrikum.
Sé efnisval þess sem skrifar fyrri hluta handritsins tekið saman má greina samskonar
markmið með söfnuninni og hjá Þorsteini á Upsum. Skrifarinn er meðal annars áhugasamur um
sögur af venjulegu fólki, samanber frásögn Gunnvarar, eða Gumpu eins og hún kallast í
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handritinu, og sjálfsævisögu Guðrúnar Ketilsdóttur. Einnig virðist hann safna miklu af efni í
bundnu máli eins og Þorsteinn. Mikið af þessum kveðskap er þó í formi einhverskonar ádeilu á
yfirvaldið en það gat verið dýrt spaug ef sýslumaður komst yfir slíkt efni. Það virðist enda nánast
eins og meðvituð ákvörðun hjá þeim sem skrifa handritið að enginn eigi að geta komist að því
hver hélt þar á penna. Í handritinu af sjálfsævisögu Guðrúnar er til dæmis hægt að greina
ákveðna ádeilu á sýslumann Eyjafjarðarsýslu, Gunnlaug Briem, sem virðist hafa verið þurrkuð út
úr hinum tveimur uppskriftunum:

Æfinlega þegar jeg kom að grund gaf blessuð frúin mér bæði mat og kaffi en þegar
Kammeráðið heirði mig tala þá sagði hann hvaða bölvaður gjallandi er í þer Guðrún
Ketilsdóttir geturðu ekki talað ögn lægra en jeg sagði hann skildi hafa bölvaða skömm
firir það því guð hefði gefið mer málið eins og honum en aldrei þorði jeg að hafa það svo
hátt að hann heyrði það.177

Gunnlaugur Briem var sýslumaður Eyfirðinga og segir í Íslenskum æviskrám að hann hafi þótt
,,maður harður, óvæginn og siðavandur“.178 Í Eyfirðingariti segir að sýslumaðurinn hafi átt ,,...í
höggi við ótilhlýðilegan kveðskap héraðsbúa.“179 Gunnlaugur sektaði meðal annars BóluHjálmar árið 1818 fyrir níðkveðlinga um sóknarprest sinn og séra Sigurð Jónsson, prest í
Saurbæ, sektaði hann fyrir tvær beinakerlingarvísur um embættisbróður sinn í Möðrufelli.
Skáldið Jón Þorláksson frá Bægisá var einnig sektaður í kringum árið 1813 og tvítug bóndadóttir
frá Hleinagerði, Sigríður Jónsdóttir, þurfti að greiða heila 10 ríkisdali fyrir nokkrar háðsvísur
sem hún gekkst við. Greinilegt er að sýslumaður taldi það tilheyra embættisskyldu sinni að kveða
niður þann ljóta ósið Eyfirðinga að vanvirða yfirvöldin.180

Þegar handritin þrjú af sjálfsævisögu Guðrúnar eru borin saman má greina jafnmargar ástæður
fyrir því að hún var skrifuð upp og varðveitt. Þorsteinn frá Upsum virðist skrásetja söguna af
einlægum áhuga á frásögum af fyrri tíðar fólki í Eyjafirðinum en frásagnarformið sjálft hefur
greinilega einnig höfðað sterkt til hans. Geir Vigfússon, sem safnar bersýnilega saman
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einhverskonar gamanefni í sínu handriti, virðist aðeins sjá spaugilegu hliðarnar á sjálfsævisögu
Guðrúnar enda byrjar hann frásögnina á því að uppnefna hana. Síðan má leiða getum að því að
hinn óþekkti skrifari skrásetji frásögnina vegna berorðra lýsinga hennar á góðbændum úr
eyfirskri sveit enda sérstaklega áhugasamur um hverskyns ádeilur og háð um náungann.
Erfitt er að átta sig á hvernig þessi þrjú handrit tengjast en eins og áður hefur komið fram
virðast mun fleiri uppskriftir hafa verið til af sögunni. Einhver tengsl virðast þó hafa verið á milli
Geirs og Þorsteins en í uppskriftum þeirra beggja er að finna orðrétta staðhæfingu um að sagan
sé „af henni sjálfri sögð.“ Í handritadeild má einnig finna sendibréf frá Geir Vigfússyni þar sem
hann skrifar Þorsteini og vill að hann selja fyrir sig smásögur sem hann hafði gefið út. Bréfið er
skrifað árið 1877 og staðfestir að Geir og Þorsteinn hafi skrifast á um svipað leyti og þeir skráðu
ævisögu Guðrúnar og sennilega einnig lánað hvor öðrum handrit til uppskrifta.181 Uppskrift hins
óþekkta skrifara er hins vegar ítarlegust af öllum þremur uppskriftunum, jafnvel ítarlegri en
útgáfan í Grímu sem sögð er skrifuð af Sigfúsi hreppstjóra á Laugalandi. Uppskrift hins óþekkta
skrifara er líka eina uppskriftin sem er skrifuð eftir framburði og kemst næst því að endurspegla
fornt talmál Guðrúnar. Vel má vera að Þorsteinn og Geir hafi stuðst við þessháttar handrit en
hins vegar valið að betrumbæta textann til að gera hann aðgengilegri með fyrrgreindri
athugasemd um að sagan væri af henni sjálfri sögð. Þar af leiðandi má telja að uppskrift hins
óþekkta skrifara komist næst hinni upphaflegu frásögn Guðrúnar Ketilsdóttur.
Það er einnig mikilvægt að skoða þá sem komu að varðveislu sjálfsævisögu Guðrúnar, þá
Jón Borgfirðing, Pál Eggert og Jónas Rafnar. Eins og áður hefur komið fram tjáir Páll Eggert sig
um handrit Jóns Borgfirðings í Árbók Landsbókasafnsins og afhjúpar þar ákveðið viðhorf til
handritasafns hans. Safn Jóns Borgfirðings hafði þá borist Landsbókasafninu vegna kaupa þess á
handritasafni Hins íslenzka bókmenntafélags. Líklega hefur Páli Eggert verið nóg boðið er hann
uppgötvaði þrjár uppskriftir af kímnisögu ,,Gunnu suðu“ í handritadeild Landsbókasafnsins því
þrátt fyrir afar víða skilgreiningu í skráningum hans á handritum í flokki ævisagna virðist hann
ekki telja að sjálfsævisaga Guðrúnar eigi þar heima. Hann velur heldur að umbreyta titli
handritsins til að hann samræmist betur efni tengdu sögum af draugum og skrímslum. Jónas
Rafnar fullkomnar síðan verkið með útgáfunni í Grímu þar sem hann segir sjálfsævisögu
Guðrúnar vera kímnisögu af flóni. Viðhorfið sem birtist í skrifum þeirra Jónasar Rafnar og Páls
Eggerts virðist að mörgu leyti tengjast ákveðnu rofi sem verður um aldamótin 1900 á milli
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sveita- og borgarmenningar annars vegar og hins vegar á milli menntamanna og sjálfmenntaðra
alþýðufræðimanna. Eins og hér hefur komið fram höfðu hinir svokölluðu alþýðufræðimenn
brennandi áhuga á hverskyns sögum, kveðskap og fræðitextum sem þeir skrifuðu upp og söfnuðu
af miklum móð. Flestir komu þeir úr samfélagi sveitanna og höfðu það markmið eitt að eignast
áhugavert lesefni til afþreyingar og upplýsingar fyrir sjálfa sig og aðra þar sem bókaútgáfa í
landinu var þá af skornum skammti. Um aldamótin 1900 breyttist hins vegar íslenskt samfélag
þegar nýir atvinnuhættir kölluðu á aukna þéttbýlismyndun og borgarastétt varð til. Þeir sem urðu
hvað mest áberandi í útgáfu á sagnfræðilegu efni höfðu þá flestir numið sagnfræði við háskóla og
má þar fyrsta nefna menn eins og Boga Th. Melsteð (1860), Jón J. Aðils (1869) og Pál Eggert
Ólason (1883). 182 Á tímum sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar áttu þessir menn meðal annars drjúgan
þátt í að móta sjálfsmynd sem hæfði hinum nýja Íslendingi.183 Aukin áhersla var lögð á
þjóðveldisöldina þegar Íslendingar voru frjálsir og óháðir og þá örfáu merku karla sem taldir
voru hafa markað dýpri spor en aðrir í sögu þjóðarinnar.184 Sögu fólksins í landinu var hins vegar
vandlega pakkað í brúnar öskjur til varðveislu í geymslum Landsbókasafnsins undir
efnisflokknum þjóðlegur fróðleikur.
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V. Sjálfsævisaga Guðrúnar Ketilsdóttur

Þegar ég á sínum tíma tók þá ákvörðun að leggjast í rannsóknir á sjálfsævisögu Guðrúnar
Ketilsdóttur var ég ennþá alveg jafn hugfangin af sögunni og daginn sem ég las hana í fyrsta sinn
á handritadeildinni. Þegar ég fann hana síðar útgefna í bókinni Grímu, taldi ég hana ekki vera
frásögn konu heldur aðeins stílfærða sögu og jafnvel hálfgerða „skröksögu“. Ég hafði safnað
ýmsu efni tengdu sögunni og raðað skipulega inn í harðspjaldamöppu. Þar voru m.a. ljósrit af
öllum þremur handritunum af sögunni ásamt ýmsum heimildum um lífið í Eyjafirði á árum
Guðrúnar. Mappan lenti næstum því í glatkistunni hjá mér en einhvern veginn hafði ég mig ekki
í að fleygja henni. Einn daginn ákvað ég að gefa sögunni annað tækifæri og kanna að minnsta
kosti sannleiksgildi hennar; hvað væri augljóslega satt í henni og hvað uppspunnið. Ég byrjaði á
að skrá niður nöfnin á öllum bæjunum þar sem Guðrún sagðist hafa verið í vist og fór síðan með
listann og harðspjaldamöppuna á Þjóðskjalasafnið. Eftir að hafa skoðað á filmu sóknarmannatal
Eyjafjarðarsýslu öðlaðist ég aftur tiltrú á sjálfsævisögu Guðrúnar. Konan lifnaði við í vitund
minni og ég þóttist viss um að hér væri efni sem vert væri að skoða frekar. Samkvæmt gögnum
Þjóðskjalasafns kom Guðrún greinilega við sögu á öllum bæjunum sem hún átti að hafa dvalið á
samkvæmt sjálfsævisögunni og í framhaldinu ákvað ég að halda áfram frekari rannsókn á þeirri
sögu.
Á þessu stigi málsins fór ég að hugleiða hvernig stæði á því að efni eins og það sem
tengdist Guðrúnu hefði ratað í þær ógöngur sem það greinilega var í. Enginn vissi fyrir víst hvers
konar efni þetta væri, hvers konar saga væri hér á ferð. Duttlungar einir virtust ráða skráningu og
flokkun hennar. Böndin bárust eðlilega að skráningarkerfi Páls Eggerts Ólasonar. Staðreyndin er
sú að ég hefði ekki rekist á þessa mögnuðu heimild ef ég hefði einungis leitað undir efnisorðinu
ævisögur í handritaskrám Landsbókasafnsins. Og ef ég hefði leitað undir flokknum þjóðtrú og
alþýðleg fræði hefði ég aðeins fundið fullt nafn Guðrúnar og viðurnefni. Páll Eggert hafði
strokað orðið ævisaga út úr í titlinum og voru öll þrjú handritin skráð sem Guðrún Ketilsdóttir
suða. Mér hefði því aldrei dottið í hug að um sjálfsævisögu væri að ræða. Þar af leiðandi má
álykta að sú umgjörð sem handritum er almennt búin í handritadeildinni, þá sérstaklega
handritum kvenna, hljóti að skipta miklu máli þegar kemur að vali fræðimanna á heimildum um
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fólk sem af einhverjum ástæðum hefur vakið áhuga þeirra sem skráðu heimildirnar. Í framhaldi
af þessari umræðu mun ég nú gera atlögu að þessu litla handritsbroti sem virðist hafa þvælst á
milli manna og flokka í handritaskránum, ævisögu Guðrúnar Ketilsdóttur. Ætlunin er að sýna
hvernig hægt er að vinna með þess háttar heimild með aðferðum einsögunnar.
Undanfarin tvö ár hef ég lagst í rannsóknir á Guðrúnu Ketilsdóttur og sjálfsævisögu
hennar í tilraun til að draga upp heildstæða mynd af daglegu lífi íslenskrar alþýðukonu á 18. og
19. öld. Í rannsókninni hef ég beitt aðferðum einsögunnar og safnað saman öllum mögulegum
heimildum sem tengjast Guðrúnu í lifandi lífi. Má þar til dæmis nefna, sendibréf, dagbækur,
skjalasöfn presta, sýslumanna og hreppsnefnda, ættfræðitöl, byggðasögu, jarðabækur, manntöl,
gagnagrunn Íslendingabókar og sagnfræðirit. Einnig hef ég skoðað hennar nánustu fjölskyldu og
kynnt mér ýmislegt um þá samferðamenn sem hún nafngreinir í sögunni.
Í þessum kafla byrja ég á að lýsa íslensku samfélagi og sveitinni sem Guðrún ólst upp í til
að skapa sögu hennar einhverskonar leiksvið áður en frásögnin sjálf hefst. Sagan verður rakin frá
bernskuárum Guðrúnar og henni fylgt eftir á hinum ýmsu bæjum í Öngulstaða- og
Hrafnagilshrepp, allt þar til hún er vistráðin vinnukona. Einnig verður reynt að varpa ljósi á
fjölskyldutengsl vistráðins vinnufólks og hvernig Guðrún upplifði það að vera einstæðingur.
Eiginmaðurinn, Illugi Jónsson, verður kynntur til sögunnar og sagt frá erfiðri sambúð þeirra
hjóna sem þrátt fyrir allt færði henni soninn Jón Illugason.
Aftast, í viðhengi 1 og 2, er að finna stafrétta uppskrift af sjálfsævisögu Guðrúnar
Ketilsdóttur eftir handritum númer ÍB 883 8vo og ÍB 841 8vo en bæði handritin verða notuð í
rannsókninni. Ég vitna í þau með tilvísun í númer handritsins hverju sinni en handritin eru að
mörgu leyti ólík. ÍB 883 8vo er bæði ítarlegra og skrifað eftir framburði á meðan ÍB 841 8vo er
liprara í framsetningu og því oft auðveldara að átta sig á textanum. Eins og áður hefur komið
fram er talið að margar uppskriftir hafi verið til af ævisögunni en þessi handrit virðast þó ekki
tengjast beint heldur hafa þau verið skrifuð upp eftir öðrum óþekktum handritum. Í viðhengi
númer 3 er að finna skráningu Guðrúnar Ketilsdóttur samkvæmt gagnagrunni Íslendingabókar
þar sem helstu upplýsingar koma fram um fjölskyldu hennar. Í viðhengi númer 4 er kort af
Öngulsstaða- og Hrafnagilshrepp þar sem öll bæjarnöfn eru merkt inná og í viðhengi númer 5 er
skrá yfir kirkjusóknirnar. Í viðhengi númer 6 eru allir helstu embættismenn sem störfuðu í
Öngulsstaða- og Hrafnagilshrepp í tíð Guðrúnar og í viðhengi númer 7 er listi yfir hvernig
bæirnir skiptast á milli hreppanna tveggja.
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1. Samfélag Guðrúnar
Saga Guðrúnar Ketilsdóttur átti sér mestu leyti stað í Öngulsstaða- og Hrafnagilshrepp sem er allt
landsvæðið frá Akureyri, eða hreppamörkum Svalbarðsstrandahrepps, inn að hreppamörkum við
Saurbæjarhrepp. Eyjafjarðará rennur á milli hreppanna og er Hrafnagilshreppur sunnan megin
við ána og Öngulsstaðahreppur austan megin.185 Kirkjusóknirnar í þessum tveimur hreppum eru
fjórar og skiptast þannig að Hrafnagilssókn og Grundarsókn eru í Hrafnagilshrepp en
Munkaþverársókn og Kaupangssókn tilheyra Öngulsstaðahreppi.186
Síðari hluti 18. aldar var Eyfirðingum erfiður en tímabilið einkenndist af grisjóttu
veðurfari, fjársjúkdómum og skelfilegum afleiðingum móðuharðindanna sem komu einna verst
niður á íbúum norðanlands. Árin 1740 til 1759 voru afleit búskaparár í Eyjafirðinum, kýr dóu úr
hor vegna grasleysis og sum árin var hafís nánast allt í kringum landið og mikið um
,,peníngsfelli“187. Presturinn á Hrafnagili, Þorsteinn Ketilsson (1688), segir ,,... að nokkur ár að
undanförnu hafi verið fyrir norðan og austan stór báginda-tíð, svo fólk hafi verið búið að missa
þær skepnur, sem það gæti bjargast við.“188 Næstu áratugir voru þó sínu verri fyrir Eyfirðinga,
veðurfarslýsingar geta um kafalda- og stórhretasöm vor og sumur með hríðum og frostum.
Fjársjúkdómar felldu bústofninn og landfarsóttir og hungur drógu marga til dauða.189 Sumarið
1783 hófst síðan eldgos í Skaftárgljúfrum sem stóð yfir þar til í lok október sama ár. Skaðvæn
askan frá gosinu dreifðist um allt land en þó mest í nágrenni við eldstöðvarnar og
Norðlendingafjórðung. Þar dóu skepnurnar unnvörpum vegna heyleysis þegar líða tók á veturinn
og misstu þá margir bændur allan sinn bústofn. Árið 1784 bárust frá biskupnum á Hólum
hörmungarfréttir um ástandið í biskupsdæminu: ,,Hestar dóu margir fullfeitir; þeir átu þá dauðu,
hauga, veggi, stoðir og þil frá húsum; sauðfé át ullina hvað af öðru og dó svo.“190 Árið 1784 er
talið að á landinu öllu hafi fallið allt að 53% af kúastofninum, 82% af sauðfé og um 77% af
hestum. Mannfallið var hvergi jafnmikið og norðanlands en flest börn sem þá fæddust dóu
kornung. Í skýrslu frá biskupinum á Hólum segir að vegna móðuharðindanna hafi 518 manns
dáið úr vesöld í Eyjafjarðarsýslu og 58,5 jarðir hafi farið í eyði. Með þessari skýrslu fylgir lýsing

185

Byggðir Eyjafjarðar 1990, síðara bindi, ritnefnd: Guðmundur Steindórsson, Jóhannes Sigvaldason og Kristján
Sigfússon (Akureyri, 1993), bls. 718 og 936. Sjá kort af hreppunum tveimur í viðhengi númer 4.
186
Byggðir Eyjafjarðar 1990, bls.719 og 937.
187
Hannes Finnsson, Mannfækkun af hallærum, Jón Eyþórsson og Jóhannes Nordal sáu um útgáfuna (Reykjavík,
1970), bls. 78.
188
Hannes Finnsson, Mannfækkun af hallærum, bls. 78-88.
189
Hannes Finnsson, Mannfækkun af hallærum, bls. 90-97.
190
Hannes Finnsson, Mannfækkun af hallærum , bls. 112.

87

biskups á bágu ástandi í biskupsdæminu árið 1784: ,,Um vorið pláguðust manneskjurnar af
hneppusótt, blóðsótt, hettusótt, er á sumum braust út með bólgu, á öðrum með ofsa- eða
smákláða.“191 Með þessum hætti var ástandið í Eyjafirði þegar Guðrún Ketilsdóttir ólst þar upp
ásamt fimm systkinum hjá fátækum foreldrum.
Þeir embættismenn sem þjónuðu í Öngulsstaða- og Hrafnagilshrepp á þessum tíma voru
margir og minnist Guðrún á nokkra þeirra í sjálfsævisögunni. Hér verður fjallað um þá sem mest
koma við sögu.
Árið 1754 var Erlendur Jónsson (1728) vígður til sóknarprests í Hrafnagili en hann hafði
þá um þriggja ára skeið verið í þjónustu sýslumannsins á Grund, Þórarins Jónssonar (1719). Í
Íslenzkum æviskrám segir að Erlendur hafi verið fyrirmannlegur og skörulegur, valmenni,
árvakur og hirðusamur um embættisverk.192 Á Grund kynntist hann konuefni sínu, Guðlaugu
Magnúsdóttur (1711), sem hafði lengi verið bústýra Þórarins sýslumanns. Sýslumaðurinn hafði
ætlað sér að kvænast Guðlaugu og meðal annars fengið konunglegt leyfi til þess árið 1740 vegna
skyldleika þeirra.193 Ekkert varð þó úr brúðkaupi sýslumanns og Guðlaugar og haustið sem
Erlendur var vígður til prests að Hrafnagili voru þau Guðlaug gefin saman í hjónaband og hófu
búskap að Hrafnagili. Erlendur þjónaði þar til ársins 1802 en þá tók við af honum sonur hans,
Magnús Erlendsson (1758). Magnús var aðeins tvítugur að aldri þegar hann útskrifaðist úr
Hólaskóla og giftist Ingibjörgu Sveinsdóttur (1755), dóttir Sveins Sölvasonar lögmanns. Árið
1783 þegar hörmungar Skaftárelda geisuðu á Norðurlandi gerðist Magnús aðstoðarprestur hjá
föður sínum á Hrafnagili. Árið 1796 tók hann einnig við Kaupangssókn og Munkaþverársókn.
Þegar faðir hans lét af embætti árið 1802 þjónaði Magnús báðum sóknunum í Öngulsstaðahrepp
og Hrafnagilssókn allt til ársins 1836. Sömu feðgar þjónuðu því í Hrafnagilssókn í ein 40 ár
samfellt. Ennfremur störfuðu þeir hvor á eftir öðrum sem prófastar í Vaðlaþingi, allt frá árinu
1768 til 1836, samanlagt í ein 70 ár. Árið 1814 vígðist Hallgrímur Thorlacius Hallgrímsson
(1792), aðstoðarprestur séra Magnúsar Erlendssonar, að Hrafnagili og giftist ári síðar dóttur
Magnúsar, Guðrúnu Magnúsdóttur (1815). Í Íslenzkum æviskrám er Hallgrímur sagður hafa verið
fjölhæfur og kunnað til lækninga en nokkuð drykkfelldur. Hann tók tímabundið við prestakallinu
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eftir andlát tengdaföður síns en var vígður í embættið 1838 og sat þar til dauðadags, árið 1859.194
Auk Hrafnagils- og Kaupangssóknar þjónaði Hallgrímur einnig í Munkaþverársókn.
Þrír menn gegndu embætti sýslumanns í Eyjafirði í tíð Guðrúnar, þeir Þórarinn Jónsson
(1719), Jón Jakobsson (1734) og Gunnlaugur Briem (1773). Í sjálfsævisögu sinni minnist
Guðrún á þá Jón og Gunnlaug. Þórarinn Jónsson var fyrstur þeirra þriggja til að gegna embætti
sýslumanns. Hann dó árið 1767 þegar Guðrún var aðeins átta ára gömul en hafði þá verið
sýslumaður og bóndi á bænum Grund í ein 20 ár. Eftir lát Þórarins tók Jón Jakobsson við
embætti sýslumanns í Eyjafirðinum og giftist ekkju Þórarins, Sigríði Stefánsdóttur (1734) en hún
var systir Ólafs stiftamtmanns. Sagt var að Jón og Sigríður hefðu tekið við ,,örbæli“ á Espihóli
þegar þau fluttu þangað árið 1769. Eftir að þau eignuðust jörðina gerðu þau Espihól að einu
glæsilegasta býli á Norðurlandi fyrir utan Hólastól. Jóni er lýst sem vandlátum og regluföstum
embættismanni sem þó var miskunnsamur við nauðstadda.195 Hann setti meðal annars á stofn
sjóð til styrktar föðurlausum börnum og fátækum ekkjum og var svo vinsæll af alþýðu að margir
töldu ,,að eigi mundi koma jafngóður höfðingi í Eyjafjörð.“196 Jón og Sigríður bjuggu á Espihóli
allt þar til Jón dó árið 1808 en þá tók Gunnlaugur Briem við sýslumannsembættinu. Þegar
Gunnlaugur kom heim til Íslands eftir 11 ára námsdvöl í Danmörku gerðist hann lögsagnari hjá
Jóni Jakobssyni, sýslumanni á Grund. Þar kynntist hann Valgerði Árnadóttur (1779). Hún var
systurdóttir Jóns sýslumanns og þótti hin skörulegasta kona. ,,Gekk hún að allri útivinnu og elti
búfé í haga, stundum berfætt í vondum veðrum.“197 Sagt var að augu hennar hafi ljómað af mildi
og blíðu enda var hún þekkt fyrir einstaka manngæsku.198 Valgerður og Gunnlaugur giftust árið
1800 og bjuggu á bænum Kjarna í Hrafnagilshrepp frá árinu 1807-1815 en fluttu síðan yfir á
Grund þar sem þau bjuggu til æviloka.199 Í ferðabók Þjóðverjanna Thienemanns og Gunthers er
lýst húsakosti á Grund á dögum Gunnlaugs og Valgerðar í kringum árið 1820:

Kammerráð Briem situr að Grund, sem er um það bil 3 mílur frá Akureyri, inni í dalnum.
Er þar byggt að landsvenju, en þó vandað hið bezta til alls. Bærinn er hlaðinn úr
grashnausum, en veggirnir eru sléttir utan og fara vel. Íbúðarherbergi eru þiljuð innan og
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olíuborin, sem nauðsynlegt er vegna rakans. Yfir dyrum hússins eru snjallar áletranir,
sem herra Briem hefur sjálfur skorið fallega í tré og lýsir vel hugarfari hans. Yfir einum
dyrunum stendur t.d. þetta á þýzku: ,,Ekki skrautlegt heldur snoturt, ekki dýrt heldur blátt
áfram“. Skammt frá húsinu er grænmetisgarður, þar sem ræktaðar eru kartöflur, kál og
rófur.“200

Þessum erlendu gestum er einnig tíðrætt um Valgerði sýslumannsfrú sem þeir segja vera
afbragðs eiginkonu og móður og af fallegu andliti hennar ljómi hjartagæska, einlægni og
hreinlyndi.201 Gunnlaugur var sýslumaður Eyfirðinga allt til dauðadags árið 1834.
Þeir voru margir hreppstjórarnir í Öngulsstaða- og Hrafnagilshrepp í tíð Guðrúnar en í
sjálfsævisögu sinni minnist nokkrum sinnum á hreppstjórann Sigfús Jónsson (1786) á SyðraLaugalandi. Hann var hreppstjóri og dannebrogsmaður í Öngulstaðahrepp frá árinu 1812 til
1837. Í Grímu er því haldið fram að það sé honum að þakka að ævisaga Guðrúnar hafi verið
skráð á sínum tíma.202 Eins og áður var getið má sjá í viðhengi 6 lista yfir alla þá aðila sem
sinntu embætti hreppstjóra eða hreppsnefndarmanna í Hrafnagils-og Öngulsstaðahrepp í tíð
Guðrúnar og verður ekki frekar að því vikið hér.

2. Fjölskyldutengsl á 18. öld
Samkvæmt gagnagrunni Íslendingabókar átti Guðrún foreldra og fimm systkyni sem öll bjuggu í
næsta nágrenni. Í sjálfsævisögunni kemur hún lesandanum samt fyrir sjónir sem ættlaus
einstæðingur.203 Það er kannski fyrst og fremst í þeim efnum sem sjálfsævisaga Guðrúnar
aðgreinir sig frá hefðbundnum sögum af líkum toga. Guðrún fjallar ekkert um fjölskyldu sína og
gerir þannig enga tilraun til að tengja sig við samfélagið sem hún var hluti af. Hún byrjar
einfaldlega á því að segja frá því hvar hún fæddist og hvar hún hafi verið barn í reifum en er
fámál um uppruna sinn. Ég mun þó sýna fram á það hér að Guðrún var í reglulegu sambandi við
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fjölskyldu sína alla tíð. Af þeim fimm systkinum sem hún átti náðu öll nema eitt fullorðinsaldri.
Þorvald, bróður hennar, fann ég fermdan árið 1777 en árið 1785 var hann látinn. Báðir foreldrar
hennar urðu háaldraðir og þegar faðir hennar dó flutti Guðrún til móður sinnar um tveggja ára
skeið. Allt fólkið hennar lifði og hrærðist í þessari sömu sveit, sum í vinnumennsku allt sitt líf en
önnur ráku þar búskap af miklum myndarskap. Flest eignuðust systkini Guðrúnar börn sem bæði
voru skírð og fermd í næsta nágrenni við hana en sum þeirra dóu ung. Það má teljast harla
óvenjulegt að einstaklingur rifji upp ævisögu sína án þess að minnast einu orði á foreldra sína og
systkini. Ástæðuna má kannski rekja til áhrifaleysis kjarnafjölskyldunnar í samfélagi fyrri tíma
en nútíma hugtakið fjölskylda virðist hafa verið mun víðtækara og náð yfir breiðari hóp manna
hér áður fyrr. Vistarbandið og það vald sem embættismenn höfðu yfir kjörum vinnufólks, ásamt
þeirri lagalegu skyldu manna að framfæra ættmenni sín, svipti fjölskyldur ákveðnu sjálfræði yfir
örlögum sínum.
Á undanförnum árum hafa ýmsar rannsóknir verið gerðar á hugtakinu fjölskylda en þar
hafa vakið athygli kenningar sagnfræðingsins Peter Laslett um fjölskyldugerðir á fyrri öldum.
Laslett skilgreinir fjölskylduna einfaldlega sem „a co-resident group of people“204 og segir að á
fyrri öldum hafi hún samanstaðið af þeim sem deildu sameiginlegu efnisrými til að borða, sofa,
hvílast, njóta samveru, alast upp, ala upp börn og fjölga sér.205 Sagnfræðingurinn Gísli Ágúst
Gunnlaugsson segir skilgreiningu Lasletts eiga vel við í umfjöllun um íslensku fjölskylduna á 19.
öld. Hann segir fjölskylduna og býlið hafa verið grundvallareiningu íslenska bændasamfélagsins
enda stóðu bæirnir einir á jörðinni en mynduðu ekki þorp. Íbúar á hverjum bæ hafi búið undir
sama þaki þar sem þeir bæði borðuðu og unnu að framleiðslustörfum saman.206
Skilgreining Lasletts fellur hins vegar ekki vel að íslensku vinnufólki sem að jafnaði
skipti árlega um heimili og náði því tæplega að tengjast fólkinu sem það bjó með. Vistráðin
vinnuhjú sem sífellt neyddust til að sætta sig við nýja húsbændur og aðlagast breyttum aðstæðum
hafa átt erfitt með að mynda tilfinningaleg tengsl og treysta húsbændum sínum. Sífelldur
flutningur á milli bæja með tilheyrandi umbyltingu á nánasta umhverfi vinnufólks, jafnvel
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hverjum það deildi rúmi með, hefur gert öll fjölskyldutengsl lausari í reipunum.207 Í
sjálfsævisögu sinni er Guðrúnu reyndar mjög tíðrætt um sambýlinga sína á hverjum stað og hún
talar af hlýhug um hreppstjórann og prestinn sem voru kannski mestu örlagavaldarnir í hennar
lífi. Sem dæmi má nefna eftirfarandi lýsingar af samskiptum hennar við höfðingja í sveitinni:
… fór jeg því til Guðmundar í Kaupángi hann var mér hinn besti maður.208
… varð eg undir regimenti Sigfúsar míns á Laugalandi.209
…fór að Stórhóli í vist var þar í mesta yfirlæti.210
… Sigfús er mér að sönnu nóu vænn.211
. . .greip mig þá reiði og sólaði þá suður að Laugalandi og klagaði fantinn þar var mér
gefin hákalls biti og með það fór jeg að Grítu.212
. . .gaf jeg séra Hallgrími margan brennivíns dropa.213

Hreppstjórarnir sáu Guðrúnu fyrir góðri eða vondri vist og prestarnir veittu henni sáluhjálp á
erfiðum tímum. Miðað við aðstæður Guðrúnar má segja að hreppurinn allur hafi verið hin
raunverulega fjölskylda hennar en nánast allt sitt líf bjó hún í Öngulsstaðahrepp. Þar fann hún sér
víða samastað og var hlýtt til margra samferðamanna sinna sem dreifðust á fjölda bæja í
hreppnum. Þegar henni mislíkaði við húsbændurna klagaði hún þá fyrir hreppstjórarnum eða
leitaði til sóknarprestsins með úrlausn sinna mála. Hún virðist þó yfirleitt hafa verið í vist á betri
bæjum hreppsins og jafnvel hjá þeim sem sinntu embætti hreppstjóra. Eins og sjá má í viðhengi
númer 6 sinntu menn hreppstjórn í Öngulsstaðahrepp oft í fleiri ár samfleytt. Til að mynda er
Magnús Jónsson sagður hafa verið þar hreppstjóri frá árinu 1760 til 1801 og Sigfús Jónsson frá
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árinu 1812 til 1837.214 Sóknarprestarnir í Öngulsstaða- og Hrafnagilshrepp voru líka lengi í
embættum. Í þessum fjórum kirkjusóknum embættuðu aðeins sex sóknarprestar á þeim 84 árum
sem Guðrún Ketilsdóttir lifði, þar af voru tveir feðgar.
En hver var Guðrún Ketilsdóttir? Árið 1758 bjuggu á Sámsstöðum í Grundarsókn
vinnuhjúin Ketill Arason (1726) og Guðbjörg Hallgrímsdóttir (1722). Sámsstaðir voru syðsta
býlið í Öngulsstaðahrepp og hafði verið byggt út úr landi Rútsstaða einhvern tímann fyrir árið
1700.215 Þetta sumar eignuðust vinnuhjúin á bænum dóttur sem skráð var „frilluborin“ í
prestþjónustubók. Hún fæddist 27. júní og var sama dag skírð Guðrún. Hjónaleysin hafa ákveðið
að trúlofa sig um haustið því þann 15. október má finna eftirfarandi færslu í embættisbók
prestsins í Grundarsókn: ,,23. sept. 1758. Trúlofuð Ketill Arason frá Sámsstöðum og Guðbjörg
Hallgrímsdóttir þar heimilis. 15. okt. 1758 fastnaður Ketill Arason.“216 Hjónin bjuggu áfram á
Sámsstöðum og sumarið eftir eignuðust þau aðra stúlku sem var skráð „egtaborin“ í
húsvitjunarbókina. Þessi dóttir, sem fékk líka nafnið Guðrún Ketilsdóttir, er hér til
umfjöllunar.217 Greinilegt er að Guðrúnarnafnið var þeim Guðbjörgu og Katli mjög hugleikið og
það skipti þau miklu að nafnið héldist innan fjölskyldunnar. Hvaðan það kom er ekki vitað en
ljósmóðirin í Hrafnagilssókn hét Guðrún Eiríksdóttir (1717) og var mágkona Guðbjargar.
Kannski tengdist hún á einhvern hátt nafngiftinni á dætrunum. Árið 1761 fæddist þeim
Guðbjörgu og Katli þriðja stúlkubarnið en þá bjuggu þau ennþá á Sámsstöðum. Stúlkan fékk
nafnið Helga, sennilega í höfuðið á móðurömmu sinni Helgu Jónsdóttur (1688).218 Þegar Helga
var aðeins nokkurra mánaða gömul flutti fjölskyldan á bæinn Teig í Hrafnagilssókn þar sem
Gísli, bróðir Guðbjargar, hafði áður búið. Gísli hafði dáið þetta sama ár en hann var giftur
Guðrúnu ljósmóður sem áður var minnst á. Þau Guðbjörg og Ketill bjuggu saman á Teigi í ein 24
ár, allt þar til Ketill dó árið 1785. Í húsvitjunarbókum Erlends Jónssonar, sóknarprestsins á
Hrafnagili, má finna eftirfarandi lýsingu á foreldrum Guðrúnar sem ég hef tekið saman úr
sóknarmannatölum úr Hrafnagili: Ketill les, er skilvís, hyrtinn, ei margt kunnandi og einfaldur.
Guðbjörgu, móður hennar, segir prestur vera ólæsa, skilvísa og vel vinnusama, en ekki fróða.219
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Í sjálfsævisögunni segist Guðrún réttilega hafa fæðst á Sámsstöðum en um bernskuár sín í
Teigi segir hún: „Ekki man eg til mín firri enn í laugar troginu, þá var eg með rauða diska í
kinnonum og hvíta tauma ofan með nefinu, þá var eg barn í Teigi í reifum.“220 Guðrún var
tveggja ára gömul þegar hún flutti á Teig árið 1761 og ólíklegt að hún hafi þá enn verið í reifum.
Líklega tengir hún reifarnar frekar við bernskuárin og minningu um hlýja ullarstranga sem vafið
var um hana á köldum vetrarnóttum.221
Næstu þrjú árin fæddust Teigshjónunum þrjú börn til viðbótar, þau Kristján (1762),
Þorvaldur (1763) og Guðbjörg (1764).222 Heimilisaðstæður hafa á þeim tíma verið erfiðar á Teigi
enda börnin sex að tölu og það elsta aðeins sex ára gamalt. Í sóknarmannatali 1765 skrifar
presturinn að Guðrún sé farin að stafa og „kann cat vel.“223 Catechismus, eða cat. eins og
presturinn skrifar það, voru Fræðin minni eftir Lúther sem samanstóðu meðal annars af
boðorðunum tíu, Faðir vorinu og nokkrum bænum.224 Það var sitthvað fleira sem Guðrún kunni
umfram Fræðin minni þótt hún væri aðeins sex ára gömul. Undir lið merktum önnur kunnátta er
skammstafað, „b. vers.“225 Væntanlega er átt við að hún kunni fleiri bænir og vers.226 Við nánari
skoðun virðist þó koma í ljós að rætt sé um Guðrúnu eldri sem þarna hefur verið byrjuð að læra
að lesa. Hægt er að fylgja henni í sóknarmannatalinu til ársins 1766 en hún þá níu ára gömul.
Erlendur Jónsson, sem þá var sóknarprestur í Hrafnagili, hélt sérstaka skrá yfir ungdóminn í
Hrafnagils- og Kaupangssókn sem náð hafði sex ára aldri. Á þessum lista má sjá að börnin voru
að búa sig undir ferminguna og presturinn skráði árlega niður hverju þau höfðu bætt við sig í
fræðunum. Á listanum finnst eingöngu nafn Guðrúnar eldri en hvorki Guðrún yngri né Helga
systir hennar eru skráðar þar. Þær höfðu þó báðar náð þeim aldri að geta hafið
fermingarundirbúning. Í sóknarmannatali fyrir árið 1769 bjuggu öll börnin heima á Teigi hjá
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foreldrum sínum. Guðrún eldri var þá 11 ára og presturinn sagði að hún læsi nokkuð en Guðrún
yngri og Helga voru farnar að stafa. Presturinn segir þær allar þrjár kunna Fræðin minni vel.227
Árið 1770 vantar í skráningar prestsins en 1771 er Guðrún sögð 11 ára gömul og komin í
vist á bæinn Vaglir í Hrafnagilshrepp, ekki langt frá Teigi þar sem fjölskylda hennar bjó. Á
bænum bjuggu hjónin Guðmundur og Ingibjörg með fimm smábörn, það elsta átta ára en það
yngsta eins árs. Guðrún hefur sennilega verið ráðin til að annast börnin en presturinn segir að
hún sé skýr stúlka og skikkanleg.228 Áður hafði tvítug vinnustúlka sinnt barnaskaranum á bænum
en þegar enn eitt barnið hafði bæst við var Guðrún orðin ábyrg fyrir hópnum, aðeins 11 ára
gömul. Þetta sama ár voru öll systkini Guðrúnar ennþá skráð hjá foreldrum sínum en presturinn
segir foreldrana vera fátæka. Sóknarmannatalið fyrir næstu árin vantar en í skráningum prestsins
yfir ungdóminn sést að Guðrún bjó í Hrafnagilssókn en þó ekki hjá foreldrum sínum. Í
skráningunni kemur fram að henni hafi farið aftur í fræðunum, hún lesi lítið og Fræðin minni
sem hún kunni orðið svo vel þegar hún bjó í foreldrahúsum kunni hún nú aðeins sæmilega.
Presturinn segir hana þó hegða sér skikkanlega.229 Líklega var Guðrún ennþá að annast börn
þeirra Guðmundar og Ingibjargar á Vöglum og hafði trúlega næg önnur verkefni á höndum en að
læra kristindóminn utanbókar. Öll systkini hennar voru ennþá hjá foreldrum sínum og Guðrún
eldri las fínlega, kunni fræðin vel og var næm og skikkanleg ef treysta má bókunum prestsins.
Árið 1773 er Guðrún komin í vist í Kaupangssókn, 13 ára gömul, en sjálf segist hún þá
hafa verið hjá Gísla í Gröf sem var bóndi í sókninni.230 Gísli þessi var Pétursson (1733) og var
giftur Helgu Sveinsdóttur (1730) en Guðrún segir dvöl sína hjá þeim hjónum hafa verið
„bölbúð“231. Hjónin áttu aðeins eina dóttur sem hét María (1765) en um hana segir Guðrún:
„María hafði geitur, og allt var það eins.“232 Í Lækningabók handa alþýðu á Íslandi, sem kom út
árið 1884, segir um geitur:

Það hefur verið og er enn almenn skoðun manna hjer á landi, að geitur sje sá sjúkdómur,
sem einungis komi af óþrifnaði og sóðaskap, og það þykir yfir höfuð hin mesta vanvirða
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að hafa geitur. Af þessu leiðir, að þeir sem verða fyrir þessum sjúkdómi, leyna honum
sem lengst og leita sjer engra lækninga.233

Sóðaskapur og óþrifnaður voru líklega ekki einu ástæður þess að Guðrúnu leið ekki vel í Gröf en
„bölbúð“ hennar þar hafði greinilega spurst út í sveitinni, „...æfina mjna j gröf allir vissu hún var
bölbúð“, segir Guðrún í sjálfsævisögu sinni.234 Mögulega hefur verið þröngt í búi á bænum og
Guðrún því horast svo niður í vistinni að stórsá á henni en í annálum frá þessum árum getur um
hungurdauða á Norðurlandi.235 Guðrúnu virðist hins vegar ekki hafa verið illa við bóndann á
bænum því þegar hún minnist á hann notar hún orðin „Gísli minn í Gröf“. Sóknarpresturinn segir
að Guðrún kunni nú fræðin sín vel og virðist hún því hafa verið ágætlega búin undir ferminguna.
Hún var orðin 13 ára gömul og kom vel fyrir að sögn prests.236 Hún virðist hins vegar aldrei hafa
fermst, hverju sem það sætti. Nafn hennar er í það minnsta hvergi að finna meðal fermdra í
prestþjónustubókum Hrafnagils- eða Öngulsstaðahrepps. Systkini hennar, Guðrún eldri, Helga og
Þorvaldur, finnast hins vegar öll fermd innan við 16 ára aldur.237
Árið 1777 er Guðrún aftur komin í Hrafnagilssókn en í sóknarmannatali má sjá að hún
var ekki hjá foreldrum heldur í vist og sögð koma vel fyrir. Ekki finnst bærinn þar sem hún bjó.
Guðrún eldri, sem þá var orðin 18 ára, er líka sögð í vist og Helga Ketilsdóttir, 16 ára.238 Í
Húsagatilskipuninni frá 1746 var börnum sem komin voru á lögaldur leyft að búa hjá foreldrum
sínum nema þau væru þrjú eða fleiri en þá skyldi eitt þeirra ráða sig í vist. 239 Árið 1777 voru þrjú
systkini Guðrúnar ennþá skráð hjá foreldrum sínum. Kristján var 15 ára, Þorvaldur 14 og
Guðbjörg var ennþá bara 13 ára. Samkvæmt lögum máttu þau því öll þrjú búa í foreldrahúsum.
Guðrún var hins vegar orðin lögráða og mátti sjálf ráða sig í vist.
Í bók sinni Bernska, ungdómur og uppeldi á einveldisöld segir Loftur Guttormsson að
börnum hafi strax við 6-7 ára aldurinn verið fengin ábyrgðarhlutverk í heimilisbúskapnum og að
þá hafi þau jafnframt verið „sett til bókar“.240 Þegar Guðrún var sex ára gömul átti hún þrjú yngri
systkini á aldrinum tveggja til fjögurra ára sem hún og eldri systir hennar, sem þá var sjö ára
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gömul, hafa líklega verið gerðar ábyrgar fyrir. Samkvæmt skráningum sóknarprestsins virðist
Guðrún hins vegar ekki hafa verið sett til bókar á sama tíma og eldri systir hennar. Fátækt
fjölskyldunnar og mikil ómegð var líklega ástæða þess að fermingarundirbúningi Guðrúnar var
slegið á frest í bili. Sigurður Gylfi Magnússon segir að fyrr á tímum hafi vinna barna haft mikið
uppeldislegt gildi og að það hafi ekki verið mannvonska sem réð því að börnum var beitt stíft til
vinnu.241 En Loftur Guttormsson segir það einfaldlega hafa verið lífsbjargarnauðsyn að setja
börn til verka innanhúss eða utan.

Fullgild þátttaka þeirra frá unga aldri í heimilisverkunum tryggði að þau yxu ekki úr grasi
án þess að hafa tileinkað sér þá yfirgripsmiklu verkkunnáttu sem líf manna í lítt
verkaskiptu þjóðfélagi útheimti. Öðru máli gegndi um „bókalærdóminn“ sem ekki stóð í
augljósum tengslum við lífsbjargarviðleitni manna.242

Það hefur varla verið á allra færi að annast lítil börn í sveitasamfélagi 18. aldar en þau
ungmenni sem treyst var til slíkra verka hafa þótt ábyrgðarfull, sjálfstæð og dugleg að bjarga sér.
Samkvæmt sóknarmannatali Eyjafjarðarsýslu var Guðrún ein barna foreldra sinna send í vist
áður en hún varð lögráða. Hún er jafnframt sú eina af systkinunum sem ekki finnst fermd í
prestþjónustubókum. Til að byrja með fannst mér að Guðrún hlyti að hafa verið hálfgert
olnbogabarn foreldra sinna allt frá fyrstu tíð, að kannski hafi bara verið pláss fyrir eina Guðrúnu í
fjölskyldunni. Hins vegar komst ég að þeirri niðurstöðu að hún hafi líklegast verið eina barn
þeirra Teigshjóna sem hafði einhvern dug í sér til að fara í vist áður en hún varð lögráða. Þegar
hún var send að Vöglum var fyrst og fremst verið að ráða hana í vinnu. Hjónin á Vöglum hefðu
tæplega bætt einum hungruðum krakka við barnaskarann öðruvísi en að hann kæmi að góðum
notum. Engin fjölskylda með slíka ómegð hafði ráð á að taka að sér ólögráða börn sem ekki gátu
unnið fyrir mat sínum. Og vinnukraftar Guðrúnar nýttust jafnvel betur en hinnar tvítugu
vinnustúlku sem áður hafði verið á bænum því nýtt barn hafði fæðst í millitíðinni. Þjökuð af
ábyrgð og álagi á Vöglum náði Guðrún aldrei tilskildum undirbúningi fyrir ferminguna ólíkt
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systkinum sínum. Hugsanlega hafa húsbændur hennar einfaldlega ekki hirt um að veita henni
nauðsynlegan undirbúning.
Í kaflanum hér að framan er fjallað um hugtakið fjölskyldu og hvernig fræðimenn hafa
talið hana samansetta fyrr á öldum. Hún hefur verið talin byggjast á þeim sem deildu
sameiginlegu rými til að vinna borða, sofa og fjölga sér. Ég hef dregið í efa að þessi skilgreining
gangi upp gagnvart vistráðnu vinnufólki eins og Guðrúnu sem sífellt þurfti að laga sig að nýjum
fjölskyldum. Þögn hennar um skyldmenni sín í sjálfsævisögunni og hlýleg orð hennar í garð
embættismanna sveitarinnar eru athyglisverð. Af sögunni að dæma virðast samskipti vinnufólks
og opinberra embættismanna hafa verið nokkuð tíð. Bæði hreppstjórar og prestar í Öngulstaðaog Hrafnagilshreppi sátu lengi í embættum og mörg dæmi eru um að embættin hafi gengið í
erfðir innan sömu fjölskyldu. Fólk eins og Guðrún sem bjó nánast allt sitt líf í sömu
kirkjusókninni gat því eflaust orðið nánara sóknarprestinum og hreppstjóranum en misjöfnum
húsbændum sem höfðu tímabundið alræðisvald yfir því. Sennileg skýring á þögn Guðrúnar um
fjölskyldu sína er að hún hafi mjög snemma misst tengsl við hana. Hún var sjálf aðeins barn að
aldri þegar hún var send í vist og á því óljósar minningar um þau fáu bernskuár sem hún naut
með fjölskyldu sinni. Þeir mörgu húsbændur sem Guðrún þjónaði í gegnum árin og eilífar
umbreytingar á nánasta umhverfi hennar settu mark sitt á líf hennar. Guðrún lærði snemma að
taka ábyrgð á sjálfri sér og vissi að til að komast af í þessu samfélagi þurfti óbilandi kjark,
dugnað og þor.

3. Sjálfstæð þrátt fyrir bága stéttarstöðu
Nánast alla sína ævi starfaði Guðrún sem vinnukona á heimilum annarra og átti sér því hvergi
fastan samastað. Í bók sinni Vinnuhjú á 19. öld segist Guðmundur Jónsson telja að vinnukonur
hafi að mörgu leyti verið hagkvæmara vinnuafl fyrir bændur en karlar þar sem þær hafi sinnt
sömu verkum og þeir fyrir miklu lægra kaup. Einnig hafi þær verið hlýðnari og iðnari en karlar
og ódýrari í uppihaldi.243 Kaup vinnukvenna og -karla var eftirfarandi samkvæmt
Alþingissamþykkt frá 1720:
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Vinnukonur

Vinnukarlar

Fæði: 1100 gr. á dag
35 álnir á landsvísu
Ull í sokka og háleista
Ull í vettlinga
Húsnæði
Rúmföt
Skótau

Fæði: 1650 gr. á dag
100 álnir á landsvísu
Tvenna nýja sokka
Eina vettlinga
Húsnæði
Rúmföt
Skótau
Þjónusta og þrif á klæðum244

Eins og sjá má þurftu vinnukonur að láta sér nægja þriðjungi minni fæðu en karlar. Þær þurftu
sjálfar að prjóna þá sokka og vettlinga sem þeim bar samkvæmt lögum og sáu líklega einnig um
að prjóna vettlinga og sokka fyrir vinnumennina. Þeim bar sjálfum að þrífa og halda við klæðum
sínum en áttu jafnframt að þjónusta og þrífa allan klæðnað vinnumanna. Guðmundur segir að
vinnukonur hafi gengið í flest störf sem karlar unnu og að margar hafi þurft að ganga að öllum
búverkum á veturna, meðan karlarnir voru í veri.245
Þar sem ráðningartími vinnuhjúa var venjulega eitt ár í senn þurftu flestir að taka sig upp
árlega, pakka öllum eigum sínum og flytjast inn á heimili nýrra húsbænda. Oft hafa slík
vistaskipti verið erfið þar sem nýjum húsbændum fylgdu nýir siðir sem vinnufólkinu bar að virða
í hvívetna. Í bók sinni segir Guðmundur að samkvæmt húsagatilskipuninni frá 1746 hafi
vinnuhjú verið ofurseld nær ótakmörkuðu valdi húsbænda sinna. Tilskipunin, sem meðal annars
fjallaði um réttarstöðu vinnuhjúa og hvernig þeim bæri að hegða sér, var lögbundin hér á landi
allt fram á 20 öld. Í bók Guðmundar eru reifuð helstu ákvæði húsagans.

Þeim bar af fremsta megni að sýna húsbændum sínum tryggð og hollustu, auðsýna hlýðni og
auðmýkt við þá og þeirra skipanir og ganga til allra verka sem þeim var fyrirskipað. Þau
skyldu „vakta sig fyrir ósæmilegu tali og gamni, eiðum og blóti, hégómlegum historium eða
so kölluðum sögum og amors-vísum eða rímum.“ Þeim var bannað að fara til annarra bæja
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nema með vitund húsbónda síns. Ef hjú strauk úr vist, sló til yfirboðara sinna eða gerði þeim
skaða með ódyggð eða leti, skyldi því refsað með hendi eða vendi, sekt, gapastokki og
jafnvel tukthúsvist eftir eðli brotsins. Þó skyldu húsbændur ekki straffa hjúum með
verkfærum, sem kynnu að skaða heilsu þeirra eða limlesta þau.246

Samkvæmt lagaákvæðum húsagans virðist lítið frelsi hafa falist í því að vera vistráðin vinnukona
en af frásögn Guðrúnar að dæma var hún að mörgu leyti sjálfstæð þrátt fyrir bága stéttarstöðu.
Hún segist til dæmis hafa átt fimm kistur og að í þeim hafi verið meira en myrkrið tómt. Rúsínur
átti hún meðal annars í einni þeirra og bauð þeim sem hún vildi gera vel við og á öðrum stað
segist hún líka hafa átt súrtunnu og margt þar niðrí.247 Kisturnar voru Guðrúnu mikilvægar því
þar gat hún læst niður dýrmætar eigur sínar, svo sem fatnað, matarílát, ull til að prjóna úr og
matinn sem henni var skammtaður í vistinni. En algengt var á stórum heimilum að vega
vinnufólki út mat fyrir lengri tíma í senn.248 Í kistum Guðrúnar mátti því hugsanlega finna brauð,
feitmeti og harðfisk auk ýmiss lúxusvarnings eins og brennivíns og lakkríss.249 Innihaldið nýttist
ekki bara til að fæða hana og klæða því greinilegt er að Guðrún notaði verðmætin til að stunda
vöruskipti og kaupa sér velvild annarra. Í sjálfsævisögunni segist hún hafa gefið sóknarpresti
sínum, séra Hallgrími, margan brennivínsdropann og á öðrum stað kaupir hún sér skammrif.
Litlu síðar verslar Guðrún lás á Siglufirði en hann kostar hana einn ríkisdal sem á þessum tíma
samsvaraði hálfs árslaunum hjá góðri vinnukonu.250
Guðrún virðist snemma hafa gert sér grein fyrir því að það gat borgað sig að þóknast
húsbændum sínum. Þæg, iðin og húsbóndaholl vinnukona var eftirsóknarverð á hverju góðu
heimili. Meðmæli Gunnlaugs Briem, sýslumanns í Eyjafirðinum sýna hvað góðar vinnukonur
gátu verið húsbændum sínum mikils virði en þetta skrifaði hann meðal annars um vinnukonu
sína árið 1814:
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Hallgerður reyndist okkur hjónum þæg, holl og velviljuð sem og skörp til vinnu og við
hana dygg, yðin og fyrirtektarsöm, so að við minnustum ej að hafa en eptir vinnuhjúi so
sieð eða þess saknað sem téðrar stúlku.251

Guðrún hefur eflaust verið holl og iðin vinnukona eins og Hallgerður því það má nánast alltaf
finna hana í vist á bestu bæjum sveitarinnar. Aðeins einstaka sinnum kvartar hún undan
húsbændum sínum en yfirleitt virðist hún sátt við fólkið sem hún býr hjá og starfar með.
Árið 1779 var Guðrún skráð í vist í Kaupangssókn en þá var hún 19 ára gömul og bærinn
ekki nefndur. Hún virðist þá ennþá vera að burðast við að læra fræðin sín því presturinn segir
hana kunna cat. eða Fræðin minni sæmilega. Næstu árin er erfitt að fylgja Guðrúnu eftir því
eyður eru í sóknarmannatölum í kringum móðuharðindin. Árið eftir Skaftárelda var mikið
hörmungarástand í Eyjafirðinum og langir listar „dauðra“ í prestþjónustubókunum bera vitni um
mikið mannfall í kjölfar harðindanna. Ekkert sóknarmannatal hefur varðveist fyrir þann tíma í
Munkaþverársókn en elsta talið þaðan er frá árinu 1785. Það ár var Guðrún Ketilsdóttir skráð í
vinnumennsku á bænum Jódísarstöðum hjá Halldóri Árnasyni (1723) og Katrínu Þorláksdóttur
(1731).252 Halldór hafði verið hreppstjóri í Öngulsstaðahrepp frá árinu 1770 til 1784 er hann
sagði sig frá embættinu vegna heilsubrests.253 Guðrún var þarna 26 ára gömul og samkvæmt
skráningum sóknarprestsins bæði læs og fermd.254 Presturinn segir hana líka vera vinnusama og
fínlega. Ári síðar er Guðrún komin á Teig til aldraðrar móður sinnar en Ketill faðir hennar hafði
þá fyrir ári dáið úr taksótt.255 Á Teigi bjó hún í tvö ár með móður sinni, sem presturinn segir vera
fáfróða, og bróður sínum Kristjáni, 24 ára gömlum. Hún hefur vísast komið heim til að hugsa um
móður sína sem syrgði eiginmann sinn. Presturinn segir Guðrúnu vera skikkanlega og
gagnlega.256 Árið 1788 flutti Guðrún á bæinn Klúkur í Hrafnagilssókn þar sem hún var skráð
ógift bústýra ekkilsins Jóns Jónssonar (1735) en hann er sagður Guðmundsson í
Íslendingabók.257 Jón bóndi hafði misst eiginkonu sína í móðuharðindunum og bjó einn með
tveimur börnum sínum, Jóhannesi og Kristrúnu sem voru 17 og 18 ára gömul. Guðrún var 28 ára
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gömul og í sóknarmannatalinu segir presturinn hana lesa nokkuð á bók og að hún sé bæði fróm
og hirðusöm.258
Árið 1790 var Guðrún komin á bæinn Espihól hjá sjálfum sýlumanni Eyfirðinga Jóni
Jakobssyni og frú Sigríði Stefánsdóttur en hún segist hafa verið þar „...í mesta ifirlæti“.259
Sýslumannsheimilið var fjölmennt þetta árið en 18 manns voru skráðir þar til heimilis og þar af
voru sjö konur í þjónustu og fimm vinnumenn.260 Guðrún var þjónustustúlka hjá Jóni sýslumanni
og presturinn segir hana iðjusama í starfi sínu.261 Á þessum tíma segist hún hafa verið þéruð af
öllum og fólk hafi sagt: Komið þér sælar! Sælar verið þér!262 Guðrún virðist einnig hafa borið sig
vel og haft efni á að klæða sig upp því að á eftirfarandi hátt lýsir hún sér á árunum á Espihóli:

[Þ]á var eg falleg, var eg með rauða diska í kinnonum hvita tauma ofan með nefinu,
bláeigd smáeigd hafinbrínd, brukaði vænan fald og rauðan silkiklút um höfuðið og
borðalagða hempu yfir um þverar herðarnar og allt var eptir því – þá var eg þéruð, af
öllum, og sögðu þeir; komið þér sælar! Sælar verið þér!263

Vinnufólk sýslumanns var líklega snyrtilegra til fara en annað vinnufólk og naut meiri virðingar
út á við í samfélaginu. Enda var tæplega hægt að komast ofar í vinnuhjúastétt en að vinna á sjálfu
sýslumannsheimilinu og þangað hafði Guðrún Ketilsdóttir komist af eigin rammleik. Tveimur
árum síðar var hún orðin vinnukona hjá Páli og Ingibjörgu í Kaupangi, ungum hjónum með þrjú
smábörn. Páll var sonur Guðmundar Guðmundssonar (1719)264, bónda og hreppstjóra í
Kaupangi, sem giftist Ruth (1758) skáldkonu frá Ljósavatni og var sagður auðugur og
valdamikill maður.265 Guðrún segist hafa farið til Guðmundar í Kaupangi eftir að hafa verið hjá
Páli á Þórustöðum og síðar hafi hún vistast í Sigluvík.266 Þegar Guðrún var í vist hjá Páli og
Ingibjörgu voru þau hjón rúmlega tvítug og eignuðust sitt þriðja barn á þessum tíma. Þau höfðu
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þá nýlega hafið búskap á hluta Kaupangursjarðarinnar þar sem faðir Páls var bóndi. Um dvöl
sína hjá Páli segir Guðrún:

Hann átti bágt og viljinn var eins, hann hafði af mér gráu gimbrina mína, og var manna
víðsjálastur, fyrr vildi ég ganga á höfðinu enn vera þar; fór jeg því til Guðmundar í
Kaupángi hann var mér hinn besti maður, var eg þar í besta geingi og allir elskuðu mig
því eg kom allstaðar framm þar sem betur gengdi.267

Þrátt fyrir hörmungarástand í sýslunni í kjölfar móðuharðindanna virðist Guðrúnu farnast
ágætlega enda þjónaði hún bæði á heimilum sýslumanns og hreppstjóra. Gimbrina sem hún segir
Pál bónda hafa stolið hafði hún kannski fengið að launum frá Jóni sýslumanni en mjög sjaldgæft
var að vinnukonur ættu sauðfé.268 Í bókinni Vinnuhjú á 19. öld heldur höfundur því fram að á
fyrsta áratug 19. aldar hafi laun vinnuhjúa verið mjög lág. Í þeim sveitum þar sem ástandið var
hvað verst hafi fólk einungis verið ráðið sem matvinnungar.269 Ástandið í Eyjafirðinum þennan
fyrsta áratug eftir harðindin hefur vafalaust verið mörgum erfitt og síður en svo á allra færi að
borga vinnukonum út í lifandi búpeningi. Það var þó ekki óalgengt að vinnumenn fengu kind að
launum fyrir störf sín og samkvæmt lögum bar bændum að borga konu sem vann karlmannsverk
sömu laun og karlmanni.270 Trúlega hefur vinnuframlag Guðrúnar á þessum árum því verið metið
til jafns á við vinnu karla.
Hugsanlegt er að gimbrina hafi Guðrún hlotið í laun frá Jóni sýslumanni fyrir vel
heppnaða grasaferð. En hún segir frá grasaferð sem hún fór í norður að Mývatni þar sem hún
tíndi grös í níu tunnur og færði sýslumanninum.271 Í Íslenzkum þjóðháttum eftir Jónas Jónasson
frá Hrafnagili segir að grasaferðir hafi yfirleitt tekið eina til tvær vikur eftir því hversu góð
grasatekjan var og þá hafi kvenfólki verið ætlað að tína fjórar tunnur grasa á viku.272 Framlag
Guðrúnar var því miklu meira en vinnukonum bar. Guðrún var líka dugleg rakstrarkona en hún
segir að þegar hún hafi búið á bænum Grýtu hafi hún þurft að raka þrjár engjadagsláttur á dag en
fullgildum vinnumanni bar að slá dagsláttu á dag og skyldi ein vinnukona sjá um að raka á eftir
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honum. Jónas frá Hrafnagili segir að sláttumönnum hafi verið illa við að konur væru mjög nærri
þeim í slægjunni og oft hafi myndast keppni milli sláttumanna og þeirra kvenna sem rökuðu á
eftir þeim. Vinnukonur sem náðu að raka mjög nærri sláttumönnunum kölluðu það að „raka þá
upp að rassi“ eða að „ – skeina um rassinn á þeim“ og jafnvel að „gelda þá“.273 Guðrún hefur því
sennilega oft náð að skjóta eyfirskum sláttumönnum ref fyrir rass.
Í sjálfsævisögunni segist Guðrún oft hafa þurft að kljást við karla, gifta sem ógifta sem
ólmir vidu komast yfir hana. Eftir grasaferðina norður að Mývatni segist hún hafa riðið í bað og
maður hafi fylgt henni, ,,þegar hann sá mig bera vildi hann fá mig til filgilags „enn eg varðist
brinju búin eins og úlfar“ og let hann ei fá það.“ Vinnukonur eins og Guðrún þurftu eflaust að
gæta þess að verða ekki þungaðar og því gátu einnar nætur kynni reynst þeim dýrkeypt. Það er að
sjá á ummælum Guðrúnar að kynlíf utan hjónabands hafi verið mikið alvörumál fyrir konur
átjándu aldar. Heiður þeirra var ekki einn í veði heldur óttuðust þessar konur kannski mest
hræðileg örlög ófæddra barna sinna. Þungaðar vinnukonur stóðu alla meðgönguna frammi fyrir
þeirri staðreynd að barnið sem þær báru undir belti yrði tekið af þeim og sett í fóstur.
Vinnulaunin dugðu ekki til að kosta uppeldi barna, jafnvel ekki vinnulaun hraustra og duglegra
kvenna eins og Guðrúnar.274
Þrátt fyrir hin ströngu ákvæði húsagans virðist Guðrún ekki hafa upplifað sig ofurselda
valdi húsbænda sinna. Þvert á móti kemur það berlega fram í sögunni að hún hafði ýmis ráð til
að komast af sem einstæð vinnukona og taka ákvarðanir sem vörðuðu hennar eigin hag. Með
dugnaði og vinnusemi varð hún eftirsóttur starfskraftur og gat valið sér húsbændur. Fyrir
verðmæti úr kistum og súrtunnu keypti hún sér velvild húsbænda sinna eða gerði vöruskipti
þegar hana vanhagaði um eitthvað. Með gimbrum sínum gat hún skaffað afurðir sem nýir
húsbændur girntust og fyrir glæsilegan klæðaburð naut hún virðingar sveitunga sinna.
Árið 1793 fór Guðrún í vist á bæinn Sigluvík í Munkaþverársókn til ekkjunnar Guðrúnar
Þórarinsdóttur (1725). Guðrún þessi hafði verið gift Árna „ríka“ Hallgrímssyni (1719),
lögréttumanni, bónda og útvegsmanni í Sigluvík á Svalbarðsströnd.275 Hann hafði dáið nokkrum
árum áður og Guðrún stóð því ein fyrir búi í Sigluvík með aðstoð Ingibjargar systur sinnar.
Fjórtán manns voru skráðir til heimilis í Sigluvík þegar Guðrún Ketilsdóttir kom þangað í vist 34
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ára gömul. Guðrún segir að þegar hún hafi vistast í Sigluvík hafi hún verið „beðin af mörgum
enn enginn vissi þetta þá kvað kall vísu því hann var skáld en undir förull mjög“.

Hvert mun fara ræsisrún
Ræði eg um það á meðan
Eingin hvert ætlar hún
Út eða suður héðan.276

Út úr þessu má lesa að margir karlmenn hafi heillast af nýju vinnukonunni á bænum sem gaf þó
lítið færi á sér. Guðrún kynntist hins vegar ungum manni þar á bænum sem síðar átti eftir að
verða mikill örlagavaldur í lífi hennar. En svona kemur hann henni fyrir sjónir í fyrstu:

[Þ]egar jeg var þángað komin þá vóru þar sjómenn meðal hverra einn var frá hrafnagili
og hét Illhugi álitlegur maður bauð han mér alla þenustu hann var með bjart hár á blarri
peysu grænum bol hatt og góða skó.277

Það leið ekki á löngu áður en kynni þeirra tóku á sig alvarlega mynd og allar varnir Guðrúnar
brustu – hjónabandið var óumflýjanlegt.

4. Hjónabandsraunir
Ungi sjómaðurinn sem Guðrún vísar til var ekki allur þar sem hann var séður. Guðrún lýsir
honum á eftirfarandi hátt eftir að hún hafði kynnst honum betur:

[Þ]egar jeg var þángað komin þá vóru þar sjómenn meðal hverra einn var frá hrafnagili sá
bölvaður refur og hét Illhugi álitlegur maður enn margur hilur úlfinn undir
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sauðargærunni svo var um hann bauð han mér alla þenustu enn ókunnugur varningur
firrir margan fjé hann var með bjart hár í blarri peysu grænum bol hatt og góða skó.278

Illugi Jónsson (1766) var frá Kotá í Hrafnagilshrepp og var 26 ára gamall þegar Guðrún kynntist
honum. Í húsvitjunarbókum kemur fram að foreldrar hans séu einfaldir og fákunnandi með fimm
smábörn á framfæri. Sjö ára gamall var hann vitni í stórfelldu þjófnaðarmáli í Akureyrarkaupstað
ásamt 14 sveitungum sínum.279 Tíu ára gamall var hann settur niður á bæinn Hrafnagil hjá
sóknarprestinum Erlendi Jónssyni en þar á bæ var hann skráður hreppslimur eða niðursetningur
allt fram til tvítugs.280 Hann fermdist 15 ára gamall en eftir það virðist séra Erlendi, húsbónda
hans, finnast lítið til hans koma. 18 ára gamall er hann sagður óstýrilátur, 19 ára flysjungur og
tvítugur er hann ekki einu sinni talinn með vinnufólkinu á bænum heldur sagður vera
hreppslimur. 21 árs er hann sagður „stífsinna og latur“ en eftir það virðist séra Erlendur loksins
skrá hann sem vinnumann á Hrafnagili.
Guðrún varð ástfanginn af Illuga þetta sumar í Sigluvík og í sjálfsævisögunni segir hún
frá tilhugalífi þeirra: „þá kom tilhugalífið með okkur Illhuga jeg átti 5 Kistur þar var meira í
þeim enn mirkrið tómt í eirni vóru rúsjnur og laumaði jeg i hann af þeim því jeg hugsaði að þetta
væri maður enn ekki djöfull svo tældi hann mig í búskap að Kristnesi.281 Um haustið fluttu Illugi
og Guðrún saman að Kristnesi.282 Ári síðar má sjá í húsvitjunarbók prestsins á Hrafnagili að
Illugi var vinnumaður á Kristnesi en Guðrún húskona. Gísli Gunnarsson, sagnfræðingur, segir að
húsfólk hafi verið nokkurs konar millihópur bænda og vinnufólks; það bjó ekki í eigin húsum
heldur í húsum bænda en átti að öðru leyti ,,með sig sjálft”, það bar sjálft ábyrgð á framfæri sínu
og réð vinnu sinni.283 Á Kristnesi bjuggu þau Illugi aðeins í eitt ár og virðist sem Guðrúnu hafi
ekki líkað þar vistin. Svona lýsir Guðrún framvindunni:

[S]vo tældi hann mig í búskap að Kristnesi og átti jeg þá súrtunnu um haustið og margt
þar nirðí Björg stal öllu steini ljéttara og allt var í laumi þeirra á millum þá fór hann í sitt
hóru rí og fór stelpu af stelpu enn jeg mátti slama og þeija og ergist hver með aldrinum
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beislið tíndíst tvær brauðkökur gaf jeg þá og feitt á milli fann jeg prófast guð hjálpi
Illhuga sagði hann enn jeg kvað nei við því jeg meinti hann væri að tala um liklana.

Björg var eiginkona Jóns bónda á Kristnesi og það var enginn hægðarleikur fyrir Guðrúnu að
ásaka sjálfa húsfreyjuna um stuld úr súrtunnunni eða meint framhjáhald hennar með
unnustanum. Hins vegar þurfti Guðrún að bæta fyrir hvarfið á beislinu með dýrmætu góðgæti úr
kistunum sínum. Ofaná það bættist síðan óþolandi kvensemi Illuga sem bersýnilega hefur sært
hana djúpu hjartasári. Kramin á hjarta leitaði Guðrún huggunar hjá sóknarpresti sínum á
Hrafnagili, séra Erlendi Jónssyni, þeim sama og hýst hafði Illuga á heimili sínu frá unga aldri.
Hann þekkti Illuga sennilega betur en margur og taldi engan geta bjargað flysjungnum nema
himnafaðirinn sjálfur.
Guðrún virðist samt fyrirgefa Illuga hliðarsporið með Björgu og þau trúlofa sig um vorið
í Hrafnagils- og Kaupangssókn. Hreppstjórinn, Sigurður Gunnarsson (1754), var svaramaður
Illuga en svaramaður Guðrúnar var Kristján, bróðir hennar sem trúlofaðist sama dag. Nýtrúlofuð
fluttu þau Illugi og Guðrún á bæinn Grund í Grundarsókn þar sem þau giftu sig þann 19. júlí
1794.284 Sennilega voru þau í vist á Grund árið 1795 þegar Guðrún varð ófrísk því það ár finnst
Illugi borga búlausra tíund að Grund í Grundarsókn.285 Í maí árið 1796 eignaðist Guðrún son á
bænum Stokkahlöðum í Hrafnagilssókn en þar voru þau Illugi bæði skráð í vinnumennsku.
Sonurinn var skírður Jón, trúlega í höfuðið á föður Illuga, Jóni Illugasyni, en hreppstjórinn Gísli
Hallgrímsson (1743) var skírnarvottur.286 Guðrún segir soninn líkjast sér ,,með digð og
ráðvendni“.287
Gísli Ágúst Gunnlaugsson sagnfræðingur taldi ýmislegt benda til þess að makaval á
Íslandi hafi ekki mótast af „rómantískri ást“ í nútíðarmerkingu hugtaksins. Slíkt hafi ekki komið
til fyrr en á síðustu áratugum 19. aldar. Fram til þess tíma hafi ýmiss konar sjónarmið önnur
ráðið miklu um makaval og upphaf hjúskapar, svo sem efnahagsleg atriði. 288 Hvað Illuga varðar
má færa ágætis rök fyrir því að efnahagslegar forsendur hafi ráðið nokkru um makaval hans en
Guðrún var jú álitlegt konuefni. Af sjálfsævisögunni að dæma var hún bæði dugleg og kjarkmikil
og samkvæmt vitinsburði sóknarprests var hún vinnusöm, gagnleg, hirðusöm og fróm. Í tilfelli
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Guðrúnar virðist ástin hins vegar hafa ráðið mestu, að minnsta kosti virðist ekkert hafa gerst sem
neyddi hana í hjónabandið. Hún var hvorki þunguð eftir Illuga þegar þau ákváðu að trúlofa sig né
þegar þau giftu sig nokkrum mánuðum síðar. Þegar þau hófu sambúð var Guðrún ágætlega stödd
fjárhagslega. Hið sama er ekki hægt að segja um mannsefni hennar því Illugi var blásnauður
vinnumaður og ekki líklegur til mikilla afreka. Þrátt fyrir ótryggð hans með Björgu húsfreyju á
Kristnesi að ógleymdu „hóru ríi“ hans frá stelpu til stelpu ákvað Guðrún að giftast manninum
sem hún elskaði.
Sigurður Gylfi Magnússon telur „að ástin hafi leikið nokkurt hlutverk við makaval á
seinni hluta nítjándu aldar á Íslandi.“289 Hann telur hana þó ekki hafa verið blinda og stjórnlausa
heldur hafi fólk þurft að beita ákveðnum aga og stýra tilfinningum sínum þannig að það næði að
öðlast hagsæld í sínu persónulega lífi.290 Guðrún sem verið hafði vistráðin vinnukona allt sitt líf
stóð mögulega andspænis því vali að festast í vinnuhjúastétt og enda ævina sem niðursetningur á
framfæri hreppsins eða að líta framhjá göllum Illuga, giftast honum og freista þess að hefja sjálf
búskap. 291 Bitur heldur Guðrún áfram frásögn sinni af framferði Illuga þegar hliðarspor hans eru
hjúskaparbrot: „Vestnaði nú Illhugi því hann var þræll og fantur að öllu nema við hórur sínar
sem hann lá í.“292 Þau Illugi virðast hafa búið á Kristnesi með soninn næstu þrjú árin, hjá þeim
Jóni og Björgu. Í húsvitjunarbókum frá þeim tíma er Illugi sagður vera húsmaður á Kristnesi og
presturinn segir þau bæði iðjusöm.293 Um haustið 1799 fluttu Guðrún og Illugi á bæinn Hof í
Möðruvallaklaustursókn þar sem þau hófu búskap í samvinnu við önnur hjón á bænum. Jón
sonur þeirra var þá fjögurra ára gamall en Guðrún fertug. Í Manntalinu 1801 kemur fram að
tvíbýli hafi verið á Hofi og bjuggu Illugi og Guðrún á öðru þeirra með soninn Jón og fósturbarn á
öðru ári.294 Á hinu býlinu bjó Flóvent Þorsteinsson (1764) með konu sinni Margréti Jónsdóttur
(1768) og tveggja ára syni. Flóvent var einn af þeim er komu við sögu í hinu stórfellda
þjófnaðarmáli sem Illugi var látin vitna í árið 1773. Samkvæmt Íslendingabók hafði Flóvent líka
einhvern tímann starfað sem böðull.295 Sambúð þeirra Illuga og Guðrúnar á Hofi gekk illa og árið
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1803 slitu þau samvistum og fluttu þaðan í burt. Um búskapinn á Hofi og ástæðu þess að þau
skilja segir Guðrún:

Forum við þá að Hofi og áttum 14 gimbrar og kvígu, hann fór með það allt innií kaupstað
í sínar bolvaðar skuldir, og sagði ég þá laust við hann, – tók hann af mer fötin, hann var í
30 dala skuld, þau hlupu á 20 dali og hafði hann þá til góða 16., þá hafði hann handa
Kristrúnu því hann lá í henni eins og brókinni sinni.296

Sennilega var Illugi lagstur í eitthvert slark í kaupstaðnum á þessum tíma og orðinn skuldum
vafinn. Eftir að þau misstu búið stóð Guðrún eftir slipp og snauð en Illugi hafði jafnvel selt utan
af henni fötin, þ.á.m. borðalögðu hempuna og rauða silkiklútinn hennar.

5. Aftur ein
Árið sem Guðrún og Illugi brugðu búi var hún skráð sem vinnukona í Skagafirðinum, þá 44 ára
gömul.297 Hins vegar var Jón, sonur hennar, ekki með henni á bænum en í Svarfdælu segir að Jón
hafi alist upp með móður sinni á hrakningi. Það er hugsanlega rétt þar sem erfitt reynist að finna
þau bæði á þessum árum eftir að hjónaband þeirra Illuga og Guðrúnar leysist upp. 298 Af
sjálfsævisögunni að dæma virðist Guðrún hafa lent í hálfgerðum hrakningum með soninn eftir að
hún fór frá Hofi en hún segir svo frá því ferðalagi:

Fór eg þá ein með barnið út að barði í Fljótum var eg þar um nóttina Þorst. vildi fá mig til
filgilags enn ég beit hann af mér, Guðmundur í Hamarkóti vildi það einnin, enn eg var
ráðvandari enn svo að eg lægi undir hvörjum sem hafa vildi; Lá eg þá uti á klaufa
brekkum vorlánga nóttina í sólskini og sunnanvindi, að kominn dauða – Guðbjörg gaf
mér svarta brauð að endur næra mig Fór eg þá í Eyafjörð minn.299
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Barð í Fljótum var kirkjujörð en þar bjó sóknarpresturinn Jón Jónsson (1760) sem þjónaði bæði
Barðssókn og Holtssókn í Holtshrepp. Þegar Guðrún var á Barði var þar vinnumaður sem hét
Þorsteinn Sveinsson, 37 ára gamall, og var trúlega sá sem vildi fá hana til fylgilags við sig.
Hamarkot var aftur hjáleiga frá Stóra Eyrarlandi í Hrafnagilshrepp og samkvæmt Manntali 1801
hét bóndinn þar Guðmundur Pétursson, giftur maður og fjögurra barna faðir.300 Í Íslendingabók
segir um þennan Guðmund að samkvæmt húsvitjunarbókum hafi hann verið óráðsettur, ógætinn
og fávís.301 Á þessum fyrstu árum eftir að Guðrún fór frá Illuga virðist henni ekki vegna sérlega
vel en samkvæmt sjálfsævisögunni hefur hún þurft að sofa á víðavangi nær dauða en lífi af
hungri. Sennilega var það yngri systir hennar Guðbjörg sem gaf henni svarta brauðið að
endurnæra sig en hún varð síðar vinnukona hjá Gunnlaugi Briem sýslumanni á Grund.
Aftast í handriti ÍB 883 8vo er kafli sem virðist eiga heima framar í sögunni því þar eru
eftirfarandi athugasemdir innan sviga á spássíu: „[H]ér er kafli fir apt sem hér var.“ Þessa viðbót
er ekki að finna í hinum handritunum og hún kemur heldur ekki fram í útgáfunni í Grímu en
hugsanlega segir Guðrún þarna frá árunum þegar hún var á hrakningum eftir skilnaðinn:

Síðan fór ég vestur að bréckum í Skagafirði þar mátti jeg verka brókjna af Þorláki rapti
sem var full með lús og ræpu þaðan fór jeg norður í klaufabrekku til grasa jeg hafði að
sönu nóg að vögstunum að jeta en það var meira skítur en matur síðan sagði jeg mig
lausan við skagafjörðinn og fór aptur norður í eiafjörðinn.302

Í Manntalinu 1801 er Þorlákur Jónsson (1749) bóndi á bænum Stórubrekku í Holtssókn en hann
var bróðir Guðmundar í Stokkahlöðum sem Guðrún og Illugi höfðu búið hjá þegar Jón sonur
þeirra fæddist. Á flækingi sínum hefur Guðrún hugsanlega fengið tímabundið húsaskjól hjá fólki
sem hún þekkti eitthvað til. Ég hef hins vegar hvorki fundið Guðrúnu né son hennar Jón
Illugason í húsvitjunarbókum í Skagafirði á þeim árum sem þau hverfa úr kirkjubókunum í
Öngulsstaða- og Hrafnagilshrepp. Guðrún finnst árið 1804 á Barði í Barðssókn en eftir það
finnast þau hvorug í þessum sóknum, ekki fyrr en þau koma fram í Hrafnagilshrepp árið 1810.
Það getur því hugsanlega verið rétt sem sagt er í Svarfdælu að Jón hafi verið á flækingi þessi ár
með móður sinni en erfitt er að komast að því hvar þau héldu til.
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Ástæða þess að Guðrún valdi að fara úr Eyjafirðinum með barnið kemur ekki fram í
sjálfsævisögunni en hugsanlega vildi hún með því koma í veg fyrir að barnið væri tekið af henni
og því komið í fóstur. Þegar hún fór frá Illuga hafði hún misst allt og því trúlegt að yfirvöld
hefðu tekið Jón og komið honum niður á Hrafnagilshrepp, fæðingarhrepp föðurins. Með því að
fara úr sýslunni var mögulegt að fresta málinu um óákveðinn tíma eða þar til drengurinn væri
orðinn eldri.
Árið 1810 var Jón kominn á bæinn Grísará í Hrafnagilshrepp, 14 ára gamall, og var þar
ennþá árið 1812.303 Hrafnagilshreppur var fæðingarhreppur Jóns og Illuga, föður hans, en
samkvæmt lögum átti hreppurinn að ala önn fyrir þeim ómögum sem þar voru fæddir.304 Guðrún
var hins vegar í vinnumennsku á bænum Björk í Öngulsstaðahrepp árið 1810 og ári síðar var hún
vinnukona á bænum Stóra Hamri í sama hrepp. Það ár fermdist Jón í Hrafnagilssókn, þá 15 ára
gamall, en í prestþjónustubókinni stendur að hann hafi verið undirbúinn af presti í 3 til 4 ár.305
Guðrún virðist hafa verið í fermingarveislunni því henni sárnar hve illa var þar veitt: „Dável var
Jón minn konfirmeraður – en lap þunnir var grautarnir þar, og aungvan prjónshnapp þar fyrir
utan mat sinn.“306 Jón var síðan í vinnumennsku hér og þar í Eyjafirðinum en staðfestist í
Svarfaðardal eftir tvítugt þar sem hann gifti sig. Hann drukknaði í ferð til Siglufjarðar þegar hann
var aðeins 28 ára gamall og skildi eftir sig konu með 2ja og 4ra ára gömul smábörn á framfæri og
þriðja barnið á leiðinni. Samkvæmt ættfræðiritum var Jón talinn efnilegur bóndi ráðvandur eins
og móðir hans sagði og í betra lagi að sér.307
Guðrún var komin í vinnumennsku að Grund í Grundarsókn hjá Árna Jónssyni og Helgu
Gísladóttur árið 1812 þegar hún var 53 ára gömul.308 Ári síðar var hún hjá systur sinni og alnöfnu
á bænum Teig þar sem hún hafði búið með fjölskyldu sinni í bernsku en eftir það er erfitt að
rekja hvar hún er vistuð. Húsvitjunarbækur í Munkaþverársókn voru illa færðar á þessum tíma,
hugsanlega vegna mikilla anna hjá sóknarprestinum, Magnúsi Erlendssyni, en frá 1802 hafði
Magnús sinnt embætti prófasts í Vaðlaþingi auk þess sem hann var starfandi sóknarprestur í
þremur kirkjusóknum í Eyjafirðinum.309 Sýslumaður Eyfirðinga, Gunnlaugur Briem, tók við
búrekstri á Grund árið 1815 en Guðbjörg systir Guðrúnar var þjónustustúlka hjá honum og frú
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Valgerði frá árinu 1816 og var orðin ráðskona hjá þeim árið 1821. Guðrún hefur sennilega oft
heimsótt systur sína á Grund því að í ævisögunni segir hún að ævinlega þegar hún hafi komið
þangað hafi blessuð frúin, þ.e. Valgerður, gefið sér bæði mat og kaffi.310
Guðrún var síðan „híngað og þángað í vistum“, meðal annars var hún um tíma undir
„regiementi“ Sigfúsar á Syðra Laugalandi en hann kom henni á bæinn Syðri Tjarnir í
Öngulsstaðahrepp hjá Sigurði Stefánssyni (1801) og Margréti Pétursdóttur (1799). Í
húsvitjunarbókum má sjá Guðrúnu skráða á Syðri Tjörnum á árunum 1820-1823. Ungu hjónin
bjuggu á bænum hjá móður Sigurðar sem var orðin ekkja. Guðrún segist ávallt muna sultinn á
Tjörnum og skemmda matinn sem hún keypti sér og varð svo veik af. Einnig segist hún hafa týnt
lás þegar hún var að Syðri Tjörnum og segir það hafa verið fyrir „bölvaðann gapaskapinn“ í
Sigurði sem hún hafi misst lásinn. Hún hafði neyðst til að kaupa sér nýjan sem kostaði hana 1
ríkisdal. Það var greinilega mikilvægt fyrir vinnufólk að geta geymt verðmæti sín í læstum
hirslum þegar það var við vinnu úti við eða þurfti að bregða sér af bæ í einhvern tíma. Guðrún
vissi af biturri reynslu að engum var treystandi í þessum heimi þar sem jafnvel sjálfir
húsbændurnir stálu verðmætum vinnuhjúa sinna.311
Af sjálfsævisögunni að dæma hefur það verið erfitt líf að eldast í vinnuhjúastétt, ekki síst
fyrir einstæðing eins og Guðrúnu Ketilsdóttur sem aldrei hafði átt sér fastan samastað. Allt sitt líf
hafði hún verið á endalausum þvælingi um sveitir Eyjafjarðar og var nú eflaust orðin lúin og
þreytt á því að þjóna öðrum. Á efri árum virðist henni semja illa við húsbændur sína, er bitur og
kvartar sáran undan sviksemi þeirra og virðingarleysi:
Nú seigja þeir allir, þarna fer skrattans kéllingin hún Guðrun Ketilsdóttir – Enn vel er ég
metinn hjá góðu fólki, því ekki gjöra þetta nema bölv... gárungar sem hvörki skeita um
Guð né menn.312

Guðrún var óhrædd við að klaga húsbændur sína fyrir hreppstjóranum ef henni fannst þeir ganga
of langt í svívirðingum sínum. Það gerði hún til dæmis þegar „Skómakarinn“ í Koti óskaði þess
að djöfullinn kæmi og hengdi hana, „greip mig þá reiði og sólaði eg þá suður að laugalandi og
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klagaði fantinn þar var mér gefin hákalls biti og með það fór jeg að Grítu“.313 Það var
hreppstjórinn Sigfús Jónsson á Syðra Laugalandi sem Guðrún „sólaði til“ en hann reyndist henni
afar vel á hennar efri árum.
Í húsvitjunarbókum er hægt að fylgja Guðrúnu allt fram á níræðisaldur í
Öngulsstaðahreppi þar sem hún hafði öðlast sveitfesti samkvæmt lögum. Þar finnst hún árlega á
nýjum heimilum með stöðuheiti sem henni hefur eflaust þótt lítil virðing af, hreppsómagi og
niðurseta. Guðrún dó í Munkaþverársókn þann 9. desember 1842.314
Af Illuga er það að segja að hann sést í opinberum gögnum á flandri hingað og þangað
um sveitir landsins og árið 1823 barnaði hann unga vinnukonu í sýslunni. Barnið, sem sennilega
hefur verið skírt í höfuðið á móður Illuga Guðríði Magnúsdóttur, dó á fyrsta ári.315

6. Hluti af stærri heild
Fyrr í ritgerðinni velti ég upp þeirri spurningu hvers virði lítið brot eins og sjálfsævisaga
Guðrúnar Ketilsdóttur er þegar varpa skal ljósi á fortíðina? Einnig hversu góður spegill slík
textabrot séu yfirleitt? Með aðferðum einsögunnar hef ég nú gert tilraun til að skerpa þá mynd af
lífi Guðrúnar sem finna má í sjálfsævisögunni en með hjálp opinberra heimilda, auk hverskyns
ættfræði- og byggðasögurita, hef ég reynt að fylla upp í eyður og byggja upp heilsteypta mynd af
því samfélagi sem Guðrún hrærðist í. Þó að erfitt sé að skilgreina persónuleika Guðrúnar út frá
svo takmörkuðum heimildum, hvað þá að alhæfa um fortíðina, er tilraunin þess virði fyrir þá sök
eina að hér er um einstæða heimild að ræða sem með ákveðinni aðferðafræðilegri tilraun fær nýtt
líf. Saga íslenskra alþýðukvenna hefur hingað til að takmörkuðu leyti byggst á heimildum frá
þeim sjálfum þar sem lítið sem ekkert hefur varðveist af sjálfstjáningu 18. og 19. aldar kvenna úr
alþýðustétt. Sá heimildaskortur hefur þó ekki staðið í vegi fyrir því að fræðimenn setji fram
kenningar um íslenskar konur almennt, út frá heimildum byggðum á skrifum millistéttarkvenna
eða karla.316

313

ÍB 883 8vo – „Tvær hendur, Handrit úr fórum Jóns Borgfirðings.“
Þ.Í. Munkaþverá BA/2 Prestþjónustubók.
315
Sjá heimasíðu Íslendingabókar: http://www.islendingabok.is
316
Sigurður Gylfi Magnússon segir það meðal annars hafa verið eitt af vandamálum margra sem fjallað hafa um
sögu kvenna á Íslandi hve lítinn greinarmun þeir hafa gert á heimi millistéttarkvenna og kvenna úr alþýðustétt og
314

113

Sagnfræðingurinn Sigríður Mattíasdóttir bendir á að uppgangi borgarastéttar í Evrópu á
19. öld hafi fylgt aukin áhersla á sérstakt eðli kvenna sem væri órökvíst, óútreiknanlegt og veikt
og lögð áhersla á að konur væru tilfinningaríkar en ósjálfstæðar frá náttúrunnar hendi. 317 Hér má
spyrja: Endurspegla þessi opinberu viðhorf (karla) endilega sjálfsmynd íslenskra kvenna á 18. og
19. öld? Það liggur alls ekki fyrir að þetta sjónarhorn hafi skilað sér inn í íslenskt sveitasamfélag
18. og 19. aldar. Þvert á móti er eins líklegt að önnur sjónarmið hafi gilt þar vegna þess að
sveitasamfélagið laut öðrum lögmálum en hið borgaralega. Þetta átti sérstaklega við um konuna
og stöðu hennar í samfélaginu. Skilin milli karla og kvenna voru í reynd töluvert ólík því sem
gerðist víða í hinu borgaralega samfélagi. Í tímaritinu Sögu frá 1997 er að finna grein eftir Erlu
Huldu Halldórsdóttur sem fjallar um sjálfsmótun kvenna en þar kemur þetta fram: „Sendibréf frá
19. öld sýna að sjálfsmynd þeirra mótaðist af ríkjandi kvenímynd. Þær reyndu eftir bestu getu að
standa undir þeim væntingum sem til þeirra voru gerðar sem húsmæðra. Konur sögðust
skammast sín fyrir að vilja eitthvað annað en konustörf.“318 Um menntun kvenna segir Erla
Hulda að stúlkur á 19. öld hafi ekki aðeins búið við stéttaskiptingu þar sem þær fátæku fengu
síður bóklega menntun en hinar efnameiri heldur einnig þá staðreynd að kynferði þeirra kom í
veg fyrir bóknám. Hún segir menntun kvenna hafa markast fyrst og fremst af því sem talið var
gagnlegt í lífi og starfi, þ.e. hefðbundin heimilisstörf og útivinnu.319 Erla Hulda segir konur því
almennt séð ekki hafa átt nema um tvennt að velja, annaðhvort að gifta sig eða vera í
vinnukonustöðu ævilangt.320 En spyrja má: Eru þessar konur sem Erla Hulda ræðir um
dæmigerðir fulltrúar íslenskra kvenna á 19. öld? Hvað merkir það að skipa sér í sveit með
vinnukonum landsins? Var hlutskipti þeirra allra það sama eða má finna ólík afbrigði af kjörum
þeirra og háttum? Ég held að þessu hafi ekki verið svarað að neinu marki hingað til en ég hygg
að saga Guðrúnar Ketilsdóttur gefi ágætt tækifæri til að sýna fjölbreytta stöðu kvenna í
samfélögum fyrri alda.
Vegna formgerðar íslensks samfélags á 18. og 19. öld þar sem 70-80% landsmanna lifðu
af landbúnaði og bændur og vinnuhjú skipuðu fjölmennustu stétt þjóðarinnar stóðu karlar
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væntanlega frammi fyrir svipuðu vali og konur, að giftast eða vera í vinnumennsku ævilangt.321
Langflestra beið þau örlög að stofna sína eigin fjöslkyldu þar til var komið fram á 19. öldina, þá
var það hlutskipti sífellt stærri hóps vinnuhjúa að vera í þeirri stétt ævilangt. Gísli Ágúst
Gunnlaugsson segir að ef dæma megi af mannfelli af völdum hallæra hafi stór hluti íslensku
þjóðarinnar búið við svo takmörkuð efni á 18. öld að nánast ekkert hafi mátt útaf bera, hvað
árferði áhrærði, til þess að hungurdauði biði verulegs hluta þjóðarinnar.322 Íslenskur almúgi bjó
þá við ömurlega fátækt þar sem einungis þeir hörðustu komust af. Í bréfi sem almúgamaður
skrifaði til Landsnefndarinnar má sjá við hvaða kjör íslensk vinnuhjú þurftu að búa á 18. öld:

Ásigkomulag vinnumanna er þannig, nær þeir eru til eins húsbónda komnir, eru þeir oft
og tíðum hjá sumum hverjum húsbændum lítt haldnir að fatnaði og þjónustu, nokkrir geta
varla hulið sinn líkama fyrir klæðleysi, mega ganga að öllu, sem þeim er skipað, svo vel í
votviðri sem frosti og snjó, fara á morgni íklæðast þeim sömu aftur, hvar af oft hefur
orsakast hinn mesti skaði, að nær þeir eru svo á sig komnir, kunna þeir auðveldlega að
frjósa bæði á höndum og fótum, sem og skeð hefur.323

Í bók sinni Vinnuhjú á 19. öld segir Guðmundur Jónsson að sögulegar heimildir fyrri tíma
endurspegli fyrst og fremst viðhorf, hagsmuni og hugmyndaheim góðbændastéttarinnar. Lægri
stéttir, leiguliðar, lausamenn, þurrabúðarfólk og vinnuhjú hafi ekki skráð þær sögulegu heimildir,
sem nú séu fyrir hendi.324 En var þá sjálfsmynd alþýðukvenna frábrugðin sjálfsmynd
millistéttarkvenna? Í greininni „Kynjasögur á 19. og 20. öld“ fjallar Sigurður Gylfi Magnússon
um ólíkar birtingarmyndir sjálfsins í samfélagi sveitannna annars vegar og hins vegar í hinu
borgaralega samfélagi þéttbýlisins. Þar heldur hann því fram að mýtan um konuna og
kynjaskiptinguna hafi verið mótuð af góðbændum og talsmönnum millistéttarinnar en hafi ef til
vill verið framandi þeim alþýðukonum sem gengu til tilfallandi starfa sem daglegt líf krafðist.325
Til að mynda birtist ekki Guðrún Ketilsdóttir lesendum sjálfsævisögunnar þjökuð
minnimáttarkennd og skorti á sjálfstrausti. Þvert á móti kemur hún manni fyrir sjónir sem sterkur
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og hæfileikaríkur einstaklingur með mikla réttlætiskennd sem leitaðist sjálf við að skapa eigin
örlög.
Með því að beita aðferðinni „umhverfi textaheildar“ hefur tekist að draga fram nýtt
sjónarhorn á sjálfsævisögu Guðrúnar Ketilsdóttur og með kerfisbundinni notkun hugmyndafræði
einsögunnar hefur tekist að staðsetja Guðrúnu sjálfa í sínum eigin tíma – samfélagi sem geymir
ekki margbrotinn vitnisburð um stöðu kvenna af alþýðustétt. Með samþættingu þessara tveggja
akademísku aðferða tel ég mig hafa opnað leið að umfjöllun um fjölmargar aðrar konur sem
legið hafa óbættar hjá garði í handritadeildum, oft gleymdar og grafnar í hugtakanotkun
fræðimanna og skráningarkerfi safnanna.
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Við upphaf 20. aldarinnar urðu miklar umbreytingar á íslensku samfélagi með breyttum
atvinnuháttum og aukinni þéttbýlismyndun. Á sama tíma háði íslenska þjóðin baráttu fyrir
sjálfstæði sínu og menn urðu uppteknir af hugmyndum um íslenskt þjóðerni. Landsbókasafni
Íslands var þá meðal annars ætlað það hlutverk að varðveita sögu og menningu þjóðarinnar í
bókum og handritum. Fræðimaðurinn Páll Eggert Ólason var ráðinn til að skrá og flokka öll
handrit safnsins sem urðu um leið lykill að hugmyndinni um þjóðernið.
Handritaskrár Landsbókasafns Íslands ná yfir 13603 handritsnúmer og hafa verið gefnar
út í sjö bindum. Fyrstu þrjú bindin komu út á árunum 1918-1937 en fjögur aukabindi komu út á
árunum 1947-1996. Páll Eggert Ólason annaðist útgáfu á fyrstu fjórum handritaskránum en
samanlagt innihalda þær um það bil 10.000 handritsnúmer sem eru um 70% af öllum þeim
númerum sem gefin voru út í þessum sjö bindum. Það er því varla ofsögum sagt að það sé fyrst
og fremst Páll Eggert sem hafi staðið fyrir þessari heildarútgáfu á skrám yfir handrit í eigu
Landsbókasafns og hann hafi þar af leiðandi haft mestu áhrifin á skráningarstefnu
handritadeildarinnar; val á handritum til varðveislu, flokkun þeirra og úrvinnslu.
Í handritaskránum opinberast hugmyndaheimur menntaðrar yfirstéttar sem ákvað
hvaða sögu íslensku þjóðinni bæri að varðveita og halda til haga. Handritaskrárnar endurspegla
hugmyndaheim þeirra karla sem unnu við skráningu handrita og greiningu á íslenskri menningu.
Það sem í dag virðist úreltar hugmyndir Páls Eggerts Ólasonar um konur endurspeglar fyrst og
fremst tíðaranda sem kvað upp úr um ætlað hlutskipti kvenna í nýju samfélagi. Af þeim sökum
má halda því fram að handrit kvenna hafi fyrst og fremst verið skráð til að halda utan um og
varðveita sögu þeirra „merku karla“ sem þær tengdust í lifanda lífi. Konur eru sjaldnast
nafngreindar í handritaskránum þegar á handrit þeirra er minnst heldur kenndar við feður, maka,
syni eða jafnvel afa sína. Nöfn þeirra finnast þar af leiðandi ekki í nafnalistum handritaskránna.
Í þessari ritgerð hefur verið dregin fram óvenjuleg þversögn í sambandi við handrit tengd
konum. Annars vegar eru þau fjölmörg handritin sem kennd eru konum í handritaskránum en
hins vegar er eins og mörg þeirra séu „falin“ í sérkennilegri flokkun skránna. Hér hafa, með
öðrum orðum, verið færð rök fyrir því að „skortur“ á handritum eftir konur í handritaskránum sé
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ekki tilkomin vegna þess að konur hafi ekki skrifað heldur sé fyrst og fremst þeim sjónarmiðum
um að kenna sem lágu að baki skráningunni; heimssýn Páls Eggerts Ólasonar og samtímamanna
hans. Í þeim fjölmörgu kössum og handskrifuðu bókaskræðum sem finna má í geymslum
handritadeildar Landsbókasafns leynast örugglega mörg áhugaverð handrit sem varðveita
sjálfstjáningu kvenna. Eftir ítarlega rannsókn á skránum er ég sannfærð um að mörg þeirra
minningarbrota sem forfeðrum okkar fannst svo mikilvægt að skrá niður og varðveita hafi aldrei
ratað inn í handritaskrár Landsbókasafnsins. Þau hafi ýmist lent í handritastöflum eignuðum
öðrum (oftast körlum), gleymst vegna skorts á menningalegu mikilvægi – að því að talið var –
eða orðið grisjun að bráð. Þúsundir handrita frá konum er hins vegar að finna hér og þar í
geymslum handritadeildar; í formi sendibréfa, kveðskapar og hverskyns sjálfsbókmennta –
mismunandi vel skráð og aðgengileg.
Af framansögðu má vera ljóst að handritum kvenna er engan veginn sköpuð viðunandi
umgjörð í handritaskrám Landsbókasafns. Fræðimönnum er gert afar erfitt um vik að nálgast
vitnisburð kvenna, eiginlega er það varla hægt við núverandi aðstæður nema með höppum og
glöppum. Þeir fræðimenn sem hyggjast leita eftir heimildum um konur í handritaskránum hafa
einungis úr takmörkuðu efni að moða þar sem handrit kvenna eru mörg hver afar illa skráð.
Rannsókn mín hefur leitt í ljós að mikill meirihluti þeirra handrita sem konur eru skráðar fyrir
eða þar sem um þær er fjallað tilheyra konum úr efri lögum samfélagsins þeim sem koma frá
fjölskyldum embættismanna og góðbænda. Þessi handrit endurspegla því fyrst og fremst
hugmyndir og viðhorf fámennrar yfirstéttar. Það merkilega er að handritaskrárnar hafa þrátt fyrir
allt þjónað fræðimönnum í nánast heila öld og litað um leið hugmyndir Íslendinga um konur fyrri
tíðar. Rannsóknir hafa af þessum sökum verið því marki brenndar að byggja á heimildum frá
þeim fáu konum sem tilheyrðu yfirstéttinni. Það er sorglegt til þess að hugsa að þessi
rannsóknaráhersla hafi verið talin viðunandi þrátt fyrir að í handritadeild Landsbókasafns sé að
finna mikinn fjölda hverskyns handrita frá konum sem varpað geta nýrri og ferskari sýn á daglegt
líf kvenna og mikilvægt hlutverk þeirra í samfélögum fyrri alda.
Ofangreind rök mín byggi ég á áralangri rannsókn á handritaskrám Landsbókasafns. Í
fyrstu hafði ég hugsað mér að leita eftir sjálfstjáningu kvenna, kanna hvernig konur tjáðu sig í
handritum um sjálfar sig og umhverfi sitt og huga að því hvort þeirri tjáningu væri á annan veg
farið en hin opinbera og útgefna tjáning þeirra gefur til kynna. Eftir nokkurra missera rannsókn í
handritaskránum komst ég smám saman að raun um að verkefni mitt myndi taka breytingum. Ég
fann mig tilknúna að kanna eins nákvæmlega og mögulegt væri hvar kvenna væri helst að leita í
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handritaskránum. Í því augnamiði tók ég saman stórt gagnasafn sem var ætlað að draga fram þær
heimildir sem ég taldi fyrir víst að tilheyrðu konum með einum eða öðrum hætti. Verkefnið var
mjög tímafrekt og miðaðist eingöngu við afbyggingu skránna sjálfra; að farið yrði í
flokkunarkerfi Páls Eggerts Ólassonar og reynt að kanna út frá hvaða forsendum það hafi gengið.
Við þessa áherslubreytingu tók ritgerð mín alveg nýja stefnu. Gagnasafnið varð þó forsenda
þessarar rannsóknarvinnu en ég studdist við rannsóknarmódel sem nefnist „umhverfi
textaheildar“. Því er ætlað að draga athygli fræðimanna að heimildartexta sem einni samfelldri
heild. Í hugtakaskrá bókarinnar Sjálfssögur eftir Sigurð Gylfa Magnússon segir svo um þetta
hugtak: „Átt er við umhverfi, merkingu og tengsl sem mynda textaheildina og ná til atriða eins
og orðalags og almenns orðfæris, stafsetningar, áhersluatriða í texta af ýmsu tagi, styttinga og
frágangs texta, auk annarra þátta sem tengjast handritinu og handritagerðinni (pappírsgerð,
skriffærum, verklagi og öðru þvíumlíku).“326 Segja má að ég hafi þróað þetta rannsóknarmódel
áfram og fært hugmyndafræði þess inn á þann vettvang sem handritunum er skapaður með
varðveislu þeirra.
Ítreka verður að ég gerði lítið af því að fletta sjálfum handritunum en vissulega hefur
rannsókn mín sýnt fram á nauðsyn þess að það verði gert kerfisbundið. Ég er þess fullviss að
með því myndu fjölmörg mikilvæg handrit koma í ljós sem unnin hafa verið með hendi kvenna
eða eftir forskrift þeirra. Vissulega tók ég prufur eftir handritaskránni með það í huga að komast
að raun um hvers konar handrit væru flokkuð með tilteknum hætti. Eitt slíkt tilvik beindist að
handriti sem ekki lét mikið yfir sér. Sjálfsævisaga alþýðukonunnar Guðrúnar Ketilsdóttur
reyndist vera ágætt dæmi um hvernig staðið var að skráningu á handritum kvenna. Sjálfsævisögu
hennar skráði Páll Eggert í handritaskrárnar sem kímnisögur af kerlingarflóni og skipaði henni í
flokk með álfa- og draugasögum. Við það „hvarf“ handritið í raun í handritaskránum, komst í
flokk með efni sem ólíklegt væri að fræðimenn leituðu í aðrir en þeir sem áhuga hefðu á álfa- og
draugasögur. Við athugun kom í ljós að um var að ræða sjálfsævisögubrot sem hafði vakið
athygli samtíðarmanna Páls Eggerts og hafði það verið gefið út eftir svipaðri forskrift og Páll
hafði gefið, því var skipað á bás með kímnisögum af flónum.
Þegar hér var komið sögu hafði rannsókn mín tekið miklum breytingum. Ég hafði
skapað gagnasafn sem varð vinnutæki til glöggvunar á umfangi handrita sem tengdust konum
með einum eða öðrum hætti. Ég áttaði mig á að slíkt safn veitti færi á að nálgast handrit kvenna
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með markvissari hætti en áður en ég skildi líka að til þess að geta nýtt mörg þessara handrita yrði
að taka hvert þeirra fyrir og setja það í samhengi síns umhverfis með þeim aðferðum sem best
dygðu. Ég vildi freista þess að vinna slíka rannsókn í ritgerðinni með því að beina sjónum að
einu verki og „endurgera“ samhengi þess í tíma og rúmi með aðstoð aðferðar einsögunnar sem
ég hafði tileinkað mér á liðnum árum. Með þeim hætti væri sýnt fram á hvernig hægt væri að
nýta handrit kvenna sem finna mætti í handritadeild til að lýsa upp veruleika þeirra á fyrri tíð.
Með þetta í huga réðst ég í að rannsaka lífssögu Guðrúnar Ketilsdóttur með öllum þeim ráðum
sem sagnfræðin býður upp á. Með fjölbreyttri efnissöfnun tókst að varpa athyglisverðu ljósi á
lífskjör Guðrúnar og vinnuhjúa á 18. og 19. öld, hvernig einstæðar vinnukonur gátu lifað
mannsæmandi lífi á erfiðum tímum. Í umfjöllun minni varpa ég fram þeirri tilgátu að framganga
Guðrúnar í lífi sínu bendi til þess að hún hafi haft annan skilning á fjölskylduhugtakinu en
vanalega er gengið út frá. Hún hafi ekki bundið það við sína nánustu eða aðra sem komu að
uppeldi hennar heldur frekar við stærri samfélagsheild sem hún tilheyrði. Þannig urðu ýmsir
ráðamenn sem hún þjónaði ígildi verndar sem hún mat mikils og lagði hún áherslu á að þjóna
þeim dyggilega. Ég geri mér grein fyrir að þetta er ályktun sem byggð er á takmörkuðu dæmi en
þannig gefur einsagan einmitt færi á að viðfangsefnið sé nálgast á óvenjulegan hátt og að komið
sé að efninu úr annarri átt en sagnfræðingar gera vanalega.
Ég lít af þessum sökum á ritgerð mína sem tilraun til greiningar á heimi kvenna. Þeirra
heimur hefur verið sniðgenginn vegna innbyggðra „fordóma“ í stofnanaumgjörð
fræðasamfélagsins, fordóma sem byggja á skráningu heimilda í handritaskrárnar. En góðu
fréttirnir eru þær að efnið sem bíður svipaðrar meðferðar og ég beitti á handrit Guðrúnar
Ketilsdóttur er mikið að umfangi. Það er trúlega hægt að þakka þeim fjölmörgu
alþýðufræðimönnum sem skrifuðu upp og söfnuðu handritum af miklum áhuga því fyrir bragðið
hefur saga og menning þjóðarinnar varðveist, meðal annars frásagni af athöfnum fólks eins og
Guðrúnar Ketilsdóttur og stéttsystkina hennar. Menn á borð við Sighvat Grímsson Borgfirðing,
Jón Borgfirðing, Gísla Konráðsson, Strandabræður og fleiri sem nefndir hafa verið „berfættu
sagnfræðingarnir“ eyddu öllum stundum í að skrá niður og safna hverskyns frásögnum og
fróðleik frá fólkinu í landinu. Þetta voru sveitamenn sem komu sjálfir úr því umhverfi sem
sögurnar voru sprottnar úr og áttu sterkar rætur í íslensku sveitasamfélagi. Efni þeirra er margt að
finna í handritadeild Landsbókasafnsins og nú þarf að ráðast í að afbyggja hvert og eitt þeirra
með það í huga að komast enn betur að kjarna þeirra menningar sem þreifst hér á landi á fyrri tíð
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ÍB 883 8vo
Æfisaga, Guðrúnar Kjetilsdóttur.

Nú er þar til máls að taka þar sem jeg var barn í reifum í teygi fæddist jeg á
Sámstöðum327 þá átti Gísli minn í gröf gráa meri undann hverri komin var
Prófastshesturin og allir bestu hestarnir hans hana setti jeg ofan á eyjafjarðar bakka og
fleigði mér af henni firir ofann siðrahól og átti ekki von á leingra lífi æfina mjna j gröf
allir vissu hún var bölbúð Marja hafði geitur og alt var eins boli drap hann þaðann fór jeg
til Páls á þórustöðum hann átti bágt og viljinn var eins hann hafdi af mer gráu gimbrina
mína og var manna víðsjálastur firr vildi jeg gánga á höfðinu enn vera þar og fór þvj til
Guðmundar í Kaupángi hann var mér besti maður og var jeg þar í mesta géngi og allir
elskuðu mjg þvj jeg kom allstaðar fram tíl góðs og betur gengdi og vistaðist jeg í sjgluvík
og var beðinn af mörgum enn enginn vissi þetta þá kvað karl vjsu þvj hann var skáldi enn
jndurdförull mjög Kvað mín þessi reflarún ræði jeg um það á meðann enginn veit hvað
ætlar hún út eða suður héðan þegar jeg var þángað komin þá vóru þar sjómenn meðal
hverra eirn var frá hrafnagili sá bölvaður refur og het Íllhugi álitlegur maður enn margur
hilur úlfin undir sauðar gærunii svo var um hann bauð han mér alla þenustu enn
ókunnugur varningur firrir margann fje hann var með bjart hár í blarri peisu grænum bol
hatt og góða skó þá kom tilhugalífið með okkur Íllhuga jeg átti 5 Kistur þar var meira í
þeim enn mirkrið tómt í eirni vóru rúsjnur og laumaði jeg í hann af þeim þvj jeg hugsaði
að þetta væri maður enn ekki djöfull svo tældi hann mjg í búskap að Kristnesi og átti jeg
þá súrtunnu um haustið. og margt þar njðri Björg stal öllu steini ljéttara og allt var í laumi
þeirra á mjllum þá fór hann í sitt hóru rí og fór stelpu af stelpu enn jeg mátti slama og
þeija og ergist hver með aldrinum beislið tíndist tvær brauðkökur gaf jeg þá og feitt á
milli fann jeg prófast guð hjálpi Íllhuga sagði hann enn jeg kvað nei við því jeg meinti
hann væri að tala um liklana328 Mósa mín geisaði fram úr öllum hestum á hvamsbökkum
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Sámsstaðir voru í Grundarsókn.
Hér er skrifað út á spássíuna; „hér er kafli fir apt sem her var“ viðbæturnar eru síðan aftan við sjálfsævisöguna.

122

og reið jeg þa fram með héraðsvötnunum og hundurin með mér Fríbon samson hann var
undann danska sám með þorskhöfða kjppu á bakjnu kom hann þá með eitt og eitt og rjetti
að mer og veisludagin átti guðmundur á Stokkahlöðum hund sem hjet Tigris hann reif
júrið og rassgörnina úr eirnri ánná míni ærin var útá þverárdal enn rassgörnin inná
vöðluheiði beið hánn dauðann af þessu versnaði Íllhuga af þessu þvj han var þræll þvj
hann var þræll og fantur nema við hórur sínar sem hann lá í heni þá jón minn og ól eg han
upp og líktíst han mer með djgð og ráðvendni fórum við þá að hofi og áttum 14 gimbrar
og kvígu han fór með það í sínar bölvaðar skuldir og sagði eg þá laust við hann tók han
þá af mér fötin hann var í 50rd skuld í kaupstað, þaug hlupu 20rd og hafði han þá til góða
16rd og hafði hann þá handa Kristínu því hann lá í henni eins og brókini sinni daindis að
var Jón minn konfermeraður enn lapþunnir vóru grautarnir þar og aungvann bita fiekk
hann firir utan mat sinn þá fór jeg að Barði í Fljótum var þar um nóttina þorsteirn vildi fá
mjg til filgilags enn jeg beit af mer Guðmundur í Hamarkoti vildi það eirninn enn jeg var
ráðvandari enn svo að jeg lægi undir hvurjum sem hafa vildi lá jeg þá úti á
klaufabrekkum vorlánga nóttina í sólskini og sunnanvindi að kominn dauða Guðbjörg gaf
mier svartabrauð að endurnæringu fór jeg þá í Eyafjörð gekk mer vel fór jeg að Stórhóli í
vist var þar í mesta jfirlæti fór þaðann til grasa þaðann norður að Mívatni þá var jeg falleg
þá var jeg með kvíta tauma ofan með nefinu rauða diska í kinnum bláeigð smáeigð hafinn
brínd brúkaði vænann fald og rauðann silkiklút um höfuðið og borða lagða hempu jfirum
þverar herðarnar alt var eptir þessu þá var jeg þéruð af öllum þá sögðu þeir sælar veri þér
og komið þér sælar enn nú sega þeir allir þarna fer kelíngar skrattin hún Guðrún
Ketilsdóttir vel er eg metinn af góðum mönnum því ekki gjöra þetta nema bölvaðir
gárúngarnir sem ekki skeita um guð nje menn reið eg þá í bað og maður með mér þegar
hann sá mig bera vildi hann fá mjg til filgilags en jeg varðist brinju búin og ljet hann ekki
fá það kom jeg þá heim með grösinn á stórhóli og vóru það 9 tunnur og var það nó í stóru
örkina þar æfinlega þegar jeg kom að grund gaf blessuð frúin mér bæði mat og kaffi enn
þegar Kammerráðið heirði mjg tala þá sagði hann hvaða bölvaður gjallandi er í þer
Guðrún Ketilsdóttir (geturðu ekki haft ögn lægra)329 enn jeg sagði hann skildi hafa bölvaða skömm
firir það þvj guð hefði gefið mer málið einsog honum enn aldrei þorði jeg að hafa það svo
hátt að hann heirði það síðan var eg híngað og þángað í vistum varð undir regiementi
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Hér virðist sem þessu hafi verið bætt inn í textann og komið fyrir á milli línanna, en þó með sömu hendi.
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Sigfúsar á Siðra laugalandi kom hann mer á siðra tjörnum til Sigurðar þar varð eg þar firir
skaða firir bölvaðann gapaskapinn úr hönum misti lás kostaði 24s á siglufirði og gaf jeg
firir hann 1rd sulturinn þar á tjörnum verður mer firir minni þar keipti jeg skammrif að
Magnúsi þaug vóru fjórar merkur og fjöritju runnu þaug upp af merkju át jeg soðið allt
með spæni hljóp það upp í höfuðið á mer lá jeg í viku og ber það síðann fjekk 24
afkoppur og margar smærri þar fékk jeg svarta gimbur og sagði jeg hönum að hann tæki
útsvarið undir sjálfum sér datt hann þar í kórin djöfullinn sá arna Sigfús er mér að sönnu
nóu vænn þó teimdi hann sjldina um hlaðið og svei þeirri ögninni hann gaf mér og
aungvann prjónshnapp af lakrísrót leggur hann mer mjg vantaði ærnar mínar þegar jeg
var í koti og bað um halldór góða á laugalandi og fór hann á mig upp í stalli og kostaði
mjg það dagsverk og vildi jeg vinna það til setti hann mjg jfir kot skómakarans var jeg
þar snéri jeg hönum snöru hann var guðlaus maður og skammaktugur og fór í ýlt með
okkur hann óskaði að sá gamli kæmi og heingdi mig við goða foss greip mig þá reiði og
sólaði eg þá suður að laugalandi og klagaði fantinn þar var mér gefin hákalls biti og með
það fór jeg að Grítu var þar eitt ár Helga fór seint á fætur og mátti jeg raka þrjár engja
dagsláttur á dag og fjekk litlar þakkjr firir í kaupángi var jeg með allri : æfin mín þar hún
var dauf Árni minn er að sönu værn maður enn opt kemur svart lamb undann kvítri á og
svo mátti segja þar á Þórustöðum var eg með allri skömm og svivirðingu Golmóótta
gimbrinn var allt í öllu hálf sögð er sagann jarðepla skeppa var með og glundur fór jeg
þaðann um haustið það var alt kaupið á ytritjörnum jeg hafði lítið samræði við fólk hann
sendi hundinn upp í baðstofuna og sinaðist mér þá ergist hver með aldrinum og svo fór
um mig og öll varðgjár veran mín var stundleg æfisagann Magnúsar gamla er einlægt í
brjósti mínu og hana seii jeg hverjum sem hafa vill enda er hann orðinn sjónlaus og
mörgum kemur makleg hemd þegar jeg rjeðst í kaupangssel gaf jeg séra Hallgrími
margann brennivíns dropa og hafði sjö á bakinu prjónasessan mín tíndist síðan náði jeg
aldrei sakra mentinu og bágt er að róa eirnri ár ef á sjó er farið. hugrún flæktist þángað
því að engin vildi hafa hana og varð jeg að skjóta skjóli yfir hana ásinn datt inn úr hrofinu
enn han var harður í horn að taka heilla maðurinn setti hrigginn undir enn var stuttur og
jeg hjálpaði þar til af öllum mætti með það tók jeg hundin af hugraúnu og gaf hún okkur
saman sullu kollu og hamsa kvartil enn þetta forsló lítið handa báðum
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*Síðann fór jeg vestur að brákum í skagafírði þar mátti jeg verka brókjana af þorláki rapti
sem var full með lús og ræpu þaðann fór jeg norður í klaufabrekku til grasa jeg hafði að
sönu nóg að vögstunum að jeta en það var meira skítur en matur síðan sagði jeg mig
lausan við skaga fjörðinn og fór aptur norður í eiafjörðinn
Endir.
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ÍB 841 8vo
Æfi
Saga Guðrúnar Kétils
dóttir
af henni sjálfri sögð. og
orðrétt skrifuð
Nú er þar til máls að taka. Ekki man eg til mín firri enn í laugar troginu, þá var eg
með rauða diska í kinnonum og hvíta tauma ofan með nefinu, Þá var eg barn í
Teigi í reifum. Er eg fæddist á Samstöðum. Þá átti Gísli minn í Gröf gráa meri,
undan hverri komin var Prófastur hesturin, og allir bestu reiðhestarnir hanns, hana
setti jeg ofaná Eyafjardarbakka Enn fleigði mér af henni, firir ofan Syðrahóli og
átti ei von á leingra lífi. Æfina mína í Gröf vissu allir – hún var Bölvuð, María
hafði geitur, og allt var það eins. Boli drap hann – Þaðann fór jég til Páls á
Þórustöðum, hann atti bágt og viljinn var eins, hann hafði af mér gráu gimbrina
mína, og var manna víðsjálastur, fyrr vildi ég ganga á höfðinu enn vera þar; fór
jeg því til Guðmundar í Kaupángi hann var mér hinn besti maður, var eg þar í
besta geingi, og allir elskuðu mig því eg kom allstaðar framm þar sem betur
gengdi og vistaðist þá í Sigluvík, og var beðin af mörgum enn eingin vissi þetta,
þá kvað kall vísu, því hann var skáld en undir förull mjög
Hvert mun fara ræsis rún
Ræði eg um það á meðan
Eingin hvert ætlar hún
Út eða suður héðan
Þegar jeg var þángað komin, þá voru þar sjómenn, meðal hverra einn var frá
Hrafnagili, - sá bölvaður refur – og hét Illhugi Alitlegur maður, enn margur hilur
ulfin undir sauðargjærunni svo var um hann, og bauð hann mér alla þjónustu, ó
kunnugur varníngur fyrrir margar fé. Hann var með bjart hár á blárri peysu og
grænum bol hatt og goða skó þá kom til huga lifið með okkur; jeg átti 5 kistur það
var í þeim meira enn mirkrið tómt rúsinur voru í einni, jeg laumaði í hann af þeim,
því eg þeinkti han væri maður enn ekki djöfull, svo tældi hann mig í búskap að
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Kristnesi. Jeg átti súrtunnu um haustið og margt þar niðrí, Björg stal öllu steini
léttara, og allt var í læmtíngi milli þeirra; þá fór hann í sitt hórurí, og fór stelpu af
stelpu, eg mátti sluma og þeigja „og ergist hvör með aldrinum,, Bestlið tíndist 2
brauð kokur gaf eg þá, og feitt á milli – fann eg prófast – Guð hjálpi Illhuga sagði
hann, enn jeg kvað nei við því jeg meinti hann vera að tala um liklana – Mósa mín
gustaði frammúr öllum hestonum á Hvammsbökkum í Eyafyrði, og reið jeg þá
framm með öllum Héraðsvötnum – og var hundur með mér Fríbon Sámsson, hann
var undan danska Sám með þorsk hofða kippuna á bakinu, kom hann þá með eitt
og eitt og retti að mér – og veistlu dagin átti Guðmundur á Stokkhlöðum hund
sem hét Tígrís, hann reif jufrið og rass görnina af einni anni minni, ærin var útá
Þverárdal, enn rass gornin útá Vöðlu heiði og beið hún dauðan af þessu, Vestnaði
nú Illhugi því hann var þræll og fantur að öllu nema við hórur sínar sem hann lá í;
kom þá Jón minn og ól eg hann upp, likt hann mér i meðraðvendni. Forum við þá
að Hofi og áttum 14 gimbrar og kvígu, hann fór með það allt inní kaupstað í sínar
bolvaðar skuldir, og sagði jeg þá laust við hann, - tok hann af mer fötin, hann var í
30 dala skuld, þau hlupu á 20 dali, og hafði hann þá til góða 16., þá hafði hann
handa Kristrúnu330því hann lá í henni eins og brókinni sinni. Dável var Jón minn
konfirmeraður – en lap þunnir var grautarnir þar, og aungvan prjóns hnapp þar
fyrir utan mat sinn. Fór eg þá ein með barnið út að barði í Fljótum var eg þar um
nóttina Þorst. Vildi fá mig til filgilags enn ég beit hann af mér, Guðmundur í
Hamarkóti vildi það einnin, enn eg var ráðvandari enn svo að eg lægi undir
hvörjum sem hafa vildi; Lá eg þá uti á klaufa brekkum vorlánga nóttina í sólskini
og sunnanvindi, að kominn dauða – Guðbjörg gaf mér svarta brauð að jeta endur
næra mig Fór eg þá í Eyafjörd minn, gékk mér vel, fór að Stórhóli í vist var þar í
mesta yfirlæti; fór til grasa þaðan norður að Mívatni – þá var eg falleg, var eg með
rauða diska í kinnonum hvita tauma ofan með nefinu, bláeigd smáeigd hafinbrínd,
brukaði vænan fald og rauðan silkiklút um höfiðið og borðalagða hempu yfir um
þverar herðarnar og allt var eptir því – þá var eg þéruð, af öllum, og sögðu þeir;
Komið þér sælar! Sælar verið þér! Nú seigja þeir allir, þarna fer skrattans
kéllingin hún Guðrun Ketilsdóttir – Enn vel er eg metinn afhjágóðu fólki, því ekki

330

Hér hefur verið strikað ofaní endingu nafnsins en áður hefur staðið þar Kristín
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gjöra þetta nema bölv... gárungar sem hvörki skeita um Guð né menn. Reið eg þá
í bað, og maður með mér, þegar hann sá mig bera vildi hann fá mig til filgilags
,,enn eg varðist brinju búin eins og úlfar“ og lét hann ei fá það. Kom jeg þá heim
að Stóra hóli með grösin það voru 4 hestar klifjaðir, og 9 tunnur, og var það nóg í
stóru örkina – Síðan var eg híngað og þángað í vistum; varð eg undir regimenti
Sigfúsar míns á Laugalandi, kom hann mér að syðritjörnum til Sigurðar, og sókti
hann mig að hóli, vard eg þá fyrir skaða, fyrir bölv. gapaskapin úr honum jeg
misti lás sem kostaði á á Siglufirði, og gaf eg ríksdal fyrir hann – Sulturinn að
Tjörnu hann er mér í minni; keypti jeg þá skammrif að Magnúsi, þau voru 4
merkur og 40 runnu þau af merkju, át eg soðið allt spæni, hljóp það í höfið á mér;
lá eg í viku og ber það síðan. Fékk eg þá sildarfjórdúng, bar jeg hann og fekk 24
af kópar síld og margar smærni; fekk Svarta gimbur og sagði hónum að hann
gjæti tekið útsvarið allra undir sjálfum sér; datt hann hár í flórin djöfullinn svarna
– Sigfús er mér að sönnu vel, þó teimdi hann í latin um hlaðið enn svei þeirri
brondunni hann gaf mér, og aungvan prjóns hnapp leggur hann mér til af lakrísrót
– Og vantaði mig ærnar mínar þegar jeg var í koti, og bað eg um Halldór góða á
laugalandi, fór hann uppa stalla það kostaði dagsverk og vildi eg vinna til þess;
setti hann mig yfir két, Skó makarin var þar og sneri jeg honum Snorra; hann var
Guðlaus maður og skammagtugur Það á ei við mig, og fór í íllt með okkur, hann
óskaði að Andskotin kjæmi og heingdi mig við Goða foss, greip míg þá reiði og
rolaði eg suður að laugalandi, og klagaði fantinn; var mér gefin hákallsbiti; og
með það fór jég – A Grítu var eg eitt ár, fór Helga seint á fætur, og matti eg raka 3
eingjadagslattur þar á dag og fekk litlar þakkir fyrir – I Kaupangi var jeg, æfin
mín þar, hún var dauf Arni minn er vænn maður – „Opt kemur svart lamb undan
hvitri á“ svo mætti seigja þar. A Þórustöðum var eg með allri skömm, golmögótta
gimbrin mín var allt í öllu „halfsogd er sagann“ Kartopluskefta var með og
glundur, fór jeg þaðan um haustið. Það var allt kaupið mitt þar. A Ytritjörnum
hafði eg lítið sam ræði við fólkið, hann sendi hundinn uppi baðstofuna, og
sinnaðist mér þá „Ergist hvör með aldrinum“ svo er um mig og alla. Vardgjár
veran mín var stundleg, æfisaga Magnúsar er í brjósti mínu, og hana seigi jeg
hvorjum sem hafa vill, enda er hann ordin sjón laus „Mörgum kémur makleg
hefnd“. Þegar eg reisti í Kaupangs sel, gaf eg séra Hallgrími mínum margan
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brennivíns sopann og hafði sjö á bakinu – Prjónasessan mín tíndist – síðan næ eg
alldrei Sakramentinu „bágt er að róa einni ár, Hugrún flæktist þangað, því eingin
vildi hafa hana, vard jeg þá að skjóta skjóli yfir hana – Asin datt inn ur hrofinu,
enn heilla maðurinn var hardur hann vard þar of stuttur, rak hryggin undir, og jeg
laggði i alla lífs og salar krapta þar til -, Tok jeg þá hundin af Hugrúnu og gaf hún
mér sullkollu með hundinum og hamsa kvartil, það forslær litið handa báðum

Þetta eru vissu leg sannindi. Uppskrifuð eptir handrit ur Eyjafyrði af Þ. Þorsteinsson
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Ari Ólafsson

Halldóra Ketilsdóttir

Fæddur um 1705

Fædd 1693

Látinn eftir 1757

Látin 1735

Ketill Arason
Fæddur maí 1726
Látinn í Hrafnagilssókn, Eyj. 13. október 1785
Bóndi í Teigi í Hrafnagilshreppi.
Heimildir: Æ.Skagf., Æ.A-Hún.150B, Kb.Hrafnagil.Eyj., Bú.Eyj.303, Esp.5296

Guðbjörg Hallgrímsdóttir

Þorsteinn Arason

1727 - 1770

Vigfús Arason

1728 - 1768

Arnfinnur Arason

1731 - 1783

Helga Aradóttir

1734 - 1824

1722 - 1801 Gift 15.10.1758
Húsfreyja í Teigi í Hrafnagilshreppi.

Guðrún "eldri" Ketilsdóttir 1758 - 1838 Húsfreyja í Teigi, Hrafnagilssókn, Eyj. 1801. Ekkja þar 1816. Niðursetningur á Kristnesi, Hrafnagilssókn, Eyj. 1835.

Guðrún Ketilsdóttir

1759 - 1842 Húsfreyja á Hofi, Möðruvallaklausturssókn, Eyj. 1801. Var í Sigluvík á Svalbarðsströnd við sóknarmannatöl þar 1826 og 1827.
Skráð koma inn í Svalbarðssókn 1826 frá ,,Kaup" eins og stendur í prestþjónustubók Svalbarðs við Eyjafjörð frá þeim tíma, það
getur þýtt að hún hafi komið úr Kaupangssókn eða að hún komi frá Kaupstaðnum, Akureyri. Niðursetningur á Ytri -Tjörnum,
Munkaþverársókn, Eyj. 1835.

Helga Ketilsdóttir

1761 - 1805 Húsfreyja á Skriðu, Möðruvallasókn, Eyj. 1801.

Kristján Ketilsson

1762 - 1802 Bóndi á á Syðra-Gili, Hrafnagilssókn, Eyj. Bóndi þar 1801. "Skilsamur og í meðallagi kunnandi" segir í húsvitjunarbók.
Drukknaði í kíl nálægt Þverá.

Þorvaldur Ketilsson

1763

Guðbjörg Ketilsdóttir

1767 - 1835 Vinnukona á Akureyri 1, Akureyrarkaupstað, Eyj. 1801. Vinnukona á Grund, Grundarsókn, Eyj. 1816. "Var í barnastandi",
segir Espólín. Húskona á Lambeyri, Hólmasókn, S-Múl. 1835.
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Ketill Arason

Guðbjörg Hallgrímsdóttir

Fæddur maí 1726

Fædd 1722

Látinn í Hrafnagilssókn, Eyj. 13. október 1785

Látin í Hrafnagilssókn, Eyj. 27. febrúar 1801

Guðrún Ketilsdóttir
Fædd 1759
Látin 6. desember 1842
Húsfreyja á Hofi, Möðruvallaklausturssókn, Eyj. 1801. Var í Sigluvík á Svalbarðsströnd
við sóknarmannatöl þar 1826 og 1827. Skráð koma inn í Svalbarðssókn 1826 frá ,,Kaup"
eins og stendur í prestþjónustubók Svalbarðs við Eyjafjörð frá þeim tíma, það getur þýtt
að hún hafi komið úr Kaupangssókn eða að hún komi frá Kaupstaðnum, Akureyri.
Niðursetningur á Ytri-Tjörnum, Munkaþverársókn, Eyj. 1835.

Guðrún "eldri" Ketilsdóttir

1758 - 1838

Helga Ketilsdóttir

1761 - 1805

Kristján Ketilsson

1762 - 1802

Þorvaldur Ketilsson

1763

Guðbjörg Ketilsdóttir

1767 - 1835

Heimildir: 1835, Kb.Hrafnagil.Eyj., 1801, Bú.Eyj.69/304, Esp.5297, Þingeyingaskrá

Illugi Jónsson

Jón Illugason

1766 - 1842 Kvæntur
Bóndi á Hofi, Möðruvallaklausturssókn, Eyj. 1801. Kom 1817 að Selá í Stærri-Árskógarsókn af flangri hingað og þangað eins
og segir í prestþjónustubók. Vinnumaður á Litlu-Hámundarstöðum þar í sókn 1823, kom þangað úr Hrafnagilshreppi 1822.
Flutti úr Stærri-Árskógarsókn 1824 að Görðum í Höfðasókn, S-Þing. Vinnumaður á Svæði, Grýtubakkasókn, Þing. 1835. . Í
vistum í Grýtubakkahreppi lengst af 1824-40. Espólín segir hann p.4563 son Jóns Þorsteinssonar.

1796 - 1824 Bóndi á Hrappsstöðum í Svarfaðardal. Var á Hofi, Möðruvallaklausturssókn, Eyj. 1801. Vinnumaður á Tjörn, Tjarnarsókn, Eyj.
1816. Skráður fara þaðan 1817 að Ystabæ í Hrísey. Skráður innkominn aftur að Tjörn 1819 frá Sauðanesi, líklega á
Upsaströnd. Drukknaði í ferð til Siglufjarðar.

© 1997-2008
Íslensk erfðagreining ehf og
Friðrik Skúlason ehf
Allur réttur áskilinn
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Viðauki nr. 4
132

331

331

Kortin sem hér eru hér birt eru úr bókinni: Byggðir Eyjafjarðar 1990, síðara bindi, ritnefnd: Guðmundur
Steindórsson, Jóhannes Sigvaldason og Kristján Sigfússon (Akureyri, 1993).
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Viðauki nr. 5.

Bæjatal í Öngulsstaða-og Hrafnagilshrepp eftir kirkjusóknum
samkvæmt manntali 1801
Íbúar Öngulsstaða-og Hrafnagilshrepps tilheyrðu fjórum kirkjusóknum, Hrafnagilssókn,
Kaupangssókn, Munkaþverársókn og Grundarsókn. Sóknirnar voru misstórar en Hrafnagilssókn
var þó stærst en henni tilheyrði einnig Akurey.

Hrafnagilssókn

Kaupangssókn

Munkaþverársókn

Grundarsókn

Espihóll
Víðirgerði
Merkigil
Hranastaðir
Stokkahlaðir
Botn
Hrafnagil
Grísará
Kroppur
Kristnes
Reykhús
Hjálmstaðir
Klúkur
Teigur
Syðra Gil
Ytra Gil
Vaglir
Hvammur
Kjarni
Steinagerði
Hamrar
Naust
Eyrarland
Barð
Hamarkot
Kotá
Akureyri 3 bæir

Ytri Varðgjá
Syðri Varðgjá
Litla Eyrarland
Leifstaðir
Fífilgerði
Krókstaðir
Kaupangur
Þórustaðir
Brekka
Svertingsstaðir
Gröf
Skálpagerði
Ytri Hóll
Syðri Hóll
Garðsá
Þröm

Helgársel
Þverá
Jódísarstaðir
Öngulstaðir
Björk
Ytra Tjarnarkot
Ytri Tjarnir
Syðri Tjarnarkot
Syðri Tjarnir
Hóll
Ytra laugaland
Syðra Laugaland
Klauf
Uppsalir
Sigtún
Grýta
Munkaþverárklaustur
Rifkelstaðir
Litli Hamar
Kambur
Stóri Hamar
Hái Hamar

Litli hóll
Dvergstaðir
Hólshús
Miðhús
Holtsel
Holtsel
Finnastaðir
Grund
Hraungerði
Möðrufell
Gilsbakki
Torfur
Bringa
Rúgstaðir
Sámsstaðir
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Viðauki nr. 6

Prestar og prófastar í Öngulsstaða- og Hrafnagilshrepp á tímum
Guðrúnar Ketilsdóttur
Prófastar í Vaðlaþingi í Eyjafjarðarsýslu

Tímabil

Hallgrímur Eldjárnsson (1723), k. Ólöf Jónsdóttir (1722)

1753-1768

Erlendur Jónsson (1728), k. Guðlaug Magnúsdóttir (1711)

1768-1802

Magnús Erlendsson (1758), k. Ingibjörg Sveinsdóttir (1755)

1802-1836

Hallgrímur Thorlacius (1792), k. Guðrún Magnúsdóttir (1815)

1836-1851332

Prestar í Munkaþverársókn
Gunnlaugur Eiríksson (1714), k. Guðrún Sigurðardóttir (1716)

1743-1796

Magnús Erlendsson (1758), k. Ingibjörg Sveinsdóttir (1755)

1796-1836

Hallgrímur Thorlacius (1792), k. Guðrún Magnúsdóttir (1815)

1838-1859

Prestar í Hrafnagils- og Kaupangssókn
Erlendur Jónsson (1728), k. Guðlaug Magnúsdóttir (1711)
a

1754-1803

Magnús Erlendsson (1758) , k. Ingibjörg Sveinsdóttir (1755)

1803-1836

b

1838-1859

Hallgrímur Thorlacius (1792) , k. Guðrún Magnúsdóttir (1815)

Prestar í Grundarsókn
Jón Jónsson (1719), k. Sigríður Bjarnadóttir (1722)

1758-1795

Jón Jónsson lærði (1759), k. Helga Tómasdóttir (1770)

1795-1830

Jón Jónsson helsingi (1787), k. Helene Johanne (1789)

1830-1860333

a)
b)

Magnús var einnig aðstoðarprestur Erlendar á Hrafnagili frá árinu 1783
Hallgrímur var einnig aðstoðarprestur Magnúsar á Hrafnagili frá árinu 1814

332
333

Prestatal og prófasta á Íslandi, 2. útgáfa, Björn Magnússon annaðist útgáfuna (Reykjavík, 1949), bls 289.
Sama heimild, bls 282.
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viðauki nr. 6

Hreppstjórar og hreppsnefndarmenn í Öngulsstaðahrepp
Á Héraðsskjalasafninu á Akureyri er að finna handrit Stefáns Aðalsteinssonar um ábúendur í
Eyjafirði fram, en þar eru eru tilgreindir nokkrir hreppstjórar í Hrafnagils- og Öngulsstaðahrepp
á þeim tíma sem Guðrún lifir. Lista þennan yfir hreppstjóra úr handriti Stefáns hafa skjalaverðir á
Héraðsskjalasafni Akureyrar útbúið sérstaklega og fylgir hann hér með.
Skjalaverðir á Héraðsskjalasafninu á Akureyri hafa ennfremur tekið saman lista yfir þá
sem skrifa undir skýrslur hreppsnefnda varðandi búendur og reikninga Öngulsstaðahrepps frá
árinu 1796-1843. Það eru allt að fjórir aðilar sem skrifa undir þessar skýrslur hverju sinni en þar
er ekki getið sérstaklega hver af þeim gegnir embætti hreppstjóra. Þau nöfn sem ekki koma fyrir
á hreppstjóralista Stefáns Aðalsteinssonar en finnast í skýrslun hreppsnefndarmanna eru því látin
fylgja hér með á sér lista.334 Sóknarpresturinn Magnús Erlendsson virðist skrifa undir skýrslur frá
árinu1796-1802 en eftir það tekur hann við sem prófastur Vaðlaþings og hættir þá trúlega að
sinna málefnum hreppsins. Á sama tíma þjónar hann einnig í þremur kirkjusóknum í þessum
tveimur hreppum.335

334
335

Sjá viðauka nr. 6, Undirskriftir í hreppsbókum...
Sjá viðauka nr. 6, Prestar og prófastar...
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Viðauki nr. 6
Undirskriftir í hreppsbókum og öðrum skýrslum hreppsnefnda í Öngulsstaðahrepp á tímum
Guðrúnar Ketilsdóttur. Aðeins nöfn þeirra sem vantar á lista Stefáns Aðalsteinssonar um
hreppsstjóra í Öngulsstaða- og Hrafnagilshrepp

1796

Magnús Erlendsson

Öngulsstaðir

H-12/1

1798

Magnús Erlendsson

Öngulsstaðir

H-12/1

Knútur Ásmundsson

Hóll

H-12/1

Jón Ólafsson

Björk

H-12/1

Jón Ólafsson

Björk

H-12/1

Jakob Þorvaldsson

Kaupangi

H-12/1

Knútur Ásmundsson

Hóll

H-12/1

Magnús Erlendsson

Öngulsstaðir

H-12/1

1800

Magnús Erlendsson

Björk

H-12/1

1801-1802

Magnús Erlendsson

Syðra-Laugaland

H-12/1

1806-1807

Einar Jónsson

Ytra-Laugaland

H-12/1

1808

Ingimundur Jónsson

Kaupangi

H-12/1

1809

Páll Guðmundsson

Þórustöðum

H-12/1

Rafn Rafnsson

Rifkelsstöðum

H-12/1

1812-1815

Sigfús Jónsson

Syðra-Laugalandi

H-12/1

1816-1830

Sigfús Jónsson

Syðra-Laugalandi

H-12/2

1831-1835

Sigfús Jónsson

Syðra-Laugalandi

H-12/65

1836-1837

Sigfús Jónsson

Syðra-Laugalandi

H-12/7

1799

H-12/65

Heimildirnar sem notaðar voru eru eftirfarandi:
H-12/1 Öngulsstaðahreppur. Hreppsbók 1796-1815
H-12/2 Öngulsstaðahreppur. Hreppsbók 1816-1831
H-12/7 Öngulsstaðahreppur. Uppboðsbók 1836-1848
H-12/65 Öngulsstaðahreppur. Hreppsprótokoll 1831-1843

137

G
Sv
Viðauki nr. 7

Bæir í Öngulsstaða- og Hrafnagilshrepp samkvæmt Nýrri jarðabók fyrir Ísland árið 1848336

Öngulsstaðahreppur

Hrafnagilshreppur

Ytri Varðgjá

Syðri Tjarnir

Gilsbakki

Reykhús

Syðri Varðgjá

hjál: S. Tjarnarkot

Möðrufell

Hjálmstaðir

Litla Eyrarland

Hóll

hjál: Hraungerði

Klúkur

Leifstaðir

Ytra Laugaland

Torfur

Teigur

Fífilgerði

Syðra Laugaland

Finnastaðir

Syðra Gil

Krókstaðir

Uppsalir

Grund

Ytra Gil

Kaupangur

hjál: Klauf

hjál: Hólshús

hjál: Vaglir

hjál: Kaupangssel

Sigtún

Miðhús

Hvammur

Þórustaðir

Grýta

Holtsel

Kjarni

Brekka

Munkaþverá

Holt

Hamrar

Svertingsstaðir

hjál: Borgarhóll

Gröf

Helgársel

Dvergstaðir

Naust

Litli Hóll

Stóra Eyrarland
hjál: Barð

hjál: Skálpagerði

Rifkelstaðir

Espihóll

Ytri Hóll

Litli Hamar

hjál: Víðirgerði

Syðri Hóll

Kambur

Merkigil

Kotá

Garðsá

Stóri Hamar

Stokkahlaðir

Akureyrar versl.st.

hjál: Kristnes

hjál: Háfi Hamar

Hranastaðir

Þröm

Bringa

Hrafnagil

Þverá

Rútstaðir

hjál: Botn

Jódísarstaðir

hjál: Sámstaðir

Grísará

Öngulstaðir

Eyja sjerstök

Kroppur

Björk

Staðareyja

Kristnes

Hamarkot

Ytri Tjarnir
hjál: Y. Tjarnarkot

336

Ný jarðabók fyrir Ísland, samin eptir tilskipun 27. Maímánaðar 1848 og allramildilegast staðfest með tilskipun 1.
Aprílmánaðar 1861, (Kaupmannahöfn).
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Heimildir

Óprentaðar heimildir og rafrænar útgáfur
Heimasíður og vefrit

Heimasíða Eyjafjöll.is. Þjóðsögur og sagnir. Spádómar Jóns Krukk:
www.eyjafjoll.is/tails/smspadomar.asp
Heimasíða Íslendingabókar: www.islendingabok.is
Heimasíða Ísmús. Íslenskur músík- og menningarvefur: http://ismus.musik.is/
Heimasíða Landsbókasafns Íslands-Háskólabókasafn. Handritadeild: www.landsbokasafn.is/id/1008804
Heimasíða Perdita Project: www.human.ntu.ac.uk/research/perdita
Heimasíða Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum: Notkun upphrópunarmerkja:
www.arnastofnun.is/Apps/WebObjects/HI.woa/swdocument/1011152/XXII.+Upphr%C3%B3punarmerki
.pdf
Íslenska menntanetið. Notkun greinamerkja:
www.ismennt.is/not/jogeirs/netnam/greinarm.pdf

Héraðsskjalasafnið á Akureyri

F-227/22-31 Sögufélag Eyfirðinga. Ábúendatal í Inn-Eyjafirði 1703-1816 eftir Stefán Aðalsteinsson,
bækur XXI-XXX.
H-12/1 Öngulsstaðahreppur. Hreppsbók 1796-1815
H-12/2 Öngulsstaðahreppur. Hreppsbók 1816-1831
H-12/7 Öngulsstaðahreppur. Uppboðsbók 1836-1848
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H-12/65 Öngulsstaðahreppur. Hreppsprótokoll 1831-1843

Landsbókasafn Íslands-Háskólabókasafn

ÍB 841 8vo – „Ýmsar hendur, Samtíningur, safnað af Þorsteini Þorsteinssyni á Upsum.“
ÍB 843 8vo –,,Sendibréf til Þorsteins á Upsum.”
ÍB 883 8vo – „Tvær hendur, Handrit úr fórum Jóns Borgfirðings.“
ÍB 438 4to - „Margvísleg brot m.h. Geirs Vigfússonar.“
ÍB 877 8vo – „Fáeinar athugasemdir.“ Við handritaskrá bókmenntafélags 1885 eftir Þorstein Þorsteinsson
á Upsum.
Lbs 2221 4to – Dagbók Magnúsar Hj. Magnússonar. 8. febrúar 1903.
Lbs 2225 4to – Dagbók Magnúsar Hj. Magnússonar. 31. desember 1907.
Lbs 4419 8vo – Sigurbjörg Halldórsdóttur frá Suðlum í Reyðarfirði. Dagbækur 1920-1946.
Lbs. 1343-1347 – „Dagbækr Ólafs Eyjólfssonar á Laugalandi.“
Lbs 1946 8vo – “Líf-Saga … Madme. Þuríðar sál. Jónsdóttur.
Lbs 196 fol – “Dagfarsvitnisburðr Hallgerðar Jónsdóttur vinnukonu.”
Lbs 2294 4to – „Sjóðurinn. Samansafn af ýmsum fróðlegum og markverðum Ritum.“m.h. Sighvats Gr.
Borgfirðings.
Lbs 2687 8vo – „Dagbókarbrot síra Björns Þorvaldssonar frá Holti undir Eyjafjöllum og dóttur hans (eftir
lát hans).“
Lbs 729 8vo – “Ævisaga Valgerdar Þorgeirsdóttur.”
Lbs 4818 – „Islands – Doret / hennar liv og etterslekt / samla av / Anna Julnes.“
Lbs 4536 4to – „Harma-Kristínar þáttr“ eftir Gísla Konráðsson sagnaritara.
Lbs 1128 4to – „Þáttur af Harma-Kristínu (Gísladóttur) sagðr at mestum hluta af henni sjálfri.“
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Lbs 1295 4to – „Þáttr af Harma-Kristínu.“ eftir Gísla Konráðsson.
Lbs 363 fol – „„Endurminningar“ Helgu Sigurðardóttur frá Barkarstöðum.“
Formatted: Swedish (Sweden)

Lbs 3847 4to – „Ingibjörg Hóseasdóttir frá Jórvík í Breiðdal,.Æskuminningar.“

Formatted: Font: (Default) Times
New Roman, Not Bold, Font color:
Auto, Swedish (Sweden)

Lbs 4616 4to –Jóna V. Jónsdóttir frá Hnjóti í Örlygshöfn. Sjálfsævisaga.

Formatted: Swedish (Sweden)

Lbs 1935 8vo – „Þáttur um Þórunni Sigurðardóttur“ á Býjaskerjum.

Formatted: Font: (Default) Times
New Roman, Not Bold, Font color:
Auto, Swedish (Sweden)

Lbs 2607 8vo - „Saga af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum.“

Formatted: Swedish (Sweden)

Davíð Ólafsson, Bækur lífsins : “íslenskar dagbækur og dagbókaskrif fyrr og nú.” M.A.-ritgerð í
sagnfræðiskor við Háskóla Íslands, 1999.

Formatted: Font: (Default) Times
New Roman, Not Bold, Font color:
Auto, Swedish (Sweden)

Erla Hulda Halldórsdóttir, ,,,,Þú hefðir átt að verða drengur í brók.” Konur í sveitasamfélagi 19. aldar.”
M.A.-ritgerð í sagnfræðiskor við Háskóla Íslands, 1996.

Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Font: (Default) Times
New Roman, Not Bold, Font color:
Auto, Swedish (Sweden)

Svavar Hávarðsson, “Loðmundarfjörður á síðari hluta 19. aldar : vitnisburður persónulegra heimilda umFormatted: Swedish (Sweden)
daglegt líf og dauða.” B.A.- ritgerð í sagnfræðiskor við Háskóla Íslands, 1998.

Þjóðskjalasafn Íslands

Þ.Í. Munkaþverá BC/1 Sóknarmannatal.
Þ.Í. Munkaþverá BA/2 Prestþjónustubók.
Þ.Í. Eyjafjarðarsýsla IV. B. 9 Dóma- og þingbók 1771-1788.
Þ.Í. Eyjafjarðarsýsla IX/16 Manntalsbók 1792-1796.
Þ.Í. Eyjafjarðarsýsla IX/17 Manntalsbók 1797-1801.
Þ.Í. Grundarþing/Laugaland BC/1 Sóknarmannatal.
Þ.Í. Grundarþing/Laugaland BA/1 Prestþjónustubók.
Þ.Í. Grundarþing/Laugaland BA/2 Prestþjónustubók.
Þ.Í. Hrafnagil BA/3 Prestþjónustubók.
Þ.Í. Hrafnagil BC/1 Sóknarmannatal.
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Þ.Í. Hrafnagil BC/2 Sóknarmannatal.
Þ.Í. Hrafnagil BC/3 Sóknarmannatal.
Þ.Í. Hrafnagil BC/4 Sóknarmannatal.
Þ.Í. Hrafnagil BC/5 Sóknarmannatal.
Þ.Í. Hrafnagil BC/6 Sóknarmannatal.
Þ.Í. Munkaþverársókn BC/1 Sóknarmannatal.
Þ.Í. Barð í Fljótum BC/3 Sóknarmannatal 1784-1831.
Þ.Í. Hrafnagil.

Prentaðar heimildir
Annadís Gréta Rúdólfsdóttir, The Construction of Feminity in Iceland. Doktorsritgerð frá London School
of Economics and Political Science, 1997.
Benjamín Kristjánsson, Eyfirðingabók. Sögur frá umliðnum öldum, 1. (Akureyri, 1968).
Bergljót Kristjánsdóttir, „ „Gunnlöð ekki gaf mér neitt / af geymsludrykknum forðum...“ Um Steinunni
Finnsdóttur, Hyndlurímur og Snækóngsrímur.“ Guðamjöður og Arnarleir, Safn ritgerða um eddulist,
ritstjóri: Sverrir Tómasson (Reykjavík, 1996), bls. 165-219.
Formatted: Icelandic

Björg Einarsdóttir. Úr ævi og starfi íslenskra kvenna, I. (Reykjavík, 1984).
Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir 1. bindi; með skýringum og viðaukum eptir Jón Pétursson og
Hannes Þorsteinsson, (Reykjavík, 1881-1884).
Burke, Victoria E. og Gibson, Jonathan, Early Modern Women’s Manuscript Writing. Selected Essays of
the Trinity/Trent Colloquium (Hampshire and Burlington, 2004) .
Byggðir Eyjafjarðar 1990, síðara bindi, ritnefnd: Guðmundur Steindórsson, Jóhannes Sigvaldason og
Kristján Sigfússon (Akureyri, 1993).
Davíð Ólafsson, ,,Að skrá sína eigin tilveru. Dagbækur sjálfsmynd og heimsmynd á 18. og 19. öld.”
Einsagan- ólíkar leiðir, Átta ritgerðir og eitt myndlistarverk. Ritstjórar: Erla Hulda Halldórsdóttir og
Sigurður Gylfi Magnússon (Reykjavík, 1998), bls. 51-88
Davíð Ólafsson, “Dagbækur í handritadeild Landsbókasafns.” Ritmennt 3 (1998), bls. 109-131.
Davíð Ólafsson, „Að æxla sér bækur með penna. Miðlun Íslendingasagna á 19. öld í handritum og
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Formatted: Norwegian (Bokmål)

prentuðum bókum.“ Annað íslenska söguþingið, 30. maí-1. júní 2002, Ráðstefnurit 1, Ritstjóri: Erla
Hulda Halldórsdóttir (Reykjavík 2002), bls. 193-211.
Formatted: Icelandic

Degler Carl N., “Introduction”, Women´s diaries of the westward journey. Höf: Schlissel Lillian (New
York, 1982), bls. 3-6
Eiður Guðmundsson, Búskaparsaga í Skriðuhreppi forna. Ritsafn III. (Akureyri, 1982-1984).
Eiríkur Guðmundsson, Gefðu mér veröldina aftur. Um sjálfsævisöguleg skrif Íslendinga á átjándu og
nítjándu öld með hliðsjón af hugmyndum Michels Foucault. Studia Islandica 55 (Reykjavík, 1998).
Eiríkur Ólafsson, Lítil ferðasaga Eiríks Ólafssonar bónda á Brúnum í Rangárvallasýslu, er hann fór til
Kaupmannahafnar (Reykjavík, 1878).
Erla Hulda Halldórsdóttir, ,,Að vera sjálfstæð. Ímyndir, veruleiki og frelsishugmyndir kvenna á 19. öld.”Formatted: Norwegian (Bokmål)
Saga 35 (Reykjavík, 1997), bls. 57-94
Erla Hulda Halldórsdóttir, „Af bréfaskriftum kvenna á 19. öld.“ Alþýðumenning á Íslandi 1830-1930.
Ritað mál, menntun og félagshreyfingar. Ritstjórar: Ingi Sigurðsson og Loftur Guttormsson (Reykjavík,
2003), bls.247-267
Finnur Sigmundsson, ,,Bækurnar hafa alltaf verið góðir kunningjar mínir.” Morgunblaðið, miðvikudagur
17. febrúar 1954, bls. 9.
Finnur Sigmundsson, ,,Blaðað í gömlum réttarbókum úr Eyjafirði.“ Eyfirðingarit 1. (Akureyri, 1968), bls.
Finnur Sigmundsson, ,,Prestaæfir Sighvats Borgfirðings mest lesna rit Landsbókasafnsins.” Lesbók
Morgunblaðsins, Sunnudagur 27. október 1940, bls. 337-339.
Finnur Sigmundsson, Biskupinn í Görðum. Sendibréf 1810-1853 (Reykjavík, 1959).
Finnur Sigmundsson, Bréf Ingibjargar Jónsdóttur til bróður síns, Gríms amtmanns
(Reykjavík, 1946).
Finnur Sigmundsson, Hafnarstúdentar skrifa heim. Sendibréf 1825-1836 og 1878-1891 (Reykjavík,
1963).
Finnur Sigmundsson, Konur skrifa bréf. Sendibréf 1797-1907 (Reykjavík, 1961).
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